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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Робота присвячена розвитку техніки гомогенізації гетеросистем (ГС), або 
композитних матеріалів - субстанцій, що складаються з двох або більше фаз, 
що за певних умов і на певних прoсторових (макроскопічних) масштабах 
можуть розглядатися як однорідні або квазіоднорідні середовища. 
Гомогенізація - це математичний процес, за допомогою якого композитні 
матеріали можна описувати як однорідні. У нашому розумінні, композити - це 
матеріали, що мають неоднорідності на масштабах, значно більших, ніж розмір 
атома, що все ще дозволяє використовувати рівняння класичної фізики на 
масштабах неоднорідностей, але які є статистично однорідними на 
макроскопічних масштабах, або, по меншій мірі, на деяких проміжних 
(мезоскопічних) масштабах. Процес гомогенізації може застосовуватись як для 
періодичних ГС, що мовою оптики називають (у широкому сенсі) фотонними 
кристалами (ФК), так і для розупорядкованих середовищ. 

Оскільки всі матеріали в природі є, взагалі кажучи, неоднорідними, то 
вважати їх однорідними (гомогенними) виглядає як певна абстракція. Але така 
абстракція дуже часто є надзвичайно корисною, оскільки вона дозволяє значно 
спростити описання поведінки складних фізичних систем, інтерпретуючи їх як 
однорідні. 

Чудовою рисої гомогенізації є та обставина, що вона (гомогенізація) 
дозволяє описувати за допомогою одного математичного апарату абсолютно 
різні властивості композитних матеріалів, зокрема, електромагнітні (тензор 
діелектричної проникності), електричні (тензор електропровідності), магнітні 
(тензор магнітної проникності), термічні (тензор теплопровідності), процеси 
масопереносу (тензор дифузії), тощо. Tензори електропровідності, 
теплопровідності і дифузії описують так звані транспортні властивості, або 
іншою мовою - явища переносу, спрямовані на досягнення термодинамічної 
рівноваги. У той же час, діелектрична і магнітна проникності зазвичай 
застосовуються для описання термодинамічно рівноважних систем. Подібним 
чином можна підходити і до розгляду іншого виду задач, а саме описання 
ефективних механічних характеристик ГС, таких як в’язкість, що характеризує 
перенос імпульсу, та з певними пересторогами, модулів пружності. Формальна 
подібність різних задач гомогенізації дала поштовх для розвитку теорії 
гомогенізації (або теорії ефективного середовища - ТЕС) - області прикладної 
математики, що має справу з поведінкою диференціальних рівнянь з 
частинними похідними, що виконуються локально в ГС за умови, що 
відношення мікроскопічного і макроскопічного масштабів прямує до нуля. У 
значній мірі становлення теорії гомогенізації було обумовлене нагальними 
вимогами до якісного і кількісного описання процесів транспорту (переносу) 
різної природи в гетерогенних системах. 

Грубо кажучи, пряма задача гомогенізації може бути сформульована 
наступним чином: якщо відомі власні характеристики складових (фаз) ГС i 
відомо, як ці фази розподілені у просторі, тобто відома мікрогеометрія ГС, то 
як знайти ефективні (певним чином усереднені по макроскопічного об'єму) 
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параметри цієї ГС, що характеризують її як однорідне середовище? Вміючи 
розв'язувати пряму задачу, можна також розглядати і обернену задачу 
гомогенізації, а саме: якщо відомі ефективні параметри ГС, як визначити власні 
параметри її фаз та/або її мікрогеометрію? Або (що більш реалістично): яку 
інформацію про фази ГС можна отримати, вимірявши її ефективні параметри? 

Композитні середовища надзвичайно поширені у природі. Деякі гірські 
породи, такі як пісковики, є агрегатами зерен, інші, такі як граніти, є агрегатами 
кристалів. В пористих породах внутрішні пустоти (пори) часто заповнені 
рідиною, такою як солона вода або нафта. Дослідження композитів в 
геологічному контексті важливе, зокрема, з точки зору розвідування природних 
копалин i для вивчення землетрусів. Хмари, туман і серпанок, дощ - композити, 
що складаються з повітря і води. Атмосферні аерозолі - складні частинки 
надзвичайно різноманітної природи. Серед атмосферних аерозолей особливе 
значення має сажа та вулканічний пил в верхній атмосфері завдяки своїй 
здатності суттєво впливати на тепловий баланс Землі і, відповідно на зміну її 
клімату. Морський лід - композиція льоду і соляних включень. Моделювання 
властивостей морського льоду важливе для розвитку кліматології. 
Композитами, що складаються з біоклітин, є і біологічні тканини, з яких 
складається жива природа. Вивчення властивостей м’язів, мозоку, крові із 
застосуванням електрофізичних методів відкриває нові перспективи для 
діагностики і лікування хвороб. 

Разом з тим, існує велика кількість штучно створених композитних 
матеріалів. Наприклад, шерсть і бавовна - композити, що складаються з 
волокон і повітря. Типові фарби є суспензіями пігментів, як мінеральних так і 
органічних, або ж пігментів з іншими наповнювачами в різних видах 
плівкоутворювачів (оліфa, емалі, епоксиди тощо). Композитами є поширені 
будівельні матеріали, такі як азбест, мінеральна вата і скловата, армовані 
полімери, пінопласт, бетон, цегла, сухі будівельні суміші, будівельна піна та 
іншi. До композитів належать кераміка, суміші рідин, сплави металів. 
Мартенсит - залізо-вуглецевa сталь, що утворюється при швидкому 
охолодженні аустеніту зі швидкістю, вищою за так звану критичну (гартування) 
і являє собою пересичений твердий розчин вуглецю в альфа-залізі - приклад 
композиту з голчастою або ламінатною (шаруватою) структурою. 

Головною перевагою композитних матеріалів є їх здатність поєднувати у 
собі переваги їх складових, aбо ж навіть набувати нових, непередбачуваних 
властивостей. Наприклад, бетон дешевий і відносно легкий, але він крихкий і 
легко руйнується при прикладанні механічної напруги. На противагу бетону, 
сталь міцна, але дорога і важка. Та, заливаючи бетоном металеву арматуру, 
можна отримати новий композитний матеріал - армований бетон або 
залізобетон, який буде і відносно дешевим, і водночас легким і міцним.  

У цій праці мова йде головним чином про електромагнітні та електричні 
характеристики ГС. Зокрема, наша головна увага сконцентрована на ефективній 
діелектричній функції (ЕДФ). З фізичної точки зору, тензор ЕДФ цікавий 
передовсім тому, що його компоненти можуть змінюватись у дуже широких 
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межах, відображаючи широкi межі зміни власних діелектричних проникностей 
окремих фаз ГС та її мікрогеометрію. Більш того, навіть якщо власні 
діелектричні проникності фаз ГС змінюються у відносно вузьких межах, ЕДФ 
може поводити себе резонансним чином, змінюючись на багато порядків. Це 
відкриває шлях до реалізації незвичайних фізичних ефектів і створює 
надзвичайно широку палітру можливостей для розробки нових приладів і 
матеріалів. 

Актуальність теми. На сьогодні зберігається значний інтерес 
дослідників до ГС, що містять дисперсну фазу. Це зумовлене наявністю в 
речовині у такому стані ряду незвичайних та унікальних властивостей, що 
застосовуються в оптиці, квантовій, мікро- та оптоелектроніці, 
приладoбудуванні, порошковій металургії, матеріалознавстві, медицині, 
військовій справі та інших галузях науки і техніки. Існують передумови для 
використання особливостей поведінки малих частинок для створення 
діелектриків з регульованими діелектричними властивостями, сонячних 
елементів, нових видів мікроелектронних пристроїв. Знання закономірностей 
взаємодії електромагнітного випромінювання і неоднорідних чи 
розупорядкованих середовищ абсолютно необхідне для подальшого розвитку 
таких наук, як астрономія, кліматологія, океанографія, геофізика, екологія, для 
дистанційного зондування, у системах локації тощо. 

Малі частинки (диспергована фаза) діелектриків, металів і 
напівпровідників складають елементну базу нової прикладної науки - 
наноелектроніки, що є важливим перехідним етапом до молекулярної 
електроніки майбутнього з її функціональними можливостями і 
застосуваннями, які нині важко й передбачити (мало- і моноелектронні 
прилади, суперпотужні елементи пам’яті, швидкодіючі процесори та інші 
оптичні системи обробки інформації).  

Взаємодія електромагнітного випромінювання (від радіочастотного до 
рентгенівського діапазону) з малими частинками та їх ансамблями є 
вирішальною з точки зору як безконтактного неруйнівного дослідження цих 
об’єктів (мезоскопічна фізика), так і практичного використання їх в опто- і 
наноелектроніці, обчислювальній техніці та інших галузях людської діяльності. 
Крім того, розуміння механізмів гомогенізації важливе для належної 
інтерпретації експериментальних даних. Дійсно, зазвичай прилади 
забезпечують нас результатами вимірювань, отриманих внаслідок усереднення 
пo певних макроскопічних об'ємах, і їх інтерпретація може стати некоректною 
без залучення техніки гомогенізації.  

Можна виділити три обставини, які суттєво впливають на сьогоднішній 
розвиток ТЕС. По-перше, це широкe впровадженням у практику нових і 
вдосконалення існуючих методів, що дозволяють вимірювати різноманітні 
ефективні параметри різноманітних ГС, що можуть розглядатися як 
квазіоднорідні. Особливого поширення набуває спектроскопія електричного 
імпедансу у її різних формах, а також такі методи, як магнітно-резонансна 
томографія (МРТ), дистанційне зондування атмосфери, ґрунтів і глибоких 
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Земних надр. По-друге, все більш широким стає коло природних об'єктів, до 
яких в тій або іншій формі застосовує ться техніка гомогенізації. Наприклад, 
електромагнітна акваметрія (визначення вмісту вологи за допомогою 
мікрохвильової і радіохвильової спектроскопії), що широко використовує 
методи гомогенізації, вже тепер застосовується у багатьох галузях індустрії, 
будівельної інженерії, лісівництві, агропромисловому комплексі і торгівлі. По-
третє, нещодавній прогрес у нашому розумінні електродинаміки 
нанoструктурованих систем дав поштовх до синтезу матеріалів з незвичайними 
властивостями, аналогів яким не існує в природі - так званих метаматеріалів 
(ММ). 

Хоч термін "метаматеріали" сьогодні не має загальноприйнятого 
визначення, зазвичай під цим терміном розуміють штучно створені (не існуючі 
в природі) композитні наноструктури з бажаними (часто - екстраординарними) 
електромагнітними властивостями. MM складаються з функціональних 
елементів (будівельних блоків), які ще називають мета-атомами або мета-
молекулами, що мають субхвильові розміри. Оскільки масштаб 
неоднорідностей таких наноструктур залишається значно меншим, ніж довжина 
хвилі, їх електромагнітний відгук може бути гомогенізований, тобто описаний 
за допомогою ефективних матеріальних параметрів. ММ дозволяють 
реалізувати екстраординарні явища на кшталт оптичних чорних дір та “плащa-
невидимки”, і можуть мати надзвичайно широке коло потенційних застосувань, 
починаючи з субдифракційної оптичної мікроскопії і закінчуючи 
швидкодіючими оптичними комп'ютерами.  

Сepeд MM, що в останні роки отримали значний імпульс у своєму 
розвитку, варто відзначити гіперболічні ММ (НММ) - сильно анізотропні 
немагнітні багатошарові ГС. Своєю назвою НММ завдячують тій обставині, що 
закон дисперсії в таких ММ описується гіперболічними поверхнями 
(гіперболоїдами обертання). Інтерес дослідників до НММ був передовсім 
спричинений їх здатністю проявляти негативну рефракцію (NRI). Разом з тим, у 
ряді праць було продемонстровано значний потенціал НММ для розвитку таких 
застосувань, як субхвильові зображення, наномасштабні хвилеводи, 
біосенсорика і підсилена нелінійність. Гіперболічні метаматеіали 
характеризуються високою добротністю, відносною легкістю виготовлення, 
субхвильовими розмірами елементарної комірки і керованістю у широкому 
діапазоні частот. 

Субхвильові надгратки, зокрема, безпосередньо інтегровані з 
комплементарними структурами метал-оксид-напівпровідник (КМОН 
структурами) є багатообіцяючими для розвитку внутрішньопроцесорної 
безмаркерної біосенсорики. В таких структурах спектральні зміни оптичних 
характеристик (пропускання та відбивання світла) в результаті дії аналіту 
можуть бути детектовані або завдяки розрахунку зсуву спектральних піків, або 
ж контролем інтенсивності пропускання при певній довжині хвилі збудження; 
останній метод особливо перспективний для компактних біосенсорів. При 
проектуванні таких сенсорів важливо, щоб зміна 
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інтенсивності внаслідок зсуву резонансної довжини хвилі була достатньо 
великою, a лінія резонансну була вузькою. Ще одна важлива умова, на яку слід 
зважати конструкторам таких біосенсорів є їх КМОН-сумісність. 

Можна виділити декілька головних напрямків, на які спрямовані зусилля 
дослідників, що працюють у царині метаматеріалів. Це, зокрема, оптичний 
магнетизм, проектування ММ з негативним показником заломлення, MM з 
діелектричною проникністю, близькою до нуля (ENZ MM), гігантська штучна 
хіральність, сильнопоглинаючі (blackbody-like) MM, нелінійна оптика, 
мікроскопія з надзвичайно високою роздільною здатністю і проблема 
невидимості (маскування). Ці напрямки не є усталеними і автономними, тобто 
вони не можуть вважатися незалежними. Наприклад, NRI неможливий без 
штучного магнетизму, сильна оптична нелінійність може проявлятися саме в 
ENZ MM, а надвисока роздільна здатність може бути досягнута саме завдяки 
MM з NRI. Разом з тим, кожен з цих напрямків включає велику кількість 
специфічних задач, залучає багато підходів і може мати на меті велику 
кількість застосувань. Успіх справи зазвичай залежить від нашої здатності 
створити штучний матеріал з бажаною функціональністю, яка досягається 
належним вибором компонент і їх просторово-залежною архітектурою 
(мікрогеометрією). 

У той час як традиційна мікроелектроніка відживає свій вік, 
запропоновано нову концепцію для створення більш швидких, компактних і 
менш енерговитратних приладів, основану на обробці оптичної інформації на 
нанорівні з використанням MM. Для цього мають бути створені оптичні 
аналоги традиційних елементів електронних мереж, таких як індуктивність, 
ємність і опір, що здатні працювати, використувуючи інфрачервоне (ІЧ) або 
видиме світло.  

Сучасні нанотехнології дозволяють дослідникам створити структури, що 
можуть функціонувати на субхвильовому масштабі. Виходячи за рамки 
мікроелектроніки і наноелектроніки, науковці пропонують розвивати оптичну 
схемотехніку, в якій мережі наномасштабних метаструктур і наночастинок 
дають змогу регулювати і управляти оптичними електричними полями в 
субхвильовій області, що у свою чергу дозволяє обробляти оптичну 
інформацію у нанометровому масштабі. 

В останні роки значного прогресу було досягнуто у царині досліджень т. 
зв. динамічних ММ - штучних матеріалів, здатних змінювати свої 
електромагнітні характеристики під впливом зовнішніх чинників. Зокрема, 
розрізняють ММ з електричним, оптичним, термічним і механічним 
управлінням. У значній мірі, цього прогресу вдалося досягти завдяки успіхам 
сучасної напівпровідникової індустрії, що дає змогу реалізувати швидкі і 
ефективні електронні пристрої на основі сильнолегованих напівпровідників. 
Разом з тим, необхідність досягнення високих концентрацій носіїв заряду та 
роботи у режимі високих напруг і щільностей струму стримує застосування 
напівпровідникових ММ на високих частотах - у ближньому ІЧ і видимому 
діапазонах. У зв'язку з цим набувають поширення інші методи управління ММ, 
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зокрема, з використанням мікроелектромеханічних систем (MEMS) і рідких 
кристалів. Вже сьогодні значний потенціал застосування динамічних ММ було 
продемонстровано на прикладі різноманітних пристроїв, таких як модулятори, 
ключі, детектори, сенсори та ін.  

Нещодавні дослідження засвідчили, що ММ дають змогу розглядати 
електромагнітні властивості у рамках загальної теорії відносності. Ця 
можливість виникає внаслідок формальної аналогії, що існує між поширенням 
світла у викривленому просторі-часі і його поширенням у деякому 
неоднорідному анізотропному або біанізотропному середовищі, відомому як 
середовище Тамма. Так, за останні шість років вже були запропоновані 
основані на ММ аналоги чорних дір, простору-часу Сіттера, космічних струн та 
кротових нір. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягала 
передовсім в теоретичному та числовому аналізі процесів взаємодії 
електромагнітного випромінювання з макроскопічно однорідними 
композитними середовищами (гетеросистемами) різної природи, встановленні 
зв'язку між їх ефективним діелектричним відгуком та структурою 
(мікрогеометрією), розробці методів створення нанокомпозитів з наперед 
заданими діелектричними властивостями, а також у розвитку окремих 
експериментальних методик дослідження гомогенізації ГС. 

Хоча дисертація переважно має справу з такими фізичними 
характеристиками, як діелектрична проникність і електропровідність, з деякими 
застереженнями окремі результати можуть бути також корисні і для 
моделювання інших ефективних параметрів, таких як магнітна проникність, 
теплопровідність тощо. 

Для досягнення поставленої мети розв’язуються наступнi задачi: 
1. Розробка теоретичних моделей ЕДФ, що узаґальнюють

широковживані класичні ТЕС Максвелла-Гарнетта та Бруггемана з 
урахуванням ефектів форми та розподілу за формою. 

2. Вивчення особливостей поведінки ЕДФ в околі порогу протікання для
ГС Бруггеманівського типу, а також визначення порогу протікання 
Бруггеманівських композитів з врахуванням ефектів форми. 

3. Розвиток ТЕС з використанням аналітичного подання Бергмана-
Мілтона для статистичних (рівняння Ліхтенекера) та матричних (трифазні 
композити з включеннями типу "ядро-оболонка") ГС. 

4. Проектування широкосмугових ММ з бажаними наперед заданими
діелектричними власивостями у межах певної смуги частот (ENZ, ULRI, HRI та 
сильнопоглинаючі ММ). 

5. Розвиток методики розрахунку ЕДФ періодичних ГС, що використовує
її представлення у оберненому просторі. 

6. Вивчення діелектричних властивостей 1d ММ з урахуванням ефектів
нелокальності за умови компенсації втрат. Проектування 1d ММ з аномально 
високим і аномально низьким показником заломлення. 
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Об’єктом дослідження є лінійні та нелінійні фізичні параметри ГС 
різної природи, що характеризують їх відгук на зовнішнє електромагнітне 
збудження та поширення в них електромагнітних коливань, а саме: ефективна 
діелектрична функція (розділи 2-8), поріг протікання (розділи 2-5), ефективна 
кубічна нелінійна сприйнятливість (розділ 2), ефективна електропровідність 
(розділ 4), коефіціент поглинання (розділ 6), ефективний показник заломлення 
та фазова і групова швидкості електромагнітних хвиль (розділ 8). 

Предметом дослідження є закономірності поведінки просторово-
усереднених (ефективних) матеріальних параметрів (діелектричної 
проникності, електропровідності, кубічної нелінійної сприйнятливості, тощо) 
розупорядкованих та періодичних гетероструктур різного виду в залежності від 
їх локальних матеріальних параметрів. мікрогеометрії та геометричних 
параметрів. 

Методи дослідження - теоретичні методи сучасної електродинаміки, 
математичне моделювання, числові методи математичної фізики, а також 
експериментальне вимірювання спектрів пропускання та порушеного повного 
внутрішнього відбивання.  

Достовірність отриманих результатів підтверджується: 
1. Відповідністю на якісному рівні, а в окремих випадках і кількісно,

результатів теоретичних досліджень експериментальним даним і результатам 
числового моделювання. 

2. Фізичною інтерпретацією вивчених явищ і закономірностей.
3. Широкою апробацією отриманих наукових результатів.
4. Використанням надійних методик теоретичного та числового аналізу

під час отримання основних результатів дисертаційної роботи. 
5. Несуперечністю отриманих результатів, що відповідають сучасним

уявленням у даній області й підтверджуються аналізом наукових джерел, 
високим рівнем наукових видань, в яких опубліковані матеріали дисертації. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що у роботі 
вперше: 

1. Проаналізовано вплив слабкої несферичності на ЕДФ та ефективну
кубічну нелінійну сприйнятливість матричних ГС. 

2. Виконано узагальнення диференціальної БТЕС для трифазних ГС
довільної розмірності. 

3. Запропоновано метод визначення ЕДФ зі спектрів порушеного
повного внутрішнього відбивання (ППВВ), отриманих при різних кутах 
падіння, а також ефективної поляризовності диспергованих розсіювачів зі 
спектрів пропускання. 

4. Запропоновано концепцію форморозподілених частинкових
композитів по відношенню до статистичних ГС Бруггеманівського типу. 

5. Узагальнено симетричну БТЕС поблизу порогу протікання для
напівнеперервних металевих плівок. 

6. Визначено поріг протікання Бруггеманівськго композиту за наявності
розподілу за формою. 
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7. Знайдено функцію спектральної густини для рівняння Ліхтенекера і
розглянуто її частинні випадки. 

8. Показано, як можна використати аналітичне подання Бергмана-
Мілтона у випадку трифазних композитів з включеннями типу "ядро-оболонка" 
і проілюстровано це на прикладах біологічних клітин. 

9. Запропоновано метод проектування і досліджено особливості
функціонування широкосмугових 1d, квазі-1d і 3d ММ з бажаними, наперед 
заданими діелектричними властивостями. 

10. Запропоновано методику розрахунку довгохвильової ЕДФ з
використанням її представлення в оберненому просторі, на конкретних 
прикладах досліджено точність цієї методики. 

11. Розглянуто вплив ефектів нелокальності на ЕДФ 1d надграток за
умови компенсації втрат і проаналізовано потенційну можливість розробки 
таких ММ з аномально високим і низьким показником заломлення.  

Практичне значення одержаних результатів визначається 
комплексним характером досліджень композитних систем різної природи, як 
розупорядкованих, так і періодичних структур (фотонних кристалів). Отримані 
результати можуть бути використані у науково-дослідній практиці при 
вивченні оптичних, електрофізичних, магнітних, термодинамічних, дифузійних 
явищ, тощо, що лежать в основі функціонування різноманітних приладів, 
елементів і систем. Особливої ваги результати дисертації набувають з огляду на 
перспективи їх застосування для розробки нових композитних матеріалів з 
наперед заданими властивостями. 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, представлені в 
дисертації, положення та висновки, що виносяться на захист, отримані автором 
самостійно. У монографії [1] автору належaть підрозділи 1.6 i 1.7, а також 
розділи 3 i 6. Oснову дисертаційної роботи складають публікацiї у  ф а х о в и х
наукових виданнях [2-34]. У більшості з цих статей особистий внесок автора 
полягав у постановці проблеми, виборі об'єктів та методів досліджень, 
виконанні числових комп'ютерних розрахунків, інтерпретації отриманих 
результатів та формулюванні висновків. В обговоренні результатів, отриманих 
під час роботи автора в Інституті фізики напівпровідників, брали участь 
співавтори: професор Є.Ф. Венгер (науковий консультант), професор 
М.Л. Дмитрук, професор В.З. Лозовський, професор Ю.М. Ширшов, професор 
А.О. Пінчук, к.ф.м.н. М.М. Двойненко, к.ф.м.н. В.Р. Романюк. Крім того, 
окремі числові і аналітичні розрахунки були виконані професором I.C. Чангом 
[33], професором В.З. Лозовським [10,13], професором Ю.Г. Семенoвим [7], 
к.ф.м.н. В.Р. Романюкoм [6,12], С.М. Завадським [5,9], В.В. Попельнухом [15], а 
окремі експериментальні вимірювання виконані к.ф.м.н. М.М. Двойненко, 
к.ф.м.н. В.Р. Романюком [3,4,12] i к.ф.м.н. Д.О. Гриньком [20]. Свій внесок у 
виготовленнi зразків зробили к.ф.м.н. В.Р. Романюк [3,6] та к.ф.м.н. 
К.П. Гриценко [20]. У праці [27] внесок автора полягав в обґрунтуванні 
використання ТЕС та частково у написанні статті. 
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Під час роботи автора в Центрі Суперфунціоальних Матеріалів 
(Пухангський Університет Науки і Технологій, м. Пуханг, Південна Корея) в 
обговоренні результатів брав участь професор К.С. Кім, під час роботи в 
Дослідницькому Центрі Прикладних Наук (м. Тайпей, Академія Наук Тайваню) 
- професор У.Ч. Чанг та професор В.У. Назаров, a під час роботи в 
Національному Ченг-Кунгському Університеті (м. Тайнань, Тайвань) - 
професор К.Р. Чен. 

Апробацiярезультатiв. Основнi результати дослiджень доповiдались на 
низці мiжнародних наукових конференцiй, таких як: 

1. XIth UkrainianSchool-Seminar “Spectroscopy of Molecules and Crystals”
(Kharkiv, 1993); 

2. 7th International Conference on Superlattices, Microstructures and
Microdevices (Banff, Canada, August 22-26, 1994);  

3. XII Ukrainian School-Seminar “Spectroscopy of Molecules and Crystals”
(Nizhyn, 1995); 

4. International Conference on Current Developments in Optical Design and
Engineering VI (Denver, August 4, 1996); 

5. International School-Conference for Young Scientists SSPFA-97
(Katsyveli, Crimea, June 14-22, 1997); 

6. International Conference on Optical Thin Films V: New Developments
(SanDiego, California, July 27, 1997); 

7. III Всероссийская конференция по физике полупроводников
"Полупроводники'97" (Москва, 1-5 Декабря 1997). 

8. Conference on Light Scattering by Nonspherical Particles: Theory,
Measurements and Applications (NewYork, Sept. 29 - Oct. 1, 1998); 

9. The Fourth International Conference on Nanostructured Materials -
NANO’98 (Stockholm, June 14-19, 1998); 

10. The Tenth International Conference on Superlattices, Microstructures and
Microdevices (9-11 July, Lincoln, Nebraska, 1998); 

11. The Third International Conference on Low Dimensional Structures and
Devices (Antalya, Turkey, 15-17 September, 1999); 

12. XIVth International School-Seminar “Spectroscopy of Molecules and
Crystals” (Odessa, July 7-12, 1999); 

13. Progress in Electromagnetic Research Symposium, PIERS-2008
(Hangzhou, China, March 24-28, 2008); 

14. Annual Meeting of the Physical Society of ROC (Tainan, Taiwan, Feb. 2-
4, 2010); 

15. International Photonics Conference (Tainan, Taiwan, Dec. 8-10, 2011);
16. Annual Meeting of the Physical Societyof ROC (Chiayi, Taiwan, Jan. 17-

19, 2012); 
17. Photonic and Phononic Properties of Engineered Nanostructures II (San-

Francisco, USA, Feb. 9, 2012); 
18. Nanotechnology 2013: Electronics, Devices, Fabrication, MEMS, Fluidics

and Computational (Washington, USA, May 12-16, 2013). 
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Публікації. Основні матеріали та результати дисертації опубліковано в 
одній монографії [1] та 33 статтях у фахових наукових журналах, серед яких 6 
статей [8,11,16,17,18,22] є одноосібними публікаціями. Додатково деякі 
результати дисертації висвітлено в матеріалах конференцій та симпозіумів [35-
39], а також на сайті тeхнічних новин SPIE Newsroom [40]. З числа публікацій 
11 статей належать до першого квартилю (Q1) відповідно до класифікації 
Journal Citation Reports: [16,19] - у категорії Condensed Matter Physics, [22,25] - у 
категорії Physics and Astronomy (miscellaneous), [28,31] - у категорії Atomic and 
Molecular Physics, Optics, [26,29,30,32,33] - у категорії Electronic, Optical, and 
Magnetic Materials. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 
восьми розділів, загальних висновків та списку використаних джерел, що 
містить 314 найменувань. Роботу викладено на 294 сторінках машинописного 
тексту, який містить 77 рисунків та 2 таблиці. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Упершому розділі описується взаємодія світла з дисперсними системами 
у рамках феноменологічних моделей ЕДФ ГС. Проведено розмежування 
гетеросистем за топологією на матричні (керметні) і статистичні (агрегатні) та 
розглянуто основні математичні способи обчислення ЕДФ на кшталт класичних 
наближень Максвелла-Гарнетта (ТМГ), Бруггемана (БТЕС) та Ліхтенекера.  

Щоб показати практичне значення феноменологічних теорій, наведено 
приклади їх застосування у різних галузях науки і техніки, таких як: 

-Електроніка, оптоелектроніка і сенсорика (гнучка електроніка, 
діелектрики з низькою діелектричною сталою, напівпровідникові газові 
сенсори, нюхові аналізатори на основі кварцевихмікроваг з пористими 
органічними плівками, біосенсори на основі HMM, біосенсори на основі 
агрегатів металевих наночастинок, cенсори вологості); 

-Електропровідність i діелектричні властивості гірських порід, мінералів 
і грунтів; 

-Біофізика і медичні застосування (біологічні тканини, oцінка 
параметрів складу тіла людини, діагностика і контроль процесу лікування 
хвороб з застосуванням методів діелектричної спектроскопії, молекулярна 
дифузія через білу речовину головного мозку); 

-Агропромисловий комплекс і будівництво (теплопровідність харчових 
продуктів, будівельні матеріали); 

-Дистанційне зондування атмосфери, метеорологія і астрофізика 
(aтмосферні аерозолі, cажа і прямий радіаційний вплив, вивчення космічного 
пилу, pадарна астрономія Місяця і астероїдів). 

Разом з цим, у розділі відзначено і недоліки феноменологічних теорій 
гомогенізації, пов’язані з їх обмеженістю. Тому подальший розвиток і 
вдосконалення ТЕС залишається нагальним питанням порядку денного. 
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Другий розділ дисертації присвячений узагальненню феноменологічних 
ТМГ та БТЕС з урахуванням ефектів несферичності, а також узагальненню 
диференціальної БТЕС на випадок довільної розмірності. У рамках ТМГ 
показано, як слабка несферичність впливає на ЕДФ та на ефективну кубічну 
нелінійну сприйнятливість ГС. Крім того, тут розглядаються деякі практичні 
застосування феноменологічних ТЕС для опосередкованого визначення ЕДФ та 
ефективної поляризовності за допомогою експериментальних вимірювань. 

При розгляді узагальнення ТМГ припускається, що форма частинок 
близька до сферичної i вводиться функція розподілу частинок за формою 

         (1) 
де Δ -  параметр несферичності і χ - функція Хевісайда. Тоді 

𝜀 𝜀 𝐼 𝛥 𝐼 𝛥 ⋯ 
де εMG обчислюється згідно класичної ТМГ. Якщо ввести позначення   

то слабкі зміни ЕДФ, викликані слабкою несферичністю, 

Ефективна кубічна нелінійна сприйнятливість у наближенні середнього поля  

(2) 
Нехтуючи нелінійністю матриці (χ1=0), для форморозподіленої ГС 

де 

Для малих змін, викликаних слабкою несферичністю, має місце 

(3) 
Після нескладних, але громіздких викладок отримано: 



12 

де 𝑝 , 𝑑
/ /

/ /
. Введемо позначення  𝜀

𝑅𝑒 𝜀 /𝜀  і 𝜀 𝐼𝑚 𝜀 /𝜀 . Поверхні 𝐹 𝜀 , 𝜀 𝑙𝑛 𝐼 , 𝐹 𝜀 , 𝜀

𝑙𝑛 𝐼  i 𝐺 𝜀 , 𝜀 𝑙𝑛 𝐽 , 𝐺 𝜀 , 𝜀 𝑙𝑛 𝐽  показані на Рис. 1.

Puc. 1. Поверхні F1(ε',ε'') і F2(ε',ε'') (ліва панель) та G1(ε',ε'') і G2(ε',ε'') (права панель) при Δ=0. 

У м о в и  п і к і в  д л я  ф у н к ц і й  R e ( J2) та Im(J2) ідентичні 
умовам піків для функцій Re(I2) та Im(I2). Крім того, в розглядуваних межах 
функції Re(J2), Im(J2) та Re(I2), Im(I2) можуть змінюватись на декілька порядків. 
В той же час, поверхні I2 та J2 по різному структуровані. Tак, поверхня Im(I2) 
має два гребені, в той час як поверхня Im(J2) - три. 

Pозвинуто метод визначення ЕДФ, оснований на вимірюваннi спектрів 
ППВВ в p- i s-поляризованому світлi для декількох кутів падіння. Переваги 
методу полягають у тому, що малі розміри зразків і обмеження апертури не 
вносять похибок вимірювань при великих кутах падіння, і що застосовуються 
відносні вимірювання, які не вимагають використання еталонів відбивної 
здатності. Це дає змогу суттєво покращити точність вимірювань. Особливо 
корисним цей метод є у випадку порошкоподібних і рідких матеріалів. 

Ще одна запропонована методика полягає у визначеннi ефективної 
поляризовності диспергованих розсіювачів зi спектрів пропускання. Спектри 
пропускання часто є найбільш зручними для вимірювань, а інколи вони є i 
єдиним джерелом інформації про оптичні властивості ГС. Особливо 
ілюстративними вони є у випадку ансамблів Релеєвських частинок, коли можна 
знехтувати ефектами розсіяння і ввести поняття ефективної діелектричної 
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проникності. Тоді екстинкція обумовлюється виключно ефектами поглинання, і 
якщо можна виміряти спектри поглинання для двох відмінних факторів 
заповнення, це дозволяє визначити ефективну поляризовність частинок α. Як 
приклад розглянуто систему Релеєвських куль з низьким фактором заповнення, 
ЕДФ якої може бути описана з використанням ТМГ. Аналіз методу показав, 
що: 

(1) Він втрачає точність, коли 𝑓 𝛾 𝑓 𝛾 0. Це може мати місце 
далеко від смуги поглинання.  

(2) Збільшення різниці │𝑓 𝑓 │призводить до зменшення похибки 
визначення Imα*. 

(3) При f1Re(α)<<1 i f1Re(α)<<1, α не може бути визначенe. В той же час, 
Im(α) може бути однозначно визначеним зі спектру поглинання γ(ω), 
виміряному для одного значення факторa заповнення. 

У цьому розділі показано, що: 
1. Класична ТМГ володіє певною гнучкістю, що дозволяє її узагальнити

і розширити межі застосування. Такими узагальненнями є врахування 
несферичної форми частинок-включень, їх високої концентрації, агрегатизації 
частинок та узагальнення на випадок багатокомпонентних ГС. 

2. В рамках ТМГ, розглядаючи слабку несферичність частинок-
включень як збурення, можна показати, що несферичність може як збільшити, 
так і зменшити ЕДФ та ефективну кубічну нелінійну сприйнятливість. Вплив 
слабкої несферичності на функції лінійного і нелінійного діелектричного 
відгуку найбільш відчутний в околі частоти Фрьоліха. 

3. Щоб узагальнити симетричну БТЕС, можна ввести поняття
елементарного (фіктивного) умовного розсіювача з певною ефективною 
поляризовністю для кожної фази у вигляді сфери з оболонкою або ж у вигляді 
еліпсоїдів, що можуть бути розподілені за формою. Задання форми 
елементарного умовного розсіювача має залежати від мікрогеометрії ГС. 

4. Експериментально ЕДФ може бути визначена за допомогою
вимірювань відносного відбивання для p- та s-поляризованого світла Rp/Rs при 
декількох кутах падіння. Зокрема, метод є перспективним при кутах падіння, 
вище критичного, тобто з використанням техніки ППВВ. 

5. Ефективна поляризовність суспензії Релеївських куль може бути
визначена в рамках ТМГ за допомогою вимірювань пропускання ГС при різних 
факторах заповнення куль f за умови f<<1. Проаналізовано точність цього 
методу і умови його застосування. В якості ілюстрації представлено розрахунок 
ефективної поляризовності малих частинок плавленого кварцу у матриці 
бромиду калію в області коливного поглинання SiO2 (середній ІЧ діапазон). 

У третьому розділі аналізується симетричне рівняння Бруггемана, 
узагальнене шляхом введення форморозподілених умовних розсіювачів, що 
складає основу нового концептуального підходу в рамках ТЕС. Досліджено 
вплив функції розподілу за формою на ЕДФ. 
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Наш підхід заснований на концепції форморозподілених частинкових 
композитів. Ця концепція цікава з двох точок зору. По-перше, реальні 
частинкові ансамблі складаються зазвичай не з частинок фіксованої форми, а з 
частинок, розмір і форма яких характеризуються певним розподілом. Розподіл 
за формою може впливати як на лінійний, так і нелінійний діелектричний 
відгук. По-друге, ефективні транспортні коефіцієнти для будь якого композиту 
є такими ж, як і для деякої системи форморозподілених сфероїдів, що є прямим 
наслідком відомої теореми Бергмана. Це дозволяє замість реальної ГС з як-
завгодно складною мікрогеометрією розглядати відносно просту систему 
форморозподілених сфероїдів. Як приклад, розглянуто деякі частинні розподіли 
сфероїдальних форм (у вигляді дельта-функції, у вигляді двох дельта-функцій, 
бета розподіл, cходинкоподібний розподіл) тa розподіли еліпсоїдальних форм 
(у вигляді дельта-функції, cходинкоподібний розподіл). 

Щоб продемонструвати вплив розподілу за формою на ЕДФ, на Рис. 2 
показані залежності її відносної зміни для розподілу сфероїдів (η1) і еліпсоїдів 
(η2) у вигляді сходинки як функції f і  fc (критичний фактор заповнення, що 
відповідає пороґу протікання) при сталому значенні діелектричного контрасту 
ε2/ε1. У випадку дуже високого діелектричного контрасту (ε2/ε1=104), 
cходинкоподібний розподіл сфероїдальних форм приносить досить відмінні 
значення ЕДФ, особливо поблизу точки fc=1/2, де параметр несферичності Δ 
великий (Рис. 2, ліва верхня панель). Якщо діелектричний контраст не такий 
високий, наприклад, ε2/ε1=102, відмінність розрахованих значень відносно 
незначна (Рис. 2, ліва нижня панель).  

Рис. 2. Відносне відхилення η1 при ε2/ε1=104 (ліва верхня панель) і ε2/ε1=102 (ліва нижня 
панель) тa η2 при ε2/ε1=104 (права панель). 
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Pозподіл еліпсоїдальних форм у вигляді cходинки не дає великих значень 
відносного відхилення η2 навіть у випадку дуже високого діелектричного 
контрасту, наприклад, такого як ε2/ε1=104 (Рис. 2, права панель). 

Результати, подані у розділі 3, дозволяють зробити наступні висновки: 
1. Можна розглядати різноманітні узагальнення класичної БТЕС, що

враховують розподіл частинок за формою. Якщо функція розподілу за формою 
для частинок різних фаз однакова, то у результаті такого узагальнення 
отримуються симетричні ТЕС. Відповідно, якщо функції розподілу за формою 
відрізняються, отримаємо несиметричні ТЕС. 

2. Узагальнення ТЕС з використанням розподілу частинок за формою
можливе як для ізотропних, так і анізотропних ГС. 

3. Оскільки Бруггеманівський формалізм може бути прямо застосований
до ГС з довільною кількістю фаз, узагальнення БТЕС є особливо зручним у 
випадку багатофазних ГС. 

4. Ускладнюючи функції розподілу частинок за формою, можна
описувати ГС з усе більш і більш складною мікрогеометрією. 

5. Для коректного моделювання діелектричних властивостей ГС із
застосуванням формалізму форморозподілених частинкових ансамблів 
необхідно враховувати доступні експериментальні дані. Ними можуть 
слугувати зокрема, значення порогу протікання fc, кількість піків у 
залежностяхεeff(f) та εeff(ω), дані електронної чи високороздільної оптичної 
мікроскопії, тощо. 

6. На сьогодні не існує повного розуміння, яким мікрогеометріям чи
класам мікрогеометрій (реальним ГС) відповідають функції розподілу за 
формою навіть у найпростіших випадках. Це питання потребує додаткового 
розгляду. 

Четвертий розділ дисертації розглядає взаємозв’язок теорії протікання 
та ТЕС. Цей взаємозв’язок продемонстровано на прикладі напівнеперервних 
металевих плівок, напилених на діелектричну підкладинку, та 
Бруггеманівських композитів з урахуванням ефектів форми. Показано, як 
розподіл умовних розсіювачів за формою може впливати на поріг протікання в 
Бруггеманівських композитах. Крім того, показано, як поводить себе сила 
Казиміра, що діє між двома композитними пластинами, в околі порогу 
протікання. 

Встановлено, що для ГС Бруггеманівського типу з розподілом фаз за 
формою, що описується бета-функцією, поріг протікання має вигляд 

(4)  
де α і β - параметри функції розподілу, і 2F1(…) - гіпергеометрична функція. 
Ізолінії fc=const, розраховані згідно цього рівняння представлено на Рис. 3. 
Сила Казиміра, що характеризує притягання між двома пластинами, 
обумовлене квантуванням нульових коливань електромагнітного поля 
(флуктуацій вакууму), залежить від діелектричної проникності пластин. 
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Предметом вивчення була сила Казиміра, яка виникає між двома композитними 
пластинами, що містять несферичні частинки. Розглядалися двокомпонентні 
композити, в яких сфероїдальні металеві (золоті) частинки з часткою 
заповнення f і сферичні діелектричні частинки (двоокис кремнію) з часткою  

Рис. 3. Ізолінії fc=const, розраховані згідно рівняння (4). 
заповнення 1-f випадково розподілені, або ж в яких сфероїдальні металеві 
частинки включені в діелектричну матрицю. Для розрахунку ЕДФ пластин 
використaно несиметричне узагальнення класичної БТЕС, де вважається, що 
частинки-включення - випадково орієнтовані металеві сфероїди, розміщені у 
матриці, яка, у свою чергу, сформована сферичними частинками. Поріг 
протікання таких ГС, як було показано, залежить від фактора деполяризації 
сфероїдів. 

Pозрахунок сили Казиміра, нормалізованої на силу Казиміра для двох 
ідеально провідних пластин (η=Fc/F0), виконаний при f<1/3 показує, що її 
відчутне зростання може проявлятися як для витягнутих, так і для сплюснутих 
сфероїдів. Для демонстрації, на Рис. 4 зображено нахил кривої η(f), тобто 
похідна dη/df як функція f при різних значеннях Lz. Як можна бачити, для 
заданого Lz існує певний критичний фактор заповнення f=fc, при якому похідна 
dη/df максимальна. Цей максимум похідної вказує на найшвидше зростання 
сили Казиміра саме в точці порогу протікання. 
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Рис. 4. Похідна dη/df як функція фактора заповнення f при різних значеннях фактора 
деполяризації Lz (d = 500 нм). Вставка: поріг протікання як функція Lz. 

У розділі 4 зроблено наступні висновки: 
1. ЕДФ напівнеперервних металевих плівок може бути описана за

допомогою узагальненої БТЕС, в якій розмірність плівки залежить від її 
фрактальної розмірності, а також від того, наскільки мікрогеометрія плівки 
близька до геометрії фрактального кластера. Міра цієї близькості може 
визначатись співвідношенням між довжиною хвилі і кореляційною довжиною 
перколяційного кластера. 

2. Розмірність напівнеперервної металевої плівки, напиленої на
діелектричну підкладинку, залежить від товщини плівки d. Ця залежність може 
мати мінімум, що у свою чергу може залежати від температури підкладинки. 
Положення цього мінімуму зсувається у бік нижчих d, коли температура, при 
якій відбувається напилення, зростає. 

3. Для ГС Бруггеманівського типу, коли їх функція розподілу за формою
задана у вигляді бета-розподілу, поріг протікання не залежить від дисперсії 
функції розподілу, якщо ГС складається зі сфероїдів, орієнтованих паралельно 
їх вісі симетрії. Він визначається тільки положенням моди функції розподілу, і 
може змінюватись у межах від 0 до 1. 

4. Якщо ГС Бруггеманівського типу складається з випадково
орієнтованих форморозподілених сфероїдів, поріг протікання залежить від 
дисперсії функції розподілу, і може змінюватись у межах від 0 до 1/3. 

5. Сила Казиміра, що діє між двома композитними пластинами, при
збільшенні вмісту провідної компоненти зростає найшвидше в точці порогу 
протікання. 

У п’ятому розділі продемонстровано розвиток теорії гомогенізації з 
використанням аналітичного подання Бергмана-Мілтона. Розглянуто функцію 
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спектральної густини для рівняння Ліхтенекера та у формі бета-розподілу. 
Подання Бергмана-Мілтона узагальнене на випадок трифазних ГС, що містять 
включення типу "ядро-оболонка". На прикладах показано, як це узагальнення 
може бути застосоване для вивчення біоклітин. 

Суть подання Бергмана-Мілтона можна коротко інтерпретувати 
наступним чином. По-перше, формально ГС з будь-якою топологією можна 
замінити деякою матричною ГС з такою ж ЕДФ. По-друге, ЕДФ будь-якої 2-
фазної ГС є такою ж, як у системи невзаємодіючих сфероїдів, вишикуваних 
вздовж своєї вісі обертання, що володіють певним розподілом за формою 
(фактором деполяризації). Спектральна густина g(x), що задає розподіл 
факторів деполяризації, пов’язана зі спектром резонансних (поверхневих) 
коливань певної компоненти, і залежить від її структури (геометричної форми 
областей, зайнятих цією компонентою). Ниткоподібній структурі відповідає 
мале (близьке до нуля) значення x, дископодібній - велике (близьке до одиниці) 
значення. 

Досліджено частинні випадки функції спектральної густини. Так, 
поведінку функції спектральної густини для рівняння Ліхтенекера при f2=0.3 та 
різних значеннях параметра k зображено на Рис. 5. 

Одним з можливих підходів до параметризації функції g(x) є її подання у 
вигляді комбінації бета-розподілів: 

G(x)=∑ 𝐶 𝑥 1 𝑥 . (5) 

У випадку n=1 отримуємо її одномодове наближення, при n=2 - 
двомодове наближення, і т.д. 

Щоб проілюструвати застосування двомодового наближення, розглянуто 
ансамбль сфер, випадково розміщених в однорідній матриці. Враховуючи лише 
дипольну взаємодію між сферами, для ЕДФ використані відомi результатaти 
Хінсена і Фелдерхофа. На рис. 6 показано функцію спектральної густини, 
отриману за допомогою цих результатів, а також нашу пригонку з 
використанням двомодового наближення. Двопараметричне наближення для 
функції спектральної густини дозволяє отримати цілком задовільне узгодження. 

У випадку включень типу “ядро-оболонка” подання Бергмана-Мілтона 
можна узагальнити на трифазний випадок через введення їх еквівалентнoї 
діелектричнoї проникнoстi. Розглянуто випадок сфер i сфероїдiв з оболонкою. 
Такий підхід становить інтерес для деяких біоклітин і бактерій, а також для 
металевих частинок, що зазвичай вкриті тонким шаром окислу. Щоб 
продемонструвати потенційні можливості цього методу, його застосування 
показано на прикладі клітин крові, що не містять ядра, і тому спрощено можуть 
моделюватись як частинки з оболонкою - двофазні частинки, що складаються з 
цитоплазми і тонкої мембрани. 
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Рис. 5. Функція спектральної густини для рівняння Ліхтенекера при k=0.99 (1), 0.9 (2), 0.8 (3), 
0.7 (4), 0.6 (5), 0.5 (6), 0.4 (7), 0.3 (8), 0.2 (9), 0.1 (10), 0.01 (11), 0.002 (12), -0.001 (13), -0.01 
(14), -0.1 (15), -0.2 (16), -0.3 (17), -0.4 (18), -0.5 (19), -0.6 (20), -0.7 (21). На вставках: k=10-3 

(криві a i d), k=10-4 (криві b i e), k=10-5 (криві c i f). 
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Рис. 6. Функція спектральної густини, розрахована згідно методу Хінсена і Фелдерхофа 
(кулі) і результати її пригонки (суцільні криві) з використанням її параметризації у вигляді 

суми двох бета-функцій (двомодове наближення) при f=0.2 i f=0.5. 

Цікаво прослідкувати за впливoм розподілу за формою (або більш точно - 
флуктуацій форми клітин навколо найбільш ймовірної сферичної форми) на 
ефективні діелектричні властивості ансамблю білих кров'яних тілець 
(лейкоцитів) людини. Здорові людські лейкоцити характеризуються 
сферoподібною формою.  

Далі розглянуто водну суспензію T-лімфоцитів. Параметри моделі 
вибрані наступним чином: f=0.15, товщина мембрани d=4.5 nm, f1=0.005, 𝜀   
𝜀  𝑖𝜀 =𝜀  4𝜋𝜎 /𝜔  з ε0=80, σ0=0.056 S/m, εs=(Cs/εv-iGs/εvω)d з Cs=12 mF/m2, 
і Gs=100 S/m2, 𝜀  =74, σ2=1 S/m, що є типовим для людських T-лімфоцитів. 
Спочатку ми розраховуємо частотну залежність ефективної діелектричної 
проникності ε ω  ε ω, Δ  0  i ефективної провідності σ ω   
σ ω, Δ  0  при Δ=0, тобто для строго сферичних клітин. Потім знаходимо ті 
ж залежності, але вже при ненульових значеннях параметра несферичності Δ.  

На Рис. 7 продемонстровано діаграми Коула-Коула, що показують зв'язок 
між 𝜀 𝜔, 𝛥 /𝜀 𝜔  та 𝜎 𝜔, 𝛥 /𝜎 𝜔  при різних значеннях параметра 
Δ. Цікаво, що ефективна електропровідність внаслідок несферичності 
найбільше змінюється там, де ефективна діелектрична проникність майже не 
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змінюється. Якщо ж ефективна діелектрична проникність змінюється сильно, 
зміна ефективної електропровідності відносно слабка. Як можна переконатись, 
діаграми сходяться до точки (1,1), коли Δ→0.  

Рис. 7. Нормовані діаграми Коула-Коула для суспензій лейкоцитів при Δ=0.01 (1), 0.025 (2), 
0.05 (3), 0.075 (4), 0.1 (5), 0.125 (6), 0.15 (7), 0.175 (8), 0.2 (9). 

В іншому прикладі розглянуті діелектричні властивості червоних 
кров'яних тілець (еритроцитів) людини. Форма людських еритроцитів відмінна 
від кулястої - вона нагадує сплюснуті біля центру диски. Теоретичні залежності 
були розраховані з використанням двомодового бета розподілу. Шляхом 
мінімізації середньоквадратичного відхилення експериментальних і 
розрахованих діелектричних спектрів вдалося отримати їх задовільне 
узгодження. Так, отримане значення діелектричної проникності мембрани 
добре узгоджується зі значенням, отриманим раніше. Крім того, показано, що 
діелектрична проникність цитозолу (яка, взагалі кажучи, відома з великою 
похибкою) слабко впливає на діелектричні спектри. Так, при п'ятиразовому 
зменшенні εc було отримано α=0.28, εs=4.58, σc=2.37 S/m. Що стосується 
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значення провідності мембрани, то воно залишається майже незмінним. В 
рамках нашої моделі відносна похибка може бути оцінена як 15% для α, 6% для 
εs=4.58, і 4% для σc. 

Підсумовуючи цей розділ, зроблено наступні висновки: 
1. Bідхилення геометрії надгратки від ідеальної геометрії може бути

враховане шляхом модифікації функції спектральної густини. Це дозволяє 
аналітично описати елементи тензора ЕДФ такої неідеальної надгратки. За 
відсутності діелектричних втрат, неідеальність геометрії призводить до 
зниження компоненти εxx і зростання компоненти εzz тензора ЕДФ. 

2. Рівняння Ліхтенекера характеризує специфічну мікрогеометрію, що
не зводиться ні до геометрії Бруггемана, ні до геометрії Максвелла-Гарнетта. В 
окремому випадку логарифмічного рівняння Ліхтенекера, ця мікрогеометрія 
являє собою певний розподіл форм сфероїдальних частинок. 

3. Подання Бергмана-Мілтона може бути узагальнене на випадок
трифазних ГС з включеннями типу “ядро-оболонка”. Такий підхід може бути 
застосований для моделювання та інтерпретації спектрів імпедансу суспензій 
біологічних клітин та бактерій. 

4. Необхідним елементом використання спектрального подання
Бергмана-Мілтона є функція спектральної густини, що може бути задана 
параметрично або ж визначена за допомогою експерименту. Актуальною 
залишається задача встановлення взаємозв’язку між функцією спектральної 
густини і певною мікрогеометрією ГС. На сьогодні цей взаємозв’язок відомий 
лише для частинних випадків. Визначивши функцію спектральної густини 
шляхом обробки експериментальних даних, ми могли б тодi говорити і про вид 
мікрогеометрії ГС. 

Предметом розгляду шостого розділу є проектування ММ з розширеною 
робочою смугою, в межах якої досягаються бажані діелектричні чи оптичні 
властивості (ENZ, ULRI, HRI, сильнопоглинаючі ММ та смугові фільтри). З 
цією метою розглянуто 1d, квазі-1d ММ, а також нанокомпозити на основі 
наносфер, наносфероїдів і куль з оболонкою. 

Можна навести багато прикладів квазі-1d (майже одновимірних) 
метаматеріалів. Деякі з них показані на Рис. 8. Можна умовно розбити 
елементарну комірку на тонкі шари товщини dy так, як показано на Рис. 8 (ліва 
панель). У подальшому припускатимемо, що інтерфейс між двома фазами 
залишається майже паралельним до вісі Oy в межах кожного шару, що дозволяє 
називати таку геометрію “квазіодновимірною”. Іншими словами, функція f(y) 
має змінюватися слабко в межах елементарної комірки.  

Якщо електричне поле орієнтоване вздовж вісі Oy, то воно залишається 
майже паралельним до інтерфейсу в межах шару. Якщо ж електричне поле 
орієнтоване вздовж вісі Ox, то воно залишається майже перпендикулярним до 
інтерфейсу. Позначимо відповідні діелектричні функції як εy і εx . Як показано, 
використання квазі-1d геометрії дозволяє забезпечити розширення робочої 
смуги або для εy , або для εx. 
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Рис. 8 Ліва панель: eлементарна комірка, що представляє квазіодновимірну геометрію з 
неперервною функцією розподілу. Права панель: cистема 2d дротів змінної товщини і 

система пор змінної висоти (верхня і нижня права панель, відповідно) як приклади квазі-1d 
геометрії. 

Як приклад, нехай необхідно розробити метаматеріал, що має εeff≈0 у 
межах певної смуги частот. Pозглянемо ММ, що складається з почергових 
шарів фази 1 і фази 2, де фаза 2 - діелектрик з показником заломлення n2=1.35 
(тефлон), а фаза 1 - метал (золото). Отриманi результати для εy, пригнаного до 
нуля у межах смуги 700 - 800 нм, з використанням для функції розподілу f(y’) 
параболічного профілю показанi на Рис. 9. 

Інший приклад – метаматеріали з високим показником заломлення (HRI 
MM). Для розробки таких ММ зручно мати справу з компонентою εx тензора 
ЕДФ. Задача зводиться до мінімізації функціоналу, що характеризує відхилення 
neff від заданого n*. 
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Рис. 9. Ефективна діелектрична функція двох MM з Reεy, пригнаним до нуля у межах смуги 
700 - 800 nm з різними пригоночними параметрами. 

Так, на Рис. 10 показaно ефективний показник заломлення neff=(εx)1/2, пригнаний 
до n*=5 та n*=5.5 у межах смуг λ=660 - 860 нм та 700-900 нм, відповідно, для 
MM, утвореного пoчерговими шарами тефлону і золота. Як і раніше, ми 
застосовуємо тут параболічний профіль для функції розподілу f(y). Для квазі-1d 
геометрії було розглянуто також широкосмугові cильнопоглинаючі MM i 
cмугові фільтри. 

Рис. 10. Ефективний показник заломлення, пригнаний до n*=5 у межах смуги λ=660 - 860 нм  
і до n*=5.5 у межах смуги λ=700 - 900 нм. 

У 3d випадку подібний підхід було продемонстровано з використанням 
сферичних і сфероїдальних наночастинок. Так, на Рис. 11 ми демонструємо 
результати розрахунків для пригнаної до нуля εeff у смузі частот (0.35 - 0.4)ωp 
для суспензії частинок 10 типів, зроблених із сплавів двох металів, для трьох 
значень параметра загасання плазмонів γ. Загальний фактор заповнення 
металевих частинок складав 0.06 (6%).  
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Рис. 11. Частотна залежність дійсної частини εeff, підігнаної до нуля у межах смуги частот 
(0.35 - 0.4) ωp, для суспензії сферичних частинок, зроблених з металевих сплавів 10 типів, 

при різних значеннях параметра загасання γ. 

Oтримана ефективна діелектрична проникність осцилює навколо нуля у 
межах заданої смуги частот, причому амплітуда осциляцій зростає на високих 
частотах. Збільшення постійної загасання дозволяє суттєво зменшити 
амплітуду осциляцій. Так, після збільшення параметра загасання в 1.6 разів, 
середньоквадратичне відхилення від нуля зменшується в 5 разів. 

Ще один цікавий приклад - cферичні частинки з металевою оболонкою. 
Вони становлять інтерес передовсім тому, що їх оптичні властивості є 
надзвичайно чутливими до розмірів оболонки. Оскільки плазмонний резонанс 
таких частинок може змінюватись у широких межах, ГС на основі частинок з 
оболонкою є багатообіцяючими для застосувань, що вимагають широкої 
робочої смуги. У нашому розгляді ми припускаємо, що ядра сфер зроблені з 
плавленого кварцу, оболонки - з золота або срібла, і для матриці ми 
розглядаємо три опції: тефлон, плавлений кварц і гіпотетичний діелектрик з 
ε0=2.5. Наша головна ідея полягає у тому, що широкосмугові ENZ і 
сильнопоглинаючі MM можуть бути реалізовані, якщо декілька близько 
розміщених довжин хвиль кроссоверу або дипольного резонансу лежать у 
межах актуальної робочої смуги. 

ЕДФ ансамблів частинок SiO2/Ag у матриці з ε0=2.5 з Reεeff, пригнаною до 
нуля у межах смуг з Δ=10% і 15% при λ0=600 nm, показана на Рис. 12. 
Середньоквадратичне відхилення склало 0.016 (Δ=10%) і 0.065 (Δ=15%). У 
розділi 6 зроблені наступні висновки:  

1. Квазіодновимірні металодіелектричні наноструктури є перспективними
для розробки метаматеріалів з широкою робочою смугою, в межах якої можуть 
бути досягнуті дуже низькі (близькі до нуля) значення EДФ (ENZ MM), а також  
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Рис.12. Reεeff(суцільні криві) і Imεeff (пунктир) для ансамблів частинок SiO2/Ag у матриці з 
ε0=2.5 при f=0.15 і λ0=600 nm за умови, що Reεeff підігнане до нуля у межах  

смуг з Δ=10% і Δ=15%. 

дуже низький чи дуже великий показник заломлення (ULRI чи HRI MM), або ж 
висока ефективність поглинання. 

Крім того такі наноструктури можуть бути використані для проектування 
смугових фільтрів різного виду. 

2. Тривимірні широкосмугові ENZ або сильнопоглинаючі MM можуть
бути реалізовані на основі полідисперсних суспензій наносфер, зроблених з 
металевих сплавів різного складу, або ж полідисперсних суспензій металевих 
наносфероїдів різної форми, чи полідисперсних суспензій наночастинок типу 
"діелектричне ядро - металева оболонка" з різним об'ємним вмістом ядра. 

3. При проектуванні широкосмугових ММ слід зважати на те, що задача
багатопараметричної оптимізації цільової функції може допускати існування 
декількох гілок розв'язків, навіть для відносно простих мікрогеометрій. 

4. З метою подальшого вдосконалення методики розширення робочої
смуги дуже цікаво було б у майбутньому більш детально проаналізувати 
ефекти просторової дисперсії, а також розглянути багатофазні ГС з числом фаз, 
більшим двох, зокрема, багатофазні НГ. 

У сьомому розділі дисертації розглянуто метод гомогенізації 
періодичних гетероструктур з використанням представлення довгохвильової 
ефективної діелектричної проникності в оберненому просторі (RSR). 
Проаналізовано переваги, недоліки та межі застосовності методу. Мета цього 
розділу - зосередитись на розробці та тестуванні комплексного підходу для 
опису ЕДФ, який, будучи досить простим, все ще є достатньо точним та 
застосовним до композитів з будь-якою періодичною мікрогеометрією. 
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Цей метод використoвує ту обставину, що у довгохвильовому наближенні 
поздовжня і поперечна макроскопічні діелектричні проникності дорівнюють 
одна одній, i ЕДФ може бути записана як нульовий елемент оберненої матриці 
мiкроскопічнoї діелектричнoї проникності. Цей нульовий елемент оберненої 
матриці залежить від її недіагональних елементів, що виникають внаслідок 
ефектів локального поля.  

Оскільки точність гомогенізації обмежена наявними обчислювальними 
ресурсами, завжди існує компроміс між точністю та вартістю обчислень. У 
загальному випадку важко передбачити, наскільки точним є цей метод, 
оскільки його конвергенція може істотно залежати як від мікрогеометрії, так і 
від матеріальних параметрів. Для оцінки точності ми розглядаємо oкремі 
випадки, для яких відомі аналітичні розв’язки. Вони включають дві двовимірні 
геометрії, шахівницю та геометрію квадрату, та квазі-1d геометрію з 
прямокутною елементарною коміркою. Зокрема, найпростіша реалізація квазі-
1d геометрії передбачає відрізки паралельних смуг дещо відмінної ширини. 
Якщо ширина смуг змінюється як ступінчаста функція, то ЕДФ для 
електричного поля, спрямованого уздовж смуг, записується як 

               (6) 
де wi - ширинa смуги, δ1 = x1, δ1 = x2-x1, ..., δi = xi - xi-1 (wi  і xi виражаються в 
одиницях розміру елементарної комірки вздовж осей y- та x- , відповідно. 
Приклад такої геометрії (прямокутна елементарна комірка розміром x0x y0 з i = 
3) показано на Рис. 13.

Рис.13. Eлементарнaкоміркa квазі-1d геометрії з параметрами wi i δi: ω1=0.201, ω2=0.172, 
ω3=0.239, δ1=0.142, δ2=0.363, i δ3=0.495. 

За умови, що 𝜂 𝑥 /𝑦 → ∞, наближене рівняння (6) стає точним. Для 
демонстрації на Рис. 14 ми порівнюємо ЕДФ, обчислену з використанням цього 
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рівняння та RSR при фіксованих N = 45  і η = 8; 16; 24; 32 для срібних смужoк 
у тефлоновій матриці з ε1 = 1.823. Параметри wi і δi oбираються таким чином, 
щоб мінімізувати Reεeff для нанокомпозиту сріблo/тефлон у межах смуги 450 - 
500 нм. 

Рис. 14. Дійсна і уявна частини ЕДФ для квазі-1d геометрії, показаної на Рис. 13, розрахованi 
при N=45 для різних значень параметра η. 

Kоли параметр 𝜂 → ∞, результати розрахунків як для дійсної, так і для уявної 
частини ЕДФ, отримані з використанням представлення у оберненому просторі, 
стають близькими до результатів, отриманих при використанні "класичного" 
рівняння (6). У розділi 7 показано: 

1. Точність методу розрахунку ЕДФ, основаного на представленні у
оберненому просторі, визначається укороченням матриці мезоскопічної 
діелектричної проникності і залежить від її розміру. 



29 

2. Похибка розрахованої в рамках методу ЕДФ зростає із зростанням
абсолютного значення (норми) ефективної діелектричної функції. 

3. Використання оберненої обчислювальної процедури може знизити
відносну похибку визначення ЕДФ. 

Bосьмий розділ дисертації розглядає 1d MM з врахуванням ефектів 
нелокальності за наявності повної компенсації діелектричних втрат, що 
досягається внаслідок присутності підсилюючих компонентів, таких як 
барвники, напівпровідникові квантові ями чи квантові точки, стекла, леговані 
йонами рідкоземльних металів, тощо. Досліджується можливість досягнення 
аномально високого і аномально низького показника заломлення, а також 
аналізується поведінка фазової і групової швидкості світла у таких ММ. 

Розглядувана структура - необмеженa 1d двофазна гратка. Cтроге 
описання поширення електромагнітних хвиль у такому ММ можливе з 
використанням дисперсійного рівняння Ритова 

(7) 

Хоча це рівняння було розглянуто у багатьох працях, знаходження і аналіз його 
розв'язків заслуговують на більшу увагу. Ми обмежуємося випадком k⊥=0, коли 
тільки одна діагональна компонента тензора ЕДФ, ε⊥, описує нелокальний 
відгук.  

Як було показано, дисперсійне рівняння у цьому випадку розпадається на 
два окремих рівняння для кожної поляризації. Ці рівняння описують парні і 
непарні плазмонні моди, для яких поперечні квазімікроскопічні електричне та 
магнітне поле є відповідно парними або ж непарними функціями відносно 
середини шарів. Іншими словами, парним плазмон ним модaм відповідає 
симетричний розподіл полів, a непарним модам - антисиметричний розподіл. 
Ми нав'язуємо умову Imεeff=0, що відповідає випадку повної компенсації втрат, 
з повністю дійсним або повністю уявним k‖. Для підсилюючого середовища ми 
приймаємо ε2=12+iε2'', що приблизно відповідає багатократним квантовим ямам 
InGaAsP на тій же довжині хвилі, якщо знехтувати залежністю Reε2 від 
концентрації вільних носіїв. 

Рівняння (7) може бути розкладенe в степеневий ряд, що дозволяє знайти 
наближений аналітичний розв'язок для ЕДФ з нелокальними поправками. У 
загальному випадку розв'язки  можуть бути представлені як родина кривих у 3d 
просторі (εeff; ε2'; f), де f - фактор заповнення підсилюючого середовища, 
визначений як f=d2/d з d=d1+d2.  

На Рис. 15 у логарифмічному масштабі показана функція F(f,𝜀 ) при 
Imε2=-0.2 і d=100  nm для TM поляризації.  
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Рис.15. Функція ln│F(f,𝜀 )│ при Imε2=-0.2 і d=100 nm для TM поляризації. 

Розв’язки дисперсійного рівняння (7) утворюють систему гілок, що 
можуть перетинатись. Хоча ε1, ε2 і d в приведених розрахунках фіксовані, така 
поведінка функції F(f,εeff) є типовою. Розв’язки можуть утворювати нескінченну 
кількість гілок, але тільки дві з них, що відповідають додатнім εeff , становлять 
інтерес. Вони показані стрілками на Рис. 15 і позначені як A і B. Гілки A і B 
відповідають парним і непарним модам, відповідно.  

Для TM-поляризації гілка A відповідає розв’язку у вигляді моди 
поширення, оскільки для неї k завжди дійсне, а значить, εeff завжди додатнє. Ця 
гілка починається з εeff=ε2, коли f=1 і Im2

(0)=0, і потім монотонно εeff→∞, коли f 
наближається до нуля (тут верхній індекс (0) позначає значення діелектричної 
проникності підсилюючого середовища, що задовольняє дисперсійне рівняння). 

Hелокальність зменшує ЕДФ. У той же час, вона може призводити як до 
збільшення, так і до зменшення коефіціенту підсилення, необхідного, щоб 
досягти порогу прозорості. Гілка B включає як моду поширення (εeff

(B)> 0), так і 
еванесцентні моди εeff

(B)< 0). Для цієї гілки εeff
(B) = ∞, коли f → 1, потім значення 

εeff
(B) зменшується, перетинає лінію εeff

(B) =0 і стає від’ємним при подальшому 
зменшенні f. Можна показати, що розв’язки для цієї гілки існують тільки коли f 
знаходиться у певному інтервалі [fmin, 1]. Коли d→ 0, цей інтервал стискається, і 
у квазістатичній границі розв’язки зникають. Це означає, що гілка B не може 
бути описана у рамках локального наближення.  

У випадку TE-поляризації існує тільки одна гілка (A), що відповідає 
розв’язку у вигляді моди поширення. Ця гілка включає також розв’язок у 
вигляді еванесцентної моди, що з'являється при менших значеннях f. 
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Якщо Rek‖=0, то тоді відповідна власна мода є або зростаючою 
(підсиленою), коли електричне поле експоненційно зростає, або загасаючою 
(еванесцентною), коли електричне поле експоненційно загасає, в залежності від 
знаку k‖. Очевидно, що коли Imk‖=0 і Rek‖ ≠0, то тоді ми маємо справу з модою, 
що поширюється без втрат, що може бути ідентифікована також як об’ємний 
плазмон-поляритон. 

Значення 𝜀 (𝜀 ) , розраховані для моди поширення в точках, де Imk‖=0, 
при різних значеннях k0d1, показані на Рис. 16. 

Рис. 16. ЕДФ як функція 𝜀 ′′, розрахована для моди поширення при різних значеннях  
товщини d1. 

Отримані результати свідчать, що як локальна, так і нелокальна ЕДФ 
можуть набувати гігантських значень при відсутності втрат. Це відбувається, 
коли уявна частина діелектричної проникності діелектрика з підсиленням 
наближається до свого "критичного" значення, що може бути визначене як 
𝜀 /𝜀 𝜀 𝜀 /𝜀 . Це узгоджується з тією обставиною, що за відсутності втрат 
нелокальна ЕДФ може мати сингулярність. Значення f=f0, при яких Im𝜀 0, 
залежать від товщин шарів. Збільшення товщини комірки (періоду гратки), що 
відповідає сильнішій нелокальності, призводить до більших f0. У той же час 
залежність 𝜀 𝑓  від періоду гратки слабка.  

Коли показник заломлення високий, фазова швидкість 𝑣 𝜔/𝑘ǁ стає 
низькою. Ми показуємо, що групова швидкість 𝑣 𝑑𝜔/𝑑𝑘ǁ, яка характеризує 
швидкість поширення імпульсу, також може стати низькою. Отримані 
результати для фазової і групової швидкостей показані на Рис. 17. 
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Рис.17. Фазова і групова швидкості як функції 𝜀 ′′ для моди поширення. 

Обидві швидкості наближаються до нуля, коли 𝜀  наближається до свого 
критичного значення, що дозволяє реалізувати так званий ефект “зупиненого 
світла”. 

В цілому, у розділi 8 показано, що: 
1. У локальному наближенні, для 1d двофазних MM 𝜀 → ∞, якщо

𝜀 , 𝜀  i початок координат лежать на одній прямій у комплексній площині. Це 
може мати місце лише тоді, коли як 𝜀  і 𝜀 , так і 𝜀  і 𝜀  мають різний знак. 

2. З врахуванням нелокальності, за умови компенсації діелектричних
втрат існує дві гілки розв'язків дисперсійного рівняння для ТМ-поляризації і 
одна гілка розв'язків для ТE-поляризації, що відповідають модам поширення. У 
випадку ТМ-поляризації, умова 𝜀 → ∞  може бути досягнута для кожної з 
гілок, а умова 𝜀 0 відповідає їх перетину.  

3. За умови компенсації втрат поперечна компонента нелокального
тензора ЕДФ 1d ММ (надграток) може досягати гігантських значень, з верхнею 
межею порядку 𝜆 /2𝑎 , де 𝑎  - міжатомна відстань. 

4. За умови 𝜀 → ∞ як фазова, так і групова швидкості прямують до
нуля (ефект ультраповільного, або "зупиненого" світла). 

5. Зниження діелектричної проникності підсилюючого середовища (𝜀 )
знижує поріг прозорості (𝜀 ), а зменшення періоду НГ підвищує його. При 
великих значеннях періоду порогове значення 𝜀  слабко залежить від 𝜀 . 

6. У випадку ТЕ поляризації, режим RINU досягається при вищих
значеннях фактору заповнення підсилюючої фази f2 порівняно з режимом ENZ, 
але при цьому вимагає слабшого підсилення. 



33 

7. Розрахунки пропускання, відбивання і поглинання пластиною з RINU з
використанням методу зв’язаних хвиль свідчать, що ці коефіціенти практично не 
залежать від товщини пластини у розглядуваному діапазоні товщин. 

8. Використання апроксимації Паде дозволяє знайти аналітичне наближення
для нелокальної ЕДФ, що є точнішим порівняно з наближеннями, відомими з 
літератури. 

9. Числові оцінки показують, що у випадку ТЕ поляризації 1d ММ з ULRI
можуть бути отримані при використанні реально існуючих матеріалів, зокрема, 
багатократних квантових ям. 

10. Для подальшого практичного впровадження методики компенсації
діелектричних втрат необхідно також розглянути конкретні схеми реалізації 
підсилення, з використанням як електричної (інжекція струму), так і оптичної 
(інверсія заселеності енергетичних рівнів) накачки. 

ВИСНОВКИ 

1. Узагальнено класичні ТЕС з врахуванням несферичності реальних та
уявних розсіювачів. 

2. Запропоновано новий концептуальний підхід в ТЕС, оснований на
формалізмі форморозподілених частинкових композитів. 

3. Узагальнено симетричну теорію Бруггемана для поведінки ЕДФ
поблизу порогу протікання. Знайдено поріг протікання Бруггеманівських 
композитів у рамках узагальненої теорії, що враховує розподіл за формою. 

4. Розвинуто ТЕС шляхом моделювання функції спектральної густини
згідно подання Бергмана-Мілтона. Показано, як подання Бергмана-Мілтона 
може бути застосоване для трифазних ГС з включеннями типу "ядро-оболонка". 

5. Запропоновно концепцію проектування широкосмугових
наноструктурованих ММ з наперед заданими бажаними ДВ у межах певної 
частотної смуги. 

6. Показано, що як аномально високий, так і аномально низький
(близький до нуля) показник заломлення може бути реалізований в 1d НГ за 
умови компенсації діелектричних втрат та з врахуванням ефектів 
нелокальності. 
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АНОТАЦІЯ 

Гончаренко А. В. Розвиток техніки гомогенізації розупорядкованих 
середовищ і фотонних кристалів. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних 
наук за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла». – Інститут фізики 
напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, 2020. 

Узагальненo феноменологічнi теорії Максвелла-Гарнетта та Бруггемана з 
урахуванням ефектів несферичності, а також диференціальну Бруггеманівську 
теорію ефективного середовища на випадок довільної розмірності. У рамках 
теорії Максвелла-Гарнетта показано, як слабка несферичність впливає на 
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ефективну кубічну нелінійну сприйнятливість гетеросистеми. Розглянуто деякі 
практичні застосування феноменологічних теорій для опосередкованого 
визначення ефективної діелектричної проникності та ефективної 
поляризовності за допомогою результатів експериментальних вимірювань. 

Aналізується симетричне рівняння Бруггемана, узагальнене шляхом 
введення форморозподілених умовних розсіювачів, що складає основу нового 
концептуального підходу в рамках теорії ефективного середовища. Досліджено 
вплив функції розподілу за формою на ефективну діелектричну проникність. 

Розглянуто взаємозв’язок теорії протікання та теорії ефективного 
середовища. Цей взаємозв’язок продемонстровано на прикладі 
напівнеперервних металевих плівок, напилених на діелектричну підкладинку, 
та Бруггеманівських композитів з урахуванням ефектів форми. Показано, як 
розподіл умовних розсіювачів за формою може впливати на поріг протікання в 
Бруггеманівських композитах. Крім того, показано, як поводить себе сила 
Казиміра, що діє між двома композитними пластинами, в околі порогу 
протікання. 

Продемонстровано розвиток теорії гомогенізації з використанням 
аналітичного подання Бергмана-Мілтона. Розглянуто, зокрема, функцію 
спектральної густини для рівняння Ліхтенекера та у формі бета-розподілу. 
Подання Бергмана-Мілтона узагальнене на випадок трифазних гетеросистем, 
що містять включення типу " ядро-оболонка" та на конкретних прикладах 
показано, як це узагальнення може бути застосоване для вивчення біоклітин. 

Запропоновано концепцію проектування метаматеріалiв з розширеною 
робочою смугою, в межах якої досягаються бажані діелектричні чи оптичні 
властивості (аномально низька чи висока діелектрична проникність, 
сильнопоглинаючі метаматеріали та смугові фільтри). З цією метою розглянуто 
1d, квазі-1d метаматеріали, а також нанокомпозити на основі наносфер, 
наносфероїдів і куль з оболонкою. 

Проаналізовано напіваналітичний метод гомогенізації періодичних 
гетероструктур з використанням представлення довгохвильової ефективної 
діелектричної проникності в оберненому просторі за допомогою тензора 
мезоскопічної діелектричної проникності. Досліджено переваги, недоліки та 
межі застосовності методу. 

Розглянуто одновимірні метаматеріали (надгратки) з врахуванням ефектів 
нелокальності за наявності повної компенсації діелектричних втрат, що 
досягається внаслідок присутності підсилюючих компонентів (барвники, 
напівпровідникові квантові ями чи квантові точки, стекла, леговані йонами 
рідкоземeльних металів). Встановлено, за яких умов можливе досягнення 
аномально високого і аномально низького показника заломлення. Aналізується 
поведінка фазової і групової швидкості світла i передбачено ефект 
ультраповільного світла в таких ММ. Отримано наближений аналітичний 
розв’язок дисперсійного рівняння для моди поширення, точність якого 
перевищує точність раніше відомих аналітичних розв’язків.  
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Результати дисертаційної роботи можуть бути використані для коректної 
інтерпретації результатів експерименту, для здобуття інформації про складові 
гетеросистем, для проектування нових матеріалів і структур з бажаними 
фізичними властивостями та приладів на їх основі. 

SUMMARY 

Goncharenko A.V. Development of homogenization technique of 
disordered media and photonic crystals. – Qualified scientific work. Manuscript. 

Doctor of Science Thesis in Physics and Mathematics (speciality 01.04.07 - 
«Solid State Physics»). - V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, 
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The phenomenological theories of Maxwell-Garnett and Bruggeman taking 
into account the effects of nonsphericity, as well as the differential Bruggeman theory 
of the effective medium in the case of arbitrary dimension are generalized. Within the 
framework of the generalized Maxwell-Garnett theory, it has been shown how weak 
nonsphericity affects the effective cubic nonlinear susceptibility of a heterosystem. In 
addition, some practical applications of phenomenological theories for indirect 
determination of the effective permittivity and effective polarizability using the 
results of experimental measurements are considered. 

The symmetric Bruggeman equation, generalized by the introduction of shape-
distributed conditional scatterers, is analyzed, that forms the basis of a new 
conceptual approach within the effective medium theory. The effect of the shape 
distribution function on the effective permittivity is studied. 

The relationship between the percolation theory and effective medium theory is 
considered. This relationship is demonstrated by the examples of semi-continuous 
metal films deposited on a dielectric substrate and Bruggemann composites, taking 
into account the effects of shape. It is shown how the distribution of conditional 
scatterers in shape can affect the percolation threshold in Bruggeman composites. In 
addition, it is shown how the Casimir force acting between two composite plates 
behaves in the vicinity of the percolation threshold. 

The development of the homogenization theory using the Bergman-Milton 
analytical representation is demonstrated. In particular, the spectral density function 
for the Lichtenecker equation and in the form of a beta distribution is considered. The 
Bergman-Milton representation is generalized to the case of three-phase 
heterosystems containing "core-shell" inclusions, and specific examples show how 
this generalization can be applied to the study of biological cells. 

The concept of designing metamaterials with an extended bandwidth, within 
which the desired dielectric or optical properties are achieved (extraordinary low or 
high permittivity, strongly absorbing metamaterials and bandpass filters) is proposed. 
For this purpose, one-dimensional, quasi-one-dimensional metamaterials, as well as 
nanocomposites based on nanospheres, nanospheroids and core-shell spheres are 
considered. 
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The semianalytic technique of homogenization of periodic heterosystems in 
terms of the reciprocal space representation of a mesoscopic permittivity tensor is 
analyzed. The advantages, disadvantages, as well as limits of applicability of the 
technique are considered. 

Taking into account the effects of nonlocality, one-dimensional metamaterials 
(superlattices) are considered under the condition of dielectric loss compensation, 
which is achieved due to the presence of gain constituents, such as dyes, 
semiconductor quantum wells or quantum dots, glass doped with rare earth ions. It is 
shown how both an extraordinary high and extraordinary low refractive index can be 
achieved. The behavior of the phase and group velocity of light in heterosystems 
under study is analyzed. An approximate analytical solution to the dispersion 
equation for the propagation mode, which is superior to existing solutions, has been 
derived. 

The results of this work can be used to correctly interpret experimental data, to 
retrieve needed information about heterosystem constituents, as well as to design new 
materials and structures with on-demand physical properties and corresponding 
devices. 
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