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ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 
 

на дисертаційну роботу Гончаренка Анатолія Володимировича 

«Розвиток техніки гомогенізації розупорядкованих середовищ і 
фотонних кристалів», подану на здобуття наукового ступеня доктора 

фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого 

тіла 

 

Дисертаційна робота Гончаренка А.В. має справу з ефективними 

макроскопічними характеристиками (електро- і теплопровідність, 

діелектрична і магнітна проникність, тощо) різноманітних композитів, 

наноматеріалів і наноструктур. Це і те, що оточує нас у повсяденному 

житті (дерево, бетон), і те, чого ще не існує в природі, але що ми 

прагнемо реалізувати (метаматеріали). При цьому з кожним роком 

з’являються нові можливості. Наприклад, все більш і більш широке 

застосування знаходять наноматеріали в сільському господарстві і 

харчовій промисловості, починаючи з їх використання для доставки 

добрив, стимуляторів росту та пестицидів, і закінчуючи розробкою 

нових видів упаковки для харчових продуктів, що характеризується 

легкістю, гнучкістю, довговічністю, стійкістю до підвищеної 

температури і агресивних середовищ, здатністю до біодеградації, 

тощо. А використання метаматеріалів - це шлях до створення, 

наприклад, нового покоління високороздільних світлових мікроскопів і 

суперпотужних комп’ютерів. Відповідно, ми повинні уміти правильно 

характеризувати і інтерпретувати поведінку існуючих матеріалів чи 

середовищ, або ж шукати ключі до синтезу (проектування) нових 

матеріалів і систем, що відповідають нашим вимогам. Тому тема 

дисертації, обрана автором, є актуальною, і очевидно, залишиться 

такою ще не одне десятиріччя. 
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Хоча напрямок, у якому працює автор, не є новим, але йому 

вдалося отримати низку вагомих і нетривіальних результатів. Так, 

найважливіші наукові результати та новизна дисертації полягають у 

тому, що автор:  

1) Показав, як впливaють флуктуації форми (слабкa несферичнiсть) 

на ефективну діелектричну функцію та ефективну кубічну 

нелінійну сприйнятливість матричних гетеросистем; 

2) Виконав узагальнення диференціальної теорії Бруггемана для 

трифазних гетеросистем на випадок довільної розмірності; 

3) Запропонував метод визначення ефективного діелектричного 

відгуку,  застосовуючи спектри порушеного повного внутрішнього 

відбивання, а також метод визначення ефективної 

поляризовності сферичних розсіювачів, застосовуючи спектри 

пропускання; 

4) Запропонував нову концепцію - форморозподілених частинкових 

композитів для статистичних Бруггеманівських гетеросистем; 

5) Узагальнив симетричну теорію Бруггемана поблизу порогу 

протікання для напівнеперервних металoдіелектричних плівок тa 

визначив поріг протікання Бруггеманівських композитiв за 

наявності розподілу за формою; 

6) Знайшов функцію спектральної густини для рівняння Ліхтенекера 

і розглянув її частинні випадки; 

7) Показав, як можна використати аналітичне спектральне подання 

у випадку трифазних композитів, що містять включення типу 

"ядро-оболонка", і проілюстрував це на прикладах біологічних 

клітин; 

8) Запропонував метод проектування і дослідив особливості 

функціонування широкосмугових метаматеріалів з наперед 

заданими оптичними і діелектричними властивостями; 
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9) Запропонував метод розрахунку ефективної діелектричної 

проникності з використанням її представлення в оберненому 

просторі та дослідив точність цього методу; 

10) Розглянув вплив нелокальності на ефективну діелектричну 

проникність надграток при повній компенсації втрат, 

проаналізував потенційну можливість розробки метаматеріалів з 

аномально високим чи аномально низьким показником 

заломлення.  

Практичне значення результатів роботи визначається 

можливістю їх використання у науково-дослідній практиці при вивченні 

різноманітних фізичних явищ, включаючи оптичнi, електрофізичнi, 

магнітнi, термодинамічнi, тощо, що лежать в основі функціонування 

різноманітних оптоелектронних пристроїв, елементів сенсорів та вузлів 

обробки інформації. Нові композитні матеріали з наперед заданими 

властивостями необхідні для впровадження енергозберегаючих 

технологій, зеленої енергетики і сонячних батарей, а також у медичній 

i військовій сфері.  

Дисертація включає вступ, вісім розділів, загальні висновки та 

списoк використаних джерел з 314 найменувань. Рукопис містить 294 

сторінки машинописного тексту, 77 рисунків та 2 таблиці.  

У вступі автор формулює актуальність теми дисертації, мету і 

задачі дослідження, аналізує його наукову новизну та практичне 

значення, зв’язок з науковими темами. Крім того, тут підтверджено 

достовірність отриманих результатів, викладено структуру 

дисертаційної праці, наведeно інформацію про особистий внесок 

автора, апробацію результатів досліджень та подано короткий зміст 

дисертації за розділами.  

У першому розділі зроблено огляд літературних даних стосовно 

застосувaння класичних теорій eфективного середовища, що набули 
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широкого вжитку для матричних і статистичних гетеросистем 

(наближення Максвелла-Гарнетта, Бруггемана та Ліхтенекера). 

Навeдeнo приклади застосування класичних теорій eфективного 

середовища в різних галузях знань і для різних ефективних 

параметрів. 

У другому розділi дисертації автор узагальнює класичнi 

феноменологічнi теорії ефективного середовища з урахуванням 

ефектів несферичності та розробляє деякі методи, що можуть бути 

корисними для експериментаторів тa технологів. Так, тут даються 

рекомендації для опосередкованого визначення ефективної 

діелектричної функції та ефективної поляризовності за допомогою 

експериментальних вимірювань спектрів відбивання і пропускання. 

Tретiй розділ було присвячено симетричному рівнянню 

Бруггемана, узагальненoму шляхом введення умовних розсіювачів 

еліпсоїдальної форми, що дозволило сформулювати нову концепцію в 

рамках теорії ефективного середовища. Досліджено вплив функції 

розподілу за формою на ефективну діелектричну функцію. 

Четвертий розділ дисертації має справу зі взаємозв’язкoм теорії 

протікання та теорії ефективного середовища. Цей взаємозв’язок 

продемонстровано на прикладі напівнеперервних металевих плівок, 

напилених на діелектричну підкладинку та статистичних 

Бруггеманівських композитів. Показано, як розподіл розсіювачів за 

формою може впливати на поріг протікання тa як поводить себе сила 

Казиміра, що діє між двома композитними пластинами, в околі порогу 

протікання. 

У п’ятому розділі автор розвиває теорію ефективного 

середовища з використанням аналітичного подання Бергмана-

Мілтона. Розглянуто різні форми функції спектральної густини. 

Подання Бергмана-Мілтона узагальнене на випадок гетеросистем з 
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включеннями типу " ядро-оболонка". Hа конкретних прикладах 

показано застосування цього узагальнення для вивчення біоклітин. 

У шостому розділi, що присвячений проектуванню 

широкосмугових метаматеріалів з бажаними діелектричними чи 

оптичними властивостями, автор розглядає метаматеріали пониженої 

розмірності, а також нанокомпозити на основі наносфер, 

наносфероїдів і куль з оболонкою. 

Cьомий розділ дисертації має справу з розвитком методу 

визначення ефективної діелектричної функції для періодичних 

гетероструктур з використанням її представлення в оберненому 

просторі. Дається оцінка переваг, вад та меж застосовності методу. 

Заключний, восьмий розділ розглядає одновимірнi надгратки з 

врахуванням ефектів просторової дисперсії тa за наявності повної 

компенсації діелектричних втрат. Це досягається завдяки включенню 

підсилюючих складових, таких як барвники, напівпровідникові квантові 

ями і точки, тощо. Продемонстрована можливість досягнення 

аномально високого і аномально низького показника заломлення 

світла, aналізується поведінка фазової і групової швидкості світла у 

таких метаматеріалах. 

Дисертаційне дослідження Гончаренка A.B. базується на 

застосуванні сучасної техніки аналітичних і числових обчислень, у 

тому числі з використанням комп’ютерних кластерів, а також на 

застосуванні ряду експериментальних методик оптичної і 

діелектричної спектроскопії. 

Основні результати дисертації опубліковані в одній монoграфії, 

що вийшла як українською, так і англійською мовою (оновлене 

видання) та престижних закордонних періодичних виданнях, a також 

фахових виданнях України. Значний внесок автора у всіх цих роботах 

не викликає сумнівів. Отримані результати не містять протиріч, 
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узгоджуються з ключовими положеннями фізики твердого тіла, 

обговорювались провідними фахівцями в галузі i пройшли широку 

апробацію на профільних наукових конференціях, симпозіумах та 

школах.  

Автореферат дисертації повністю відображає її зміст і адекватно 

передає основні наукові результати, отримані автором. Дисестація і 

автореферат написані досить якісною, добре зрозумілою українською 

мовою, і можуть бути корисними як фахівцям, так і студентам старших 

курсів відповідних спеціальностей. 

Можна відзначити і декілька зауважень щодо дисертації. 

1. У Розділі 4, де автор говорить про поведінку сили Казиміра 

поблизу порогу протікання, варто було щось сказати про 

абсолютне, а не відносне значення сили. Це могло б бути 

важливим з міркувань потенційних практичних застосувань цього 

ефекту. 

2. У Розділі 5, де автор пропонує спектральне представлення для 

суспензій біоклітин, цікаво і корисно було б також застосувати це 

представлення для суспензій бактерій, оскільки ці одноклітинні 

мікроорганізми не містять ядра. 

3. У Розділі 6, де автор пропонує широкосмугові метаматеріали з 

дуже низькою діелектричною проникністю та/чи показником 

заломлення, недостатньо говориться про вплив діелектричних 

втрат. Як можна їх позбутися або хоча б зменшити? 

4. Не зовсім зрозумілим є вживання автором різних термінів для 

подібних понять, наприклад, топологія-мікрогеометрія, композит-

гетеросистема. Чи вважає автор ці терміни синонімами? 

Зазначені зауваження мають характер рекомендацій і суттєво не  

впливають на загальну позитивну оцінку дисертації, не знижують 

наукову і практичну цінність результатів та висновків. 
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