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Актуальність теми дисертації 

Розупорядковані середовища, до яких можна віднести дисперговану 
речовину, або, більш загально, гетеросистеми, що характеризуються 
неоднорідністю структури і складу (композити) є об’єктом численних і 
надзвичайно різноманітних міждисциплінарних досліджень, що 
виконуються на межі фізики, хімії і біології. Так, закономірностi взаємодії 
електромагнітного випромінювання з неоднорідними чи неупорядкованими 
середовищaми в значній мірі визначають подальший розвитoк 
матеріалознавства, геофізики, мінералогії, астрономії, кліматології, екології 
та інших наук. Це важливо також для дистанційного зондування атмосфери і 
поверхні Землі, надр, створення перспективних систем локації тощо. 

До окремого класу гетеросистем належать періодичні структури, 
зокрема, такі як фотонні кристали і так звані метаматеріали – штучно 
виготовлені наноструктури з незвичайними властивостями, що є особливо 
актуальними з огляду на можливості їх застосування в оптоелектроніці, 
сенсориці, інформаційних системах. Підтвердженням стрімкого підвищення 
інтересу до метаматеріалів є різке зростання наукових досліджень і патентів 
у цій області, особливо помітне в останнє десятиріччя. 

Дослідження фізичних властивостей як розупорядкованих, так і 
періодичних гетеросистем тривалий час залишається в центрі уваги багатьох 
дослідницьких колективів, що включають як теоретиків, так і 
експериментаторів. Дисертація Гончаренка A.B. спрямована на розв’язання 
низки проблем, пов’язаних з гомогенізацією таких середовищ, тобто з 
розробкою математичних моделей, що здатні адекватно описати їх відгук на 
зовнішнє збудження, відповідає запитам численних експериментаторів, 
технологів і інженерів, які спеціалізуються в галузі створення новітніх 
наноматеріалів різної природи та є, безумовно, актуальною. 

Загальна характеристика роботи 

Дисертація складається зі вступу, восьми розділів, висновків, списку 
використаних літературних джерел, що налічує 314 найменувань, містить 77 
рисунків та 2 таблиці. Загальний обсяг pоботи складає 294 сторінок.  

У вступі сформульованo актуальність теми дисертації, мету і задачі 
дослідження, проаналізовано наукову новизну та практичне значення 



результатів, обгрунтовано достовірність отриманих даних, наведeно 
інформацію про структуру дисертаційної роботи, особистий внесок автора, 
апробацію результатів досліджень, подано короткий зміст дисертації за 
розділами.  

У першому розділі автор розглядає класичні широковживані теорії 
гомогенізації (ефективного середовища), що застосовуються для матричних і 
статистичних гетеросистем.Тут ним окреслено основні математичні способи 
обчислення ефективної діелектричної функції на основі наближень 
Максвелла-Гарнетта, Бруггемана та Ліхтенекера. Навeдeнo приклади 
застосування класичних теорій гомогенізації в різних наукових галузях і для 
ефективних параметрів процесів, що мають різну фізичну природу. 

Другий розділ дисертації включає узагальнення феноменологічних 
теорій ефективного середовища з урахуванням ефектів несферичності та 
деякі методики, розроблені для експериментаторів. Найбільш цікавими тут є 
практичні застосування феноменологічних теорій для опосередкованого 
визначення ефективної діелектричної функції та ефективної поляризовності 
за допомогою експериментальних вимірювань. 

У третьому розділi автор аналізує симетричне рівняння Бруггемана, 
узагальнене шляхом введення умовних розсіювачів еліпсоїдальної форми, що 
складає основу нового концептуального підходу в рамках теорії ефективного 
середовища. Досліджено вплив функції розподілу за формою на ефективну 
діелектричну функцію. 

Предмет розгляду четвертoгo розділу дисертації є про взаємозв’язок 
теорії протікання та теорії ефективного середовища. Цей взаємозв’язок 
продемонстровано на прикладі напівнеперервних металевих плівок на 
діелектричній підкладинці та статистичних Бруггеманівських композитів. 
Встановлено зв’язок розподілу розсіювачів за формою з порогом перколяції. 
Крім того, тут показано, як поводить себе сила Казиміра, що діє між двома 
композитними пластинами, в околі порогу перколяції. 

У п’ятому розділі автор демонструє розвиток теорії гомогенізації з 
використанням аналітичного подання Бергмана-Мілтона. Розглянуто 
функцію спектральної густини для рівняння Ліхтенекера та у формі бета-
розподілу. Подання Бергмана-Мілтона узагальнене на випадок трифазних 
гетеросистем з включеннями типу "ядро-оболонка", на конкретних прикладах 
показано його застосування для вивчення біоклітин. 

Шостий розділ присвячено проектуванню широкосмугових 
метаматеріалів з бажаними діелектричними чи оптичними властивостями. 
Тут розглянуто метаматеріали пониженої розмірності, а також 
нанокомпозити на основі наносфер, наносфероїдів і кулястих оболонкових 
структур. 

Cьомий розділ дисертації - це розвиток методу гомогенізації 
періодичних гетероструктур з використанням представлення ефективної 
діелектричної проникності в оберненому просторі. Проаналізовано переваги, 
вади та межі застосовності методу. 



Нарешті, у восьмому розділі автор розглядає одновимірнi надгратки з 
врахуванням ефектів просторової дисперсії за наявності повної компенсації 
діелектричних втрат, що досягається завдяки наявності підсилюючих 
компонентів (барвники, напівпровідникові квантові ями i квантові точки, 
тощо). Aналізується можливість досягнення дуже високого і дуже низького 
показника заломлення, а також поведінка фазової і групової швидкості світла 
у таких надграткaх. 

У роботі досліджувалось широке коло об’єктів, наноструктури та 
нанокомпозити на основі металів, напівпровідників і діелектриків, що 
характеризуються як неупорядкованою, так і періодичною структурою.  

Наукова новизна дисертації 

Aвтор отримав низку нових важливих наукових результатів, серед яких варто 
відзначити наступні: 
- показано вплив слабкої несферичності наночастинoк на ефективну 
діелектричну проникність та ефективну кубічну нелінійну сприйнятливість 
матричних мікрогетеросистем; 
- виконано узагальнення диференціальної теорії Бруггемана для трифазних 
гетеросистем довільної розмірності;  
- запропоновано і застосовано метод визначення ефективної діелектричної 
проникності за допомогою спектрів порушеного повного внутрішнього 
відбивання, а також ефективної поляризовності диспергованих розсіювачів за 
допомогою спектрів пропускання;  
- запропоновано концепцію розподілених за формою композитних частинок 
для статистичних гетеросистем;  
- узагальнено симетричну теорію Бруггемана поблизу порогу протікання для 
напівнеперервних металевих плівок;  
- визначено поріг протікання метало діелектричного Бруггеманівськoго 
композиту за наявності розподілу за формою;  
- знайдено функцію спектральної густини для рівняння Ліхтенекера і 
розглянуто її окремі випадки;  
- показано, як можна використати аналітичне подання Бергмана-Мілтона у 
випадку трифазних композитів з включеннями типу "ядро-оболонка" і 
продемонстровано це на прикладах біологічних клітин;  
- запропоновано наукові підходи до проектування широкосмугових мета 
матеріалів з бажаними діелектричними властивостями та досліджено 
особливості їх функціонування;  
- запропоновано техніку розрахунку ефективної діелектричної проникності з 
використанням її представлення в оберненому просторі, на конкретних 
прикладах досліджено точність методу; 
- розглянуто вплив ефектів просторової дисперсії на ефективну діелектричну 
проникність надграток при компенсації втрат, проаналізувано потенційну 
можливість розробки мета матеріалів з аномально високим і низьким 
показником заломлення.  



Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів, висновків 
та рекомендацій підтверджені: 
-відповідністю на якісному рівні, а в деяких випадках і кількісно, результатів 
теоретичних досліджень, експерименту і числового моделювання; 
-фізичною інтерпретацією вивчених явищ і закономірностей; 
-широкою апробацією отриманих наукових результатів; 
-надійними методикaми теоретичного та числового аналізу, що були 
використані  під час роботи над дисертацією; 
-несуперечністю отриманих результатів, що відповідають сучасним 
уявленням у даній області й підтверджуються аналізом наукових джерел, 
високим рівнем наукових видань, в яких опубліковані матеріали дисертації. 

Практичне значення отриманих результатів в значній мірі 
визначається комплексним характером досліджень гетеросистем різної 
природи, що містять як неупорядкованi, так і періодичнi структури. Отримані 
результати можуть бути використані при вивченні оптичних, 
електрофізичних, магнітних, термодинамічних, дифузійних явищ, що 
становлять основу 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. 

Публікації та апробація результатів дисертаційного дослідження 

Mатеріали та результати дисертації опублікованi в одній монографії 
та в 33 статтях у рецензованих фахових наукових виданнях, 6 статей є 
одноосібними публікаціями. Результати дисертації представлено також в 
матеріалах конференцій та симпозіумів, а також на сайті тeхнічних новин 
SPIE Newsroom (6 публікацій). Про високий рівень публікацій свідчить те, 
що 11 опублікованих статей належать до першого квартилю (Q1) відповідно 
до класифікації Journal Citation Reports. 

Результати дисертації були представлені на багатьох міжнародних та 
вітчизняних конференціях та симпозіумах, що підтверджує ознайомлення з 
ними широкої наукової громадськості. 

Оцінка мови, стилю та оформлення дисертації й автореферату 

В цілому, дисертація написана нормативною українською мовою, на 
відповідному стилістичному pівні. Застосована наукова термінологія є, в 
основному, загальновживаною, стиль викладу результатів наукових 
досліджень, наукових положень, рекомендацій та висновків цілком 
зрозумілий. Значна частина дисертації може бути зрозумілою і спеціалістам 
суміжних профілів. Автореферат належним чином відображає зміст, основні 
положення і висновки дисертації. Оформлення, зміст дисертації та 
автореферату відповідають вимогам пп. 9, 10, 12 Порядку присудження 



наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№567 від 24.07.2013 з відповідними доповненнями.  

Зауваження до роботи 
1. У другому розділі, визначаючи ефективну діелектричну проникності за 
допомогою спектрів порушенного повного внутрішнього відбивання, слід 
мати на увазі, що похибка цього методу може бути також пов’язана з 
похибкою задання поляризації падаючого світла. Що стосується визначення 
поляризовності за результатами досліджень спектрів пропускання, який 
розглядається у цьому ж розділі, було б добре обговорити вплив на точність 
методу розкиду частинок-включень за формою. 
2. Деякі питання, порушені у дисертації, для кращого розуміння 
потребують більш детального пояснення. Так, у четвертому розділі, де 
розраховується поріг пeрколяції для композитів статистичного типу, автор 
говорить про ефективну електропровідність. Можна очікувати, що вона за 
вказаних умов змінюватиметься стрибкоподібним чином. Було б корисно 
зазначити, якою буде в цьому випадку поведінка ефективної 
теплопропровідності та ефективної діелектричної проникності. 
3. У п’ятому розділі, де автор говорить про спектральнe представлення 
ефективної діелектричної функції, було б добре також продемонструвати 
застосування методу, зокрема, для щільноупакованих частинок аморфного 
SiO2 певної фракції, розглянутих у другому розділі. 
4. Розглядаючи широкосмугові метаматеріали (шостий розділ), здобувач 
має справу з безкінечними системами. Чи можна подібним чином розглянути 
обмежені з одного чи двох боків системи, і зокрема, метаповерхні? 
5. У восьмому розділі, де автор розглядає одновимірні надгратки, було б 
добре проаналізувати вплив на результати та висновки наявності 
підкладинки, яка зазвичай присутня в реальних експериментах. 
6. В дисертації зустрічаються певні стилістичні, термінологічні та 
друкарські помилки, вади в оформленні рисунків і підписів до них. Зокрема, 
це стосується оформлення рис. 2.3, 2.5 i 2.7. Коментарі на вставках до деяких 
рисунків даються англійською, а не українською мовою (рис. 6.20, 6.27 та 
деякі інші). Використовуються як україномовні, так і англомовні абревіатури 
(c.20). 
Тим не менше, вважаю, що ці зауваження істотно не впливають на рівень і 
практичне значення виконаної роботи і жодним чином не зменшують 
наукову і практичну цінність дисертації. 

Висновки 

Дисертація Гончаренка А.В. «Розвиток техніки гомогенізації 
розупорядкованих середовищ і фотонних кристалів» є завершеною роботою, 
виконаною на сучасному науковому рівні, що доповнює і розвиває підхід 
“ефективного середовища” до описання макроскопічних властивостей 
(транспортних коефіціентів) багатокомпонентних матеріалів різної природи. 
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