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 Дисертаційна робота Я.О. Грицаєнка «Розсіювання поверхневих та об’ємних 
електромагнітних хвиль шорсткими кристалічними поверхнями» присвячена дослідженню 
тонких ефектів розсіювання оптичного випромінювання шорсткими поверхнями різної 
природи, у тому числі наноструктурованими, з використанням високочутливих сучасних 
методів аналізу розсіяного випромінювання як об’ємних електромагнітних хвиль, так і і 
плазмон-поляритонних хвиль на межі метал-діелектрик.  

Тема досліджень є безумовно актуальною, оскільки розвиток сучасних 
нанотехнологій потребує надійних кількісних даних щодо стану поверхні у приладах 
нанооптики, наноплазмоніки  та наноелектроніки, а вивчення фундаментальних 
характеристик розсіювання світла шорсткими поверхнями нанометрового масштабу може 
бути корисним для метрологічного забезпечення неруйнівного контролю поверхні 
оптичними методами. Незважаючи на багатолітню історію робіт у даному напрямку, 
численні питання залишаються недостатньо вивченими, або не мають надійної однозначної 
трактовки. У своїй роботі автору дисертації, на мій погляд, вдалося знайти відповіді на деякі 
раніше не розв’язані питання. 

В першому розділі роботи наведений достатньо змістовний огляд літератури, який 
демонструє недостатньо вивчені проблеми розсіювання об’ємних та поверхневих 
електромагнітних хвиль шорсткими поверхнями та підкреслює актуальність теми дисертації. 

В другому розділі, представлений опис особливостей експериментального 
обладнання, нові методики і підходи, що використовувалися в роботі для реалізації 
поставлених цілей. Проаналізовані підходи для компенсації зсуву освітленої зони зразка при 
зміні кута падіння в схемі Кречмана. 

В третьому розділі описуються результати досліджень розсіяння ППП на періодичних 
структурах та представлений ряд цікавих результатів, зокрема: відношення інтенсивності 
розсіяння поверхневих плазмон поляритонів до інтенсивності розсіяння затухаючої 
поверхневої хвилі; сильна локалізація поля на краях штрихів дифракційної гратки. 

В четвертому розділі приводиться дослідження з порівняння теоретичних моделей для 
опису спектральних характеристик шорсткої поверхні, що показує деяку невідповідність в 
теоретичних моделях, пропонується причини такої розбіжності. Ще одним значимим 
результатом є експериментальна демонстрація того, що інтегральна інтенсивність 
розсіювання поверхневих плазмон-поляритонів вздовж площини падіння є прямо 
пропорційною до величини шорсткості поверхні. Також представлена нова методика 
реконструкції профілю поверхні з зображення напівсферичного розсіяння світла, що 
дозволяє реконструйовувати навіть висоти поверхневої структури. 

Останній, п’ятий розділ присвячений вивченню можливості застосування розсіяння 
світла для вивчення процесів кристалізації провідних плівок. Показано, що висновки про 
зміну вивченої структури зроблені з розсіювання світла підтверджуються іншими методами 
дослідження. 

Тобто в дисертаційній роботі присутні, як нові теоретичні підходи, так і 
фундаментальні фізичні результати, прикладні методики, що роблять роботу цілісною, та 
свідчать про її високий рівень. 
  
 



Однак до роботи можна висловити деякі зауваження. 
 

1. З огляду на те, що робота спрямована на встановлення кількісного зв’язку між 
характеристиками розсіяного випромінювання та параметрами шорсткості поверхні, у 
роботі бажано було б мати узагальнюючі оцінки потенційної точності методів 
визначення шорсткості оптичними методами, зокрема, для шорсткості нанометрового 
масштабу. 

2. На мій погляд, застосований автором термін «підсилення розсіювання» для 
поверхневих плазмон-поляритонних хвиль зі значеннями у десятки тисяч разів не є 
достатньо виправданим, оскільки термін «підсилення» передбачає наявність слабого 
вхідного сигналу і підсиленого вихідного у системі, а в даному випадку мова іде про 
співвідношення інтенсивностей розсіяного світла з різними поляризаціями, які не 
пов’язані такими співвідношеннями «вхідний –вихідний сигнал». 

3. Типовою помилкою для молодих авторів є надлишкова кількість значущих цифр у 
характеристиках похибок чи невизначеності у всіх розділах дисертації, наприклад, на 
стор.96  «Середньоквадратична шорсткість поверхні обробленої зони склала 4,069 нм 
з середньоквадратичним відхиленням 0.667 нм, тоді як для необробленої зони 2,654 
нм та 0.324 нм відповідно». Очевидно, значення шорсткості та СКВ з точністю до 
третього знака після коми є невиправдано завищеними. 

4. Як зауваження до роботи можна висловити те, що більшість експериментальних 
вимірювань виконані на одиничних унікальних зразках без належної перевірки 
відтворюваності та повторюваності результатів.  

5. У роботі автор стверджує, що ним  «Виявлено сильну локалізацію розсіяного поля 
поблизу країв штрихів дифракційної ґратки. Показано, що така локалізація є дуже 
перспективною для численних застосувань, наприклад, біологічних датчиків, для 
створення  оптичних пінцетів для захоплення частинок або вірусів з рідких 
препаратів, тощо.» Проте у роботі не наводяться ніякі кількісні оцінки градієнтних 
сил у спостережуваних конфігураціях поля, форми оптичного потенціалу тощо, без 
чого висновок про перспективність таких схем є недостатньо обґрунтованим .  

 
Незважаючи на зроблені  зауваження, можна зробити загальний висновок, що робота 

Я.О. Грицаєнка  «Розсіювання поверхневих та об’ємних електромагнітних хвиль шорсткими 
кристалічними поверхнями» виконана на високому науково-технічному рівні, із 
застосуванням новітніх теоретичних та експериментальних методів, оригінальних ідей та їх 
послідовної реалізації. Автором отримані нові наукові результати, які належним чином 
опубліковані у відомих та авторитетних високо рейтингових виданнях, доповідалися на 
наукових конференціях. Робота написана гарною науковою українською мовою, а виклад 
матеріалу свідчить про переконливе володіння автором великими обсягами спеціальної 
наукової інформації.  

 
У підсумку вважаю, що дисертаційна робота Я.О. Грицаєнка  «Розсіювання поверхневих 

та об’ємних електромагнітних хвиль шорсткими кристалічними поверхнями», подана для 
здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 
– фізика твердого тіла повністю відповідає вимогам, які висуваються до кандидатських 
дисертацій Порядком присудження наукових ступенів, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а її автор, Ярослав Олександрович 
Грицаєнко, заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата фізики-
математичних наук за вказаною спеціальністю. 


