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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Поряд з фізикою поляризованого випромінювання 

існує, як зворотна та доповнююча її сторона, наука про поширення 

випромінювання в анізотропних середовищах. Як свідчить практика, 

діелектрична анізотропія властива всім реальним матеріальним об’єктам у 

всіх агрегатних станах й проявляється в таких оптичних явищах як 

двопроменезаломлення (в області прозорості речовини) та дихроїзм (в 

області поглинання речовини). Її  походження пов’язане з двома причинами 

– внутрішньою та зовнішньою відносно досліджуваного об’єкта. Перша з 

них полягає у тому, що структурно-домішкові макроскопічні неоднорідності 

в напівпровідникових кристалах супроводжуються внутрішніми пружними 

деформаціями (як локалізованими, так і протяжними), що виникають у 

процесі росту кристалу, механічної, термічної та хімічної обробок, 

створення окисної плівки, імплантації та введення в ґратку атомів домішок. 

А друга є результатом дії на матеріал зовнішніх полів (деформаційних, 

електромагнітних, температурних тощо), в яких ідеально симетричні кубічні 

кристали під час перебування набувають  властивостей оптичної анізотропії.  

Обумовлені неоднорідністю внутрішнього потенціалу речовини механічні 

напруження є визначальним фізичним параметром щодо якості матеріалів та 

виготовлених з них приладів. Контроль цих напружень є складною 

технологічною задачею, а з’ясування їхньої природи є досі актуальною 

проблемою фізики твердого тіла. Розв’язання  цих задач потребує вирішення 

таких питань як визначення зручних та ефективних параметрів для 

встановлення координатних, температурних  залежностей внутрішнього 

потенціалу, що генерує напруження, з’ясування внеску різних механізмів 

теплопереносу в формування напружень. Тому моделювання неоднорідності 

потенціалу керованим чином за рахунок теплового потоку від контактного чи 

радіаційного, внутрішнього або зовнішнього, нагріву сприятиме вирішенню 

задачі.  

 До цього слід додати, що існує великий простір для появи 

поляризаційних ефектів в різноманітних середовищах, величина яких значно 

менша за границю достовірності, які мають інші, більш традиційні методи 

вимірювання. Особливо це стосується об’єктів малих розмірів (ультратонких 

плівок, наноструктурованих композитів, нанорозмірних кристалів, тощо), в 

яких внаслідок співвимірності довжини хвилі випромінювання та геометричних 

розмірів зразка дисперсія коефіцієнта поглинання відсутня або приймає 

маленькі значення. В таких випадках традиційні методи, на відміну від 

модуляційної поляриметрії, не здатні виявляти різницю у фазі чи поглинанні 

ортогональних компонент поляризованого випромінювання, яка є свідченням 

анізотропії властивостей досліджуваного об’єкту.  
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Бурхливий розвиток нанотехнологій та наноматеріалознавства, що є 

паростком сучасної фізики твердого тіла, стимулює дослідження особливостей 

оптико-поляризаційних явищ в ультратонких, кластерних, острівцевих 

металевих та металкомпозитних плівках та встановлення їх зв’язку з 

різноманітними розмірними (класичним, квантовим, топологічним тощо) 

ефектами. Зокрема, досі актуальним залишається питання про еволюцію 

властивостей явища  поверхневого плазмонного резонансу при переході 

середовищ від суцільних до диспергованих. Дослідження особливостей прояву 

явищ двопроменезаломлення та дихроїзму в умовах поверхневого плазмонного 

резонансу дозволяє отримати різнобічну інформацію про структурні 

властивості одно- та багатокомпонентних систем, а також властивості їх 

поверхонь та приповерхневих областей.  

При взаємодії електромагнітного випромінювання з матеріальними 

тілами результуючі поляризовані хвилі стають ємними носіями інформації про 

фізичні параметри і миттєвий стан цих тіл. Це викликає гострий інтерес з боку 

корисного застосування даного факту в задачах діагностики конкретних 

об'єктів мікронного і нанорозмірного масштабів в матеріалознавстві, технології 

конструкцій,  твердотільній електроніці, фотоніці, у фізиці плазми, для 

характеризації віддалених (в тому числі і космічних) джерел випромінювання і, 

нарешті, для діагностики нормального і аномального стану живих тканин.  

Співвідношення Крамерса – Кроніна у вигляді приросту комплексного 

показника заломлення N()=n()-ik(), зумовленого зовнішнім тестовим 

чинником (деформація, магнітне та електричне поле), є об’єктом модуляційної 

поляриметрії. Ці співвідношення зв’язують в інтегрально-диференційній формі 

амплітуду і фазу коливальних та резонансних явищ, які властиві різним 

середовищам, об’єктам і структурам. Як встановлено в роботі, до 

інформативної здатності співвідношень додається виявна у вигляді 

диференціювання спектрів завдяки модуляції поляризації. Тому аналіз 

відповідності експериментальних даних співвідношенням Крамерса – Кроніга є 

тим методом пошуку та виявлення нових оригінальних властивостей речовини, 

що небезпідставно може бути затребуваним розробниками нових матеріалів. З 

огляду на це, використання цих співвідношень в дослідженнях амплітудно-

фазових характеристик анізотропії, яка проявляється в таких явищах як 

подвійне променезаломлення, дихроїзм, поверхнево-плазмонний резонанс, 

представляє безумовний інтерес. 

Актуальність роботи пов’язана з необхідністю вирішення важливої 

наукової проблеми в галузі фізики твердого тіла, а саме встановлення впливу 

неоднорідних внутрішніх потенціалів на генерацію напруження в матеріалах та 

на їхні діелектричні та оптичні властивості. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалася у відповідності до напрямів наукової 
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діяльності Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН 

України в період 2009-2019 років у рамках планових комплексних тем: 

 - «Розробка нових принципів, методів і засобів одержання, дослідження і 

характеризації напівпровідникових матеріалів і структур, створення елементної 

бази перспективної напівпровідникової техніки, в т.ч. на основі нових фізичних 

явищ» - тема ІІІ-10-09; 

 -  «Фізичні та фізико-технологічні аспекти створення і характеризації 

напівпровідникових матеріалів і функціональних структур сучасної 

електроніки» -тема ІІІ-41-12; 

 - «Розробка сучасних напівпровідникових матеріалів і структур для опто-, 

мікро- і сенсорної електроніки»- тема III-10-2013; 

 а також в рамках проектів «Державної цільової науково-технічної 

програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-

2017 роки»:   

- «Розроблення і створення високочутливих експресних біосенсорних 

систем»–проект 1.3.2-18; 

- «Розроблення і створення засобів реєстрації деформації в 

компонентах електронних приладів, непрозорих матеріалах та конструкціях» - 

проект  1.4.7-18.   

Метою дисертаційної роботи є вивчення за допомогою модуляційної 

Стокс-поляриметрії та узагальнення фізичних особливостей  явищ лінійних 

двопроменезаломлення та дихроїзму, обумовлених неоднорідним потенціалом 

в реальних твердих тілах. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі основні наукові 

задачі: 
 1. Розповсюдити експериментальні можливості модуляційної Стокс-

поляриметрії, якій властива висока інформаційна здатність, на вимірювання Q- 

та V-компонент поляризованого випромінювання з метою реєстрації 

амплітудної та фазової діелектричної анізотропії матеріалів, зумовленої 

структурними, фізичними, технологічними та технічними чинниками; 

2. Встановити функціональні зв'язки між координатними залежностями 

величин оптичної анізотропії та залишкових напружень в структурованих 

матеріалах, виробах технологічного походження або індукованих умовами їх 

виготовлення; встановити закономірності кінетики та динаміки 

термонапружень від потоку тепла контактного, радіаційних нагріву або 

охолодження в умовах термонезалежності всіх коефіцієнтів, що беруть участь в 

їх генерації та реєстрації; визначити параметри релаксації зв’язаної 

термопружності в технічно важливих матеріалах, розробити методики 

визначення діелектричних властивостей матеріалів з використанням 

співвідношення Крамерса-Кроніга у модуляційно-поляризаційному зображенні; 

3. Експериментально встановити функціональні зв'язки просторових та 

часових залежностей величин параметрів анізотропії з координатною  

функцією хімічного   потенціалу на прикладі  неоднорідних  градієнтів  складу  
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реальних матеріалів шляхом їхнього моделювання тепловим потоком від 

контактного чи радіаційних нагріву-охолодження; 

4. Використати високу виявну та інформаційну здатність модуляційної 

поляриметрії в експериментальному виконанні для встановлення відповідності 

виявлених за її допомогою діелектричних властивостей матеріалів 

співвідношенням Крамерса-Кроніга у новому варіанті, що ґрунтується на 

приростах компонентів комплексного показника заломлення N = n - ik; 

5. Випробувати техніку МП на виявну та інформаційну здатність та 

достовірність Q-параметра стану поляризації випромінювання при реєстрації 

резонансних властивостей нанорозмірних об'єктів - металевих (Au), 

металодіелектричних та композитних плівок, виготовлених різним 

технологічними засобами, а також здійснити розробку методів аналізу та 

інтерпретації експериментально отриманих результатів; 

6. Розробити фізико-технічне обґрунтування для створення сенсорів та 

сенсорних систем, функціонування яких базується на модуляційній 

поляриметрії орієнтованих на виявлення та дослідження особливостей 

поляризаційно-залежних ефектів в макро- та нанорозмірних матеріалах, 

нанокомпозитних та біоселективних об’єктах за результатами взаємодії 

поляризованого випромінювання з різноманітними речовинами (кристалами, 

аморфними речовинами, наноструктурованими матеріалами, рідинами, 

біологічними об’єктами).  

Об’єкт дослідження: явища двопроменезаломлення, дихроїзму та 

поверхневого плазмонного резонансу в речовинах з природньою й наведеною 

анізотропією діелектричних властивостей. 

Предмет дослідження: анізотропія показника заломлення, коефіцієнта 

поглинання, коефіцієнта внутрішнього відбивання. 

Для розв’язання поставлених задач та досягнення кінцевої мети 

дисертаційної роботи було використано такі експериментальні методи: 

модуляційна Стокс-поляриметрія, метод матриць Мюллера та векторів Стокса, 

Стокс-аналіз внутрішнього відбивання від поверхні скляного напівциліндра 

методом поляризаційної модуляції; метод поляризаційної модуляції кутової та 

частотної спектроскопії поверхневого плазмонного резонансу; комп’ютерне 

моделювання. 

Наукова новизна отриманих в дисертаційній роботі результатів полягає в 

наступному: 

1. Запропоновано новий спосіб вирішення оберненої задачі 

нестаціонарної термопружності, який полягає у визначенні температурних 

функцій у речовині графічним інтегруванням просторово-часових 

експериментальних характеристик напружень від теплового потоку, та 

отримання з просторово-часових залежностей екстремуму функції напружень 

відомостей про їх динаміку. 

2. Виявлено складну за формою і неоднозначну за змістом кінетику 

напружень у склі та запропоновано оригінальну методику їх ідентифікації 
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експонентними функціями, що дозволяє виконати розкладання напружень на 

компоненти, зумовлені радіаційним, кондуктивним та конвективним 

механізмами теплопередачі, а також визначити їхні характеристичні параметри, 

а саме амплітуду та час релаксації.  

3. В оптичних спектрах дихроїзму кристалу кремнію, в яких анізотропія 

зумовлена тестовою одновісною деформацією, вперше виявлено 

немонотонності, обумовлені участю фононів у міжзонних електронних 

переходах з енергіями квантів, як менше, так і більше енергії забороненої зони. 

Аналіз виявлених немонотонностей дозволив  визначити типи фононів та їхні 

частоти. 

4. Виявлено вперше в модуляційно-поляризаційному  представленні, що 

спектри величин приростів показника заломлення Δn(w) та коефіцієнта 

поглинання Δk(w) є похідними відповідних оптичних функцій, у зв’язку з чим 

можуть бути віднесені до переліку функцій, які є об’єктами диференціальної 

спектроскопії. 

5. Вперше встановлено здатність приростів компонент комплексного 

показника заломлення Δn(w) та Δk(w) на відповідність співвідношенням 

Крамерса-Кроніга шляхом виконання подвійного інвертування (Δn(w) -›n(w)-› 

k(w)  або Δk(w) -›k(w) -› n(w)). Показано, що координатні функції компонент 

Δn(w) і Δk(w) можуть бути використанні в якості термодинамічних параметрів, 

які відображають величину хімічного потенціалу речовини або його просторову 

неоднорідність.  

 6. Запропоновано та здійснено засобами модуляційної поляриметрії 

новий метод характеризації поверхневого плазмонного резонансу в металевих 

плівках спектрами параметра поляризаційної різниці квадратів коефіцієнтів 

відбивання для s- і  p- поляризованого випромінювання ΔR(ω)= Rs
2  -  Rp

2, який 

є реєстраційним результатом функціонування модуляційної поляриметрії.   

7. Вперше запропоновано та успішно випробувано теоретичну модель 

розрахунку поляризаційної різниці відбивання ΔR в плівках Аu, яка передбачає 

залежність оптичних властивостей плівки, що відображаються показником 

заломлення та коефіцієнтом поглинання, залежними від її товщини, та яка дає 

узгодження з експериментальними даними у двозначному просторі. Розроблено 

методику визначення нерезонансної  компоненти в спектрах поляризаційної 

різниці коефіцієнтів відбивання ΔR(ω), з урахуванням якої проведено їх 

апроксимацію функціями Гаусса.  

8. Вперше виявлено в характеристиках поляризаційної різниці 

коефіцієнтів відбивання ΔR(ω) для поверхневого плазмонного резонансу в 

плівках Аu d=50 нм три резонансні компоненти та запропоновано їхню 

інтерпретацію на основі хвилеводних мод на обох поверхнях металевої плівки 

та з урахуванням шорсткості на одній із них. 

10. Для дослідження плазмових резонансних властивостей нанорозмірних 

плівок Au запропоновано використання нового параметру методики 

модуляційно-поляризаційної спектроскопії, а саме кута ізотропного відбивання,  
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величина якого визначається кутом, при якому поляризаційна різниця рівна 

нулю ΔR(ω)=Rs
2 - Rp

2 = 0.  Показано, що причиною виникнення спектральних 

характеристик кута ізотропного відбивання є «аномальне» відбивання в 

нанорозмірних плівках Au.  

9. Виявлено «ізотропне» відбивання та з’ясована причина його еволюції, 

яка базується на поняттях класичного та топологічного розмірних ефектів в 

нанорозмірних плівках з урахуванням відхилення форми кластерів від 

сферичної. Визначено резонансні довжини хвиль власних коливань електронів 

у суцільних плівках Au d = 10-50 нм та збудження локалізованого поверхневого 

плазмона на диспергованих наночастинках і міжкластерної взаємодії для 

ультратонких плівок d = 4,5÷10 нм. 

11. Вперше показано, що комплексне використання кутових та 

спектральних характеристик поляризаційної різниці відбивання та кута 

ізотропного відбивання дозволяє реєструвати та однозначно інтерпретувати 

різні типи резонансів – локалізований плазмонний, локалізований поверхневий 

плазмонний, поверхнево плазмон-поляритоний, а також резонансну частоту 

плазмових коливань електронів провідності для нанорозмірних плівок Au. 

12. Вперше виявлено, що кутові характеристики поляризаційної різниці 

відбивання ΔR(θ) композитних плівок у вигляді нанорозмірних кластерів золота 

в органічних полімерах типу каліксарен та полівінілкарбазол відображають 

кластерну структуру. Виявлено топологічний розмірний ефект в цих плівках, 

зміст якого полягає в залежності енергетичної ефективності збудження 

поверхневих плазмонів від азимута лінійно поляризованого випромінювання, 

форми та розміру нанокластерів. Встановлено, що в спектральних залежностях 

ΔR(ω) композитних плівок присутній локальний плазмовий резонанс, який 

збуджується s- та  p- поляризованим випромінюванням, а також поляритонний 

резонанс, викликаний s-поляризованим випроміненням. Знак нахилу кутової 

залежності поляризаційної різниці ΔR() визначає домінування одного з двох 

станів поляризації збуджуючого випромінювання при генерації поверхневих  

електромагнітних мод 

 13. Вперше виявлено методом МП особливості поверхневого 

плазмонного резонансу і оптичних властивостей поруватих плівок золота та 

срібла, які відсутні в характеристиках суцільних плівок. Встановлено, що в 

поруватих плівках золота та срібла збудження поверхневих плазмон –

поляритонів, а також локальних плазмонів здійснюється як p-, так і s 

поляризованим випромінюванням. Показана можливість отримання із 

результатів вимірювання поляризаційної різниці ΔR інформації про такі 

структурні властивості поруватих плівок золота та срібла, як товщина, 

величина поруватості, степінь дисперсності наночастинок.   

 14. Встановлено із застосуванням методики МП, що форма кінетики 

вимірюваного сигналу приросту показника заломлення газів від тиску 

визначається швидкістю зміни тиску в певному діапазоні величин. Визначено 
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коефіцієнти пропорційності показника заломлення газів трьох типів (He, N, 

CO2) від тиску при повільній його зміні, що дало можливість побудувати 

залежність показника заломлення n(P) від  значень вакууму. Виявлено, що 

величина приросту показника заломлення від тиску при швидкий його зміні 

пов’язана з радіусом молекул газів або з ефективним радіусом газових сумішей.  

15. При дослідженні зумовленої тепловим потоком оптичної анізотропії в 

кристалічному Si виявлено суперпозицію інтерференцій поляризованого 

випромінювання у дво- та багатопроменевому варіантах і показано  її 

інформативну здатність  щодо відомостей про величини напруги (діелектричні 

анізотропії) та можливості визначення з підвищеною точністю деяких оптичних 

коефіцієнтів. 

Практична значимість роботи полягає в розробленні фізико-технічних 

засад модуляційної поляриметрії та створенні на їхній основі фізичних систем 

для реєстрації явищ подвійних променезаломлення та дихроїзму в речовинах у 

всіх агрегатних станах з рекордною виявною здатністю до величини 

анізотропії. Створено експериментальне підґрунтя та розроблено методологію 

інтерпретації результатів вимірювання методом модуляційної Стокс-

поляриметрії, які є компонентами технології діагностики матеріалів у 

практично всіх агрегатних станах щодо їх оптичних та електрофізичних  

властивостей. Практична значимість розв’язання задач термопружності полягає 

у врахуванні сукупності пов'язаних з нею обставин, що містяться у множині 

комбінацій механізмів теплопереносу, методів створення градієнтів 

температури, методів детектування кінетики і динаміки пружного стану і мають 

безпосереднє відношення до неосяжної безлічі використовуваних матеріалів та 

їхніх комбінацій. 

Зокрема, практичне значення результатів досліджень полягає в 

наступному: 

1. Розроблено методику визначення компонентного складу напружень 

у  прозорих матеріалах на прикладі скла, пов’язаних з радіаційним, 

кондуктивним та конвективним механізмами теплопередачі, яка дозволяє 

встановити параметри їхньої релаксації та є єдиним джерелом інформації про 

еволюцію парціальних величин теплопереносу у часі та просторі. 

2. Запропоновано новий метод вимірювання важливого 

теплотехнічного параметру – температуропровідності матеріалів реєстрацією 

часово-просторових залежностей екстремуму кінетики напружень. 

3. Встановлено, що технікою модуляційної поляриметрії реєструється 

еластооптична константа Cbr у якості параметру, який відображає величину 

хімічного потенціалу речовини. Показана її інформаційна здатність для 

використання у визначенні координатної функції залишкових напружень 

речовини у випадку її неоднорідності подвійним інтегруванням рівняння 

Пуассона.  
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4. Запропоновано методику діагностики морфології, структури та 

оптичних властивостей нанорозмірних метало- та металодіелектричних 

матеріалів, що базується на реєстрації плазмонної резонансної взаємодії 

електромагнітного випромінювання та аналізі спектральних та кутових 

залежностей поляризаційної різниці коефіцієнтів відбивання та спектрів кута 

ізотропного відбивання.  

5. Запропоновано спосіб визначення радіусів молекул невідомих газів 

і ефективних радіусів невідомих  газових сумішей з аналізу залежностей 

приросту показника заломлення від тиску при швидкій його зміні.  

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати дисертаційної 

роботи отримано автором самостійно, здійснено вибір наукового напрямку 

досліджень, запропоновано мету та завдання роботи, вибрано об’єкт і предмет 

досліджень, здійснено пошук, аналіз літературних джерел щодо основних 

напрямів роботи, переваг і досвіду застосування методу модуляційної 

поляриметрії в дослідженні явищ амплітудної та фазової анізотропії. Дисертант 

брав активну участь у постановці задач, інтерпретації та узагальнені отриманих 

експериментальних даних, проведенні наукових та технологічних досліджень, 

підготовці всіх наукових робіт (статей та тез конференцій) до друку. Наведені 

результати досліджень, отримані автором особисто та у співпраці з колегами по 

роботі, опубліковані в працях [1 – 37]. 

В роботах [4, 7, 16, 19, 26, 30-32] особистий внесок дисертанта полягає у 

з’ясуванні особливостей кінетики та динаміки термопружності, індукованої 

тепловим потоком у склі. В роботах [3, 8, 13, 21, 23, 25, 36] проведено 

оптимізацію методики модуляції поляризації для дослідження особливостей 

поверхневого плазмонного резонансу в нанорозмірних суцільних та 

композитних плівках. Здійснено моделювання функціями Гаусса спектральних 

характеристик поверхневого плазмонного резонансу в  плівках Au [1, 5, 18, 28, 

29], а також спектрів дихроїзму в одновісно стиснутому Si [6]. Досліджено 

класичний розмірний та топологічний ефекти в наноплівках Аu, Ag, SnО2 , 

нанокомпозитах Аu-органіка та алмазоподібних плівках  [9, 10, 12, 14, 15, 17, 

24, 33, 34]. Запропоновано використання приростів компонент комплексного 

показника заломлення в представленні Крамерса–Кроніга для характеризації 

резонансних властивостей досліджуваних матеріалів [20, 22]. Визначено 

можливості практичного застосування методів та результатів модуляційної 

поляриметрії для створення сенсорних систем [2, 11, 27, 35, 37]. 

 Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертаційної 

роботи доповідались та обговорювались на вітчизняних, міжнародних наукових 

і науково-технічних конференціях: 

1. Міжнародна науково-технічна конференція «Поляризационная оптика  

2010». – Москва, Росія, 2-4 жовтня 2010; 

2. XII міжнародна науково-практична конференція «Современные 

информационные и электронные технологии» (СИЭТ). – Одеса, Україна, 23 – 

28 травня 2010; 
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3. V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. - Ужгород, 

Україна, 09 – 15 жовтня 2011; 

4. 5-та міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та 

мікросистемні технології» (СЕМСТ-5). - Одеса, Україна, 4-8 червня 2012; 

5. XIV міжнародна конференція «Фізика і технологія тонких плівок та 

наносистем» (МКФТТПН - XIV). - Івано-Франківськ, Україна, 20 – 25 травня 

2013; 

6. Всеросійська інтернет – конференція з міжнародною участю  

«Нанотехнология в теории и практике». – Казань, Росія, 22 травня 2013; 

7. XIV міжнародна науково-практична конференція «Современные 

информационные и электронные технологии» (СИЭТ). – Одесса, Україна, 27 – 

31 травня 2013; 

8. XXIII міжнародна конференція «Радиационная физика твердого тела». - 

Севастополь, Україна, 8  – 13 липня 2013; 

9. ІX міжнародна конференція «Електроніка та прикладна фізика». - Київ, 

Україна, 23 – 26 жовтня 2013; 

10. International research and practice conference “Nanotechnology and 

nanomaterials” (NANO-2014). - Lviv, Ukraine, 23-30 august 2014; 

11. VІ Міжнародна науково-технічна конференція ”Сенсорна електроніка та 

мікросистемні технології” (СЕМСТ-6).- Одеса, Україна,  29 вересня – 3 жовтня 

2014; 

12.  X international conference «Electronics and applied physics». - Kyiv, Ukraine,  

22-25 October 2014; 

13. Ukrainian–German Symposium on Physics and Chemistry of Nanostructures 

and Nanobiotechnology. – Kyiv, Ukraine,  21-25 September 2015;  

14. International scientific meeting Nanomaterials for Security. NATO Science for 

Peace and Security Series.- Odessa.  Ukraine, 30 August -3 September 2015. 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 22 

наукові праці, включаючи 1 монографію, 2 статті у зарубіжних наукових 

збірниках, 19 статей у вітчизняних і міжнародних фахових журналах, з яких – 4 

у різних періодичних виданнях, включених до Переліку наукових фахових 

видань України та 17 -  закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних 

Web of Science Core Collection та/або Scopus, а також 15 доповідей у збірниках 

праць міжнародних та вітчизняних  наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, восьми 

розділів, висновків, списку використаних джерел літератури (353 

найменування) та 1 додатку; містить 89 рисунків. Робота викладена на 292 

сторінках основного тексту. Обсяг, що займають анотація, зміст, список 

використаних джерел літератури і додатки – 48 сторінок. 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS15295.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS15295.html
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, проаналізовано 

наукову новизну та практичне значення роботи. Описано структуру роботи, 

подано інформацію про особистий внесок автора, апробацію результатів 

досліджень, наведено обсяг та короткий зміст дисертації за розділами. 

 У першому розділі викладено фізико-технічні основи функціонування 

модулятора поляризації та методичні особливості модуляційної поляриметрії, 

зумовлені функціями Бесселя, з використанням яких здійснюється процес 

модуляції електромагнітного випромінювання. Показано підґрунтя для 

розширення динамічного діапазону вимірюваних величин компонент вектора 

Стокса, виокремлено умови модуляції лінійно та циркулярно поляризованого 

випромінювання, а також визначено обмеження методики, пов’язані із 

генерацією гармонічного ряду сигналів.  

Наведено результати попередніх досліджень нестаціонарного 

термофотопружного ефекту за допомогою поляризаційної модуляції (МП) 

випромінювання. Мірою цього напруження в методі МП є величина циркулярно 

поляризованої компоненти випромінювання  IV = ExEysin(), що виникла за 

рахунок часткового перетворення лінійно поляризованої хвилі в еліптичну. Тут 

 - різниця фаз між ортогональними лінійними компонентами, яка в свою 

чергу, описується співвідношенням  = 2π*(d/λ)*(n), де d - товщина зразка в 

напрямку поширення випромінювання, n = nх - nу. Оскільки довжина хвилі 

зондуючого випромінювання - λ і товщина зразка в напрямку його поширення - d 

відомі, то інтенсивність IV відповідає величині і знаку оптичної анізотропії n. За 

умови 1, що має місце в цих вимірюваннях, і невеликих деформаціях в 

межах впевненої лінійності закону Гука, величина оптичної анізотропії є мірою 

механічної напруги / = Cbr. Фізичний зміст константи Брюстера Cbr 

відображає оптико-механічні властивості речовин кількістю радіан на одиницю 

напруження і характеризує за аналогією з константою Пуассона k пружність 

речовини та її здатність до оптичної анізотропії. 

Виявлено, що часовим залежностям просторових характеристик напруження 

після дії теплового опромінення  властиві два екстремуми і подвійні перетини осі 

абсцис (рис. 1.). Один із екстремумів змінний за амплітудою у часі але незмінний 

відносно просторового розташування і його походження пов’язується з 

протяжністю опромінення та характеризує параметри джерела теплового 

випромінювання. Друга група координат екстремумів, значення яких залежать від 

часу, характеризує рух теплового фронту. Параметри  цього екстремуму 

представляються у часово-просторових координатах прямою, що виходить з 

початку координат та  своїм нахилом відображає швидкість теплового потоку. 

Другий розділ містить результати досліджень методом модуляційної 

поляриметрії фазової та амплітудної анізотропії, індукованої неоднорідним 

градієнтом потенціалу. Здійснено експериментальне моделювання ефекту 
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фотопружності у відбиванні у двох варіантах – у випадку анізотропії зразка, 

керованої від зовнішнього одновісного стискання Si, та залишкового 

напруження від неоднорідного легування – «заморожена» термопружність в 

кристалах Ge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Просторові залежності величини механічного напруження в певні 

моменти часу після дії імпульсу теплового опромінення протяжністю 1 сек. 

   

Здійснено оцінку виявної здатності методу МП у фазовому поданні та 

встановлено, що вона характеризується параметром  2  10–6, що становить 1. 

Отримані результати у випадку відбиття є особливо перспективними для 

використання реєстрації наведеного двопроменезаломлення в непрозорих речовинах. 

Виявлено відповідність результатів, отриманих шляхом вимірювання 

координатних залежностей фотоЕРС та сигналу від подвійного 

променезаломлення, яка забезпечує впевненість в інтерпретації фізичної 

природи оптичного сигналу обумовленого зміною стану поляризації величиною 

внутрішніх напружень. Об’єктом дослідження  був зразок кристалу Ge, у якому 

неоднорідність легування у вигляді сходинки  було створено при вирощуванні з 

розплаву додаванням металевого галію, що є акцептором у кристалі Ge. Таким 

чином зразок макроскопічних розмірів являв собою p+-p-перехід з чіткою 

границею між двома ділянками, що у декілька разів відрізняються 

концентрацією, що обумовлюватиме згідно з рівнянням Пуассона суттєві 

напруження. Об’ємно-градієнтна фотоЕРС є похідною від функції, яка описує 

координатний розподіл функції концентрації легувальної домішки. Оскільки 

функції механічного напруження і кристалічного потенціалу пов’язані 

диференціальним рівнянням Пуассона, то похідна функції об’ємно-градієнтної 

фотоЕРС збігається оптичною функцією двопроменезаломлення (рис. 2). 
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Наведено результати експериментального випробування техніки 

модуляційної поляриметрії на виявну здатність залишкових напружень в 

неоднорідних полікристалічних композитних середовищах SiC+TiB2. Показано, 

що за допомогою модуляційної поляриметрії можна не тільки визначати 

наявність напруги по поверхні матеріалу, а й отримувати їхні значення як на 

межі, так і в середині шарів композитів. Було виявлено, що двошарова 

структура зразка в процесі його виготовлення ускладнилася виникненням 

додатково трьох шарів за рахунок внутрішнього перерозподілу складу. 

Методом модуляції поляризації електромагнітного випромінювання 

досліджено в зразках напівпровідникового кремнію ефект лінійного дихроїзму, 

індукований одновісною деформацією стиснення. Здійснено компонентний 

аналіз спектрів дихроїзму та виявлено в них немотонності, обумовлені участю 

акустичних фононів  в міжзонних переходах. 

Третій розділ містить результати досліджень лінійного подвійного 

променезаломлення у твердому тілі  (кварцовому склі), генерованому тепловим 

потоком контактного походження. Також встановлено підхід до 

співвідношення Крамерса-Кроніга в вигляді таких вимірюваних методом 

модуляційної Стокс поляриметрії величин, як приріст компонент комплексного 

показника заломлення ΔN = Δn-iΔk. 

Експериментально із застосуванням поляризаційної модуляції в оптико-

поляризаційному методі в структурі нагрівач - кварцова платівка - повітря 

виміряно величини механічних напруг σ(r,t), індуковані в часі і просторі 
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Рис. 2.Порівняння оптичного сигналу від подвійного 

променезаломлення (точки), та другої похідної від модельної функції 

концентрації, визначеної шляхом вимірювання фотоЕРС вздовж зразка Ge, 

в якому створено різкий р+ – р перехід. 
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тепловим потоком (рис.3). Заміна традиційного методу модуляцією поляризації 

призвела до підвищення його роздільної здатності щодо величини 

термопружності настільки, що дозволило обмежитися для її реєстрації 

перепадом температур в одиниці градусів.  

 
 

 

 

 

Із отриманих функцій σ(y,t), виміряних в певні моменти часу і в певних 

координатах (рис.3) в напрямку потоку тепла, графічним інтегруванням 

отримано координатні залежності температури ∆T(y) (рис 4). Індукована 

неоднорідним градієнтом температури деформація пружного твердого тіла 

описується рівнянням Пуассона  ∂2u/∂2y=-σ/η, де u - потенціал, пов'язаний з 

координатної функцією температури, σ - нормальна компонента механічної 

напруги щодо однієї з координат, 1/η -коефіцієнт пропорційності. З рівняння 

Пуассона операцією подвійного графічного інтегрування експериментальних 

залежностей (рис. 3) отримано координатну функцію температури. Для цього 

визначеність інтеграла забезпечувалась відповідними умовами. Перша із них 

полягає у встановленні величини постійної складової температурної функції, 

яка визначається мінімальною величиною температури на кінцях зразка, що 

втрачається при диференціюванні. Друга умова стосується встановлення зв'язку 

абсолютних величин другої похідної функції T(y) і функції σ(y). Обидві умови 

задовольняються при проведенні додаткових разових вимірювань, що 

виконують роль граничних умов при інтегруванні диференціальних рівнянь. 

Процедура інтегрування експериментальних функцій, що використовувана в 

роботі для розв'язання оберненої задачі термопружності, позбавлена від 

похибок, які виникають при диференціюванні відповідних експериментальних 

функцій, одержуваних при вирішенні прямої задачі. 

Рис. 3. Координатна залежність величини напруження (t)  

в різні моменти часу. 
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На рис. 4 представлено результат такого інтегрування кривої, що відповідає 1 

хв на рис. 3, у вигляді функції ∆T(y) (суцільна), що представляє величину 

перевищення поточного значення температури на холодному кінці зразка. Для 

порівняння приведена аналогічна функція (точки), отримана при вимірюванні 

температури мініатюрним напівпровідникових датчиком при переміщенні його 

вздовж y-x-поверхні пластинки. Кількісне узгодження характеристик, яке є 

задовільним, можна сприймати тільки з точки зору спільності їх монотонностей, 

тому що кожна з них відноситься до різних за суттю об'єктів - об’ємом і поверхні, 

температури яких з різних причин можуть відрізнятися на одиниці градусів. 

Поперечний розподіл напружень σ(z) (рис. 5) відрізняється від 

повздовжнього тим, що має порівнянні за величинами амплітуди протилежних 

знаків та приповерхневу симетрію. При цьому знак напруги в середній частині 

зразка збігається з таким для повздовжнього розподілу σ(y), що природно, тому 

що при однакових параметрах простору і часу повинні збігатися і амплітуди. 
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Рис. 5. Розподіл напружень σ(z) 

при поперечному скануванні) 

(суцільна крива), та  ∆T(z) 

(штрихована крива), отриманий 

подвійним інтегруванням 

експериментальної функції σ(z) 

при y = 1 cm. 

 2 інтегр.

Рис. 4. Розподіл ∆T (y), 

отриманий подвійним 

інтегруванням функції σ(y), 

показаної на рис. 3, і 

вимірюванням на y-x-поверхні 

при t = 1хв (2). 
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Рис. 6. Динаміка величини 

напруження (t) в різних 

точках y-координати 

зондувального 

променя. 
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Що ж стосується наявності напруги додатного знаку, то її походження є 

реакцією пружного середовища в при поверхневій області на напруження 

від’ємного  знаку в об’ємі. 

Кінетика та динаміка механічної напруги описуються рівняннями Пуасона 

та теплопровідності ∂2T/∂y2 =1/D*(∂T/∂t). Для інтерпретації результатів 

координатно-часових  залежностей, представлених на рис. 6, використано ту 

обставину, згідно якої ліві частини цих рівнянь рівні, що дозволило отримати 

вираз ∂T/∂t= kσ, з  якого інтегруванням функції σ(t) за умови надання інтегралу 

властивості визначеного одержано функцію ∆T(t) (рис. 7).  

Аналіз кінетики первинної кривої σ(t) і отриманої з неї графічним 

інтегруванням залежності ∆T(t) дозволяє отримати з відповідних характеристик 

інформацію про такі параметрах процесу теплопереносу, як час релаксації і 

коефіцієнт тепловідведення. 

Показано, що екстремум залежності механічного напруження σ(t) може 

служити ознакою теплового фронту, а інформація про його динаміку може бути 

отримана із просторово-часових залежностей екстремуму σmax(t). Залежностям 

на рис.6  властива крива з екстремумом, особливість якого полягає у тому, що 

його координата зміщується з часом. Якщо взяти до уваги те, що фізичний 

зміст екстремуму відображає максимальну кривизну температурної функції при 

певній координаті (у = 1; 2,5; 4 cм), то його переміщення  є ознакою теплового 

фронту у дифузійному потоці тепла. Виявлено, що параметри  екстремуму 

відображаються у часово-просторових координатах прямою, яка виходить з 

початку координат та своїм нахилом визначає швидкість теплового потоку. На 

цій властивості кінетики та динаміки механічної напруги запропоновано новий 

метод вимірювання важливого теплотехнічного параметру – 

температуропровідності. 
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Встановлено, що релаксаційні характеристики напруження з високою 

степеню точності апроксимуються експонентними функціями, що однозначно 

свідчить про відсутність залежності коефіцієнтів речовини (оптичних, 

еластопружних, теплопровідності) від температури у використовуваному 

діапазоні, а висока відтворюваність результатів вимірювання при 

неодноразових термічних циклах вказує на відсутність структурних 

перетворень в зразку. Підвищена виявна здатність вимірювальної системи 

продемонстрована на прикладі виявлення в зразку компоненти теплопереносу 

радіаційної природи, джерелом якої може бути в даному випадку як зовнішній 

нагрівач, так і власне зразок. 

Результати спектральних досліджень комбінованих величин лінійної 

анізотропії -  двопроменезаломлення та дихроїзму в кристалі GaAs, природа 

яких зумовлена одновісним стисканням зразка, дозволили встановити здатність 

приростів компонент комплексного показника заломлення Δn і Δk, 

вимірюваних методом модуляційної поляриметрії, відповідність 

співвідношенням Крамерса-Кроніга. Показано, що ці функції є похідними 

відповідних оптичних спектральних функцій. У зв'язку з цим вони мають 

підстави бути додані до переліку функцій, які є об'єктами диференціальної 

спектроскопії. Встановлено, що вони можуть відповідати співвідношенням 

Крамерса-Кроніга шляхом виконання подвійного інвертування:n(ω) n(ω) 

k(ω) або k(ω)  k(ω)n (ω) можна отримати первинну функцію (рис. 8). 

Рис.7. Кінетика Т(t) в трьох точках y-координати, отримана 

вимірюванням термодатчиком на z -поверхні - (а) та подвійним 

інтегруванням функцій (t) рис. 6 - (б).   
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Рис. 8. Спектральні залежності показника поглинання k(ω) (суцільна крива - 

модель) і приросту n(ω)(точки -експеримент). 

 

Для вирішення завдання отримання склокерамічних матеріалів із 

заданими властивостями необхідним є визначення фізичного параметра, за 

яким було б зручно визначати в діелектриках координатну залежність хімічного 
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Рис. 9. Виміряні на довжині хвилі 630 nm (3,7 * 1015 Hz) a) - величина 

залишкової напруги (х) зразка вздовж напрямку колишнього 

теплового потоку при його термообробці; b) - координатні залежності 

складу, отримані подвійним інтегруванням напруження (х), 

представленого на рис. 9a, та еластооптичної константи Сbr . 
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Рис.10. Кінетика механічних напружень, генерованих радіаційними 

 охолодженням й нагріванням, та їх локалізація у різних точках зразка 

потенціалу r. Методом модуляційної поляриметрії отримано координатні 

функції складу та константи Брюстера Cbr, шляхом вимірювання залишкової 

напруги (рис. 9а) та визначення n при каліброванній додатковій зовнішній 

деформації. Показано задовільну узгодженість координатної функції константи 

Cbr  з аналогічною залежністю, отриманою з рівняння Пуассона подвійним 

інтегруванням координатної залежності величини залишкової напруги (рис. 9б). 

 Четвертий розділ містить результати досліджень подвійного 

променезаломлення, зумовленого радіаційним нагрівом-охолодженням 

скляного зразка, розміщеного в неоднорідному радіаційному полі. 

Використання оптико-поляризаційного методу, модифікованого технікою 

модуляції поляризації зондуючого випромінювання, дозволило вимірювати 

величину термопружності при незначних змінах температури, що дозволяє  при 

інтерпретації результатів виключати температурні залежності всіх коефіцієнтів, 

що беруть участь у процесах виникнення та реєстрації термопружності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Виявлено, що характеристики прямого та зворотного циклів охолодження-

нагріву збігаються одна з другою з точністю до похибок експерименту та те, що 

кожна з частин  характеристики нагріву-охолодження містить одні й ті ж 

особливості у вигляді швидкої і повільної релаксації, розділених двома 

екстремумами  (рис. 10).   
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Отримано кінетику та динаміку величини напруження у часі та просторі, 

вигляд якого ускладнений наявністю трьох компонент  теплопереносу – 

радіаційної, кондуктивної та конвективної. За відсутністю температурної 

залежності коефіцієнтів теплопередач отримано змодельовані експонентні 

залежності величини напружень у часі та визначено їхні характеристичні 

параметри (рис. 11). 

На рис.11 представлено всі три компоненти теплопередач з параметрами, 

отриманими з розкладання експериментальної залежності в конкретній точці 

координати градієнта температури. В інших точках зразка співвідношення 

величин компонент напружень і їхніх характеристичних часів будуть  іншими й 

для їхнього з’ясування було проведено дослідження координатних залежностей  

напруги, викликаної радіаційним, кондуктивним та конвективним механізмами 

теплопередачі. 

 

 

Всупереч твердженню, яке існує в літературі, що ці компоненти є 

нероздільні окремо, було проведено поділ в просторі цих компонент 

напружень. Для цього використано експериментальні часові залежності σ(t), 

отримані в дискретних 18  точках у-координати зразка на відстані у = 1 ÷ 20 мм 

від його охолоджувальної поверхні (рис. 10). За аналогічною процедурою 

експоненційного розкладу, результат якої представлено на рис. 11, 

виокремлюємо часові компоненти термонапружень, обумовлені різними 

механізмами теплопередачі, для кожної з 18  експериментальних точок. 

Перетином  в певні моменти цих часових залежностей отримуємо координатні 

у формі рис. 12. 
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Рис. 11. Кінетика компонент термонапружень, що генеровані при 

координаті y = 7 мм трьома компонентами теплопередач: а – радіаційною,  

б – кондуктивною, в – конвективною. 
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Отримана  система просторових функцій термонапруження (рис. 12) дає 

представлення про еволюцію компонент теплопереносу у часі та 

співвідношення їхніх парціальних величин у просторі. 

П’ятий розділ містить відомості про лінійну амплітудну анізотропію в 

явищі поверхневого плазмонного резонансу (ППР) в зображенні модуляційної 

поляриметрії. Здійснено апробацію поляризаційного аналізу на прикладі 

внутрішнього відбивання лінійно поляризованого випромінювання від скляного 

напівциліндру. Отримані експериментальні кутові залежності компонент 

вектора Стокса Qhc, Uhc, та Vhc для напівциліндру мають якісне узгодження з 

теоретичними розрахунковими кривими. Показано аналітичну та виявну 

здатність циркулярної Vhc компоненти до зміни показника заломлення 

зовнішнього середовища, що сягає величини n ~ 1*10-6. Це дає підстави для 

подальшого використання ПМ методу у дослідженні ефектів амплітудної та 

фазової анізотропії внутрішнього відбивання. 

Рис. 12. Координатна залежність 

механічних напружень: a - (у)r, 

напруження, індуковане 

механізмом випромінювальної 

(радіаційної) теплопередачі; 

 b - (у)cd, індуковане 

кондуктивним механізмом 

теплопередачі; 

 c - (у)cv, індуковане механізмом 

конвективного теплообміну. 
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Лінійна амплітудна анізотропія в явищі поверхневого плазмонного 

резонансу (ППР) в зображенні модуляційної поляриметрії зумовлена різницею 

коефіцієнтів відбиття ∆R=Rs
2 - Rp

2 (яка має назву поляризаційної різниці та 

позначається  ∆R або ρ) від призми повного внутрішнього відбиття з 

резонансно чутливою плівкою золота на її плоскій поверхні (геометрія 

Кретчманна). Поляризаційна різниця, зумовлена ортогональними станами 

падаючого лінійно поляризованого випромінювання, є, по суті, Q-параметром 

вектора Стокса, і на експерименті є вимірною величиною з глибоким фізичним 

змістом, який охоплює кутові та спектральні особливості кожної з компонент 

випромінювання. 

Експериментально отримано сімейство кривих ∆R(θ) для плівок з 

товщинами у діапазоні 0  200 нм, контур яких узгоджується із 

запропонованою теоретичною моделлю (рис.13.). 
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Рис. 13. Залежності поляризаційної різниці ∆R від кута падіння світла θ0 

для зразків плівок золота з товщиною d: 0(1), 5(2), 23(3), 35(4), 50(5), 90(6), 

120(7), 200(8) нм: а) – експеримент; б) –  представлення теоретичних 

розрахунків поляризаційної різниці ∆R. 
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Виявлено низку особливостей, що притаманні даним характеристикам, 

які є наглядною ілюстрацією в ПМ представленні прояву класичного 

розмірного ефекту в тонких плівках золота. 

Експериментально встановлено, що діапазон кутів, в якому проявляється 

від’ємний знак поляризаційної різниці, і амплітуда поляризаційної різниці 

залежать від товщини плівки. 

 

Виявлено класичний розмірний ефект, який полягає в тому, що із 

зменшенням товщини плівки металу кутова залежність поляризаційної різниці 

поступово перетворюється із залежності, яка властива металу на поверхні 

призми, в характеристику порушеного повного внутрішнього відбивання 

(ППВВ) зовнішнім середовищем, діелектричні властивості якого визначаються 

товщиною плівки. Розрахункова крива, яка отримана з використанням 

прийнятої моделі для n та κ за формулами: 

 

  

 

з урахуванням характеристичної довжини L = 11±0,5 нм, має дуже добре 

узгодження з експериментальними даними (суцільна  крива на рис. 14). 

Встановлено, що величина характеристичного параметру L = 11 нм, фактор 

підгонки в теоретичній моделі, має фізичний зміст  товщини,  при зростанні 
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Рис.14. Залежності поляризаційної різниці ∆R від товщини металевої 

плівки при куті падіння випромінювання θі = 42о ˂ θcr: квадрати – 

експеримент; суцільна і штрихова криві – розрахункові, відповідно, з 

урахуванням та без урахування залежності величин коефіцієнтів 

заломлення та поглинання від товщини плівки . 
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якої плівка набуває властивостей масивного матеріалу. Зокрема, саме ця 

товщина згідно з літературними джерелами є порогом перколяції. 

Запропонована теоретична модель розрахунку ∆R, яка передбачає залежність 

оптичних властивостей плівки від її товщини, дає узгодження з 

експериментальними даними навіть в області від’ємних значень останніх. 

Показано, що  із кутової характеристики поляризаційної різниці ∆R 

коефіцієнтів внутрішнього відбивання s- та p-поляризованого випромінювання для 

плівки золота нанорозмірної товщини можна однозначно визначити три параметри 

плівки металу - показники заломлення та поглинання і товщину плівки (n, κ, d). 

У шостому розділі здійснено систематизацію спектральних властивостей 

лінійного дихроїзму в умовах поверхневого плазмонного резонансу у 

нанорозмірній плівці золота. Результати вимірювання поляризаційної різниці 

при певних кутах падіння з діапазону кутів, що захоплює докритичний, 

наведено на рис. 15 .У всіх характеристиках присутні у різній мірі ознаки ще 

однієї компоненти не резонансного типу. Про це свідчить яскраво виражена 

асиметрія відносно кривої  = 50о профілю спектрів на рис. 15 (жирна 

крива). Після виконання операцій віднімання нерезонансних залежностей від 

відповідних експериментальних здійснено апроксимацію отриманого 

результату функціями Гауса.  

Ідеальне заповнення експериментальної залежності сумарною 

апроксимуючою функцією виявляється можливим тільки за участі трьох компонент, 

частотно-амплітудні характеристики яких представлено на рис.16. З рисунку 

випливає, що основна хвилеводна мода (long-range SPR) або поверхнева плазмон-

поляритонна хвиля зосереджена в частотному діапазоні ω= (3÷4)1015 Гц. Компонента 

ППР, що збуджується на внутрішній поверхні плівки золота та називається 
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Рис. 15. Еволюція спектрів () плівки Au d = 50 нм, зумовлена зміною 

кута падіння зондуючого променю на напівциліндр з плівкою. 
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короткопробіжною хвилеводною модою (short-range SPR), займає частотний 

діапазон ω = (4÷5)1015 Гц, розташований вище довгопробіжної моди. Ще одна 

короткопробіжна мода, що зумовлена шорсткістю зовнішньої поверхні плівки, 

розташовується в околі частоти ω = 2,51015 Гц. Її ознака, що міститься у 

насиченні групової швидкості плазмон-поляритонної хвилі, як виявилося є 

характерною для кластерно структурованих плівок та зумовлена просторовою 

дисперсією середовища. 

 
Рис.16. Дисперсійні характеристики ω (k) для  ППР в плівці Au d = 50 nm. 

 

Явище ППР, що зображено в амплітудно-кутових координатах є 

ілюстрацією резонансу в припущенні фазового синхронізму, але не в частотно-

спектральному зображенні. Тому ради встановлення зв’язку між оптичним 

параметрами плівки Au вимірювалися попарно кутові і спектральні 

характеристики Q- і V-компонент вектора Стокса в умовах внутрішнього 

відбивання від скляного напівциліндра з плівкою товщиною 50 нм на його 

поверхні. На рисунку 17  представлено кутову залежність коефіцієнта 

відбивання Rp
2 р-поляризованого випромінювання - характеристика ППР, що 

отримується традиційним методом, а також Q- і V-компоненти вектора Стокса. 

Форма Q-компоненти, яка еквівалентна поляризаційній різниці величин Rs
2-Rp

2, 

являє собою певним чином дзеркальне відбивання характеристики Rp
2. 

Спільною особливістю кутових залежностей обох компонент вектора Стокса є 

рівність нулю V-компоненти при максимальному значенні Q-компоненти, що 

характерно для амплітудно-фазових співвідношень класичного осцилятора. 

Ще більш яскраво ця особливість проявляється при зображенні явища 

ППР в амплітудно-частотних координатах (рис.18), де збігання 

експериментальних і розрахункових значень для Q-компоненти є джерелом 

інформації про параметри резонансу. 



25 

 

На рис.18 показано зв'язок між амплітудою та фазою в спектрах 

компонент Стокса, що, як тест, відповідають умовам співвідношення 

Крамерса-Кроніга. Як видно з картинки, у лівій частині резонансу більш ніж 

задовільно збігається експеримент з розрахунком, чого не має місця у правій 

частині внаслідок впливу на фазову характеристику поглинання, що суттєво 

збільшується з частотою. 
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Рис. 17. Залежності від кута θ коефіцієнта внутрішнього відбивання Rp
2 p-

поляризованого випромінювання, Q- та V-компонент вектора Стокса від 

плівки Au товщиною d = 50 нм при довжині хвилі λ = 632 нм. 

 

Рис.18. Спектри Q- і V- компонент вектора Стокса за внутрішнього 

відбивання при  = 46о від зразка плівки Au товщиною d = 50 нм в 

залежності від частоти (точки) у порівнянні з розрахунковими (лінії). 
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У сьомому розділі наведено результати використання діагностичних 

здібностей модуляційної поляриметрії щодо поверхневих плазмонних 

резонансів в  нанокомпозитних плівках різної природи та складу: в поруватих 

плівках золота та срібла, плівках золото-молекулярний органічний 

напівпровідник, плівках двоокису олова, алмазоподібних плівках. Виявлено 

особливості, які відсутні в характеристиках суцільних плівок і які є наслідком 

того, що в кластерних та нанокомпозитних плівках їхня електронна система 

може одночасно взаємодіяти як з s-, так і з р- поляризованими хвилями. 

Відповідно, якщо в суцільних плівках збуджуються тільки поверхневі плазмон-

поляритони, то в нанокомпозитних можливе збудження поряд з останніми 

також і локальних плазмонів. Встановлено, що з характеристик поляризаційної 

різниці коефіцієнтів внутрішнього відбивання в умовах поверхневого 

плазмонного резонансу можна отримувати відомості про товщину плівок, їх 

морфологію і топологію, а також про діелектричні властивості. 

Методом поляризаційної модуляції електромагнітного випромінювання 

проведено порівняльні дослідження в геометрії Кречмана поверхневого 

плазмонного резонансу в пористих і суцільних плівках золота та срібла, 

виготовлених методом імпульсного лазерного осадження. Отримані вперше 

спектральні залежності поляризаційної різниці коефіцієнтів відбивання в 

нанокомпозитах, доповнені кутовими характеристиками цього параметра, 

демонструють особливості оптичних властивостей, пов'язані зі структурою, 

морфологією і топологією пористих плівок. Виявлено, що порушення 

поверхневих плазмон- поляритонів, а також локальних плазмонів в пористих 

плівках Au та Ag здійснюється як р-поляризованим випромінюванням, як в 

суцільних плівках, так і s-поляризованим. Продемонстровано можливість 

отримання з результатів вимірювань відомостей про такі структурні властивості 

плівок, як товщина, величина шорсткості, ступінь дисперсності наночастинок 

та ін. 

Досліджено явище поверхневого плазмонного резонансу в композитних 

плівках, що складаються з нанорозмірних кластерів золота в матрицях 

органічних молекулярних матеріалів сalix[4]arene (СА) і полі-N-vinylсarbazole 

(PVC). Кутові характеристики поляризаційної різниці (рис.19) відображають 

кластерну структуру цих плівок, що підтверджується електронною 

мікроскопією. Виявлено топологічний розмірний ефект, який полягає  в 

залежності енергетичної ефективності збудження поверхневих плазмонів від 

азимута лінійно поляризованого випромінювання, форми і розподілу 

нанокластерів в просторі. Збудження поверхневих локальних плазмонів 

відбувається лінійно поляризованим випромінюванням обох типів поляризації; 

поверхневі плазмон-поляритони збуджуються переважно s-поляризованим; 

характеристика ρ(θ) в області від’ємного знака містить лінійну ділянку, 

величина і знак нахилу якої визначають поляризацію, домінуючу в 

резонансному збудженні електромагнітних мод. 
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Про резонансну взаємодію в плівках діоксиду олова, виготовлених 

нанесенням з центрифугуванням на підкладку суміші полімеру (ПВА) та 

прекурсору дихлордіаце-тілацетоната олова (ДХДАО) з наступним відпалом, 

свідчать спектральні характеристики поляризаційної різниці ρ(λ) (рис.20), що 

розрізняються товщиною і концентрацією. Величина і знак параметра ρ(λ) (рис.20), 

положення екстремумів кривих знаходяться в певній кореляції з товщиною зразків і 

кількістю прекурсора SnO2 в початкових розчинах. Від’ємний знак характеристик 

свідчить про виконання співвідношення Rs
2 < Rp

2  і відповідно про збудження 

поверхневих плазмонів як s-, так і p-поляризованим випромінюванням. 

  Представлення поляризаційної різниці частотними залежностями ρ(w) та 

їхня апроксимація функціями Гаусса  дозволяє визначити параметри резонансу 

– частоту ω та час релаксації γ.  В зразку 2 (рис.21 ) поряд з компонентами 

властивими іншим зразкам та обумовленими локальними плазмонними 
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Рис. 20. Спектри залежності поляризаційної різниці ρ(λ) при куті падіння 55°. 
Зразки: Т4.Р05 (d=420 nm; 4% ДХДАО; 0,5% ПВА),  Т4.Р1 (d=230-400 nm; 5% ДХДАО; 

1% ПВА),  Т05.Р01 (d=80-100 nm; 0,5% ДХДАО; 0,1% ПВА), Т05.Р01 (d=350 nm; 2% 

ДХДАО; 0,1% ПВА).  
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резонансами на кластерах різних розмірів, проявляється резонанс, обумовлений 

плазмон-поляритонною хвилею, пов’язаною з міжкластерною диполь-

дипольною взаємодією. 

 
Рис. 21. Частотна залежність параметра ρ зразка T4.P1 (точки), 

перерахована з відповідної залежності ρ(λ) (рис. 20), в порівнянні з функцією 

нормального розподілу Гаусса (суцільна лінія), розкладеною на три компоненти 

(штрихова). Отримані з функцій Гаусса для трьох компонент резонансні 

частоти ω1 = 4,38·1015, ω2 = 3,67·1015, ω3 = 2,3·1015 Гц  і часи релаксації 

коливань γ1 = 1·10-15, γ2 = 0,71·10-15, γ3 = 0,48·10-15 с. 

   

Досліджено алмазоподібні плівки, виготовлені в різних технологічних 

умовах осадженням із газової фази. Вони формувалися з плазми у 

високочастотному розряді, яка збуджувалася в суміші H2+CH4+Ar. Різні 

технологічні режими обумовили структурні відмінності, що позначилось на 

спектральних та кутових характеристиках коефіцієнтів відбивання р- і  s- 

поляризованого випромінювання та поляризаційної різниці ρ(λ,θ). З 

спектральних характеристик параметра поляризаційної різниці коефіцієнтів 

відбиття ρ(λ) виявлено, що взаємодія електромагнітного випромінювання з 

електронною системою зразків у використовуваному спектральному діапазоні 

довжин хвиль складається з двох поверхневих резонансів - локального і 

поляритонного, що розрізняються частотами і часом релаксації.   

Отримані результати дозволяють при відповідному обґрунтуванні 

вирішувати найважливіше завдання композитних наноматеріалів, а саме 

визначати форму кластерів. Інформація про неї може бути отримана з 

співвідношення амплітуд резонансів R2
s|sp і  R2

p|sp, що визначається 

структурними властивостями зразків, а також з кутової і спектральної 

залежностей поляризаційної різниці ρ(λ,θ). Використана методика 

спектрального аналізу дозволяє отримати відомості про природу резонансів, 
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їхні частотні і релаксаційні параметри, а також про пов'язані з ними структурну 

і кристалічну досконалість зразків. 

Останній, восьмий розділ відведено застосуванню фізико-технічних 

досягнень модуляційної поляриметрії в сенсорних системах.  Один із них 

полягає у використанні  характеристики ППР у вигляді ρ(λ,θ) в реєстрації 

граничної залежності діелектричних властивостей газів від тиску при невеликій 

його зміні. Розроблення методики вимірювання діелектричних властивостей 

газів, якій була б властива висока виявна здатність щодо малої зміни показника 

заломлення, є актуальним завданням. Це обумовлено зокрема тим, що 

діелектричні властивості газів характеризуються величиною показника 

заломлення, який в залежності від їхньої природи починає перевершувати 

одиницю у третьому знакові після коми, а при зміні термодинамічних умов 

його значення можуть відрізнятися від одиниці в діапазоні величин, що 

охоплює кілька порядків, тобто в третьому-п'ятому знаку після коми.  

 Було виявлено, що форма кінетики поляризаційної різниці (t) сильно 

залежить як від зміни тиску, так і від величини швидкості його встановлення. 

При швидкій зміні тиску сигнал поляризаційної різниці демонструє значно 

більше зростання з подальшою релаксацією, чого немає в разі повільного 

наростання тиску (рис. 22). Цим самим встановлено придатність нанорозмірних 

металевих та метало-діелектричних композитів для їх практичного 

застосування в сенсорній електроніці. 

 Із аналізу характеристик, отриманих при швидкій зміні тиску, було 

встановлено, що коефіцієнти пропорційності зміни показника заломлення від 

тиску ∆n(Р) корелюють з розмірами молекул газів. З огляду на похибку 

експерименту і табличних значень розміру молекул, можна стверджувати, що 

відношення  ∆n  до молекулярного радіусу є  константою.  Отже, методика 
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може бути використана для визначення ефективного радіуса молекул газів і 

газових сумішей як рішення оберненої задачі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використовуючи отримані коефіцієнти пропорційності і припущення, що 

при зменшенні тиску залежності n(Р) залишаються лінійними, були побудовані 

(рис. 23) характеристики показників заломлення починаючи зі значення 

вакууму (тиск дорівнює нулю, показник заломлення дорівнює одиниці). 

Розширену інформацію про різноманітні, в першу чергу, структурні,  

теплові, релаксаційні та оптичні параметри речовини дає комбінації явища 

поляризованої інтерференції та методу модуляційної поляриметрії. Технікою 

модуляційної поляриметрії досліджено оптичну анізотропію пластинки 

кристалічного кремнію, що зумовлена тепловим потоком від зовнішнього 

контактного нагріву.  

Виявлено суперпозицію інтерференцій циркулярно поляризованого 

випромінювання у дво- та багатопроменевому варіантах і показано, що з її 

параметрів можна отримати відомості про величини механічної напруги 

(діелектричної анізотропії) та визначити деякі оптичні коефіцієнти. 

На рис.24 спостерігається, що на практично монотонній залежності, що є 

по суті двопроменевою інтерференцією, мають місце також залишки 

багатопроменевої інтерференції як наслідок внутрішнього відбиття на обох 

поверхнях зразка. Більш контрастно ця інтерференція спостерігається при 

розташуванні  зразка в фокусі променю (крива (b) рис. 24). 
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Експоненційна залежність, що отримана із параметра багатопроменевої 

інтерференції, свідчить про лінійність диференційних рівнянь, що відображали 

би теплопередачу, та незалежність у використаному  діапазоні температури 

коефіцієнтів, що приймають у цьому процесі участь. Результат моделювання 

багатопроменевої інтерференції якісно узгоджується з експериментом при 

використанні відомих залежностей показника заломлення та товщини зразка від 

температури. Цей факт дає підстави для використання явища у вирішенні 

обернених задач – визначення теплофізичних параметрів матеріалу. 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішено науково-технічну проблему фізики твердого тіла, а 

саме встановлено роль неоднорідного потенціалу в прояві фізичних 

особливостей явищ лінійних двопроменезаломлення та дихроїзму в реальних 

твердих тілах та проведено моделювання і оптимізацію оптоелектронних 

елементів, функціонування яких базується на методах та результатах 

модуляційної поляриметрії з метою їхнього застосування в сенсорній 

електроніці.  

 

Проведені дослідження дали змогу зробити такі висновки: 

- реальним матеріалам властива амплітудна та фазова діелектрична 

анізотропії в лінійній поляризації завдяки неоднорідному градієнту 

потенціалу  (div grad  ≠ 0), де  – температура, енергія Фермі, Гібса, 
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Рис. 24. Інтенсивність циркулярно поляризованого випромінювання, що 

пройшло через зразок у процесі його нагрівання, як демонстрація 

двопроменевої (a) та багатопроменевої (b) інтерференції 



32 

 

хімічного потенціалу, валентної зони, провідності чи обох разом тощо. 

Фізичне вираження  цієї функції полягає у тому, що величина та знак 

механічного напруження визначається величиною та знаком кривизни у 

просторі концентраційної чи температурної функції;  

- моделювання експонентними функціями кінетики термонапружень у склі, 

дозволяє встановити внесок у їх формування радіаційної, кондуктивної та 

конвективної компонент теплопередачі та побудувати систему 

просторових функцій цих компонент, з якої можна визначити їхні 

характеристичні параметри та описати їх еволюцію у часі та парціальні 

співвідношення у просторі; 

-  у формуванні спектрів дихроїзму кристалів кремнію беруть участь 

акустичні фонони з енергіями квантів, що забезпечують дефіцит чи 

надлишок енергії квантів відносно величини забороненої зони; 

- прирости компонент комплексного показника заломлення n(w), k(w) є 

похідними відповідних оптичних функцій зразків твердого тіла та 

відповідають співвідношенням Крамерса-Кроніга, що дає підстави для 

їхнього використання в діагностиці діелектричних властивостей 

матеріалів, зокрема  їхні координатні функції можуть бути використанні в 

якості термодинамічних параметрів, які відображають величину 

хімічного потенціалу речовини або його просторову неоднорідність;  

- на прикладі зразків із скла, кристалів Si та GaAs факт збігання зі 

співвідношенням Крамерса-Кроніга спектральних характеристик Q- та V-

компонент вектора Стокса в зображенні модуляційної поляриметрії є 

тестом матеріалів на наявність в них частотної дисперсії та джерелом 

додаткової інформативної здатності  на підставі інтегрального зв’язку між 

компонентами;  

- поляризаційні різниці коефіцієнтів поглинання та відбивання Rs
2-Rp

2 в 

представленні модуляційної поляриметрії величинами Q- та V-компонент 

вектора Стокса відображають такі фізичні властивості, як показники 

поглинання та заломлення відповідно, а в спектрах речовин є амплітудно-

фазовими характеристиками певних резонансів; 

- спектри поверхневого плазмонного резонансу в нанорозмірних плівках 

металів та композитів в зображенні Q-компоненти Стокса містять 

відомості про наявність в них резонансів різних походжень, а розроблена 

методика їх аналізу за параметрами та формою дисперсійних 

характеристик дає підстави для визначення їх природи; 

- характеризування поверхневого плазмонного резонансу в нанорозмірних 

метало- та металодіелектричних плівках за допомогою таких параметрів 

модуляційної поляриметрії, як поляризаційна різниця та кут ізотропного 



33 

 

відбивання дозволяє визначити оптичні константи металевих плівок, їхню 

товщину, структуру та морфологію, параметри та природу поверхневого 

плазмонного резонансу; 

- розроблене лабораторне устаткування на принципі модуляційної 

поляриметрії для реєстрації ефектів лінійної та циркулярної амплітудної 

та фазової анізотропії характеризується виявною здатністю відносно 

показників заломлення на рівні світових досягнень, а макетний зразок 

модуляційного біополяриметру є перспективним для широкого 

розповсюдження.  
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АНОТАЦІЯ 

Міщук О.М.  Явища  лінійних двопроменезаломлення та дихроїзму в 

реальних  твердих тілах, індуковані неоднорідним  потенціалом.- Рукопис. 

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, 2019. 

Дисертацію присвячено дослідженню технікою модуляційної поляриметрії 

явищ, обумовлених  природною та штучною анізотропією діелектричних 

властивостей речовини, викликаною різноманітними внутрішніми та зовнішніми 

чинниками. Основну увагу зосереджено на двох явищах – лінійному 

двопроменезаломленні та дихроїзмі. Представлено результати оригінального 

аналізу компонентного складу термопружності, результатом якого є розподіл у 

просторі та часі напружень, зумовлених окремими радіаційним, кондуктивним та 

конвективним механізмами теплопереносу. Запропонована методика дозволяє 

визначити характеристичні часи цих процесів та їхні парціальні співвідношення у 

просторі. Продемонстровано методичну новизну співвідношення Крамерса-

Кроніга  у форматі похідної спектральної функції комплексного показника 

заломлення, яка полягає у реєстрації приростів його компонент Δn(w) та Δk(w)  

технікою модуляційної поляриметрії. Досліджено резонансні амплітудні явища, 

що спостерігаються у взаємодії поляризованого випромінювання з електронними 

системами у нанорозмірних металевих, метало-діелектричних та композитних 

плівках. Методом модуляційної поляриметрії досліджено лінійну анізотропію в 

умовах поверхневого плазмонного резонансу та виявлено нові її особливості, що 

пов’язані з розмірними та топологічними ефектами в нанорозмірних суцільних та 

кластерних плівках, а також метал-діелектричних нанокомпозитних структурах. 

Показано, що вимірювання цим методом кутових та спектральних залежностей 

поляризаційної різниці ΔR, яка є аналогом Q-компоненти вектора Стокса, дозволяє 

визначити механізм резонансного збудження поверхневих плазмон-поляритонів, 

степінь домінування p- чи s-поляризації, однорідність кластеризації. 

Ключові слова: поляриметрія, модуляція поляризації, анізотропія, 

дихроїзм, двопроменезаломлення, лінійна фазова анізотропія, лінійна 

амплітудна анізотропія,  поверхневий плазмонний резонанс, співвідношення 

Крамерса-Кроніга, термопружність, кластер. 
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АННОТАЦИЯ 

Мищук О.Н.  Явления линейных двулучепреломления и дихроизма в 

реальных твердых телах, индуцированные неоднородным потенциалом. - 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук по специальности 01.04.07 - физика твердого тела. 

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины. - Киев, 

2019. 

Диссертация посвящена исследованию техникой модуляционной 

поляриметрии явлений, обусловленных естественной и искусственной 

анизотропией диэлектрических свойств вещества, вызванной различными 

внутренними и внешними факторами. Основное внимание сосредоточено на 

двух явлениях - линейном двулучепреломлении и дихроизм. Представлены 

результаты оригинального анализа компонентного состава термоупругости, 

результатом которого является распределение в пространстве и времени 

напряжений, обусловленных отдельными радиацйним, кондуктивным и 

конвективным механизмами теплопереноса. Предложенная методика позволяет 

определить характерные времена этих процессов и их парциальные 

соотношение в пространстве. Продемонстрировано методическую новизну 

соотношения Крамерса-Кронига в форме производной спектральной функции 

комплексного показателя преломления, которая заключается в регистрации 

приростов его компонент Δn(w) и Δk(w) техникой модуляционной 

поляриметрии. Исследованы резонансные амплитудные явления во 

взаимодействии поляризованного излучения с электронными системами в 

наноразмерных металлических, металло-диэлектрических и композитных 

пленках. Методом модуляционной поляриметрии исследована линейная 

анизотропия в условиях поверхностного плазмонного резонанса и выявлены 

новые ее особенности, связанные с размерным и топологическими эффектами в 

наноразмерных сплошных и кластерных пленках, а также металл-

диэлектрических нанокомпозитных структурах. Показано, что измерения этим 

методом угловых и спектральных зависимостей поляризационной разницы ΔR, 

которая является аналогом Q-компоненты вектора Стокса, позволяет 

определить механизм резонансного возбуждения поверхностных плазмон-

поляритонов, степень доминирования p- или s-поляризации, однородность 

кластеризации. 

Ключевые слова: поляриметрия, модуляция поляризации, анизотропия, 

дихроизм, двулучепреломление, линейная фазовая анизотропия, линейная 

амплитудная анизотропия, поверхностный плазмонный резонанс, соотношение 

Крамерса-Кронига, термоупругость, кластер. 
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ABSTRACT 

Mischuk O.M. Phenomena of linear birefringence and dichroism in real 

solids, induced by inhomogeneous potential. - Manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Physical and Mathematical Sciences, 

specialty 01.04.07 - solid state physics. Institute of Semiconductor Physics V.E. 

Lashkaryov NAS of Ukraine. - Kiev, 2019. 

The dissertation is devoted to the research of the technique of modulation 

polarimetry of the phenomena caused by the natural and artificial anisotropy of the 

dielectric properties of a substance caused by various internal and external factors. 

The main focus is on two phenomena - linear birefringence and dichroism. The 

results of the original analysis of the component composition of the thermoelastisity 

are presented, the result of which is the distribution in the space and time of stresses, 

caused by separate radiation, conductive and convective mechanisms of heat transfer. 

The proposed method allows to determine the characteristic times of these processes 

and their partial relations in space. The methodical novelty of the Kramers-Kronig 

relation in the format of the derivative spectral function of the complex refractive 

index, which consists in the registration of increments of its components Δn (w) and 

Δk (w) by the technique of modulation polarimetry, is demonstrated. Resonance 

amplitude phenomena observed in the interaction of polarized radiation with 

electronic systems in nanoscale metal, metal-dielectric and composite films are 

investigated. Linear anisotropy under surface plasmon resonance conditions was 

investigated by modulation polarimetry, and new features related to dimensional and 

topological effects in nanoscale solid and cluster films of Sn, Au, as well as metal-

dielectric nanocomposite structures were investigated. It is shown that the 

measurement of the angular and spectral dependences of the polarization difference 

ΔR, which is analogous to the Q component of the Stokes vector, allows us to 

determine the mechanism of resonant excitation of surface plasmonpolaritons, the 

degree of dominance of p- or s-polarization, the homogeneity of clustering. 

Key words: polarimetry, modulation of polarization, anisotropy, dichroism, 

birefringence, linear phase anisotropy, linear amplitude anisotropy, surface plasmon 

resonance, Kramers-Kronig ratio, thermal elasticity, cluster. 


