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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Міщука Олега Миколайовича 

«Явища лінійних двопроменезаломлення та дихроїзму в реальних твердих 

тілах, індуковані неоднорідним  потенціалом», подану на здобуття 

наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю  

01.04.07 – фізика твердого тіла 

 

Актуальність теми дисертації. Неоднорідності складу, структури та 

фізичних властивостей сучасних матеріалів електронної техніки та елементів 

приладів, створених на їхній основі, виникають в процесах виготовлення та 

технологічних обробок, а також під час зберігання та експлуатації виробів. 

Вони можуть істотно впливати, як на фізичні характеристики матеріалів, так і 

на експлуатаційні властивості виробів.  

Цей вплив може бути небажаним, тоді його мінімізують, застосовуючи 

складні й високовартісні технологічні процеси. У багатьох випадках 

неоднорідності матеріалу того чи іншого виду є визначальними для 

функціонування відповідних виробів, тоді їх цілеспрямовано створюють, 

прагнучи забезпечити бажані просторові розподіли характеристик матеріалу 

в об’ємі.  

Тому необхідні відповідні методи та засоби для контролю ступеня 

однорідності матеріалів і елементів приладів електронної техніки, а також 

для цілеспрямованого керування їхньою неоднорідністю під час 

виготовлення, а інколи і впродовж усього циклу життя об’єктів.  

Зазвичай неоднорідність матеріалу спричиняє залишкові напруження в 

твердих тілах. Неоднорідності структури (розподіли точкових дефектів, 

дислокацій, границі зерен тощо) викликають структурні залишкові 

напруження, а неоднорідне легування – дифузійні (або концентраційні). За 

неоднорідного нагрівання в твердих тілах виникають температурні 

напруження, які визначаються градієнтом температурного поля і 

коефіцієнтом температурного розширення матеріалу.  

У неоднорідних матеріалах коефіцієнти температурного розширення 

зазвичай є залежні від просторових координат. Тому в фізично неоднорідних 

тілах, як у гетерогенних (кусково-однорідних), так і в об’єктах із гладкими 

просторовими розподілами параметрів матеріалу, температурні напруження 

можуть виникати навіть за однорідного нагрівання (охолодження). Внутрішні 

напруження в твердих тілах виникають також під впливом зовнішніх 

фізичних полів – електричного, магнітного, гравітаційного, а також за 

зовнішнього силового навантаження.  

Виникнення  внутрішніх напружень у твердих тілах супроводжуються 

деформаціями, що спричиняє перебудову атомно-молекулярної (кристалічної 

чи аморфної) структури тіла. Параметрами термодинамічного стану, які 

відповідають цьому процесові є анізотропні фізичні величини – тензори 

напружень та деформації. Тому така перебудова індукує анізотропію 

фізичних (зокрема, оптичних) властивостей тіла.  
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Оптичну анізотропію можна виявляти й реєструвати, застосовуючи 

поляризаційно-оптичні методи. Їх уже багато років використовують у 

прикладних науках і в техніці для визначення напружено-деформованого 

стану твердих тіл. Однак ці методи мають потенціал, який можна розвинути і 

для більш глибокого емпіричного аналізу термодинамічного стану, структури 

та фізичних властивостей твердих тіл, а також визначення параметрів 

процесів, що в них протікають. Вирішення цієї проблеми дозволить, зокрема, 

створити нові методології неруйнівного контролю об’єктів та розробити 

принципи функціонування нових сенсорів і вимірювальних систем на їхній 

основі.  

Дисертація О.М. Міщука спрямована на вирішення цієї важливої 

проблеми, оскільки вона присвячена експериментальному дослідженню явищ 

оптичного двозаломлення та дихроїзму в твердих тілах із природньою та 

наведеною анізотропією діелектричних властивостей. Тому вона є 

актуальною. 

Загальна характеристика роботи  

Дисертаційне дослідження О.М. Міщука базується на використанні 

модуляційної Стокс-поляриметрії для експериментального вивчення 

амплітудної та фазової діелектричної анізотропії твердих тіл, зумовленої 

структурними та фізичними неоднорідностями, неоднорідним 

нестаціонарним нагріванням і зовнішнім силовим навантаженням. Об’єктами 

дослідження в роботі є стекла, напівпровідникові кристали, наноструктури та 

нанокомпозити.  

Дисертація складається зі вступу, восьми розділів, висновків, списку 

використаних літературних джерел (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.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, проаналізовано 

наукову новизну та практичне значення роботи. Окреслено структуру роботи, 

подано інформацію про особистий внесок автора, апробацію результатів 

досліджень, подано короткий зміст дисертації за розділами. 

У першому розділі викладено фізико-технічні основи функціонування 

модулятора поляризації та методичні особливості модуляційної поляриметрії. 

Показано підґрунтя для розширення динамічного діапазону вимірюваних 

величин компонент вектора Стокса, встановлено умови модуляції лінійно та 

циркулярно поляризованого випромінювання, а також визначено обмеження 

методики, пов’язані з генерацією гармонічного ряду сигналів на підставі 

функції Бесселя, що описує процес модуляції.  

Другий розділ містить результати досліджень методом модуляційної 

поляриметрії фазової та амплітудної анізотропії, індукованої 

неоднорідностями матеріалу. Здійснено експериментальне моделювання 

ефекту фотопружності у відбиванні у двох варіантах – у випадку анізотропії 
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зразка, керованої від зовнішнього одновісного стискання Si, та залишкових 

напружень, спричинених неоднорідним легуванням кристалів Ge. 

Третій розділ містить результати досліджень лінійного оптичного 

двозаломлення в прозорих твердих тілах (кварцове скло), за неоднорідного 

нестаціонарного нагрівання кондуктивним тепловим потоком. Вперше 

досліджено відповідність співвідношень Крамерса-Кроніга у форматі 

приростів компонент комплексного показника заломлення ΔN = Δn-iΔk, 

вимірюваних методом модуляційної Стокс-поляриметрії. 

Четвертий розділ містить результати досліджень подвійного 

оптичного заломлення, зумовленого неоднорідним нагрівання тепловим 

випромінюванням твердого тіла (скляного зразка) у вигляді прямокутної 

прямої призми. Використання оптико-поляризаційного методу, 

модифікованого технікою модуляції поляризації зондувального 

випромінювання, дозволило виміряти температурні напруження за незначних 

варіацій температури  

П’ятий розділ містить результати експериментального вивчення 

методом модуляційної поляриметрії лінійної амплітудної анізотропії 

поверхневого плазмонного резонансу (ППР). Дослідами доведені високі 

виявні й ідентифікаційні здатності поляризаційної різниці для вивчення 

явища поверхневого плазмонного резонансу. Виявлено класичний розмірний 

ефект, запропоновано модель розрахунку поляризаційної різниці відбивання 

залежно від оптичних властивостей плівки та її товщини, яка застосована до 

плівок золота. 

У шостому розділі проведено систематизацію спектральних 

властивостей лінійного дихроїзму в умовах поверхневого плазмонного 

резонансу у нанорозмірній плівці золота. Здійснено розклад спектральних 

характеристик поляризаційної різниці коефіцієнтів відбивання для 

поверхневого плазмонного резонансу в плівках золота товщиною 50 нм  та 

виявлено резонансні компоненти. 

У сьомому розділі наведено результати використання діагностичних 

можливостей модуляційної поляриметрії стосовно 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. Виявлені 

особливості, які не спостерігаються в суцільних плівках та зумовлені тим, що 

електронна підсистема кластерних та нанокомпозитних плівок може 

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

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. 

Восьмий розділ присвячений застосуванню фізико-технічних 

досягнень модуляційної поляриметрії в сенсорних системах.  Один із них 

полягає у використанні  характеристики ППР для реєстрації граничної 

залежності діелектричних властивостей газів від тиску. Було виявлено, що 
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форма кінетики поляризаційної різниці сильно залежить як від зміни тиску, 

так і від швидкості його зміни. Встановлено, що коефіцієнти пропорційності 

зміни показника заломлення від тиску корелюють з розмірами молекул газів. 

На цій основі запропоновано використовувати цю кореляцію для визначення 

ефективного радіуса молекул газів і газових сумішей шляхом розв’язування 

відповідної оберненої задачі. Виявлено суперпозицію інтерференцій 

циркулярно поляризованого випромінювання у дво- та багатопроменевому 

варіантах і показано, як з цих параметрів можна отримувати дані про 

напружений стан та визначити деякі оптичні коефіцієнти. 

Наукова новизна дисертації  

В процесі виконання дисертаційної роботи її автор отримав низку 

нових важливих для фізики твердого тіла наукових результатів. Серед них: 

1. Методологія прецизійного вимірювання параметрів нестаціонарного 

напружено-деформованого стану прозорих твердих тіл, спричиненого 

неоднорідним нагрівання кондуктивними і радіаційними потоками тепла, яка 

базується на вдосконаленій автором методиці модуляційної поляриметрії.  

2. Виявлено немонотонності в оптичних спектрах дихроїзму кристалу 

кремнію, що зумовлено 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. 

3. Шляхом виконання подвійного інвертування (Δn(w) -›n(w)-› k(w)  або 

Δk(w) -›k(w) -› n(w)) встановлено відповідність приростів компонент 

комплексного показника заломлення Δn(w) та Δk(w) співвідношенням 

Крамерса-Кроніга Показано, що координатні функції компонент Δn(w) і 

Δk(w) можуть бути використані як термодинамічні параметри, які 

відображають значення хімічного потенціалу речовини або його просторову 

неоднорідність. 

4. Запропоновано та експериментально верифіковано модель для 

розрахунку поляризаційної різниці відбивання в плівках золота, яка враховує 

залежність ефективних значень показника заломлення та коефіцієнта 

поглинання від її товщини. 

5. Виявлено інформативний параметр для дослідження плазмових 

резонансних властивостей нанорозмірних плівок золота. Це – кут ізотропного 

відбивання, який легко визначити методом модуляційно-поляризаційної 

спектроскопії, Показано, що причиною виникнення спектральних 

характеристик кута ізотропного відбивання є «аномальне» відбивання в 

нанорозмірних плівках золота.  

6. 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. 



 5 

7. Встановлено, що кутові характеристики поляризаційної різниці 

відбивання композитних плівок нанорозмірних кластерів золота в органічних 

полімерах типу каліксарен та полівінілкарбазол відображають їхню 

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. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами  

Тема дисертації відповідає науковому напряму лабораторії фізики і 

техніки модуляційної поляриметрії Інституту фізики напівпровідників ім. 

В.Є. Лашкарьова НАН України. Проведені дослідження пов’язані із 

плановими комплексними темами, які виконувалися в Інституті впродовж 

2009-2019 років.  

Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів 
Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій підтверджуються коректним 

використанням апробованого математичного апарату, методів моделювання, 

співставлення результатів, отриманих різними способами; результатами 

проведених автором числових експериментів, відповідністю результатів 

розрахунків з експериментальними результатами, їх зв’язком з відомими з 

літератури результатами, отриманими класичними методами, а також 

порівняльним аналізом результатів дисертаційних досліджень із даними 

літературних джерел, результатами апробацій. 

Практичне значення отриманих результатів  
Комплекс проведених досліджень містить важливі експериментальні 

методологічні засади для створення нового потужного неруйнівного методу – 

трансмісійної поляризаційно-оптичної томографії тензорних полів. Ці та інші 

результати, зокрема, запропоновані нові методики вимірювання коефіцієнта 

температуропровідності та константи фотопружності матеріалів, методи 

визначення залишкових, температурних та дифузійних напружень, виявлення 

неоднорідностей у твердих тілах та інші можна використати для створення 

нових методів технічної діагностики матеріалів, елементів приладів та 

конструкцій.    

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.  

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.  
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Публікації та апробація результатів дисертаційного дослідження 

Основні результати дисертаційної роботи викладені в 38 наукових працях, 

зокрема в  1 монографії, 2 розділах у зарубіжних наукових збірниках,  20 

статтях у вітчизняних і міжнародних фахових журналах, з яких – 4 у 

періодичних виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань 

України, та 16 -  закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web 

of Science Core Collection та/або Scopus, а також 15 доповідях, опублікованих 

у збірниках праць міжнародних та вітчизняних  наукових конференцій. 

В опублікованих працях в достатньо повно висвітлені наукові 

положення, основні висновки і рекомендації дисертаційної роботи. 

Результати дисертації були представлені на багатьох міжнародних 

конференціях та наукових форумах, що підтверджує ознайомлення з ними 

широкої наукової аудиторії. 

Оцінка мови, стилю та оформлення дисертації й автореферату  

В цілому дисертація написана нормативною українською мовою на 

доброму стилістичному рівні. Застосована наукова термінологія є, в 

основному, загальновживаною, стиль викладу результатів наукових 

досліджень, наукових положень, висновків та рекомендацій зрозумілий.  

Автореферат правильно і достатньо повно відображає основні положенням 

дисертації та написаний з використанням сучасної наукової термінології. 

Оформлення, зміст дисертації та автореферату відповідають вимогам пп. 9, 

10, 12  Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №567. 

Зауваження до роботи 
1. В дисертації не наведена повна система рівнянь і співвідношень для 

обчислення напружень, які викають у проведених експериментах, виходячи 

із виміряних значень компонент вектора Стокса. Тому із тексту неможливо 

зрозуміти які методологічні відмінності у розрахунках виникають при 

застосуванні напружень і деформацій, а також чи враховується принципова 

різниця між залишковими (і температурними) напруженнями та 

напруженнями, спричиненими зовнішнім силовим навантаженням. 

2. Поверхня твердого тіла являє собою сильну структурну 

неоднорідність. Тому в її околі виникають значні залишкові поверхневі 

напруження (поверхневий натяг). Тут вони сумуються з об’ємними 

напруження, спричиненими іншими чинниками, наприклад, зовнішнім 

силовим навантаженням чи об’ємною неоднорідністю. Внаслідок цього при 

застосуванні методу модуляційної поляриметрії у відбиванні виникатимуть 

значні похибки визначення об’ємних напружень. Ймовірно саме цим 

пояснюється істотна розбіжність результатів отриманих від очікуваних в 

підрозділах 2.1 (де визначалися об’ємні напруження в кристалі Si за 

одновісного стиску) та 2.2 (в якому досліджувалися об’ємні дифузійні 

напруження в неоднорідно легованому зразку Ge).  

3. Математичні моделі, які описують дифузійні напруження в 

неоднорідно легованому тілі, зокрема, за одновимірного розподілу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS15295.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS15295.html
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концентрації домішки, а також чисельні розрахунки компонент напружень і 

деформацій відомі в літературі. Гадаю, їх можна було використати для 

кількісної інтерпретації результатів досліджень, описаних в підрозділі 2.2.    

4. Умови нагрівання/охолодження зразка, в експериментах, які 

розглянули в розділах 3 та 4, не забезпечують однапрямленого теплового 

потоку в цілому об’ємі. Зразок конвективно охолоджується (див. 3.1) не 

тільки через торцеву грань yy l , але й через бічні грані 0, xx l  та 0, zz l  

(тут , ,x y zl l l  – розміри зразка у напрямках координатних осей). Тому градієнт 

температурного поля в кожній точці зразка матиме усі три компоненти – не 

тільки T y  , але й T x   та T z  . За таких умов у зразку виникає 

тривимірний напружено-деформований стан, за якого ненульові усі три 

нормальні ,xx yy   та 
zz та усі три дотичні ,xy xz   yz  компоненти тензора 

напружень, а також нормальні , ,xx yy zze e e  та зсувні , ,xy xz yze e e  компоненти 

тензора деформації. Всі вони залежать від усіх трьох просторових координат, 

а за нестаціонарного нагрівання – ще й від часу t . У цьому випадку прості 

співвідношення фотопружності, що були встановлені для однорідного 

одновісного напруженого стану і на які посилається автор, вже не діють. При 

цьому вздовж шляху зондувального променю змінюється не тільки 

еліптичність, але й азимут еліпса поляризації. При зондуванні зразка в 

напрямках паралельних осі z  набута променем різниця фаз і кут повороту 

осей еліпса поляризації залежить від просторових розподілів компонент 

деформації    0 0 0 0, , , , ,xx yye z x y e z x y  та  0 0, ,xye z x y , де 0, zz l , 
0 0,x y  – 

координати входження променю в зразок через грань 0z  . Абсолютний 

приріст фази коливань променю залежить від розподілів нормальних 

компонент деформації    0 0 0 0, , , , ,xx yye z x y e z x y , та  0 0, ,xxe z x y . 

Закономірності поширення поляризованого світла в неоднорідно 

деформованих середовищах описує інтегральна фотопружність. 

5. У дослідженнях, описаних у розділі 3, остаточно не з’ясована 

причина сильного впливу відпалу зразка на отримані результати. Такий 

вплив можна пояснити двома чинниками: існуванням залишкових 

напружень та/або залежністю від просторових координат сталої 

фотопружності матеріалу (оптичний кварц). Роль кожного із них можна 

було б з’ясувати провівши додатково два досліди в умовах однорідного 

теплового стану зразка – перший за відсутності зовнішнього силового 

навантаження, а другий при одновісному стисканні силами 

прикладеними до граней 0, yy l . За результатами цих експериментів 

можна було б обчислити розподіл залишкових напружень і координатні 

залежності константи фотопружності. Це додатково підтвердило б 

можливості методу модуляційної поляриметрії як прецизійного 

інструменту для контролю однорідності твердих тіл й ідентифікації 

характеристик матеріалу.   
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6. У роботі трапляються незначні термінологічні розбіжності, 

стилістичні огріхи, друкарські помилки, окремі вади в оформлені тексту.  

Зокрема, використовуються терміни «напруга», «механічна напруга», 

«напруження, механічні напруження», хоч для цієї фізичної величини вже 

давно використовується усталений термін «напруження» (інколи 

«внутрішні напруження»). Термін «термопружність» (або 

«заморожена термопружність») застосовується до таких понять як 

«температурні напруження», «дифузійні (вони ж концентраційні) 

напруження» та «залишкові напруження», спричинені структурною 

неоднорідністю. На с. 52, де йдеться про формалізм опису зміни стану 

поляризації з використанням вектора Стокса, зустрічається неоднозначний 

термін «матрична оптика». У формулі (1.8) різниця фаз поляризованого 

світла позначена як  , у формулі (1.12) – як   (та ж формула), а у формулі 

(2.1) – як  .  

На с. 53 використовується термін «гармонійна» залежність (замість 

гармонічна залежність). На с. 56 знаходимо «полоса пропускання» замість 

«смуга пропускання». У підписі до рисунку 1.11 вжито синтаксичну 

конструкцію «Залежність координат додатних (з точки зору математики) 

екстремумів». Очевидно, тут йдеться про максимуми.  

У тексті дисертації відсутні рисунки 1.2. та 1.4 , хоча посилання на них 

по ходу викладу є. Для рисунків використовується дворівнева нумерація, за 

винятком підрозділу 2.4, в якому чомусь застосована трирівнева.  

Слід підкреслити, що всі ці зауваження істотно не вплинули на 

новизну і значущість проведених О.М. Міщуком досліджень і не 

зменшують наукову і практичну цінність його дисертаційної роботи. 

Зокрема, експериментальні результати, що описані в розділах 2 та 3 

(про які йдеться у зауваженнях 4 та 5) є, в певному сенсі, унікальними. 

Вони переконливо довели можливість застосування методу 

модуляційної поляриметрії для прецизійного визначення параметрів 

нестаціонарного напружено-деформованого стану твердих тіл, 

спричиненого як кондуктивними, так і променевими тепловими 

потоками. Інтерпретацію отриманих результатів в термінах тензорів 

напружень і деформації  можна буде провести  в подальших 

дослідженнях з використанням більш точних математичних моделей, 

зокрема, – моделі інтегральної фотопружності. Це дозволить розробити 

на цій основі методологічні засади для потужного неруйнівного методу 

– трансмісійної поляризаційно-оптичної томографії тензорних полів. Ці 

та інші результати роботи свідчать про її великий потенціал для 

подальших досліджень.  

Висновки 

Дисертація Міщука О.М. «Явища лінійних двопроменезаломлення та 

дихроїзму в реальних твердих тілах, індуковані неоднорідним  потенціалом» 

є завершеною науковою працею, в якій вирішена актуальна науково-

технічна проблема фізики твердого тіла – визначення впливу 



 


