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 Дисертаційна робота Різака І. М. охоплює широке коло задач, які 

стосуються досліджень фундаментальних фізичних властивостей 

халькогенідних іонних сегнетоелектриків типу гексаселеногіподифосфату 

олова та іонних провідників типу тетраборату літію. Матеріали першого типу 

ефективно використовуються в нелінійно-оптичних пристроях, електрооптиці, 

акустооптиці; в той час як зразки другого типу мають перспективу 

застосування в якості частотних фільтрів, п’єзоелектричних резонаторів, ліній 

затримки, піроелектричних та акустоелектричних датчиків тиску та 

температури. Стрімкий розвиток радіоелектроніки, засобів обчислювальної 

техніки, телекомунікаційних систем обумовлюють фахівців в галузі фізики 

твердого тіла сконцентруватись на пошуку нових матеріалів, використання 

яких забезпечить вирішення складних технічних задач. Зрозуміло, що 

впровадження нових матеріалів у сучасне виробництво потребує комплексний 

підхід в організації досліджень щодо вивчення їх фізичних властивостей. При 

цьому певну увагу треба приділити не тільки безпосередньо дослідженням 

властивостей матеріалів, але й проаналізувати зв’язок отриманих характеристик 

з методами синтезу зразків, необхідно також дослідити їх можливі зміни під 

впливом зовнішніх факторів. Саме так і побудовано дослідження в цій 

дисертаційній роботі. Тому виходячи з вищевикладеного, а також враховуючи 



перспективу практичного застосування отриманих результатів, вважаю, що 

дисертаційна робота Різака І. М. є безперечно актуальною.  

 Найбільш важливими науковими результатами, які були отримані в 

дисертації та відображають її новизну, полягають в наступному. 

 В роботі вперше отримано тверді розчини іонних сегнетоелектриків у разі 

одночасної заміни в катіонній та аніонній підгратках кристала 

гексатіогіподифосфату олова. На базі комплексного дослідження основних  

термодинамічних властивостей побудовано їх тривимірну концентраційну 

діаграму станів. 

 Досліджено загальні закономірності вияву флуктуацій і дефектів у 

термодинамічних властивостях халькогенідних іонних сегнетоелектриків 

родини гексаселеногіподифосфату з полікритичними точками на діаграмі стану 

в разі фазових переходів другого роду.  

 Побудовано алгоритм і створено математичне забезпечення для 

розрахунку густини фононних станів твердих тіл за температурною поведінкою 

теплоємності. На підставі результатів експериментального дослідження і 

модельних розрахунків густини фононних станів досліджуваних сполук 

проаналізовано вияв ангармонізму в кристалах зі структурними фазовими 

переходами. 

 Досліджено закономірності та виявлено особливості транспорту заряду, 

імпульсу і теплоти в іонних сегнетоелектричних сполуках та іонних 

провідниках тетраборату літію в кристалічній склоподібній фазах. Встановлено 

істотний вплив підсвічення на структурні перетворення в несумірній фазі 

халькогенідних іонних сегнетоелектриків типу гексаселеногіподифостфату 

олова.  

 Отримано фазові діаграми стану кристалів гексатіогіподифосфату олова 

залежно від величини зовнішніх механічних напружень. На основі виконаних 

розрахунків з перших принципів створено коректні кластерні моделі іонних 

провідників тетраборату літію та іонних сегнетоелектриків 

гексатіогіподифосфату олова, які є стабільними і зберігають топологію 



модельованого кристала, а розраховані значення геометричних параметрів 

задовільно узгоджуються з відповідними експериментальними результатами.  

За своєю побудовою дисертаційна робота складається зі вступу та восьми 

розділів. Наукові результати отримані в роботі апробовані на великій кількості 

авторитетних міжнародних конференцій та опубліковані в 47 наукових працях, 

у тому числі 2 монографіях.  

Достовірність отриманих в дисертації результатів визначається 

використанням сучасних комплексних метрологічно атестованих 

експериментальних методик, узгодженням результатів з теоретичними 

розрахунками та даними інших авторів, а також високою якістю досліджених 

зразків. 

Зауваження до дисертаційної роботи:  

1. В роботі аналізується вплив дефектів на фізичні властивості 

гексаселеногіподифосфату олова, але природа цих дефектів не обговорюється. 

Автор роботи обмежується лише загальними міркуваннями про те, що ці 

дефекти бувають «мобільними», «внутрішніми» та «зовнішніми». Також не 

обговорюється і природа фоточутливих центрів, які обумовлюють 

термооптичну пам’ять в кристалах Sn2P2Se6. 

2. Криві термостимульованих струмів в кристалах гексатіогіподифосфату 

олова свідчать про наявність в цих матеріалах низки домішкових рівнів або 

дефектів структури. Наведені криві (рис. 4.2) не були ретельно проаналізовані і 

тому тільки на підставі температурної залежності електропровідності в 

досліджуваних зразках було визначено лише один центр з енергією активації 

0,6±0,1еВ. 

3. Наявність дисперсії електрофізичних властивостей в легованих 

кристалах та склі на основі тетраборату літію, що було зазначено в роботі на 

стр. 220, вказує на існування в таких матеріалах інтенсивних релаксаційних 

явищ. Механізми цих явищ, на жаль, не було проаналізовано.  

4. Зауваження загального характеру: в багатьох місцях виклад змісту 

дуже деталізований та розгорнутий, при цьому часто не виділяються ключові, 



найбільш важливі результати. Для дисертації властива деяка мозаїчність, 

можливо, що це, перш за все, обумовлене бажанням автора дослідити фізичні 

властивості різних матеріалів.  

Зауваження щодо оформлення дисертації: 

1. Для дисертаційної роботи характерна певна вільність в оформленні 

графічного матеріалу (рис. 2.1, рис. 2.13, рис. 2.30). Крім того, відсутні дані по 

точності вимірів та статистиці щодо відтворення фізичних властивостей 

досліджуваних зразків. До цього можна додати зміни шрифтів у вступі 

дисертаційної роботи. 

2. В підпису до рис. 1.1 є позначення 1, 2, 3 – 12, які на самому рисунку 

відсутні, замість них на рис. 1.1 є позначення щодо розмірів установки, але ці 

розміри не наведені.  

3. В роботі, на мій погляд, є деякі невдалі вирази. Так, наприклад, на стр. 

77, 81, 133 використовується фраза «при заміщенні Сульфуру на Селен». Було б 

краще використати фразу «при заміщенні сірки на селен». Взагалі не зрозуміло, 

чому в багатьох місцях (стр. 86, 116, 133, 137, 200) в середині речення назва 

хімічних елементів починається з великої літери. 

Вказані недоліки не торкаються головних наукових результатів 

дисертаційної роботи і тому не знижують її цінності. 

Висновки роботи добре обґрунтовані та достовірні, вони є вагомим 

внеском у вирішенні важливої проблеми фізики твердого тіла, пов’язаної зі 

встановленням фундаментальних фізичних властивостей халькогенідних іонних 

сегнетоелектриків типу гексаселеногіподифосфату олова та іонних провідників 

тетраборату літію з метою їх подальшого практичного використання. 

Автореферат повністю відповідає змісту дисертації. 

На підставі матеріалів наведених в дисертаційний роботі та 

опублікованих працях можна зробити висновок, що дисертаційна робота 

Різака І. М. «Теплофізичні властивості й явища перенесення при 

термофотоструктурних перетвореннях халькогенідних іонних 

сегнетоелектриків типу гексаселеногіподифосфату олова та іонних провідників 



 


