ВІДГУК
офіційного опонента
на дисертаційну роботу Казарінова Юрія Геннадійовича «Вплив структурних дефектів і
домішок на оптичні і люмінесцентні властивості кристалів магній алюмінієвої
шпінелі», яку представлено на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних
наук за спеціальністю 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків.
Дисертаційна робота Казарінова Ю.Г. присвячена експериментальному дослідженню
впливу власних дефектів, що пов’язані з особливостями структури кристалів магній
алюмінієвої шпінелі, а також іонів домішок на оптичні та люмінесцентні властивості цих
кристалів. Сучасні технології нерідко вимагають використання матеріалів, що відповідають
умовам які важко поєднати, тому для впевненого вибору матеріалу або для спрямованої
зміни властивостей, необхідне глибоке розуміння процесів, що відбуваються у матеріалах під
дією зовнішніх впливів, а також змін властивостей при технологічних варіаціях під час
виготовлення виробів. Можливість використання кристалів та кераміки магній алюмінієвої
шпінелі в якості оптичних та люмінесцентних елементів механічного та бронезахисту,
ізоляційних виробів, що здатні працювати в умовах іонного та нейтронного опромінення
стимулює інтерес до цього матеріалу як з боку цивільних інженерів так і військових.
Тривалий інтерес науковців до кристалів та кераміки шпінелі пов'язаний з перспективами
використання цього матеріалу у дуже широкому спектрі застосувань завдяки поєднанню
виняткової радіаційної стійкості, прозорості від УФ до інфрачервоного діапазону, хімічній
інертності та механічній міцності. Більшість цих властивостей зумовлена особливістю
структури кристалів шпінелі М^АЬО^ що має два види катіонів та значну кількість
структурних порожнин. Помірна різниця у розмірах та мінімальна - у валентності катіонів
призводить до можливості взаємообміну катіонів між позиціями з формуванням так званих
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нестехіометричного складу. В обох випадках формуються пастки для носіїв заряду
(електроні та діркові) з концентраціями, що сягають декількох атомних відсотків. За таких
умов будь які інші точкові дефекти формуватимуться поряд, або як комплекс із
структурними дефектами, концентрація яких залежить від умов формування та мольного
складу кристалів. Окрім значної концентрації точкових дефектів кристали шпінелі здатні до
інкорпорації широкого спектру домішок як із групи заліза, так і рідких земель.
Отже, в дисертаційній роботі зусилля зосереджені на встановленні впливу структурних
точкових дефектів на оптичні та люмінесцентні властивості цього матеріалу. Слід відмітити,
що на час початку роботи дані щодо оптичних властивостей структурних дефектів, а
особливо дефектів антиструктури та їх комплексів в кристалах М§АЬ04 були дуже обмежені.
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фундаментальної так і з прикладної точки зору.
Слід зазначити послідовний та фізично обґрунтований підхід до постановки задач та їх
вирішення, що забезпечило загальний успіх роботи Казарінова Ю.Г. Автор спочатку
досліджує вплив на параметри оптично активних центрів номінально чистих монокристалів
шпінелі зміни мольного складу та умов вирощування. Це дозволило провести ідентифікацію
смуг наведеного поглинання та використовувати одержані параметри для визначення
концентрації відповідних дефектів у кристалах як із домішкою марганцю так і після
опромінення нейтронами. Розроблена феноменологічна модель кінетики люмінесценції при
рентгенівському збудженні дозволила автору визначити параметри центрів люмінесценції та
показати, що кінетика люмінесценції на відміну від спектральних властивостей більш
чутлива до умов формування кристалів шпінелі одного мольного складу.
Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі Загальної та прикладної фізики фізикотехнічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у
рамках декількох держбюджетних тем. Метою даних робіт було дослідження впливу на
кристали та кераміку магній алюмінієвої шпінелі різних факторів плазмових пристроїв, та
з’ясування можливостей використання цього матеріалу в умовах опромінення.
Для вирішення поставлених в дисертаційній роботі завдань автором був використаний
широкий набір кристалів, що відрізняються за мольним складом, методом вирощування та
концентраціями домішок. При цьому для кожного типу кристалів є кристал, що відрізняється
лише за одним параметром, що спрощує аналіз результатів та зумовлює їх достовірність. Для
вивчення оптичних властивостей зразків автором було використано комплекс сучасних
взаємодоповнюючих спектроскопічних методів, таких як оптична спектроскопія в комплексі
з дією іонізуючого опромінення та ступеневим відпалом, люмінесцентна спектроскопія при
рентгенівському збудженні, стаціонарна (як при кімнатній температурі так і при підвищеній)
та вимірювання часових залежностей, вимірювання спектрів збудження люмінесценції.
На основі отриманих результатів автором було показано, що оптичні та люмінесцентні
властивості демонструють залежність спектральних параметрів лише від мольного складу
кристалів. Додавання домішки марганцю з низькими концентраціями до 0,1 мас.% суттєво
змінює як оптичні так і люмінесцентні властивості, але здебільшого через формування
дефектної структури навколо іонів домішки. Варіації дефектної структури при зміні методів
формування кристалів шпінелі стехіометричного складу (методи Вернейля та Чохральського
для монокристалів та гаряче пресування для кераміки) змінює кінетику люмінесценції при
рентгенівському збудженні, що свідчить про винятковий вплив дефектів антиструктури та їх
параметрів на механізми запасання та передачі енергії збудження з пасток на центри
люмінесценції.
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люмінесценції на дефектах антиструктури. Також встановлена можливість практичного

застосування досліджуваних ефектів для керування спектральним складом люмінесценції як
за допомогою варіацій умов формування кристалів, або температури під час експлуатації.
Дисертаційна робота Казарінова Ю.Г. складається із п’яти розділів. В першому розділі
викладено вичерпні літературні дані стосовно особливостей структури кристалів шпінелі,
точкових дефектів, типових домішок, методів формування та модифікації дефектної
структури. Наведено відомості стосовно властивостей оптично активних центрів на
вакансіях в стехіометричних кристалах, та люмінесцентних центрів. Розглянуто вплив
домішок, опромінення нейтронами та іонами на оптичні властивості дефектів, та вплив
дефектів на люмінесцентні властивості домішок. Другий розділ присвячено огляду
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експериментальних методів дослідження. У наступних трьох розділах наводяться і
аналізуються експериментальні дані з метою встановлення впливу структурних дефектів та
іонів домішки марганцю на оптичні та люмінесцентні властивості в кристалах магній
алюмінієвої шпінелі. Отримано ряд нових науково значимих результатів:
1.

В кристалах шпінелі Mg0^nAl20з виявлено та ідентифіковано смуги наведеного
поглинання на дефектах антиструктури. Діркова компонента дефектів антиструктури
пов’язана зі смугою поглинання 3,78 еВ і її положення не залежить від мольного
відношення (п). Смуга поглинання електронної компоненти дефектів антиструктури в
стехіометричних кристалах має максимум 4,15 еВ. а для нестехіометричних кристалів
MgO■2,5AhOз максимум зсувається в 4,46 еВ.

2.

Розроблено феноменологічну модель кінетики люмінесценції в діелектриках при
рентгенівському збуджені, що описує залежність кінетики від тривалості збудження та
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рентгенолюмінесценції за допомогою цієї моделі дав можливість визначити тривалість
існування іонізованого стану центрів люмінесценції УФ смуги, яка дорівнює 9,9, 2,2 и
0,18 с для монокристалів шпінелі, що отримані методами Вернейля, Чохральського, а
також кераміки, відповідно.
3.

Показано, що додавання домішки марганцю до кристалів шпінелі спричиняє
зростання концентрації дефектів антиструктури та зменшення концентрації пар
Шотткі. Для зарядової компенсації аніонної вакансії, на якій формуються стабільні Ґ центри, частина іонів Мп2+ займає октаедричні позиції. Решта іонів домішки займає
тетрапозиції, але через невідповідність розміру іону марганцю та позиції для
зменшення пружних деформацій гратки поблизу домішки формується пара дефектів
антиструктури.

4.

Показано, що температура руйнування оптично активних центрів на ростових
дефектах антиструктури та створених під дією опромінення нейтронами складає 450°К,

що свідчить про однаковість їх структурних властивостей. При цьому оптично активні
центри на ростових
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знебарвлення 450°К, а оптично активні центри на радіаційно створених вакансіях
знебарвлюються за температури 650°К, при цьому форми та положення смуг
поглинання співпадають.
Оцінюючи зміст дисертації Ю.Г. Казарінова в цілому, потрібно зазначити безсумнівну
новизну і значимість результатів і наукових положень, які виносяться на захист.
Дисертаційна робота Казарінова Ю.Г. є завершеним науковим дослідженням, у якому
вирішено цілу низку актуальних завдань та отримано важливі результати, які стосуються
актуальної наукової проблеми - визначено закономірності впливу структурних дефектів та
домішок на оптичні та люмінесцентні властивості кристалів магній алюмінієвої шпінелі. З
прикладної точки зору, результати роботи можуть сприяти розумінню шляхів подальшого
пошуку і дослідження нових оптичних матеріалів, що є перспективними для використання у
складних технологічних умовах.
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дисертаційній роботі методики можуть бути використані для контролю якості виробів із
шпінелі на різних етапах виготовлення. Приведені результати та висновки також можуть
бути використані для поглиблення уявлень про механізми транспорту енергії збудження від
пасток до люмінесцентних центрів.
Зауваження до дисертації та автореферату переважно мають відношення до форми
подання у них матеріалу, а не до самого змісту роботи.
•

В роботі деякі твердження зроблені досить загально, без конкретизації. Зокрема, при
поясненні існування двох компонентів, що перекриваються при аналізі УФ смуги
рентгенолюмінесценції вказано лише, що це пов'язано з відмінністю просторового
розташування дефектів антиструктури.

•

Наведено твердження про збереження структури під дією опромінення фонами та
нейтронами, але вказано, що при цьому відбувається легкий взаємообмін катіонів, тобто
зміна структури.

•

Наведена фазова діаграма системи М^О-АЬОз, але немає пояснення, яким чином
можна отримати кристали з нестехіометричним мольним складом
В роботі наведено діаграму Танабе и Сугано переходів іону сі3 конфігурації для
ідентифікації переходів в іоні Сг3+, але не вказано за якою схемою проведено розрахунки.

•

При аналізі інтенсивності люмінесценції хрому в монокристалах стехіометричного
складу вказано, що різниця зумовлена зміною імовірності рекомбінаційних процесів за
участю іонів хрому. Тобто змінюється імовірність люмінесцентної рекомбінації, однак
подальший розгляд спектрів люмінесценції хрому вказує на їх практичну тотожність,
тобто про ідентичність багатьох параметрів, і зокрема, імовірності рекомбінації. Про це

свідчить і невелика різниця параметрів кінетики люмінесценції хрому.
•

У таблицях де наведено результати аналізу спектрального складу,

кінетики

рентгенолюмінесценції та спектрів наведеного поглинання кристалів, що опромінені
нейтронами не вказано похибки наведених числових значень параметрів.
•

У роботі присутня невелика кількість описок і помилок, однак вони не впливають на
загальне позитивне враження.
Наведені зауваження не впливають на позитивне враження від дисертаційної роботи.
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експериментальному рівні. Подальший розвиток вибраного автором напрямку досліджень є
надзвичайно цікавим і перспективним для фізики широкозонних діелектриків.
Наукові результати, що увійшли в дисертацію, своєчасно опубліковано у 8 статтях у
фахових наукових журналах, 1 стаття у збірнику наукових праць міжнародної конференції та
7 тезах доповідей на міжнародних наукових конференціях. За своєю спрямованістю та
змістом дисертація повністю відповідає спеціальності 01.04.10 - фізика напівпровідників і
діелектриків. Оформлення дисертації та автореферату виконано згідно з вимогами ДАК
Міністерства освіти та науки України. Автореферат дисертації повністю відображає її
основний зміст.
На підставі викладеного вище вважаю, що дисертаційна робота Казарінова Юрія
Геннадійовича повністю відповідає вимогам щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук, та п.п. 9. 10. 12 «Порядку присудження наукових
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р., а її автор заслуговує
присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю
01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків.
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