Відгук
офіційного опонента про дисертаційну роботу
ГОРБАЧОВОЇ Тетяни Євгенівни
Особливості формування сцинтиляційного сигналу в органічних
монокристалічних, полікристалічних і композиційних сцинтиляторах,
яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних
наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.
Актуальність

теми

дисертації

та

відповідність

обраній

спеціальності.
Розуміння закономірностей фізики процесів, що визначають формування
сцинтиляційного сигналу в органічних сцинтиляторах, дає дані для визначення
можливостей найбільш ефективного використання таких сцинтиляторів в
конкретних задачах науки і техніки, а також для отримання даних для
вдосконалення існуючих систем і для розробки нових. На процес формування
сцинтиляційного сигналу в органічних сцинтиляторах впливають пасткові
центри, які існують в кристалах, виникають внаслідок технологій їх
виготовлення, а також при їх радіаційному опроміненні. Дисертація Горбачової
Тетяни Євгенівни і присвячена встановленню закономірностей впливу пасток,
які виникають у композиційних і полікристалічних органічних сцинтиляторах,
на механізм формування сцинтиляційного сигналу. В роботі вивчаються як
традиційні органічні монокристалічні сцинтилятори як стильбен, антрацен і
n-терфеніл так і нові типи цих органічних сцинтиляторів – полікристалічні та
композиційні сцинтилятори, які містять монокристалічні гранули, що
спресовані гарячим пресуванням, або введені в прозору гель-композицію,
відповідно. Треба відмітити, що на момент початку роботи над дисертацією
вплив пасткових центрів на розмін енергії як носіїв заряду, так і молекулярних
збуджень для цих нових об’єктів не вивчався.
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Тому робота, що присвячена вивченню впливу дефектів на механізм
формування сцинтиляційного імпульсу для нових типів об’єктів є безумовно
актуальною.
Дисертанткою проведені комплексні експериментальні дослідження
оптичних, кінетичних і сцинтиляційних характеристик цих органічних
сцинтиляторів і проведено порівняльний аналіз їх спектрів та часів затухання
фото- і радіолюмінесценції. Крім того, проведено моделювання світлозбору в
полікристалічних і монокристалічних сцинтиляторах з використанням моделі
дискретного оптичного середовища.
Для вирішення завдань дисертації було використано сучасне обладнання і
сучасні методи дослідження, і відтворювані умови отримання зразків для
досліджень, що є підтвердженням достовірності отриманих результатів.
Вважаю, що новизна та висновки дисертаційної роботи є обґрунтованими.
До найбільш вагомих результатів треба віднести наступне.
1. Доведено

виникнення додаткових смуг в довгохвильовій частині

спектрів рентгенолюмінесценції досліджених сцинтиляторів та зростання їх
інтенсивності в спектрах композиційних і полікристалічних сцинтиляторів у
порівнянні з монокристалами.
2. Виявлено,

що

виникнення

додаткових

довгохвильових

смуг

люмінесценції при радіаційному збудженні композиційних і полікристалічних
сцинтиляторів пов'язано із глибокими пастковими центрами структурного
походження, які притаманні цим об’єктам і виникають внаслідок технологій їх
виготовлення. Значення енергій глибоких пасток носіїв заряду отриманні для
стильбену,

антрацену,

n-терфенілу

та

n-терфенілу,

який

активовано

молекулами 1,4-дифеніл-1,3-бутадієна, тобто для тих органічних матеріалів, які
мають найбільше використання в сцинтиляційній техніці як монокристали.
3. Показано,

що

локалізація

носіїв

заряду

на

глибоких

пастках

структурного походження в органічних сцинтиляторах впливає на формування
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сцинтиляційного сигналу подібно його гасінню і призводить до скорочення
фронту загасання та зниження сцинтиляційного виходу.
4. Експериментально доведено, що технічний світловий вихід при різних
типах

опромінення

зменшується

наступним

чином:

монокристал,

композиційний сцинтилятор та полікристалічний сцинтилятор.
5. Обґрунтована можливість використання моделі дискретного оптичного
середовища при розрахунках коефіцієнтів збору світла для композиційних і
полікристалічних сцинтиляторів та визначено абсолютний світловий вихід.
Показано, що цей вихід зменшується в ряду стильбен, антрацен і n-терфеніл за
рахунок глибоких пасток носіїв заряду.
Дисертаційна робота виконувалася відповідно до планів робіт Інституту
сцинтиляційних матеріалів НАН України.
Практична значимість результатів дисертаційної роботи полягає в тому,
що вони можуть бути використані для створення детекторів великої площини з
покращеними сцинтиляційними характеристиками. Це є особливо важливим
при розробці детекторів, які реєструють найбільш шкідливі для людського
організму короткопробіжні іонізуючі випромінювання малої інтенсивності.
Результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на 10
наукових конференціях (тези доповідей опубліковано). Основні результати
дисертаційної роботи Горбачової Т. Є. опубліковано у 8 статтях у міжнародних
і вітчизняних фахових наукових журналах.

Зауваження по дисертаційній роботі та дискусійні питання.
Дисертаційна робота Горбачової Т.Є. не вільна від недоліків.
1.

Результати, наведені в табл. 3.2 свідчать, що в процесі гарячого

пресування гранули з розмірами 1.3-1.5 мм збільшуються в розмірах в 3 рази.
Чому тоді всі дослідження, проведені в дисертації не для цих гранул, а для
гранул з розмірами 2.2-2.5 мм, розміри яких практично не змінюються.
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2. В роботі не пояснено, чому прозорість в області 360 нм однакова для
монокристалів і полікристалів стильбену ( табл. 3.3) і збільшується для
композиційних сцинтиляторів. Останнє не можна пояснити зменшенням
концентрації молекул в композиті, поскільки для других довжин хвиль ці
особливості не спостерігаються. Чому в табл. 3.7-3.8, в яких приведені дані для
оптичного пропускання досліджених зразків, приведені початкові розміри
гранул, а не реальні, одержані в результаті пресування? Значення оптичного
пропускання для досліджених сцинтиляторів мало відрізняються. Щоб
підтвердити висновки, треба привести похибку досліджень.

3. Поскільки енергія і число виявлених дефектів в полікристалах і
монокристалах мало відрізняються, чому автор вважає, що існують тільки
структурні дефекти?

4. Поява смуг в спектрах радіолюмінесценції досліджуваних зразків з енергією
Е2 і більше не можна віднести до пасток як носіїв заряду так і екситонів, як
вважає дисертант в п.3 на стр.107, бо вони повинні значно відрізнятись по
енергії.
Недоліки дисертації ні в якому разі не впливають на високу оцінку її
результатів. Робота виконана на високому науковому рівні, містить нові
фізичні результати, які дають нові уявлення про вплив дефектів на
сцинтиляційний процес в органічних сцинтиляторах.
Результати дисертації опубліковані у відомих наукових журналах і
доповідались на міжнародних і вітчизняних конференціях. Автореферат і
наукові праці автора повністю відображають зміст дисертації.

Дисертація Горбачової Тетяни Євгенівни є закінченим науковим
дослідженням у якому вирішено актуальну наукову задачу встановлення

