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ВІДГУК
ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА
на дисертаційну роботу Н.В. Кононець «Процеси міграції енергії
електронних збуджень в нанокристалах боратів та фосфатів з різною
анізотропією розташування регулярних іонів», подану на здобуття наукового
ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 –
фізика напівпровідників і діелектриків.
Дисертаційна робота Н.В. Кононець присвячена експериментальному
дослідженню актуальної в науковому та прикладному аспектах проблеми
встановлення механізмів міграції енергії електронних збуджень в
нанокристалах діелектриків активованих рідкісноземельними іонами.
Процеси транспорту енергії між регулярними іонами є визначальними у
формуванні люмінесцентних властивостей кристалів та нанокристалів
діелектриків.
Особливий інтерес викликають кристали та нанокристали з
регулярними іонами Eu3+, які формують структури з різною анізотропією
розташування регулярних іонів. Перспектива отримання контрольованого
транспорту енергії електронних збуджень відкриває можливості для
створення нових люмінесцентних матеріалів на основі нанокристалів
діелектриків. Не зважаючи на активні дослідження процесів міграції енергії
у кристалах з регулярними іонами Eu3+, до теперішнього часу не встановлено
вплив анізотропії розташування регулярних РЗ іонів на процеси транспорту
енергії у цих системах.
Поставлена перед автором дисертації задача встановити вплив
анізотропії розташування регулярних РЗ іонів на процеси міграції енергії
електронного збудження в нанокристалах RеMgB5O10, RеAl2.07(B4O10)O0.6,
RеAl3(BO3)4, RеPO4, RеP3O9 (Rе = Eu, La, Nd) та встановити вплив
розмірного обмеження міграції електронних збуджень на люмінесцентні
характеристики нанокристалів була направлена на вирішення цієї проблеми
і, таким чином, є актуальною з наукової точки зору. Тема дослідження є
також актуальною і з практичної точки зору, оскільки створює наукові
засади для розробки наноструктур із керованими властивостями для
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застосування у лазерній та сцинтиляційній техніці, системах візуалізації та
медичних діагностичних комплексах.
Представлена дисертація справляє приємне враження. Роботу добре
сплановано, пов’язано з науковими програмами Інституту сцинтиляційних
матеріалів НТК «Інститут монокристалів» НАН України в рамках трьох
держбюджетних тем. Рукопис написано на 132 сторінках, на яких крім опису
розміщено 59 рисунків і список використаних літературних джерел з 127
посилань. У складі дисертації є вступ, п'ять розділів (один з яких є
оглядовим, другий методичним, інші містять оригінальні результати), а
також висновки. Окремі розділи детально структуровані, на завершення
кожного розділу наведено висновки. Матеріали дисертації викладено ясно,
послідовно, лаконічно, у відповідності до існуючих стандартів для наукової
мови. Ілюстрації виконано ретельно, в необхідному обсязі.
Новизна і наукова цінність результатів.
У дисертаційній роботі отримано ряд нових наукових результатів, що
сприяють подальшому розвитку фізики напівпровідників та діелектриків.
Найбільш важливими, з моєї точки зору, є такі результати.
1.

За допомогою введення у нанокристали домішкових іонів лантану, які

виступають у якості бар’єрів, що обмежують міграцію енергії електронних
збуджень, автором показано, що у нанокристалах боратів з одновимірним
розташуванням регулярних іонів європію відстань, на яку відбувається
міграція енергії, є порівняною з розміром нанокристалів.
2.

Для нанокристалів EuPO4 та EuP3O9 показано, що перенос енергії

електронного збудження в цих нанокристалах

відбувається за різними

механізмами (за допомогою диполь-дипольної взаємодії для EuPO4, та
обмінної взаємодії для нанокристалів EuP3O9).
3.

Показано, що зменшення розмірів нанокристалів призводить до

сповільнення процесів міграції енергії електронних збуджень внаслідок
модифікації фононного спектра нанокристала.
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Достовірність результатів та ступінь обґрунтованості
наукових положень.
Достовірність

результатів,

одержаних

у

роботі,

зумовлена

використанням сучасних методів дослідження, таких як стаціонарна та
розподілена у часі лазерна люмінесцентна спектроскопія, електронна
мікроскопія, рентгенівська дифрактометрія та ін.
Більшість результатів та висновків, які наведені у роботі є достатньо
обґрунтованими, що проявляється у коректності використаних фізичних,
математичних моделей і методів розрахунку, відповідності теоретичних і
експериментальних даних, грамотній постановці всіх експериментів,
опрацюванні їх результатів, а також кореляції ряду результатів із відомими
літературними даними.
Наукове значення представленої дисертації полягає в тому, що в ній
отримано нові науково обґрунтовані положення в галузі фізики
напівпровідників і діелектриків, які є значним досягненням в розумінні
фундаментальної проблеми міграції енергії збудження в нанокристалах з
різною анізотропією розташування регулярних іонів європію. Отримані нові
результати, які в сукупності вирішують конкретне наукове завдання, що має
суттєве значення для такої галузі фізики, як динаміка формування спектру
електронних збуджень в нанокристалах активованих діелектриків.
Практичне значення.
Отримані у роботі результати можуть бути застосовані для створення нових
люмінесцентних матеріалів на основі нанокристалів з різною анізотропією
розташування регулярних іонів з контрольованими процесами доставки
енергії до центрів люмінесценції з використанням відносно дешевого методу
спів осадження.
Апробація результатів дисертації. Публікації. Основні наукові результати
роботи достатньо широко доповідалися і представлялися на Міжнародних та
Всеукраїнських

конференціях

та

семінарах.

Більшість

результатів

дисертаційної роботи опубліковано у фахових виданнях України, 6 статей
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представлено у журналах, які індексуються науко метричними базами
Scopus.
Зауваження по дисертаційній роботі та автореферату.
1.
В третьому розділі зроблено висновок, що залежність швидкості
міграції енергії від концентрації акцепторів є нелінійною, і при концентрації
більш ніж 0,7 ат.% виходить на плато. Але цей висновок зроблено лише за
трьома експериментальними точками. Мені здається, що цей висновок є
недостатньо обґрунтованим.
2.
При аналізі спектрів люмінесценції нанокристалів EuPO4 різних
розмірів (рис. 5.17) автор зазначає, що для нанокристалів малих розмірів
ширина спектральних ліній європію є більшою, ніж для нанокристалів
великих розмірів. При цьому автор ніяк не пояснює перерозподіл
інтенсивностей смуг у спектрах люмінесценції при зменшенні розмірів
нанокристалів.
3.
В роботі досліджено вплив розміру на процеси міграції енергії
електронних збуджень тільки в нанокристалах EuPO4 та лише для двох
розмірів (100 та 10 нм). Не зрозуміло, чому автором дисертації не були
проведені відповідні дослідження для інших нанокристалів, як це записано у
меті роботи?
4.
На приведених електронно-мікроскопічних зображеннях, наприклад
рис.2.4, добре видно, що є нанокристали не тільки з розміром 100 нм. Але
даних про розподіл наночастинок за розміром (наприклад у вигляді
гістограми) у роботі не наведено.
Однак наведені вище зауваження не мають принципового характеру та
не знижують цінності отриманих у дисертації результатів, їх практичної
доцільності, та не ставлять під сумнів достовірність та обґрунтованість
основних положень, що виносяться на захист.
Оформлення дисертаційної роботи відповідає встановленим вимогам.
Автореферат повністю відображає зміст дисертаційної роботи.
В цілому, дисертаційна робота Н.В. Кононець являє собою завершене
експериментальне та теоретичне дослідження, що виконане на високому
науковому рівні та представляє як науковий, так і практичний інтерес. За

