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офіційного опонента
на дисертаційну роботу Харченка Василя Олеговича «Мiкроструктурнi
перетворення та процеси самоорганізації в конденсованих системах» що
представлено на здобуття наукового ступеня доктора фізико математичних наук за фахом 01.04.02 – теоретична фізика
Для різноманітних задач створення нових матеріалів, та вивчення
особливості динаміки природних та штучно утворених структур у
твердому тілі та конденсованих системах потрібно розробити низку
теоретичних підходів для опису мульті структурних перетворень та
самоорганізації на різних масштабах. Особливо цікаво дослідити як
впливають штучно відтворені дефекти на подібні процеси, тому що тільки
за рахунок таких штучних порушень в мікро та макроструктурі матеріалів
можна детально дослідити вплив різних порушень на їх якості та
параметри.
Такими механізмами створення каскадів та кластерів дефектів
можуть бути зовнішній та внутрішній радіаційні впливи та механічні
порушення.

Ці стимульовані порушення дають змогу системно вивчати

вплив дефектів на матеріали.
На мікрорівні процеси еволюції дефектів зв’язані з утворенням та
динамікою кластерної структури в дефектних матеріалах, де утворюються
навіть пори та макроскопічні порушення. Задачі розвитку наявних та
створення нових теоретичних підходів для опису еволюції дефектної
структури та мiкроструктурних перетворень в об’ємі матеріалів, що
опромінюються, досить складні та потребують неабияких зусиль. Також
цікаво було б дослідити

формування поверхневих явищ при іонному

розпорошенні та конденсації. Тому тема дисертації є актуальною.
Автор дисертації системно підійшов до вирішення цих загальних
проблем. По-перше було поставлено задачі: встановити стійкість
вакансiйних кластерів в раціонально вибраному матеріалі (цирконій з
домішками ніобію); вплив домішок ніобію на стійкість фаз та утворень.

Далі - вияснити умови динаміки каскаді атомних зміщень, мабуть під
впливом випромінювання,
кластеризацiї

точкових

каналювання, формування краудiонiв та
дефектів.

Потім

роздивиться

процедури

кластерізації в умовах різної швидкості дефектоутворення під впливом
флуктуацій, формування зерен та пор.
Ясно, що для цього автор був вимушений роздивиться деталі:
процеси формування кластерів з дефектів в умовах неоднорідностей та
деформацій

за

рахунок

зовнішнього

навантаження.

Перейти

до

континуального опису таких явищ, де враховані атермічні перемішування,
навіть знайти умови фазових перетворень. Для вивчення поверхневих
ефектів автор розглянув процеси конденсації з газової та плазмової фаз та
розвинув теорію формування поверхневих структур різного типу ( шари
адсорбату, пірамідальні структури тощо).
Дисертаційна робота складається з вступу, оглядової частини, шести
розділів, висновків та списку літератури.
Вражаючий об’єм вступу, оглядової частини, розділу “Процеси
упорядкування та структуроутворення в конденсованих системах”

та

кількість розглянутих там теорій та наукових поглядів попередників
свідчить про неабияку ерудицію автора.
У першому розділі “Структурні властивості та динаміка точкових
дефектів у цирконієвих сплавах” автор представляє результати вивчення
характеристик α-цирконію як з ізольованими вакансіями так і їх простими
кластерами та подібні результати для цирконiй-нiобiєвих сплавів, де атоми
ніобію є атомами заміщення, що впливають по різному на параметри
гратки альфа та бета цирконію. Розглянуто еволюцію каскадів атомових
зміщень. Показано поява краудіонів, мабуть зокрема і за рахунок їх
генерації сфокусованими заміщеннями, та поява скупчень точкових
дефектів-кластерів.
Цікаво, що знайдена оптимальна відстань між двома вакансіями,
коли енергія формування такого простого кластеру набуває максимального

значення, на відстанях порядку п’яти ангстрем, що важливо для розуміння
їх подальшої поведінки. Показано, що енергія формування кластерів з двох
та трьох вакансій найменша, що важливо для опису поведінки дефектів у
матеріалу.

Розглянуто вплив кількості вакансій в кластері на енергію

Фермі. Розглянуто вплив концентрації ніобію на зміну структури.
Другий розділ «Просторова організація точкових дефектів в
опромінюваних системах» присвячено дуже складному збігу процесів
радiацiйно-стимулованої сегрегації, кластеризацiї, в умовах генерації
точкових дефектів опроміненням. До цього добавляється ще їх релаксація
різноманітної природи, рекомбінація в умовах впливу пружних полів й
допоміжного виробництва дефектів шумом, що як вважає автор,
обов’язково присутній в об’ємі матеріалу. Також цей розділ включає
результати

дослідження

структуроутворення

в

системах

точкових

дефектів.
Автор вважає істотним вплив пружного поля, створеного великою
концентрацією вакансій, на формування різних структурно-фазових
утворень в умовах кластерізації дефектів. Вплив температури також
виявився

значним.

Низки

температури

при

різних

швидкостях

дефектоутворення можуть формуватися як скупчення дефектів, так і
границі зерен. Зміна швидкості дефектоутворення, як вважає автор, може
призводити до виникнення структур дефектів різної топології. Виявлено
вплив шуму на формування структури дефектів - вакансійного типу.
Значний об’єм у даному розділі присвячено розрахунку розміру
зерен дефектів та пор на основі аналізу рівнянь Ланжевена та ФокераПланка. Знайдено критичний розмір пор як функції швидкості генерації
дефектів, рівня шуму, та ефективності стоків дефектів.
Третій розділ «Особливості фазового розшарування бінарних систем
під дією опромінення» автор присвятив результатам вивчення фазового
розшарування бінарних систем. Спочатку розглядається твердий розчин з
двома сортами атомів і вакансіями (міжвузлові атоми при цьому вже

зникли

на

периферії)

автор

використовує

рівняння

для

різниці

концентрацій атомів та окремо вакансій. Знайдена залежність від часу
середнього розміру доменів дефектів при різних умовах.
При радіаційному опромінюванні автор добавляє до системи рівнянь
ще рівняння для концентрації мiжвузлових атомів двох сортів. Знайдено
різний стан формування структур дефектів при різної температурі та дозі
опромінювання. Автор знайшов межі – умови існування фазового
розшарування, та формування структур дефектів. Приведена також фазова
діаграма (від температури та довжин стрибків атомів, що вибиваються) для
різних рівнів дифузії, яка залежить потоку нейтронів.
У четвертому

розділі «Радіаційно-стимульоване формування

упорядкованих структур в однокомпонентних системах» автор приводить
результати

аналізу

кристалічних

процесів

системах

структуроутворення

однокомпонентного

в

опромінюваних

складу,

враховуючи

стохастичне перемішування не термічної природи, походження якого
вважається пов’язаним з опромінюванням а також термічні флуктуації для
рівняння, що описує динаміку безрозмірної атомної густини.

При

відсутності атермічного перемішування рівняння з кубічною нелінійністю
такого типу зрозуміло дає гексагональні структури. Випромінювання
збільшує розмір структур, топологія яких також

змінюється. Фазова

діаграма (від дифузії та рівня шуму) показує розпад регулярної структури
для різних значень температури.
У п’ятому розділі «Нерівноважні процеси мiкроструктурних змін на
поверхні матеріалів при іонному розпорошенні» розглянуто умови
формування різних типів поверхневих структур. Для цього сформульовано
феноменологічний опис процесу

і отримано рівняння для збурення

поверхні.
Для поверхні кремнію було проведено розрахунки, що показали
формування повздовжніх та вертикально орієнтованих збурень, причому в
деяких випадках які мали періодичну структуру.

В шостому розділі “Формування нано-розмiрних поверхневих
структур у процесах конденсації та епiтаксiального росту” представлено
результати розрахунків процесів формування островів адсорбату

при

конденсації з газової фази, в системах плазма-конденсат та при
епiтаксiальному рості. Для опису процесів конденсації в системах
газ/плазма-конденсат використовується рівняння так званого реакцiйнодифузiйного типу, де всі його параметри підбираються згідно зі знанням
процесів адсорбції, тиском газової фази, (чи густиною плазми), десорбції,
потенціалу взаємодії атомів на поверхні, нерівноважних хімічних реакцій.
Формується з вище приведеного повний потік адіабату, потенціал адіабату,
функціонал повної вільної енергії, враховується скінченність релаксації
потоку адіабату. Вводячи функцію пам’яті, дифузійну довжину швидкості
адсорбції, та нерівноважних реакцій записують диференційне рівняння
процесу для концентрації адіабату. Такий феноменологічний підхід з
врахуванням відомих автору багатьох деталей та характеристик процесу
дає

підставу

знайти

середній

розмір

структур

одношарового

та

багатошарового адіабату, який з ростом енергії адіабату зменшується.
Також у розвиненої автором теорії фазового поля проаналізовано
формування пірамідальних структур при епiтаксiальному рості матерiалiв.
Для створення рівняння, треба було сформульовати вид потоку осадження,
значення вільної енергії, структуру початкового поверхневого шару,
флуктуації

потоку

атомів.

Автором

приведено

рівняння

як

для

концентрації адіабату, так і для висоти шару. Показано, що в рамках цієї
моделі пірамідальні структури формуються при підвищених значеннях
анергії взаємодії атомів , що осаджуються.
Основні результати дослідження:
- встановлено структурні, електронні та енергетичні характеристики
чистого цирконію. Показано, що двоїні та трійні структури вакансій
в чистому цирконії є стійкими коли відстань між вакансіями не
перевищує радіусу першої координаційної сфери. Показано, що

зміна концентрацій ніобію та цирконію приводить до структурного
перетворення матеріалу;
- установлено, що області значень температури опромінення та
швидкості генерації дефектів, за яких відбувається кластеризацiя
ансамблю дефектів. Критичний радіус пор зменшується з ростом
швидкості набору дози та зростає зi збільшенням як інтенсивності
стоків, так й інтенсивності флуктуацій швидкості дефектоутворення;
- розроблено узагальнений континуальний підхід для опису процесів
фазового розшарування;
- узагальнено теорію фазового поля кристалу для дослідження
процесів мiкроструктурних перетворень в періодичних системах
кристалічного типу;
- розвинено теорію Бредлi-Харпера для дослідження зміни морфології
по-поверхні матеріалів при їх іонному розпорошенні з урахуванням
флуктуацій потоку іонів та кута розпорошення. Встановлено умови
формування рiвновiсних та хвильових структур;
- запропоновано узагальнений підхід для опису процесів формування
нанорозмiрних структур адсорбату при конденсації.
Зауваження з тексту дисертації
1. Небажано використовувати термін «фазовий перехід» при опису
переходу від області однієї структури до області з іншою
структурою.
2. Перша частина каскадів атомових зміщень зовсім не обов’язково
пов’язана з каналюванням, доля якого дуже мала, просто зіткнення
на початку руху первісно вибитого атому дуже рідкі і їх вигляд
подібний процесу каналювання.
3. У розділах 4 та 6 розглядаються системи з пам’ятю, де у розгляд
уводиться релаксація дифузійного потоку, а функція пам’яті
обирається у вигляді спадаючої експоненти. На мій погляд автором

не приділено достатньо уваги щодо вибору функції пам’яті, та не
наведено характерних значень часу релаксації цього потоку.
4. Більшість числових результатів отримано у випадку періодичних
граничних умов, шо унеможливлює розгляд граничних ефектів. На
мою думку такі дослідження розширили б картину досліджуваних
ефектів та сприяли б повному опису розглянутих систем.
Зауваження мають непринциповий характер та не знижать високої
оцінки роботи.
За рахунок душе широкої палітри досліджень, комплексного рішення
цілої низки досить складних фізичних проблем була створена закінчена
наукова робота яка являє собою новий напрямок наукових досліджень
та має значну теоретичну, та практичну значимість.
За темою дисертаційної роботи опубліковано 44 статей, в двох
монографіях в спеціалізованих фахових наукових виданнях України, та
зарубіжних виданнях, причому 30 з них включені до міжнародних
наукометричних баз та 12 доповідей на конференціях та семінарах, які
відомі спеціалістам, та повністю задовольняє вимогам ДАК МОН України.
Результати дисертації актуальні, положення та виводи достовірні
та

обґрунтовані, так як для цього був використаний коректний

математичний

апарат

та

серьозні

числові

методи

дослідження.

Дослідження проведено серйозно та ґрунтовно, матеріали досліджень
достатньо ілюстровано.
Автор в цілому продемонстрував високий рівень кваліфікації.
Результати роботи будуть корисні

не тільки для розвитку фізичних

уявлень, а також для формування системного підходу до розробки та
аналізу низки пов’язаних фізичних процесів, які є основою для створення
нових матеріалів та аналізу радіаційних пошкоджень матеріалів реакторів.
Автореферат дисертації досить повно відображає зміст дисертації,
основні результати дисертаційної роботи вчасно опубліковані.

