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Дисертаційна робота В’ячеслава Баранова присвячена розробці фізико-технологічних
принципів керування об’ємним розподілом активатора в кристалах сапфіру і зарядовим станом
іонів титана в кристалічній ґратці при їх вирощуванні методом ГСК (горизонтально спрямованої кристалізації). Справа полягає у тому, що Al2O3, легований іонами Ti3+ (Ti:сапфір), має
унікальне поєднання лазерних і механічних характеристик, цей матеріал є одним з кращих середовищ, яке за багатьма параметрами залишається неперевершеним для вирішення багатьох
прикладних і фундаментальних завдань. Лазери на основі Ti:сапфіру мають широкий спектральний діапазон генерації, що дозволяє здійснювати ефективну перебудову по частоті в діапазоні 630-1100 нм, а також отримувати ультракороткі імпульси фемтосекундної тривалості.
На момент постановки теми дисертаційної роботи актуальним завданням було отримання лазерних елементів діаметром 200 мм і більш для чисельних застосувань у фундаментальних наукових дослідженнях та промислових технологіях. Роботу виконано в Інституті монокристалів НАНУ, провідному науковому центрі з росту кристалів, де протягом кількох десятиліть розроблялися технології отримання лейкосапфіру. Але існувала упереджена точка зору,
що для отримання кристалів Ti:сапфіру високої оптичної якості, що є придатними для виготовлення лазерних елементів широкої апертури, слід застосовувати метод HEM (heat exchange
method), а не метод ГСК. Така постановка проблеми була безумовним викликом для науковців
ІМК, які на конкретних прикладах доказали переваги методу ГСК. Відомо, що основні проблеми вирощування великих кристалів Ti:сапфіру є спільними для різних методів. Це утворення дефектних зон (домішкової смугастості), що містять бульбашки і світлорозсіюючі мікровключення, оптична неоднорідність, пов'язана з нерівномірним розподілом активатора. Слід
також враховувати структурні порушення і неоднорідно розподілені залишкові механічні напруження, які сприяють збільшенню кількості вакансій і їх агрегатів в кристалах. Експериментальний досвід свідчить про те, що більшість вказаних проблем можна вирішити за рахунок
вдосконалення технології і за допомогою комплексного підходу до її вирішення.
Обґрунтовуючи доцільність теми, відзначу, що дослідження автора здійснено згідно до
цільової комплексної програми наукових досліджень НАНУ «Фундаментальні проблеми створення матеріалів з наперед заданими властивостями, методів їх з’єднання й обробки».
Приємно відзначити, що здобувач в основному успішно вирішив такі складні завдання.
Результати його досліджень ґрунтовно викладено в дисертації. Сама робота складається зі
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вступу, п’яти розділів, висновків, списку цитованої літератури і додатків. У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, чітко сформульовано об’єкт, предмет та методи дослідження,
вказано на найважливіші нові результати, отримані в дисертації, їх практичне значення, детально і однозначно визначено особистий внесок автора. Акцентую увагу на науковій новизні
роботи, яка складається з чотирьох пунктів:
1. Визначено узагальнені по Планку і Росселанду коефіцієнти оптичного поглинання розплаву поблизу температури плавлення при вирощуванні Ti:сапфіру у відновному середовищі
(CO, H2), які складають, відповідно, αP = 13,5 см–1 і αR = 20 см–1.
2. Визначено оптимальні температурні (ступінь перегріву розплаву ΔT ~ 80-100°C, градієнт
на фронті кристалізації 10-15°C/см) і гідродинамічні умови кристалізації (числа Грасгофа –
Gr ≈ 7,2 105, числа Марангоні – Ma ≈ (3 – 5)·105, якi забезпечують ламінарний характер течії розплаву уздовж фронту кристалізації, та отримання кристалів лазерної якості з амплітудою активаторної смугастості ΔC/ C ≤ 1%.
3. Встановлено умови вирощування в режимі зонного плавлення з градієнтним легуванням
шихти, що дозволяють забезпечити високу однорідність розподілу активатора (ΔC ≤ 0,02
мас. %) у великих кристалах Ti:сапфіру (з розмірами 100×100×30 мм).
4. Встановлено оптимальні умови карботермічної обробки шихти на основі порошків Al2O3 і
TiO2: вміст вуглецю ≈ 0,1 мас. %, температура відпалу 1800 –1900 оC, відновне середовище
СО + Н2 (≈ 10 – 30 Пa), що дозволяють знизити в Ti:сапфірі відносний вміст іонів титану в
зарядовому стані Ti4+ в 3 – 4 рази і паразитне поглинання на довжинах хвиль генерації (~
800 нм) в 2 – 3 рази без додаткового відновного відпалу кристалів.
Фізичний сенс цих пунктів полягає в оптимізації умов росту і обробки сировини з метою отримання якісних лазерних кристалів. На мій погляд саме таке узагальнення результатів
є відмінною рисою обраної спеціальності.
З інтересом я прочитав літературний огляд, де розглянуто відмінності основних методів вирощування Ti:сапфіру. Проаналізовано причини формування неоднорідності розподілу
активатора в кристалах та домішкової смугастості. Розглянуто можливі способи управління
розподілом активатора.
На основі аналізу літературних даних встановлено, що поглинання в смузі генерації
обумовлено наявністю в кристалічній ґратці комплексів Ti3+ - Ti4+, та інтенсивність поглинання визначається відносною кількістю іонів Ti4+, що, в свою чергу, визначається величиною відновного потенціалу середовища вирощування або наступної термообробки. Розглянуто можливі шляхи зниження концентрації іонів Ti4+ в кристалах і збільшення FOM (показника якості
– Figure of Merit). Аналітичний огляд експериментальних і теоретичних робіт в області вирощування досконалих великогабаритних кристалів Ti:сапфіру, а також умов морфологічної стабільності фронту кристалізації в напівпрозорій системі кристал-розплав, дозволив сформулювати завдання дисертації, а саме:

3

1. Дослідити умови морфологічної стійкості фронту кристалізації Ti:сапфіру з урахуванням концентраційного і радіаційного переохолодження, особливостей конвективного
перемішування розплаву при вирощуванні кристалів методом ГСК.
2. Визначити вплив конвективних і температурних умов в розплаві, вихідного розподілу
активатора в шихті, складу і тиску атмосфери вирощування на розподіл активатора і
точкових дефектів у кристалах. Розробити умови вирощування Ti:сапфіру з високим
ступенем однорідності розподілу іонів титану.
3. Провести термодинамічний аналіз умов росту – відпалу кристалів, карботермічного відновлення системи Al2O3 – TiO2 та зарядового стану іонів титану.
4. Дослідити вплив карботермічної обробки шихти на оптичні властивості Ti:сапфіру. Розробити ефективний метод підвищення відносного вмісту іонів Ti3+ / Ti4+ в кристалах в
процесі вирощування.
Відзначу, що огляд методів вирощування кристалів наданий у розділі 1 написано з великою любов’ю і дуже вдало. Однак зауважу, що дисертант не дає опис показника якості, найбільш зрозуміло FOM визначено у переліку позначень, а не у параграфі, де розглянуто спектри
поглинання. Слід було вказати конкретно довжину хвилі, де визначається перший і другий
коефіцієнт поглинання.
Другій розділ містить опис експериментального обладнання і методик експериментів.
Кристали Ti:сапфіру вирощували методом ГСК на модифікованих установках “Горизонт–2М”
зі швидкістю 1 – 2 мм/год. В якості сировини використовували бій кристалів і порошки Al2O3
і TiO2 з вмістом домішок ≈ 10–4 мас. %. Концентрацію CO і H2 у газовій фазі контролювали за
допомогою газового хроматографа «Кристал 2000М». Для оптичних досліджень використовували поліровані зразки з кристалографічною орієнтацією поверхні (0001). Спектри пропускання зразків реєстрували на спектрофотометрі Perkin–Elmer Lambda–35 в діапазоні 190–1100 нм.
На мій погляд описаних методів дослідження достатньо для успішного вирішення завдань дисертації. Однак зауважу, що дисертант дає мінімальну інформацію щодо методів дослідження, більш того, розділ 2 не структурований, не має розбиття на параграфи, що викликає незручності при ознайомленні зі змістом дисертації.
У третьому розділі, який присвячено розробці технології вирощування кристалів Ti: сапфіру (автор пише більш скромно – умов вирощування) методом ГСК з морфологічно стійким
фронтом кристалізації. Здійснено вибір математичної моделі, що враховує одночасну дію всіх
факторів, які впливають на морфологічну стійкість фазової границі.
Одразу зроблю зауваження, що третій розділ починається словами: «Друга частина роботи присвячена дослідженням і розробці …». Виникає питання: «А перша частина роботи
присвячена чому?»
З аналізу критичних швидкостей кристалізації отримані параметри оптичної прозорості
розплаву поблизу межі розділу фаз при вирощуванні в відновних умовах. Для аналізу використано модель В. Юфєрєва. Візуалізацію конвективних течій в розплаві і визначення умов росту

4

великогабаритних кристалів проведено методом фізичного моделювання гідродинамічних
процесів. Отримані результати покладено в основу оптимізації технології вирощування кристалів з морфологічно стабільним фронтом кристалізації. Конструктивні рішення і технологічні
умови росту захищено патентом України. Показано, що отримані кристали володіють високою
структурною досконалістю. В результаті рентгеноструктурних досліджень встановлено, що
ширина кривої гойдання не перевищує  ≈ 20 кут. сек. (при концентрації Ti до 0,2 мас. %).
Тут слід відзначити, що викладання матеріалу в авторефераті (розділ 3) ускладнено тим,
що приведені результати стосовно  не порівнюються з шириною кривої гойдання для лейкосапфіру ( = 7,6).
Четвертий розділ присвячено розробці ефективних методів підвищення однорідності
розподілу активатора і точкових дефектів при вирощуванні кристалів Ti:сапфіру методом
ГСК. Для вирішення завдання вирощування кристалів з мінімальним градієнтом концентрації
активатора вздовж напрямку росту розроблено дві методики вирівнювання, засновані на використанні різних фізичних механізмів, що компенсують сегрегацію та випаровування титану.
Показано, що використання методу градієнтного допування шихти забезпечує не тільки
високу однорідність розподілу активатора в зарядовому стані Ti3+, але і однорідний розподіл
всіх центрів забарвлення, пов'язаних з присутністю в кристалі іонів Ti3+, Ti4+ та центрів забарвлення (V, F, F+-центрів), що можна пояснити стаціонарністю умов кристалізації методом
ГСК. Цей результат є сильною відрізною рисою роботи і логічним продовженням попередніх
зусиль фахівців ІМК щодо забезпечення однорідності кристалів.
З результатами цього розділу пов’язаний пункт наукової новизни: «Встановлено умови
вирощування в режимі зонного плавлення з градієнтним легуванням шихти, що дозволяють
забезпечити високу однорідність розподілу активатора (ΔC ≤ 0,02 мас. %) у великих кристалах
Ti:сапфіру (з розмірами 100×100×30 мм)».
На жаль в тексті розділу зустрічаються помилки, так на сторінці 88 написано: «З даних
рис. 4.5 випливає, що вирощування кристалів з контрастністю К ≤ 1% і θ = 0,1 можливо при
< 0,06 і > 7. Правильно і науковим стилем буде:

.

П’ятий розділ присвячено керуванню зарядовим станом іонів титану в кристалах Ti: сапфіру, вирощених у відновних умовах. Проведено розрахунки кількості іонів Ti3+ і відносної
кількості [Ti4+] / [Ti3+] в кристалах, вирощених в середовищі низького тиску суміші CO та H2
(P = 1,3 Па) і в атмосфері аргону (Ar+CO+H2; PAr = 1,06 105 Па) з різним вмістом відновних
компонент в цих середовищах. Отримано наближені залежності кількості [Ti4+] і відношення
[Ti4+] / [Ti3+] від парціального тиску молекулярного кисню і загальної концентрації активатора.
Досліджено можливість введення вуглецю в систему Al2O3–TiO2 на етапі попередньої
термообробки шихти. Проведено термодинамічні розрахунки температури початку відновних
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реакцій оксиду алюмінію з твердим вуглецем з утворенням конденсованої фази алюмінію, які
забезпечують глибоке відновлення матриці, а також зниження валентності іонів активатора від
Ti4+ до Ti3+.
Встановлено оптимальні умови термохімічної (автор використовує термін «карботермічної») обробки шихти на основі порошків Al2O3 і TiO2: вміст вуглецю ≈ 0,1 мас. %, температура
відпалу 1800-1900°C, відновне середовище CO + H2 (≈ 10 – 30 Пa), що дозволяють знизити в
Ti:сапфірі відносний вміст іонів титану в зарядовому стані Ti4+ в 3 – 4 рази і паразитне поглинання на довжині хвилі 800нм в 2-3 рази без додаткового відновного відпалу кристалів. На мій
погляд цей висновок є одним з найяскравішим у роботі. Висновок підтверджено тим, що з отриманих кристалів було виготовлено лазерні елементи з концентрацією титану до 0,1 мас. % і
FOM до 180 без додаткової термообробки.
У додатках надано матеріали про використання результатів дисертації. Слід відзначити,
що наявність додатків автор приховав від читачів автореферату.



Практичне значення результатів перш за все пов’язане з тим, що:
по-перше, оптимізовані умови термохімічної обробки шихти та вирощування кристалів
Ti:сапфіру методом горизонтальної спрямованої кристалізації,
по-друге, отримано великогабаритні кристали Ti:сапфіру (розміром 100×100×30 мм) з
високою однорідністю розподілу активатора (ΔC ≈ 0,02 мас. %).

Результати досліджень і технологічні методики, розроблені в дисертаційній роботі, були
використані в Інституті монокристалів НАН України при вирощуванні кристалів Ti:сапфіру
для фірм Литви, Білорусі та США.
Обґрунтованість та достовірність результатів, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, не викликає сумнівів, вони забезпечені ретельною розробкою експериментальних методів вимірювань, використанням перевіреного експериментального обладнання,
приладів, та методів аналізу даних, за допомогою яких були здійснені описані в дисертації дослідження. Відзначу, що частина результатів, а саме оптичні й люмінесцентні властивості кристалів були підтверджені незалежними вимірюваннями, як у вітчизняних, так і закордонних
наукових центрах.
Розглянувши матеріали роботи та порівнявши їх з висновками дисертації та автореферату можна зробити лише один висновок, що наукова новизна результатів не викликає сумнівів. Сформульовані у роботі висновки та рекомендації засновані на детальному вивченні літературних джерел, теоретичних положень та експериментальних даних за темою дисертації. На
сьогоднішній день можна вже сказати, що результати роботи є добре відомими, а висновки дисертації є загальновизнаними.
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Робота написана досить зрозуміло і грамотно, її структура має логічний характер. Слід
відзначити, що в кожному розділі наведено різнобічний ілюстративний матеріал у вигляді досконало виконаних цвітних фотографій, рисунків і таблиць. Автореферат в повній мірі відображає зміст виконаної роботи.
Але до дисертації Вячеслава Баранова є кілька зауважень. Нижче перелічені зауваження, що виникли під час обговорення розділів роботи. До них також додано зауваження до автореферату.
1. Дисертант не дає опис показника якості, найбільш зрозуміло FOM визначено у переліку
позначень, а не у параграфі, де розглянуто спектри поглинання. Слід було вказати конкретно довжину хвилі, де визначається перший і другий коефіцієнт поглинання. Логічно це
зробити у розділі 2, а не розділі 5 наприкінці викладення матеріалів роботи.
2. Зауважу, що дисертант дає мінімальну інформацію щодо методів дослідження, більш того, розділ 2 не структурований, не має розбиття на параграфи, що викликає незручності
при ознайомленні зі змістом дисертації.
3. Зауваження до термінології. На сторінці 56 у рівнянні (2.2) термін R() названо коефіцієнтом відображення, теж саме спостерігається у переліку скорочень на сторінці 5. Правильно
написати коефіцієнт віддзеркалення.
4. Третій розділ починається словами: «Друга частина роботи присвячена дослідженням і розробці …». Виникає питання: «А перша частина роботи присвячена чому?» Взагалі зі
скількох частин за думкою здобувача складається робота?
5. Зустрічаються помилки, так на сторінці 88 (розділ 4) написано: «З даних рис. 4.5 випливає,
що вирощування кристалів з контрастністю К ≤ 1% і θ = 0,1 можливо при < 0,06 і > 7.
Правильно і науковим стилем буде:
.
6. Частина рисунків у дисертації, наприклад 1.3; 1.4; 1.7 мають позначення координатних висій іноземною мовою, теж саме стосується позначень всередині малюнків. Це стосується не
лише огляду, але і власних результатів, наприклад, рисунок 4.3.
7. Викладання матеріалу в авторефераті (розділ 3) ускладнено тим, що приведені результати
стосовно  не порівнюються з шириною кривої гойдання для лейкосапфіру ( = 7,6).
8. Ще одне зауваження до автореферату. У параграфі «публікації» вказана загальна кількість
робіт (16). З них 7 статей, 1 патент і 7 тез доповідей (всього 15). Список опублікованих
праць наприкінці автореферату налічує 15.
Однак ці зауваження принципово не знижують наукову і практичну цінність дисертації
В’ячеслава Баранова, яка в цілому являє собою закінчене наукове дослідження, а наукові та
практичні результати мають усі ознаки обраної спеціальності – матеріалознавства. За значенням результатів та обсягом матеріалу дисертація відповідає існуючим вимогам щодо кандидатських дисертацій.
Основний зміст дисертації та положень, які автор виносить на захист, достатньо повно
відображені в 15 публікаціях, з них 7 статей у вітчизняних та зарубіжних наукових журналах, а
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