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1. Актуальність дисертаційної роботи
Дисертаційна робота Баранова В.В. присвячена розробці ефективних
способів управління зарядовим станом і підвищення однорідності розподілу
активатора в кристалах Ti:сапфіра вирощуваних методом горизонтально
спрямованої

кристалізації.

Основний

напрям

роботи

–

отримання

високодосконалих кристалів для виготовлення широкоапертурних лазерних
елементів діаметром до 100 мм, які користуються підвищеним попитом на
світовому ринку і мають високі перспективи для практичного використання
при створенні ультрапотужних лазерних систем і в багатьох інших областях
застосування кристалів Тi: сапфіра.
З урахуванням вищезазначеного, а також того факту, що на сьогодні в
Україні є нагальна потреба в розвинені високотехнологічних науковотехнічних

напрямів,

спрямування

досліджень

на

ефективні

методи

підвищення якості кристалів для елементів лазерів є беззаперечно
актуальною.
Важливо, що здобувач отримав свої результати при проведенні
науково-дослідних робіт, які виконувались у Інституті монокристалів НАН
України згідно з особистим планом аспіранта та відповідно планів науководослідних робіт і програм, спрямованих на розвинення найважливіших
галузей економіки країни.

2. Основні результати, їх наукова новизна та значущість
Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, загальних висновків,
списку використаних джерел з 106 найменувань та додатків. Повний обсяг
дисертації становить 157 сторінок основного тексту і включає 9 таблиць та 49
рисунків.
Формулювання мети та задач дослідження і обрання об’єкту та
предмету досліджень є фізично обґрунтованим.
До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести:
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 оС, градієнт на фронті кристалізації 10 – 15 оС/см) і гідродинамічні
умови кристалізації (числа Грасгофа Gr ≈ 7,2 105, числа Марангоні Ma ≈ (3 –
5)·105, якi забезпечують ламінарну течію 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 допіюванням шихти, що дозволяють забезпечити високу
однорідність розподілу активатора (ΔC ≤ 0,02 мас. %) у великих кристалах
Ti:сапфіру (з розмірами 100×100×30 мм3).
4. Встановлено оптимальні умови карботермічної обробки шихти на
основі порошків Al2O3 і TiO2: вміст вуглецю ≈ 0,1 мас. %, температура
відпалу 1800 –1900 оС, 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.

3. Достовірність результатів роботи
Достовірність наукових результатів та обґрунтованість наукових
положень

сформульованих

в

дисертаційній

роботі

забезпечена

використанням сучасних дослідницьких методик (газова хроматографія,
спектрофотометрія, трьохкристальна рентгенівська дифрактометрія), які
реалізовані на сучасному науковому обладнанні, ґрунтується на застосуванні
комплексного підходу до розв’язання експериментальних та технологічних
завдань, адекватності відомих та нових експериментальних даних, на
відтворюваності результатів їхній відповідності фізичним закономірностям
та сучасній концепції фізичного матеріалознавства.
4. Практична значущість роботи
Практична

цінність

роботи

полягає

у

створенні

науково-

технологічної бази для вирощування великогабаритних кристалів Ti:сапфіру
100×100×30 мм3 методом ГСК, що було використано в Інституті
монокристалів НАН України при вирощуванні кристалів для фірм Литви,
Білорусі та США.
5. Повнота опублікування результатів дисертації в наукових працях
Всі основні результати та положення дисертаційної роботи висвітлені у
15 друкованих працях, 6 з яких – статті у виданнях, що індексуються
наукометричною базою Scopus та 1 патент України. Всі представлені
результати досліджень, кількість публікацій та апробації матеріалів
дисертації на конференціях повністю відповідають вимогам МОН України.
6. Питання та зауваження до тексту дисертаційної роботи
1. присутні рисунки, графіки та схеми на різних мовах: англійській,
російській та українській.
2. в розділі 3.4 йдеться про структурні дослідження досконалості
кристалів, отриманих в оптимізованих умовах вирощування, але наведені дві

дифрактограми в порівнянні Ti:сапфіру з лейко сапфіром. Для кращої
інформативності було би добре порівняти дифрактограми усіх досліджених
монокристалів Ti:сапфіру з концентрацією 0,05 – 0,3 мас.% Ti2O3.
3. У висновку 3 розділу 3 говориться про побудову фізичної моделі
гідродинамічних процесів в розплаві при вирощуванні сапфіру і Тi:сапфіру
методом ГСК. Ця модель ілюстрована трьома рисунками Рис. 3.6-3.8. Чому
для зручності сприйняття і використання дана модель не ілюструється одним
рисунком з усіма необхідними параметрами?
Зазначу, що сформульовані зауваження не знижують цінності
отриманих науково-практичних результатів та не впливають на загальну
позитивну оцінку роботи.
7. Загальний висновок по роботі
В цілому, вважаю, що дисертаційна робота Баранова В.В. є завершеним
експериментальним та теоретичним дослідженням, виконаним на високому
науковому рівні у повній відповідності до сформульованої мети та завдань.
Робота має як наукову, так і практичну цінність, оскільки вирішує важливу
науково-технічну задачу оптимізації умов вирощування кристалів Ti: сапфіру
методом горизонтальної спрямованої кристалізації, що дозволяє отримувати
великогабаритні

кристали

Ti:

сапфіру

(100x100x30 мм3),

з

високою

однорідністю розподілу активатора (ΔC ≈ 0,02 масс. %) та FOM-фактором
~180.
Автореферат за змістом є ідентичним з основними положеннями
дисертації і достатньо повно відображає основні наукові результати, що
отримані здобувачем, та оформлений належним чином.
Дисертаційна робота «Керування розподілом i зарядовим станом іонів
активатору в Ti:сапфiрi при вирощуванні методом ГCК» за актуальністю,
обґрунтованістю наукових положень, експериментальною та практичною
цінністю, обсягом і рівнем одержаних результатів, повнотою їх викладення в
опублікованих працях і за висновками повністю відповідає вимогам

