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“Динаміка нелінійно-оптичних процесів у керівських рідинах”, 

подану на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.04.05 − оптика, лазерна фізика 

 

Ефект самофокусування наносекундних лазерних імпульсів у керівських 

середовищах є динамічним процесом, оскільки залежить від миттєвої потужності 

випромінювання. Динаміка самофокусування суттєво впливає на супутні процеси, 

зокрема, ефект ВКР, на якому зосереджена мета роботи. 

Самофокусування зазвичай розглядається як негативний ефект, оскільки 

ускладнює перебіг інших нелінійно-оптичних процесів і знижує стійкість середовищ 

до інтенсивного лазерного випромінювання. Проте відомо, що ефективним є 

використання самофокусування як методу синхронізації мод для генерації 

надкоротких імпульсів, каналізації випромінювання тощо. Можливості подальшого 

використання ефекту самофокусування залежать від результатів досліджень усіх 

фізичних процесів, які його супроводжують. 

У керівських середовищах зміна потужності лазерного випромінювання 

спричиняє зміни перетину лазерного пучка та веде до переміщення області 

максимальної інтенсивності світла. Ефективність нелінійних оптичних процесів 

зростає в області самофокусування, де інтенсивність світла максимальна. Тож 

переміщується і область, де відбуваються інші нелінійно-оптичні процеси. Така 

ситуація близька до використання імпульсів пікосекундного та фемтосекундного 

діапазонів, але має значні відмінності. Зокрема, область максимальної нелінійної 

поляризації середовища у випадку надкоротких імпульсів рухається майже з 

груповою швидкістю світла, а в наносекундному діапазоні зі швидкістю фокальної 

області самофокусування. Напрямок руху та швидкість фокальної області 

змінюється протягом лазерного імпульсу від нульової поблизу вершини імпульсу до 

надсвітлової на фронтах. 
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Нульова швидкість області максимальної нелінійної поляризації еквівалентна 

використанню звичайних лінз для будь-якої тривалості лазерних імпульсів. Проте, 

для великих швидкостей, а тим більше надсвітлових, виникає своєрідна ситуація, 

яку майже неможливо отримати іншими методами. За збудження лазерними 

імпульсами наносекундної тривалості значно розширюються межі динаміки 

нелінійних оптичних процесів. 

У зв’язку з цим є актуальними теоретичні та експериментальні дослідження 

перебігу параметричних нелінійно-оптичних процесів, які вимагають умов 

групового та фазового синхронізмів. Раніше такі дослідження з вказаною 

постановкою питання системно не виконувалися. 

Важливим є питання: чи супроводжується рух області існування нелінійної 

поляризації за зміни фокальної відстані додатковою наведеною зміною фази 

поляризації. У керівських середовищах „наводиться” лінза, яка змінює кривизну та 

товщину. Часова залежність товщини лінзи спричиняє додаткові зміни фази 

збуджуючого випромінювання і, як наслідок, фази нелінійної поляризації. Зміни 

фази виникають як на шляху до фокальної точки, так і на шляху від фокальної точки 

до вихідної межі середовища. Як наслідок, реалізуються складні обставини 

переміщення області нелінійної поляризації, додаткові зміни її фази та зміни фази 

розсіяного випромінювання. 

Питання про швидкість фокальної області в керівських рідинах, фазу 

збуджуючого випромінювання та фазу розсіяного випромінювання можуть 

розглядатися незалежно, але є тісно пов’язаними на практиці. 

Параметричні компоненти ВКР особливо чутливі до умов самофокусування 

внаслідок змін фази поляризації. Комбінаційні компоненти ВКР та компоненти 

ВРМБ є менш залежними, але їх інтенсивність та спектр теж підлягають впливу 

самофокусування. Інші нелінійні процеси, такі як генерація гармонік тощо, 

внаслідок ізотропності рідини є неістотними. 

Отже, актуальними є дослідження динаміки параметричних компонент ВКР у 

керівських середовищах і, насамперед, особливостей частотно-кутової структури та 

природи великих спектральних розширень ліній ВКР в умовах самофокусування і 
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фазової самомодуляції лазерного випромінювання. 

У зв’язку з цим мета досліджень дисертаційної роботи Іванісіка А. І., яка 

направлена на визначення динаміки нелінійно-оптичних процесів у керівських 

рідинах, є безумовно актуальною з науково-практичного погляду. 

Робота виконана в межах наукових тем Факультету радіофізики, електроніки та 

комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Структуру дисертації складають вступ, огляд літератури, опис 

експериментальної установки та методів дослідження, результати досліджень і їх 

аналіз, висновки, список використаних джерел. 

Обгрунтованість і достовірність отриманих результатів, наукових положень та 

висновків підтверджується використанням в експериментальних дослідження 

надійних методик. Експериментальні дані і виявлені фізичні ефекти знаходять 

узгоджене теоретичне обгрунтування в межах запропонованих моделей. 

Дисертація має об’єм 343 сторінки та складається із семи розділів. 

У першому розділі подано огляд експериментальних та теоретичних 

досліджень ВКР, самофокусування та фазової самомодуляції. 

У другому розділі описано створену експериментальну установку, джерела 

збуджуючого випромінювання, реєструючі прилади, основні схеми досліджень. 

У третьому розділі наведені експериментальні та теоретичні дослідження 

ефекту самофокусування. Тут аналізується вплив групової швидкості на процес 

самофокусування у наносекундному діапазоні лазерних імпульсів та виведені 

загальні співвідношень для швидкості фокальної точки самофокусування. У розділі 

наведені теоретичні розрахунки залежності фокальної відстані від потужності 

лазерного випромінювання; опис методики експерименту вимірювання фокальної 

відстані; результати експериментів вимірювання фокальної відстані 

самофокусування; розрахунки швидкості, прискорення та потужності 

випромінювання для фокальної точки; експериментальні дослідження ефекту 

самофокусування у двокюветних схемах; розрахунки інтенсивності світла на осі 

лазерного променя; оцінка енергетичної ефективності нелінійних процесів уподовж 
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траси лазерного імпульсу. 

У четвертому розділі теоретично описується вплив руху фокальної області 

самофокусування на спектр параметричних компонент ВКР: уточнено наближення 

заданої поляризації та частотно-кутовий розподіл енергії розсіяного 

випромінювання у віддаленій зоні для випадку широкосмугових спектрів; 

аналізовано застосування наближення заданої поляризації та частотний розподіл 

енергії розсіяного випромінювання у ближній зоні для випадку широкосмугових 

спектрів; викрито загальні особливості формування спектрів випромінювання 

рухомих центрів нелінійної поляризації у ближній зоні; наведена деталізація 

особливостей формування спектрів випромінювання рухомих центрів нелінійної 

поляризації у ближній зоні; здійснено розрахунок частотно-кутових спектрів 

антистоксового ВКР з фокальних областей самофокусування у віддаленій зоні. 

У п'ятому розділі наведені результати досліджень фазової модуляції лазерного 

випромінювання у самофокусуючих середовищах. Зокрема, у розділі: розвинено 

теорію квазістаціонарної фазової самомодуляції; теоретично аналізовано спектри 

випромінювання перехідного типу на межі середовища в умовах фазової 

самомодуляції світлового імпульсу за самофокусування; викладено 

експериментальні дані стосовно перехідного ефекту на межі середовища за фазової 

самомодуляції лазерних імпульсів наносекундного діапазону тривалостей; 

досліджено енергетично-частотні характеристики випромінювання за перехідного 

ефекту в самофокусуючих середовищах; показано можливість формування 

надкоротких оптичних імпульсів унаслідок перехідного ефекту на межі 

самофокусуючого середовища; здійснено кількісний аналіз процесу фазової 

самомодуляції в шаруватих структурах. 

У шостому розділі подані результати досліджень впливу фазової самомодуляції 

на спектр антистоксового ВКР: розглянено вплив фазової самомодуляції імпульсів 

накачування на спектр антистоксового ВКР світла з фокальної ділянки; описано 

спектральні закономірності антистоксового ВКР з околу фокальної точки за фазової 

самомодуляції; розроблено теоретичну модель і здійснено розрахунки та 

порівняльний аналіз із експериментальними даними стосовно фазомодульованого 



 5 

параметричного антистоксового ВКР на виході з самофокусуючого середовища; 

інтерпретовано утворення антистоксового ВКР черенковського типу. 

У сьомому розділі наведені результати дослідження ВКР за мінімальної 

фокусної відстані самофокусування. Враховано додаткові фактори дії на спектр 

ВКР: вплив релаксаційних осциляцій інтенсивності лазерного випромінювання на 

частотно-кутову структуру ВКР; взаємний вплив фазової модуляції та 

релаксаційних осциляцій інтенсивності на спектри ВКР. Також, пояснено ефект 

насичення інтенсивності стоксової компоненти ВКР, асиметрію індикатриси ВКР 

світла в самофокусуючих рідинах. Розглядається генерація та підсилення 

субнаносекундних ВКР-імпульсів у самофокусуючих рідинах, залежність 

ефективності генерації стоксової компоненти ВКР від поглинання та спектрально 

складу випромінювання накачування, вплив наночастинок благородних металів на 

ефективність ВКР 

До найважливіших оригінальних результатів дисертаційної роботи слід 

віднести наступні. 

− Застосоване комплексне використання методів реєстрації частотних, кутових, 

частотно-кутових, просторово-кутових, частотно-просторових спектрів для 

досягнення загальної мети досліджень і порівняння з теоретичними розрахунками. 

За допомогою цих методів вирішена проблема експериментальних досліджень 

динаміки самофокусування та її впливу на частотно-кутові спектри ВКР уздовж 

траси проходження збуджуючого лазерного імпульсу. 

− Аналітично узагальнено результати, які стосуються розташування, швидкості 

та прискорення фокальної точки самофокусування в керівських рідинах у 

наносекундному діапазоні тривалостей лазерних імпульсів із урахуванням впливу 

групової швидкості лазерних імпульсів. 

− Доведено, що рух фокальної області в самофокусуючих рідких середовищах 

сам по собі впливає на частоту випромінювання параметричних компонент ВКР. 

Зміщення частоти антистоксової компоненти відносно комбінаційного резонансу 

обумовлене необхідністю виконання умови змішаного, амплітудно-фазового 

синхронізму, за якого фазове узгодження хвиль поля і нелінійної поляризації 
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реалізується в околі точки максимальної амплітуди поляризації, що переміщується 

разом з фокальною областю. 

− Експериментально виявлено, що за фазової самомодуляції лазерних імпульсів 

наносекундного діапазону внаслідок квазістаціонарного самофокусування саме 

перехідний ефект є відповідальним за породження нових спектральних компонент, 

зміщених до ∼100 см−1
 та переважно в стоксів бік відносно частоти збуджуючого 

лазерного випромінювання. З використання теоретичного опису та розрахунків 

визначені часові та енергетичні характеристики випромінювання, що породжується 

внаслідок перехідного ефекту. Досягнено задовільне узгодження з 

експериментальними даними. 

− Встановлено взаємовплив швидкості пересування фокальної точки 

самофокусування та фазової самомодуляції на частотно-кутові спектри 

випромінювання параметричної антистоксової компоненти ВКР. Пояснено 

утворення протяжних антистоксових частотно-кутових смуг ВКР. У випадку 

збігання швидкості фокальної точки самофокусування з фазовою швидкістю 

нелінійної поляризації на антистоксовій комбінаційній частоті та фазовою 

швидкістю розсіяного осьового випромінювання утворюються найінтенсивніші 

частотно-кутові смуги, які описуються співвідношеннями, характерними для 

черенковського випромінювання.  

− Отримані експериментальні дані з часовою роздільністю та здійснено 

теоретичний опис асиметрії індикатриси стоксового ВКР під впливом стокс-

антистоксових параметричних процесів. У конкуренції процесів генерації побіжної і 

зустрічної стоксових компонент суттєву перевагу набуває процес побіжного ВКР. 

Коефіцієнт асиметрії розсіяння може сягати величини  100�  за великих 

інтенсивностей лазерного випромінювання. 

− Показано, що за самофокусування та релаксаційних осциляцій спектри 

параметричних компонент ВКР мають частотно-кутову структуру подібну до 

параболічних дуг, симетричних відносно лінії нульового кута розсіяння та 

звернених вершиною у низькочастотний бік. У середовищах з нормальною 

дисперсією найбільше стоксове зміщення максимуму енергії у спектрі 
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параметричних компонент ВКР відповідає осьовому випромінюванню і 

визначається розмірами фокальної області, часом існування поляризації та 

неузгодженістю хвильових векторів поляризації і поля відповідної параметричної 

компоненти ВКР на частоті комбінаційного резонансу. 

− Виявлено ефективність використання самофокусуючих органічних речовин 

для отримання субнаносекундних стоксових імпульсів ВКР за збудження 

гігантським імпульсом багатомодового лазера. Такі імпульси можуть далі 

використовуватися на етапі підсилення, як ініціюючі, що задають часові та 

просторові характеристики перетвореного лазерного випромінювання. 

До дисертаційної роботи Іванісіка А. І є наступні основні зауваження: 

1. Недостатньо чітко в дисертації та авторефераті сформульовано предмет 

дисертаційного дослідження, що повинен, на думку рецензента, визначати певні 

границі, в межах яких дисертант вивчає відповідні властивості об’єкту. Виходячи, з 

отриманих результатів, мабуть, більш прийнятним було б таке визначення: предмет 

дослідження – закономірності та фізичні механізми, які визначають динаміку 

нелінійно-оптичних процесів у керівських рідинах. 

2. У роботі не враховано нерезонансні параметричні процеси та 

розсіювання на поляритонах. Їх урахування сприяло б детальнішому розкриттю 

фізичних механізмів спектральних розширень ліній ВКР. 

3. Виглядає недостатньо обґрунтованим використання формули (3.27), 

(5.2) для визначення фокальної відстані самофокусування. 

4.        Автор не включив до розгляду ефекту самофокусування інерційність 

ефекту Кера, що не дає змоги розширити результати роботи на застосування 

надкоротких імпульсів лазерного випромінювання. 

5.  Бажано більш послідовно врахувати вимушене розсіювання Мандельштама-

Брілюена, яке теж впливає на загальний результат перебігу нелінійно-оптичних 

процесів у керівських рідинах. 

6.   У роботі відсутній аналіз впливу зміни заселеності коливальних квантових 

рівнів молекул середовища у фокальних областях, де інтенсивність світла може 

сягати ГВт/см2
 . Зміна заселеностей рівнів також викликає фазову самомодуляцію та 
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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Іванісіка Анатолія Івановича  
“Динаміка нелінійно-оптичних процесів у керівських рідинах”, подану на 
здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за 
спеціальністю 01.04.05 − оптика, лазерна фізика 
 

1. Актуальність дослідження та зв’язок з науковими програмами,  
темами. 

Вимушене комбінаційне розсіювання (ВКР), на якому зосереджена увага в 
роботі, широко застосовується в сучасній науці та новітніх технологіях, 
зокрема, для неперервного та дискретного переналаштування частоти лазерного 
випромінювання, оптичної компресії світлових імпульсів, обернення та 
корекції хвильового фронту, прямих часових досліджень надшвидких процесів 
релаксації молекулярних збуджень тощо. В рідинах ефект ВКР 
супроводжується іншими „кубічними” за полем процесами, насамперед такими 
як самофокусування та фазова самомодуляція. Процес самофокусування у 
наносекундному діапазоні збуджуючих лазерних імпульсів має динамічний 
характер, що ускладнює взаємний вплив процесів, а отже, використання ВКР та 
інтерпретацію результатів експериментальних досліджень. В численних 
дослідах вплив самофокусування та фазової самомодуляції на ВКР виявляється 
у складній кутовій структурі та частотному розширенні ліній ВКР. Особливості 
частотно-кутових спектрів ВКР досі залишалися ретельно недослідженими 
експериментально та не мали під собою достатнього теоретичного підґрунтя.  

Усі завдання дисертації спрямовано на вирішення важливої наукової 
проблеми − встановлення фізичних механізмів і закономірностей частотних 
розширень лазерного та розсіяного випромінювання у керівських ВКР-
активних рідинах. Важливість запропонованих досліджень обумовлена як їх 
суто науковою цінністю, так і великим значенням для прикладних застосувань. 
Це дає змогу вважати тему дисертаційної роботи актуальною з теоретичної і 
практичної точки зору. 

Про актуальність, наукову та практичну значимість теми дисертації 
переконливо свідчить і те, що основні наукові результати отримані здобувачем 
при проведенні комплексних експериментальних досліджень на кафедрі 
медичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних 
систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках 
пріоритетних фундаментальних науково-дослідних робіт.  

 
2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій.  

Представлені наукові положення, висновки і рекомендації, що виносяться 
на захист, є досить обґрунтованими. Постановка дослідницького завдання 
виконана аргументовано та переконливо. Дисертація Іванісіка А. І. складається 
зі вступу, який містить загальну характеристику роботи, семи розділів 
основного тексту, висновків до роботи і списку використаних джерел.  

Перший розділ містить огляд експериментальних та теоретичних 



 2 
досліджень ВКР, самофокусування та фазової самомодуляції. Цілком 
обґрунтовано зазначено такі обставини: 

− в попередніх роботах не враховувалася послідовно фазова самомодуляція 
та групова часова затримка світла у формуванні фокальної області 
самофокусування, відсутній аналіз впливу перехідних процесів на межі 
середовища в момент її перетину фокальною областю. 

− вирішення проблеми пояснення кутової структури та великих частотних 
розширень ліній ВКР у самофокусуючих середовищах стримувалося через 
неповну проробленість теорії ефекту самофокусування. 

− недослідженими залишилися питання, які стосуються самомодуляції 
лазерного випромінювання поряд з надсвітловою швидкістю фокальної області. 

У другому розділі описано створену автором експериментальну установку, 
основні методи та схеми досліджень. Загалом, для комплексного виконання 
досліджень застосовано методи реєстрації частотних спектрів, кутових 
спектрів, частотно-кутових спектрів, просторово-кутових спектрів, частотно-
просторових спектрів. Тож, у роботі поєднано комплексне використання 
методів реєстрації та в основному вирішена проблема експериментальних 
досліджень динаміки нелінійно-оптичних процесів у самофокусуючих 
середовищах. 

У третьому розділі наведені експериментальні та теоретичні дослідження 
ефекту самофокусування. Серед вагомих результатів розділу слід відзначити 
такі: узагальнено теоретичні та експериментальні результати відносно фокусної 
відстані, швидкості та прискорення фокальної точки в керівських середовищах 
для наносекундного діапазону тривалостей лазерних імпульсів; враховано 
вплив групової швидкості лазерних імпульсів. 

У четвертому розділі описується вплив руху фокальної області 
самофокусування на спектр параметричних компонент ВКР. Автор показав, що 
швидкість фокальної точки в самофокусуючих середовищах безпосередньо 
впливає на частоту параметричних компонент ВКР. Зміщення частоти 
антистоксової компоненти відносно комбінаційного резонансу обумовлено 
узагальненою умовою амплітудно-фазового синхронізму, за якої фазове 
узгодження усіх хвиль здійснюється в околі максимальної амплітуди 
поляризації, що переміщується разом з фокальною областю. Отримано 
аналітичні вирази для частотно-кутової густини енергії антистоксової 
компоненти ВКР за рівномірного руху фокальної області, розраховано спектри  
для типових експериментальних умов та проведено порівняння з 
експериментальними результатами. 

П’ятий розділ стосується досліджень фазової модуляції лазерного 
випромінювання у самофокусуючих середовищах. У розділі описано спектри 
випромінювання перехідного типу на межі середовища, досліджено 
енергетично-частотні характеристики випромінювання за перехідного ефекту в 
самофокусуючих середовищах, показано можливість формування надкоротких 
оптичних імпульсів унаслідок перехідного ефекту. Експериментально 
виявлено, що за фазової самомодуляції лазерних імпульсів наносекундного 
діапазону внаслідок квазістаціонарного самофокусування перехідний ефект є 
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відповідальним за породження нових частотних компонент, зміщених на сотні 
обернених сантиметрів у стоксів бік. Визначено часові та енергетичні 
характеристики випромінювання, що породжується за перехідного ефекту.  

Основні результати шостого розділу роботи стосуються взаємного впливу 
швидкості руху фокальної точки самофокусування та фазової самомодуляції на 
частотно-кутові спектри параметричної антистоксової компоненти ВКР. 
Пояснено утворення протяжних антистоксових частотно-кутових смуг ВКР. У 
випадку збігання швидкості фокальної точки з фазовою швидкістю нелінійної 
поляризації на антистоксовій комбінаційній частоті та фазовою швидкістю 
розсіяного осьового випромінювання утворюються найінтенсивніші частотно-
кутові смуги, які описуються співвідношеннями, характерними для 
черенковського випромінювання.  

У сьомому розділі наведено результати дослідження ВКР за мінімальної 
фокусної відстані самофокусування. У розділі враховано вплив релаксаційних 
осциляцій інтенсивності лазерного випромінювання на частотно-кутові спектри 
ВКР, пояснено ефект насичення інтенсивності стоксової компоненти ВКР, 
асиметрію індикатриси ВКР світла в самофокусуючих рідинах. Також, у 
сьомому розділі розглядається генерація та підсилення субнаносекундних ВКР-
імпульсів у самофокусуючих рідинах, залежність ефективності генерації 
стоксової компоненти ВКР від поглинання та спектрально складу 
випромінювання накачування, вплив наночастинок благородних металів на 
ефективність ВКР. Експериментально та теоретично показана можливість 
використання самофокусуючих органічних речовин для створення 
високоефективних перетворювачів лазерного випромінювання на основі ВКР.  

 
3. Достовірність та наукова новизна отриманих результатів. 
Обґрунтованість та достовірність результатів дисертації забезпечується 

використанням удосконалених експериментальних методик і перевірених 
вимірювальних приладів, а також добрим збігом результатів, отриманих при 
теоретичному і чисельному моделюванні та в експериментах. 

Наукова новизна отриманих у дисертації результатів природно випливає з 
актуальності й новизни вибору об'єкта досліджень, а фізично обґрунтований 
підхід до вибору й рішення необхідних для його повного вивчення завдань 
дозволяє автору переконливо це підтвердити. На мою думку, важко розділити 
результати дисертації по їхній значимості. Кожний з них може становити 
науковий інтерес для подальших досліджень. Але якщо оцінювати їх, як 
отримані вперше автором, то, на мій погляд, слід зазначити наступні: 

− сформульовано умову змішаного, амплітудно-фазового синхронізму, за 
якого фазове узгодження хвиль поля і нелінійної поляризації реалізується в 
околі точки максимальної амплітуди поляризації, що переміщується разом з 
фокальною областю. Ця умова доповнює відомі умови групового синхронізму 
та фазового синхронізму; 

− виявлено та описано перехідний ефект на межі самофокусуючих 
середовищ; 

− пояснено утворення частотно-кутових смуг ВКР, які мають характер 
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черенковського випромінювання;  

− здійснено опис асиметрії індикатриси стоксового ВКР під впливом 
стокс-антистоксових параметричних процесів; 

− показано, що релаксаційні осциляції додатково розширюють спектри 
параметричних компонент ВКР; 

− виявлено перспективи ефективного використання ВКР-активних 
самофокусуючих органічних речовин . 

 
4. Завершеність і стиль викладу, повнота відображення результатів у 
публікаціях. 

Дисертаційна робота є закінченим науковим дослідженням, виконаним на 
високому науковому рівні. В ній викладені нові фізичні результати, що мають 
як самостійне, так і прикладне значення, оскільки ці результати в достатній мірі 
сприяють вирішенню важливої наукової проблеми яка стосується з’ясування   
закономірностей фундаментальних фізичних механізмів і прикладних аспектів 
динаміки нелінійно-оптичних процесів у керівських рідинах, а саме, 
особливостей кутової структури та природи великих спектральних розширень 
ліній ВКР в умовах самофокусування і фазової самомодуляції збуджуючого 
лазерного випромінювання. 

Дисертація написана цілком зрозуміло й грамотно, науково-технічна 
термінологія використовується достатньо коректно, структура роботи є 
логічною. 

Результати дисертації опубліковані в 33 статтях у фахових вітчизняних та 
закордонних наукових виданнях і 41 збірнику тез доповідей на вітчизняних та 
міжнародних наукових конференціях. Опубліковані праці повністю 
відповідають темі дисертації та вірно віддзеркалюють її зміст та основні 
результати. Зміст автореферату відповідає тексту дисертації. Наукові 
положення та результати, які виносяться на захист, не були представлені в 
кандидатської дисертації. 

 
5. Науково-практична значимість отриманих результатів і можливі 
шляхи їхнього застосування.  
Зі змісту дисертації видно, що автор цілком чітко уявляє практичну 

значимість проведених досліджень і, більш того, вибір завдань і об'єктів 
досліджень проводиться їм з урахуванням їх практичного застосування.  

У дисертаційній роботі проведено комплексні дослідження з наукової 
проблеми, яка стосується з’ясування фундаментальних фізичних механізмів і 
прикладних аспектів динаміки нелінійно-оптичних процесів у керівських 
рідинах. Експериментально та теоретично показана можливість використання 
самофокусуючих органічних речовин для створення високоефективних 
перетворювачів лазерного випромінювання на основі вимушеного 
комбінаційного розсіювання. 

Запропоновані та апробовані оптичні схеми можуть використовуватися для 
генерації ініціюючих субнаносекундних стоксових імпульсів (внаслідок 
динаміки самофокусування) і для компресії гігантських імпульсів 
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багатомодового лазера з десятикратними збільшеннями інтенсивності на 
зміщеній частоті стоксової компоненти ВКР. 

Результати досліджень можуть знайти практичне застосування для 
створення двочастотних джерел потужного когерентного випромінювання 
видимого діапазону з невеликим спектральним інтервалом, яке може бути 
трансформоване в терагерцовий діапазон електромагнітного випромінювання  в 
дослідженнях структурних і функціональних властивостей біологічних систем 
різної міри складності, медичній діагностиці, вивченні потенційно 
генотоксичних ефектів. 

Виявлені особливості нелінійно-оптичних процесів у керівських рідинах 
сприяють подальшому розвитку спектроскопії ВКР, оберненого комбінаційного 
розсіювання та когерентної антистоксової спектроскопії, розширенню методів 
оптичної спектрометрії на частотно-кутово-просторові параметри. 

6. Недоліки та зауваження.
Дисертація Іванісіка А. І “Динаміка нелінійно-оптичних процесів у 

керівських рідинах” має ряд недоліків. Серед них є насамперед такі: 
1. У першому розділі роботі проведено огляд основних експериментальних

та теоретичних досліджень нелінійно-оптичних процесів у керівських рідинах, 
але досить в конспективної формі.  Бажано було б  провести більш детальний і 
ґрунтовний огляд цих досліджень. 

2. У роботі вивчено еволюцію в нелінійно-оптичних середовищах
аксіально-симетричних лазерних пучків з гаусовим профілем інтенсивності. 
Однак варто було б привести оцінки впливу на ці процеси пучків 
випромінювання, форма яких відмінна від гаусових, наприклад, кільцевих або 
квазіоднорідних, а також пучків з фазовими сингулярностями хвильових 
фронтів, що викликають значний інтерес у даний час. 

3. У роботі переважно використовується наближення заданої поляризації, а
при відході від цього наближення використовується здебільшого емпіричні 
розрахунки. Бажано аналіз провести в більш загальному вигляді з отриманням 
виразів для зв’язаних амплітуд електромагнітних полів. 

4. В експериментальних дослідження автором використано лише
рубіновий лазер. Більш глибокому вивченню поставленої проблеми сприяло б 
розширення джерел збуджуючого випромінювання та вихід за межі видимого 
діапазону. Це надало б змогу включити до розгляду вищі параметричні 
компоненти ВКР у антистоксовій та стоксовій ділянках спектра. 

5. Оскільки у роботі розглядаються випадки надсвітлових швидкостей
руху осередків нелінійної поляризації, то важливим уявляється аналіз 
середовищ з аномальною дисперсією. Цього питання автор навіть не ставить у 
дисертації. 

6. Незважаючи на значні за об’ємом наведені результати стосовно
двокюветних схем збудження ВКР, залишається питання стосовно мінімальної 
тривалості генерованих імпульсів. Адже, якщо мова іде про надкороткі 
імпульси та їх компресію, то необхідно використовувати кореляційні методи 
аналізу з оптичною затримкою. 
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