
. Вiдгук

офiцiйного опонента на диGертацiйну роботу Комишан ОлекGандри
олегiвни

<<Вплив хаотичноТ генерацiТ на вимушене
комбiнацiйне розсiяння барвникiв>>

преOсmавленоТ на зOобуmmя науковоео сmупеня канdчdаmа фiзuко-
маmемаmuчнlJх наук за спецiалънiсmю 01.04.05 - опmLtка, лазерна

фiзuка

't. Актуальнiсть теми.
Актуальнiсть виконаноТ дисертанткою роботи полягае у встановленнi

впливу хаотичноТ генерацiТ (ХГ) на вимушене комбiнацiйне розсiяння

(ВКР) барвникiв, а саме у доведенi гiпотези АСКР-подiбного механiзму

виникнення ВКР барвникiв в багатократно розсiювальному середовищi.

Встановлений механiзм розширюе систему знань в нелiнiйнiй оптицi, В

роботi показано, ц.lо цей вплив може бути успiшно використаний для

отримання коливальних спектрiв молекул лазерних барвникiва, що

беззаперечно можна використовувати в спектроскопiТ комбiнацiйного

розсiяння.

2.3в'язок роибот из науковими программами, планами, темами

Сукупнiсть результатlв, якl представленl в дисертацll, одержанluукупнlсть результатlв, якl представленl в дисертацll, одержанl у

результатi iT виконання в рамках тематики науково-дослiдноТ лабораторiТ

"Спектроскопiя конденсованого стану речовини" кафедри оптики

фiзичного факультету КиТвського нацiонального унiверситету MeHi

Тараса Шевченка. Зокрема, автор брала участь у виконаннi теми

"Фундаментальнi дослiдження в галузi фiзики конденсованого стану i

елементарних частинок, acтpoнoMiT i матерiалознавства для створення

основ HoBiTHix технологiй" Ng держреестрацiТ 1 1 БФ051-01 .

3. Мета i структура дисертацiйноТ роботи.
Метою дисертацiйноТ роботи е встановлення закономiрностей та

механiзму впливу явища хаотичноТ генерацiТ на вимушене комбiнацiйне

i КиТвськоrо нацiонального унiверситеryj iMeHi Тараса Шевченка
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2

розсiяння свiтла органiчних барвникiв в багатократно розсiювальних

середовищах.

Перший роздiл (об'емом 26 стор.) присвячений огляду лiтератури. В

ньому розглянутi особливостi явищ хаотичноТ генерацiТ та вимушеного

комбiнацiйного розсiяння в багатократно розсiювальних середовиlлах, а

також принципи активноТ спектроскопiТ комбiнацiйного розсiяння. Також

представленi ранiше висловленi гiпотези щодо механiзму спiльного

протiкання явищ хаотичноТ генерацiТ та вимушеного комбiнацiйного

розсiяння барвникiв в багатократно розсiювальних середовиlлах,

встановлення якого е метою даноТ дисертацiйноТ роботи..

В другомч роздiлi (12 стор.) описано експериментальне

устаткування, методики виготовлення зразкiв, проведення дослiджень та

визначення коливального спектра молекул барвника iз спектра йогО

випромiнювання при спiльному протiканнi явищ ВКР та ХГ (названий

автором ВКР-ХГ ).

В третьомч роздiлi (26 стор.) наведено експериментальнi данi, якi

свiдчать про вплив ХГ на виникнення ВКР органiчних барвникiв В

везикулярних полiмерних плiвках, доведено гiпотезу виникнення ВКР

барвникiв в багатократно розсiювальному середовищi за АСКР-подiбним

механiзмом, розглянуто форму лiнiй в коливальних спектрах молекул

родамiна бЖ отриманих зi спектрiв ВКР-ХГ, а також, наведенi результати
отримання явища ВКР-ХГ в однорiдних зразках, вкритих сильно

розсiювальною оболонкою.

В четвертомч роздiлi (19 стор,) наведенi рфультати дослiдження

двокомпонентних везикулярних плiвок з метою розширення
спектрального дiапазону отримання коливальних спектрiв барвникiв iз

спектрiв ВКР-ХГ.
(18 стор.) дослiджено вплив ефектiв

перепоглинання та перевипромiнювання люмiнесценцiТ на спекТР

вторинного випромiнювання барвникiв та порядок виникнення лiнiй ВКР

в спектрах ВКР-ХГ при збjльшеннi iнтенсивностi лазерного накачування,
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Висновки до дисертацiйноТ роботи, що мiстять шiсть пунктiв,

пiдбивають пiдсумки виконаноТ роботи вiдповiдно до мети дисертацiТ та

поставлених завдань.

4, OcHoBHi результати дисертацiТ, якi складають предмет iT

науковоТ новизни та практичноТ цiнностi.
,Щисертацiйна робота е експериментальним дослiдженням. Для

досягнення мети дисертацiйноТ роботи був запропонований

експеримент, який дозволив встановити актуальний механiзм впливу ХГ
-/на ВКР бdрвникiв в багатократно розсiювальних середовищах та

вiдкинути iншi гiпотези, якi iснували до цього. flля цього опромiнювались

везикулярнi двокомпонентнi плiвки, в яких ХГ виникала на молекулах

лише одного барвника i як показав експеримент, випромiнювання ХГ

цього барвника викпикало ВКР як власних молекул, так i другого
барвника. Це означае, |ло явища ХГ та ВКР можуть виникати послiдовно

на рiзних молекулах i доводить гiпотезу АСКР-подiбного механiзму

виникнення ВКР органiчних барвникiв в багатократно розсiювальних
середовищах,

Було показано, lло спiльне явище ВКР-ХГ може спостерiгатися не

тiльки в везикулярних плiвках та концентрованих суспензiях

дiелектричних мiкрочастинок, а й в однорiдних зразках, вкритих сильно

розсiювальною оболонкою. I-]ей тип зразкiв е важпивим для дослiдження
барвникiв, якi е нестiйкими в везикулярних плiвках.

Автором дисертацiТ було показана доцiльнiсть використання

сумiшей барвникiв (на прикладi сумiшей Рý/ý+р605 та p597+RбG) в

дослiджуваних зразках для отримання коливальних спектрiв молекул цих

барвникiв в розширеному спектральному дiапазонi. Описано принципи

добору комбiнацiй барвникiв для отримання оптимального результату.
Виходячи з АСКР-подiбного механiзму розглянуто вплив ефектiв

перепоглинання та перевипромiнювання на спектр вторинного

випромiнювання барвникiв та якiсть проявлення ВКР, а також

послiдовнiсть виникнення лiнiй ВКР барвникiв в спектрах ВКР-ХГ. Було

отримано, що цi лiнiТ виникають в чiткiй послiдовностi вiд

короткохвильових до довгохвильових j це вiдбуваеться за рахунок
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розширення спектра ХГ (другоТ компоненти накачування ВКР за АСКР-
подiбним механiзмом) в довгохвильову область.

Отже, практична цiннiсть роботи роботи пов'язана iз розширенням
iнформацiТ про протiкання i взаемодiю ефектiв ВКР та ХГ в багатократно

розсlювальних середовищах та розширенням можпивостеи

використання ефекту ВКР-ХГ в спектроскопiТ комбiнацiйного розсiяння
свlтла.

Порiвняльний аналiз текGту дисертацii й автореферату показуе,

що автореферерат адекватно вiдображае змiст дисертацiТ.
5. Зауваження до роботи та недолiки в оформленнi дисертацiТ.
Результати i методи дослiджень в дисертацiйнiй роботi викладенi

загалом достатньо логiчно i зрозумiло. Автор в цiлому ясно ро3кривае
суть виконаноТ роботи, аргументуючи зробленi висновки. Текст

написаний грамотно, за винятком окремих синтаксичних неточностей i

друкарських помилок, малюнки в бiльшостi виконанi ясно, Однак,

вiдзначаючи загальний хороший piBeHb дисертацiйноТ роботи, необхiдно

звернути увагу на oкpeмi недолiки, шо стосуються викпадення матерiалу

i деяких промiжних висновкiв.

1. У роботi експерииментально пiдтверджено, що механiзм

протiкання явища вимушеного комбiнацiйного розсiяння (ВКР)

пов'язаний iз комбiнацiею монохроматичного лазерного випромiнювання

i випромiнювання хаотичноТ генерацiТ (ХГ) iз суцiльним спектром. На цiй

ocHoBi автором робиться висновок без )еmальноi фiзччноТ ареуменmацГ|

про тс, що ефекти вимущеного випромiнювання та вимушеного

комбiнацiйного розсiяння (ВКР) вiдбуваються послiдовно на рiзних
молекулах

2, У роботi не досить чiтко сформульованi спiввiдношення мiж

механiзмами взаемодiТ ВКР та ХГ для систем органiчних барвникiв у
багатокартно розсi ювал ьн их середови щах.

3. Чим з фiзичноТ точки зору обумовлений вибiр експериментальних

зразкiв. Чи е BiH достатнiй для того, щоби робити узагальнюючi
висновки?

Вказанi зауваження, однак, не е принциповими i не впливають на

зробленi автором висновки та позитивну оцiнку роботи,
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6. flocToBipHicTb i новизна результатiв роботи.
Отриманi експериментальнi результати та висновки показують, що

механiзм впливу ХГ на ВКР барвникiв в багатократно розсiювальному
середовищi встановлений однозначно, оскiльки явища ХГ та ВКР
вiдбуваються на рiзних молекулах барвника. В роботi наведена

достатню кiлькiсть експериментальних результатiв iз застосуванням
адекватних методiв реестрацiТ, що пiдтверджуе достовiрнiсть результатiв

роботи. Представленi до захисту результати претендують на наукову

новизну та практичну значимiсть, отриманi вперше i не викликають

заперечень. Вони опублiкованi в авторитетних наукових журналах,

багаторазово доповiдались на мiжнародних конференцiях i вiдомi

спецiалiстам.
Результати роботи важпивi для розумiння нелiнiйних властивостей

лазерних барвникiв в сильно розсiювальних середовиlлах, а також для

розширення можпивостей дослiдження цих барвникiв методами

спектроскопiТ комбiнацiйного розсiяння.
Результати роботи можуть бути застосованi в науково-дослiдних

iнститутах фiзичного, фiзико-технiчного та фiзико-хiмiчного профiлiв НАН

УкраТни (lнститути фiзики, фiзичноТ оптики, фiзики поверхнi, фiзико-
технiчний iнститут, iнститут фiзико-органiчноТ xiMiT), вищих учбових
закладах (нацiональнi унiверситети: КиТвський iMeHi Тараса Шевченка,

Харкiвський iMeHi Каразiна, Харкiвський радiоелектронiки, Львiвський

iMeHi Франка, Чернiвецький iMeHi Федьковича), а також як основа для
створення спiльних проектiв з провiдними iноземними науковими

установами.
7. Висновок

Оцiнюючи весь комплекс дослiджень, якi представленi в роботi, слiд

вiдзначити, що робота Комишан О.О. е актуальною науковою роботою

для розширення знань нелiнiйноТ оптики та квантовоТ електронiки. Вона е

завершеним науковим дослiдженням, в якiй доведений АСКР-подiбний

механiзм виникнення ВКР молекул барвника, OcHoBHi результати роботи

опублiкованi своечасно i позитивно сприйнятi фахiвцями. Автореферат
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повнiстю вiдображае змiст дисертацiТ, ocHoBHi HayKoBi положення та

практичну значимiсть роботи.

Виходячи з вищенаведеного, вважаю, що представлена дисертацiя

<<Вплив хаотичноТ генерацiТ на вимушене комбiнацiйне розсiяння

барвникiв>> вiдповiдае вимогам МОН УкраТни до кандидатських

дисертацiй, зокрема, п. 1 1, 9 <<Порядку присудження наукових ступенiв i

присвоення вченого звання старшого наукового спiвробiтника>,

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 24.07.2013 Nq

567, а ТТ автор, Комишан Олександра Олегiвна, заслуговуе присудження

наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук зi спецiальностi

01,04.05 - оптика, лазерна фiзика.

пЩоктор фiзи ко-математич н их наук,

професор кафедри оптики та

видавничо-полiграфiчноТ справи

lнституту фiзико-технiчних та

комп'ютерних наук

Чернiвецького

унiверситету
Федьковича

Пiдпис п

засвiдчую.

Ушенко о. Г,

нацlонального

lMeHl Юрiя

бч9. оъ

ьр

Ф
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вцгук
офiцiйного опонента

на дисергацiйну робоry Комишан Олександри Олегiвни
*Вплив хаотичноi генерацii на вимушене комбiнацiйне розсiяння

барвникiв"
подану на здобуття науковою ступеня к€lндидата фiзико-математичних наук

за спецiа.гrьнiстю 01.04.05 - оптика., л€}зерна фiзика

1. Актуальнiсть теми дисертацii
Вимушене комбiнацiйне розсiювання свiтла (ВКР) стало ефекгивною

методикою дJIя вивченIuI будови скJIадних споJryк та дослiдженнll iх взаемодii
з н€}вколишнiм середовищем. Неповний перелiк характеристик, якi можна
отримати iз спекгрiв ВКР, вкJIючае:

- якiсний i кiлькiсний аналiз речовини,
- iдентифiкацiя хiмiчних сполук,
- виявJIення споJryк у сумiшах тощо.

Сама методика проведення вимiрювztнь полягае у реестрацiТ спектрiв пiд дiсю
збудження лЕtзерним випромiнюваrrням, та iх розшифровки. При вимiрюваннi
спекгрiв при низьких температурах (що, зазвичай, вiдrовiдають температурi

рiдкого гелiю) можна вивIIити особливостi речовини в ii збудженому cTaHi.
За роки розробки i використ€lЕня ВКР ж потужного метода вивченнl{

струIсryри молекул та iнших скJIадних речовин, методика ВКР зЕ}знав€шIа

багатъох фундамент€lльних вдосконttлень. Ефект ВКР знайшов широке
застосуваннjI в комбiнацiйних лазерах дJIя перетворення частоти л€lзерного
випромiнювання; в акгивнiй лазернiй спекгроскопii, яка дозвоjul€ проводити
кiлькiсний та якiсний аналiз газiв, локttльЕу дiагностиху пapal\deTpiB плазми i
т.п.; в задаччж по оберненню хвилъового фронта. Зазвичй, АСКР (активна
спектроскопiя комбiнацiйного розсiяння) базуетъся на реестрацiТ
антистоксовоi областi спекгру, використовуе досить скJIадну апаратуру9 що
потребуе синхронiзацii двох л€}зерних джерел випромiнюваннrl. В той же час,
оц)имання спектрiв комбiнацiйною розсiювання (КР) свiтла органiчних
барвникiв в стоксовiй областi дул(е ускJIадIено сипьною люмiнесценцiею ik
молехул, на фонi якоI важко зарееструвЕIти малоiнтенсивне розсiяне
випромiнювання прямим способом.

В ocTaHHi десягирiччя, Ееоднорiднiстъ середовища та багатократне

розсiювання свiтла (БРС) в ньому використовуються як специфiчнi умови, якi
дозволяють отримати i вивчити HoBi властивостi речовини. Якщо на
початкових перiодах використ€lннJt методики ВКР, розсiювання свiтла на
неоднорiдностях розгiIядапося як негативне фонове засвiчення, що зменшус
роздiльну здатнiсть лiнiй i ефективнiсть вимiрювань, то з часу створення
пазерiв хаотичIIоi генерацii свiтла (так званих )С-лазерiв), вони р€tзом з БРС
стilJIи використовуватися не тiльки як i, qде i специфiчнi джерела

Вiддiл дlловодства та apxiBy
Киiвського нацiонального унiверситеry

iMeHi Тараса Шевченка
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збlцження для ВКР. Хаотична генерацЬ ()С) може виникати в розсiювztпьпих
середовищах, в яких вiдбуваеться багатократне пружнс розсiяння на
спецiа.пъно введених в €жтивне середовище центрах розсiллня. IHTepec до
цъого тигry лазерiв виник в зв'язку з можJIивiстю отримання виIшуIпеного

випромiнювання в мiкрооб' смах без застосувЕlнЕя резонаторiв.
При дослiдженнi ХГ в розсiювапьних середовищ&х, в якi були введенi

лазернi барвники, було знайдено )rмови, коJIи в окремих випадках на фонi
безструктурних спектрiв )Г можуть виникати лiнiТ ВКР органiчного
барвника. В багатократно розсiюв€Iпьних середовищах явища )С та ВКР
барвникiв пов'язанi в один нелiнiйний процес, назвrIний в роботi ВКР-)Щ
спектр випромiнюваннrl якого може бути використаrrий дjIя визначення
коливtLльного спектра молещул барвника. Зокрема, зусилля н€шрutвленi на
встановJIення фундаментЕlлъних принципiв непiнiйного процесу ВКР-)il]
Причому, бiльшiстъ робiц що проводяться в CIIIA, Свропi напр€tвJIенi на

розробки методик ВКР-сгrектроскопii при рiзних типах )С. У вiтчизнянiй
лiтераryрi, та в лiтераryрi ближrrього зарубiжжя (Росiя), TaKi роботи явJIяються
пiонерськими.

В дасертацiйнiй роботi дослiджено особливоотi нелiнiйного процесу
ВКР-)С в розсiювiLIIьних зразках з домiшкаruи барвникiв при д{фузному
режимi поширення випромiнювання в активIIому середовищi. Аrсгивними

центраI\4и в зразкzlх явJuIються молекуIи лазерних барвникiв (таких як,

родашriни), або сумiшi барвникiв.При цьому рееструютъся спектри в стоксовiй
областi (в областi rпомiнесценцii барвникiв), що значно спроц{уе апаратурну
частиЕу методики ВКР. ,Щисергантка вивч€lла характеристики ВКР-)С як при
гелiевих температурах, так i при кiмнатних температурах.

Акryальнiсть дисергilIiйноi роботи IIоJIягае у вивченнi механiзмiв та
закономiрностей протiкання процесу ВКР-)Г, що сприrIс застосуванню цiеi
методики для кiлькiсного i струкгурного аналiзу органiчних cIIoJý/K,

вкJIючаючи HoBi сиIIтезованi лазернi барвники та iншi речовини з невiдомоЮ
бlцовою, а також реестрацiю мzших домiшок в сумiшах.

Дкryальнiсть роботи пiдтверлжуеться також тим, що резулът€tти,
викJIаденi в нiй, були отриманi в рамках науково-дослiдlоТ роботи за темою
"Фундаментальнi дослiдження в гаrrузi фiзики кондеIIсованою стаIIу i
елементарних частинок, acTpoHoMiТ i матерiалознавства дIя створення основ
HoBiTHix технологй" Ns дер}ФеестрацiТ 1 1БФ05 1 -0 1.

2. OcHoBHi HayKoBi та практичнi результати дисертацii'.
Основними на дуN4Iry оrrонеЕта IIауковими i практллчними реЗультатами

дисертацiйноi роботи Копцишан О.О. е TaKi:
1. Було експериментtulьно докtlз€lно, що явище ВКР-)С в дифузно-

розсiювальних середовищах з zlктивIIими молекулами (барвниками)
представJIяс собою один нелiнiйний процес, при якому виник€lють cToKcoBi
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спектри КР молекул внаслiдок збудження ХГ в середовищi. Щей процес
пороговий, а iнтенсивнiсть та кiлькiсть лiнiй КР залежить вiд iнтенсивностi
ХГ на данiй частотi та шириЕи спектру XI] якi в свою черry залежить вiд
iнтенсивностi накачувzшIrя та ефекгивно cTi свiтлорозсiяння в середовищi.

2. ЩослiджеЕо длнаlrлiку змiн форми та iнтенсивностi лiнiй в спектрах
при ВКР-)С дJIя зразкiв рiзною тиrrу: везикулярних плiвок з одним
барвником, з сумiшаrrли барвникiв рiзних типiв, а тzжож в однорiдних
полiмернrоr розчинах барвника помiщених в KoMipKy з розсiюв€IIIьною
оболонкою, i в зр€tзкzlх коЕцентрованоi суспензii. По спектрам
експериментzlльно встановлено iснування наступних цроцесiв при ВКР-ХГ:
процес передачi енергii збудження мiж молекулами барвникiв для сумiшей;
виЕикнення друюТ сrчгуги )Щ яка зумовJIена ефекгами перепогJIин€lння та
перевипромiнювання люмiнесценцii.

3. Розроблено i застосовано аналiтичну методику реестрацiТ та

розlлифровки ВКР-спекгрiв при використаннi технiки ВКР-)С.
Розроблено методику приготування як однокомпонентних

розсiюва-rrьнIlD( зразкiв, тЕж i зразкiв з сумiшаrrли барвникiв, вкJIючаючи
невiдомi барвники. ВстаноыIено дiапазони iнтенсивностi накачки
збlцжуючою лr}зера в залежностi вiд скJIаry i концентрадiТ барвникiв та ix
сумiшей в зразк€lх дJIя отриманнrI максима.гrьноi ефекгивностi реестрацii
спекгрiв при ВКР-)С.

4. Отримано i дослiджено ВКР-ХГ в однорiдних полiмерних розчинах
барвникiв, але якi мiстягъся в зр€tзкulх з сильно розсiюва-шьною оболонкою дIя
забезпечення процесу ХГ. Показано, що цей тип зразкiв до]
використовувати з барвникашли, .шti е нестiйкими в везикулярних гшiвках.

зразкiв доцiльно

3. ,Щостовiрнiсть результатiв, отримаЕих у роботi. Ступiнь
обгрунтованостi висновкiв та рекомендацiй,
дисертацii'.

сформульованих

Високий ступiнь обгрунтованостi та достовiрнiсть результатiв та
висновкiв, сформульованих у дисертацii забезпечуетъся такими факгорашм.

1. Вдалий вибiр добре розвинених i широко апробовапих с)цасних
оксперимеIIтILIIьних методик дJIя дослiдження ВКР, в яких вшrюченi:
збудження зразкiв iмпульсним лазерним випромiнюванЕям, охолодження
зразкiв до гелiевих температур, реестрацiя спекгрiв за допомогою ПЗС-
матрицi та Тх кошгr'rотерна обробка за допомогою спецiа.гliзовtlних
комп'ютерних програм i методик.

2. Великий об'ем проведон}r;( експеримент€uIьних вимiрювань на рiзних
зрчrзках, що вкJIючають сумiшi барвникiв, або одш барвник, вiдтворюванiсть
експериментаJIьних резулБтатiв. Узюдженiсть отриманих експериментшIьних

даних дJIя рiзних типiв зразкiв, а також з проведеними теоретичними

розрахyrlками по iнших методиках, i з дulними, отримаЕими з лiтераryри
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iншими авторами i методик€)ми фозрахунок псевдостоксових спектрiв по
спектрам III поглин€lннrl, метод SERRS - Stimulated enganced resonant Raman
scattering).

З. Докладlий аналiз експериментaльних даних та ix хороше узгодження
з теоретичними передбаченнями.

4. Проведений широкий огляд лiтератури по суIасним досягненням в
областi Вкр та Хг.

4. Наукова новизна та цiннiсть результатiв дисертацii'.
Отриманi у роботi результати м€lють високу наукову новизЕу та

цiннiсть, що поляг€tють у наступному.
1. Було встановIIено, що в багатократно розсiювальних середовищах

явища випромiнюваншI та вимушеного комбiнацiйного розсiяння активних
молекул протiкають на рiзних молекулах i тому вони роздiленi у часi i
просторi. Тим саrчrим експериментапьЕо доведено, що при ВКР-)С змiна
кубiчноi нелiнiйноi сприfoiятливостi дослiджуваноi речовини обумовпена
параметричЕими процесами, подiбно таким, якi спостерiгаються при активнiй
спектроскопii комбiнаrliйного розсiлrня (АСКР). Тим самим вiдкинуго
механiзм резонансного ВКР для випадку ВКР-)0.

2. BcTaHoBrreHo нЕшрямки розширення областi реестрацii спектра
колив€Ilrьних частот дJuI молекул барвникiв при застосуваннi методу ВКР-)Ш, а

с€tшlе, доведено розширеннrI спектру ХГ в довюхвилъову областi при
використаннrI сумiшi барвникiв в розсiюв€lJIьних середовищах за рацrнок
механiзмiв uередачi енергii збудження мiж молекулами барвникiв в першiй
смузi спектру )r, та виникненнrI другоi сrvtуги спектру ХГ обумовлене
ефекгами перепогJIинання та [еревипромiнюваrrня в зоЕу люмiнесценцiТ
одного iз барвникiв в сумiшi.

З. ОтримаЕо, що методом ВКР-)Щ можна iдентифirqувати одночасно

рiзнi коливанЕя молекул барвника; доказано, що в спектрах ВКР-ХГ
проявJIяютъся тiльки першi cToKcoBi компоненти рiзних коливань молекули.

5. Практична цiпнiсть роботи.
Практична цiннiсть роботи поjulга€ в наступному.
1. Розроблено експеримент€rльну методику дJIя встановJIення

характеристик збудження (коливальних спекгрiв) молекул барвникiв основану
на ресстрацiТ ВКР спекгрiв барвникiв в розсiюв{tлъних зрiLзках пiд дiею
накачки хаотичноi генерацii.

2. Розроблено методику приютувчlння везикулярних плiвок дJIя сумiшей
барвникiв (лвохкомпонентнi плiвки) з барвниками рiзнrх типiв, якi малоть

близькi або вiддаленi сцектри погJIин€lння та шомiнесценцii, науково
обгрунтовutно напрямки щодо вибору скJIаду i концентрацiТ барвникiв, rцо

дозвоJlяс сутт€во розширити дiапазон реестрацiТ спекгрiв невiдомих барвникiв
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при вКР-)с.

б. Повнота викладу основних наукових i практичних результатiв в
оrryблiкованих наукових працях. Завершенiсть i стиль викладу.
OcHoBHi HayKoBi та rrрактичнi результ€хти дисертацiйноi роботи Комишан

О.О. в повному обсязi огryблiкованi у 24 наукових прац.ш(, з них б статеЙ у
мiжнародних i вiтчизЕяIIих фахових журнапо<, 1 стtIття - у електроннiй
бiблiотецi, та |7 тез конференцiй, по яким особисю дрlсерганткою були
зробленi доповiдi на 7 конференцi-шl. Результати дисертацii пройшли достатню
апробацiю на 9 мiжнародних Еаукових конференцiлl.

Основну стратегiю, методологiю та змiст дослiджень, а також
iнтерпретацiю фiзичноi сугi отриманих наукових результатiв в диоергацiТ
Копцишан О.О. висвiтлено чiтко i поспiдовно, iз застосув€}I1ням науковою
стилю викJIаду. АнгореферЕ[т повною мiрою та об'сктивно вiдображае змiсц
структуру, ocHoBHi резу]Iьтати i висновки д{сертацii. !дсергацiя Комишан
О.О. являе собою завершене наукове дослИженЕя, виконане на високому
науковому piBHi.

7. Зауваження до дисертацii'.
При позитивнiй оцiнцi основних положень дисергацiь новизнi,

достовiрностi i практичнiй цiнностi отриманих резулътатiв потрiбно зазначити
насryпнi недолiки.

1. В роботi не зазначено, хто вперше i коли споотерiгаJIи спектри ВКР-
ХГ? Також не зi}значено, чи е ще iншi гругlлл у cBiTi, якi зймшоться вивченням
вкр-хг?

2. Не описано, яка rrрирода угворення другоi смуги (довгохвильовоi) в

спелстрi )С, що спостерiгаетъся при збirьшеннi накачки; члл icHye вона дlя Bcix
типiв барвникiв?

З. Не наведеЕа хоча б cxeMaTllTIEo модеJIъ процесу ВКР-)С.
4. У загальному дисертацiя оформлена акур€Iтно, проте в нiй

зустрiчаються стилiстичнi та набiрнi помилки, наприкJIOд, н& стор. |7; З|; З9;

46;49;64 (пiдпис до Рис. 3.1З); 79; |10; 116 (п. 17); 13а (п. 9а).

Слiд, проте, заувalкити, що зробленi зауваження не ставJLятъ пiд сушшiв

обгрунтованiсть, достовiрнiсть, наукову новизЕу i пракгичне значення
основних результатiв та висновкiв дисергащiйноi роботи i не вгrливають на if
загалъЕу висоrry оцiнку.

8. Висновки щодо дисертацii.
Оцiнюючи дисертацiйну роботи Комишан О.О. в цiлому, хочу

вiдзначитио що вона робить помiтний внесок у розумiння фiзи,пrих
закономiрностей вимушеного комбiнацiйного розсiювання свiтла при умоВах
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хаотичноТ генерацii в тонких везикуJIярних гшiвк€lх та об'смних зр€вках З

розсiюванням. Ще дозволяе використовувати результати роботи дJuI створення
новоi методlки в спектроскопii комбiнацiйною розсiювання на базi ВКР-)О.
Робота е завершеним науковим дослiдженЕям, виконаним на високому
cylacнoмy професiйному piBHi.

На ocцoBi всього викJIаденою вище ввaDкаю, що за своею €кту€lпьнiстrо,

обсшом проведених дослiдженъ, ступенем новизни, науковою та практичною

цiннiстю отрим€lних резулът€хтiв дисергацiйна робота Комишан Олександри
Олегiвни 'ОВплив хаотичноi генерацii на вимушеЕе комбiнацiЙне

розсiяння барвникiв" вiдповiдае вимогам "Порядку присудження наукових
сryпенiв i присвоеншI вченого звання старшою наукового спiвробiтника"
(Постанова КМУ вiд24.07.201З р., Ns 567), зокрема йою пп. 9 та 11, а також
вимогам МОН УкраiЪи до к€шдидатських дисертацiй, а iT автор безумовно
засJrуп)вуе присудження наукового сryпеня кандидата фiзико-
математичних Еаук за спецiальнiстю 01.04.05 - оптика, лаЗерна фiзика.

Офiцiйний опонент

старший науковий спiвробiтник
Iнстиryry фiзики IIАН Украiни,
кандидЕIт фiзико-математичних Еаук Бугайтук С.А.

Пiдпис ст. наук. спiвр. Бугйчуц

Вчений секретар
Iнстиryry фiзики Е{АН Манжара В.С.
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