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Дисертаційна роботу Ковальчука  Олексія Сергійовича „Металеві 

мікродетектори потоків іонізуючого випромінення”  присвячена розробці  

новітніх детекторних технологій для вимірювання потоків  заряджених 

частинок та синхротронного випромінювання. Як показано в дисертації, 

детектори мають ряд унікальних властивостей, особливо стосовно радіаційної 

стійкості та мінімізації впливу детектуючої системи на вимірювані радіаційні 

потоки. Розробка базується на вітчизняних технологіях і системах, розроблених 

в ІЯД НАН України. Проведені численні дослідження із виготовленими 

детекторами на вітчизняних і зарубіжних установках із пучками фотонів і іонів 

довели високий рівень розроблених детекторних систем і широкий спектр 

можливостей їх використання в ядерній фізиці, радіаційній терапії і інших 

областях. 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи. Розроблені в дисертації 

новітні детекторні системи, а також суттєво вдосконалені існуючі системи,  

дозволяю не лише покращити точність отриманих фізичних результатів, а й 

спостерігати та досліджувати недосяжні раніше фізичні процеси та явища. В 

дисертаційній роботі Ковальчука О.С. представлена розробка та побудова 

перспективної детекторної системи на базі унікальних металевих мікро-

детекторів. Розроблені за безпосередньої активної участі автора детектори є 



актуальними не лише для експериментальної ядерної фізики та фізики високих 

енергій, але й для промисловості (мас-спектрометричний аналіз, рентгено-

структурний аналіз) та медицини (радіаційна терапія), про що свідчать 

результати проведених автором досліджень. 

Структура і зміст дисертації. Дисертація Ковальчука О.С. побудована у 

традиційний спосіб і складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. 

У вступі обґрунтована актуальність досліджень по темі дисертації, 

поставлена мета роботи, визначені предмет і об’єкт досліджень, наведені 

наукова новизна і практична значимість результатів, а також відомості про 

апробацію роботи. 

Перший розділ дисертації присвячений теорії вторинної електронної 

емісії (ВЕЕ), яка лежить в основі роботи металевих мікродетекторів. При 

бомбардуванні тонкого металевого стріпа потоками заряджених частинок чи 

електромагнітного випромінювання з обох його поверхонь відбувається 

вторинна електронна емісія. Вимірювання утворюваного при цьому 

позитивного заряду в ізольованому сенсорі покладено в основу принципу дії 

металевих мікродетекторів, розроблених в рамках даної дисертації.  

Сформульовано принцип роботи металевого мікродетектора та 

обґрунтовано його характеристики. Наведено розрахунки нагрівання детекторів 

пучком протонів та синхротронного випромінювання та визначено граничні 

умови застосування детекторів, представлених у дисертації.  

Автором проведено ґрунтовний теоретичний огляд із викладенням 

основних результатів попередніх досліджень ВЕЕ і висвітлює добре розуміння 

автором фізики процесів. Які лежать в основі роботи цих детекторів. 

У другому розділі представлено дуже опис  технологій виготовлення  

металевих мікростріпових сенсорів та детекторних модулів на їх основі. 

Зокрема описано процедуру мікро-фотолітографії та плазмохімічного 



травлення, які були використані для створення унікальних детекторів 

іонізуючого випромінення з товщиною всього 1 мікрон. Представлено дизайн та 

конструктивні елементи детекторних модулів. Автор добре розуміється на цих 

складних  сучасних технологія виготовлення. 

У третьому розділі описані детально системи зчитування даних з 

металевих мікродетекторів. Наведено характеристики та принцип роботи 

високочутливих зарядових інтеграторів, розроблених в Інституті ядерних 

досліджень НАН України, мікрочіп VA_SCM3 компанії IDEAS (Осло, 

Норвегія), детекторні системи XDAS (Sense-Tech, Великобританія) та Timepix 

(ЦЕРН), які були використані в роботі для побудови оригінальних позиційно-

чутливих детекторних систем іонізуючого випромінення для широкого кола 

застосувань. 

Четвертий розділ містить результати експериментальних досліджень 

створених детекторних систем на базі металевих мікродетекторів. Були 

виконані  вимірювання профілю пучка синхротронного випромінювання в 

дослідницькому центрі DESY (Гамбург). Дослідження на протонному пучку 

були виконані на тандем-генераторі ІЯД НАН України. Металеві 

мікродетектори були застосовані для реєстрації просторового розподілу 

інтенсивностей іонів малої енергії (3 — 20 кеВ) у фокальній площині мас-

спектрометра в ІПФ НАН України (м. Суми) в режимі реального часу. Наведено 

результати дослідження швидкоплинних процесів з динаміки фазових переходів 

в металах та їх сполуках при нагріванні/охолодженні на установці швидкісного 

рентгеноструктурного аналізу ІПМ НАН України. На Європейському 

синхротроні (Гренобль, Франція) виконані вимірювання фракціонованих пучків 

синхротронного випромінення. В Хайдельберзькому іонно-терапевтичному 

центрі (HIT, Heidelberg) виконані успішні дослідження  фракціонування пучків 

високоенергетичних адронів (70−250 МеВ/нуклон). Варто відзначити, що автор 



прийняв безпосередню активну участь у цій великій кількості 

експериментальних досліджень на різного типу прискорювачах. 

Загалом робота написана і оформлена добре. Разом з тим, потрібно 

зробити деякі зауваження. 

1. Присутні описки і невдалі вирази в різних розділах. Зокрема 

використання латинської літери s замість грецької σ  (стор. 19), терміни 

‘малюнок’ (стор.19 і ще в кількох місцях), ‘у скобках’ (стор. 38), ‘маскуючи … 

параметри’ (стор. 37), ‘слідуючи’ (потрібно ‘наступні’, стор. 66, 68),  

‘металевого режиму роботи детектора’ (стор.80). Написання слів: 

‘бомбардууючого’ (стор. 45), ‘електроні’ (стор. 6),  ‘дететктор’ і ‘розлілення’ 

(стор. 116) та ін.  Незакінчена фраза на стор. 5: ‘Таким чином, можна 

сформулювати.’  

2. Є деяка плутанина із нумеріцією рисунків і формул. Зокрема, рис 4.2 

замість 4.3 (стор. 68), ‘на рис. 3.3’ (потрібно ‘на рис. 2.3’, стор. 40).  В Розд. 1.1,     

нема формул з номерами 1.1 та 1.2, а нумерація фактично із 1.3. 

3. В Розділі 4 посилання не літературні джерела [1-5] (стор. 80) виглядає 

помилковим. Наприклад, замість посилання на пристрій  SCAPS  - насправді це 

посилання на Theory of Secondary Electron Emission і т.п. 

4. На  Рис. 4.12. показано розподіли в одиницях номерів стріпів, а в тексті 

говориться про розміри в мікронах, зокрема ширина розподілу. Доцільно було б 

представити рисунок із розподілами  в одиницях довжини. 

5. При проведені розрахунків верхньої межі інтенсивності вимірюваних 

пучків, які приводять до  теплового нагрівання детекторів автор брав за 

значення критичної температури 500 С, справедливо вважаючи, що 

термоелектронна емісія буде основним фактором спотворення сигналу. Але 

 

Але відмічені недоліки не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційної роботи, виконаної на високому науково-технічному рівні. 



Наукова новизна та достовірність висновків роботи. Дисертація являє 

собою завершену роботу по створенню унікальних мікростріпових металевих 

детекторів, про що  свідчить велика кількість публікацій, доповідей на 

конференціях та отриманий патент на винахід.  

Основні положення дисертації висвітлені у 11 наукових роботах у 

провідних вітчизняних та закордонних фахових виданнях, 1 патент України на 

винахід. Дисертація пройшла апробацію у доповідях на багатьох міжнародних 

конференціях.  

Зміст автореферату відображає основні результати, положення, 

рекомендації й підсумкові висновки і повністю відповідає змісту дисертаційної 

роботи. Автореферат оформлений згідно чинних вимог. 

Зміст роботи, об’єкт і предмет дослідження, отримані результати 

відповідають спеціальності, з якої дисертація подана до захисту. 

Вважаю, що робота має важливе наукове і практичне значення та за 

науковим рівнем, новизною і достовірністю результатів повністю відповідає 

кваліфікаційним вимогам щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук, а її автор Ковальчук Олексій Сергійович заслуговує 

на присудження йому наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 01.04.16 - Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій. 

 


