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периментального вивчення оптичних спектрів мінералів та їх штучних ана
логів, які містять іони перехідних металів (3dN - іони) першого перехідного 
періоду, за різних температур і тисків. Досліджено вплив цих факторів на 
поведінку смуг поглинання різної природи: кристалічного поля, перенесен
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параметрів на характер внутрішньо- і міжкристалічного розподілу таких іонів 
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пічних досліджень за надвисоких тисків, зокрема, розглянуто феномен пере
ходу іонів Fе2+ у низькоспіновий стан у сидериті, який, імовірно, відбува
ється в кристалічних матрицях за високих тисків і може суттєво впливати на 
фізичні характеристики порід нижньої мантії Землі.
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