В ІД ГУ К
оф іційного опонента на дисертаційну роботу
Костюк Оксани Богданівни «К ласичні і квантові розм ірні ефекти в явищ ах
переносу в тонких плівках твердих розчинів PbSnA gTe», представленої
на здобуття наукового ступеня кандидата ф ізико-м атем атичних наук
за спеціальністю 01.04.18 - ф ізика і хім ія поверхні

А ктуальність тем и ди сертаційн ої роботи. Т ем а дисертаційної роботи
К остю к О.Б. відноситься до області тонкоплівкових технологій і стосується
проблеми отрим ання високоеф ективних напівпровідникових матеріалів на основі
плю мбум

телуриду,

терм очутливих

які

елем ентів

мож уть

бути

використані

терм оелектричних

для

генераторів

виготовлення

струму

під

час

перетворення теп лової енергії в електричну, як терм орезистивні чутливі елементи
засобів вим ірю вання тем ператури, датчиків інф рачервоного випроміню вання
тощо.
З інш ого

боку, сучасний розвиток

ф ізики

напівпровідників, зокрема,

технології отрим ання двовим ірних та квазіодновим ірних структур, інф ормаційновим ірю вальних технологій створю ю ть якісно нові підходи щ одо оптим ізації
характеристик напівпровідникових плівок ш ляхом введення доміш ок, які значно
впливаю ть на процеси переносу заряду. Так, на основі РЬТе автором було
отримано

новий

терм оелектричний

матеріал

PbA gSbT e

(LA ST) з

високою

терм оелектричною добротністю . К рім того, однією з проблем термоелектрики є
отримання м атеріалу зі стабільним p -типом провідності. Т ому заміщ ення атомів
РЬ частково атом ам и Sn дозволяє отримувати еф ективний матеріал р-типу
Pbm.x.2SnxA g2Tem. К рім того, у тонких плівках, коли товщ ина має порядок
довж ини хвилі де Б ройля для носіїв заряду, спостерігаю ться розм ірні ефекти, які
виявляю ться у проф ілях терм оелектричних парам етрів. В аж ливим також

є

отримання теоретичних залеж ностей терм оелектричних коеф іцієнтів від товщ ини
для нанорозм ірних плівок і прогнозування їх оптим альних значень.
Д ослідж ення

терм оелектричних

властивостей

та

особливостей

явищ

переносу у тонкоплівковом у матеріалі відкриває нові мож ливості практичного
застосування. Т ому подальш е теоретичне і експерим ентальне дослідж ення як
плівок бінарного телуриду свинцю , так і плівок p -типу провідності на основі
сполук Pbm.x.2SnxA g2Tem для оцінки впливу класичних та квантових розм ірних
ефектів, а також м еханізм ів розсію вання носіїв заряду є актуальною науковою
проблемою , а том у дисертаційна робота К остю к О.Б. є своєчасною і дозволяє
виріш ити одне із важ ливих наукових і практичних завдань щ одо одержання тонко
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плівкового м атеріалу на основі РЬТе та сполук на основі LA ST з прогнозованим и
терм оелектричними властивостями.
Н аукова новизна одерж аних результатів. А втором на основі проведених
комплексних теоретичних і експериментальних дослідж ень уперш е отримано
тонкі плівки

на основі

сполук P bm.x.2SnxA g2Tem (LA TT) та дослідж ено їх

терм оелектричні та кінетичні параметри.
У перш е дослідж ено і визначено вплив диф узного і дзеркального механізм ів
розсію вання на м іж ф азних м еж ах - «вільна поверхня» плівки, контакт «плівкапідкладка» у полікристалічних плівках на основі плю мбум телуриду та сполук
LATT.
В становлено теоретичні основи для розгляду класичних розм ірних ефектів у
напівпровідникових
У перш е

плівках

на основі

моделі

квазікласичного

на основі рівняння Больцм ана теоретично

наближ ення.

р о зв ’язано

задачу про

провідність і коеф іцієнт Зеєбека в ум овах нелокального з в ’язку між напруж еністю
і густиною струм у й отримано добре узгодж ення теоретичних розрахунків з
експериментом для паро ф азних конденсатів на основі РЬТе.
На

основі

експерим ентальних

вим ірю вань

м агнетоопору

плівок

Pbm.x.2SnxA g2Tem показано, щ о особливості транспорту носіїв заряду визначаю ться
квантовими інтерф еренційним и ефектами слабкої локалізації та спін-орбітальним
розсію ванням.
Теоретично обґрунтовано та експериментально підтвердж ено осцилю ю чий
характер терм оелектричних залеж ностей парам етрів наноструктур на основі
сполук Pbm.x_2SnxA g2T em для випадку виродж еного електронного газу.
С тупінь обґрунтованості і достовірності наукових полож ень, висновків
і реком ендацій. О тримані в роботі теоретичні і експерим ентальні результати є
достовірними
методик

і достатньо

одерж ання

структурних

обґрунтованими

матеріалів,

парам етрів,

завдяки

м атеріалознавчих

фазового

складу,

використанню
м етодів

сучасних

у

дослідж еннях

ф ізико-хім ічних

властивостей,

порівняння отрим аних результатів з відомими. Т ерм оелектричні параметри плівок
вимірю вали при тем пературах від 77 К до 300 К у постійних магнітних полях на
розробленій автом атизованій установці. Також

к о м п ’ю терне моделю вання і

обробку результатів експерим ентів виконували у середовищ і пакетів прикладних
програм M atlab, M aple, O rigin, Gw yddon, H ardw orX .
Н аукові полож ення, висновки та реком ендації апробовані автором на
проф ільних конф еренціях та підтвердж ені практично.
Основні наукові результати отримані в лабораторіях каф едри фізики і хім ії
твердого тіла Д В Н З «П рикарпатський національний університет імені В асиля
С тефаника» і є складовою частиною проекту наукової програми Н А ТО «Н аука
2

заради м иру та безпеки» «Therm oelectric M aterials and D evices for Energy Saving
and Security Increase» (N A TO SFPP 984536, держ авний реєстраційний номер
0 1 1UV007021), проекту М іністерства освіти і науки У країни «Нові композитні та
тонкоплівкові терм оелектричні матеріали на основі багатоком понентних сполук
A g-Pb-Sb-Te

(LA ST):

технологія,

властивості,

використання

(державний

реєстраційний номер Н ДР: 0115U 002303) та спільного українсько-білоруського
проекту Д Ф Ф Д М О Н У країни «Теплова та електронна динам іка в низько
розм ірних систем ах на еонові сполук Pb(Sn)-A g-Sb-T e для терм оелектричних
м ікрогенераторів енергії підвищ еної добротності” (держ авний реєстраційний
номер 0 1 17U 003188).
Значення роботи для науки та практики. Н аукове та практичне значення
роботи

полягає

ефективних

у

розш иренні

терм оелектричних

інф орм ації
структур

з
на

питань
основі

технології одерж ання
РЬТе

та

сполук

Pbm.x.2SnxA g2Tem з прогнозованим и властивостями.
О тримані залеж ності електричних парам етрів від товщ ини плівок в ум овах
реалізації класичних та квантових розм ірних еф ектів м ож уть використовуватись
для теоретичного пояснення та моделю вання властивостей плівкових структур.
В становлені ум ови реалізації дом іную чих м еханізм ів розсію вання носіїв
заряду у тонких плівках дозволяю ть оптим ізувати реж им роботи приладів
мікроелектроніки, створених на їх основі.
О держ ані результати комплексного вивчення особливостей транспортних
процесів слід використовувати при проектуванні і виробництві тонкоплівкових
датчиків інф рачервоного випром іню вання та терм оелектричних перетворю вачів
енергії з продовж еним терм іном роботи й оптим ізованим и експлуатаційними
параметрами.
Е ф ективність практичного значення роботи підтвердж ено 4 патентами
України.
О бсяг та зм іст ди сертаційн ої роботи. За зм істом та обсягом робота
відповідає вимогам, щ о ставляться до дисертаційних робіт на здобуття наукового
ступеня кандидата ф ізико-м атем атичних наук. Робота складається з вступу, п ’яти
розділів, висновків і списку використаних дж ерел, який м істить 195 найменувань.
Д исертація викладена на 168 сторінках друкованого тексту, основна частина
складає 133 сторінки, м істить 76 рисунків і 15 таблиць.
У вступі представлені науково-кваліф ікаційні ознаки дисертаційної роботи.
О бґрунтовано актуальність тем и дисертаційного дослідж ення, визначено о б ’єкт,
предмет, м ету і завдання та методи дослідж ення. П оказано наукову новизну
роботи та її практичне значення, наведено відомості про особистий внесок
здобувана та про апробацію і публікації основних результатів дослідж ень.
З

У перш ом у
кристалах

і

розділі «Ф ізико-хім ічні властивості і розмірні ефекти у

плівках

халькогенідів

свинцю »

приведено

аналітичний

огляд

літературних дж ерел з тем атики дослідж ень - щ одо ф ізико-хім ічних властивостей
та кінетичних властивостей в кристалах РЬТе та сполуках LAST. Розглянуто
технологію одерж ання, структуру і властивості тонких плівок та особливості
прояву класичного і квантового розмірних ефектів у плівках взагалі та в плівках
РЬТе зокрема.
Н а основі проведеного аналізу літературних результатів із теоретичних і
експерим ентальних дослідж ень сформ ульовані основні завдання дисертаційної
роботи.
У другом у розділі роботи "Способи вирощ ування тонких плівок плю мбум
телуриду та м етоди дослідж ення їх властивостей" описано технологію отримання
плівок на основі твердих розчинів РЬТе м етодом відкритого випаровування у
вакуумі з парової фази на підкладках із слю ди-м усковіт (0001) при температурах
підкладок Т п= (470-570) К, щ о дозволяло у одному циклі отримувати серії плівок
різної товщ ини (10-10000) нм при різних тем пературах випаровування Тв = (820870) К синтезованих сполук ш ляхом сплавлю вання компонентів у запаяних
кварцових ампулах. Ч ас конденсації задавали у діапазоні від 15 с до 180 с. Також
наведено м етодики вим ірю вання електричних парам етрів плівок, їх товщ ини та
температури,
визначали

коеф іцієнта

за

Зеєбека

допомогою

і типу

носіїв

атом но-силової

заряду.

м ікроскопії

С труктуру
та

плівок

Х -пром еневої

диф рактом етрії для дослідж ення наноструктур.
А наліз експерим ентальних дослідж ень проводили в рам ках поверхневого
розсію вання

на основі моделі квазікласичного

наближ ення, моделі

Ф укса-

Зондгеймера, теорії слабкої локалізації та спін-орбітальної взаємодії, теорії
квантово-розм ірних ефектів.
У третьом у розділі "Класичні розмірні ефекти в тонких плівках РЬТе"
представлені результати впливу м еханізму поверхневого відбивання електронів
на

електропровідність

плівки

прямокутного

перерізу,

а також

дослідж ено

залеж ності коеф іцієнта Зеєбека від товщ ини плівок на основі РЬТе на слю дяних
підкладках. Також , використавш и кінетичне рівняння Больцм ана, було визначено
інтегральну провідність в залеж ності від товщ ини плівки. Розглянуто дзеркальнодифузний м еханізм відбивання носіїв заряду від поверхонь плівки. П роведено
порівняння

теоретичних

розрахунків

з

експерим ентом

для

парофазних

конденсатів на основі РЬТе. В изначено вплив м еханізм у поверхневого відбивання
електронів на товщ инні залеж ності провідності коеф іцієнта Х олла та термо-ЕРС .
В становлено йм овірність дзеркального розсію вання носіїв заряду як на вільній
поверхні плівки, так і на меж і плівка-підкладка.
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Експерим ентально встановлено, щ о плівки п-РЬТе з менш им значенням
17

^

в

в

в

концентрації (п = 1,5-10 см ' ) маю ть інтегральну провідність на 2 порядки менш у,
18

3

•

•

ніж плівки з концентрацією п = 1,2-10 см" . П роте, коеф іцієнт Зеєбека для
перш их зразків є вищ им, а тому зм іна концентрації несуттєво впливає на
•

* 2

•

2

коефіцієнт терм оелектричної добротності Б а (1,5 та 3,5 м кВ т/К см для товстих
1 7

о

1

о

о

плівок при п = 1,5-10 см" та п = 1,2-10 см" відповідно).
Ч етвертий розділ "Транспортні процеси та терм оелектричні ефекти в
плівках PbSnA gTe" присвячено дослідж енням кінетичних явищ у плівках на
основі сполук P b l 4 Sn 4A g 2 Te 2 o, P b 16 Sn 2 A g 2 Te 2 0 , P b 18A g 2 T e 2 o на слю ді в залеж ності
від товщ ини, тем ператури, складу та частоти електричного поля, а також
вивченню впливу процесів на меж ах зерен на терм оелектричні властивості плівок.
П оказано,

що

конденсати

товщ иною

менш е

500

нм

характеризую ться

покращ еними терм оелектричним и властивостями, а тонкі плівки на основі сполук
P b l 4 Sn 4 A g 2 Te 2 o м аю ть

найбільш у

терм оелектричну

добротність

порівняно

з

інш ими складами.
В становлено, щ о електричні властивості плівок у значній мірі залеж ать від
структурної досконалості тонких плівок, ф ракцію вання наваж ки та акцепторним
впливом кисню . Зокрем а, на дифузне розсію вання на поверхні та на м іж зеренних
межах.
Т ем пературні залеж ності питомої електропровідності та рухливості носіїв
заряду

поясню ю ться

м еханізм ам и

розсію вання

на

акустичних

фононах

та

границях зерен: при високих тем пературах основним механізм ом є розсію вання
на акустичних ф ононах, а при тем пературах Т < 150К зм енш ення рухливості
носіїв заряду та провідності поясню ється розсію ванням на границях зерен.
Т ерм оелектрична потуж ність

Б2о та коеф іцієнт

Зеєбека зростаю ть

збільш енням тем ператури для всіх дослідж уваних складів. Д ля плівок
P b 16 Sn 2A g 2 T e 20 та P b 18A g 2 T e 2o статистика носіїв

струм у

із

складів

є невиродж еною

і

коеф іцієнт Зеєбека близький до передбаченого теоретичного значення. Для плівки
складу P b l 4 Sn 4A g 2 Te 20 електронний газ носіїв струм у є виродж еним і коеф іцієнт
Зеєбека зростає пропорційно температурі. Т ака поведінка носіїв у плівках даного
складу дозволяє їх використати для реалізації квантового розм ірного ефекту.
Д ля вияснення природи транспорту носіїв заряду проведено дослідж ення
м агнетоопору для плівок на основі сполук PbSnA gT e від складу та температури.
Закономірності зм іни м агнетоопору пояснено в рам ках теорії слабкої локалізації з
врахуванням

спін-орбітального

розсію вання.

С постереж увані

квантові

інтерференційні еф екти в плівках Pbrn_x_2 SnxA g 2 T em пояснені спін-орбітальною
взаємодією при розсію ванні на доміш ках, на поверхні плівок та на границях
зерен.
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У

п'ятом у

розділі

електропровідності,

"К вантово-розмірні

коеф іцієнта

термо-ЕРС

ефекти
та

у

питом ої

проф ілях

питом ої

терм оелектричної

потуж ності для наноструктур IV-VI" на основі моделі квантової прямокутної ями
з плоским дном та нескінченно високими стінкам и отрим ано співвіднош ення та
розраховано значення енергії Ф ермі та кінетичних коеф іцієнтів (коеф іцієнта
Зеєбека S та терм оелектричної потуж ності S а ) для n -РЬТе, використовую чи
кінетичне рівняння Больцм ана. О кремо розглянуто випадки сильно виродж еного
та

виродж еного

електронного

газу

в

плівках

плю мбум

телуриду

п-типу

провідності. Т еоретично обґрунтовано осцилю ю чий характер термоелектричних
залеж ностей парам етрів o(d), p(d), S(d) та S a(d ) для тонких плівок P bi4Sn 4 A g2Te 2 o
у діапазоні товщ ин d = (2 0 -2 7 0 ) нм та оцінено середній період осциляцій Ad = 40-50 нм, а також обчислено їх терм оелектричну добротність ZT = 0,75 при
Т = 300К, щ о значно перевищ ує відповідне значення для товстих плівок при
кімнатній тем пературі.
П овнота викладення наукових полож ень, висновків і реком ендацій
ди сертації в опублікованих працях. О сновні полож ення та висновки роботи
викладено у 37 наукових працях: з них у 18 статтях, опублікованих у ф ахових
наукових ж урналах, з яких 5 вклю чені до м іж народної наукометричної бази
"Scopus"; 15 тезах доповідей наукових конференцій; 4 патентах України.
Таке представлення результатів наукової роботи є достатнім. Зазначені
публікації повною м ірою висвітлю ю ть основні наукові полож ення дисертації.
К ількість публікацій, обсяг, якість, повнота висвітлення результатів та розкриття
змісту дисертації відповідає вимогам, щ о висуваю ться до робіт на здобуття
наукового ступеня кандидата ф ізико-математичних наук.
Зм іст дисертації відповідає її назві та поставленій меті дослідж ення. В
авторефераті дисертації достатньо повно розкрито суть дисертаційної роботи,
обґрунтовано

основні

її

полож ення

та

висновки.

Рукопис

дисертації

та

автореф ерат оф ормлені відповідно до встановлених вимог. М атеріали викладено
доволі грамотно і послідовно.
У цілому тем а та зм іст дисертації відповідаю ть затвердж еном у М О Н
У країни паспорту спеціальності 01.04.18 - ф ізика і хім ія поверхні.
Зауваж ення до ди сертаційн ої роботи:
1.

У дисертаційній роботі зазначається про тенденцію м ініатю ризації активних
елем ентів електроніки завдяки впровадж енню тонкоплівкових технологій та
відм ічається перспективність практичного застосування плівок плю мбум
телуриду. О днак не наведено характеристик м атеріалів, пропонованих
інш ими авторами.
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2.

У роботі не обґрунтовано вибір концентрацій елементів у сполуках

PbSnAgTe.
3.

4.

Не приведено порівняння термоелектричних параметрів плівок РЬТе,
отриманих у роботі методом відкритого випаровування у вакуумі з парової
фази, і плівок плюмбум телуриду, одержаного іншими методами.
У роботі здійснено теоретичний розрахунок та порівняння з експериментом
коефіцієнтів явищ
переносу (рухливість, термо-ЕРС, електро- і
теплопровідність, термоелектрична потужність і добротність) для плівок
РЬТе, з врахуванням різних механізмів розсіяння носіїв заряду - на
акустичних фононах, на поверхні плівок, на границях зерен, але нічого не
сказано про істотний вплив точкових дефектів.

5.

Має місце низка технічних зауважень. Потребує уточнення в дисертації
назва таблиці 4.6. Подекуди трапляються пунктуаційні і чисто технічні
описки.

В исновок
Дисертаційна робота Костюк Оксани Богданівни є завершеною науковою
працею, спрямованою на вирішення актуальної науково-практичної проблеми створення нових матеріалів для виготовлення джерел та детекторів
інфрачервоного випромінювання, термоелектричних перетворювачів енергії з
оптимальними експлуатаційними характеристиками. За науковою новизною
робота є цінною для теорії та практики. Результати дисертації достатньо повно
представлені у фахових виданнях та апробовані на наукових конференціях.
Автором реалізовано основні завдання дослідження та досягнуто мети роботи.
Зауваження до роботи не є принциповими та не зменшують її цінності.
Дисертація відповідає вимогам, які ставляться до кандидатських дисертаційних
робіт, а її автор Костюк Оксана Богданівна заслуговує присудження наукового
ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.18 - фізика і
хімія поверхні.
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