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Технологiї формування наноструктур та методи їх дослiдження набули в останнi
роки iнтенсивного розвитку. Сучасна нанотехнологiя дозволяє отримати рiзнi типи
напiвпровiдникових наногетероструктур заданої форми, що включають квантовi ями,
нанодроти, квантовi точки та їх надгратки. Увага, що придiляється цим дослiджен-
ням в усьому свiтi, пов’язана з перспективами широкого застосування квантових
пристроїв, створених на основi наноматерiалiв, в нових галузях наноелектронiки,
фотонiки, спiнтронiки та iнших важливих в прикладному значеннi напрямках. Кiль-
кiсть публiкацiй, присвячених створенню та дослiдженню гетероструктур рiзних
сполук з товщиною до одного моношару, стрiмко зросла за останнi п’ять рокiв. Тому
тема дисертацiйної роботи Ю.А. Романюка, в якiй дослiджуються спектри комбiна-
цiйного розсiювання свiтла (КРС) напiвпровiдникових кристалiв та наноструктур, є
актуальною i своєчасною.

Спектроскопiя КРС – ефективний iнструмент вивчення складу i будови речовини
i стала основним методом при дослiдженнi динамiки кристалiчних граток. При цьому
для iнтерпретацiї екпериментальних даних необхiдна теоретична обробка одержаних
спектрiв, що i було зроблено дисертантом. Ця робота виконувалась у вiдповiдностi
до тематичних планiв Iнституту фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН
України, що пiдверджує її актуальнiсть.

Дисертацiйна робота Ю.А. Романюка складається зi вступу, п’яти роздiлiв та
висновкiв, списку використаних джерел та додаткiв. Викладена вона на 212 сторiн-
ках i включає 38 рисункiв i 4 таблицi.

В першому роздiлi наведено огляд лiтератури за темою дисертацiї. Наведенi
основнi результати дослiджень спектрiв КРС рiзного роду кристалiв i наноструктур,
охарактеризовано сучасний стан дослiджень в цiй галузi та окресленi проблеми, що
потребують вирiшення.

Другий роздiл присвячений дослiдженню впливу фонон-фононної взаємодiї на
спектри КРС в надгратках з квантовими точками (КТ). Тут запропонована модель,
яка якiсно i з допомогою пiдгоночних параметрiв кiлькiсно, описує експериментально
одержанi спектри. I це треба вiдмiтити як один iз важливих оригiнальних резуль-
татiв. Реальна структура надграток КТ, яка включає матрицю (в даному випадку
Si) i впорядковано розташованi в нiй наноострiвцi iншого матерiалу (Ge), описується
доволi складним гамiльтонiаном. Запропонований автором модельний гамiльтонiан
надграток "вiртуальних" комiрок, вiдображає реальну структуру як наноострiвцiв,
так i навколишньої матрицi, з врахуванням їх фонон-фононної взаємодiї. Це доз-
волило значно cпростити обчислення i описати основнi властивостi спектру КРС в
надгратках i пояснити виникнення в спектрах КРС характерних дублетiв за рахунок
розсiювання на згортках дисперсiйних кривих акустичних фононiв в надгратках.
Показано, що при варiюваннi енергiї збуджуючого лазерного випромiнювання та ви-
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соти наноострiвцiв i товщини буферного шару, як характеристик надгратки, лiнiї в
спектрi КРС змiщуються.

В третьому роздiлi розглянуто вплив резонансу Фермi на спектри КРС нано-
кристалiв Si i кристалiв четверних сполук Cu2ZnGeS4. Побудовано модифiковану
теорiю, яка дозволила визначити iнтенсивнiсть лiнiй КРС з врахуванням електрооп-
тичного та механiчного ангармонiзмiв. В рамках розробленої моделi одержано аналi-
тичну формулу, яка враховує ангармонiзм п’ятого порядку в розкладi потенцiальної
енергiї. Показано, що в спектрах КРС це призводить до додаткової залежностi
вiд температури та появi додаткової низькочастотної смуги. Отриманi аналiтичнi
формули для iнтенсивностi КРС дозволили чисельними методами дослiдити змiну
спектрiв при варiюваннi значень параметрiв та за допомогою пiдгонки теоретичних
розрахункiв до експериментальних даних оцiнити величини параметрiв ангармонiзму
для всiх дослiджених кристалiв та наноструктур.

В четвертому роздiлi дослiджується вплив фонон-фононної взаємодiї на КРС в
змiшаних шаруватих нано- та об’ємних кристалах MoS2/MoSe2. Автором розроблена
модель для опису експериментальних спектрiв КРС змiшаних (MoS2/MoSe2) ша-
руватих кристалiв та плiвок з рiзною кiлькiсттю шарiв ( n = 1–6 ), яка враховує
мiжшарову взаємодiю та вплив ангармонiзму. З використанням даної моделi та
уявлення про резонанс Фермi в дисертацiї якiсно та кiлькiсно пояснено поведiнку
частот коливань шаруватих кристалiв MoS2 при змiнi кiлькостi шарiв та на основi
порiвняння теоретичних розрахункiв i експериментальних значень фононних частот
зроблено оцiнку параметрiв мiжшарової взаємодiї i сталої ангармонiзму.

П’ятий роздiл дисертацiї присвячено спектрам КРС кристалiв гiдроксилапати-
ту, де спостерiгається широка смуга в межах вiд 1000 до 4000 cm−1. Як показано
автором, наявнiсть цiєї смуги є наслiдком сильної взаємодiї мiж високочастотними
коливаннями OH i фононами решiтки та резонансу Фермi. При цьому теорiя пояс-
нила виникнення двох зареєстрованих високочастотних смуг з аномально сильними
iнтенсивностями.

Вiдмiченi вище результати викладенi в опублiкованих працях i одержанi авторами
вперше, що свiдчить про їх новизну, а достовiрнiсть i обгрунтованiсть наукових
положень i висновкiв не викликає сумнiву тому, що вони базуються на твердо вста-
новлених фiзичних уявленнях квантової теорiї КРС та добре розвинутому апаратi
методiв функцiй Грiна та функцiоналу густини. Практичне значення роботи
визначається тим, що одержанi результати сприяють поглибленню знань про будову
напiвпровiдникових наноструктур i розробцi приладiв нано- та оптоелектронiки на
основi нових наноматерiалiв.

Романюк Ю. А. продемонстрував глибоке знання проблеми, а дисертацiя написа-
на чiтко i ясно. Однак треба зробити такi зауваження:

1. В Роздiлi 2 не зовсiм чiтко визначена модель надгратки через те, що не вказана
форма наноострiвця i не позначенi вектори (або шрифтом, або стрiлкою, як це
зроблено на стор. 142). Тому складається враження, що мова йде про одновимiрний
ланцюжок з вiдповiдною згорткою розширеної зони в першу зону Брiллюена над-
гратки. Тiльки на стор. 72 дiзнаєшся, що хвильовий вектор має три компоненти
xyz i розглядається тривимiрна надгратка. Але в цьому випадку згортання зон має
бiльш складний характер нiж той, що показан на Рис. 2.3 на стор. 65.

2. В Роздiлi 3, де показано, що ангармонiчнi сталi п’ятого порядку вносять
додаткову температурну залежнiсть в спектри КРС (стор. 117), на стор. 121 стверд-
жується "модель, що базується на резонансi Фермi, може пояснити аномальне спiв-
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Bi,LI,HOIIleHH51 iHTeHCI1BHOcTeti CTOKCOBO"! 'ra aHTI1CTOKCOBO"! KOMrrOHeHT," O,LI,HaK ¢i3l1qHi 

rrpl1ql1HI1 TaKO"! aHOMaJIi"! He 06roBopl0l0TbC51 , 

3. B P03,LI,iJIi 5 ,LI,JI51 onncy IIll1pOKO"! CMyrH KPC BI1KOPI1CToByeTbC51 ¢yHKU.i51 (5.6), 
CTOp. 169, <DyHKU.i·j 'raxcro Tl1rry xapaxrepai ,LI,JI51 3a,LI,aQ , rrOB'513aHI1X 3 eJIeKTpOH- a60 

eKCI1TOH-¢OHOHHOlO B3aeMO,LI,iel0 (,LI,I1B., Harrpl1KJIa,LI" A .C . ,LI,aBbl,LI,OB "Teopns TBep,LI,OrO 
TeJIall 

) i rrpn p03paX YHKax rrp113BO,LI,I1Tb KpiM IIll1pOKOrO rrJIaBHOrO KOHTypa ,LI,O By3bKO'i 

6e3¢oHoHHo'j ninii. TOMy 3aJIl1IIlaeTbC51 He 30BciM 3p03yMiJIl1M aincy-rnicri, uiei JIiHi'i B 

cnexrpi KPC. 

I napenrri, ,LI,pi6He 3aYBa.IKeHH51 Bi,LI,HOCHO TepMiHOJIorii'. Ha CTOp. 34 i 142 ,LI,JI51 

oneparopis HapO,LI,.lKeHH5I i 3HI1ru.eHH5I ¢OTOHiB aBTOp He 30BciM KopeKTHO BI1KOpl1CToBye 

"oneparopa HapO,LI,.lKeHH5I i 3HI1ru.eHH51 eJIeKTpl1QHOrO nona" 

O,LI,HaK ,LI,aHi 3aYBa.IKeHH5I He BrrJII1BalOTb aa 3araJIbHY BI1COKY OU.iHKy ,LI,l1cepTau.ifiHo'i 
P060Tl1 i He CTOCYlOTbC51 OCHOBHI1X peaynsra'rin Ta BI1CHOBKiB, uto BI1HOC51TbC51 aa 3aXI1CT. 

,LI,I1CepTau.i51 BI1KOHaHa na BI1COKOMY nayxosony pinni, 5lBJI5Ie c06010 aasepmeny nayxoso

,LI,OCJIi,LI,Hy npaino i e cyTTeBI1M BHeCKOM y BI1BQeHH51 cnexrpis KPC HarriBrrpOBi,LI,HI1KOBI1X 

Kpl1CTaJIiB 'ra rranocrpyxryp . 

OCHOBHi pe3YJIbTaTl1 ,LI,I1CepTau.i'i CBO€Q aCHO onytinixoaani y ¢aXOBI1X HayK013I1X .lKYP

HaJIaX Ta ,LI,orroBi,LI,aJII1Cb aa Mi.IKHapO,LI,HI1X aayxonux xoncpepeaniax. TeKcT aa-ropediepary 

BipHO i rrOBHO Bi,LI,06pa.IKae 3MicT P060Tl1, 
06'eM BI1KOHaHo'i P060Tl1 i cyxyrmicrr, O,ll,ep.IKaHI1X HOBI1X peaym.ra'ria ,LI,03BOJI51e 3p0611

TI1 BI1CnOBOK, IIJ;O zurceprauiana p060Ta POMaHlOKa lOpi51 AH aToJIitioBI1Qa"BrrJII1B ¢OHOH
rpoaoanor B3aeMO,LI,i 'j Ta pesonaacy <DepMi xa crrexr pa KPC narriBrrpOBi,LI,HI1KOBI1X KpI1CTa

JIiB 'ra nanocrpyxryp'' noenicrio 3a,LI,OBiJIblI5I€ BI1MOraM ,LI,ep.IKaBHoi' arecraninnoi KOMicii' 

Ka,LI,piB BI1IIJ;O'i xaanicpixanii 'ra JIiu.eI-l3yBaHlUI MOH YKpa'iHI1, a Ii aarop sacnyroaye npn

cY,LI,.lKeHH51 nayxosoro cr yneas KaH,LI,I1,LI,aTa ¢i3I1KO-MaTeMaTWlHI1X nayx ai cneIJ,iaJIbHOCTi 
01.04,10 - ¢i3l1Ka HarriBnpOBi,LI,HI1KiB i ,LI,ieJIeKTpl1KiB, 

I1poBi,LI,HHfi HayKoBl1fi cniapotiirnax 

IHCTI1TyTy TeOpeTI1QlIo"! ¢i311KI1 A~_.·? ~A~ . 
iM, M .M, BOrOJI1060Ba HAH YKpa'iHI1, ' __1/ .--. 
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