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офіційного опонента на дисертацію Данька Віктора Андрійовича 
’’Фізичні та технологічні основи процесів формування наноструктур 

методами інтерференційної літографії та термостимульованого розділу фаз”, 
представлену на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних 

наук зі спеціальності 01.04.01 -  фізика приладів, елементів та систем

Серед напрямків сучасних фізичних досліджень виділяються науково- 
дослідні роботи, які є приладоорієнтованими, а в останні кілька десятиліть 
спостерігається тенденція до активізації як технологічних, так і фізичних 
досліджень наноструктурованих матеріалів. Сучасний прогрес також забезпе
чується пошуком, розробкою, фундаментальними і прикладними досліджен
нями новітніх матеріалів та створенням на їх базі пристроїв, елементів і систем. 
Такі матеріали мають мати певні властивості і для таких об'єктів мають бути 
створені технології їх отримання. Необхідні для практичного використання 
характеристики також можуть бути отримані шляхом фізико-хімічної обробки. 
У зв’язку з цим значний науковий і практичний інтерес викликає вивчення 
структурних особливостей різних матеріалів, зокрема, некристалічних систем 
залежно від складу й умов одержання та дії зовнішніх факторів, дослідження 
комплексу їх фізичних властивостей, з’ясування природи явищ, що відбува
ються в них. Тому мета й актуальність дисертаційної роботи Данька В.А., яка 
присвячена вивченню особливостей та механізмів фотостимульованих змін у 
відпалених плівках халькогенідних склоподібних напівпровідників (ХСН) як 
основи для створення нового класу фоторезистів та технологічних процесів 
інтерференційної нанолітографії з їх використанням, а також дослідженням та 
оптимізації за допомогою різноманітних обробок світловипромінюючих 
характеристик поруватих пс-8і-8Юх наноструктур, не викликають сумніву.

Слід відзначити, що робота відповідає основним напрямкам наукової 
діяльності Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН 
України. Актуальність дисертації визначається також її зв’язком з рядом 
науково-дослідних тем у рамках відомчих та державних програм і науково- 
технічних проектів, які виконувалися у Інституті фізики напівпровідників 
ім. В.Є.Лашкарьова НАН України в період 2007-2019 рр.

Зазначимо, що дисертаційна робота за структурою і викладом відповідає 
вимогам ДАК МОН України. Автор вдало спланував структуру дисертаційної 
роботи, яка складається зі вступу, семи розділів, висновків та списку 
використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 364 сторінки, з яких 
312 становлять основний текст дисертації. Робота налічує 151 рисунок, 
дисертація містить 9 таблиць і список використаних джерел із 368 найменувань 
на 42 сторінках.

Постановка основних дисертаційних завдань, вдалий вибір об'єктів та 
методів дослідження дозволили авторові отримати ряд принципово нових 
важливих конкретних наукових результатів, серед яких особливо варто 
відзначити такі:



1. Встановлено, що при формуванні нанокомпозитів АБгЗз/ЗіОщ 
відбувається розділення фаз халькогеніду на кластери збагачені миш'яком та 
сіркою. Показано, що ефективність реверсивного фотопотемніння в нанокомпо- 
зитних структурах Аз28з/8іОх монотонно зростає зі зменшенням ефективної 
товщини шарів халькогеніду, що пояснюється просторовим обмеженням 
дифузійного пробігу фотозбуджених носіїв.

2. Встановлено, що швидкість фотостимульованого розчинення зростає зі 
збільшенням інтенсивності освітлення, а її спектральна залежність корелює зі 
спектром поглинання плівок ХСН. Вперше показано, що основним фактором, 
який зумовлює ефект фотостимульованого травлення, є кількість поглинутої 
світлової енергії в одиницю часу і, відповідно, концентрація розірваних зв’язків 
та самозахоплених екситонів в експонованій плівці, наявність яких сприяє 
більш швидкій взаємодії молекул травника з халькогенідною плівкою та 
зростанню швидкості розчинення ХСН в експонованих областях.

3. Вперше показано, що селективне травлення в розчині чи парах 
плавикової кислоти оксидної матриці відпалених поруватих пс-8і-8Юх струк
тур, отриманих скісним осадженням 8іОх, призводить до збільшення інтен
сивності фотолюмінесценції через пасивування центрів безвипромінювальної 
рекомбінації та до зміщення смуги фотолюмінесценції в короткохвильову 
область спектру, завдяки зменшенню розмірів пс-8і.

У дисертації представлено й інші результати, але, на нашу думку, 
вищ езазначених достатньо, щоб дати високу оцінку значимості роботи, в якій 
розв’язано дві важливі наукові проблеми -  встановлено закономірності 
процесів випромінювальної рекомбінації та релаксації енергетичних збуджень 
для структур різного розміру та морфології на основі кремнію, що дозволило 
започаткувати новий напрям у фізиці люмінесцентних матеріалів, і з'ясовано 
перехідні та реверсивні фотостимульовані структурні зміни у плівках халько- 
генідних скловидних напівпровідників, які визначають фізичні процеси 
створення різноманітних пристроїв методами інтерференційної фотолітографії. 
Отримані автором результати за ступенем наукової новизни, актуальністю, 
обсягом проведених досліджень, спектром використаних методів (атомно- 
силова мікроскопія, скануюча електронна мікроскопія, електронний парамаг
нітний резонанс, спектроскопія раманівського розсіяння світла, спектроскопія 
оптичного поглинання та відбивання в широкому спектральному діапазоні, 
стаціонарна фотолюмінесценція та кінетика затухання фотолюмінесценції, 
метод кварцового осцилятора для дослідження сенситометричних характе
ристик плівок, методи характеризації періодичних структур, зокрема, вимірю
вання дифракційної ефективності та її спектральних і кутових залежностей) та 
застосуванням відомих теоретичних підходів до інтерпретації отриманих 
експериментальних результатів, які забезпечують достовірність та відтворю- 
ваність даних, переконливо засвідчують високий науковий рівень дисертації. 
Водночас слід звернути увагу на те, що дисертаційна робота не позбавлена й 
окремих недоліків:

1. У зв'язку з тим, що дослідження є приладоорієнтованим, дисертанту, на 
наш погляд, варто було б більш детально описати технології отримання 
тонкоплівкових структур Аз-8-8е та Ое*8еіоо-« зокрема, висвітлити наукові



принципи вибору складів багатокомпонентних склоподібних сплавів та техно
логічних режимів їх одержання й обробки для забезпечення високої 
відтворюваності та необхідного рівня фізичних параметрів, підвищення їх 
температурно-часової стабільності, ролі буферного (адгезивного й антиадге- 
зійного) шару та адгезійної міцності плівок, врахування релаксації та зміни 
напруг (у режимі реального часу при температурному відпалі або засвітки 
лазером) і дефектність структур.

Така інформація, на нашу думку, може бути важливою при впровадженні 
у виробництво мікро та наноструктурованих елементів різноманітного призна
чення (дифракційних граток, субхвильових оптичних елементів, оригіналів 
оптичних сигналограм, однорідних плазмонних структур з необхідними 
характеристиками і т.п.).

2. Відомо, що при дії ультрафіолетового випромінювання на поверхні 
плівки А б^ з можливі процеси формування кристалітів арсеноліту Аз20з, які, 
наприклад, можуть проявлятися у спектрах раманівського розсіювання у вигляді 
появи вузьких інтенсивних піків при 264, 366, та 555 см-1 і дещо слабших при 
465 та 778 см У дисертації при описі процесів отримання фотополімерних 
копій рельєфно-фазових структур вказано, що "Фотополімеризація здійсню
валась за допомогою експонування такої структури через прозору підкладинку 
випромінюванням ртутної або ксенонової лампи протягом часу, який 
забеспечував повну полімеризацію речовини полімеру і величина цього часу 
(зазвичай 200...300 секунд) визначалася в окремих експериментах". Тому 
автору, на наш погляд, варто було уточнити, чи не проходить в об’єктах при 
таких процедурах вищезазначений процес формування кристалітів арсеноліту. 
Це також стосується підрозділу, в якому представлено спектральні залежності 
ефекту фототравлення плівок, при цьому за допомогою фільтрів виділялись 
різні спектральні лінії випромінювання лампи ДРШ-250.

3. Автором, при дослідженні композитів Аь^/БЮ* припускається 
формування наночасток халькогеніду в матриці окисла. Було б доцільно 
провести ТЕМ-дослідження таких структур, щоб безпосередньо виявити 
наявність таких наночасток.

Окрім того, на рис. 3.5.2. представлено результати дослідження зміни 
показника поглинання композитів Аб̂ з/БіО* в залежності від циклів відпал- 
експонування, а потім в обговоренні враховуються тільки зміни, які стосуються 
Аь^з. А як же 8іО„ властивості якого також змінюються з відпалом, про що 
йдеться в подальших розділах дисертації ?

4. На сторінці 238 коментуючи рис. 5.3.3, автором відзначено: "факт, що 
найвищу інтенсивність ФЛ демонструє зразок відпалений протягом 1 секунди, 
ми можемо пояснити саме тим, що при такій тривалості відпалу більшість 
нановключень Бі знаходиться в аморфному стані, а швидка зміна (пониження) 
інтенсивності ФЛ з ростом часу відпалу до 36 с пов'язана саме з кристалізацією 
цих включень, яка, в свою чергу, супроводжується генерацією на межі поділу 
пс-Бі/БЮ* центрів безвипромінювальної рекомбінації фотозбуджених носіїв". У 
подальшому це твердження не згадується. На нашу думку, дисертанту варто це 
прокоментувати.



Слід відзначити, що названі недоліки носять рекомендаційний характер і 
не знижують загальної високої оцінки дисертаційної роботи В.А.Данька, 
обумовленої актуальністю її теми, вибором об’єктів та методів досліджень, 
науковою новизною та обгрунтованістю отриманих результатів. Широке коло 
представлених у дисертації результатів опубліковано в зарубіжних та укра
їнських фахових журналах (’’Journal of Non-Crystalline Solids”, ’’Nanoscale 
Research Letter”, ’’Journal of Optoelectronics and Advanced Materials”, ’’Физика и 
техника полупроводников”, ’’Semicondactor Physics, Quantum Electronics and 
Optoelectronics”, ’’Український фізичний журнал”, ’’Modern Electronic Materials”, 
’’Оптоэлектроника и полупроводниковая техника”, ’’Наносистемы, наномате
риалы, нанотехнологии”, ’’Реєстрація, зберігання і обробка даних”, ’’Наука та 
інновації”, ’’Автометрія”, ’’Фізика і хімія твердого тіла”), апробовано на автори
тетних всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Практичне значення отриманих у дисертації результатів не викликає 
сумнівів, оскільки цілий ряд розробок та ідей захищено 7 патентами на винахід 
та на корисну модель у відповідності до законодавства України. Розроблено та 
запатентовано спосіб отримання поруватого світловипромінюючого матеріалу 
шляхом скісного осадження та відпалу шарів SiOv. Продемонстровано 
можливість керування фотолюмінесцентними характеристиками даного мате
ріалу шляхом різноманітних обробок (воднева плазма, адсорбція аміаку та 
ацетону, імплантація іонів вуглецю, селективне травлення в розчині чи парах 
плавикової кислоти). Розроблено технологію використання двошарового (різні 
компонентні склади ХСН) резисту для формування 1D та 2D структур з 
великим значенням глибини рельєфу та трапецевидною формою штриха. З 
використанням двошарового фоторезисту розроблено та запатентовано метод 
подвоєння частоти періодичних структур, що виготовляються за допомогою 
інтерференційної літографії. Розроблено та запатентовано літографічні процеси 
на відпалених плівках ХСН, які базуються на ефектах фототравлення і трав
лення на реверсивних перетвореннях та продемонстровано можливість вико
ристовувати в якості фоторезистів халькогенідні плівки на основі сполук 
германію, а також наведено приклади практичного їх використання для виго
товлення мікро та наноструктурованих елементів різноманітного призначення 
(дифракційні гратки, субхвильові оптичні елементи, оригінали оптичних сигна- 
лограм, однорідні плазмонні структури з необхідними характеристиками і т.п.).

В цілому, робота є завершеним науковим дослідженням і свідчить про 
високу професійну підготовку автора в галузі фотоніки мезоскопічних систем, 
матеріалознавства, фізики твердого тіла та приладобудування. Текст авторе
ферату з достатньою повнотою відображає основний зміст дисертації.

Відзначимо, що результати досліджень є корисними і важливими для 
науковців та фахівців при виконанні фундаментальних досліджень в галузі 
матеріалознавства, фізики твердого тіла та приладобудування і конструктор
сько-технологічних робіт, зокрема, в Інституті проблем реєстрації інформації 
НАН України (м. Київ), Інституті проблем матеріалознавства НАН України 
(м. Київ), Інституті прикладної оптики НАН України (м. Київ), НТК ’’Інститут 
монокристалів” НАН України (м. Харків), Національному технічному універ
ситеті України ’’Київський політехнічний інститут”, Національному універ



ситеті ’’Львівська політехніка”, НВО ’’Карат” (м.Львів), ПрАТ ’’Завод напівпро
відників” (м. Запоріжжя), Інституті метрології (м. Харків), Київському націо
нальному університеті ім. Т.Г.Шевченка, Львівському національному уні
верситеті ім. І.Франка, Дніпропетровському національному університеті 
ім. О.Гончара, Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича, 
Одеському національному університеті ім. І.Мечникова, Ужгородському 
національному університеті, інших установах та підприємствах.

Враховуючи вищезгадане, вважаємо, що дисертаційне дослідження 
’’Фізичні та технологічні основи процесів формування наноструктур методами 
інтерференційної літографії та термостимульованого розділу фаз” відповідає 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від № 567 від 24 липня 
2013 року вимогам Департаменту атестації кадрів МОН України щодо такого 
плану робіт, а його автор, Данко Віктор Андрійович, безумовно, заслуговує 
присудження йому наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за 
спеціальністю 01.04.01 -  фізика приладів, елементів та систем.

Офіційний опонент, 
доктор фізико-математичних наук, 
завідувач відділу матеріалів 
функціональної електроніки 
Інституту електронної фізики НАН України

Підпис Олександра Васильовича Гомонная засвідчую:

Вчений секретар
Інституту електронної фізики НАН 
кандидат хімічних наук Л.Г.Романова


