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Пошуки ефективних механізмів роботи оптоелектронних приладів 

терагерцового діапазону електромагнітних хвиль зумовлені перспективами 
застосування у різних цивільних та військових галузях техніки. Зокрема, що 
важливо на сучасному етапі, в медицині, де вони обіцяють ефективну заміну 
рентгенівському обладнанню у діагностуванні. Терагерцовий діапазон 
електромагнітного випромінювання є проміжним між класичними радіо та 
оптичним діапазонами. Це зумовлює його особливості і труднощі в 
опануванні. Сучасні дослідження, як експериментальні, так і теоретичні, в 
цьому напрямку в значній мірі спрямовані на використання низько вимірних 
систем, в тому числі, на основі напівпровідникових гетероструктур з 
квантовими ямами. Дисертація, що розглядається, відноситься до цього 
напрямку. В ній розглядаються можливості отримання та регулювання 
енергетичним спектром електронних станів, необхідним для 
оптоелектронних приладів терагерцового діапазону частот. В якості об’єкта 
обрана одна з найбільш привабливих для практичного застосування 
напівпровідникових систем Si-Ge, яка надійно займає своє місце у 
напівпровідниковій електроніці. В даній роботі розглядаються структури, в 
яких бар’єри утворені шарами твердого розчину SiGe, а квантові ями – 
напруженими шарами Si. Це дозволяє реалізувати в системі Si/ SiGe 
достатньо глибокі квантові ями у зоні провідності, для яких пропонується 
ефективний механізм управління енергетичним спектром. Тому вважаю тему 
дисертаційної роботи актуальною 

При цьому потрібно також відмітити, що робота проводилась згідно 
планів держбюджетних науково-дослідних проектів Міністерства освіти та 



науки України (№№ державної реєстрації 0109U002864, 0113U000612 та 
0118U003046 

Робота в цілому присвячена розвитку однієї головної ідеї. Вона полягає 
в тому, щоб створити в області квантової ями (КЯ) такий тонкий шар (дельта-
шар) домішки, питомий заряд іонів в якому можна було б змінювати не 
міняючи концентрацію домішки, а змінюючи лише її заповнення 
електронами, наприклад температурою, або іонізацією електричним полем. 
Це пропонується зробити, зокрема, використанням домішки з достатньою 
енергією зв’язку, яка дозволить практично повністю екранувати позитивний 
заряд іона атома домішки «вимороженим» на нього електроном з малим 
борівським радіусом. Таким чином, змінюючи кількість заповнених і 
іонізованих атомів домішки, можна змінювати питомий заряд зарядженої 
площини дельта-домішки і, відповідно, глибину трикутної КЯ та енергетичні 
рівні в ній, а також, в певній мірі, і у зв’язаній з нею композиційній КЯ. 
Робота теоретична, присвячена розрахункам енергетичного спектру 
електронів у такій системі, виконаним чисельним методом, та коефіцієнту 
поглинання електромагнітного випромінювання в далекому інфрачервоному 
діапазоні спектру. Також розглянуті можливості практичного використання 
результатів у розробці модулятора для даного діапазону. В цілому, 
запропонована модель досліджена комплексно, отримані результати цікаві і 
дають повне уявлення про її можливості. Саме це можна відмітити як 
найбільш вагомий результат. 

Дисертація складається з п’яти змістовних розділів та інших загально 
прийнятих частин з обов’язковою інформацією про актуальність, наукову 
новизну, публікації і т. інш.  

Перший розділ присвячений огляду оригінальної літератури, 
безпосередньо зв’язаної з темою роботи, і включає також невелику частину 
розгляду відомих фізичних ефектів для підкреслення місця, яке займає 
проведена робота у сучасних дослідженнях. 

Другий розділ має методичний характер і містить огляд зв’язаних з цим 
літературних даних. Розглядаються енергетичні характеристики квантових 
ям у цій системі в залежності від складу та розмірів КЯ, прояв напруженості і 



таке інше. Проаналізовано вибір діапазону концентрації донорної домішки, 
який дозволить реалізувати необхідний режим ізольованих атомів у площині, 
що необхідно для реалізації запропонованої моделі.  

Окремо розглянута обчислювальна процедура розрахунку рівнів 
розмірного квантування в системі квантова яма – ізольовані донорні центри. 
Звичайний розгляд цієї задачі як одновимірний неможливий і потребує більш 
складного підходу, тобто розв’язку двовимірної задачі для домішкового 
дельта-шару. Дисертант, використовуючи метод розрахунку енергетичного 
спектру домішки у квантовій ямі з роботи [84] у фіксованому профілі зони 
провідності, розробив ефективний алгоритм самоузгодженого розв’язку 
задачі з рівнянням Пуассона. Це виділяє роботу від широко поширеного 
одновимірного підходу, коли дельта-шар розглядається лише як суцільна 
заряджена площина, що формує загальний профіль зони провідності, в якій 
знаходяться усі електрони. 

Третій розділ присвячений результатам чисельних розрахунків 
енергетичного спектру електронних рівнів у квантовій ямі Si1-хGeх/Si/Si1-хGeх 
з вмістом Ge х=0,2, з розміщеним в її центрі або біля інтерфейсу дельта-
шаром домішки фосфору. Розрахунки виконано в широкому наборі значень 
температури, ширин КЯ та дельта-шару домішки та її концентрації. 
Проаналізовано зміни енергетичного проміжку між першими рівнями 
розмірного квантування. Показано, що, по-перше, енергетичний проміжок 
між 1-м та 2-м рівнями квантування зростає зі збільшенням концентрації 
іонізованих домішок, а по-друге, що різниця в геометричному розподілі 
атомів домішки по ширині дельта-шару несуттєва. Залежність цих 
характеристик від ширини КЯ в певних межах також мало суттєва. Але при 
цьому отримана суттєва різниця між розміщенням дельта-шару домішки в 
центрі КЯ та біля інтерфейсу з бар’єром. Дана якісна модель для пояснення 
спостережуваних результатів. 

В четвертому розділі проведено обчислення коефіцієнту поглинання в 
далекому інфрачервоному діапазоні спектру у дослідженому типі 
гетероструктур за рахунок міжпідзонних переходів. Зокрема, прослідкований 
вплив долі іонізації дельта-шару домішки та її положення у КЯ на 



перебудову спектру поглинання. Детально проаналізовано вибір параметру 
уширення рівня та енергії домішкових рівнів в залежності від положення 
дельта-шару у КЯ, враховано деполяризацію випромінювання. Розглянуті 
зміни матричних елементів оптичних переходів з температурою, які 
відбуваються внаслідок зміни вигину зон при перерозподілі електронів між 
рівнями розмірного квантування і відповідної зміни огинаючих хвильових 
функцій у напрямку, перпендикулярному площині КЯ. Також враховано 
взаємний вплив різних переходів на їх загальну інтенсивність, тобто 
нелінійну частину коефіцієнту поглинання, що важливо тому, що значно 
наближує результат розрахунку до реальної картини.  

В заключному п’ятому розділі запропонований варіант практичного 
застосування ідеї у вигляді важливого оптоелектронного приладу – 
модулятора електромагнітного випромінювання в далекому інфрачервоному 
(терагерцовому) діапазоні спектру. З наведених графіків спектру при двох 
температурах (4 і 77 К) видно, що при певних частотах глибина модуляції 
може сягати порядку величини. 

У розділі Висновки підсумовані головні результати, даючи стисле і 
достатньо повне уявлення про проведену роботу. 

Підсумовуючи наведений вище розгорнутий огляд отриманих 
результатів, можна сказати, що автором виконано досить великий обсяг 
наукових досліджень високого рівня. Можна додатково відмітити наступне. 
Показана можливість утворення в системі «композиційна прямокутна 
КЯ+трикутна потенціальна яма дельта-шару домішки» нижніх рівнів 
розмірного квантування у трикутній частині КЯ, проміжок енергії між якими 
сильно залежить від частки іонізованої домішки. Це в певному частотному 
інтервалі дозволяє реалізувати ефективну модуляцію коефіцієнту 
поглинання/пропускання терагерцового випромінювання. 

Наукова новизна результатів безсумнівна. Достовірність результатів і 
зроблених висновків не викликає сумнівів. На користь цього свідчить, 
зокрема, узгодженість результатів при порівнянні, де це можливо, з 
теоретичними розрахунками інших авторів. Наукові положення та висновки 
достатньо обґрунтовані докладним аналізом та взаємною узгодженістю. 



Представлені результати супроводжуються також докладним аналізом  
матеріалу з опублікованих статей інших авторів, що сприяє кращому 
розумінню фізики розглянутого явища та новизни результатів. Результати 
роботи пройшли апробацію шляхом публікації у фізичних журналах з 
високим рейтингом, зокрема, Philosophical Magazine Letters, Physica E (2), 
Superlattices and Microstructures (2) та доповідей на міжнародних та 
вітчизняних конференціях. Особистий внесок дисертанта в усіх роботах 
вагомий. 

Таким чином, дисертант є висококваліфікованим фахівцем у галузі 
фізики твердого тіла. Його дисертаційна робота є закінченим і цілісним 
дослідженням з чітким та логічним викладенням матеріалу. Окрім 
фундаментального значення результати корисні для практичного 
застосування у розробках оптоелектронних приладів. Вони можуть бути 
використаними у дослідницьких закладах НАН України, провідних 
українських університетів та за кордоном. Можуть бути безпосередньо 
застосовані розробниками приладів терагерцового частотного діапазону. 

Автореферат дисертації написаний чітко і зрозуміло, повністю 
відповідає змісту дисертації та адекватно передає основні результати, що 
виносяться на захист 

До роботи можна зробити декілька зауважень та питань. 
Відносно оформлення дисертації, включаючи помилки та графічний 

матеріал, зауважень, які б суттєво вплинули на оцінку, в помітній кількості 
практично немає.  

Питання по суті роботи містять як просто запитання, так і критичні 
зауваження. 

1. Теоретична модель, що лежить в основі роботи, містить 
наближення. Твердження, що електрон, «виморожений» на атом домішки, 
повністю виключає заряд його іона з формування профілю потенціалу зони 
провідності є в певній мірі неточним. Радіус локалізації електрону 
(борівський радіус) мілкої донорної домішки фосфору у кремнії великий у 
порівнянні з розміром іона. Об’ємний заряд електронів ширше площини 
зарядів іонів в напрямку перпендикулярно площині КЯ, хоча і значно вужчий 



об’ємного заряду електронів у підзонах розмірного квантування КЯ. Тому 
навіть при 4 К виключення зарядів нейтральних іонів обох знаків в дельта-
шарі домішки за рахунок екранування з формування профілю потенціалу 
буде неповним. В якій мірі це може вплинути на результати розрахунку? 

2. Дельта-шар домішки, що розглядається в роботі, має 
концентрацію на рівні 1012 /см2. При такій концентрації рівень донорної 
домішки переходить у полосу енергії шириною порядку не менше 10 меВ за 
рахунок розщеплення станів і хаотичного геометричного положення атомів 
домішки. В реальних напівпровідниках в тій чи іншій кількості завжди 
присутня компенсуюча домішка, кулонівська взаємодія атомів якої з 
хаотично  розташованими атомами основної домішки розширює полосу 
енергій домішкових рівнів, що розглядаються. Переходи з цих рівнів у зони 
розмірного квантування, рівно як і в межах цієї полоси мають давати певний 
внесок у спектр поглинання. В якій мірі це може впливати на отримані 
результати?  

3. В роботі розглянуто поглинання при 4 К, коли іонізована 
домішка відсутня. Тобто всі електрони на домішках і маємо «чисто 
прямокутний випадок». При цьому немає електронів на рівнях розмірного 
квантування. За рахунок чого в цьому випадку відбувається поглинання при 
переходах між цими рівнями? Чи це вже переходи з домішкових рівнів? 

4. Питання до рис.4.2. Чорними стрілками позначені піки R1-2 та 
R2-3 на спектрі, який відповідає «прямокутній» КЯ без участі дельта-шару 
домішки. Але на графіку ніяких піків на цьому спектрі в позначених місцях 
немає. Як це треба розуміти? 

5. Скрізь у роботі розглядаються випадки, які відповідають тільки 
трьом температурам 4, 77 та 300 К.  Наскільки зміняться спектри рівнів, 
поглинання при менших змінах температури? Чи можливо це якось 
порівняти з можливими змінами в розумних межах електричного поля, яке 
можна застосувати для активації? 

6. Яке порівняння характеристик модулятора можна було б зробити 
з іншими відомими розробками, наприклад, з роботи «Межподзонное 



поглощение света в селективно легированных асимметричных двойных 
туннельно-связанных квантовых ямах» ФТП (2004), т. 38, №12, с.1455. 

Зроблені зауваження абсолютно не зменшують наукову новизну роботи, 
не стосуються її висновків та положень, що винесені на захист, і не 
впливають на загальну високу позитивну оцінку представленої дисертації. 
Зауваження стосовно фізичних результатів по суті є питаннями до автора з 
метою з’ясування. 
 
Висновок.  

Вважаю, що дисертаційна робота Демедюка Романа Олександровича 
«Перебудова енергетичних рівнів просторового квантування в дельта-
легованих квантових ямах» є закінченим науковим дослідженням та 
відповідає всім вимогам, які висуваються до кандидатських дисертацій 
фізико-математичних наук та відповідних пунктів «Порядку присудження 
наукових ступенів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№567 від 24 липня 2013 р., а її автор Демедюк Роман Олександрович 
заслуговує присудження йому наукового ступеня кандидата фізико-
математичних наук за спеціальністю  01.04.07 – Фізика твердого тіла 
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Інституту фізики НАН України, 
доктор фізико-математичних наук, 
        В. В. Вайнберг 
__ ___________ 2021 р. 
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