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В І Д Г У К 

офіційного опонента 

на дисертацію Дяденчук Альони Федорівни 

на тему: “Гетероструктури на основі поруватих напівпровідників (Si, А2В6 та 

А3В5)”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 05.27.06 – технологія, обладнання та 

виробництво електронної техніки 

 
Актуальність теми.  

Одна з основних проблем, над вирішенням якої працюють дослідники, полягає у 

пошуку шляхів  мінімізації впливу різної величини коефіцієнтів розширення і різниці 

сталих граток на параметри гетероструктур. Найбільш радикальний метод вирішення цієї 

проблеми полягає у введенні поруватого шару між компонентами гетероструктури. Для 

реалізації гетероструктур з поруватою вставкою потрібно вирішити наступні задачі: 1) 

виготовити структури з поруватою вставкою і визначити їх структурні властивості; 2) 

дослідити електричні і оптичні характеристики згаданих структур; 3) розробити 

технологію і виготовити дрібну партію структур з поруватою вставкою і визначити  їх 

технічні параметри. 

Метою  дисертаційної  роботи  є  розробка  технології  отримання гетероструктур  

з поруватою вставкою і з’ясування  механізмів  формування  таких  гетероструктур. Лише 

маючи в розпорядженні такі структури можна приступити до послідовного вирішення 

проблеми мінімізації впливу різниці сталих решіток і коефіцієнтів лінійного розширення 

на технічні параметри згаданих гетероструктур. Це й визначає актуальність даної 
дисертаційної роботи. 

Для досягнення поставленої мети дисертантка дослідила умови формування пор у 

приповерхневій області монокристалічного Si, напівпровідників А2В6 (ZnSe, CdTe),  A3B5 (InP, 

GaAs), освоїла технологію формування плівок на пористих підкладках.  

Параметри отриманих структур визначались методами растрової і атомно-силової 

мікроскопії, скануючої електронної мікроскопії, раманівсьеої мікроскопії, рентгеноструктурного 

аналізу.  

Дяденчук А.Ф. показала, що отримані гетероструктури можна використати для 

формування конденсаторів мікрофарадного діапазону і для перетворення сонячної енергії  в 

електричну  
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Основні результати дисертації висвітлені в одній монографії, 12 роботах, 3 патентах і 

доповідались на 8 конференціях. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи, її завершеність 

Дисертаційна робота є завершеною науковою працею. Вона складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків  та списку використаних джерел із 178 найменувань. 

У вступі сформульована проблема, вирішенню якої присвячена дисертація, 

обґрунтована актуальність теми дисертації, проаналізована наукова і прикладна 

значимість отриманих результатів і особистий внесок дисертантки в отриманні і аналізі 

результатів . 

У першому розділі (огляд літератури) проаналізовано методи осадження: плівок 

SiC різного політипного складу на кремнієвих підкладках; плівок ZnO на підкладки  

різного типу, в тому числі і на поверхню поруватого кремнію, а також осадження CdS  на 

різних підкладках. 

У другому розділі розглянуто процес формування плівок SiC методом заміщення 

на підкладках пористого кремнію. Детально описана установка і методика синтезу плівок 

кубічного політипу SiC на кремнії з різним розміром пор. Наведені результати 

дослідження одержаних структур методами ренгеноструктурного аналізу, форми плівок 

SiC методом атомно силової і рамановської спектроскопії. Знайдено  умови формування 

монокристалічного шару SiC на пористому кремнію шляхом відпалу зразків в атмосфері 

силану і монооксиду вуглецю. 

У третьому розділі наведені результати синтезу структур In2O3/porous-InP/InP, 

ZnO/porous-ZnSe/ZnSe, GaN/porous-GaAs/GaAs, CdS/porous-Si/Si, ZnO:AL/porous-

CdTe/CdTe  відповідно на пористих підкладках Si, A2B6, A3B5.   

Четвертий розділ присвячено дослідженню використанню гетероструктур з 

поруватою вставкою для перетворення енергії сонячного світла в електричну енергію і для 

формування конденсаторів мікрофарадного діапазону. Показана можливість створення 

фотоперетворювачів 

Наукова новизна роботи.  

До наукової новизни дисертаційної роботи слід віднести такі найбільш важливі 

результати, які отримані Дяденчук А.Ф. вперше: 

1. Вперше  отримано  плівки SiC  на макро-  та мезопоруватій  поверхні Si різної 

кристалографічної орієнтації методом хімічного заміщення атомів. Досліджено механізми 

росту  плівок  карбіду  кремнію (SiC)  методом  заміщення  атомів  на  мезо-  і 

макропоруватих  підкладках  кремнію (Si)  p-  і  n-типу  провідності  орієнтації (100).  

Розроблено  технологію  отримання  плівок 3C-SiC на кремнієвих поруватих підкладках 
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орієнтації (100) та (111). Встановлено закономірності  зміни  структури (з  полі-  на  

монокристалічну)  плівки SiC в залежності від тиску газу СО.   

2.  Виготовлено  та досліджено  гетероструктури, що  являють  собою оксидні 

покриття ZnO та In2O3 на поруватій поверхні ZnSe та InP. Отримано нанотрубки In2O3,  що  

огортають  порувату  поверхню InP.  Розроблено технологію  отримання  нанотрубок ZnО  

внаслідок  реорганізації  стовпців поруватого ZnSe. Встановлено, що при вирощуванні 

нанотрубок ZnО процес заміщення  носить  дифузійний  характер,  а в In2O3  –  як  

дифузійний,  так  і квазіепітаксійний характер.   

3.  Отримано  гетероструктури GaN/porous-GaAs/GaAs  з квантовими цятками GaN.  

Встановлено,  що  процес  росту  квантових  цяток GaN  у результаті обробки поруватого 

GaAs  збудженими атомами азоту описується дифузією  азоту з  газової  фази.  Визначено   

розмір  квантових цяток GaN (20-30 нм).  

4.  Розроблено  технологію  отримання  гетероструктур CdS/porous-Si/Si  шляхом  

хімічного  поверхневого  осадження  тонких  плівок CdS  на поверхню  поруватого Si. На 

основі аналізу розподілу концентрації домішок на  поверхні  та  за  глибиною  показано,  

що  плівка  є  однорідною,  домішки присутні на поверхні в незначній кількості.  

5.  Виготовлено  гетероструктуру ZnO:Al/porous-CdTe/CdTe  з полікристалічною 

плівкою ZnO:Al. Методом рентгеноструктурної спектроскопії  встановлено,  що  плівка 

ZnO:Al  має  гексагональну  решітку типу вюрциту і переважну структуру з (002) 

орієнтацією. 

 До найбільш вагомих практичних результатів можна віднести: 

1.  Виготовлені  гетероструктури SiC/porous-Si/Si  можуть  бути використані для 

подальшого вирощування на їх поверхні епітаксійних плівок широкозонних 

напівпровідників різних з'єднань, оскільки шар SiC має лише незначний контакт з Si, що 

вигідно його відрізняє від шару SiC, вирощеного за тих самих умов, але на 

монокристалічному кремнію.   

2.  Досліджені  гетероструктури  можуть  бути  використані  при виробництві  

світлодіодів,  обкладинок  суперконденсаторів, фотоперетворювачів  як  самостійні  

елементи,  так і  для  виготовлення  більш складних багатошарових структур.  

3. Виготовлено  сонячний  елемент  на  основі  досліджуваної гетероструктури 

ZnO:Al/porous-CdTe/CdTe.  Виміряно  напругу  холостого ходу,  густину  струму  

короткого замикання і коефіцієнт заповнення вольт-амперної характеристики  

виготовленого  фотоперетворювача світлової енергії в електричну.  Встановлено,  що  при 

використанні  структури ZnO:Al/porous-CdTe/CdTe  у  порівнянні  з 

фотоперетворювачами, виготовленими  на  аналогічних  структурах  без  використання  
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поруватого буферного  шару,  параметри  сонячного  елементу  покращуються, 

збільшуються напруга холостого ходу та струм короткого замикання, фактор заповнення 

також дещо зростає до FF=0,52.  

 4. На основі гетероструктури SiC/porous-Si/Si, що являє собою плівку SiC на  

поверхні  макропоруватого Si (100),  виготовлено  електроди суперконденсатора 

(іоністера) та розраховано його  ємність, яка лежить в мікрофарадному інтервалі і може 

регулюватись розміром пор і відстанню між порами.   

5.  Наукові  роботи,  в  яких  викладено  результати  дисертаційного дослідження,  

Дяденчук А.Ф. використані  у  навчальних  закладах III-IV  рівнів акредитації  при  

читанні  спецкурсів  з  фізики  напівпровідників про свідчать відповідні довідки, одержані 

від трьох навчальних закладів.  

Недоліки та зауваження по роботі 
Незважаючи на загальну позитивну оцінку дисертації, в мене виникло декілька 

питань і зауважень:  

1. Для компенсації напружень між шарами кремнію і карбіду кремнію необхідно 

зменшувати відстань між порами, сформованими в кремнію, а для досягнення 

максимальної чутливості гетероструктури необхідно збільшувати відстань між порами для 

зменшення опору пористої вставки. Отже, повинен існувати оптимальний розмір пор і 

відстань між ними для реалізації гетероструктури SiC/porousSi/Si з максимальною фото 

чутливістю. На жаль як теоретичний розрахунок, так експериментальне визначення 

оптимального співвідношення між порами і їх діаметром відсутні. 

2.  В третьому розділі описана технологія формування оксидних нанотрубок ZnO і 

In2O3 в підкладках ZnSe, InP. Однак, Дяденчук А.Ф. не вдалось сформувати згадані  

оксидні плівки в монокристалічній формі. На жаль причини цього в дисертації не 

обговорюються.    

3. Дяденчук А.Ф. виготовила фотоперетворювачі сонячної енергії в електричну на  

основі гетероструктур ZnO:Al/porous-CdTe/CdTe і CdS/porous-Si/Si. Для першої структури 

дані про ефективність перетворення сонячної енергії в електричну наведені, але такі дані 

для другої структурі відсутні. 

4. Дяденчук А.Ф. виготовила обкладки  суперконденсатора (іоністера). Іоністер це 

конденсатор з обмеженим або необмеженим електролітом, «обкладками» в якому служить 

подвійний електричний шар на межі розділу електрода і електроліту. Оскільки в іоністері 

відсутнвй діелектричний шар, то  формулу наведену на сторінці 111 не можна 

використовувати для розрахунку емності. Для оцінки емності потрібно користуватись 
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іншими формулами, наприклад формулами наведеними в роботі www.kit-

e.ru/articles/condenser/2006_9_12.php. 

Вказані недоліки не знижують позитивну оцінку дисертаційної роботи. За 

сукупністю результатів дисертаційна робота Дяденчук Альони Федорівни є завершеним 

науковим дослідженням, яке розв’язує важливу технічну проблему – створення 

гетероструктур з пористою вставкою для компенсації впливу неузгодженості величин 

сталих решіток і коефіцієнтів розширення на технічні параметри гетероструктур.  

Дисертаційна робота оформлена у відповідності до вимог Міністерства освіти і 

науки України. Основні висновки дисертаційної роботи та її автореферату ідентичні за 

кількістю та змістом і відображають основні досягнення, які виносяться на захист  

дисертації. 

Фундаментальне наукове та прикладне значення результатів дисертаційної роботи 

Дяденчук Альони Федорівни “ Гетероструктури на основі поруватих напівпровідників (Si, 

А2В6 та А3В5)” дають всі підстави вважати, що дана дисертаційна робота є завершеною 

науковою працею і відповідає всім нормативним вимогам п. 9, 11, 13 "Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 

№567, а її авторка безсумнівно заслуговує на присвоєння їй наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво 

електронної техніки. 
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