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ВІДГУК 

Офіційного опонента 

на дисертаційну роботу ДЯДЕНЧУК АЛЬОНИ ФЕДОРІВНИ 

“ГЕТЕРОСТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ПОРУВАТИХ 

НАПІВПРОВІДНИКІВ (Si, А2В6 та А3В5)”,  

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

зі спеціальності 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво 

електронної техніки 

 

Класичні гетероструктури і гетероструктури з квантовими ямами і 

надґратками на основі монокристалічних напівпровідників застосовуються у 

багатьох напрямках сучасної електроніки, у тому числі і при виробництві 

приладів сонячної енергетики. 

Досить актуальною проблемою є дослідження методів отримання 

більш досконалих напівпровідникових гетероструктур. Основні складності 

при виготовленні гетероструктур полягають у відмінності коефіцієнтів 

термічного розширення й неузгодженості параметрів ґраток підкладки та 

вирощеного на її поверхні напівпровідникового покриття.  

Зазвичай гетероструктури, отримані на підкладках з нерозвиненою 

морфологією, характеризуються значними механічними напруженнями, які 

негативним чином позначаються на структурній досконалості і викликають 

появу високої щільності дислокацій. Одним із шляхів подолання цих 

недоліків є нанесення на поверхню підкладки періодичної системи глибоких 

пор перед вирощуванням плівкових покриттів. Регулюючи період і 

геометричні розміри пор підкладки, можна зменшити механічні напруження 

у системі. 

Вирішення цих задач і є метою даної дисертаційної роботи, що й 

визначає її актуальність. 
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Актуальність теми дисертаційної роботи також підтверджується 

виконаним комплексом науково-дослідних робіт (№№ 0112U000031, 

0115U002261). 

У роботі розглянуто низку питань, що пов’язані між собою єдиною 

методологією. Сформульовані проблема та мета дослідження. У 

відповідності з метою дослідження проблема розбивається на ряд 

взаємопов’язаних частин, що визначають основні напрямки дослідження.  

Дисертаційна робота складається з чотирьох досить насичених 

інформацією розділів, присвячених (1) огляду сучасних методів отримання 

напівпровідникових плівок та нанотрубок, стан вивчення їх електрофізичних 

та фотоелектричних властивостей; (2) методиці виготовлення 

гетероструктури SiC/porous-Si/Si та дослідженню її властивостей; (3) аналізу 

особливостей вирощування гетероструктур In2O3/porous-InP/InP, ZnO/porous-

ZnSe/ZnSe, GaN/porous-GaAs/GaAs; 4) технології вирощування 

напівпровідникових плівок CdS та ZnO:Al на поруватих підкладках Si та 

CdTe. 

Висновки, які сформульовані в роботі, містять нові наукові положення, 

що випливають з результатів, отриманих автором дисертаційної роботи. 

Найцікавішими вважаю наступні: 

1. Встановлено, що на підкладці р-Si (111) з діаметром пор близько 

~10÷15 нм і глибиною поруватого шару ~ 220 нм, в залежності від тиску CO, 

може бути отриманий шар карбіду кремнію як з полікристалічною, так і з 

монокристалічною структурою. В роботі показано, що при загальному тиску 

газової суміші монооксиду вуглецю (CO) і силану (SiH4) PCO=53 Пa, 

вирощений шар SiC відповідає полікристалічному типу, а за тиску PCO=133 Пa 

– монокристалічному шару карбіду кремнію високої якості.  

2. Інтерес також викликає розроблена дисертанткою технологія 

отримання оксидних нанотрубок ZnO та In2O3 на поруватій поверхні ZnSe та 

InP, відповідно, внаслідок процесу заміщення атомів при термічному відпалі 

в потоці атомарного кисню. Крім того показано, що процес заміщення при 
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вирощуванні нанотрубок ZnО носить дифузійний характер, а In2O3 – як 

дифузійний, так і квазіепітаксійний. Застосована технологія дозволила 

отримати нанотрубки ZnO, довжина яких досягає ∼10 мкм, зовнішній діаметр 

трубок варіює в межах від 0,5 до 2 мкм. Після відпалу поруватого InP 

всередині пор формуються вбудовані нанотрубки In2O3.  

3. В дисертаційній роботі показано, що внаслідок відпалу поруватих 

підкладок GaAs після нітридизації утворюються гетероструктура GaN/porous-

GaAs/GaAs з квантовими точками GaN. Визначено, що розмір квантових 

точок GaN складає приблизно 20-30 нм. Крім того, встановлено, що в процесі 

утворення квантових точок GaN на поруватій поверхні GaAs їх ріст протікає 

за дифузійним та квазіепітаксійним (витягування атомів Ga з об’єму 

підкладки і подальше сполученням їх з атомами N) механізмами росту. 

Використання промислового технологічного обладнання, сучасної 

обчислювальної техніки, методики експериментального дослідження, доброї 

узгодженості експериментальних даних із теоретичними моделями, які 

розроблені авторкою або запозичені з літератури, дозволяють стверджувати, 

що наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, 

є достатньо достовірними. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, які сформульовані в 

дисертаційній роботі, ґрунтуються на використанні класичних і сучасних 

методів та основних положень фізики напівпровідників, напівпровідникових 

приладів, електрофізичного діагностування, тестового контролю. Це 

дозволило побудувати фізичні моделі, розробити методики досліджень, 

визначити способи оптимізації технік і методів формування функціональних 

шарів у гетероструктурах для проведення наукових досліджень.  

Аналіз змісту дисертації та опублікованих авторкою робіт свідчить про 

те, що наукові положення, висновки і рекомендації опубліковані в повному 

об’ємі та обговорені на міжнародних і вітчизняних науково-практичних 

конференціях. Таким чином, робота, яка рецензується, достатньо повно 
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проаналізована й позитивно оцінена спеціалістами та науковцями в галузі 

фізики та електроніки як в Україні, так і за її межами. 

У цілому робота виконана на високому науковому рівні на базі 

ґрунтовних розробок із застосуванням складної дослідницької апаратури та 

свідчить про високий фаховий рівень здобувачки. Основні результати є 

новими і вперше отриманими. 

Незважаючи на цілком позитивне враження від роботи, до дисертації є 

такі зауваження та питання: 

1) У другому розділі слід було б провести рентгенівське вимірювання 

тензора мікродисторсії за допомогою двокристальної дифрактометрії та 

порівняти отримані результати зі значеннями для гетероструктур SiC/Si 

отриманими іншими методами (MBE, CVD, катодного та НВЧ розпилення). 

2) У підрозділі 3.2 слід було привести морфологію підкладок (porous-

ZnSe та porous-InP), оскільки зображення, наведені на рис. 3.5, не дають 

розкритої картини про морфологію використаних підкладок.  

3) У 3 розділі п. 3.2.2 наводяться дві суміші кислот, а часовий проміжок 

травлення і щільність струму вказана в діапазоні (від … до). Це стосується і 

п. 3.2.3. Хотілося б більш точного зазначення вказаних параметрів. 

4) Для гетероструктур, вказаних у четвертому розділі, бажано було б 

привести вимірювання електричних характеристик та порівняння отриманих 

значень зі значеннями для гетероструктур без поруватих вставок. 

5) Присутня певна кількість граматичних, термінологічних та 

стилістичних помилок, зокрема:  

 "…як слідство до більш активного…" замість "… як наслідок…"; 

 "…явно виражені піки…" замість "… "…суттєво виражені піки…"; 

 у формулі (3.5) позначення величин не розшифровані.  

6) В авторефераті слід було б навести морфології отриманих 

гетероструктур (In2O3/porous-InP/InP, ZnO:Al/porous-CdTe/p-CdTe). 
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Зроблені зауваження не знижують цінності основних результатів 

роботи та в основному можуть розглядатися як побажання на подальше.  

Основні результати дисертації в повному обсязі викладені в 10 

оригінальних наукових статтях, що опубліковані у фахових міжнародних 

наукових журналах, серед яких Journal of Solid State Science and Technology 

(1), Materials Physics and Mechanics (1), Журнал нано- та електронної фізики 

(5) тощо. Практична цінність роботи підтверджена 3 патентами України на 

корисну модель. Робота була апробована на 8 українських та міжнародних 

наукових конференціях, результати представлені у відповідних тезах. 

Зміст автореферату повністю розкриває основний зміст дисертації. 

У підсумку вважаю, що дисертаційна робота виконана на високому 

науковому рівні, задовольняє вимогам МОН до кандидатських дисертацій, а 

здобувач, Дяденчук Альона Федорівна, заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.27.06 – технологія, 

обладнання та виробництво електронної техніки. 
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