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Актуальність теми дисертаційного дослідження 
Відомо, що багатошарові структури на основі (Ga, Al)N широко 

використовуються для світловипромінюючих і лазерних діодів в УФ і видимих 
спектральних діапазонах, а також для високопотужних і високотемпературних 
польових транзисторів. Важливим для сучасної оптоелектроніки є висока 
мобільність носіїв та оптичне поглинання на довжинах хвиль телекомунікацій. 
Водночас, інтерес до досліджень та розробки функціональних пристроїв на 
основі сполук GeSn зумовлений перспективами використання в сучасних 
оптоелектронних та мікроелектронних пристроях завдяки прогнозованій 
більш високій рухливості електронів і дірок у порівняні з Ge.  

При епіктаксійному вирощуванні багатошарових (Ga, Al)N структур, 
гетеростуктур GeSn/Ge виникає проблема невідповідності між параметрами 
гратки шарів та підкладками, а також коефіцієнтами термічного розширення між 
шарами у багатошаровій структурі. Виникаючі механічні напруження можуть 
впливати на товщину епітаксійної плівки, а їх релаксація приводити до утворення 
великої кількості точкових дефектів і дислокацій. Наявність таких дефектів та 
флуктуації товщини негативно позначаються на оптичних характеристиках 
пристроїв, зокрема призводять до великої поляризації та шорсткості поверхні; 
змінюють їх довжину хвилі, рухливість і час життя носіїв заряду.  

На сьогодні особливе місце в сучасних оптоелектронних та сенсорних 
пристроях займають системи на базі благородних металів. Зокрема, тонкі 
плівки та нанопористі структури золота, для яких спостерігається поверхневі 
плазмон-поляритонні (ППП) хвилі та локалізовані поверхневі плазмони 
(ЛПП). На практиці вимоги до таких плівок золота включають: “суцільність”, 
однорідність, малу шорсткість поверхні, товщини в декілька десятків 
нанометрів. Водночас, властивості плівок з Au наночастинками, які 
використовуються для поверхневого підсилення комбінаційного розсіяння 
світла, флуоресценції молекул, фотолюмінесценції квантових точок та ін., 
визначаються розмірами, формою, просторовим розподілом наночасток, 
діелектричними властивостями оточуючого середовища, параметрами гратки 
самих наночасток і в значній мірі пористістю плівок. Тому необхідність 
вимірювання товщини, пористості, параметрів гратки наноструктурованих 



плівок золота є актуальною проблемою для удосконалення технології їх 
отримання та покращення плазмонних властивостей цих матеріалів. 

Отже комплексні Х- променеві діагностичні структурні дослідження за 
допомогою методів високороздільної Х-променевої дифрактометрії та 
рефлектометрії з метою визначення геометричних параметрів та товщинного 
розподілу масової густини у тонких плівках та нанопористих структурах 
золота, виявлення фізичних механізмів формування деформаційного стану та 
релаксації напружень в багатошарових (Ga, Al)N структурах і 
гетероструктурах GeSn/Ge мають особливе наукове та практичне значення для 
їх якісного використання в сучасних пристроях. Актуальність дисертаційної 
роботи підтверджується також тим, що дослідження проводились у рамках 
наукових програм Національної Академії Наук України та цілої низки 
науково-дослідних тем. 

 
До найбільш істотних наукових результатів, одержаних у 

дисертаційному дослідженні впливу деформацій на структуру нанорозмірних 
систем, слід віднести наступні: 

 Встановлено кореляцію між товщинами шарів надграток (НГ) та 
залишковими напруженнями. Зокрема, дослідження надграток, що 
складаються з симетричних шарів GaN і AlN методами Х-променевої 
дифракції і АСМ показали, що механізм росту змінюється із збільшенням 
співвідношення товщини яма-бар'єр від стовпцевого до планарного росту 2D 
шарів. На поверхнях зразків спостерігається висока щільність тріщин та/або 
проникаючих дислокацій. 

 Показано, що рівноважні напруження у бар'єрних шарах зменшуються 
із зменшенням співвідношення товщин яма-бар’єр, що передбачає більш 
високий ступінь їх релаксації. Для AlN/GaN НГ, які є повністю напружені на 
GaN-буфері, шари AlN-бар'єрів знаходяться під напругою розтягу ~2.4%, 
котра релаксує вище критичної товщини НГ до рівноважного значення.  

 Встановлено, що тенденція зміни густини пронизуючих дислокацій 
(ПД), отримана з АСМ добре корелює зі зміною щільності ПД гвинтового типу 
отриманих з ВРХД. Розбіжність в абсолютних значеннях можна пояснити тим, 
що АСМ дає густину обох гвинтових і крайових компонент ПД, а з 
високороздільної Х-променевої дифракції (ВРХД) визначена лише густина 
гвинтових ПД. Крім того, розтріскування структури може впливати на повну 
ширину на половині максимуму профілю ВРХД, що буде впливати на точність 
визначення густини дислокацій отриманих із ВРХД.  

 Показана можливість регулювання величини і напрямку поляризації 
відкриває шлях для поляризаційної інженерії в галузі електроніки на основі 



III-нітридів. Контроль рівня напруг у буферних шарах і в шарах БШС може 
створити рівні по величині і протилежні за напрямом спонтанну і 
п'єзоелектричну поляризації, наприклад, для досягнення результату 
аналогічного використанню неполярних площин. 

 
Обґрунтування і достовірність наукових висновків дисертаційної 

роботи Кривого С. Б. забезпечена поєднанням комплексу взаємодоповнюючих 
сучасних методів високороздільної Х-променевої дифрактометрії, атомно-
силової мікроскопії та вторинної нейтральної мас-спетрометрії із засобами 
математичного моделювання і обробки отриманих результатів. Добра 
узгодженість результатів між собою та із результатами інших авторів 
підтверджує надійність отриманої у роботі нової інформації. Всі основні 
результати і висновки добре аргументовані, а теоретичні розрахунки у цілому 
підтверджуються відповідними експериментальними даними. 

 
Значення для науки і практики отриманих автором результатів 

полягають у тому, що встановлені в дисертаційній роботі швидкі і надійні 
методи отримання інформації про структуру нанорозмірних об’єктів, їх 
деформаційний стан, геометричні параметри, товщинний розподіл масової 
густини спрямовані на вирішення фундаментальних проблем нанофізики, 
нанотехнології, що має важливе практичне значення для розвитку даної галузі 
науки. Результати роботи можуть бути використані в наукових дослідженнях 
і при розробці нових технологій та матеріалів функціональної електроніки в 
Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Чернівецькому 
національному університеті імені Юрія Федьковича, Інституті прикладних 
проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, Національному 
університеті «Львівська політехніка». Крім того, отримані результати варто 
використовувати при викладанні спецкурсів з фізики твердого тіла, фізики 
поверхневих явищ та Х-променевих методів дослідження поверхні, а також з 
комп’ютерного моделювання фізичних процесів у кристалах. 

Повнота викладення наукових положень та висновків в 
опублікованих працях. Основні результати дисертації у повному обсязі 
опубліковані в провідних фахових наукових журналах, а саме в 7-ох статтях, 
які внесенні до реєстру міжнародних наукометричних баз. Є 1 патент України. 
Матеріали дисертаційної роботи доповідались на 7-ох міжнародних 
конференціях. Обсяг друкованих робіт та їх кількість відповідають вимогам 
Міністерства освіти і науки України щодо публікації основного змісту 
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 
наук. 



Структура автореферату у повній мірі відображає основний зміст 
дисертаційної роботи. Для нього підібраний найбільш показовий 
ілюстративний матеріал, що демонструє результати дослідження структури 
нанорозмірних систем, характеризує найважливіші залежності параметрів 
деформацій, розраховані та виміряні криві дифракційного відбивання Х-
променів. 

До змісту та оформлення дисертаційної роботи Кривого С. Б. є наступні 
пропозиції та зауваження: 

1. Якісно продемонстровано високу чутливість високороздільних методів 
Х-променевої дифрактометрії та рефлектометрії до різних деформацій у 
багатошарових системах. Проте не наведені граничні значення такої 
чутливості та не здійснено порівняння її з іншими методами. 

2. Зважаючи на пристойну кількість досліджених зразків у кожній серії і 
коректну інтерпретацію отриманих результатів, бракує їх 
систематизації. Можна було б виділити певні фізичні закономірності чи 
залежності, наприклад, спробувати описати залежність зсуву 
максимумів дифракційного відбивання від пористості плівок золота або 
систематизувати (у вигляді схем, діаграм) механізми релаксації в 
залежності від геометричних параметрів епітаксійних шарів у 
надгратках.  

3. Не зовсім чітко представлені результати залежності швидкості росту 
окремого шару від стану деформації. 

4. У дисертації представлено задовільне узгодження експериментальних 
результатів -2 сканування і рефлектометрії та результатів 
моделювання. Проте дуже мало приділено уваги процесу моделювання, 
не розкрито теоретичні підходи та відсутня інформація про використані 
моделі порушень структури. Не зрозуміло, чи враховано в моделі 
неоднорідність пружніх деформацій та їх анізотропія, а також які були 
використані кількісні параметри дислокацій та їх розподілу. 

5. У роботі проведено досить детальний аналіз еволюції дефектної системи 
надграток AlN/GaN в залежності від геометричних параметрів шарів, та 
шарів GeSn, вирощених на Ge/Si (001) підкладках. Проте не 
запропоновано конкретних рекомендацій щодо оптимального вибору 
параметрів шарів для отримання бажаних властивостей, а також 
забезпечення їх стійкості до подальшого розвитку дефектної структури. 

6. У роботі досліджувались різні серії зразків. Кожна крива, отримана 
методом рефлектометрії чи дифракційного відбивання, має тільки 
позначення відповідних зразків. А їх характеристики і параметри 



наведені у різних таблицях, що ускладнює сприйняття отриманих 
результатів. Крім того, на рис. 3.7 у дисертації і рис. 2 автореферату 
наведені результати взаємодоповнюючих методик, але для різних зразків. 
Це утруднює розуміння кореляції отриманих результатів між собою. 

7. У дисертації наявні деякі орфографічні, граматичні та стилістичні 
огріхи. 

 
Проте, зроблені зауваження і побажання не впливають на загальний 

високий науковий рівень дисертації, не піддають сумніву основні наукові 
результати, отримані автором, та їх практичне значення. 

Вважаю, що дисертація Кривого С. Б. є завершеним науковим 
дослідженням, в якому отримані нові науково обґрунтовані результати. За 
актуальністю, обсягом досліджень, науковим рівнем і практичною цінністю 
отриманих результатів дисертація Кривого С. Б. «Високороздільна Х-
променева діагностика впливу деформацій на структуру нанорозмірних 
сполук» повністю відповідає вимогам щодо кандидатських дисертацій, а її 
автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата фізико-
математичних наук зі спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла. 

 
Офіційний опонент, 
доктор фізико-математичних наук,  
старший науковий співробітник, 
завідувач кафедри фізики твердого тіла 
Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича МОН України     М.Д. Борча 

 
  Підпис М.Д. Борчі 
  Засвідчую 
 

    І.М. Кубай 


