
Відгук 
офіційного опонента на дисертаційну роботу Любченка Олексія 
Ігоровича «Високороздільна Х-променева дифрактометрія 
поверхневих шарів монокристалів та багатошарових структур 
при іонному опроміненні», подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – 
фізика твердого тіла 

Актуальність теми дисертаційного дослідження 
Квантово-каскадні лазери необхідні для отримання бажаних довжин 

хвилі випромінювання, які визначаються шириною забороненої зони 
відповідних напівпровідникових матеріалів. Ці пристрої зазвичай містять 
активні ділянки (надгратки), які складаються з 30–40 повторень складних 
кристалічних шарів, що містять квантові ями та бар’єри, мають різний склад 
та товщини в межах 1–5 нм кожен. Бажаною особливістю таких лазерів є 
налаштування довжини хвилі випромінювання за рахунок проектування 
товщини та складу кожного шару в обраній надгратковій системі. Однак ці 
структури чутливі до невеликих відхилень від розрахованих товщин та складу, 
які можуть змінювати довжину хвилі випромінювання через зміни 
електронних хвильових функцій у зоні провідності. Більше того, для надграток 
з компенсованою деформацією, незначні зміни товщини можуть призвести до 
релаксації деформації в активній області товщиною декілька мікрон.  

Для отримання бажаної довжини хвилі випромінювання необхідно 
забезпечити високопрецизійний контроль товщин і складу кожного шару 
надгратки, а також здійснювати керований вплив на їх зміну. Для контролю 
параметрів структури та дефектів, особливо таких як дислокації, важливим є 
використання неруйнівних та швидких методів, зокрема, Х-променево-
дифракційні дослідження. А іонна імплантація часто виступає в якості 
керованого впливу на характеристики та параметри надграток. Тому 
дослідження впливу іонної імплантації на структурно-деформаційний стан 
надграток AlN/GaN, градієнтних шарів AlxGa1-xN, приповерхневих шарів 
монокристалів InSb і GaN та розробки методик Х-променеводифракційного 
аналізу цих дефектів складають актуальні завдання, які були вирішені у 
дисертації Любченка О.І. Актуальність даної 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 поверхневих шарів монокристалів та 
багатошарових структур при іонному опроміненні, слід віднести наступні: 



 Запропонована модель Х-променевої дифракції від неідеальних
надграток з врахуванням мікро- та макропорушень структури та проведено 
моделювання симетричних 2θ-ω сканів від надграткових багатошарових 
структур з одночасним врахуванням впливу дислокацій та варіації товщини 
шарів по глибині. Показано, що розроблена модель придатна для оцінки 
густин дислокацій для багатошарових гетеросистем..  

 Встановлено вплив шорсткості поверхні та інтерфейсів на Х-
променеводифракційні спектри 

 Визначено вплив зміни товщини окремого шару та значення періоду
надгратки на розподіл і форму дифракційних спектрів. Показано, що 
дислокації призводять до розширення піків на дифракційних сканах високих 
порядків і зглажування сателітної структури. 

 Запропоновано спосіб керування параметрами композиційно-
градієнтних структур AlxGa1-xN за допомогою імплантації іонів Ar+. 
Розроблено метод відтворення профілів деформації та статистичних зміщень 
в імплантованих гетероструктурах шляхом моделювання 2θ-ω сканів з 
врахуванням дифузного розсіяння. Показано, що іонна імплантація дозами 
(1…2)∙1014 ат./см2 та енергією 100 кеВ може викликати великі значення 
гідростатичної деформації на рівні ~ 0,3…0,46% і відносно низьке 
пошкодження кристалічної структури. 

Обґрунтування і достовірність наукових висновків дисертаційної 
роботи Любченка О.І. забезпечена поєднанням комплексу 
взаємодоповнюючих сучасних методів високороздільної Х-променевої 
дифрактометрії, Раманівської та фотолюмінесцентної спектроскопії 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 надграткових систем, їх 
деформаційний стан, геометричні параметри, товщинний розподіл 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 6-и статтях, 
які внесенні до реєстру міжнародних наукометричних баз. Матеріали 
дисертаційної роботи доповідались на 6-и 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 Любченка О.І. є наступні 
пропозиції та зауваження: 

1. Зважаючи на пристойну кількість досліджених зразків у кожній серії і
коректну інтерпретацію отриманих результатів, бракує їх систематизації
та пояснення фізичних процесів, що відбуваються в надграткових
системах. Можна було б виділити певні фізичні закономірності чи
залежності, наприклад, між структурними деформаціями і оптичними
властивостями надграток до та після опромінення.

2. Відомо, що кристалічна гратка окремого шару в надгратковій системі
перестає бути кубічною і зазнає так зване тетрагональне спотворення,
тобто значення параметра гратки в площині шару відрізняється від
значення вздовж нормалі до нього. Причому співвідношення між цими
значеннями залежить від товщини шару. Зміни якого саме значення
параметру гратки визначались у роботі (рис.4.6, 4.7)? З якою похибкою?

3. На даний час відомо багато підходів, які використовуються для підгонки
теоретичних до експериментальних Х-променеводифракційних кривих.
Не зовсім зрозуміла новизна підходу, запропонованого автором.



4. У роботі досить детально обгрунтовано використання методів Нелдера-
Міда та прямого пошуку (Хука-Дживса)  у якості алгоритмів мінімізації
значень для багатопараметричних задач при підгонці змодельованих
спектрів до експериментальних. Проте, на мою думку, використання
методу Розенброка в даному випадку було б ефективніше, оскільки він
дозволяє здійснювати пошук мінімумів із змінним кроком.

5. Висновки 2 і 3 досить об’ємні. Їх доцільно було б розбити на менші, які
б відповідали поставленим у роботі завданням. Тоді б кількість завдань
не перевищувала б кількості висновків

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 Любченка О.І. є завершеним науковим 
дослідженням, в якому отримані нові науково обґрунтовані результати. За 
актуальністю, обсягом досліджень, науковим рівнем і практичною цінністю 
отриманих результатів дисертація Любченка О.І. «Високороздільна Х-
променева дифрактометрія поверхневих шарів монокристалів та 
багатошарових структур при іонному опроміненні» повністю відповідає 
вимогам КМУ "Порядку присудження наукових ступенів" від 24.07.2013 , № 
567 зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ №656 від 19.08. 2015 та 
№1159 від 30.12.2015 р. щодо кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує 
присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі 
спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла. 
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