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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Любченка Олексія Ігоровича 

«Високороздільна Х-променева дифрактометрія поверхневих шарів монокристалів та 

багатошарових структур при іонному опроміненні», яку подано на здобуття  

наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук  

зі спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла 

 

Напівпровідникова електроніка вже тривалий час є основою найсучасніших 

технологій. Утримання нею технологічної вершини забезпечується неперервним 

процесом пошуку та впровадження нових матеріалів та супутніх методів їх 

експериментального і промислового виготовлення та діагностики. З другої половини 

минулого століття нею було пройдено шлях від створення досконалих 

напівпровідникових монокристалів великих розмірів до використання унікальних 

фізичних властивостей низьковимірних та нанорозмірних систем. Сучасний напрям її 

розвитку відкриває нові можливості в сфері розширення спектру фізичних властивостей 

матеріалів та областей їхнього застосування, які є недоступними для макроскопічних 

матеріалів та виробів з них, хоча й значно ускладнює необхідний для роботи з ними 

науковий та технічний інструментарій. 

Важливим прикладом таких матеріалів і технологій є напівпровідникові 

наносистеми, що одержуються методами інженерії дефектів, зокрема за допомогою 

іонної імплантації (ІІ). У такий спосіб можна легувати напівпровідники на певній 

глибині, модифікувати їх поверхню та задавати необхідний деформаційний стан в їх 

об’ємі. Перехід до наномасштабних елементів сучасної електроніки висуває додаткові 

вимоги не лише до точності технологій, у т.ч. ІІ, а й до точності та інформативності 

методів визначення атомної будови складних систем у вихідному та імплантованому 

станах. При цьому вкрай актуальним стає питання експресної та неруйнівної діагностики 

одночасно полів деформації та характеристик різного роду дефектів (інтерфейсів, 

лінійних та точкових дефектів, їх скупчень та кластерів), які й відповідають за 

мікродеформації кристалічної ґратниці. Перспективи використання квантових ефектів, 

що обумовлені нанорозмірами функціональних елементів створюваних 

напівпровідникових гетероструктур, й покращення характеристик звичайних p-n-

переходів, сформованих ІІ, вимагають від дослідників особливої уваги до неоднорідних, 

багатошарових та надграткових структур. Тому проведене в роботі дослідження зв’язку 

між структурними характеристиками шаруватих кристалічних систем та 
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спостережуваними на експерименті особливостями картин дифракції рентгенівських 

променів від них, а також використання цих результатів для дослідження впливу ІІ на 

параметри важливих для нано- і оптоелектроніки гетероструктур на основі III-нітридів 

GaN, AlN та сплавів AlGaN є без сумніву актуальною як з фундаментальної, так і з 

прикладної точок зору проблемою фізики твердого тіла та сучасної нанотехнології. 

Дисертаційна робота Любченка О. І. виконана в рамках науково-дослідних робіт 

Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України та гранту НАН 

України «Структурні дослідження іонно-модифікованих AlGaN-GaN гетероепітаксійних 

систем для приладів нано- і оптоелектроніки». 

Дисертаційна робота добре структурована, вона викладена на 181 сторінці і 

включає 49 рисунків та 280 посилань на наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів, 

виклад матеріалу логічний і послідовний. 

Перший розділ присвячено опису об’єктів дослідження, методів їх вирощування 

та обробки. В ньому також висвітлено основні експериментальні методи дослідження 

шаруватих систем та області застосування напівпровідникових іонно-імплантованих 

монокристалів, іонно-модифікованих багатошарових структур AlN і GaN та 

композиційно-градієнтних шарів AlxGa1−xN. На основі аналізу вищезазначених даних з 

літературних джерел обґрунтовано задачі дослідження та вибір методів їх розв’язання. У 

другому розділі розглянуто принципи сканування розподілів дифрагованої інтенсивності 

в оберненому просторі методами високороздільної тривісьової рентгенівської 

дифрактометрії (ВТРД) та наведено формули для розрахунку окремих перерізів цих 

розподілів, одержані в рамках напівкінематичної та динамічної теорій дифракції. Також 

досліджено застосовність та ефективність деяких алгоритмів мінімізації при фітуванні 

спектрів ВТРД. У третьому розділі в рамках напівкінематичної моделі дифракції 

досліджено імплантовані іонами різних сортів монокристали InSb і GaN та відтворено 

профілі деформації у них. У четвертому розділі в рамках динамічної теорії на основі 

рівняння Такагі-Топена досліджено вплив різних варіантів зміни товщини шарів в 

надгратках (НГ) по глибині відносно поверхні шаруватої системи на спектри ВТРД. 

Використовуючи одержані результати, досліджено порушення структурної досконалості 

багатоперіодних надграток AlN/GaN, вирощених на темплейтних підкладках GaN (0001), 

у яких будь-які відхилення товщини суттєво впливають на оптоелектричні параметри 

приладів. Оскільки типові густини дислокацій в досліджуваних AlN/GaN структурах 

становлять 108–1010 см−2, то для діагностики таких структур було додатково враховано 

наявність дислокацій в рамках динамічної теорії для мозаїчних кристалів. У п’ятому 



3 

розділі проведено порівняння результатів рентгенодифракційних досліджень 

імплантованої іонами Ar+ НГ AlN/GaN з результатами незалежних методів (вторинна 

іонна мас-спектрометрія (ВІМС), раманівська спектроскопія, фотолюмінесценція) та 

продемонстрована їх цілком задовільна узгодженість. У шостому розділі представлено 

результати структурних досліджень в рамках найбільш загальної з розглядуваних 

статистичної динамічної теорії дифракції з врахуванням дифузного розсіяння на 

дефектах. Одержані результати дозволили встановити закономірності зміни 

деформаційного і дефектного станів гетероепітаксійних градієнтних структур AlxGa1−xN 

внаслідок їх імплантації іонами Ar+ та наступного відпалу. 

До найбільш вагомих досягнень дисертаційної роботи, які визначають її новизну 

та оригінальність, слід віднести систематичний розгляд та апробацію найбільш простих 

та швидких з обчислювальної точки зору теоретичних підходів до відтворення спектрів, 

одержуваних за допомогою високороздільного тривісьового рентгенівського 

дифрактометра, що придатні для опису складних інтерференційних ефектів у випадку 

геометрії дифракції за Бреггом в шаруватих кристалічних системах, зокрема в 

імплантованих монокристалах та надгратках. В рамках моделі динамічної дифракції в 

роботі вперше проведено дослідження різних типів недосконалостей надграткових 

структур та встановлено, що зміни товщини шарів НГ призводять до виникнення 

асиметрії сателітних піків на дифракційних спектрах, а шорсткість поверхні та 

інтерфейсів призводить до згладжування осциляційної структури цих спектрів. Також 

запропоновано простий спосіб врахування впливу дислокацій на дифракційний спектр 

багатошарової структури та показано, що вони призводять до суттєвого розширення 

піків на 2θ-ω сканах та до згладжування їх тонкої сателітної структури; даний ефект 

зростає зі збільшенням порядку відбивання. Ці дослідження дозволили охарактеризувати 

структуру та деформаційний стан до і після іонної імплантації актуальних для сучасної 

електроніки монокристалів GaN та InSb а також ІІІ-нітридних гетероструктур Al(Ga)N з 

дислокаціями та неоднорідністю товщини шарів по глибині шляхом неруйнівного зняття 

та наступної інтерпретації експериментальних високороздільних дифракційних спектрів. 

Іншим важливим результатом є підтвердження віднайдених за дифракційними 

спектрами результатів незалежними методами (ВІМС, раманівська та 

фотолюмінесцентна спектроскопії), що дозволило не лише засвідчити застосовність 

обраних дифрактометричних підходів, а й надійно довести, що імплантація іонами 

інертних газів дозволяє цілеспрямовано змінювати деформаційний стан багатошарових 

структур. Так, показано, що зміна деформаційного стану НГ після імплантації іонами Ar+ 
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енергією 100 кеВ та дозою 1014 ат./см2 складає 0,28% та 0,25% за даними рентгенівської 

дифрактометрії та фотолюмінесценції відповідно, а також підтверджено за допомогою 

ВІМС наявність неоднорідного перерозподілу напружень після імплантації не лише по 

всій структурі НГ, а й у значно більш глибоко розташованій підкладці GaN, на що 

раніше вказували рентгенодифракційні дослідження. 

Слід також відмітити, що інженерія дефектів, як сучасний напрям розвитку 

нанотехнологій, вже давно вийшла на рівень, коли характеризація структури матеріалу в 

рамках дифракційних підходів потребує розгляду не лише когерентного, а й дифузного 

розсіяння випромінювань недосконалими кристалами. В даній роботі на основі одного з 

варіантів статистичної теорії динамічної дифракції рентгенівських променів також 

розроблено метод відтворення не лише профілю деформації по глибині, а й відповідного 

розподілу та інших характеристик просторово обмежених «мікродефектів» в іонно-

імплантованих композиційно-градієнтних структурах AlxGa1−xN. 

Викладені в дисертації оригінальні результати розширюють уявлення про 

взаємодію як (діагностичних) рентгенівських хвиль, так і (технологічних) іонних пучків 

з кристалічним твердим тілом. Отримана автором нова наукова інформація уможливлює 

не лише більш повну та якісну інтерпретацію результатів дифрактометричних 

досліджень напівпровідникових шаруватих гетероструктур, а й низку нових 

експериментів в галузі фізики твердого тіла, оскільки розвинені підходи до оцінки змін 

дефектного та деформаційного стану в іонно-модифікованих структурах можуть бути 

використані для калібрування процесу іонної імплантації задля потреб поляризаційної 

інженерії в структурах на базі п’єзоелектричних матеріалів AlN і GaN. Створене автором 

власне програмне забезпечення допускає заміну використаних теоретичних підходів на 

більш складні та реалістичні моделі як когерентного і дифузного розсіяння, так і 

мікродефектів. 

Застосування відомих теоретичних моделей рентгенівської дифракції та методів 

фітування багатопараметричних функцій, добрий збіг одержаних за їх допомогою 

числових даних з експериментальними, а також задовільна узгодженість фізичних 

результатів дифрактометричних досліджень та незалежних експериментальних підходів, 

повністю забезпечують обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих в роботі. 

Вважаю, що робота Любченка О. І. є завершеним науковим дослідженням, 

результатом якого стало розв’язання задач, суттєвих для розвитку як сучасних 

нанотехнологій, так і експериментальних методів сучасної фізики твердого тіла, а саме, 
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неруйнівних та інформативних дифрактометричних методів структурної діагностики для 

визначення деформаційного та дефектного станів іонно-імплантованих шаруватих 

структур. Отримані наукові результати доцільно використовувати в лабораторіях 

виробничих підприємств, дослідних інститутів та вищих навчальних закладів, де 

займаються розробкою, дослідженням та/або виробництвом іонно-модифікованих 

шаруватих кристалічних матеріалів для приладів нано- та оптоелектроніки, а також при 

викладанні у вищих навчальних закладах спецкурсів з фізики твердого тіла, методів 

неруйнівної структурної діагностики та новітніх напрямів нанотехнологій. 

Разом з викладеним вище, мають місце й зауваження до роботи та її оформлення. 

1. Автором широко використовуються модельні спрощення при розгляді динамічної 

дифракції, обмеження котрих здебільшого висвітлені в тексті дисертації. Однак цього не 

можна сказати про одне з ключових наближень, а саме, про наближення Такагі-Топена, 

яке залишилося не до кінця критично описаним. Оскільки дифузне розсіяння (ДР) на 

випадково розподілених в об’ємі точкових та мікродефектах автором свідомо враховано 

лише у кінематичному наближенні, то перше обмеження підходу Такагі-Топена, яке 

пов’язане з розглядом процесів розсіяння лише в площині дифракції, що не дає змоги 

врахувати багатократність при розгляді ДР, не є критичним в рамках прийнятих в роботі 

обмежень. Однак нехтування другими просторовими похідними від амплітуд хвильових 

полів у хвильовому рівнянні при переході до наближення Такагі-Топена передбачає 

плавність цих амплітуд і деформаційних полів на відстанях порядку довжини екстинкції, 

що накладає обмеження вже на правильне відтворення теорією поведінки когерентних 

хвиль на інтерфейсах шаруватих систем з великими градієнтами деформації, які можуть 

мати місце саме у розглядуваних в даній роботі імплантованих і багатошарових 

системах. 

2. Використання моделі мозаїчного кристалу при розгляді динамічної дифракції в 

кристалах із спотвореннями кристалічної будови, звісно, є зручним, оскільки 

залишається тільки два параметра, що описують ці спотворення, — це статичний фактор 

Кривоглаза–Дебая–Валлера, пов’язаний так само, як і в кінематичній теорії, з 

характеристиками кристалічних недосконалостей, наприклад, з розмірами, 

концентрацією і потужністю випадково розподілених дефектів кулонівського типу, та 

кореляційна довжина, введена Като. Остання, на жаль, не дозволяє природнім чином 

встановити кількісні взаємозв’язки між спостережуваними дифракційними картинами та 

вищезгаданими параметрами дефектів кулонівського типу в кристалах. Навіть при 

розгляді дислокацій, які у нітридних системах зазвичай формують регулярні ансамблі 
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перпендикулярних до поверхні прямолінійних дислокацій, форма моделюючих їх 

кристалітів (областей когерентного розсіяння, лінійні розміри яких можна пов’язати з 

кореляційною довжиною) є близькою до циліндричної, а не сферичної, як це 

передбачається використаним в роботі підходом В. О. Бушуєва, а тому не можна 

нехтувати загасанням хвильових полів всередині кристалітів (первинною екстинкцією), а 

відтак і кореляційна довжина Като не зводиться до середньої відстані між дислокаціями. 

3. В роботі, з одного боку, використовується модель хаотично розподілених 

сферичних кластерів з нульовим полем деформації за їх межами (формула (2.32) на стор. 

65), що не дають внеску в ДР в області розсіяння Хуаня-Кривоглаза, а з іншого боку, 

зазначається, що відповідна статистична теорія динамічної дифракції застосовна лише за 

умови невеликих відхилень від точного кута Брегга, тобто в околі вузла оберненої 

гратки. Таким чином виникає непояснена в роботі суперечність між нехтуванням ДР в 

області Хуаня-Кривоглаза та областю застосовності теорії (бажано було б 

проаналізувати взаємне розташування приблизних границь цих двох областей). 

Наслідком такої спрощеної моделі мікродефектів може бути й завищений розмір 

кластерів (більший за товщину окремих шарів), який можна спостерігати на рис. 6.6. 

4. На жаль, в роботі не аналізується внесок ДР як у формування далеких хвостів 

дифракційних спектрів, що могло б пояснити «дивність» нахилу деяких з цих хвостів на 

рис. 6.7, так і поблизу точного кута Брегга (див., наприклад, рис. 6.3). Повне нехтування 

внеском ДР також може бути причиною неможливості якісної підгонки теорії під 

експеримент (великих значень параметру нев’язки) та значних похибок у визначенні 

параметрів дефектів та профілів деформації. 

5. Дисертація і автореферат містять незначну кількість друкарських помилок, 

іншомовних запозичень, неточних формулювань, пропусків слів та повторів. Так, 

наприклад, у тексті, що стосується дефектів значних розмірів (див., наприклад, 

автореферат та розділ 6), замість слів «точкові мікродефекти» слід було б писати 

«кластери», на стор. 42 замість «пробивного електричного поля» — «електричного поля 

пробиття», на стор. 46 замість «двомірного» — «двовимірного», а на стор. 134 замість 

«Схематична схема зразків» — «Схема зразків». У дисертації на стор. 53 запис «Будь-

який напрямок в оберненому просторі можна задати за допомогою вектора оберненого 

простору H з використанням кристалографічних індексів Міллера hkl» слід було б 

замінити, наприклад, на «Будь-який напрям на вузол оберненого простору можна задати 

за допомогою вектора трансляції оберненої гратки H з використанням 

кристалографічних індексів Міллера hkl»; на стор. 62 фігурує посилання на відсутнє у 




