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Досягнення сучасної електроніки значною мірою пов'язані як з розвитком технології 

матеріалів, які дають розробникам нові властивості і нові механізми роботи приладів, так і з 

дослідженням їх властивостей. Сегнетоелектричні матеріали мають унікальні можливості у 

моделюванні необхідних для приладів властивостей і завдяки цьому, безумовно, привертають 

до себе значний інтерес дослідників. Перелік приладів, які можна створювати на їх основі 

великий. Лише дуже коротко це термостабільні пристрої на поверхневій та об’ємній 

акустичних хвилях, такі як частотні фільтри, п’єзоелектричні резонатори, лінії затримки, 

тощо. Це перший аспект, який робить обрану тему актуальною. Сам вибір матеріалів для 

досліджень та проведений різнобічний аналіз отриманих експериментальних результатів 

створюють базу знань, яка може стимулювати виникнення нових ідей стосовно їх 

використання. Це другий аспект, який, на мою думку, говорить на користь актуальності 

роботи. Відмітимо також, що структурні перетворення, в околі яких досліджені фізичні 

властивості зазначених матеріалів, відбуваються в більшості у температурному діапазоні, 

важливому для практичного застосування.  

Дисертація, що рецензується, експериментальна і включає великий набір результатів, 

отриманих з використанням сучасних методів з різних галузей експериментальної фізики: 

теплофізики, структурного аналізу, електрофізики тощо. Дослідження включали і 

вирощування монокристалів різними методами: методом газотранспортних реакцій, по 

Чохральському, методом Бріджмена-Стокбаргера. Для контролю складу використано 

електронно-емісійний аналіз та інші методи. В широкому діапазоні температур досліджені 

температурні залежності електричної провідності, діелектричної проникності, діелектричних 

втрат, теплопровідності, внутрішнього тертя, теплоємності, кута двопроменезаломлення. Для 

визначення густини фононних станів у кристалах використана методика непружнього 

розсіяння теплових нейтронів. При цьому дисертація супроводжується розрахунковою 

частиною, яка створює хорошу теоретичну підтримку роботи. Все це дозволило провести 

дослідження цілеспрямовано та забезпечило високу достовірність представлених результатів. 

Дисертація має наступні обсяг і структуру. Вона складається зі вступу, восьми розділів, 

висновків та переліку використаних джерел (554 найменувань). Загальний обсяг складає 415 

сторінок машинописного тексту. Наукові публікації за темою дисертації в кількості 47 праць 

(в т.ч., 37 статей у фахових фізичних журналах) окремо подані авторефераті, а в дисертації 

включені у загальний перелік використаних джерел.  

У Вступі автор обґрунтовує актуальність роботи, формулює мету роботи і пункти 

завдання для її досягнення, перелічує наукові програмами, в рамках яких виконувалась 

робота, визначає об’єкт та предмет досліджень, описує використані методи досліджень, 

формулює наукову новизну отриманих результатів та їх практичне значення, описує свій 

особистий внесок у виконання роботи та наводить іншу інформацію згідно з вимогами до 

дисертацій, включаючи коротку анотацію розділів. 

Перший розділ об’єднує огляд відомих наукових публікацій стосовно властивостей 

досліджуваних матеріалів та методів їх вирощування з описом застосованих у роботі методів 

вирощування кристалів. Важливим є те, що досягнута висока однорідність складу матеріалів 



по об’єму з незначним відхиленням складу твердих розчинів вбік збільшення вмісту свинцю і 

селену. Також, виходячи з детального аналізу літературних джерел стосовно фазових 

перетворень та інших властивостей у розглянутих сегнетоелектриках, визначені завдання 

досліджень термодинамічних функцій і параметрів кристалів типу Sn2P2S6 та тетраборату 

літію. В четвертому параграфі розглянуто деталі більшості з використаних 

експериментальних методик, включаючи комбінаційне розсіяння світла та непружнє 

розсіяння теплових нейтронів. 

Другий розділ присвячений дослідженню фототермоструктурних перетворень 

халькогенідних сегнетоелектричних напівпровідникових сполук фосфату олова з селеном та 

сіркою (гексатіогіподифосфату олова). Для цього в певному інтервалі температур в околі 

фазових переходів проведено вимірювання температурних залежностей ізобарної 

теплоємності при різному співвідношенні компонент селену та сірки, а також температурних 

залежностей кута двопроменезаломлення, діелектричної проникності. Проведений аналіз 

концентраційних змін, зумовлених поліморфними переходами між параелектричною, 

несумірною і сегнетоелектричною фазами, у наближенні середнього поля на основі 

флуктуаційної теорії фазових переходів. Детально розглянута поведінка параметрів поблизу 

критичних точок і т. інш. В цій частині відмітимо, що, як встановив автор, критична 

поведінка Sn2P2S6 в певному інтервалі температур описується першою флуктуаційною 

поправкою. В цьому розділі також описані результати дослідження гістерезису температури 

фазового переходу між несумірною та сегнетоелектричною фазами, який автор спостерігав у 

Sn2P2S6 при циклюванні режимів охолодження – нагрівання. Важливим є пояснення цих 

результатів, запропоноване автором у рамках моделі в’язкої взаємодії хвилі модуляції 

параметра порядку з мобільними дефектами. Зокрема, можна відмітити такий виявлений 

автором довготривалий нерівноважний ефект, як ефект термооптичної пам’яті, який полягає 

у появі аномального відхилення у температурній залежності параметру 

двопроменезаломлення (кута повороту аналізатора) при тривалій витримці зразка за певної 

стабілізованої температури та освітленні лазерним променем в ІЧ діапазоні. Також у другому 

розділі отримано ряд інших важливих результатів. Зокрема концентраційний хід лінії точок 

Ліфшиця в залежності від співвідношення компонентів олова та сірки. Показано, за рахунок 

чого внесення свинцю в кристали Sn2P2(SexS1-x) обумовлює існування несумірної фази в 

широкому діапазоні х. 

Третій розділ присвячений дослідженню теплопровідності у сполуках 

гексатіогіподифосфату олова та тетраборату лілію. Вимірювання проведені в широкому 

інтервалі температур від 5 до 300 К. При низьких температурах температурна залежність 

коефіцієнту теплопровідності має максимум, який свідчить про перевищення довжиною 

вільного пробігу фононів характерних розмірів кристалу, а при високих температурах 

отримані значення коефіцієнту теплопровідності, яким мала б відповідати довжина вільного 

пробігу фононів порядку сталої гратки. Такі малі значення вільного пробігу не мають 

фізичного змісту і для пояснення застосовано модель обміну квантами енергії між атомами 

сусідніх комірок. А величина теплопровідності визначається теплоємністю та швидкістю 

звуку у певних кристалічних напрямках. 

У четвертому розділі розглянуті особливості транспорту заряду у досліджених 

сегнетоелектрика типу гексатіогіподифосфату олова та в тетрабораті лілію. В першому типі 

вимірювання проведені двома різними методами в температурних діапазонах, що 

відповідають різним фазам. Показано, що у високотемпературній ділянці температурна 

залежність провідності має явний активаційний характер, провідність має домішкову природу 

з енергією активації близько 0,6 еВ. У низькотемператних інтервалах вимірювання проведені 

з використанням методу термостимульованих струмів. Встановлена участь в провідності 

глибоких домішкових рівнів з приблизно такою ж глибиною. При цьому, спостерігається 



провідність з постійною енергією активації при зниженні температури до фазового переходу, 

нижче якого виявлена аномалія, пов’язана зі спонтанною поляризацією. Встановлено, що 

поляризація, змінюючи енергію зв’язку носіїв на глибоких центрах спричиняє зміну енергії 

активації провідності. Аналіз в рамках такої моделі дозволив кількісно оцінити 

температурний хід поляризаційної добавки. Встановлено, що в іонних сегентоелектриках 

типу SnPS домінує електронний механізм провідності. Що стосується тераборату літію, то в 

ньому виявлено інший характер електричної провідності. Дослідження проведені у 

монокристалічних, так і склоподібних зразках, для яких характерна значна 

разупорядкованість. Потрібно відмітити, що в цьому розділі разом з результатами автора 

наведений детальний аналіз великої кількості літературних даних, що дозволило більш 

глибоко з’ясувати фізичний механізм перенесення заряду у досліджених зразках. В 

експерименті були застосовані вимірювання на частоті струму від 1 кГц до 1 МГц. Це 

дозволило виявити різні механізми провідності у різних температурних діапазонах. Показано, 

що домінує іонний механізм провідності. При чому, в більш низькотемпературному діапазоні 

внаслідок частотної дисперсії це вже стрибковий механізм. При зростанні безладу, 

наприклад, при переході до склоподібних зразків, ця компонента значно збільшується 

внаслідок збільшення у склі вільного об’єму і зменшення енергії, необхідної для подолання 

бар’єру у стрибковому механізмі. Також отримані важливі дані про довжину стрибків у 

розглянутому механізмі, Типові значення неймовірно малі і дорівнюють 0,61 та 0,16 А. Для 

пояснення автор запропонував оригінальну модель, виходячи з особливості побудови 

структури цього матеріалу. В заключному параграфі розділу розглянуто вплив легування 

марганцем на провідність тетраборату літію і показано, що це призводить до локального розу 

порядкування структури і в результаті до збільшення провідності внаслідок відповідних змін 

у параметрах стрибкової провідності. 

У п’ятому розділі дисертації розглянуто особливості внутрішнього тертя у досліджених 

сегнетоелектричних матеріалах. У випадку монокристалічного гексатіогіподифосфату олова 

спостерігалось розходження температурних залежностей внутрішнього тертя визначених за 

різних частот деформуючого збудження при переході з параелектричної фази у 

сегнетоелектричну. Для пояснення запропонована модель, згідно якої у сегентоелектричній 

фазі зростає внесок низькочастотної складової, зумовленої доменами та силою їх взаємодії з 

рухливими дефектами гратки, спонтанною деформацією, поляризацією. Внаслідок 

руйнування доменної структури у параелектричній фазі цей механізм зникає.  

В шостому розділі досліджується густина фононних станів у монокристалах 

гексатіогіподифосфату олова. Дослідження проведені експериментально за допомогою 

спектрів непружного розсіювання повільних нейтронів та шляхом модельних розрахунків. На 

основі сумісного аналізу спектру густини станів та температурної залежності теплоємності 

розроблена ефективна методика відтворення густини станів. З’ясовані особливості появи чи 

відсутності аномалій в околі фазових переходів, зокрема, точки Ліфшиця, обчислено 

температурні зміни термодинамічних функцій: теплоємності, температури Дебая, параметри 

Грюнайзена, сталі Ліндемана, швидкість ультразвуку. Розглянуто фактори, які зумовлюють 

деяку розбіжність експерименту з розрахунком. 

У сьомому розділі розглянуто результати впливу зовнішніх чинників, таких як 

електричне поле, тиск, гамма опромінення на характеристики досліджуваних 

сегнетоелектричних матеріалів. Зокрема, встановлено, як електричне поле, направлене 

вздовж осі спонтанної поляризації та зовнішній тиск змінює характеристики фазового 

переходу, викликає зниження температури фазового переходу. На фазовій діаграмі 

п’ятикомпонентної системи (PbySn1–y)2P2(SexS1–x)6 визначено ділянку, в якій знаходиться 

трикритична точка Ліфшиця. 



Восьмий розділ містить розрахункову частину. Виконані розрахунки фононних спектрів 

та проведене порівняння з експериментом. З перших принципів виконані розрахунки 

просторової та електронної будови, а також термодинамічних властивостей кластерних 

моделей сегнетоелектричних кристалів гексатіогіподифосфату олова. На основі цих 

розрахунків зроблено низку корисних висновків стосовно як отриманих експериментальних 

результатів, так і більш широкого плану для даного класу матеріалів. Зокрема, стосовно 

термодинамічних характеристик нанокристалічних кластерів кристалів 

гексатіогіподифосфату олова встановлено, що надлишкова теплоємність кластерів малих 

розмірів виникає в основному за рахунок збудження низькочастотних поверхневих мод за 

низьких температур. 

У розділі висновки підсумовані головні результати, що дає змогу отримати стисле і 

достатньо повне уявлення про проведену роботу.  

Підсумовуючи розгорнутий огляд змісту дисертації та отриманих результатів, можна 

сказати, що автором виконано великий обсяг наукових досліджень високого рівня. Отримано 

велику кількість результатів, наукова новизна яких безсумнівна. Експериментальні 

результати супроводжуються докладним аналізом великої кількості бібліографічного 

матеріалу, що сприяє кращому розумінню фізики спостережуваних явищ та новизни 

представлених результатів. Достовірність отриманих результатів і зроблених висновків не 

викликає сумнівів. На користь цього свідчить відтворюваність та узгодженість результатів, 

отриманих різними сучасними експериментальними методами. Результати пройшли 

апробацію шляхом публікації у фізичних журналах з високим рейтингом. Все це, на мою 

думку, вказує на те, що дисертант є висококваліфікованим фахівцем у галузі фізики твердого 

тіла. Його результати важливі для фундаментальної та прикладної галузей.  Вони можуть 

бути використаними як в дослідницьких лабораторіях провідних українських університетів та 

за кордоном, так і безпосередньо застосовані розробниками приладів на основі 

сегнетоелектричних матеріалів. 

Автореферат дисертації написаний чітко і зрозуміло, повністю відповідає змісту 

дисертації та адекватно передає основні результати, що виносяться на захист. 

До роботи можна зробити декілька зауважень та питань, в тому числі, відносно 

оформлення дисертації.  
1) Дисертація містить велику кількість скорочень і позначень величин, розкиданих по 

всіх розділах. Однак, відсутній їх перелік на окремому аркуші, що було б доречним 

для читання такої великої за об’ємом праці. 

2) На стор.216 в аналізі іонної стрибкової іонної провідності в тетрабораті літію згідно 

моделі Сканаві визначена довжина стрибків іонів в процесі такого перенесення заряду. 

Отримані надзвичайно малі значення довжини стрибка порядку 0,6 та 0,16 А. До речі, 

в тексті автор помилково посилався на формулу (4.3) замість (4.12). Такі значення 

довжини стрибка на порядок величини менші за розмір самих іонів. Який фізичний 

зміст може мати така довжина стрибка? І чи не виходить розглянута ситуація за рамки 

застосованої моделі? 

3) На стор.128 автор, проводячи аналіз результатів для сполуки Sn2P2Se6, вибирає для 

модельного розрахунку значення параметрів «…Nc = 10
19

 см
–3

, n0 = 10
8
 —10

10
 см

–3
», 

стверджуючи, що ці значення є  «характерними для більшості напівпровідникових 

речовин». З таким загальним твердженням важко погодитись. Концентрація 

електронів і густина ефективних станів залежать від температури, концентрації 

домішки, або дефектів, глибини рівнів і т. інш. Бажано було б вказати більш 

конкретно, з яких міркувань саме такі значення вибрані. 

4) В декількох місцях дисертації, зокрема на стор.181,195,218, автор стверджує, що 

точності експерименту недостатньо для спостереження тієї чи іншої аномалії. Хоча  



 


