
1 
 

В І Д Г У К  

офіційного опонента на дисертаційну роботу Сабова Томаша 

Мар’яновича «Іонно-стимульована трансформація структури та 

оптоелектричних параметрів хромогенних і фоточутливих шарів» 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.07 – 

фізика твердого тіла. 

 

Іонно-променева модифікація, легування та синтез є широко 

використовуваними методами, які дозволяють проводити контрольовану 

зміну функціональних властивостей матеріалу або синтезувати нові 

матеріали. Взаємодія прискорених заряджених частинок з твердим тілом 

призводить до активації низки специфічних фізичних процесів, які можуть 

визначати структурні і функціональні властивості опроміненої речовини. 

Тому встановлення основних закономірностей і механізмів протікання 

твердотільних реакцій, стимульованих іонним опроміненням, є 

актуальними задачами для широкого кола матеріалів і структур. 

Зокрема, функціональні властивості хромогенних матеріалів (оксиди 

ванадію, вольфраму, нікелю) є дуже чутливими до іонної модифікації, а 

іонне легування монокристалів антимоніду індію є чи не єдиним надійним 

методом формування ІЧ-фотодіодних структур. Зважаючи на це, вибір 

об’єктів і предмету досліджень виглядає обґрунтованим а тема 

дисертаційної роботи є актуальною і відповідає спеціальності 01.04.07 – 

фізика твердого тіла. 

Дисертаційна робота Сабова Т.М.  є комплексною експериментальною 

роботою, в якій на основі детальних досліджень структурного і 

компонентного стану іонно-модифікованих шарів пропонуються нові 

підходи і методи створення високоефективних фоточутливихих матеріалів та 

структур. 

 Дисертаційна робота відповідає основним напрямкам наукової 

діяльності Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН 

України 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, літературного огляду, методологічного розділу, трьох оригінальних 

розділів, висновків та списку цитованої літератури. Дисертація викладена на 

146 сторінках тексту. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, її зв'язок з 

науковими програмами і темами, сформульовані мета та основні завдання 

роботи, її наукова новизна, практичне значення, наведено дані про особистий 

внесок здобувача, а також відомості про апробацію роботи та публікації. 

У першому розділі на основі огляду літератури наведено основні фізичні 

механізми зміни структурних та оптоелектронних параметрів об’єктів 

дослідження. Обговорюються моделі електрохромного ефекту в тонких 

плівках WO3 та NiO та переходу діелектрик-метал у VO2. 
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На основі аналізу результатів окреслено рамки завдань дисертації. 

В другому розділі розглянуто особливості синтезу тонких плівок перехідних 

металів методом магнетронного розпилення. Описано основні принципи 

модифікації матеріалів методом іонної імплантації. Охарактеризовано методи 

діагностики, які використовувались для дослідження фізичних параметрів 

об’єктів, технологічні режими формування приладових структур та 

матеріалів. Розглянуто фізичні основи та засоби моделювання взаємодії 

іонних пучків з твердим тілом( програма SRIM).  

В третьому розділі описані параметри осадження та наведено результати 

досліджень властивостей тонких плівок WO3 та NiO, а також електрохромної 

комірки з електродами на їх основі.  Встановлено залежності оптичного 

пропускання електрохромних плівок від концентрації імплантованого водню. 

Показано, що у випадку тонких плівок NiO залежність має яскраво 

виражений максимум, а найбільший коефіцієнт пропускання мають плівки з 

вмістом водню 0,4-0,9 атомних %. Для плівок WO3 ефективні зміни 

пропускання відбуваються у діапазоні вмісту водню 1-10 % (рис. 2а). Тобто, 

для максимальної ефективності зміни забарвлення плівок WO3 та NiO 

необхідна різна концентрація введених іонів. Було розраховано, що для 

ефективної роботи даних плівок в одній електрохромній комірці товщина 

плівки NiO має бути в 6-10 раз більшою, ніж у плівок WO3. 

Продемонстрована оптимізація товщин електродів дозволяє суттєво 

збільшити швидкодію електрохромної комірки у порівнянні з коміркою з 

однаковою товщиною електродів. 

Було проведено дослідження роботи електрохромної комірки при 

використанні різних типів електролітів. Вперше випробувано використання 

іонної рідини (метил-октилімідазолій тетрафторборату) в якості електроліту. 

Основною перевагою такого електроліту є те, що він є біологічно 

неактивним. Електрохромні комірки на його основі показали високу (1000 

циклів переключення без деградації) стабільність роботи. 

В четвертому розділі досліджувались електричні та структурні 

характеристики плівок VOx, сформованих магнетронним напорошенням та 

після іонно-променевих обробок та відпалів. 

Особлива увага надавалась встановленню умов, необхідних для 

формування фази VO2 та синтезу тонких плівок з високим температурним 

коефіцієнтом опору. Було відпрацьовано технологічні параметри синтезу 

плівок VOx (0,2<x<1,5) з переважаючими фазами V2O3 та VO2.  

Детально досліджено структурні зміни в плівках після іонно-

променевої модифікації іонами кисню та наступних відпалів. 

На основі отриманих даних було запропоновано тристадійний метод 

формування плівок з високим значенням (8%) ТКО. Метод включає в себе: 

1-й етап - реактивне магнетронне осадження при Т=230-250 оС; 

2-й етап - визначення вмісту кисню в плівках VOx та проведення імплантації 

іонів O2
+ для отримання x≈2 (згідно SRIM розрахунків); 

3-й етап - низькотемпературний відпал при температурі Т=300-400 оС. 
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Запропонований підхід до корекції вмісту кисню (х2) в плівках VOх  

шляхом іонної імплантації є ефективним і дозволяє отримувати високі 

значення ТКО. 

У п’ятому розділі досліджувались  структурні та електрофізичні 

параметри монокристалів антимоніду індію після імплантації іонів берилію та 

сірки, які є акцепторною та донорною домішками, відповідно. Імплантація 

проводилась в інтервалі енергій 40 - 120 кеВ та доз 1013-1014 см-3. Дослідження 

профілів розподілу імплантованих домішок проводились за допомогою методів 

динамічної та часопролітної мас-спектрометрії. 

В результаті комп’ютерного моделювання були розраховані оптимальні 

значення енергії та дози (рис.8а), які дозволяють формувати p-n перехід з 

мінімальною концентрацією радіаційних дефектів і забезпечують 

мінімальний контактний опір. На рис.8б наведено профіль розподілу берилію 

при подвійній імплантації з енергіями Е1 = 40 кеВ і Е2 =120 кеВ. Низька 

енергія (менше 40кеВ) з великою дозою (порядка 1014см-3) імплантації 

дозволяє створити високолегований приповерхневий шар, який забезпечує 

низькоомний омічний контакт, а енергія іонів більше 100 кеВ з дозою 

порядка 1013см-3 забезпечує формування p-шару.  

Зменшення дози високоенергетичної імплантацції дозволяє зменшити 

концентрацію дефектів в області формування p-n переходу. При таких 

енергіях імплантації глибина залягання p-n переходу складає 1-1,2 мкм, що 

дозволяє покращити чутливість створених діодних структур за рахунок 

підвищення ефективності поглинання ІЧ випромінювання. 

На основі цих досліджень було виготовлено діодні структури для 

детектування ІЧ випромінювання. Як показали результати випробувань, на 

діодних структурах досягнуті такі параметри: 

струмова чутливість Si = 0,2 A/Bт; 

інтегральна виявна здатність D* = 4,3×1010 Вт-1 см Гц1/2. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

       У Вступі детально описана наукова новизна роботи. Основними новими 

результатами, на мій погляд, є такі: 

   - З використанням іонної імплантації водню отримані кількісні 

концентраційні залежності зміни коефіцієнта пропускання світла в плівках 

WO3 та NiO. 

   - Показана роль товщини плівок WO3 і NiO електрохромної комірки в 

підвищенні швидкості затемнення/просвітлення електрохромного приладу.      

    - Запропоновано новий метод отримання плівок оксиду ванадію з високим 

( 8%) значенням температурного коефіцієнта опору, який включає в себе 

іонно-променеву модифікацію іонами кисню плівок VОx та їх низько-

температурний відпал. 

    - Для оригінальної технології (меза-структури) створення фотодіоду на 

основі InSb було проведено комп'ютерне моделювання профілів розподілу 

електрично-активної домішки і радіаційних дефектів, знайдено оптимальні 

режими імплантації легуючої домішки і показано, що імплантація з різними 
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енергіями дозволяє зменшити зворотні струми та контактний опір і суттєво 

збільшити чутливість сенсорів.  

Практичне значення одержаних результатів. 

        Практична значимість результатів дисертації обґрунтована у Вступі. 

Варто виділити наступне:  

- Запропоновано метод підвищення швидкості переключення 

електрохромних пристроїв за рахунок оптимізації товщин плівок WO3 і NiO. 

-  Запропоновано новий метод формування плівок з високим значенням ТКО, 

який  дозволяє отримувати плівки з високим рівнем відтворюваності 

характеристик.  

- Дослідження дефектного стану та профілів розподілу імплантованих 

домішок лягли в основу розробленої технології виготовлення фотодетекторів 

на основі кристалів антимоніду індію. Ця технологія має потенційних 

замовників і планується її впровадження у виробництво на підприємствах 

оборонного комплексу України. 

Обґрунтування і достовірність наукових висновків дисертаційної 

роботи Сабова Т.М. забезпечена використанням комплексу сучасних 

технологічних методів, експериментальних інструментів досліджень та 

засобів математичного моделювання. Всі основні результати і висновки 

добре аргументовані. Результати дисертаційної роботи доповідалися на 

українських та міжнародних конференціях і опубліковані у фахових 

журналах. 

 

Зауваження до дисертації.  

Розділ 3.   

1) В розділі представлені результати досліджень електрохромних комірок з 

рідко-подібними електролітами. В роботі не обґрунтована доцільність таких 

досліджень, адже електрохромні індикатори на таких електролітах 

недовговічні і мають гірший контраст порівняно з іншими типами пристроїв.  

Розділ 4.  

2) В розділі описано тристадійний метод формування плівок окису ванадію з 

високим ТКО. На третьому етапі проводили два відпали: 30 хвилин і 

додатково 3 години. Незрозуміло, чи є це принциповим для досягнення 

поставленої мети, і які саме специфічні фізичні процеси відбуваються під час 

кожного з відпалів? 

Розділ 5.  

3) Стор. 128. На рис. 5.17 показані теоретичні і експериментальні вольт-

амперні характеристики p-n переходу InSb. Попри те, що теоретичні і 

експериментальна криві якісно узгоджуються, кількісного збігу не 

спостерігається.  Отже теоретична модель не зовсім адекватна експерименту. 

В такому випадку, чи можна використовувати теоретичні дані для 

інтерпретації експерименту?   

До дисертації в цілому.  

4) Використання іонної імплантації для корекції компонентного складу не  




