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наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. 

 

В дисертаційні роботі Сабова Т.М досліджуються ефекти, які відбуваються в 

плівках оксидів нікелю, вольфраму та ванадію, наділених хромогенними 

властивостями, під дією іонного опромінення і термічних відпалів. Також 

вирішується важлива прикладна задача – встановлення умов для ефективного 

легування монокристалів антимоніду індію з метою формування діодних структур, 

чутливих до ІЧ-випромінювання. Інтерес до створення та дослідження 

хромогенних та фоточутливих структур зумовлений широким застосуванням і 

активним впровадженням таких матеріалів в сучасні наукоємні старт-технології та 

прилади спецпризначення. Іонно-променеві методи одержання, модифікації та 

діагностики дозволяють цілеспрямовано впливати на процеси в нанорозмірних 

системах завдяки високому ступеню керованості і контрольованості. Разом з тим, 

залишається невирішеною низка питань, пов’язаних із впливом іонної імплантації 

на процеси утворення, росту і трансформації фаз в таких системах, вирішення яких 

потребує детальних експериментальних і теоретичних досліджень. До основних 

проблем слід віднести вплив на згадані процеси: радіаційних дефектів, домішок, 

механічних напружень, а також процесів дифузії і сегрегації, стимульованих 

іонним опроміненнням. У зв’язку з цим, актуальність дисертаційної роботи 

Сабова Т.М, присвяченої вирішенню саме цих питань, не викликає сумніву.                                                       

Актуальність дисертації визначається і зв’язком роботи з рядом науково-

дослідних тем і проектів, що виконувалися в Інституті фізики напівпровідників ім. 

В.Є.Лашкарьова  НАН України (їх перелік приводиться на другій сторінці 

автореферату та на сьомій сторінці дисертації). 

В роботі одержана ціла низка нових оригінальних результатів. До найбільш 

вагомих можна віднести наступні: 

• Вперше з використанням іонної імплантації водню отримані кількісні 

концентраційні залежності зміни коефіцієнта пропускання світла в 

електрохромних плівках триоксиду вольфраму та оксиду нікелю. На основі 

цих результатів проведено оптимізацію товщин плівок WO3 і NiO 

електрохромної комірки, що дозволило суттєво (до 40% на початку циклу) 

підвищити швидкість затемнення/просвітлення електрохромного пристрою.  

• Розроблено новий метод одержання плівок оксиду ванадію з високим 

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

іонно-променеву модифікацію плівок VОx іонами кисню та їх 

низькотемпературний відпал. 



• Запропоновано модель фазових трансформацій при осадженні, іонній 

модифікації та відпалах, які забезпечують низькотемпературне формування 

плівок оксидів ванадію з високим температурним коефіцієнтом опору. 

• Вперше на основі комп’ютерного моделювання профілів розподілу 

електрично-активної домішки (іонів Be) і радіаційних дефектів були визначені 

оптимальні режими імплантації легуючої домішки в InSb, які дозволяють 

формувати p-n переходи з глибиною залягання 1мкм, з мінімальними 

концентрацією радіаційних дефектів та контактним опором і, в результаті, 

покращити чутливість створених діодних структур до ІЧ випромінювання. 

Не викликає сумніву і практична значимість роботи. 

• Розроблено ефективний метод підвищення швидкості переключення 

електрохромної комірки за рахунок оптимізації товщин плівок триоксиду 

вольфраму та оксиду нікелю. 

• Використання іонної рідини в якості електроліту електрохромної комірки, 

через відсутність її руйнівної дії  на структуру електродів, дозволило 

створити деградаційно-стійку систему на базі плівок WO3 і NiO та суттєво 

збільшити час роботи пристроїв. 

• 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 в Інституті фізики напівпровідників ім. 

В.Є.Лашкарьова  НАН України технології виготовлення фотодетекторів на 

основі кристалів антимоніду індію.  

Загальна оцінка роботи  

Дисертаційна робота Сабова Т.М. є завершеною науковою роботою, яка 

спрямована на  вирішення комплексу матеріалознавчих, технологічних і 

практичних задач.  Вона складається з вступу, п’яти розділів, висновків та списку 

цитованої літератури з 132 найменувань. Дисертація викладена на 146 сторінках 

тексту і містить 78 рисунків та 13 таблиць. 

У вступі обґрунтована актуальність теми, мета та основні завдання роботи, її 

наукова новизна, практичне значення отриманих результатів, наведено дані про 

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

Перший розділ дисертаційної роботи є оглядом літературних джерел, в 

якому розглянуто основні фізичні характеристики об’єктів дослідження. 

Розглянуто основні фізичні механізми зміни структурних та оптоелектронних 

параметрів об’єктів дослідження: електрохромних плівок WO3 та NiO, плівокVOx 

та іонно-модифікованих  монокристалів InSb. 

Другий розділ роботи присвячений обґрунтуванню вибору технологічних 

процесів одержання і аналітичних методів діагностики об’єктів досліджень. 

Розглянуто основні принципи модифікації матеріалів методом іонної імплантації, 

засоби моделювання взаємодії іонних пучків з твердим тілом, охарактеризовано 

методи діагностики, які використовувались для дослідження фізичних параметрів 

об’єктів, технологічні методи формування приладових структур та функціональних 

матеріалів.  

У третьому розділі наведено результати досліджень структурних та оптичних 

властивостей тонких плівок триоксиду вольфраму та оксиду нікелю, а також 

електрохромної комірки з електродами на їх основі.  Методом реактивного 



магнетронного напорошення формувались шари WO3 та NiO, які проходили низку 

технологічних обробок: іонна імплантація, відпал, електролітичне циклювання, 

тощо.  

Встановлені основні залежності структури плівок WO3, NiO та їх 

електрохромних характеристик від умов нанесення та відпалу. Встановлено, що 

максимальний електрохромний ефект для плівок WO3 та NiO спостерігається при 

різній концентрації інкорпорованого водню.  На основі цих даних оптимізовано 

товщини електродів електрохромної комірки. Це суттєво збільшує швидкість 

спрацьовування пристрою. 

     Запропоновано використання іонної рідини (1метил 2октил імідазолій 

тетрафторборату) в якості іонного провідника, що дозволяє створити 

деградаційно-стійку електрохромну систему на базі плівок WO3 та NiO, а також 

використовувати широкий діапазон допустимих напруг (7 В). 

       У четвертому розділі наведено результати досліджень електричних та 

структурних характеристик плівок оксиду ванадію, сформованих магнетронним 

розпиленням, після іонно-променевих обробок та відпалів. 

       Встановлені технологічні умови магнетронного розпилення, що забезпечують 

формування аморфних плівок VOx (0,2<x<1,5) з нанокристалічними зародками 

V2O3 та VO2. Показано, що проведення імплантації іонів кисню для досягнення х2 

в плівці VOx та наступний низькотемпературний відпал забезпечують ефективний 

ріст нанокристалів V2O3 VO2 та V2O5. Обрані режими імплантації і відпалу 

забезпечують необхідну трансформацію структурного і компонентного складу 

плівки для отримання суміші різних кристалічних фаз (V2O3+VO2 +V2O5). Фаза 

V2O3 забезпечує провідність плівки. Крізь V2O5 фазу ІЧ-випромінювання має змогу 

проникати в об’єм плівки. Це призводить до збільшення ІЧ-поглинання на 

кристалітах VO2, які розташовані у глибині плівки. Наявність великої кількості VO2 

кристалітів з дисперсією розмірів 5-100 нм забезпечує фазовий перехід в інтервалі 

температур 20-50оС.  

        На основі отриманих даних було запропоновано тристадійний метод 

формування плівок з високим значенням (8%) ТКО, який включає реактивне 

магнетронне осадження при Т=230-250 оС, імплантацію іонів O2
+ та 

низькотемпературний відпал при температурах Т=300-400 оС. 

         У п’ятому розділі досліджувались  структурні та електрофізичні параметри 

монокристалів InSb після імплантації іонів берилію Імплантація проводилась в 

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

          В результаті комп’ютерного моделювання були розраховані оптимальні 

значення енергії та дози, які дозволяють формувати p-n перехід з мінімальною 

концентрацією радіаційних дефектів і забезпечують мінімальний контактний опір. 

Використано легування двома енергіями: високою, для створення p-n переходу, та 

низькою для утворення якісного омічного контакту. Показано, що даний підхід 

дозволяє покращити електричні параметри створених структур. Також даний метод 

дозволяє створювати p-n перехід з глибиною залягання ≈1 мкм, за рахунок чого 

підвищується чутливість діодних структур на основі InSb до інфрачервоного 

випромінювання. 

Основні результати дисертаційного дослідження узагальнені у висновках і 

приведені у кінці роботи та авторефераті. 

Достовірність отриманих результатів і зроблених висновків грунтується на 

детальному вивченні досліджуваних об’єктів низкою сучасних високонадійних 



аналітичних методів, а також використанні засобів математичного моделювання. 

Результати досліджень апробовані на українських і міжнародних конференціях та 

опубліковані у фахових періодичних виданнях з обов’язковою процедурою 

рецензування.  

        На фоні загального позитивного враження від роботи, варто зазначити окремі 

недоліки, серед них: 

1. В роботі використовуються різні технологічні терміни, які характеризують 

процес отримання плівок: «синтез», «формування», «напорошення», 

«нанесення», «осадження», причому, навіть в одному реченні (Зміст, 

розділ 4.5). На мою думку, термін «синтез» по відношенню до плівок є 

невдалим.  

2.   В роботі (і навіть у змісті роботи) використовується термін 

«рентгеноструктурний аналіз», що з огляду на характер проведених в 

роботі досліджень не є вдалим. Більш вдалим є термін «Х-променева 

дифрактометрія» (можна «Х-променеві структурні дослідження»), що 

використовується здобувачем у подальшому.  

3. Концентраційні залежності оптичного пропускання плівок WO3 і NiO 

(рис.3.8б і 3.12б та рис.12 автореферату) не є лише залежностями від 

вмісту водню, але і відображають зміну оптичних характеристик за 

рахунок введення радіаційних пошкоджень при опроміненні. Це варто 

було б враховувати при проведенні оптимізації параметрів електрохромної 

комірки. Відмічу, що на цьому ж рисунку (рис.2а і 2б в авторефераті) 

приведені різні позначення одних і тих же концентрацій водню. 

4. У цьому ж розділі анонсується новий тип електроліту (1метил 2октил    

імізазалій тетрафторборату) для створення деградаційного-стійкої 

електрохромної системи на основі плівок WO3 і NiO. Однак, в 

дисертаційній роботі відсутнє порівняння його основних характеристик з 

характеристиками електролітів, в яких використовуються іони літію на 

основі розчину перхлорату літію в пропіленкарбонаті. Не зовсім зрозуміло, 

які параметри електрохромного  пристрою покращуються при 

використанні електроліту на основі іонної рідини. 

5. Автор зазначає (розділ5 автореферату) , що для формування діодних 

структур в кристаллах антимоніду індію використовувалося легування 

іонами берилію та сірки. Рис. 10 (а) автореферату та 5.16 дисертації 

показує, що  імплантація іонами Be проводилась.  Проте, жодних 

результатів або пояснень, що стосуються імплантації іонів сірки в роботі 

не приведено.  

6. У тексті роботи та авторефераті зустрічаються невдалі вирази, помилки 

друку, неточності. Наприклад, в авторефераті (с. 9) поданий досить 

оригінальний запис дози кисню при імплантації зразків–2е17см-2, 3е17см-2   

7. На рис. 1.1; 1.5; 1.13; 1.17; 1.18; 2.2; 2.5; 2.7; 3.1; 3.4; 3.5; 4.8; 5.1; 5.8-5.15; 

5.17 та рис. 10 автореферату наведені англомовні позначення елементів 

схем, фізичних параметрів та їх розмірностей.  

8. Є помилки і в оформленні літератури. Наприклад, в роботі 1 зі списку 

опублікованих здобувачем праць автори і назва статті подані українською 

мовою, а назва журналу – англійською.  

Наведені зауваження аж ніяк не зменшують наукової цінності виконаних 

досліджень і висновків, не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційної  




