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Сучасний розвиток технологій потребує використання матеріалів з 

наперед визначеними властивостями, що може бути досягнуто різними 

шляхами, зокрема, пошуком нових матеріалів та пошуком шляхів 

модифікації властивостей відомих сполук для подальшого практичного 

застосування. 

Фазозмінні халькогенідні сполуки та дифосфіди використовуються в 

якості функціональних матеріалів сучасної електронної техніки і є 

перспективними матеріалами оптоелектроніки та сенсорики, для 

застосування у фотоніці та фотовольтаїці, а також для створення 

універсальних енергонезалежних запам’ятовуючих пристроїв. 

А отже, дисертаційна робота Шпортька К. В., яка пов’язана із 

комплексним, систематичним та послідовним дослідженням фізичних 

закономірностей і механізмів впливу невпорядкування на оптичні 

властивості фазозмінних халькогенідних матеріалів і дифосфідів цинку та 

кадмію, присвячена розв’язанню актуальної проблеми сучасної фізики 

твердого тіла. 

Дисертація пов’язана з науковими дослідженнями відповідно до робочого 

плану відділу «Фізики і технології напівпровідникових структур та 

сенсорних систем» Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова 

НАН України і виконувалася у рамках держбюджетних НДР МОН України 

та міжнародних наукових проектів у період з 2014 по 2020 рр. 

Основна мета дисертаційної роботи полягає у встановленні 

закономірностей еволюції оптичних властивостей фазозмінних 

халькогенідних матеріалів та дифосфідів зі зміною їх структури та складу. 

Мета роботи включає в себе також: 

- дослідження композиційних залежностей коливальних властивостей 

фазозмінних халькогенідних матеріалів в аморфному стані, вивчення впливу 

статичного та динамічного невпорядкування на їх оптичні властивості; 

- визначення фізичного механізму, який пояснює контраст оптичних 

властивостей аморфного та кристалічного стану фазозмінних халькогенідних 

матеріалів; 



- дослідження впливу невпорядкування на оптичні властивості 

фазозмінних халькогенідних матеріалах в кристалічному стані; 

- вивчення впливу термоіндукованого та структурного невпорядкування 

на оптичні властивості дифосфідів цинку та кадмію. 

Постановка основних дисертаційних завдань, вдалий вибір об’єктів та 

методів дослідження дозволили авторові отримати ряд принципово нових 

важливих конкретних результатів, серед яких особливо варто відзначити 

основні наукові результати та їх новизну: 

1. Вперше отримано композиційні залежності оптичних властивостей 

фазозмінних халькогенідів в аморфному стані, а також визначено  вплив 

структурного та термоіндукованого невпорядкування на їх формування. 

Визначено механізми передбачення оптичних властивостей сполук псевдо-

бінарного ряду GeTe-Sb2Te3. 

2. Показано, що при кристалізації фазозмінних халькогенідів відбувається 

зміна типу хімічного зв’язку з ковалентного на резонансний ковалентний 

зв’язок. Визначено вплив резонансного зв’язку на оптичні властивості 

фазозмінних халькогенідних матеріалів в кристалічному стані, який 

проявляється у великих значеннях оптичної діелектричної проникності, 

зростанні пікового значення уявної частини діелектричної проникності в 

діапазоні міжзонних переходів електронів, а також у зміні коливальних 

властивостей. 

3. Визначено вплив структурного невпорядкування та його змін на 

оптичні властивості фазозмінних халькогенідів в кристалічному стані. 

Показано, що збільшення міри структурного невпорядкування зменшує 

ефекти, викликані резонансним зв’язком. 

4. Вперше продемонстрований анізотропний характер впливу 

динамічного невпорядкування на коливальні властивості монокристалів 

дифосфідів цинку та кадмію, що пояснюється деформацією ланцюгів атомів 

фосфору. 

У дисертації представлено й інші результати, але, на мою думку, 

вищезазначених достатньо, щоб дати високу оцінку значимості роботи, в якій 

розв’язано важливу наукову проблему, а саме розуміння еволюції оптичних 

властивостей фазозмінних халькогенідних матеріалів та дифосфідів зі зміною 

їх структури та складу. 

Отримані автором результати за ступенем наукової новизни, 

актуальністю, обсягом проведених досліджень, використаних методів 

(спектроскопія раманівського розсіяння світла, спектроскопія оптичного 

поглинання та відбивання в інфрачервоному спектральному діапазоні, 

спектроскопічна еліпсометрія, спектроскопія порушеного повного 



внутрішнього відбивання) та застосуванням відомих теоретичних підходів до 

інтерпретації отриманих експериментальних результатів, які забезпечують 

достовірність та відтворюваність даних, переконливо засвідчують високий 

науковий рівень дисертації. 

Практичне значення отриманих у дисертації результатів не викликає 

сумнівів. Зокрема, результати, одержані методами оптичної спектроскопії, є 

науковим підґрунтям для створення електронної пам’яті на основі 

фазозмінних халькогенідних матеріалів, використовуючи відмінність 

фізичних властивостей їх аморфного та кристалічного стану. Отримані дані 

дають змогу передбачати оптичні властивості багатьох інших матеріалів 

цього класу, що, в свою чергу, надає можливість вибору оптимального 

матеріалу з властивостями, які задовольнятимуть вимогам щодо стабільності 

та величини контрасту властивостей з відповідним кристалічним станом. 

Результати щодо впливу невпорядкування на оптичні властивості 

кристалічного стану фазозмінних халькогенідних матеріалів дають 

можливість отримання наперед передбачуваних властивостей цих матеріалів. 

Дисертація за структурою і викладом відповідає вимогам ДАК МОН 

України. Автор вдало спланував структуру дисертаційної роботи, яка 

складається з вступу, шести розділів, висновків, списку використаної 

літератури та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 370 сторінок, з 

яких 324 сторінки основного тексту. Робота налічує 168 рисунків та 34 

таблиці, а також список літератури з 242 найменувань на 24 сторінках. 

У вступі висвітлено актуальність теми досліджень, зв’язок роботи з 

науковими темами, мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження, наукову 

новизну, особистий внесок здобувача, дані щодо апробації результатів 

дисертації, публікацій, структури і обсягу дисертації. 

У першому розділі наведено короткий огляд дослідження та способів 

модифікації оптичних властивостей твердих тіл, представлено огляд 

властивостей фазозмінних халькогенідів та дифосфідів. Розділ містить 

короткий огляд аспектів практичного застосування фазозмінних 

халькогенідів для створення новітніх запам’ятовуючих пристроїв, елементів 

фотоніки; а також використання дифосфідів у фотовольтаїці, оптоелектроніці 

та сенсориці. 

Другий розділ дисертації присвячений огляду методології отримання 

зразків фазозмінних халькогенідних сполук та дифосфідів, використаних в 

дисертаційному дослідженні експериментальних методів дослідження 

оптичних властивостей та методів аналізу отриманих результатів. 



Третій розділ представляє результати дослідження аморфних 

фазозмінних халькогенідів. Розглянуто вплив зміни складу на оптичні 

властивості аморфних фазозмінних халькогенідів. 

Четвертий розділ дисертації присвячений дослідженню властивостей 

фазозмінних халькогенідів в кристалічному стані. Наведені результати 

пояснюють причину відмінностей оптичних властивостей між аморфною та 

кристалічною фазами цих сполук, розглядається вплив структурного 

невпорядкування, як інструменту варіювання оптичних властивостей 

фазозмінних халькогенідів в кристалічному стані. 

П’ятий розділ дисертації представляє результати дослідження 

анізотропії впливу динамічного невпорядкування на оптичні властивості 

подвійних та потрійних дифосфідів. 

Шостий розділ роботи присвячено розгляду впливу структурного 

невпорядкування на оптичні властивості дифосфіду кадмію. 

Водночас слід звернути увагу на те, що дисертаційна робота не 

позбавлена й окремих недоліків, а саме: 

- У розділі 3 дисертації вказується на композиційні залежності оптичних 

властивостей фазозмінних халькогенідів в аморфному стані. Окрім 

композиційних залежностей коливальних властивостей, на рис. 3.16, зокрема, 

представлено залежність високочастотної діелектричної проникності 

фазозмінних халькогенідів, яка достатньо добре узгоджується з 

розрахунковими даними, отриманими з використанням моделі Клаузіуса-

Моссотті. Цей параметр, як відомо, відіграє значну роль у формуванні 

оптичних властивостей твердих тіл, зокрема в середньому інфрачервоному 

діапазоні. З тексту дисертації не зовсім зрозуміло, за якими критеріями було 

визначено експериментальні значення високочастотної діелектричної 

проникності досліджуваних зразків? 

- При визначенні температурної залежності параметра Тауца, яка, власне 

відображає еволюцію динамічного невпорядкування, як показано на 

рис. 3.38-3.41, використано лінійну апроксимацію дисперсії коефіцієнта 

поглинання, помноженого на відповідну енергію кванта випромінювання. Як 

відомо, перетин апроксимаційної прямої з віссю абсцис вказує на значення 

оптичної ширини забороненої зони. Необхідно прояснити, яким чином 

визначався діапазон енергій для лінійної апроксимації? Чи був він однаковим 

для різних температур? 

У розділі 4 дисертації на рис. 4.17 представлено порівняння 

температурних залежностей частот ІЧ- та КРС-активних фононів в аморфних 

та кристалічних зразках фазозмінних халькогенідів. Температурна залежність 

фононів аморфних зразків та КРС-активних фононів кристалічних зразків  




