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Актуальність теми дисертації 
Важливим напрямком сучасного розвитку електронної техніки є, зокрема, 

широке використання фізичних явищ та їх наслідків, які спостерігаються при 
взаємодії електромагнітного випромінювання інфрачервоного діапазону з 
поверхнею функціональних матеріалів з передбачуваними властивостями. Вибір 
таких матеріалів може бути досягнутий кількома шляхами,. зокрема, 
впровадженням нових матеріалів чи шляхом модифікації властивостей відомих 
сполук. В останні роки фазозмінні халькогенідні матеріали знову звертають на 
себе увагу дослідників у зв’язку з перспективою використання цих сполук в 
якості функціонального матеріалу для створення елементів пам’яті нового 
покоління. Їхнє використання в пристроях зберігання інформації у двійковому 
вигляді буде забезпечено відмінностями фізичних властивостей між аморфною 
та кристалічною фазами цих сполук. Актуальною проблемою є також пошук 
матеріалів для застосування в пристроях нано- та оптоелектроніки, теплових 
детекторах, приймачах ІЧ випромінювання та сонячних елементах нового 
покоління. В цьому контексті пошук шляхів модифікації оптичних та 
електронних властивостей дифосфідів, які є перспективними матеріалами для 
такого типу застосувань, також залишається перспективним напрямком 
експериментальних досліджень. І тому детальне вивчення еволюції оптичних 
властивостей фазозмінних халькогенідів та дифосфідів зі зміною їхньої 
структури та складу, - а саме цьому і присвячена дисертація Шпортька К.В., є 
актуальною як в практичному, так і в теоретичному відношенні задачею. 

Актуальність дисертації підтверджується також її зв’язком з науково-
дослідними темами та отриманими грантами: 

- науково-дослідна тема “Фізико-хімічні явища в напівпровідниках, 
вуглецевих нанокомпозитах і гетероструктурах, вплив на них технології 
виготовлення і зовнішніх дій” (№ д/р 0116U002626, 2016-2020 рр.); 

- індивідуальний грант Німецької служби академічних обмінів на виконання 
проекту «Оптичні властивості монокристалів дифосфідів» (Німеччина, 2006-
2007 рр.). 



- індивідуальний грант Німецької служби академічних обмінів на виконання 
проекту «Дослідження оптичної провідності фазозмінних матеріалів для 
енергонезалежної пам’яті» (Німеччина, 2011 р.). 

- індивідуальний грант Німецької служби академічних обмінів на виконання 
проекту «Вивчення стабільності аморфної фази фазозмінних матеріалів для 
енергонезалежної пам’яті та новітніх дисплеїв» (Німеччина, 2015 р.). 

Поставлена в дисертації мета була досягнута шляхом комплексного 
застосування сучасних експериментальних методів дослідження оптичних 
властивостей твердих тіл з використанням сучасного програмного забезпечення 
для аналізу та опрацювання отриманих експериментальних результатів. 

Найважливіші наукові результати дисертації та їх новизна 
До найважливіших наукових результатів автора дисертації слід віднести 

наступні: 
1. Отримано композиційні залежності оптичних властивостей фазозмінних 

халькогенідних матеріалів Ge-Sb-Te в аморфному стані в ІЧ діапазоні, на основі 
яких визначаються характеристики фононів, високочастотна діелектрична 
проникність, оптична ширина забороненої зони та ряд інших електронних 
параметрів і їхні зміни відповідно до варіації складу сполук (GeTe)x(Sb2Te3)1-x. 
Визначено підходи щодо передбачення певних оптичних властивостей інших 
сполук псевдобінарного ряду GeTe-Sb2Te3. 

2. Вперше показано, що при кристалізації халькогенідних матеріалів Ge-Sb-
Te відбувається зміна типу хімічного зв’язку. Утворений в результаті 
кристалізації  так званий резонансний зв’язок є окремим випадком ковалентного 
зв’язку. Визначено вплив резонансного зв’язку за Полінгом на оптичні 
властивості фазозмінних халькогенідних матеріалів в кристалічному стані, який, 
зокрема, призводить до значного збільшення діелектричної проникності, 
зростання пікового значення її уявної частини в діапазоні енергій фотонів, де 
відбуваються міжзонні переходи електронів, а також до суттєвих змін в 
поведінці коливних мод. 

3.  З’ясовано, як  впливає структурне невпорядкування на оптичні 
властивості фазозмінних халькогенідних матеріалів Ge-Sb-Te за спостереженням 
змін в високочастотній діелектричній сталій та внеску вільних носіїв заряду в 
діелектричну проникність цих матеріалів. Показано, що поліпшення дальнього 
порядку в цих сполуках призводить до підсилення ефектів резонансного зв’язку 
за Полінгом в кристалічних фазозмінних халькогенідах. 

4. Вперше показано, що під впливом термоіндукованого невпорядкування  
коливальним властивостям монокристалів дифосфідів цинку та кадмію  
притаманна анізотропія, яка стає помітною через додатковий ангармонізм ІЧ- та 



КРС- активних фононних коливань, котрі пов’язані із збудженням фосфорних 
ланцюгів. 

5. Визначено вплив структурного невпорядкування на коливальні властивості 
та на флуктуації поглинання в околі краю оптичного поглинання монокристалів 
дифосфіду кадмію. Показано, що створення вакансій або введення домішки 
суттєво змінюють характеристики ІЧ- та КРС-активних фононів. Зміни ступеня 
структурного невпорядкування відображаються в варіаціях величини параметра , 
що призводить до збільшення ширини діапазону локалізованих електронних 
станів. 

Практичне значення результатів роботи визначається можливістю 
використання фазозмінних халькогенідних матеріалів для створення пристроїв 
пам’яті нового покоління, а також як активних засобів в фотоніці; а дифосфідів - 
для елементів сенсорів та вузлів оптоелектроніки. 

Загальна оцінка роботи. Дисертація Шпортька К.В. є завершеною науковою 
роботою, яка містить нові науково обґрунтовані результати комплексних 
досліджень. Дисертація складається зі вступу, шести розділів, загальних 
висновків, списку використаної літератури із 242 найменувань та додатків. 
Загальний обсяг дисертації становить 370 сторінок, із них 324 сторінки 
основного тексту, 168 рисунків та 34 таблиці, а також список літератури на 24 
сторінках. 

У першому розділі дисертації проведено огляд літературних даних стосовно 
результатів дослідження оптичних властивостей конденсованих середовищ з 
різним типом електропровідності методами оптичної спектроскопії. Розглянуто 
також причини, внаслідок яких виникає невпорядкування в твердих тілах. 
Проведено літературний огляд фізичних властивостей халькогенідних 
фазозмінних матеріалів та дифосфідів. В першому розділі дисертації також 
представлено огляд практичних застосувань стосовно фазозмінних 
халькогенідних матеріалів та дифосфідів. 

Другий розділ роботи вміщує інформацію про методологію проведення 
досліджень, в основному, методами оптичної спектроскопії. В цьому розділі 
також детально розглянуто методи отримання зразків фазозмінних 
халькогендіних сполук та дифосфідів, а також підходи щодо обробки та аналізу 
експериментальних даних, в тому числі і в межах запропонованої автором 
програми CoRa. 

У третьому розділі дисертації проведено комплексні дослідження оптичних 
властивостей фазозмінних халькогенідних сполук Ge-Sb-Te в аморфному стані в 
ІЧ діапазоні. Показано, що оптичним властивостям Ge-Sb-Te в аморфному стані 
притаманні композиційні залежності, за якими знаходять параметри, що 



характеризують відгук атомно-електронної системи на її збудження 
випромінюванням в ІЧ діапазоні в сполуках (GeTe)x(Sb2Te3)1-x. 

У четвертому розділі дисертації представлено результати експериментальних 
досліджень оптичних властивостей фазозмінних халькогенідних сполук Ge-Sb-
Te в кристалічному стані. Результати, представлені в цьому розділі, чітко 
пояснюють причини, які зумовлюють відмінність між оптичними властивостями 
аморфних та кристалічних станів фазозмінних халькогенідів, а також зазначають 
шляхи змін рівня цих відмінностей. 

У п’ятому розділі дисертації досліджено вплив термоіндукованого 
невпорядкування на коливальні властивості та поведінку поверхневих 
поляритонів в подвійних дифосфідах кадмію та цинку, а також у потрійному 
дифосфіду цинк-германію. Результати, отримані внаслідок аналізу спектрів КРС 
та спектрів ІЧ відбивання в широкому діапазоні температур, показали, що вплив 
термоіндукованого невпорядкування на коливальні властивості CdP2 і ZnP2 
носить вибірковий характер через збудження коливань певних ланцюгів атомів. 

У шостому розділі роботи представлено результати дослідження впливу 
структурного невпорядкування на оптичні властивості дифосфіду кадмію. 
Структурне невпорядкування змінювалось шляхом введення домішки та 
формування вакансій у катіонній підґратці і створенням вакансій у аніонній 
підґратці дифосфіду кадмію. Показано, яким саме чином структурне 
невпорядкування впливає на фононні коливання через параметри, що 
характеризують оптичні властивості дифосфіду кадмію в околі краю 
фундаментального поглинання. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень і висновків 
дисертації. Основні результати дисертації опубліковані у провідних 
закордонних періодичних виданнях та фахових виданнях України, вони широко 
обговорювалися за безпосередньої участі здобувача на профільних наукових 
конференціях, симпозіумах та школах міжнародного рівня. Для проведення 
досліджень автор використав сучасні, добре апробовані експериментальні 
методи з використанням прецизійних приладів і систем. Опрацювання та аналіз 
одержаних результатів здійснено з використанням сучасних програмних засобів 
та теоретичних підходів. Все вищезгадане забезпечує обґрунтованість та 
достовірність одержаних результатів і сформульованих на їх основі висновків 
дисертації. 

Апробація роботи проходила на авторитетних наукових конференціях. 
Публікації автора в наукових журналах та матеріалах конференцій відображають 
сутність виконаних досліджень та представлених в дисертації результатів. 

Автореферат дисертації повністю відповідає її змісту, він адекватно передає 
основні наукові результати дисертанта. 



Зауваження щодо дисертації 
1. В параграфі 3.2.1 показано експериментальні спектри фазозмінних 

халькогенідів в аморфному стані. Серед цих спектрів наведено еліпсометричні 
спектри, які охоплюють ближній інфрачервоний діапазон. Водночас, у Розділі 4, 
який представляє дані щодо оптичних властивостей фазозмінних халькогенідів в 
кристалічному стані, експериментальні еліпсометричні спектри не наводяться. 
Необхідно пояснити, чи проводилися еліпсометричні вимірювання для 
кристалічних фазозмінних халькогенідів взагалі і, якщо так, чому вони не були 
наведені у відповідному параграфі. 

2. В Розділі 2  треба було б уточнити процедуру вимірювань температурних 
залежностей, зазначивши, в якому напрямку відбувалися самі вимірювання: при 
пониженні від кімнатної температури до 5 К чи навпаки - після проведення  
охолодження зразка до 5 К і подальшому її підвищенні до кімнатної 
температури. В останньому випадку був би своєрідний додатковий відпал зразка, 
що призвело б до гістерезисного ефекту, пов’язаного із структурною 
релаксацією, і це б вплинуло на відтворюваність результатів. Не завжди у тексті 
автор зазначає, за якої температури підкладки відбувалося осадження плівки, як і 
не підкреслює, якою була температура відпалу зразка, як це було зроблено 
згодом тільки в розділі 4 в табл. 4.5. Слід було б зазначати і сам час термічної 
обробки зразків. 

3. В розділі 3 дисертації на Рис. 3.43-46 представлено дисперсію показника 
поглинання досліджуваних фазозмінних халькогенідних сполук при різних 
температурах. Ці експериментальні дані найкращим чином демонструють зміну 
оптичної ширини забороненої зони. Також на основі цих залежностей 
визначається ширина «хвостових» електронних станів. Необхідно пояснити, 
яким чином обирався діапазон значень показника поглинання для апроксимації 
дисперсії показника поглинання при визначенні енергетичної ширини 
«хвостових» станів електронів. 

4. В розділі 4 на рис. 4.1 представлено схему зразків фазозмінних 
халькогенідів, які окрім тонкої плівки досліджуваного матеріалу та підкладинки 
мають ще й тонкий шар алюмінію товщиною 150 нм. На перший погляд подібна 
конфігурація зразків ніби ускладнює відповідну форму спектрів відбивання. 
Тому необхідно було б пояснити важливість використання саме такої 
конфігурації та наголосити на її перевагах перед традиційною структурою 
«тонка плівка на підкладинці». 

5. Необхідно вказати на неточності в оформленні рисунків. Зокрема, на 
вставці Рис 4.25 на стор. 206, підпис осі ординат, очевидно, мав би бути 
ΔB1/2/B1/2

(300K) замість ΔB/B(300K); підписи осей Рис 5.13 на стор. 240 виконані 
англійською, а не українською мовою. 



6. В параграфі 5.2 на сторінці 279 формула, яка позначена, як (5.8) є 
повтором формули (2.4), наведеної на сторінці 109 в параграфі 2.3.6.  

7. Помітні окремі пропуски чи неточності у висловлюваннях в певних 
реченнях: лазерне випромінювання має діаметр близько 40 мкм (с.78); 
дисперсійна ґратка (с.81), а не дифракційна решітка; збільшення ширини 
локалізованих станів (с.115) замість «збільшення діапазону ширини», як 
зазначено автором на с. 114 при розгляді енергії Урбаха; після фрази 
«погіршення якості ближнього порядку внаслідок індукції теплових атомних 
коливань» варто було б надалі уточнити, в чому полягає саме ефект індукції 
(с.138); використано термін коефіцієнт заломлення (с.158), а необхідно: показник 
заломлення. 

Зазначені зауваження не мають вирішального впливу на загальну позитивну 
оцінку дисертації і не знижують наукову і практичну цінність результатів та 
висновків загалом добротної дисертаційної роботи. 

Вважаю, що представлена дисертація «Фазозмінні халькогенідні сполуки та 
дифосфіди: вплив структури та складу на оптичні властивості в ІЧ діапазоні» є 
завершеною науково-дослідною роботою, яку виконано на високому науковому 
рівні із застосуванням сучасних експериментальних методів і яка повністю 
відповідає вимогам МОН України, які висуваються до робіт на здобуття 
наукового ступеня доктора фізико-математичних наук, а її автор, Шпортько 
Костянтин Валентинович, заслуговує присудження йому наукового ступеня 
доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого 
тіла. 

 


