
Відгук офіційного опонента  

на дисертацію Слободяна Олександра Михайловича 

«МОДИФІКАЦІЯ СТРУКТУРИ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОПОРИСТИХ ШАРІВ ГРАФІТУ, ГРАФЕНУ 

ТА ОКСИДУ ГРАФЕНУ ПІД ВПЛИВОМ РАДІАЦІЙНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ І ТЕМПЕРАТУРИ»,  

що подана на здобуття наукового ступеня кандидата  

фізико-математичних наук  

за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла 

 

Фізика 2D-матеріалів, тобто двовимірних систем на основі одного або 

малої кількості атомарних шарів таких матеріалів, як вуглець, фосфор, 

напівпровідники, халькогеніди перехідних металів, в даний час є одним з 

найбільш актуальних сучасних напрямків досліджень. Особливе місце серед 

цих матеріалів займають графен та графеноподібні матеріали, зокрема, оксид 

графену, що пов’язано з їх цікавими та унікальними фізичними 

властивостями і надзвичайно привабливими можливостями практичного 

застосування у різного призначення приладах. Про актуальність досліджень в 

цій області свідчить велика кількість публікацій у фахових наукових 

журналах по цій тематиці та активні спроби у провідних технологічних 

країнах по впровадженню і виробництву графену та подібних матеріалів. 

Дослідження впливу різного виду радіації на вуглецеві матеріали є важливим 

як в плані цілеспрямованої зміни їх властивостей, так і в плані вивчення їх 

радіаційної стійкості. Тому вважаю тему дисертаційної роботи актуальною. 

Дисертація є експериментальною роботою, але поряд з досить великою 

кількістю результатів вимірювань і аналізу на основі існуючої теорії містить 

аналітичні підрозділи, які дещо поширюють існуючі теоретичні уявлення. 

Також вважаю доцільним відмітити використання дисертантом сучасних 

експериментальних методів досліджень: рентгенівську фотоелектронну 

спектроскопію, ІЧ Фур’є спектроскопію, рентгенівську рефлектометрію 



високої роздільної здатності, атомно-силову мікроскопію, силову Кельвін-

зонд мікроскопію, Раманівську спектроскопію. Також треба відмітити, що 

дисертація містить підрозділи з власними розробками технологічних 

методик. Головною метою роботи є дослідження структурних змін, а також 

деяких електрофізичних характеристик графеноподібних матеріалів та  

вуглецевих плівок з нанопорами та можливості їх застосування у газових 

сенсорах. 

Дисертація складається з п’яти змістовних розділів та інших загально 

прийнятих частин з обов’язковою інформацією про актуальність, наукову 

новизну, публікації і т. інш.  

Перший розділ має методичний характер і містить огляд загальних 

властивостей графеноподібних матеріалів, методів їх дослідження. Також 

розділ містить оригінальну частину – розрахунок частотної залежності 

ємності контакту метал-графен. На відміну від відомого результату з роботи 

А Шика враховано специфічний характер закону дисперсії графену, що 

призвело до певної залежності ємності від енергії носіїв заряду. Виконано 

експериментальну перевірку розрахунку, яка на якісному рівні узгоджується 

з розрахунком.  

У другому розділі розглядається вплив радіації на графен, зокрема, 

опромінення електронами. Дається огляд публікацій по впливу опромінення 

електронами при дослідженні, наприклад в електронному мікроскопі, і при 

спрямованій модифікації параметрів. Розглянуто технологію та методики 

дослідження структур графен-SiO2-Si. Методами AFM та кельвін-зондового 

профілювання (KPFM) визначено границі зерен та їх внесок у флуктуацію 

потенціалу, що є важливим в аналізі електричного транспорту. Експеримент  

включав вимірювання частотної залежності провідності. Трактовка 

результатів проведена в рамках моделі стрибкової провідності Джоншера, 

тобто провідності у межах зерен графену, обмеженою тунельними 

стрибковими переходами через границі зерен. Останнє і призводить до 

збільшення провідності при достатньо високих частотах. Запропонована 



модель утворення флуктуацій потенціалу у підкладці і точкових дефектів 

безпосередньо у графені. Проведені структурні дослідження опромінених 

плівок графену методом КРС і встановлені концентрація точкових дефектів 

та середня відстань між ними, характер їх розподілу по плівці. Флуктуації 

електростатичного потенціалу зумовлюють неоднорідний по площі розподіл 

носіїв заряду і визначають домінуючий механізм їх розсіяння в електричному 

транспорті. Встановлена роль утворення дефектів у підкладці і в графені при 

різних дозах опромінення. Отримані результати дають повне уявлення про 

структурні особливості та сприяють розумінню кінетичних характеристик 

плівки графену, отриманої методом CVD на мідній фользі і перенесеної на 

SiO2/Si підкладку. 

У третьому розділі  розглянутий вплив гамма-опромінення на структуру 

графенових флейків, отриманих методом, що запропонований та описаний 

автором в цьому розділі. Метод достатньо дешевий і простий у порівнянні з 

відомими, використовує прекурсор SiC і прості технологічні операції. При 

цьому флейки графену ростуть безпосередньо на поверхні підкладки Si/SiO2. 

Проаналізовані режими відпалу і досліджена морфологія поверхні плівок, 

встановлений розмір зерна. Даний метод дає достатньо великі флейки. В 

залежності від режиму отримуються флейки з різною кількістю шарів. 

Цікавим результатом є виявлена різниця у структурі при опроміненні у 

вакуумі і на повітрі. У другому випадку суттєва взаємодія з озоном зумовлює 

утворення на поверхні специфічних мікроструктур. 

4-й розділ присвячений розвитку технології отримання оксиду графену 

(GO), матеріалу з високою перспективою промислового освоєння. А саме, 

розглядається низько температурний відпал (відновлення) плівок GO і 

можливості для зміни його параметрів до бажаних величин. Відома методика 

отримання налаштована та оптимізована. Ретельні дослідження методами 

AFM, KPFM, КРС, XPS, FTIR дали повну картину змін хімічних зав’язків, 

структурних груп, які є важливими для керування електричними та 

сорбційними характеристиками. Встановлена двох-стадійна по температурі 



відпалу природа відновлення плівки оксиду графену. Показано, що 

низькотемпературний відпал достатній для видалення води та деяких 

кисневмісних груп. Зменшується товщина флейків, утворюється 

наноструктурована поверхня, знижується робота виходу з матеріалу та інш. 

Важливим результатом є те, що відпал на повітрі при температурі від 100 до 

250 � зменшує поверхневий опір плівок на 7 порядків величини і вони 

залишаються стабільними впродовж 6 місяців в атмосферних умовах. 

Цікавим результатом в цьому розділі є спектри КРС, в яких поруч з 

«традиційними» D та G полосами є близькі D՛ та ще дві лінії D* (1150-

1200см-1) і D՛՛ (1500-1550см-1). Їх наявність у спектрах дозволяє якісно 

розширити висновки відносно структури, але, як справедливо відмітив автор, 

додає і питання для подальших досліджень. Вимірювання вольт-амперних 

характеристик досліджених зразків показали, що вони супер-лінійні, але 

фізична природа такої поведінки лишилась нез’ясованою. В той же час, 

встановлена значна залежність опору від контакту з парами аміаку, ацетону, 

спирту та води. При цьому спостерігається надійна відновлюваність та 

відтворюваність. Тобто, це хороший матеріал для сенсорів. 

В останньому 5-му розділі розглядається новий метод отримання 

пористих аморфних вуглецевих плівок методом магнетронного осадження. 

Перший підрозділ містить детальний опис використаних режимів. Синтез 

плівок двоетапний. При різних режимах отримано декілька (4) зразків, в тому 

числі, параметри мінялись за рахунок відпалу в атмосфері азоту при 

температурі до 650 С для графітизації. Методика запропонована і є 

оригінальною. Дослідження хімічних зав’язків дозволили прослідкувати їх 

трансформацію sp3/sp2, яка визначає в тому числі і зміну електричних 

параметрів. Зокрема, спектри рентгенівської емісійної спектроскопії на 

високоенергетичній ділянці впевнено це показують, хоча автор, можливо, 

дещо перебільшує відсутність sp2 до відпалу. Оптико та рентгено-структурні 

дослідження показали також зменшення шорсткості поверхні. Запропоновано 

пояснення хімічним травленням поверхні і зменшенням пор. Зміна зав’язків, 



що спричиняє появу вільних носіїв, підтверджена спектрами FTIR до і після 

відпалу. Переходячи до спектрів КРС, можна відмітити ретельний аналіз 

складного спектру, базуючись на аналізі відомих публікацій. Хоча при цьому 

складається враження, що в певній частині висновки лишаються 

дискусійними. Зокрема, це стосується вихідного стану і першої температури 

відпалу. Переходячи до електричних характеристик, слід зауважити, що вони 

якісно дуже подібні до розглянутих у випадку оксиду графену. Тобто, 

вихідний стан має дуже великий опір діелектрика. Відпал сильно на декілька 

порядків величини його зменшує. Причому, ВАХ зразків стає «омічною» в 

діапазоні невеликих напруг, тобто струм лінійно залежить від прикладеної 

напруги. Також зразки після відпалу характеризуються довготривалою 

стабільністю. Так як і оксид графену ці плівки виявились хорошим 

матеріалом для сенсорів парів різних рідин (аміаку, ацетону, спирту, води) з 

хорошою відтворюваністю і відновленням характеристик після 

використання. 

Таким чином, резюмуючи розглянуті результати, можна сказати, що 

автором отримана значна кількість дуже корисних результатів. Розглянутий 

широкий набір вуглецевих матеріалів досить різного характеру. І це дає 

можливість для узагальнення і цілеспрямованої технологічної розробки під 

конкретні задачі створення різних сенсорів. Серед результатів хотів би 

окремо виділити дослідження спектрів КРС та Кельвін-зондового 

профілювання, які найбільш рельєфно в прямому і переносному сенсі 

показали головні подібні риси та ті, що відрізняються, у досліджених 

об’єктах. Рельєф потенціалу дійсно дає справжнє розуміння електрофізичних 

властивостей усіх матеріалів. Автор ретельно з використанням великої 

кількості даних з літератури провів цей аналіз. Також додам, що ретельний 

розгляд літературних даних супроводжує всі підрозділи роботи, що сприяє 

глибокому розумінню матеріалу. В цілому, отримана велика кількість 

експериментальних результатів, які мають фундаментальну цінність, 

зокрема, в подальшому вивчені механізмів електричного транспорту носіїв 



заряду у даних матеріалах. Практична цінність також очевидна. 

Запропоновані газові сенсори з хорошими параметрами. Інакше кажучи, 

результати можуть бути використаними у дослідницьких закладах НАН 

України, провідних українських університетів та за кордоном. Можуть бути 

безпосередньо застосовані розробниками сенсорів. 

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. 

Відносно оформлення дисертації.  

Треба відмітити, що текст дисертації добре вичитаний і зауважень 

відносно друкарських та граматичних помилок у мене фактично немає. В той 

же час, зустрічається жаргон, використання якого викликає бажання 

критикувати. Наприклад, «легування плівки графену електронами»  (стор. 

63), «флуктуацій положення рівня Фермі, вздовж досліджуваної ділянки 

плівки» (стор. 65). 

Питання по суті роботи містять як просто запитання, так і критичні 

зауваження. 

1. Як співвідносяться результати, отримані для ємності контакту 

метал-графен з відомими публікаціями стосовно опору такого контакту. 

Наприклад, Physical model of the contact resistivity of metal-graphene junctions. 

J. Appl. Phys. 115, 164513 (2014) 

2. Заявлено, що флуктуації електричного потенціалу в площині 

плівки графену спричиняють значне розсіяння електронів та зниження 

провідності. Не зрозуміло з яких вимірювань це слідує. Адже температурних  

залежностей рухливості електронів, або хоча б провідності немає. Є тільки 

залежність провідності від частоти струму, із якої зроблено висновок про 

вклад стрибкової провідності.  



3. Незрозуміло про що йдеться у фразі «Наявність границь зерен в 

матеріалі впливає на транспорт носіїв заряду, як на мікро- так і на макро- 

рівнях» (стор.54). 

4. На стор.55 сказано «Для запобігання розтікань струму, навколо 

контактів було сформовано периметр (рамку) з високою концентрацією 

дефектів». Але така рамка – це границя з високою швидкістю рекомбінації. 

Чому вона запобігає розтіканню струму, а не навпаки? 

5. Трактовка частотної залежності провідності графену викликає 

додаткові питання. Якщо з підвищенням частоти провідність зменшується за 

рахунок зменшення стрибкової компоненти провідності, то це означає, що 

стрибкова провідність превалює, починаючи з низьких частот, і на 

постійному струмі. В роботі відсутні кількісні характеристики цієї 

стрибкової провідності. Як при цьому кількісно виражаються параметри 

локалізації? Яке співвідношення стрибкової компоненти опору з 

компонентом, зумовленим провідністю в межах окремих зерен 

6. Стор.95. Вказано, що ВАХ оксиду графену нелінійна у 

досліджуваному діапазоні температур. Температура вимірювання не вказана.   

Що фізично означає супер-лінійний вид ВАХ?  

7. Стор.114. Який фізичний зміст вкладається у визначення 

питомого опору пористої плівки, яка змінюється і по щільності, і по товщині? 

Зроблені зауваження не зменшують наукову новизну роботи, не 

стосуються її висновків та положень, що винесені на захист, і не впливають 

на загальну високу позитивну оцінку представленої дисертації. Зауваження 

стосовно фізичних результатів по суті більше  є питаннями до автора з метою 

з’ясування.  

 

Висновок 

Вважаю, що дисертаційна робота «Модифікація структури та 

електрофізичних властивостей нанопористих шарів графіту, графену та 

оксиду графену під впливом радіаційного випромінювання і 



температури» є закінченим науковим дослідженням, відповідає всім 

вимогам, які висуваються до кандидатських дисертацій фізико-математичних 

наук, зокрема п.10,12,13 «Порядку присудження наукових ступенів та 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24 липня 

2013 року, а її автор Слободян Олександр Михайлович заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за 

спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла. 

 

 

 


