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«Розмірні ефекти у тонких плівках на основі напівпровідникової сполуки
Bi2Te3», подану на здобуття наукового ступеня кандидата фізикоматематичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і
діелектриків
Актуальність теми дисертації
Пошук
шляхів
підвищення
ефективності
термоелектричних
перетворювачів енергії не припиняється від середини минулого століття,
коли почалося їхнє застосування на практиці. Дослідження ведуться як у
напрямку створення нових матеріалів з більш високими термоелектричними
характеристиками, так і вдосконалення властивостей добре відомих
термоелектриків.
Останнім
часом
активізувалися
дослідження
наноструктурованих термоелектричних (ТЕ) матеріалів. Відомо, що явище
розмірного квантування в наносистемах може приводити до зростання їх
термоелектричної добротності. Через потреби технічного застосування
тонкоплівкових
термоелементів, особливу зацікавленість викликають
напівпровідникові 2D-структури, нанорозмірні ефекти в яких зумовлені
квантуванням енергетичного спектру у напрямі, перпендикулярному рухові
носіїв заряду.
Матеріали на основі сполуки Bi2Te3 добре відомі як одні з найкращих
ТЕ матеріалів, що знайшли широке практичне застосування у ТЕ
перетворювачах енергії різного типу. Застосування останніх для цілей
охолодження та генерації енергії обмежується відносно низькими
значеннями ККД, що в значній мірі пов'язане з низькою ефективністю
традиційних ТЕ матеріалів. Тому до числа найважливіших проблем
відноситься підвищення ТЕ добротності Z матеріалів. Не дивлячись на
значний успіх у цьому напрямі, проблема залишається актуальною і
необхідно шукати принципово нові шляхи підвищення Z. Один із таких
шляхів – використання нанорозмірних структур, бо при досягненні системою
розмірів, порівняльних із довжиною хвилі де Бройля носіїв заряду,
проявляються квантові розмірні ефекти і розмір системи стає одним із
параметрів, які дозволяють керувати її властивостями. Це стимулює
дослідження залежностей транспортних властивостей від розміру системи.
Слід відмітити також, що на цей час встановлена належність Bi2Te3 до
найновіших об’єктів фізики твердого тіла – 3D-топологічних ізоляторів і
існують теоретичні прогнози щодо можливості поліпшення ТЕ властивостей
за рахунок наявності топологічних властивостей. Це обумовлює важливість
дослідження явищ перенесення у тонких плівках Bi2Te3, де топологічні
властивості проявляють себе в більшій мірі за рахунок збільшення вкладу
поверхневої провідності у загальну провідність.
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На початок виконання дисертаційної роботи Будника О.В. дослідження
квантових розмірних ефектів у плівках Bi2Te3 практично не проводилося.
Саме тому актуальність дисертаційної роботи Будника О.В., яка
присвячена експериментальному дослідженню розмірних ефектів у тонких
плівках напівпровідникової сполуки Bi2Te3 з метою спостереження
квантових розмірних ефектів і виявлення специфіки їх прояву, яка
обумовлена топологічними властивостями Bi2Te3, не викликає будь-якого
сумніву.
Актуальність роботи підтверджується тим, що дисертаційна робота
виконувалась згідно з тематикою і планами наукових досліджень кафедри
теоретичної та експериментальної фізики Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України у рамках
трьох держбюджетних тем, назви яких наведено в дисертації та авторефераті.
Дисертант виступав у цих дослідженнях виконавцем.
Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та
списку літератури з 294 джерел. У вступові чітко сформульовано мету та
завдання дослідження, обгрунтовано актуальність, показано наукову новизну
та практичне значення отриманих результатів, визначено об’єкт та предмет
дослідження.
У першому розділі наведено літературні відомості щодо властивостей
сполуки Bi2Te3: розглянуто структуру, фазову діаграму, кінетичні властивості
поблизу стехіометричного складу. Зроблено порівняльний огляд існуючих
методів отримання плівок Bi2Te3, проаналізовано кінетичні властивості
плівок, отримуваних різними методами. Автор звертає увагу на те, що метод
термічного випаровування у вакуумі з одного джерела на скляні підкладки,
який є одним з найпростіших та найдешевших, вкрай мало представлений в
літературі.
Тип провідності телуриду вісмуту визначається характером відхилення
складу від стехіометричного: при відхиленні в бік збільшення вмісту телуру
внаслідок самолегування спостерігається n-тип провідності, в бік збільшення
вмісту вісмуту – р-тип. Головною особливістю квантоворозмірного ефекту у
тонких низьковимірних плівках є осцилюючий характер залежностей
кінетичних характеристик від товщини плівок. Підкреслюється, що на
момент постановки завдання існувала лише одна робота, в якій розглядався
квантоворозмірний ефект у такому відомому термоелектрику, як Bi2Te3, до
того ж вивчалася неоднофазна сполука. Тому видається логічною вибрана
автором мета дослідження. Наприкінці літературного огляду дисертантом
наводиться інформація про нові системи з незвичайними фізичними
властивостями – топологічні ізолятори. Нещодавно з’явилася інформація, що
напівпровідник Bi2Te3 також може проявляти властивості топологічного
ізолятора.
Другий розділ присвячено експериментальним методикам, які
використовувалися у дисертаційній роботі, – технології синтезу
полікристалів системи Bi – Te та отримання з них тонких плівок відповідного
складу з заданою товщиною, методи контролю їх хімічного складу,
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кристалічної структури та мікроструктури, методики вимірювань
мікротвердості та кінетичних властивостей – електропровідності, коефіцієнта
Зеєбека, коефіцієнта Холла, рухливості носіїв заряду. Використання
широкого спектра експериментальних методик вказує на високий рівень
володіння дисертантом технікою сучасного експерименту.
У третьому розділі наведено результати досліджень структури та
кінетичних характеристик полікристалів системи Bi – Te в області
концентрацій поблизу стехіометричного складу Bi2Te3. Такий підхід
дисертанта – провести попереднє вивчення полікристалів з метою визначення
їхнього оптимального складу для подальшого отримання плівок видається
цілком логічним. Було вивчено зразки з вмістом телуру від 57,7 ат.% до 70
ат.%. Невеликий розкид значень електропровідності, коефіцієнта Зеєбека та
мікротвердості, які вимірювалися багаторазово (до 30 разів в різних точках
кожного зразка), підтверджує, що отримані зразки характеризуються високим
ступенем однорідності та свідчить про достовірність отриманих результатів
вимірювань. Відсутність інших фаз була підтверджена і рентгенофазовими
дослідженнями.
Було встановлено, що точка інверсії типу провідності відхиляється від
стехіометричного складу і відповідає 61 ат.% Te. Автор пояснив це появою
при збільшенні вмісту телуру вакансій Bi, що мають акцепторну дію, для
нейтралізації якої потрібна додаткова кількість антиструктурних дефектів
донорного типу TeBi. Слушним також видається пояснення автором зміни
механічних
властивостей
(мікротвердості)
при
відхиленні
від
стехіометричного складу твердого розчину перколяційними явищами,
пов’язаними зі взаємодією деформаційних полів окремих дефектів та
виникненням нової впорядкованої фази. З температурних залежностей
електричної провідності (T), отриманих автором для різних складів системи
Bi – Te витікає, що концентрація носіїв заряду для зразків з різними типами
провідності, є виродженою, оскільки у всьому дослідженому температурному
інтервалі спостерігався металевий хід залежностей (T): d/dT < 0. Автором
встановлено, що значення термоелектричної потужності при кімнатних
температурах відповідають стехіометричному складу (р-провідність) та
складу з 65 ат.% Te. Тому логічним є вибір автором в якості шихти для
отримання плівок р-Bi2Te3 склад з 60 ат.% Te. Не зовсім зрозумілим є вибір
складу з 62,8 ат.% Te для отримання плівок з n-типом провідності.
У четвертому розділі розглянуто шляхи оптимізації термоелектричних
властивостей плівок в залежності від умов їх отримання. Зокрема,
досліджено вплив температури підкладки та відпалу на термоелектричні
параметри – коефіцієнт Зеєбека, електричну провідність, концентрацію носіїв
заряду, рухливість та термоелектричну потужність. Встановлено, що
застосований автором метод отримання плівок шляхом термічного
випаровування у вакуумі з одного джерела забезпечує відтворення у плівках
складу та типу провідності вихідної шихти телуриду вісмуту з вмістом
телуру 60 ат.% та 62,8 ат.%. Автором чомусь не обговорюється зростання
більш, як у 10 разів електричної провідності  плівок n-типу у порівнянні з
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вихідними полікристалами, тоді як для р-типу відбулося зниження величини
. І це при тому, що згідно з даними, наведеними у таблиці 4.1, зростання
концентрації електронів у плівках з надлишком вмісту телуру відбулося
всього лише у 4 рази, тоді як рухливість зменшилась втричі у порівнянні з
вихідною шихтою.
При дослідженні впливу температури підкладки автором встановлено,
що оптимальною з точки зору термоелектричної ефективності отримуваних
плівок є температура 500 K для плівок стехіометричного складу та 490 K для
плівок з 62,8 ат.% Te. Особливістю плівок з надлишком телуру було
зростання термоелектричної потужності у декілька разів. Дисертантом також
досліджувався вплив температури підкладки на структуру плівок. Показано,
що при відхиленні температури підкладки від оптимальної структурна якість
плівок погіршується – з’являються аморфна та домішкові кристалічні фази.
Дослідження впливу відпалу на термоелектричні властивості плівок
показало, що відпал при 500 K протягом 1 години значно покращує
термоелектричні властивості плівок стехіометричного складу, а на плівки з
вмістом Te 62,8 ат.% виявляє неоднозначний вплив: підвищує
термоелектричну потужність плівок, отриманих при температурах підкладки
500 K і погіршує термоелектричні властивості при нижчих температурах
підкладки.
В п’ятому розділі викладено результати досліджень кінетичних
параметрів плівок від їхньої товщини d. Вивчалися плівки з дірковим та
електронним типами провідності. Встановлено, що всі залежності кінетичних
характеристик від товщини мають осцилюючий характер і добре
апроксимуються гармонічними функціями. Період осциляцій для різних
характеристик є однаковим для плівок з одним типом провідності. При
збільшенні товщини плівок осциляції зникали. Виявлений ефект автор
пов’язав з розмірним квантуванням електронного та діркового газу. Для
оцінки періоду осциляцій залучалась модель нескінченно глибокої
потенціальної ями. Зроблені оцінки добре збіглися з експериментальними
результатами, що підтверджує правомірність використання застосованої
моделі.
Таким чином, дисертаційна робота Будника О.В. містить змістовний
експериментальний матеріал з достатнім обсягом залучених дисертантом для
його інтерпретації теоретичних моделей та виконаних розрахунків і оцінок
фізичних величин. За науковим рівнем та практичним значенням отриманих
результатів дисертація Будника О.В. може бути оцінена як цілісне і
завершене наукове дослідження, що містить розв’язання актуальної
проблеми в фізиці напівпровідників. Її результати можуть бути використані
при одержанні тонких плівок Bi2Te3 для оптимізації характеристик
отримуваних плівок та здешевлення технологічного процесу.
Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у тому, що вперше
одержано ряд оригінальних результатів. Найбільш вагомі, з моєї точки зору,
результати включають в себе:
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1.
Експериментально спостережено осциляційний характер залежностей
електропровідності, коефіцієнта Холла і коефіцієнта Зеєбека від товщини
тонких плівок Bi2Te3 з електронною і дірковою провідністю, який
пов’язується із проявленням квантових розмірних ефектів. Результати
розрахунку періодів осциляцій в рамках моделі прямокутної нескінченно
глибокої потенційної ями з урахуванням внеску у кінетичні коефіцієнти всіх
підзон, що розташовані нижче рівня Фермі, а також залежності енергії Фермі
від товщини плівки, достатньо добре узгоджуються з експериментальними
результатами. Цей факт, а також можливість апроксимувати осциляції
гармонічними функціями, наявність осциляцій на усіх трьох залежностях:
(d), RH(d) S(d), - і збіг значень періодів осциляцій для усіх трьох
залежностей підтверджують можливість пов’язати осциляційний характер
товщинних залежностей із проявом розмірного квантування діркового та
електронного газів.
2.
Виявлено особливості прояву квантових розмірних ефектів у плівках
Bi2Te3 як з електронним, так і з дірковим типами провідності: невгасальний
характер та велика амплітуда осциляцій. Ці особливості пов’язуються із
наявністю топологічного металевого шару з діраковським законом дисперсії і
з поверхневими станами, які захищені симетрією обернення часу і
перешкоджають створенню дефектів.
3.
У плівках з n-типом провідності в області малих товщин (до ~ 50 нм)
спостережено розмірні осциляції з більшим періодом, ніж в інтервалі більших
товщин. Цей результат пояснюється автором більш значним впливом
поверхневого топологічного шару з нульовою ефективною масою електронів
на явища перенесення, коли основними носіями заряду є електрони, а не
дірки.
4.
Детальне дослідження структури, гальваномагнітних та ТЕ
властивостей полікристалів в залежності від складу у системі Bi–Te в
інтервалі концентрацій Те 57.5 - 70 ат. % за кімнатної температури дозволило
встановити межі області гомогенності і виявити деякі особливості
концентраційних залежностей властивостей при відхилі від стехіометрії, що
вказують на можливе існування раніше невідомої впорядкованої фази поблизу
62.8 ат.% Те.
5.
Визначено оптимальні параметри отримання тонких плівок p- та nBi2Te3 методом термічного випаровування у вакуумі на скляні підкладки, у
яких зберігається тип провідності вихідної шихти, які мають достатньо
досконалу структуру, переважну орієнтацію росту кристалітів і добрі ТЕ
властивості, в більшості випадків не гірші, ніж властивості плівок Bi2Te3,
виготовлених більш технологічно складними методами
Достовірність наукових результатів, обґрунтованість наукових
положень, висновків і рекомендацій, одержаних в роботі, базується на
використанні цілого арсеналу сучасних експериментальних методів для
вивчення структури, механічних і транспортних властивостей і досягнення
основних цілей роботи, на всебічному і детальному аналізі
експериментальних результатів, на узгодженні між собою даних, які
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одержані в роботі різними методами, на відтворюваності отриманих
властивостей шляхом повторного синтезу кристалів та плівок, на
відповідності теоретичних і експериментальних даних, на кореляції ряду
результатів із вже відомими літературними даними, а також на інтерпретації
результатів роботи на основі сучасних теоретичних уявлень щодо фізичних
процесів, які відбуваються в нанорозмірних системах.
Науково-практична цінність роботи.
Робота відрізняється не тільки великим об’ємом експериментального і
теоретичного матеріалу, цінного як з інформативної, так і з фундаментальної
точок зору. Одержані результати, безумовно, мають практичне значення.
Наявність встановлених у дисертаційній роботі осциляційних
залежностей структурних, електрофізичних, гальваномагнітних та ТЕ
характеристик тонких плівок Bi2Te3 від їх товщини слід враховувати при
розробці матеріалів для тонкоплівкових ТЕ перетворювачів енергії на основі
телуриду вісмуту, оптимізації їх характеристик і практичному використанні.
Результати дисертаційної роботи можуть бути використані науковцями, що
працюють в області створення нових джерел енергії з використанням ТЕ
ефекту та розробки нових матеріалів для ТЕ перетворювачів.
Показано, що плівки з якісною структурою та задовільними ТЕ
параметрами можливо отримати технологічно простим і достатньо дешевим
методом термічного випаровування у вакуумі на скляні підкладки.
Одержані у дисертаційній роботі експериментальні результати і
висновки сприяють поглибленню уявлень про квантові розмірні ефекти у
тонких плівках напівпровідникових сполук, а також про вплив поверхневого
топологічного шару на транспортні властивості тонких плівок топологічних
ізоляторів.
Оформлення роботи відповідає встановленим вимогам до дисертацій.
Природно, що дисертаційна робота не вільна від деяких недоліків.
До їх числа можна віднести такі:
1. Необхідною умовою виникнення квантоворозмірних ефектів (КРЕ) є
сумірність довжини хвилі де-Бройля носіїв заряду  та розмірів системи.
Тому авторові на початку розгляду КРЕ варто було б зробити оцінку , яка
залежить від енергії та ефективної маси частинки, та співставити її з
товщиною плівок.
2. Для використання моделі нескінченно глибокої потенціальної ями
необхідно було б зробити оцінку глибини реальної потенціальної ями, яка
розглядається в плівках та порівняти її з тепловою енергією носіїв заряду при
різних температурах.
3. В розділі 5 автор зазначає, що при використанні моделі нескінченно
глибокої прямокутної потенційної ями для розрахунку періоду квантових
розмірних осциляцій ним враховується залежність енергії Фермі від товщини
плівки та наявність підзон нижче енергії Фермі. Проте не зрозуміло, який
саме внесок в значення періодів осциляцій дає врахування цих двох факторів,
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які звичайно не враховуються в моделі нескінченно глибокої потенційної
ями.
4. З’ясовуючи причини складного характеру концентраційних
залежностей властивостей в системі Bi – Te в області складів з електронною
провідністю і спостерігаючи екстремуми майже на всіх концентраційних
залежностях властивостей, автор висловлює припущення, що при відхиленні
від стехіометрії вбік надлишку телуру має місце утворення раніш невідомої
впорядкованої фази. Було би бажано дати якісь припущення щодо структури
і характеру можливого упорядкування в цій фазі, виходячи з того, що склад
фази відповідає ~ 62.8 ат.% Те, і провести з цією метою детальний рентгеноструктурний аналіз, тим більше, що зйомка рентгенограм була проведена.
4. У переліку умовних позначень та скорочень автор не дотримується
алфавітного порядку. Крім того, далеко не всі позначення та скорочення з
тексту дисертації внесено до цього переліку.
5. Не всі величини, які входять до формул, і які вперше згадуються в
тексті, пояснюються. Інколи важко зрозуміти про що саме йдеться.
6. Різні величини часто позначаються однаковими літерами (наприклад,
 - щільність дислокацій і питомий електричний опір, k - хвильовий вектор і
стала Больцмана,  - діелектрична проникність, енергія і рівень мікронапруг).
7. При посиланні на літературні джерела автор далеко не завжди
дотримується їх нумерації за послідовністю їхньої появи в тексті.
8. Перше посилання в тексті, в якому згадуються топологічні ізолятори
([4])– це монографія академіка НАН України Л.І. Анатичука
„Термоелектричні елементи”, видана 1979 р.
9. В розділі 5 після формули (5.22) йде посилання на формулу (5.25).
Формули з таким номером в тексті дисертації немає.
10. Наприкінці розділу 1.2.2 міститься посилання на роботу [299].
Джерело з таким номером в списку літератури відсутнє.
11. Залежності, наведені на рис. 4.27 повністю повторені на рис. 4.28, а
залежності рис. 4.30 – на рис. 4.29. Варто було обмежитися лише рис. 4.27 та
4.30.
Однак зроблені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку
дисертаційної роботи, не знижують актуальності, достовірності і
оригінальності одержаних в дисертаційній роботі результатів, їх основних
положень, що виносяться на захист.
В цілому, дисертаційна робота Будника О.В.
являє собою
цілеспрямоване і завершене наукове дослідження, в якому вперше
спостережено
осциляційний
характер
товщинних
залежностей
гальваномагнітних та термоелектричних властивостей у тонких плівках
напівпровідникової сполуки Bi2Te3 як з електронним, так і дірковим типами
провідності і виявлена специфіка проявлення квантових розмірних ефектів,
яка пов’язана із наявністю у телуриді вісмуту властивостей топологічних
ізоляторів. Робота виконана на сучасному рівні і представляє інтерес як в
науковому, так і в практичному відношенні, вказуючи майбутні перспективні
напрями, за якими може йти подальший розвиток досліджень за цією
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тематикою. За своїм спрямуванням, використаним методам досліджень і
отриманим результатам, це є робота з фізико-математичних наук, що
повністю відповідає спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників і
діелектриків.
Основний зміст дисертаційної роботи відображено у 14 друкованих
роботах в міжнародних і вітчизняних фахових журналах, з них: 6 статей у
наукових фахових журналах (5 статей опубліковані у журналах, які входять у
міжнародні наукометричні бази) і 8 тез у збірниках тез міжнародних
конференцій, та доведено до відома наукової спільноти в якості доповідей на
міжнародних конференціях. Автореферат дисертації та публікації у повній
мірі відображають структуру і зміст дисертації.
На підставі вищевикладеного вважаю, що дисертаційна робота Будника
Олександра Валентиновича «Розмірні ефекти у тонких плівках на основі
напівпровідникової сполуки Bi2Te3» за сукупністю наукових результатів,
науковим рівнем, актуальністю, новизною, об’ємом відповідає вимогам ДАК
України щодо кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудження
йому наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за
спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

