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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу
Будника Олександра Валентиновича «Розмірні ефекти у тонких плівках на основі
напівпровідникової сполуки Bi2Te3», яка подана на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика
напівпровідників і діелектриків
Дисертаційна робота Будника О.В. присвячена вивченню квантових
розмірних ефектів у тонких плівках p- і n-Bi2Te3, одержаних методом термічного
випаровування у вакуумі та полікристалів Bi2Te3 p- і n- типів провідності.
Відомо що при розмірах системи порівняних з довжиною хвилі де Бройля
носіїв заряду у твердих тілах виникають квантові розмірні ефекти. Проявом цього
ефекту у нанооб’єктах є осціляційний характер залежностей транспортних
властивостей від розміру системи. Особливий інтерес при цьому викликає
вивчення квантових розмірних ефектів у напівпровідниках групи V2VI3 до яких
відноситься зокрема сполука Bi2Te3. Це обумовлено перспективами використання
наноструктурованих плівок бінарної сполуки для створення термоелектричних
перетворювачів з покращеними характеристиками та тим фактом що вона
відноситься до топологічних ізоляторів – діелектриків, на поверхні яких виникає
металічний шар з дисперсією діраківського типу. Однак квантові розмірні ефекти
у кінетичних властивостях тонких плівок Bi2Te3 у наш час практично не
досліджені. Зважаючи на вище згадане, можна стверджувати, що тема
дисертаційної роботи Будника О.В. присвячена вивченню квантових розмірних
ефектів у тонких плівках є актуальною.
Метою роботи було дослідження впливу квантових розмірних ефектів на
явища перенесення у тонких вакуумних конденсатах сполуки Bi2Te3 p- і n- типів
провідності. Для цього здобувач розв’язав великий об’єм наукових завдань і
одержав нові наукові результати, а саме:
шляхом вивчення розмірних залежностей H, , RH, S, H, P визначені
оптимальні склади кристалів необхідні для отримання тонких плівок Bi2Te3 n- і pтипу провідності;
встановлені оптимальні технологічні параметри нанесення та відпалу
тонких шарів сполуки з визначеним типом провідності та якісною структурою;
показано, що у плівках р-Bi2Te3 залежності , RH, S від товщини плівок
мають осцілюючий характер з періодом d=(9,50,5) нм. Наявність осціляцій
пов’язується з квантуванням енергетичного спектру дірок;
встановлено, що залежності , RH, S від товщини у плівках n-Bi2Te3 в
інтервалі d=(20-155) нм мають осцілюючий характер з періодом d=(151) нм і з
періодом d=(9,50,5) нм при d=(45-155) нм. Ці результати добре
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підтверджуються теоретичними розрахунками.
Наведені у роботі результати свідчать про наукову новизну та суттєве
наукове значення дисертаційної роботи, оскільки значна їх частина була одержана
вперше.
Дисертаційна робота виконана в Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України в
рамках пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки України протягом 2011 –
2014 рр. Вона складається із вступу, п’яти розділів, що містять оригінальні
результати, висновків, та списку цитованої літератури.
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовані мета
і задачі, показані наукова і практична цінність та новизна роботи, викладено
основні положення, що виносяться на захист, а також наведені данні про
особистий внесок дисертанта, апробацію результатів роботи, та основні наукові
публікації, що вийшли за тематикою дисертації.
Перший розділ присвячено розгляду літератури, що стосується загальних
відомостей про напівпровідникову сполуку Bi2Te3. Наведені дані про діаграму
стану системи Bi-Te, область гомогенності сполуки та характер зміни
властивостей поблизу стехіометричного складу. Розглянуто особливості
кристалічної та зонної структури, наведено дані про кінетичні властивості та
практичні застосування Bi2Te3. Також наведено короткий огляд робіт, в яких у
плівках спостерігалися товщинні осциляції кінетичних коефіцієнтів, та
проаналізовано сучасний стан проблеми. Наголошується, що в літературі відсутні
дані про вплив поверхневого топологічного шару на прояв квантових розмірних
ефектів у товщинних залежностях кінематичних коефіцієнтів напівпровідників.
Цей розділ визначає подальшу структуру дисертаційної роботи.
У другому розділі дисертації наведені відомості про зразки, що
досліджуються, характеристики експериментального устаткування та опис
експериментальних методів, які використовувалися при підготовці даної роботи.
Особливу увагу, у розділі, приділено викладенню методики визначення
кінематичних коефіцієнтів , RH, S, H, P у плівках різної товщини.
У третьому розділі наведено результати дослідження впливу відхилення
від стехіометрії на термоелектричні та механічні властивості об’ємних
полікристалів Bi2Te3. Вибрано оптимальні за складом кристали для подальшого
отримання плівок з контрольованою провідністю.
У четвертому розділі наводяться результати дослідження залежності
структури і кінетичних властивостей тонких плівок Bi2Te3 від умов їх отримання.
На основі цих даних встановлено взаємозв’язок між температурою осадження Ts
структурними та кінетичними властивостями плівок, визначені технологічні
параметри, які забезпечують структурну досконалість тонких шарів.
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У п’ятому розділі представлені результати дослідження явищ перенесення у
тонких плівках Bi2Te3 різної товщини. Показано, що на залежностях (d), RH(d),
S(d) плівок р-Bi2Te3 спостерігаються незгасаючі осциляції кінематичних
параметрів з періодом d=(9,50,5) нм до товщини шарів d=(90-100) нм. Більш
складна картина спостерігається для осциляцій у плівках р-Bi2Te3 де вони мають
період d=(151) нм в інтервалі товщини d=(19-50) нм і період d=(9,50,5) нм
при d=(45-145) нм. Ці результати добре підтверджуються розв’язком рівняння
Шредингера для потенціальної ями з нескінченно високими стінками та
ідеальними відбивними стінками.
Одержані в дисертаційній роботі Будника О.В. нові експериментальні
результати є суттєвим внеском у створення науково-технічних засад розробки
тонкоплівкових термоелектричних перетворювачів енергії з покращеними
характеристиками. Експериментальні результати стосовно наявності товщинних
осциляцій кінетичних параметрів мають фундаментальне значення з точки зору
розвитку уявлень про квантові розмірні ефекти у нанорозмірних системах та
топологічних ізоляторах.
Практичне значення роботи полягає в отриманні методом термічного
випаровування у вакуумі плівок Bi2Te3 з n і p типом провідності з високою
структурною якістю та значеннями термоелектричних параметрів порівняних зі
значеннями характерними для шарів нанесених більш складними та дорогими
методами. Результати роботи можна використати для нанесення плівок бінарної
сполуки з контрольованими характеристиками для їх подальшого використання
при створенні приладів електроніки.
Зважаючи на викладене вище, є всі підстави стверджувати, що в
дисертаційній роботі Будника О.В. розв'язане наукове завдання, що має істотне
значення для фізики напівпровідників і діелектриків, а саме вперше вивчено
вплив квантових розмірних ефектів на явища перенесення в тонких плівках
сполуки Bi2Te3, нанесених методом термічного випаровування у вакуумі. Робота є
завершеною кваліфікаційною науковою працею, в якій отримані нові науково
обґрунтовані результати, що в сукупності є значущими для розвитку сучасної
термоелектрики.
Разом з тим, до даної дисертаційної роботи є ряд зауважень:
1. У роботі не знайшов задовільного пояснення факт спостереження
незгасаючих осциляцій на товщинних залежностях коефіцієнтів Зеєбека S,
коефіцієнта Холла RH та провідності  у плівках n-Bi2Te3 при товщині більшій 100
нм, зокрема при товщині 140-160 нм (F= 20-30 нм). Також не зовсім зрозумілий
механізм зміни періоду кінетичних коефіцієнтів при зміні товщини цих плівок від
20-40 нм до 50-160 нм (автор пов’язує їх зі зміною (стрибкоподібною?)
ефективної маси носіїв заряду).
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2. Автором не достатньо повно розглянуто вплив шорсткості поверхні
плівок (2-7 нм, що складає 10% товщини плівок навіть при d=70 нм!!!) на
товщинні залежності кінетичних коефіцієнтів. Чи справедлива при такій досить
значній шорсткості модель нескінченно глибокої прямокутної потенціальної ями з
дзеркальним відбиттям носіїв від стінок, як стверджує пошукач, залишається
незрозумілим (с. 160)???
Зміна текстури з [00l] на [105] при зміні товщини плівок веде до зміни
напряму руху вільних носіїв у кристалічній гратці матеріалу і відповідно
взаємодії цих частинок з атомною підсистемою. Чи враховано це у моделі
Шредингера і чому не проявляється ефект зміни текстури на експериментальних
залежностях кінетичних коефіцієнтів?
3. Як випливає з результатів вивчення структурних властивостей тонкі
плівки Bi2Te3 є полікристалічними (розмір зерен у плівках товщиною 28 нм
складає 0,1-0,5 мкм) хоча і з високим ступенем структурної досконалістю. Тому
не зрозумілий вплив міжзеренних бар’єрів плівок (що відрізняє їх від металічних
полікристалічних плівок вісмуту, де спостерігався розмірний ефект!!!), які
можуть бути суттєвими, на товщинну залежність коефіцієнта Зеєбека S,
коефіцієнта Холла RH та провідності . Слід зазначити, що потенціальні бар’єри
виникають також на границях областей когерентного розсіювання (ОКР) розмір
яких у плівках скоріше за все менші 50-100 нм, що порівняно з товщиною плівок і
відповідно довжиною хвилі де Бройля носіїв заряду.
4. Викликає певний сумнів проведення синусоїди на залежностях наведених
на рис. 5.1 і особливо рис. 5.3 при великій товщині плівок (>100 нм), оскільки на
період припадає дві, а іноді одна експериментальна точка. Слід також зауважити,
що похибки вимірювання на цих рисунках, як і на інших рисунках, окрім рис. 3.2,
3.3 не вказані.
5. Слід відзначити, що ширина рентгенівських ліній на дифрактограммах у
якісних плівках визначається не розмірами зерен, як вважає автор (с. 105
дисертації), а розмірами ОКР. Крім того не зрозуміло чому для об’єктивного
аналізу якості текстури плівок автор не використав відомі методики, наприклад,
метод Харріса.
6. Хоча у цілому робота оформлена добре, але зустрічаються і недоліки
оформлення. Так рисунки та таблиці повинні наводитися відразу після першого
згадування про них, після назви підрозділу і основним текстом повинен
залишатися вільний рядок (відсутній практично по всьому тексту), підписи під
рисунками повинні бути наведені українською, а не англійською мовою (рис. 6, 9,
а, автореферат), після формул ставиться крапка або кома (співвідношення (5.4),
(5.7), (5.16), (5.20)…), а при пояснені величин, що входять до формул ((5.8), (5.9),
(5.11)…), крапка з комою (;). У тексті дисертації рідко але зустрічаються

