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Розвиток оптики інфрачервоного діапазону, розробка відповідних 

фоточутливих елементів, джерел випромінювання та елементів керування 
світловими променями є важливою складовою сучасної оптоелектроніки, яка 
забезпечує широке коло споживачів ІЧ-техніки від медицини до космічної 
техніки. Успішність нових розробок в вирішальній мірі залежить від 
результатів фізико-хімічних та технологічних досліджень нових матеріалів та 
структур на їх основі. Вагомий  внесок у розвиток матеріалознавства 
вузькозонних напівпровідникових кристалів внесла школа чернівецьких 
вчених, яка досягла значних успіхів і в розробці елементів ІЧ техніки, про що 
свідчить і дана дисертаційна робота. Робота охоплює результати наукових 
досліджень, які відображають розвиток науково-технічних розробок у 
відповідності до існуючих завдань, наукових досягнень та технічного 
забезпечення в області технології отримання фоточутливих гетеропереходів і 
відрізаючих інтерференційних фільтрів для застосувань в приладах 
електронної техніки, пов'язаних з фільтрацією і реєстрацією ІЧ-
випромінювання, актуальність яких була і залишається високою на 
світовому рівні. Тема дисертаційної роботи пов’язана як з потребами 
галузевих наукових програм, націлених на розробку ІЧ-техніки, так і з 
пріорітетними напрямками за темами: “Фізико-технологічні проблеми 
радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій і інформаційних 
технологій” (номер державної реєстрації 0111U000183), “Опрацювання 
процесів осадження та травлення нанорозмірних сегнетоелектричних плівок 
та електродних шарів” (номер державної реєстрації 0113U003252), 
“Особливості оптичних і магнітооптичних спектрів напівпровідникових 
нанокристалів, зумовлені технологією отримання, легуванням, розмірами 
наночастинок та зовнішніми факторами ”(номер державної реєстрації 
0112U002341).    
 Результати роботи групуються навколо двох ключових проблем: 
розробка фоточутливих елементів ІЧ-діапазону спектру від 1 до 3 мкм та 
оптичних фільтрів, які працюють в діапазоні 1,7- 8,5 мкм. Спільною основою 
вирішення названих проблем є використання напівпровідникових матеріалів 
In4Se3 , In4Te3 , CdSb та і деяких близьких систем In4(Se3)1-xTe3x, ZnSb, CdxZn1-

xSb, та результатів фізико-технологічних досліджень взаємозв’язку технології 



плівок і шарів цих матеріалів, плівкових структур на їх основі з оптичними, 
електрофізичними параметрами названих напівпровідникових матеріалів. 
 Безсумнівно, що успіх даної роботи в значній мірі базується на нових 
розробках технології епітаксійного нарощування гетероструктур з 
накладанням електричного струму й напилення плівкових систем на 
кристали досліджених матеріалів. Достовірність і новизна цих результатів 
роботи підтверджується самим обгрунтуванням методів, узгодженням 
теоретичного моделювання з експериментально виміряними параметрами 
плівок і шарів, встановленням хімічних складів, розподілу компонентів, 
спектрів та величини чутливості (п.3.1-3.5 та інші частини роботи). Суттєвою 
для досягнення поставленої мети була розробка методик електрорідинної 
епітаксії сполук CdSb та In4Se3 (п.2.1.1-2.1.3), та в цілому встановлення 
важливіших елементів теоретичного проектування і технологічної карти 
виготовлення ІЧ-світлофільтрів (п.4.2-4.4). Автор вдало систематизує основні 
властивості та параметри кристалів In4Se3, In4Te3, CdSb і використовує їх для 
прогнозування властивостей більш складних структур, які поєднують 
позитивні якості бінарних кристалів, плівок на їх основі та можливості 
керування оптичними, фотоелектричними параметрами, в тому числі шляхом 
лазерної обробки і лазерної корекції властивостей епітаксійних шарів, плівок 
та ціленаправленого підбору плівкоутворюючих матеріалів додаткових 
покрить (Те, SrF2 Ge, SiО, ZnS). Зазначаючи важливість узгодження 
суміщених матеріалів за параметрами гратки,  автор приділяє значну 
стабільності виготовлених структур в режимах різких змін температури, 
зокрема, це стосується експериментальних досліджень неведених в  р.4 для 
відрізаючих фільтрів на In4Se3 та на CdSb.  

 Технологічні розробки нерозривно пов’язані із забезпеченням 
необхідних електричних, фотоелектричних та оптичних властивостей плівок 
і структур, які служать меті детектування або фільтрації ІЧ-випромінювання. 
Повнота вивчення характеристик фоточутливих елементів заданого 
спектрального діапазону чутливості (розділ 3) забезпечується комплексом 
досліджень окремих плівок, плівкових структур  та структури несучих 
кристалах In4Se3 , In4Te3, CdSb і систем In4(Se3)1-xTe3x, ZnSb, CdxZn1-xSb, які 
ще мало досліджувалися для даного напрямку робіт. Тому, важливим 
елементом наукової новизни роботи вважаю результати по одержанню 
епітаксійних шарів In4Se3  та In4Te3 на кристалах цих типів, оскільки вони 
володіють високою, порівняною з промисловими детекторами, чутливістю та 
виявною здатністю в спектральній області 1-2 мкм при охолодженні до 
температур 240 К і малими значенними часів наростання та спадання 
сигналів (п.3.3).  

Важливо також те, що вперше методом ВЧ-катодного розпилення 
виготовлені нові фоточутливі   плівкові гетеропереходи  CdSb – In4Se3 та 
CdSb – In4Te3, які досліджені сучасними методами атомно-силової 
мікроскопії та растрової мікроскопії й еелектронно-зондовим мікроаналізом. 

Має практичне значення для нанотехнології той факт, що на підкладках з 
In4Te3 відбувається ріст плівок за механізмом типу Странського - Крастанова 



з утворенням регулярних систем острівців CdSb, на основі яких можуть бути 
створеними квантово-розмірні наноприлади.  

Для забезпечення фоточутливості з максимумом в спектральному 
діапазоні 1.9-2.5 мкм при кімнатних температурах важливим новим 
результатом є реалізація легованих домішкою Те фоточутливих 
гетероструктур CdSb-CdxZn1-xSb, оптимізованих дією лазерного 
випромінювання.  

Важливим науковим результатом є також те, що вперше на 
гетероструктурах шар In4Se3 – Ge після лазерної обробки з оптимальною 
інтенсивністю I~25-26 кВт/см2 методами атомно-силової мікроскопії та 
електронно-зондового мікроаналізу встановлено появу наноструктурованих 
областей широкозонних фаз селенідів індію InSe, In2Se3 в епітаксійному шарі. 

На основі здійсненої за допомогою мілісекундного лазера модифікації 
структурно-фазового стану шарів In4Se3 показана ефективність лазерної 
корекції спектральних характеристик фоточутливості гетероструктур In4Se3 – 
Ge, що може мати велике значення і для інших матеріалів даних груп. 

 Максимальне наближення результатів до практичного використання 
підтверджується вимірюванням чутливості та виявної здатності за 
методиками, викладеними у відповідних стандартах (п.2.4). 
 Рішення другої ключової проблеми роботи – отримання оптичних 
фільтрів для ІЧ-діапазону,  базується переважно на розробці тонкоплівкових 
інтерференційних покриттів в комплексі з несучими підкладками In4(Se3)1-

xTe3x, In4Se3, ZnSb, CdxZn1-xSb, CdSb, (розділ 4). Використовуючи відомі 
теоретичні наближення автор промоделював велику кількість варіантів 
конструкції інтерференційних фільтрів  (табл.4.1, 4.2 - 4.4) та просвітлюючих 
покриттів для підкладок In4(Se3)1-xTe3x, In4Se3, In4Тe3,  CdSb та здійснив їх на 
практиці з використанням серійних вакуумних установок типу 01НЕ -7-008 
та Leybold-Heraues A700Q . 
 Значна увага і в цій частині роботи приділяється технології напилення 
структур, контролю оптичних властивостей фільтрів. Важливим досягненям 
розробок оптичних фільтрів даного типу вважаю ефективне пригнічення 
сонячного фону та реалізацію інтерференційних фільтрів, в тому числі 
двоканальних, які витримують охолодження до азотних температур та 
працюють в далекій  ІЧ-області. (п.8 та 9 Висновків). 
 В цілому робота дуже цілеспрямована, в ніх послідовно і 
обгрунтовано вирішуються проблеми від основ (властивості матеріалів та 
специфіка технологій) до простих і складніших структур, їх фізичних 
валастивостей аж до можливостей практичного застосування,  причому 
останні розглядаються в наближенні реальних вимог малосерійного 
виробництва. Дисертація свідчить про високу степінь володіння автором 
технологічними процесами. Це заслуговало б, на мою думку, фіксацію 
пріорітетів, як відмічалося вище, а з іншого боку, можливе було деяке 
скорочення розділів роботи, присвячених простішим елементам технології, 
на користь додаткового аналізу фізичних властивостей розроблених плівок і 
структур.  



 За матеріалами дисертаційної роботи можна зробити такі зауваження і 
пропозиції: 

 новизна досліджень кристалів In4Se3, In4(Se3)1-хTe3х  та структур на їх 
основі могла б бути значно доповнена дослідженнями спектру, фізичних 
параметрів дефектів в них, адже електрично та оптично активні дефекти в 
значній мірі впливають на характеристики фоточутливих 
напівпровідників і структур, а розуміння їх природи сприяє 
вдосконаленню технології.  
 дисертантом розроблені методики електрорідинної епітаксії сполук 
CdSb та In4Se3, які описані в журнальних публікаціях проте, приорітет цих 
досліджень не зафіксований в аторських свідоцтвах чи патентах. 
 для більшої повноти доведення практичної значимості результатів 
доцільно було б навести порівняльні дані про спектр, величину чутливості 
серійних, на сьогодні, фотоприймачів на основі Ge, PbS. До цього ж 
цікаво було б знати думку автора про ефективність використання 
дослідженого класу матеріалів для розробки ІЧ-чутливих структур з 
квантово-розмірними елементами, що є важливим новим напрямком для 
розробок елементів наноелектроніки. 
 в роботі приведені основні елементи технології напилення структур 
для оптичних фільтрів, що подавляють сонячного фон. Для потенційного 
користувача даними фільтрами корисно було б знати весь спектр 
пропускання оптичної структури в діапазоні від 0,4 до 25 мкм.  
 

Не маю особливих зауважень до оформлення роботи: вона 
побудована згідно загальнопринятим вимогам та якісно оформлена. 
Проаналізована велика кількість літератури (165 назв), представлені як 
посилання на роботи попередніх років, так і сучасні публікації останніх 
років. Результати роботи автора в колективі співробітників висвітлені в 23 
наукових публікаціях, з яких 15 представлені на високого рівня Міжнародних 
конференціях включно до року захисту.  

 
 Зміст автореферату добре висвітлює суть виконаної роботи, 
відповідає результатам, приведеним у самій дисертаційній роботі. 
 Переходячи до аналізу роботи в цілому слід відмітити в першу чергу добру 
постановку актуальної наукової і технічної проблеми створення елементів ІЧ-техніки, 
конкретний ціленаправлений вибір групи матеріалів In4Se3, In4Te3, CdSb та твердих 
розчинів In4(Se3)1-xTe3x, CdxZn1-xSb, і ефективних технологічних методів виготовлення 
структур на їх основі (електрорідинна епітаксія, високочастотне катодне напилення) з 
суттєвими елементами новизни в порівнянні  з відомими методами.  Результати 
стандартизованих вимірювань фізичних параметрів структур добре узгоджуються з 
результатами розрахунків, моделювання спектрів оптичних фільтрів, що підтверджують 
достовірність результатів і важливість їх для застосування в більш широкому колі 
аналогічних розробок і досліджень плівкових структук зі складних напівпровідникових 
матеріалів.  
 
 




