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резонансно-тунельних структур”, номер  Державної реєстрації № 

0110U6288, термін виконання 2010-2014Зміст та обсяг дисертації та 

автореферату  
Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, і списку 

використаних джерел, що включає 157 найменувань.   

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовані мета 

і завдання дослідження, викладені наукова новизна та практична значимість 

отриманих результатів, наведені дані про особистий внесок здобувача, 

публікації та апробацію наукових результатів. 

Перший розділ – оглядовий. Дана загальна характеристика об’єктів 

дослідження, наведено опис сучасного стану технології отримання нанодротин 

та нанокристалічних включень кремнію. Розглянуто ряд методів отримання 

плівок, вказано на їх особливості та можливість застосування у виробництві.  

Проведено детальний аналіз існуючих механізмів електронного 

транспорту через діелектричні та напівпровідникові плівки.  

Все це дозволило дисертанту сформулювати мету і визначити завдання 

дисертаційної роботи. 

У другому розділі описано експериментальні методики, які 

використовувались дисертанткою для виготовлення та аналізу збагачених 

кремнієм SiOх та нанокомпозитних SiO2(Si) плівок. Детально описано основні 

технології отримання плівок, а саме метод іонно-плазмового розпилення, метод 

хімічного осадження з парогазової фази при низькому тиску (LP CVD), метод 

формування кремнієвих нановістрів для ЕПЕ, технологічні режими осадження, 

показані їх переваги. Також описано об’єкти дослідження, їх структура та 

особливості, приведено блок – схему методики вимірювання вольт-амперних 

характеристик багатошарових структур та польової емісії. 

Використані методики дозволяють провести дослідження на достатньо 

високому науковому рівні. 

Третій розділ дисертації містить результати досліджень методами 

еліпсометрії, ІЧ - спектроскопії, АСМ мікроскопії, HR ТЕМ, вольт-амперних 

характеристик структурних та електрофізичних властивостей збагачених 

кремнієм SiOх та нанокомпозитних SiO2(Si) плівок. Приведено детальний аналіз 

механізмів електропровідності згідно отриманих ВАХ при різних температурах, 

вплив надлишкового кремнію, інтенсивності лазерного та 

високотемпературного відпалів, що дало можливість встановити основні 

механізми електропровідності в досліджуваних структурах з нанокристалами 

кремнію. 

У четвертому розділі представлені результати електронно-польової емісії 

отриманої при досліджені кремнієвих нановістрів з напівпровідникових (Si-Ge) 

наноструктур та покритих плівками SiOх і SiO2(Si) отриманих методами 

ізотропного та метал-каталітичного травлення. Запропоновані моделі поведінки 

ВАХ польової емісії з кремнієвих вістрів покритих нанокомпозитною плівкою 

SiO2(Si) та з Si – Ge наноострівців для досліджуваних структур. 

Загальні висновки по роботі викладенні у шести пунктах і підбивають 

підсумок у повній відповідності до поставлених цілей і задач дослідження.  
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Автореферат дисертації відповідає змісту дисертації і ідентичний її 

основним положенням.  

Ступінь обґрунтування наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертації 
Наведені наукові положення, рекомендації та висновки роботи 

достатньою мірою обґрунтовані, оскільки базуються на аналізі сучасних та 

загальновизнаних літературних джерел в області фізики напівпровідників і 

діелектриків. 

Достовірність отриманих результатів також підтверджується тим, що 

методики їх отримання повністю узгоджуються з загальновизнаними 

методологічними засадами і концепціями у галузі фізики напівпровідників і 

діелектриків. 

Новизна наукових положень, висновків та рекомендацій 

Дана дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням важливої 

задачі - розуміння механізмів електронного транспорту, структурних 

особливостей нанокомпозитних SiO2(Si) плівок в залежності від технології 

отримання, електронної польової емісії з Si- нановістрів покритих плівками 

SiO2(Si) та з Si-Ge наноострівців. 

На основі аналізу результатів дисертаційних досліджень Стеблової О.В. 

доцільно відзначити наступні результати, що мають  наукову новизну. 

1. Отримані основні закономірності впливу лазерного відпалу на 

трансформацію збагачених кремнієм плівок SiOx у нанокомпозитну плівку 

SiO2(Si), що містить нанокристали Si в діелектричній матриці. 

2. Встановлені основні механізми електронного транспорту в 

широкому діапазоні напруженостей електричних полів і температур через 

збагачені кремнієм плівки SiOx та нанокомпозитні плівки SiO2(Si), що 

містять нанокристали кремнію. 

3. Встановлено вплив низькотемпературних відпалів в атмосфері 

водню та у вакуумі на електропровідність плівок SiOх(Si). Як правило, 

відпал у водні призводить до зменшення електропровідності, в результаті 

пасивації електронних пасток, а відпал у вакуумі їх частково відновлює. 

4. Визначені особливості електронної польової емісії з Si нановістрів, 

вкритих нанокомпозитною плівкою SiO2(Sі), та Si-Ge наноострівців, і 

виявлено ділянки негативного диференціального опору на емісійній ВАХ.  

5. Запропоновано резонансно-тунельну модель для пояснення 

емісійних піків, яка розглядає появу резонансних рівнів у квантовій ямі Si-

НК шаруватої структури SiO2-Si-НК-SiO2 на поверхні емітера та в трикутній 

приповерхневій потенціальній ямі у випадку Si-Ge наноострівців. 

 

Практична  значимість  одержаних  автором  результатів полягає в 

наступному.  

- Виявлене явище резонансного тунелювання в плівках SiOx(Si) може бути 

використане при розробці резонансно-тунельних діодів на основі кремнієвих 

наноструктур. 
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- Оптимізовані режими лазерного відпалу, які можуть бути використані 

для локального отримання нанокомпозитних плівок SiO2(Sі) з нанокристалами 

кремнію в діелектричній матриці SiO2 для подальшого застосування в 

енергонезалежних комірках нанокристалічної пам’яті.  

- Встановлено механізм електронного транспорту в нанокомпозитних 

плівках SiO2(Si), який може використовуватись при моделюванні параметрів 

енергонезалежних елементів нанокристалічної пам’яті. 

- Розроблено та оптимізовано методику отримання Si-нановістря 

економічно вигідним методом хімічного травлення за допомогою металу та 

підтверджено електронну емісію з них у вакуум, що дає можливість їх 

використання як ефективних емісійних катодів. 

- Отримані резонансні піки на емісійних вольт-амперних кривих у 

координатах Фаулера-Нордгейма з нанокомпозитних структур SiO2(Si) на 

поверхні емітера та з Si-Ge наноострівців підтверджують можливість їхнього 

використання в якості емісійних резонансно-тунельних діодів. 

Повнота  викладу  отриманих  результатів  у  наукових  виданнях 
Основні  результати дисертації викладені у 25 роботах, опублікованих у 

вітчизняних та зарубіжних журналах, збірниках, матеріалах міжнародних та 

всеукраїнських конференцій, зокрема 9 – у фахових журналах, 16 – у тезах і 

доповідях конференцій.  

Оформлення  дисертації  та  автореферату   
Зміст автореферату (АР) відповідає  змісту  дисертації.  Автореферат 

містить  основні  положення, висновки і рекомендації, наведені в дисертації, а  

також всю іншу необхідну для оцінки роботи інформацію. 

Дисертація  та  автореферат  викладені  логічно,  послідовно  та  коректно.  

Оформлення  автореферату  повністю  відповідає  вимогам  пунктів  11, 13 

і 14 “Порядку  присудження  наукових  ступенів  і  присвоєння  вченого  звання 

старшого наукового співробітника” щодо кандидатських дисертацій.  

 Зауваження щодо змісту та оформлення дисертаційної роботи  
1. З тексту дисертації у частині 3.3.1. не зрозуміло, як визначалася 

характеристична температура і показник ступеня m, як функція оберненої 

температури. Чому при низьких температурах характеристики пасток різні? 

2. У загальному висновку не вказані умови при яких проявляються той, 

чи інший механізм провідності. 

3. Дослідження ІЧ-спектрів пропускання проводилися для двох 

інтенсивностей І = 10 МВт/см
2
 та І = 100 МВт/см, хоча було б доцільно 

провести аналіз ІЧ спектрів і для 50 МВт/см
2
. 

4. В розділі 4 не наведено порівняльний аналіз параметрів (густини 

емісійного струму, коефіцієнту підсилення електричного поля, роботи виходу) 

отриманих з емісійних ВАХ електронної польової емісії з нановістрів 

сформованих методом ізотропного травлення та методом метал – 

каталітичного хімічного травлення. 

5. Рис. 4б в авторефераті не відповідає рис. 3.20в  у дисертації, хоча 

йдеться про одні і ті ж дослідження. Що ж зображено на рис: відпалена у 

вакуумі плівка SiOх (Si ), чи збільшений масштаб?    
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нанокомпозитних катодів визначається енергетичним спектром електронів у 

нанокристалах Si. Крім того на даний час не існує остаточно сформованої 

концепції електропровідності нанокомпозитних невпорядкованих структур. 

Тому їх дослідження з цієї точки зору є актуальним.  

Суттєвою перевагою приладів на основі цих ефектів, є те, що при їх 

виробництві можна використовувати сучасну кремнієву технологію. Майбутні 

розробки і дослідження приладів, виготовлення яких грунтується на цій 

технології, є також актуальними.  

Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, і списку 

використаних джерел, що включає 157 найменувань. 

У першому розділі наведено аналіз сучасного стану технології метал-

каталітичного вирощування нановістрів кремнію та нанокристалічних 

включень останнього в матриці SiO2. Детально розглянуто механізми 

електропровідності в структурах з нанокристалічними включеннями та 

електронно-польової емісії з кремнієвих катодів, вкритих плівками SiO2(Si).  

У другому розділі детально розглянуто технології, за якими були 

виготовлені експериментальні зразки для дослідження: іонно-плазмова 

технологія, хімічне осадження з газової фази при низькому тиску та технологія 

формування кремнієвих нановістрів для електронної польової емісії. 

Розглянуто методики дослідження електрофізичних параметрів 

експериментальних зразків, якими користувався дисертант: вольт-амперні 

характеристики, електронна польова емісія, ІЧ спектроскопія, атомна силова 

мікроскопія (АСМ). Використані технології та методики дозволили провести 

дослідження на достатньо високому науковому рівні. 

У третьому розділі представлено результати експериментальних 

досліджень морфології поверхні плівок SiOх та SiO2(Si) за допомогою АСМ, 

структурних перетворень в плівках SiOх при лазерному відпалі методом ІЧ-

спектроскопії, детальний аналіз впливу температури електричних вимірів на 

ВАХ структур SiOх, та SiO2(Si), отриманих в результаті лазерного відпалу. 

Проведено детальний аналіз механізмів електропровідності, які визначають 

ВАХ в залежності від вмісту надлишкового кремнію в збагачених кремнієм 
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плівках SiOх, інтенсивності лазерного та низькотемпературного відпалів, що 

дало можливість встановити основні закономірності електропровідності в 

сформованих структурах з нанокристалами кремнію. 

У четвертому розділі представлено результати досліджень електронної 

польової емісії з кремнієвих нановістрів, вкритих плівками SiOх і SiO2(Si), та з 

наноструктур Si-Ge. Показано, що найбільші значення емісійного струму 

спостерігаються в певному інтервалі товщин плівок SiOx. Запропоновано також 

енергетичні моделі вивченої польової емісії.  

Наукові положення, висновки та рекомендації роботи достатньою мірою 

обґрунтовані. Достовірність отриманих результатів додатково підтверджується 

тим, що методики їх отримання повністю узгоджуються з загальновизнаними 

методологічними засадами і концепціями у галузі фізики напівпровідників і 

діелектриків.  

У дисертаційній роботі отримано ряд нових наукових результатів, які у 

сукупності мають істотне значення для розуміння структурних особливостей і 

механізмів електронного транспорту в нанокомпозитних плівках SiO2(Si) від 

технології осадження, а також електронної польової емісії з Si-нановістрів, 

вкритих плівками SiO2(Si), та з наноутворенями Si-Ge. 

На основі аналізу результатів дисертаційних досліджень Стеблової О.В. 

треба відзначити такі основні з них, що мають важливу наукову новизну: 

1. Встановлено і детально проаналізовано механізми електронного 

транспорту через нанокомпозитні плівки SiO2(Si), що містять нанокристали 

кремнію, отримані методом хімічного осадження з газової фази при низькому 

тиску з наступним високотемпературним відпалом.  

2. Показано, що вплив відпалів у водні та у вакуумі на 

електропровідність плівок SiOx(Si), сформованих методом іонно-плазмового 

розпилення, призводить до зміни механізмів електропровідності: відповідно 

від механізму Пула-Френкеля при малих напругах (< 2В) до механізму 

провідності в режимі струму, обмеженого об’ємним просторовим зарядом, при 

напругах (> 2В).  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 4 

3. Виявлено явище резонансного тунелювання при проходженні струму 

через надтонкі нанокомпозитні плівки SiOx(Si). 

4. Cпостережено два нахили на емісійних вольт-амперних 

характеристиках кремнієвих катодів, вкритих надтонкою плівкою SiO2(Si), які 

обумовлені емісією електронів розмірної квантованої зони нанокристалів 

кремнію (з нижчим ефективним енергетичним бар'єром) і емісією з об'єму 

матеріалу (з більш високим енергетичним бар'єром). 

Треба відзначити практичну важливість таких одержаних автором результатів: 

- Виявлене явище резонансного тунелювання в плівках SiOx(Si) може бути 

використане при розробці резонансно-тунельних діодів на основі кремнієвих 

наноструктур. 

- Оптимізовано режими лазерного відпалу, які можуть бути використані для 

локального вирощування нанокристалів кремнію в діелектричній матриці SiO2 

з метою подальшого застосування в енергонезалежних комірках 

нанокристалічної пам’яті.  

- Встановлений механізм електронного транспорту в нанокомпозитних плівках 

SiO2(Si) може бути використаний при моделюванні параметрів 

енергонезалежних елементів нанокристалічної пам’яті. 

- Розроблена та оптимізована методика отримання Si-нановістрів економічно 

вигідним методом хімічного травлення у присутності певних металічних 

каталізаторів та підтверджена електронна емісія з них у вакуум, що дає 

можливість їх використання в якості ефективних емісійних катодів. 

- Виявлено резонансні піки на емісійних вольт-амперних залежностях з 

нанокомпозитних структур SiO2(Si) та з Si-Ge наноутворень в координатах 

Фаулера-Нордгейма, які вказують на можливість їх використання в приладах. 

Основні результати дисертації викладені у 25 роботах, опублікованих у 

вітчизняних та зарубіжних журналах, збірниках, матеріалах міжнародних та 

вітчизняних конференцій, зокрема 8 – у фахових журналах, 1 – в колективній 

монографії, 16 – у тезах і доповідях конференцій.   
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Зміст автореферату відповідає тексту дисертації. Автореферат і 

дисертація містять висновки і рекомендації для практичного застосування 

результатів. 

Дисертація та автореферат викладені послідовно, логічно. 

Оформлення дисертації та автореферату відповідає вимогам “Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника” щодо кандидатських дисертацій.  

По тексту дисертації необхідно зробити декілька зауважень. 

1. Автор не приводить оцінки похибок вимірів ВАХ, що затруднює 

розуміння деяких їх особливостей. 

2. Не приведена точність визначення відхилення від стехіометричного 

складу SiO2 в бік надлишку Si із застосуванням значення на основі величини 

показника заломлення. 

3. З тексту не видно, якою є відтворюваність температурних залежностей 

ВАХ і до яких температур відпалу відносяться експериментальні криві на рис. 

3.19. 

Щодо редакційних і стилістичних зауважень треба відмітити неповноту 

переліку умовних позначень: відсутні позначення Rhop, Whop, α. Енергія пасток 

позначена двома літерами Ec i Et. В тексті не виділяються комами підрядні 

речення і дієприкметникові звороти, що утруднює читання тексту, 

зустрічаються розірвані по строкам чисельні значення параметрів та їх 

розмірність. Зустрічаються стилістично недосконалі формулювання, які 

заважають розумінню текста (наприклад на стор.120, 126, 129). 

Зроблені зауваження не знижують наукової цінності роботи Стеблової О.В. 

і не впливають на її основні результати та висновки. Робота має виключно 

великий об’єм експериментальних досліджень, що значно перевищує такий, що 

є прийнятим для кандидатських дисертацій. Дисертація виконана на високому 

рівні з використанням багатьох експериментальних результатів, а також 

теоретичного методу дослідження розподілу емітованих електронів.  

Вважаю, що дисертація «Електронний транспорт та електронна польова 

емісія з нанокомпозитних напівпровідникових структур», відповідає вимогам  
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