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Бурното развитие на съвременните технологични тенденции, свързани с разработване 

на елементи и прибори за микро  и оптоелектрониката изисква задълбочени  изследвания на 

материали с нови свойства и усъвършенстване на тяхните качества. От тази гледна точка 

темата на дисертационния труд е изключително актуална и резултатите от изследванията, 

представени в него, имат определен значим принос за тези тенденции, както в научен, така и 

в научно-приложен аспект. 

В дисертационния труд са представени резултати от изследване на механизмите на 

растеж на слоеве от III-нитриди и изучаване на интерфейсните свойства в хетероструктури и 

структури в технологични схеми с участие на свърхрешетки. 

Целите на дисертационния труд са ясно формулирани: i) изучаване на 

зародишообразуването и механизмите на растеж в интерфейсната област «сапфир/GaN», ii) 

изследване на механичните напрежения, свързани с формиране на различни дефекти на 

интерфейса, на повърхността и в обема при увеличаване на дебелината на израстналите 

слоеве; iii) изучаване на влиянието на грапавостта на интерфейса и изменението на състава 

на материалите върху механизма на локализация на ескитоните в квантови ями, както и 

върху спектъра на фотолуминесценцията, iv) изследване на поляризацията върху оптичните 

свойства на мулти-квантови ями и свърхрешетки с участито на III-нитриди, v) изследване на 

процесите на резонансно тунелиране при транспорт в направление, перпендикулярно на 

интерфейсите в свърхрешетки. 

2. В дисертацията e изложено много подробно състоянието на проблемите и е 

направена творческа оценка на използувания литературен материал. Цитирани са 243 

литературни източници, датиращи от 1949 г (1 публикация) до 2012 г. с пребладаващ брой от 

последните 15 години. В цитираната литература са включени и няколко от публикациите на 

автора, като резултатите от тях са описани и дискутирани в дисертационния труд.  

Дисертационният труд съдържа 206 страници. Състои се от увод, 1 глава с 

формулираните цели и задачи, два раздела с общо 7 глави (I-ви раздел с 4 глави, II-ри раздел 

с 3 глави), приноси, литература и списък на публикациите на автора, на които се основава 

настоящият дисертационен труд,. Материалът е илюстриран със 79 фигури и 9 таблици. 

Представеният труд се базира на 26 публикации в научни международни списания с импакт 

фактор 34.6 и 5 доклада на международни конференции в чужбина и у нас. Текстът на 
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дисертацията е стилово издържан на високо научно ниво, не са забелеязани неточности и 

пропуски. Авторефератът съдържа 78 страници, илюстриран е с 59 фигури и правилно 

отразява основните положения и научните приноси на дисертационния труд.  

3. Изследванията, резултатите от които са включени в дисертационния труд, са в 

областта на получаване и изследване на нови перспективни материали от групата на III-

нитридите. Те обхващат изучаване и анализиране на свойствата на интерфейси  

слой/подложка и на хетеро-интерфейси в квантови многослойни структури с наноразмерна 

дебелина на слоевете. Тези струкутри са съставен елемент в оптоелектронни прибори като 

лазери, светлинни излъчвателни диоди, транзистори и др. 

4. Избраните подходи, които включват широка гама от съвременни методи и техники 

(TEM, HRTEM), фотолуминесценция, Раманова спектроскопия), са подбрани целенасочено 

за постигане на поставените цели и задачи. Тези методи са способствували за задълбоченото 

обобщаване на резултатите и формулиране на важни за науката и практиката изводи. 

В глава 1 са формулирани целите на дисертационния труд. В глава 2 са представени 

резултатите от изследване на структурните свойствата на слоеве от GaN, които са израснали 

по метод на хидридна епитаксия от газова фаза в  конвенционален HVPE върху подложки от 

сапфир. Чрез методите на TEM изображения и дифракционни изследвания са наблюдавани 

интерфейсни нехомогенности – домени, дефекти на опаковката, разпределението на 

дислокациите, и е изучавана природата на тези микродефекти. Направено е заключение, че 

механизмът на началното израстване на GaN върху сапфир съответства на модела на 

„тримерни острови”, и се определя от голямото решетъчно несъответствие на израстващия 

материал и подложката. Сравнението на кристалографската ориентация на слоеве GaN, 

израстнали по два метода - НVPE и МОVPE върху подложки от сапфир с 2 различни 

ориентации показва, че върху сапфир с една и съща ориентация при прилагане на двата 

метода израстват слоеве с ориентационно завъртане един спрямо друг около остта (0001) на 

90
0
С като се предполага, че това се дължи на различните завършващи атомни равнини и 

различните връзки на интерфейсите при отлагане по различните методи. Изследвани са и 

микродеформациите в израстналите слоеве и е направена количествена оценка но 

разпределението на напреженията по дебелина и с нарастването на слоя. Резултатите от 

различните използвани методи на изследване са показали  добро съответствие и е направено 

заключение за наличието на колонни домени в близост до интерфейса, чиято природа се 

свързва с решетъчното несъответствие на подложката и израстналия слой. Тези заключения 

са инициарили подходът да се търси подходящ буферен слой за подобряване на качествата 

на интерфейса.  

В глава 3 са представени резултати от изследване на израстнали по метода на НVPE 

дебели слоеве (20-50 µм) чрез използване като хомоепитаксиални буферни слоеве на два 

типа МОVPE слоеве (~2,5 µм), легирани със Si и нелегирани. Наблюдавано е подобряване на 

пространствената нехомогенност на остатъчното легиране и остатъчните напрежения в 

израстналиите слоеве от GaN, както и на резултиращото намаляване на структурните 

дефекти (главно дислокации) и нехомогенности. В резултат от комплексни изследвания чрез 

TEM, микро-Раманова спектроскопия, катодолуминесценция е показано, че слоеве с най-

висока степен на хомогенност с релаксационни напрежения са израстналите върху 

нелегирани буферни слоеве по метода на МОVPE. Проведени са експерименти по отлагане 

на GaN върху друг вид буферни слоеве- AlN  върху Al2O3 с с-ориентация, като резултатите 

са обощени в Глава 4. Показано е, че използването на буфер AlN, получен чрез реактивно 

йонно разпрашване, при високи температури води до значително намаляване на дефектните 

интерфейсни области, които са отговорни за нехомогенност на разпределение на свободните 

носители. При това се наблюдават ниски стойности на плътността на дефектите, което е един 

важен и значим резултат. Предложена е хипотеза, че AlN буферен слой увеличава 

концентрацията на центровете на зародишообразуване, като подпомага процесите на 

страничен растеж на GaN. Приложен е и методът на селективно странично епитаксиално 
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израстване на GaN върху подложки от Si, SiC  и сапфир, при което не се използват маски. 

Изследванията на микроструктурата на дефектите и спектри на катодолуминесценция id 

показвали влиянието на различията в механизма на растеж върху емисионните свойства на 

израстналите селективни области, което е интересен и важен резултат.  

В глава 5 е направено обобщение на резултатите от изследването на основните типове 

структурни дефекти в резултат от релаксацията на решетъчните напрежения и на механизма 

на зародишообразуване в началния стадия на растеж, които са наблюдавани в дебели слоеве 

от GaN, израстнали по метода HVPE. Направено е заключение за влиянието на 

нонокапилярите с поведение на винтови дислокации като независими центри на спирален 

растеж. Присъствието на буферен слой, обаче, способства формирането на домени с по-

големи размери, които да определят зародишообразуването повлияно от дислокации. В този 

случай е направено заключение, че доминиращ механизъм е послоен растеж. 

В глава 6 сa представени  резултатите от изследване на структури с нискоразмерни 

квантови ями на базата на GaN/AlхGa1-х N. Направено е теоритично изследване на влиянието 

на интерфейсните нехомогенности върху локализацията на екситоните, като е оценено 

влиянието на грапавостта на интерфейса и поляризационните полета върху разцепването и 

уширяването на пика на фотолумитесценция. Изследвано е влиянието на нехемогенности в 

конецентрацията на Al в бариерните слоеве AlхGa1-х N и на стуктурните дефекти при 

израстване на интерфейсите. Чрез провеждане на комплексни изследвания при прилагане на 

методите EELS, TEM и ФЛ е направено заключението, че наблюдаваното разцепване се 

дължи на наличието на стъпала на растеж от 2 монослоя, а 1 монослой води до нехомогенно 

уширение на екситонните преходи.  

Изследванията върху свойствата на свърхрешетки (СР) AlN/GaN, полученни чрез 

MOVPE, са представени в Глава 7. Установено е, че различните дебелини на отделните 

слоеве в напрегнати СР AlN/GaN с малък период се отразяват на механизма на растеж с 

различна релаксация на напреженията. Определени са тензорите на микродеформации и е 

пресметнато двуосното напрежение, като е показано, че AlN слоеве са с по-виксока степен на 

релаксация, докато GaN слове остават деформирани. Чрез Раманова спектроскопия е 

показано наличието на локализирани и дилокализирани моди на двете съединения в 

подслоевете на СР.  

В глава 8 са представени резултатите от изследване върху механизмите на транспорт в 

напрегнати свърхрешетки AlN/GaN с къс период, перпендикулярно на епитаксиалните 

слоеве Наблюдавани са нелинейни осцилации и отрицателно диференциално съпротивление, 

дължащи се на процеси на резонансно тунелиране, което е публикувано за първи път от 

дисертанта в съавторство. 

Трябва да се отбележи, че изследванията имат определена практическа насоченост, 

което определя значимостта на получените резултати и направените анализи. Резултатите, 

представени в рецензирания трудов, са изложени обстойно. Личи много добрата литературна 

осведоменост на дисертанта по разглежданите проблеми. Точността и пълнотата на 

резултатите не будят съмнение. Ще отбележа, че авторът е успял да осигури необходимото 

методично равнище на научните изследванията. Трябва да се подчертае и много успешното 

съвпадение на резултатите от теоретично създадените модели с експериментално получените 

данни, което определя важността и значимостта на проведената научно-приложна 

изследователска работа на автора като това може да служи за пример в бъдещата дейност на 

научните колективи. 

 5. Приносите в дисертационния труд могат да бъдат класифицирани като: 

а) получаване на нови факти: 

 За първи път е показана проява на отрицателно диференциално съпротивление 

в напрегнати свърхрешетки AlN/GaN с къс период. 

 Идентифицирани са фононни СР моди: локализирани в двата подслоя GaN и 

AlN на СР;  делокализирани моди с “ нормално” поведение.  
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 Установен е механизъм на релаксация на деформацията на AlN слой в 

AlN/GaN СР без участие на дислокации. 

 Установен е спирален механизъм при високи скорости на израстване в дебели 

слоеве GaN чрез хидридна епитаксия. 

б) създаване на хипотеза 

 Предположено е, че присъствието на AlN буферен слой увеличава 

концентрацията на центровете на зародишообразуване, като подпомага процесите на 

страничен растеж на GaN. 

 Предположено е, че нанокапиляри участват в механизма на израстване на GaN 

при висока скорост.  

 Наблюдаваните нелинейни осцилиращи характеристики и отрицателно 

диференциално съпротивление в електронна проводимост перпендикулярно на 

епитаксиалните слоеве са  обяснени с процеси на резонансно тунелиране през AlN 

бариерите в напрегнати свръхрешетки AlN/GaN с къс период. 

в) разработване на методи 

 Метод за определяне на механизъм на локализация в квантоворазмерни 

структури, дължащ се на интерфейсни неравности и оценяването им чрез симулиране 

на рекомбинационни преходи във фотолуминесцентни спектри. 

с) получаване на потвърждаващи факти 

 Наблюдаван е доменен механизъм на растеж при нитридни слоеве, който е 

наблюдаван и при други материали при израстване с голямо решетъчно несъответствие.  

 Наблюдавани са и са систематизирани основните видове структурни дефекти 

при израстване на GaN върху сапфир и връзката им с механизма на релаксация на  

напреженията.  

Резултатите  от проведените научните  изследвания, включени в дисертационния труд 

на доц. д-р Е.Вълчева, са намерили отзвук в международната научна колегия - 21 от 

публикациите са цитирани 139 пъти, като 1 е цитирана 29 пъти, 1 – е цитирана 14 пъти, 1 -10 

пъти и т.н., като h-индекс e 8 (по SCOPUS). 

Тук искам да посоча някои работи и резултати, където автори цитират резултати и 

изразяват оценка на работи на Вълчева, използат нейни хипотези, или получават подобни 

резултати.  

1.C. Bayram, Z. Vashaei, M. Razeghi, (Appl. Phys. Lett. 96, 042103 (2010)) обръщат 

внимание на наблюдавания от Вълчева ефект на отрицателно съпротивление в свръхрешетки 

като насочващ за бъдещо изучаване и развитие на прибори с резонансно тунелиране, 

израствани чрез MOCVD:  

„A recent vertical transport study demonstrates NDR in Schottky device at cryogenic temperatures 

(E. Valcheva,.., Phys. Stat. Solidi C 6, (2009) S751) motivating MOCVD-grown RTDs for RT 

operation. Today, most nitride based commercial optoelectronic devices are grown by MOCVD. 

Thus, there is a wide interest to study and demonstrate NDR and RTDs by MOCVD.” 

2. F. Natali, ..., (Phys Rev B 79, (2009) 035328) подчертават доказаното наличие на 

интерфейсни флуктуации и работите, в които са публикувани като особено важни и 

единствени по тези въпроси, поради значението им от гледна точка на епитаксиалното 

израстване и оптоелектронните приложения:  

“Although the effects of quantum confined stark effect (QSCE), QW interfaces, and alloy 

composition fluctuations have been intensively studied in this system, it is useful to note that only 

few reports deal with the evidence of terrace size fluctuations inferred from PL. (H. Haratizadeh, ,E. 

Valcheva, ..,Phys. Stat. Solidi B 244, 1727 (2007); E. Valcheva, ..., Acta Phys. Pol. A 112, (2007) 

395). This limited attention until now is quite astonishing, considering its importance from the point 

of view of both epitaxial growth and optoelectronic applications.” 
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3. A. Chandolu, ..., (J Appl Phys 102, 114909 (2007)) набюдават подобни структурни 

деформации в GaN/AlN СР и подчертават заключението, че вътрешни микродеформации в 

кохерентно израстнали СР могат да акомодират решетъчното несъответствие без формиране 

на дислокации: (“Valcheva et al. reported similar TEM results for GaN/AlN SPSL. (E. Valcheva, 

Physica B 340–342, 1129 (2003)). They concluded that the internal strains in coherently grown 

SPSL can accommodate a lattice mismatch rather than formation of misfit dislocations.” В същата 

работа резултатите на Вълчева са коментирани многократно в съгласие с тези на авторите. 

4. T.B. Wei , ..., Materials Letters 61 (2007) 3882:  

“According to Valcheva's result [E. Valcheva, J. Cryst. Growth 255 (2003) 19], the open pit is 

associated with a nanopipe and is likely the surface depressions formed by dislocations of screw 

type when terminating at the layer surface.” 

 

6. Не буди съмнение, че доц. д-р Е.Вълчева има основен принос в проведената 

изследователка дейност и публикуваните резултати. В 29 от публикациите тя е първи автор. 

7. Обемът на дисертационния труд надхвърля обикновено приетите норми, като 

проведените изследвания и получените резултати са значителни и впечатляващи. Извършена 

е значителна експериментална дейност като са получени резултати, представляващи важен 

практически и научен интерес. 

8. Личните ми впечатления от доц. д-р Е.Вълчева са най-положителни. Изключително 

добро впечатление ми направиха представянето на доклад на Втория национален конгрес по 

физически науки, София, 2013г., както и представянето на дисертационния й труд на 

предзащитата. Имам и много добре впечатления от личните ми контакти с нея при 

обсъждане на някои научни проеблеми, съврзани с Раманова спектроскопия и 

луминесцентни свойства на полупроводникови материали. 

9. Ще отправя една забележка от гледна точка на граматиката би следвало да се 

използва определенията „израстнал,  израстнали (слоеве) вместо „израстнат, израстнати”. 

 

            ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА РЕЦЕНЗЕНТА: 

Въз основа на гореизложеното считам, че дисертационният труд: „Хетероинтерфейси 

в III-нитридни структури с голямо решетъчно несъответствие” с автор доцент д-р 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА, съдържа изключително сериозни приноси с важно 

значение за развитието на науката и практката. С убеденост предлагам на членовете на 

журито за защита на дисертационния труд да присъди на доцент д-р ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА 

ВЪЛЧЕВА научната степен “ДОКТОР НА ФИЗИЧЕСКИТЕ НАУКИ”. 

 

17.12.2013г.                                                           Подпис:  

София 


