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Разработването на нови полупроводникови прибори в съвременната

микроелектрониката, характеризиращи се с висока плътност на  елементите, се базира

на задълбочени познания върху процесите, протичащи на повърхността и в тънките

приповерхностни области на полупроводника и по този начин е пряко свързано с

развитието на физиката на повърхността на полупроводниците. От друга страна,

полупроводниковите структури са подходящ обект за изучаване физиката на

полупроводниковата повърхност, тъй като, именно повърхностните ефекти определят

характеристиките на тези структури и непосредственно влияят на надеждността и

стабилността на работата на полупроводниковите прибори.

Повече от половин век силиция властваше като основен материал при

производството на полупроводникови прибори и интегрални схеми на

микроелектроникaта за бита, военни цели и за изследване на Космоса. В края на

миналия и началото на настоящия 21 век обаче, изследователите все по-активно

насочват своите интереси към разработване и изучаване свойствата на нови

полупроводникови материали, които да осигурят подобряване на електрофизическите

характеристики и увеличаване устойчивостта на съответните прибори при работата им

в екстремални условия. В този аспект, изборът на тематиката на дисертацията:

„Хетероинтерфейси в III-нитридни структури с голямо решетъчно несъответствие” –

като научна новост и актуалност, е безспорен.
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Дисертационният труд на доц. д-р Евгения Вълчева е посветена на изследване

ново поколение полупроводникови материали за производството на съвременни

оптоелектронни прибори с висока надеждност и ефективност. Целта на дисертацията е

ясно определена, за постигането на която са изпълнени  предварително ясно

дефинирани конкретни задачи.

Дисертацията на доц.Евгения Вълчева включва 26 научни публикации,

отпечатани в престижни специализирани научни списания и 5 доклади, публикувани в

пълен текст в материали на международни научни конференции.

Всички включени в дисертацията материали са публикувани от автора през

периода 2000-2009 г., (т.е. след получаване на научната степен доктор през 1989 г. и

научното звание доцент през 1997 г.).

Всички включени в дисертацията статии са публикувани в международни

специализирани научни рецензирани списания, преобладаващите от които са с твърде

висок импакт-фактор, като: Applied Physics Letters (IF = 3,8) – 2 статии, Physical Review

B  (IF =3,77) – 1 статия,  MRS Internet Journal of Nitride Semiconductor Research (IF=2,49)

-1 статия, Journal of Physics: Condensed Matter (IF = 2.34) -1 статия, Journal of Appl.Phys.

(IF=2,21) - 2 статии, Journal of Crystal Growth (IF = 1.73) - 4 статии и др.

Общият импакт-фактор на  включените  в дисертацията статии е 34,6.

В преобладаващата част на използваните публикации д-р  Вълчева е водещ автор.

Дисертацията се състои от увод, цели и задачи на дисертационния труд,  8 глави,

заключение (в което са представени приносите на дисертационния труд) и списък на

публикациите, включени в нея. Съдържа общо 206 страници включващи 79 фигури и 9

таблици.

В началото на дисертацията, в увода се аргументира избора на тематиката и  на

поставените конкретни задачи при разработването и изследването на III-нитридни

полупроводникови материали за микро- и оптоелектронни прибори. Подчертани са

преимуществата на III-нитридни полупроводникови материали. Отбелязано е, че

изследванията, при изучаване свойствата на тези материали - като тънки слоеве и

многослойни структури, имат както фундаментален така и приложен характер.

Набелязани са конкретни области на изследване и проблеми за решаване.

В първа глава са представени свойствата на интерфейсите и дефектите на

епитаксиални слоеве на основата на III-нитридни материали на хетеросистеми,

базирани на GaN.
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Във втора глава са изучавани хетероепитаксиални слоеве GaN върху сапфир при

голямо решетъчно несъответствие. Изследвана е структура на интерфейсната област

GaN слоеве за квази-обемни подложки, кристалографската ориентация и

епитаксиалните съотношения на GaN и Al2O3 подложка,  както и релаксацията на

решетъчните напрежения и механизма на израстване.

В трета глава са представени  резултатите, получени при търсене на подходящ

буферен слой, за подобряване напасването на решетките на подложката с GaN слой.

Изследвани са микроструктурата на слоевете, механичните напрежения и

концентрацията на свободните носители.

В четвърта глава са изследвани емисионните свойства на дебели GaN слоевете и

AlN буферни слоеве с различни дебелини, както и механизма на релаксация на

решетъчните несъответствия. Предложен е метод за контрол на дефектите в GaN -

селективно епитаксиално странично израстване. Изследваният пространствен профил

на емисия се свързва както с разпределението на дефектите, така и с различните

механизми на растеж.

В пета глава, (според развитието на микроструктурата по време на растежа)

дефектите в дебели хетероепитаксиални слоеве GaN са разделени на две категории:

макро-нехомогенности и микроструктурни кристалографски дефекти. Изследвани са

макро-дефектите на интерфейса GaN/сапфир, дислокациите и механизмите на растеж

на слоевете GaN. Микроструктурни характеристики и механизма на  израстване на

нанокапилярите са също обект на дискусия в тази глава.

Резултатите в шеста глава са посветени на изследване интерфейсите в

квантоворазмерни хетероструктури, характеризирани на атомно ниво. Дискутирани са

структури от мулти-квантови ями като GaN/AlGaN - ефекта на интерфейсната

грапавост в спектри на фотолуминесценция, като оценка на степента на неподреденост

и на дефектите, както и структурата на интерфейсите яма/бариер и флуктуациите на Al

състав в бариерните слоеве.

Глава 7 третира структурните свойства на напрегнати свръхрешетки GaN/AlN.

Изследвани са микроструктура на хетеро-интерфейсите GaN/AlN както и

деформациите и напреженията в свръхрешетки AlN/GaN. Фононните свойства и

влиянието на напреженията в свръхрешетки AlN/GaN, както и локализираните и

делокализирани моди в GaN  и AlN  подслоеве на свръхрешетки са също предмет на

дискусия в тази глава.
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В последната - осма глава са изследвани тунелни токове в напрегнати AlN/GaN

свръхрешетки с къс период - изследвани са механизмите на транспорт,

перпендикулярно на епитаксиалните слоеве, върху процесите на еластично и

нееластично тунелиране през AlN бариери, наблюдавани са нелинейни осцилиращи

характеристики и отрицателно диференциално съпротивление, поради процеси на

резонансно тунелиране в AlN/GaN свръхрешетки.

 Експериментите, представени в дисертацията, са проведени на високо

съвременно научно ниво. Резултатите, получени с помощта на Трансмисионната

електронна микроскопия, микро-Раманова спектроскопия, атомно-силова микроскопия

и др. методи, носят ярко изразена приложна значимост, тъй като са насочени към контрол и

подобряване качеството на работа на полупроводниковите прибори в екстремални условия.

Научната значимост на работата е безспорна. Ще отбележа само някои от научните

и приложните новости в дисертацията:

- Проведени са комплексни изследвания на влиянието на 2-та типа

хетероинтерфейси: първия - слой/подложка с голямо решетъчно

несъответствие  и втория тип - хетероинтерфейси в квантови многослойни

структури с наноразмерна дебелина на слоевете, върху емисионните

свойства;

- Селективно епитаксиално странично израстване е използвано като метод за

контрол на дефектите в GaN. Изследвана е връзката между различните

механизми на растеж и емисионните свойства в зависимост от

разпределението на примесите.

- Ефектите на макро-напрежения и деформации в напрегнати свръхрешетки с

различен период, свързани с различни модели и механизми на епитаксиално

израстване с промяна дебелината на подслоевете. Изследвано е влиянието им

върху оптичните свойства.

- Изследване на електронен тунелен транспорт перпендикулярно на AlN бариери

като функция на температутата в AlN/GaN - наблюдаване процеси на

резонансно и нееластично тунелиране.

Като цяло, дисертацията е написана  на високо профисионално ниво.

Бих си позволила да отбележа един незначителен (технически) недостатък –

няколко пропуснати препинателни знаци, които по никакъв начин не накърняват

усещането за перфектно изпълнена дейност.
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 Автореферата е написан сбито, но много ясно, като пълно и достоверно отразява

съдържанието на дисертационния труд.

Използваните в дисертацията работи са цитирани независимо минимум 140 пъти

(според SCOPUS) и имат висок h-индекс = 8. Става дума за цитирания на автора през

последните 12-13 години – т.е. от 2000 г. насам. Това потвърждава тезата, че

резултатите на доц. Вълчева представени в дисертационния труд са нови, актуални и

переспективни. Те са не само широко известни, но и активно са използвани от

изследователите в областта.

Получените от автора резултати по изследване епитаксията на тънки слоеве върху

чужди подложки с голяма разлика в решетъчните параметри са  необходими не  само за

за изясняване природа на процесите, но и за решаване на приложни задачи свързани с

производството на съвременни полупроводникови прибори – в частност и за

подобряване тяхната надеждност и ефективност при работа в екстремални условия.

Оценявайки и сумирайки научната и практичната новост и значимост на

резултатите, представени в дисертацията е необходимо да се отбележи, че те имат

съществен принос в развитието на очертаващото се ново актуално направление на

изследванията на границата на физиката на повърхността на полупроводниците и

физиката на кодензирата материя, а именно III-нитридни материали.

Работата на доц. Евгения Вълчева, изпълнявана с висок профисионализъм - на

съвременно екпериментално ниво, допълнена с подходящи модели, представлява

оригинално, логически завършено изследване – труд напълно отговарящ на  критериите

за придобиване на научнита степен  „доктор на науките”  във Физическия факултет на

СУ „Св. Климент Охридски“.

Дисертацията на д-р Евгения Вълчева представя автора като специалист с висока

квалификация, способен самостоятелно да генерира нови идеи, да поставя и да решава

сложни задачи на съвременната физика на твърдото тяло. Д-р Евгения Вълчева е

достойна и категорично заслужава присъждането на научната степен „доктор на

науките”  на СУ „Св. Климент Охридски“.

17.12.2013 г.

  Гр. София                                                                                  / Проф. Соня Касчиева/
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