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Postępy w wytwarzaniu i badaniu nowych materiałów o unikalnych 
właściwościach elektrycznych mają ogromny wpływ na rozwój współczesnego 

społeczeństwa, a szczególnie postępującej rewolucji informacyjno- 
technologicznej. Dzięki kontrolowanemu domieszkowaniu krzemu możliwe 

było skonstruowaniu tranzystora, a w konsekwencji mikroprocesorów. Rozwój 
technologii nanoszenia cienkich warstw umożliwił wykorzystanie efektu 
gigantycznego magnetooporu do konstrukcji czujników pola magnetycznego 

umożliwiających tworzenie dysków twardych o pojemnościach terabajtowych. 
W ostatnich latach prowadzone są intensywne badania nad możliwością 

praktycznego wykorzystania w elektronice materiałów o silnych korelacjach 
elektronowych. Ważne w tym kontekście są tlenki metali wykazujące przejścia 
fazowe w pobliżu temperatury pokojowej. Ponieważ elektrony przewodnictwa 

są w wyniku przejścia fazowego generowane w całej objętości materiału bez 
konieczności ich migracji do kanału przewodnictwa, tranzystory wytworzone 

z tego typu materiałów powinny zużywać znacznie mniej energii i być szybsze 
od przełączników krzemowych.   

Dlatego wśród materiałów, które są szczególnie atrakcyjne do wykorzystania 

w konstrukcji elementów elektroniki przyszłości, są tlenki metali 
przejściowych i lantanowców o strukturze perowskitu, na przykład manganit 

La1-xSrxMnO3 (LSMO) lub nikielaty SmNiO3 (SNO) i NdNiO3 (NNO). Wykazują 
one przejścia fazowe pomiędzy niskotemperaturową fazą izolatora o silnych 
korelacjach ładunkowych, magnetycznych i orbitalnych a wysokotempe-

raturową fazą metaliczną. W układzie SNO-NNO obserwuje się ponad 
1000-krotną zmianę oporu właściwego w wyniku przejścia fazowego 

metal-izolator, którego temperatura może być regulowana w zakresie 

od -150C do +150C poprzez zmianę zawartości samaru i neodymu.  

Podstawową przeszkodą w realizacji zintegrowanych układów elektronicznych 

w oparciu o te materiały jest trudność wytworzenia ich cienkich warstw o 
wysokiej jednorodności strukturalnej i chemicznej na podłożu krzemowym lub 

tlenku krzemu. Tylko wówczas możliwa będzie integracja tranzystorów 
tlenkowych o ustalonych parametrach w trójwymiarowej architekturze 
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układów typu MOSFET. Dlatego w ostatnich latach prowadzi się intensywne 
prace eksperymentalne i teoretyczne mające na celu udoskonalenie procesów 

nanoszenia cienkich warstw tlenków metali na podłoża krzemowe 
i modelowanie ich właściwości elektronowych. 

Przedstawiona do recenzji praca doktorska Pani Katarzyny Bilewskiej wpisuje 

się w działania. Tezą rozprawy jest istnienie wpływu rozmiaru 
nanometrycznych ziaren w cienkich warstwach nikielatu samarowego na 

strukturę krystaliczną, a co za tym idzie strukturę elektronową i przejście 
metal-izolator. W ramach pracy wytworzono na podłożu krzemowym serię 
dziesięciu warstw SMO o grubości od 20 do 500nm przy użyciu techniki 

napylania magnetronowego i wyżarzania w kontrolowanej atmosferze 
argonowo-tlenowej. Grubość i skład chemiczny warstw został określony w 

oparciu o techniki spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej, spektroskopii 
jonów wtórnych oraz spektroskopii fotoelektronów (XPS). Struktura 
krystaliczna ziaren i tekstura warstw została scharakteryzowany przy użyciu 

dyfrakcji rentgenowskiej. Morfologia i lokalne przewodnictwo elektronowe 
zbadano za pomocą mikroskopii sił atomowych z przewodzącą sondą (C-AFM). 

Ostatnie z wymienionych eksperymentów prowadzono w funkcji temperatury, 
aby zaobserwować jednorodność przejścia metal-izolator w skali 
mikroskopowej. Niestety czułość wybranej metody w połączeniu z dużą 

niejednorodnością chemiczną wytworzonych warstw nie pozwoliła na 
realizację tego ambitnego celu. Dlatego zapewne, pomimo przedstawionego 

we wstępie założenia, że zaobserwowane zależności posłużą do opracowania 
teorii przejścia fazowego, praca przedstawia wyłącznie opis rezultatów 
eksperymentalnych. 

Temperaturowe przejście fazowe metal-izolator udało się na szczęście 
zaobserwować w wytworzonych warstwach przy pomocy pomiarów 

spektroskopii Ramana i XPS. Są to moim zdaniem najważniejsze wyniki 
recenzowanej pracy, choć niestety uzyskane przy pomocy metod 

uśredniających po powierzchni warstw. Pozwoliły one na jakościowe 
określenie wpływu grubości warstw na charakter przejścia fazowego. Czym 
cieńsze warstwy tym wyższa temperatura przejścia oraz silniejsze 

przesunięcie głównego modu ramanowskiego i większe rozszczepienie 
składowych w piku Ni 2p3/2 widma XPS. Ciekawą obserwacją było stwierdzenie 

zależności tego rozszczepienia od mikrostruktury warstw – warstwy 
nanoszone w atmosferze beztlenowej, które charakteryzowały się mniejszymi 
rozmiarami ziaren krystalicznych i gorszą stiechiometrią Sm-Ni, wykazywały 

silniejszą ewolucję widmową w funkcji temperatury. 

Szkoda, że nie udało się jednoznacznie zidentyfikować przejścia metal-izolator 

w poszczególnych ziarnach, co byłby przełomowym wynikiem w skali 
światowej. W mojej opinii wynika to nie z winy autorki, ale z 
niekompatybilności metod depozycji i charakteryzacji, których wymagał cel 

pracy. Badania C-AFM i XPS były wykonane w wysokiej próżni, jednak 
przygotowanie podłoży, depozycja warstw, wygrzewanie, obserwacje 

mikroskopowe i dyfrakcyjne oraz badania XRF i ramanowskie były prowadzone 
w niskiej próżni lub w warunkach normalnych. Niewątpliwie miało to wpływ, 
co ujawniają obserwacje mikroskopowe, na jakość powierzchni badanych 

materiałów. Z drugiej strony pokazuje to jak ryzykownym działaniem jest 
prowadzenie kompleksowych badań nad warstwami złożonych tlenków metali. 

Dlatego warto docenić determinację autorki, która pokazała, że przejście 
fazowe w napylanych magnetoronowo warstwach nikielatu samarowego na 
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podłożu krzemowym może być zaobserwowane, a jego temperatura nie 
odbiega znacznie od wartości charakterystycznej dla materiałów litych i 

cienkich warstw na podłożach o lepszym dopasowaniu strukturalnym.  

Rozprawa jest zredagowana w języku angielskim. Składa się z sześciu 
rozdziałów. Poprzedzona jest streszczeniami i podziękowaniami, spisami 

rysunków i tabel oraz słownikiem skrótów. Zawiera bibliografię liczącą 101 
odniesień do książek i artykułów, w tym jednego artykułu opublikowanego w 

Physical Review B, którego Pani Katarzyna Bilewska jest współautorką. 
Rozprawa jest zakończona spisem publikacji autorki, na który składają się 24 
pozycje. Wśród nich tylko dwie są związane pośrednio z tematyką rozprawy - 

przedstawiają badania struktury elektronowej i przejścia metal-izolator 
warstw nikielatu europowego. Oznacza to, iż wszystkie prezentowane w 

rozprawie wyniki eksperymentalne oraz ich analiza i dyskusja są oryginalne i 
nie były wcześniej publikowane.  

Struktura rozprawy jest przejrzysta, kompozycja poprawna, a szata graficzna 

bardzo estetyczna. Mimo że jest ona poświęcona złożonym problemom 
naukowym i technicznym czyta się ją stosunkowo łatwo. Wbrew pozorom, 

zredagowanie pracy w języku angielskim ułatwia jej lekturę. Pozwoliło uniknąć 
wielu niejednoznaczności i niewątpliwie ułatwiło opracowanie dwóch 
pierwszych rozdziałów. Są one oparte na angielskojęzycznej literaturze 

opisującej właściwości fizyczne niekielatu samarowego i materiałów 
pokrewnych oraz podstawy stosowanych metod eksperymentalnych. 

Trudniejsza jest lektura kolejnych dwóch rozdziałów, poświęconych 
metodologii tworzenia warstw i przedstawieniu uzyskanych rezultatów. Jest to 
spowodowane zarówno koniecznością powtórzeń opisu analogicznych 

wyników uzyskanych dla poszczególnych warstw jak i błędami 
gramatycznymi. Na szczęście te ostanie nie są liczne i nie wypaczają sensu.  

Podczas pierwszej, pobieżnej lektury rozprawy odniosłem wrażenie, iż opis 
właściwości fizycznych nikielatów i ich warstw przedstawiony w rozdziale 

pierwszym jest mocno chaotyczny, a jego spójność z uzyskanymi wynikami 
niewielka. Jednak szczegółowa lektura rozdziału trzeciego i czwartego 
uświadomiła mi, że było to wrażenie pozorne. Niewątpliwie, większość 

zagadnień wprowadzonych w rozdziale pierwszym jest przydatna w 
zrozumieniu wyników charakteryzacji strukturalnej i chemicznej próbek oraz 

wyników badań mikroskopowych i spektroskopowych przejścia metal-izolator. 
Również rozdział drugi, poświęcony opisowi zastosowanych metod 
eksperymentalnych, był tu zdecydowanie przydatny, pomimo że nie jest on 

bardzo szczegółowy. Rozdział piąty przedstawiający podsumowanie 
uzyskanych wyników jest ciekawy i zdecydowanie od niego należy zacząć 

lekturę całości. Co prawda pewne jego fragmenty prezentujące szczegółową 
dyskusję wyników XPS powinny stanowić raczej uzupełnienie podrozdziału 
4.4. Mimo to jest on w moim odczuci znacznie lepszą syntezą przebiegu 

eksperymentów i uzyskanych wyników, niż prezentowane na początku 
rozprawy streszczenie. Natomiast szczątkowy rozdział szósty mógłby być z 

powodzeniem pominięty lub włączony do podsumowania, ponieważ nie 
zawiera żadnych istotnych sugestii, co do kierunków przyszłych prac. Uważam 
to za największą słabość recenzowanej pracy.  

Niewiele jest innych mankamentów rozprawy. Zaliczyć do nich można niezbyt 
dokładną korektę redakcyjną ostatecznego tekstu, gdyż nadal występują 

łatwe do wychwycenia błędy literowe (np. „insulating stare” zamiast 
„insulating state” na stronie 15, „anch” zamiast „and” na stronie 27, brak 
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symbolu „+” po 𝑏𝑦
2 w równaniu 1.17 lub zamiana 𝑁 na 𝑁𝑛𝑢− w opisie 1.21), 

drobne niejednoznaczności w symbolice (np. brak wyjaśnienia znaczenia 

symbolu 𝑎𝐵 w równaniu 1.7, różne symbole dla pracy wyjścia w 2.3 i jego 

opisie, odwrotna definicja 𝐾 w opisie 1.19 – powinno być 𝐾 = 𝑁𝐷 𝑁𝐴⁄ ), a także 

powtórzone zdania w pierwszym akapicie rozdziału 4.1. Jednostkowo 
występują również inne problemy, do których zaliczam niespójne odniesienie 

do rysunku 1.5, który nie przedstawia widm dyfrakcyjnych jak sugeruje tekst 
w czwartej od dołu linii na stronie 38, a także brak odniesienia do źródeł 

pochodzenia rysunków 1.2 i 2.3. W lekturze pracy irytuje też permanentny 
brak przecinków przed „which” rozpoczynającym zdanie podrzędne. 
Przyznam, że pewną trudność sprawił mi również nietypowy sposób tworzenia 

bibliografii – odnośniki w tekście są wyłącznie liczbowe (bez podania nazwisk 
i lat publikacji), a lista jest uporządkowana alfabetycznie, a nie w kolejności 

cytowania. W bibliografii dostrzegalny jest również brak numerów stron w 
referencjach 48 i 49 oraz nieutworzony poprawnie odnośnik na dole strony 
79. Pomimo tych mankamentów strukturę rozprawy, formę prezentacji 

wyników i ich opis oceniam bardzo dobrze. 

W kilku miejscach rozprawy pojawiły się informacje, które należałoby moim 

zdaniem uzupełnić o dodatkowe wyjaśnienia. Proszę, aby doktorantka 
odniosła się do nich w czasie publicznej obrony pracy. 

1. Parametry wyżarzania są szczegółowo przedstawione w tabeli 3.2. 

Jednak brak jest opisu aparatury służącej do tego procesu. Na 
stronie 64 znajduje się jedynie lakoniczna informacja, że była to mała 

komora (ang. small vessel). Nie jest jednak jasne, w jaki sposób próbka 
była podgrzewana (przez kontakt z grzałką, promieniowanie, etc.) oraz 
dlaczego zanieczyszczone chromem nie były powierzchnie wszystkich 

wygrzewanych próbek? Jest to moim zdaniem istotne w kontekście 
oceny, czy możliwe było uniknięcie pojawiania się mikroskopowych 

zniszczeń obserwowanych w warstwach wyżarzanych. 

2. Praca nie przedstawia wyników pomiaru zależności oporu w funkcji 
temperatury metodami klasycznymi, które autorka z powodzeniem 

zastosowała w badaniach przejścia metal-izolator warstw nikielatu 
europowego (referencja 12). Metoda cztero-punktowa jest wspomniana 

tylko w drugim akapicie rozdziału czwartego. Nie jest jednak 
jednoznacznie wyjaśnione, dlaczego nie zastosowano tej metody do 
badania warstw SNO? Proszę o komentarz w tej sprawie. 

 

Podsumowując moją opinię stwierdzam, że przedłożona mi do recenzji 

rozprawa doktorska mgr Katarzyny Bilewskiej przedstawia oryginalne 
rozwiązanie problemu naukowego, jakim było zbadanie wpływu nanostruktury 
warstw nikielatu samarowego na podłożu krzemowym na charakter przejścia 

metal-izolator i wykazuje wysoką ogólną wiedzę teoretyczną autorki w 
dziedzinie fizyki. Zatem rozprawa ta spełnia kryteria wymagane przez Ustawę 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki. Dlatego wnoszę o dopuszczenie do jej publicznej obrony.  

 

 


