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ПАМ’ЯТI РОМАНА ВАСИЛЬОВИЧА ЛУЦIВА
12 червня 2012 року пiшов iз життя вiдомий вчений, лауреат Державної
премiї України в галузi науки i технiки, завiдувач кафедри радiоелектронного матерiалознавства Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана
Франка професор Роман Васильович
Луцiв.
Роман Васильович народився 23
жовтня 1937 року у м. Львовi. У
1959 роцi закiнчив фiзичний факультет
Львiвського унiверситету. Трудову дiяльнiсть розпочав з посади лаборанта
науково-дослiдної лабораторiї. У 1959
р. очолив науково-дослiдну лабораторiю росту та дослiдження фiзичних властивостей кристалiв. У цей час Р. В. Луцiв активно працював у галузi синтезу i дослiдження електрофiзичних властивостей напiвпровiдникових матерiалiв типу А2 В6 , що стало основою напiвпровiдникових дослiджень та передумовою утворення кафедри фiзики напiвпровiдникiв. Продовженням робiт у цьому напрямi був синтез, вирощування i дослiдження монокристалiв на основi халькогенiдiв ртутi. Р.В. Луцiв зробив значний внесок
у розробку методики вирощування монокристалiв HgS як чистих, так i з рiзними
домiшками, та комплекснi дослiдження властивостей цього матерiалу. За його участi виконано великий цикл технологiчних дослiджень, внаслiдок яких розроблено
декiлька методiв одержання монокристалiв i тонких шарiв рiзних модифiкацiй сiрчистої ртутi. Подальший розвиток напiвпровiдникової тематики був пов’язаний iз
синтезом i вирощуванням монокристалiв HgSe-HgS, HgTe-HgS, HgTe-MnTe. Цi системи зайняли важливе мiсце в комплексних дослiдженнях напiвпровiдникiв iз вузькою
забороненою зоною та великою рухливiстю носiїв заряду. У цих роботах удосконалено методику вирощування монокристалiв подвiйних сполук i твердих розчинiв
на їх основi, проведенi систематичнi дослiдження дефектiв структури, електрофiзичних, фотоелектричних та оптичних властивостей. Результати цих дослiджень лягли
в основу кандидатської дисертацiї Синтез та дослiдження фiзичних властивостей
”
твердих розчинiв халькогенiдiв ртутi (HgSe-HgS, HgTe-HgS)“, захищеної Романом
Васильовичем у 1967 роцi.
У 60–70-х роках за активної участi Романа Васильовича на кафедрi фiзики напiвпровiдникiв ведуться дослiдження вузькозонних напiвпровiдникових сполук А2 В6 ,
зокрема твердих розчинiв кадмiй-ртуть-телур (КРТ), плiвкових систем на їх основi,
варiзонних структур. Розроблено оригiнальнi оптимальнi технологiчнi методи вирощування монокристалiв твердих розчинiв на основi халькогенiдiв ртутi CdTe-HgTe.
Технологiя одержання досконалих об’ємних зразкiв Cdx Hg1−x Te дозволила провести
дослiдження електрофiзичних властивостей цих кристалiв, визначити i уточнити
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основнi параметри їх зонної структури. Створенi новi методи одержання епiтаксiйних шарiв цих напiвпровiдникiв i запропонована технологiя створення приладiв на
їх основi.
З 1975 р. на фiзичному факультетi Львiвського унiверситету пiд керiвництвом
Р. В. Луцiва сформовано новий напрям дослiджень з фiзики силiцидiв i германiдiв
рiдкiсноземельних та перехiдних металiв з метою застосування їх в мiкроелектронiцi, з’ясування впливу компонент на характер мiжатомних взаємодiй та фiзичнi
властивостi. За цикл робiт, зокрема за дослiдження з хiмiї, кристалохiмiї та фiзики силiцидiв i германiдiв рiдкiсноземельних та перехiдних металiв, розробку на їх
основi нових матерiалiв електронної технiки Роман Васильович у складi авторського
колективу вiдзначений Державною премiєю УРСР в галузi науки i технiки за 1984
р. Наприкiнцi 80-х – на початку 90-х рокiв цi роботи розвинулись у напрям фiзики сильноскорельованих конденсованих систем. Отримано важкофермiоннi системи
силiцидiв церiю з мiддю, якi мають “екзотичну” надпровiднiсть.
З 1987 року в коло наукових iнтересiв Романа Васильовича входять технологiчнi, теоретичнi та експериментальнi дослiдження електричних i магнiтних властивостей високотемпературних надпровiдникових матерiалiв YBa2 Cu3 O7−δ , а з 1993
року – HgBa2 Can−1 Cun O2n+2+δ (n = 1˘3) з температурами надпровiдного переходу
Tc = 92˘134 К. Групою науковцiв пiд його керiвництвом проведено великий обсяг
дослiджень в напрямку вивчення особливостей формування надпровiдної керамiки,
дослiдження фiзичних властивостей ВТНП у нормальнiй та надпровiднiй фазах.
Зокрема, встановлено взаємозв’язок мiж технологiями одержання надпровiдних матерiалiв i їх фiзичними параметрами, оптимiзовано процес синтезу сполук Hg-1223
шляхом використання шихти на основi прекурсорiв. Встановлено особливостi впливу
лазерного випромiнювання на керамiку Y-ВТНП з точки зору змiни електрофiзичних характеристик. З’ясовано можливостi збiльшення критичних струмiв шляхом
змiни морфологiї поверхнi, ущiльнення приповерхневих шарiв, збiльшення однорiдного розподiлу компонент, зменшення домiшкових вуглецевих фаз, змiни кисневого
iндексу, збiльшення ступеня текстурацiї в площинi (a, b). Кiлькiсно описано гiстерезис магнiтної сприйнятливостi з врахуванням в моделi критичного стану Бiна вiд характеру мiжзеренних зв’язкiв (надпровiдник-iзолятор-надпровiдник, надпровiдникнормальна фаза-надпровiдник). Проаналiзовано вплив розмiрностi гранул та розорiєнтацiї на гiстерезис χAC (H). З’ясовано закономiрностi трансформацiї електронної
густини станiв в рамках феноменологiчної моделi вузької зони. Проведено теоретичнi розрахунки з використанням експериментальних даних iз впливу легування та
дефектностi кисневої пiдсистеми на особливостi електронної густини станiв тощо.
Науковий доробок професора Р. В. Луцiва вiдображений у понад 400 публiкацiях, 25 авторських свiдоцтвах. Пiд його керiвництвом захищено сiм кандидатських
дисертацiй.
Професор Р. В. Луцiв проводив велику педагогiчну та органiзаторську роботу.
Вiн є автором великої кiлькостi нових навчальних курсiв для студентiв фiзичного факультету та факультету електронiки. У 1967–1968 рр. працював начальником науково-дослiдної частини, у 1970–1974 рр. – проректором з навчальної роботи
Львiвського унiверситету. У 1995–1997 рр. виконував обов’язки заступника декана
фiзичного факультету. У 1997 р. обраний завiдувачем кафедри радiоелектронного
матерiалознавства й очолював її до 2012 р. Роман Васильович протягом багато рокiв
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був членом експертної ради з фiзики Мiносвiти України, членом редколегiй “Вiсника
Львiвського унiверситету (серiя Фiзична)”, “Журналу фiзичних дослiджень”. За багаторiчну сумлiнну працю удостоєний звання Заслуженого професора Львiвського
нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка.
Вiдчуття важкої та непоправної втрати сповнює друзiв, колег та учнiв Романа
Васильовича Луцiва. Його свiтлий образ назавжди залишиться в пам’ятi та серцях
усiх, хто його знав та мав можливiсть з ним спiлкуватися.

