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ЯРОСЛАВ ДУТЧАК: ТАЛАНТ, ПРАЦЯ ТА IНТУЇЦIЯ

Степан Мудрий
Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, кафедра фiзики металiв

Ярослав Йосипович Дутчак був надзвичайно талановитою людиною i мав велике бажання пра-
цювати. Вiн мiг стати не тiльки фiзиком, а й математиком чи хiмiком, мiг бути добрим митцем чи
квалiфiкованим лiкарем. Маючи добре розвинуте почуття гумору, вiн швидко знаходив контакт з
людьми, що давало йому добрi шанси успiшно працювати в рiзних професiйних колективах. Вiн
1956 року успiшно закiнчив Львiвський унiверситет i скерований на роботу на фiзичний факультет
унiверситету.
Так сталося, що серед наявних на ту пору наукових напрямкiв Ярослава Йосиповича найбiльше

зацiкавив рiдкий стан речовини. Теоретичне вивчення структури рiдин було предметом дослiджень
i професора Ґлаубермана А. Ю., декана фiзичного факультету, який був iнiцiатором створення
нових наукових напрямкiв. У межах квазiкристалiчної теорiї рiдких металiв був розроблений ме-
тод “розмиття” кристалiчної ґратки для розрахунку функцiї атомного розподiлу, вiдомий як метод
Принса–Ґлаубермана. Ярослав Йосипович застосував цей метод до iнтерпретацiї своїх результатiв
iз розсiяння Х-променiв рiдкими металами.
Основнi науковi результати, отриманi на кафедрi рентґенометалофiзики пiд керiвництвом проф.

Дутчака Я. Й. дiстали свiтове визнання, про що свiдчать численнi цитування в багатьох перiодич-
них виданнях та монографiях вiдомих учених. Також додатковим свiдченням є те, що в Ярослава
Йосиповича учнями були крiм наших аспiрантiв, й аспiранти з iнших країн. Його запрошували на
закордоннi конференцiї не лише для виступу з доповiддю, але також як члена оргкомiтету.
Найбiльше уваги проф. Дутчак Я. Й. придiляв вивченню структури та фiзичних властивостей

рiдких металiв i багатокомпонентних металевих розплавiв. Результати дифракцiйних дослiджень
таких розплавiв були отриманi в той час, коли фiзика рiдкого стану починала бурхливо розвиватися
як у теоретичному, так i практичному напрямках. Саме тодi узагальнення зi структури рiдких
металiв з рiзним типом кристалiчної будови, якi Ярослав Йосипович репрезентував, були використанi
для встановлення закономiрностей формування структури i прогнозування особливостей атомного
впорядкування за змiни термодинамiчних параметрiв (тиск, температура, зовнiшнi впливи).
Iншою важливою дiлянкою в цьому науковому напрямку було вивчення структури подвiйних i

потрiйних евтектик.
Систематичнi дослiдження такого типу розплавiв були вперше проведенi у Львiвському унiвер-

ситетi, що дало змогу говорити про створення наукової школи з вивчення евтектичних систем. Ця
школа має значний доробок i продовжує успiшно розвиватися й досi. Актуальнiсть дослiджень, про-
ведених протягом 60-80 рр. минулого столiття, посилилась в нашi днi. Зокрема, поняття кластера як
структурної одиницi розплаву стало важливим елементом структури сучасної нанофiзики та техно-
логiй. Результати з вивчення легкоплавких подвiйних та потрiйних евтектичних розплавiв почали
використовуватися пiд час створення нових сплавiв для паяння, плавких запобiжникiв, матриць для
рiдинних нанокомпозитiв, магнiтних рiдин, нових ливарних сплавiв тощо.
Також вiдзначимо намагання проф. Дутчака Я. Й. застосувати комп’ютернi методи для вивчення

структури розплавiв, незважаючи на те, що в тi часи фактично не було широкого використання
потужних комп’ютерiв. Зазначимо його високу iнтуїцiю в застосуваннi комп’ютерних методiв (мо-
лекулярна динамiка, метод Монте Карло, обернений метод Монте Карло) до вивчення структури
рiдин. Результати„ отриманi завдяки використанню цих методiв, широко застосовують тепер, зокре-
ма i науковцi кафедри фiзики металiв.
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ЕЛЕКТРОФIЗИЧНI ВЛАСТИВОСТI СПЛАВIВ Sn96,5Ag3Cu0,5 У ДIЛЯНЦI
ПЛАВЛЕННЯ–КРИСТАЛIЗАЦIЯ

О. Ткач
Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка

Дiлянку плавлення–кристалiзацiї нанокомпозитних сплавiв Sn96,5Ag3Cu0,5 з незначними домiш-
ками вуглецевих нанотрубок (вiд 0,005 до 0,03 мас. %) дослiджено за результатами вимiрювання
питомого електричного опору чотиризонним методом. Зразки були виготовленi у виглядi тонких
стрiчок методом швидкого загартування з розплаву. На кривих температурної залежностi електрич-
ного опору виявлено гiстерезис мiж кривими нагрiвання та охолодження в дiапазонi температури
плавлення i кристалiзацiї, зумовлений неврiвноважною кристалiзацiєю, в умовах якої плавлення i
кристалiзацiю не можна вважати повнiстю зворотними процесами.
Проаналiзовано вплив умiсту вуглецевих нанотрубок на значення питомого електроопору. Вста-

новлено, що додавання вуглецевих нанотрубок до сплаву Sn96,5Ag3Cu0,5 у дослiджуваному дiапазонi
концентрацiй не погiршує електричних властивостей а отже, не повинно мати неґативного впливу
на функцiональнi характеристики цих сплавiв, що є базовими матрицями для безсвинцевих припоїв.

СТРУКТУРНА МIКРОГЕТЕРОГЕННIСТЬ ЕВТЕКТИКИ Ga–Sn

С. I. Мудрий, Р. М. Бiлик
Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, кафедра фiзики металiв

Цiкавiсть до евтектичних сплавiв зумовлена фундаментальним i практичним iнтересом. Сфера
їх використання є доволi широкою. Це пояснюється як i давньою iсторiєю їх дослiджень, так i
специфiчними структурою та фiзичними властивостями порiвняно з iншими сплавами. Наприклад,
для деяких з них характернi низькi температури плавлення, аномальна змiна свого об’єму пiсля
плавлення/кристалiзацiї, а також широкий iнтервал iснування в рiдкiй фазi.
Евтектики завдяки iхнiм структурним особливостям можна застосовувати як припої. Особливо

актуальне це питання тепер з огляду на поступову замiну свинцевих припоїв, якi широко викорис-
товувались донедавна. Як свiдчать лiтературнi данi, бiльшiсть евтектичних розплавiв характеризу-
ються мiкрогетерогенною структурою, що формується мiкрообластями атомiв одного сорту. Тобто
в евтектиках енерґiя взаємодiї односортних атомiв бiльша за енерґiю взаємодiї рiзносортних.
У цiй роботi дослiджено евтектичний сплав системи Ga–Sn. Вона утворена елементами, ступiнь

мiкронеоднорiдностi яких у рiдкому станi досить високий.
Методом дифракцiї Х-променiв отримано структурний фактор цiєї системи за температури 293 К.

Незважаючи на переважання умiсту галiю в розплавi, структурний фактор евтектики суттєво змi-
щений у бiк положення структурного фактора олова. Також структурний фактор дослiдженого
розплаву має наплив на правiй вiтцi, положення якого збiгається з аналогiчним напливом для рiд-
кого галiю. Положення 1-го максимуму займає промiжне значення стосовно аналогiчних параметрiв
рiдких компонент. Отже можна стверджувати, що структура розплаву є мiкронеоднорiдною й за-
лишковi ковалентнi зв’язки, що iснують у рiдких Ga та Sn, зберiгаються i в розплавленiй евтектицi.

ЧАСОВА СТАБIЛЬНIСТЬ G-IНДУКОВАНИХ ЗМIН КРАЮ ПОГЛИНАННЯ АМОРФНИХ
ПЛIВОК GeSe

Р. Р. Романюк1, О. Г. Миколайчук2, В. I. Присяжнюк2

1Захiдний науковий центр НАН України i МОН України, Львiв
2Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка

Невпорядкованi матерiали, якi використовують для створення електронних пристроїв, часто пiд-
даються цiлеспрямованим чи неконтрольованим зовнiшнiм впливам. Це — додаткова обробка з
метою досягнення оптимальних властивостей (посттехнологiчна модифiкацiя), а також тривала
експлуатацiя (старiння). Тому викликає зацiкавленiсть вивчення часової стабiльностi радiацiйно-
iндукованих ефектiв.
Об’ємнi сплави GeSe отримували у кварцових ампулах синтезом вихiдних компонент високого

класу чистоти за T = 1000◦С протягом 10 год з використанням стандартної методики перемiшуван-
ня розплаву й загартування в холоднiй водi. Плiвковi конденсати отримували на установцi ВУП-5
методом дискретного термiчного випаровування на пiдкладки iз ситалу та кварцу за температури
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Tп = 293 К з наступним вiдпалом у вакуумi за T = 350 К. Товщину плiвок (0.3–1.2 мкм) ви-
значали з використанням оптичного iнтерферометра. Структурнi дослiдження плiвок проводили
рентґенодифракцiйним методом на ДРОН–4–07 (схема фокусування за Бреґґом–Брентано, Cukα-
випромiнювання). Вимiрювали оптичнi спектри пропускання й вiдбивання в спектральному дiапа-
зонi 500–1200 нм. Плiвки GeSe опромiнювали γ-квантами iзотопу 60Со (1.25 МеВ) потужнiстю 25
Гр/c поглинутими дозами D = 102 − 106 Гр. Спектроскопiчнi дослiдження плiвок GeSe проведено
через мiсяць, рiк i два роки пiсля впливу радiацiї.
Унаслiдок опромiнення γ-квантами iз середньою енерґiєю 1.25 МеВ аморфних плiвок GeSe змiни

оптичних властивостей наступають за поглинених доз D = 104 − 106 Гр i супроводжуються низько-
енерґетичним змiщенням краю фундаментального поглинання та зменшенням оптичної щiлини Eo

на 0.06–0.14 еВ. Спостережуванi радiацiйно-iндукованi ефекти на краю фундаментального оптичного
поглинання нестабiльнi в часi й частково затухають протягом року зберiгання в нормальних умо-
вах. Рентґенодифрактографiчнi дослiдження плiвок свiдчать про структурне впорядкування плiвок
у ближньому оточеннi атомiв з часом.
Рентґенодифрактограми неопромiнених i γ-опромiнених плiвок GeSe характеризуються дифузним

дифракцiйним максимумом складної форми, який свiдчить про структурнi кореляцiї на промiж-
них вiддалях. За дози опромiнення 106 Гр зростає iнтенсивнiсть цього максимуму, що вказує на
збiльшення структурної кореляцiї на вiдстанi 10–14 Å. На отриманiй через рiк дифрактограмi вiд
неопромiнених плiвок a−GeSe на фонi широкого дифузного максимуму за 2θ = 29.6◦ проявляється
неiнтенсивний гострий дифракцiйний пiк, який може вказувати на процеси структурного впорядку-
вання у ближньому оточеннi атомiв з часом. На дифрактограмах плiвок, якi опромiненi γ-квантами
104 − 106 Гр, пiсля витримки протягом року наявний iнтенсивнiший пiк, що свiдчить про бiльшу
схильнiсть γ-опромiнених плiвок до структурного впорядкування пiд час старiння.
Радiацiйно-стимульованi змiни фiзичних властивостей аморфних конденсатiв a-GeSe пояснюються

деструкцiйно-полiмеризацiйними перетвореннями в структурi плiвок.

СТРУКТУРНI ПЕРЕБУДОВИ В ТОНКИХ ПЛIВКАХ НА ОСНОВI GaSb

Н. Луцик, О. Миколайчук
Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, Україна, кафедра фiзики металiв

Методами електронографiї та просвiтлювальної електронної мiкроскопiї вивчено термiчну стiй-
кiсть та кiнетику кристалiзацiї аморфних плiвок систем GaSb–Sn, GaSb–Sb та GaSb–Ga. Плiвки
товщиною близько 500Å отримували методом дискретного випаровування у вакуумi. Пiдкладка-
ми слугували сколи лужно-галоїдних монокристалiв, скло та ситал. Електропровiднiсть аморфних
плiвок систем дослiджували в температурному дiапазонi 100–600 К.
Як показали електронографiчнi дослiдження, зi збiльшенням концентрацiї Sn у системi GaSb–Sn

термiчна стiйкiсть аморфних плiвок знижується. Причому найбiльш рiзкий спад термiчної стiйкостi
спостерiгається за високих концентрацiй Sn. У системi GaSb-Sn аморфнi плiвки, осадженi за кiм-
натної температури, формуються лише в концентрацiйному дiапазонi 0–50 ат.% Sn (0–33 моль.%
Sn2). Первинною фазою кристалiзацiї в системi GaSb–Sn є кристалiти β-Sn. При цьому на електро-
нограмах на фонi дифузних “гало” чiтко фiксуються найбiльш iнтенсивнi лiнiї β-Sn (d200 = 2.916 Å;
d101 = 2.793 Å; d211 = 2.017 Å). На концентрацiйно-температурнiй залежностi термiчної стiйкос-
тi аморфних плiвок системи GaSb–Sn виявлено широку зону iснування напiваморфних плiвок, якi
становлять собою напiвпровiдникову аморфну матрицю на основi GaSb з включеннями металевих
кристалiтiв β-Sn. Залежно вiд складу плiвок, а також температури i швидкостi нагрiву виявляє-
ться можливим формувати напiваморфнi плiвки з густиною й розмiрами влючень β-Sn у широких
межах (ρ = 5 108 − 1011 см−2, d = 50 − 2000 Å). Причому зi збiльшенням швидкостi неперервного
нагрiву зростає густина включень мiкрокристалiтiв β-Sn, а зi збiльшенням умiсту Sn i пiдвищенням
температури зростають розмiри мiкрокристалiтiв β-Sn.
На залежностях статичної електропровiдностi аморфних плiвок системи GaSb–Sn вiд оберненої

температури лише за високих температур спостерiгаються лiнiйнi дiлянки. Лiнiйна залежнiсть пи-
томої електропровiдностi в моттiвських координатах у доволi широкому температурному iнтервалi
вказує на стрибкову провiднiсть по локалiзованих станах навколо рiвня Фермi. Для аморфних плiвок
системи GaSb–Sn мiнiмальна густина локалiзованих станiв N(EF ) = 4.08 · 1018 см−3еВ−1 спостерiга-
ється для плiвок GaSb. Зi збiльшенням умiсту Sn в аморфних плiвках спостерiгається значне збiль-
шення густини локалiзованих станiв на рiвнi Фермi (8.51 1018 см−3 еВ−1 для (GaSb)0.75(Sn2)0.25).
У цiй системi температурна межа переходу вiд стрибкового механiзму провiдностi по локалiзова-
них станах навколо рiвня Фермi до активацiйного механiзму провiдностi змiщується в зону нижчих
температур зi збiльшенням концентрацiї Sn в аморфних плiвках. Енерґiя активацiї процесу елект-
ропровiдностi аморфних плiвок GaSb–Sn змiнюється зi складом вiд 0.32 еВ для GaSb до 0.26 еВ для
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