Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Українське фізичне товариство
Львівський національний університет імені Івана
Франка

МАТЕРІАЛИ
ІV Міжнародної наукової конференції
“Фізика невпорядкованих систем”,
присвяченої 75-річчю від дня народження
професора Ярослава Дутчака

14-16 жовтня 2008р.
ЛЬВІВ, УКРАЇНА

Δr. Під Δr слід розуміти товщину, яку мав би додатковий шар цього
зразка, що визначає ефект шунтування, аналогічний до реального.
Отже, використана конструкція дозволяє аналітично виключити
похибку, зумовлену ефектом шунтування. Термо-е.р.с. виміряно за
стандартною методикою при вертикальному градієнті 2-3 град/см.
Отримані експериментальні результати показують, що обидва
розплави зберігають напівпровідникові властивості в рідкому стані.
Електропровідність зростає за експоненціальним законом, а спадає з
ростом температури, зберігаючи при цьому достатньо високі
абсолютні значення. Отримані результати інтерпретуються в
припущенні, що густина станів у валентній зоні зростає швидше,
ніж в зоні провідності при наявності йонного переносу.
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Відомо, що для металів та їх сплавів питомий електроопір
описується емпіричним правилом Матісена:
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(1)
де 0 – залишковий опір, викликаний дефектами структури, а
залежність  T  є наслідком електрон-фононної взаємодії і для
простих металів описується формулою Блоха-Грюнайзена:
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(2)
де R – постійна,  D – температура Дебая.
Для d-металів та їх сплавів залежність  T  стає більш
складною, що зумовлено переходами s-електронів у значно вужчі dзони (s-d розсіяння) і відповідним зростанням ефективної маси
електрона. Згідно експериментальних даних [1] у багатьох випадках
 при високих температурах має тенденцію до насичення. Наявні
моделі, які пояснюють тенденцію  T  до насичення можна
поділити на дві групи. Перша група моделей пояснює здатність
 T  до насичення механізмом s-d розсіяння і наявністю вузького
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максимуму на кривій густини станів. В основі другої групи моделей
– розгляд сильної електрон-фононної взаємодії і впливу
температури на середню довжину вільного пробігу електронів L.
Поява насичення зумовлена наближенням L до нижньої межі –
тобто до міжатомної відстані.
Нами
одержано
температурні
залежності
питомого
електроопору аморфних плівок систем Gd-Fe i Sc-Cu [2,3]. В
залежності від методів отримання (термічне напилення,
магнетронне розпилення) і умов осадження (температура підкладки)
отримувались аморфні, напіваморфні та кристалічні плівки
товщиною порядку 100 нм (наявність аморфної структури
підтверджувалась електронографічно) з різними характерами
температурних залежностей питомого електроопору; в одних
випадках це були напівпровідникові залежності, в інших – металеві.
А в деяких випадках спостерігалася зміна характеру температурних
залежностей електроопору (мова іде про плівки ScCu4 отримані
магнетронним розпилення при температурі підкладки 500К).
Дані факти можна пояснити виходячи з уявлень про
кореляцію Муіджі [4]. Мова іде про той факт, що всі аморфні метали
можна розділити на дві групи. До першої групи відносяться метали,
електроопір яких зростає при зростанні температури. Це метали з
відносно низьким електроопором. До іншої групи відносяться
метали електроопір яких зменшується при зростанні температури.
Межею між ними є електроопір порядку 150-200 мкОм см. Для
пояснення зменшення питомого опору з температурою, яке
спостерігається в аморфних металах використовуються уявлення
про дифузійний характер електропровідності в наближенні сильного
зв'язку.
Під цим кутом зору було проаналізовано дані, отримані для
аморфних плівок систем Gd-Fe i Sc-Cu. Прослідковується чітка
залежність між величиною питомого електроопору і типом
температурної залежності питомого електроопору.
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