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ПЕТРО IВАНОВИЧ БАРАНСЬКИЙ
(до 90-рiччя вiд дня народження)

11 червня 2015 року колектив Iнституту фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України
вiдзначив 90-ту рiчницю вiд дня народження видатного вченого в областi фiзики напiвпровiдникiв
та напiвпровiдникового матерiалознавства, головного наукового спiвробiтника вiддiлу № 7, доктора
фiзико-математичних наук, професора Петра Iвановича Баранського.
П.I. Баранський народився 11 червня 1925 року. Розпочав свiй науковий шлях аспiрантом Iнституту фiзики АН України в 1951 роцi, а потiм
перейшов в Iнститут напiвпровiдникiв, де й працює з моменту його заснування. Петро Iванович
впродовж майже двох десятилiть очолював науковий вiддiл i продовжує активно займатись науковою дiяльнiстю.
У вiддiлi пiд керiвництвом П.I. Баранського
виконано фундаментальнi дослiдження об’ємноградiєнтних явищ у напiвпровiдниках, а також
гальваномагнiтних ефектiв при екстремальних механiчних навантаженнях та в сильних магнiтних
полях. Експериментально винайденi такi новi явища, як парнi ефекти Холла та Грабнера, розроблеISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2015. Т. 60, № 12

нi оригiнальнi методи визначення констант деформацiйного потенцiалу у багатодолинних напiвпровiдниках.
При вивченнi якостей реальних багатодолинних
напiвпровiдникiв (типу германiю та кремнiю) протягом 1955–1965 рр. придiлено багато уваги з’ясуванню природи об’ємно-градiєнтних явищ та отримана низка основних результатiв: виявлений об’ємний ефект Пельтье, об’ємно-градiєнтний ефект
Томсона, ефект розподiленої iн’єкцiї (який iнодi
у закордоннiй лiтературi має назву ефект Баранського). У цьому ж циклi дослiджень встановлений зв’язок помiж об’ємно-градiєнтними явищами
(у виглядi вихрових термострумiв) та порушеннями другого термоелектричного спiввiдношення
(𝑃 ̸= 𝛼𝑇 ), що спостерiгається у дослiдах з реальними кристалами 𝑛-Ge (1960–1966 рр.).
Значний цикл робiт було присвячено вивченню
впливу направленої пружної деформацiї (НПД) –
а також комбiнованого впливу НПД i магнiтних
полiв 𝐻, перекриваючих весь дiапазон вiд слабких
до класично сильних i квантуючих (без виключення i найбiльш цiкавого випадку 𝜇𝐻/𝑐 ≈ 1) – на
електрофiзичнi параметри багатодолинних напiвпровiдникiв 𝑛-Ge, 𝑛-Si i GaP в широкому дiапазонi
концентрацiй 𝑛𝑒 ≡ 𝑁𝑖 . Назвемо лише найбiльш важливi, на наш погляд, висновки, якi випливають з
результатiв цих дослiджень.
Так, було проведено дослiдження 𝑛-Ge при екстремально високих механiчних напруженнях (25–
27 т/см2 ), якi призводять до iнверсiї найнижчого
(L) мiнiмуму с-зони з вище розташованим (Δ1 ) та
“зверненню” електричних властивостей германiю у
властивостi кремнiю (1970–1977 рр.).
Виявленi два принципово нових механiзми, якi
забезпечують появу ефекту п’єзоопору при симетричному розташуваннi осi деформацiї вiдносно
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iзоенергетичних елiпсоїдiв у германiю та кремнiю
𝑛-типу (1970–1980 рр.).
Розробленi оригiнальнi методи виявлення констант деформацiйного потенцiалу та визначенi
цi константи у багатодолинних напiвпровiдниках
(германiй, кремнiй, GaP) 𝑛-типу (1975–1979 рр.).
Доведено, що iзоенергетичнi елiпсоїди обертання у багатодолинних напiвпровiдниках при наявностi зсувної деформацiї перетворюються у тривiснi елiпсоїди (1970–1980 рр.).
Експериментально пiдтверджено, що у з’єднаннях Cd𝑥 Hg1−𝑥 Te (при 𝑥 ≈ 0,2 та деяких iнших
умовах сильне магнiтне поле може iндукувати (в
ультраквантовiй границi) перехiд метал–iзолятор
(перехiд Мотта) (1980–1983 рр.).
Комплекснi дослiдження кiнетичних явищ у
атомарних монокристалах Ge i Si, що проводилися широким фронтом у вiддiлi, починаючи з
1960 р., спiвпали в часi i синхронно супроводжувалися розв’язанням конкретних задач теорiї анiзотропного розсiяння (ТАР), що успiшно розвивалася спiвробiтниками кафедри теоретичної фiзики Чернiвецького унiверситету i експериментаторiв вiддiлу № 7 IН АН УРСР, що тривала бiльше
10-ти рокiв.
За час своєї наукової та педагогiчної дiяльностi
починаючи з 1951 року П.I. Баранський опублiкував майже 300 наукових робiт, в тому числi 7 монографiй, одна з яких перекладена французькою
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мовою, та 18 авторських свiдоцтв i патентiв, пiдготував 12 докторiв i 28 кандидатiв наук.
П.I. Баранський – Заслужений дiяч науки i технiки України, Лауреат Державної премiї УРСР
в галузi науки i технiки, iноземний член Росiйської академiї природничих наук, академiк Мiжнародної термоелектричної академiї (IТА). В номiнацiї “За фундаментальний внесок в розвиток термоелектрики” в 2004 роцi IТА нагородила П.I. Баранського найвищою нагородою цiєї академiї – “Почесним золотим призом”.
Колектив Iнституту фiзики напiвпровiдникiв
iм. В.Є. Лашкарьова НАН України добре знає i високо цiнує науково-органiзацiйну та педагогiчну дiяльнiсть П.I. Баранського, щиро вiтає його зi славним ювiлеєм та бажає ювiляру мiцного здоров’я на
довгi роки.
З глибокою повагою колеги та учнi ювiляра,
Члени-кореспонденти НАН України:
О.Є. БЄЛЯЄВ, М.Я. ВАЛАХ,
Є.Ф. ВЕНГЕР, В.П. КЛАДЬКО,
В.О. КОЧЕЛАП, В.Г. ЛИТОВЧЕНКО,
В.С. ЛИСЕНКО, Ф.Ф. СИЗОВ;
Доктори наук, професори:
В.М. БАБИЧ, М.Л. ДМИТРУК,
В.В. КОЛОМОЄЦЬ, Р.В. КОНАКОВА,
Д.В. КОРБУТЯК, В.П. МЕЛЬНИК,
I.В. ПРОКОПЕНКО, Б.М. РОМАНЮК,
В.М. ТОМАШИК,
канд. фiз.-мат. наук Ф.М. ВОРОБКАЛО
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