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ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ
(до 80-рiччя вiд дня народження)

14 березня 2011 року виповнилося б 80 рокiв вiд
дня народження доктора фiзико-математичних на-
ук, професора, завiдуючого вiддiлом “Анiзотропних
напiвпровiдникiв” Iнституту фiзики напiвпровiдникiв
iм. В.Є. Лашкарьова НАН України, вiдомого вченого
в галузi фiзики напiвпровiдникiв Валентина Олексан-
дровича Романова.

В.О. Романов народився у 1931 роцi у м. Харковi
в родинi льотчика, одного з органiзаторiв цивiльної
авiацiї в Українi Олександра Григоровича Романова.
У 1954 роцi закiнчив Київський державний унiверси-
тет iм. Т.Г. Шевченка. Ще в роки навчання пiд ке-
рiвництвом академiка АН України В.Є. Лашкарьова
В.О. Романов виконав свою першу наукову роботу, в
якiй було виявлено та дослiджено новий тип фото-

електрорушiйної сили в напiвпровiдниках з неоднорi-
дним легуванням – об’ємну фото-ерс.

Далi були аспiрантура та наукова робота у вiд-
дiлi напiвпровiдникiв Iнституту фiзики АН УРСР.
В.О. Романов продовжував вивчати фотоелектричнi
явища у напiвпровiдниках: фотопровiднiсть, фотома-
гнiтний ефект, фото-ерс. Новi напiвпровiдниковi ма-
терiали потребували нової якостi експериментальних
методик, i В.О. Романов постiйно працював над їх
розвитком i вдосконаленням. Наприкiнцi 50-х рокiв
вiн створив унiкальну на той час апаратуру з моду-
лятором свiтла на основi ефекту Керра, що дозво-
ляла вивчати процеси з рекордно малими сталими
часу 10−7 с i мала високу чутливiсть до фотосигна-
лу 10−7 В. Методика дала можливiсть апробувати
низку теоретичних моделей рекомбiнацiї носiїв стру-
му. З цього почалась творча спiвпраця В.О. Романо-
ва з визначним теоретиком Е.I. Рашбою. За резуль-
татами дослiджень кiнетики фотоелектричних явищ
у кристалах германiю Валентин Олександрович у
1961 роцi захистив кандидатську дисертацiю у Ленiн-
градському фiзико-технiчному iнститутi (тепер ФТI
iм. А.Ф. Iоффе).

У серединi 60-х рокiв, розширюючи межi науко-
вих пошукiв, Валентин Олександрович розпочав но-
вий цикл робiт, присвячених вивченню явищ пере-
несення носiїв струму у напiвпровiдникових криста-
лах та структурах з природною та штучно створе-
ною анiзотропiєю. Цей напрямок виявився дуже плi-
дним i дозволив як суттєво розширити знання про
фотоелектричнi, гальваномагнiтнi та термоелектри-
чнi явища у анiзотропних напiвпровiдниках, так i ви-
значити перспективи їх серйозного практичного за-
стосування. Над проблемами анiзотропiї одночасно
працювали провiднi теоретики Iнституту: Е.I. Раш-
ба, З.С. Грибнiков, I.I. Бойко. Експериментальнi по-
шуки В.О. Романова розвивались у тiснiй спiвпрацi
з ними. Результати перших етапiв дослiджень було
узагальнено в докторськiй дисертацiї В.О. Романова



ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ

“Бiполярна дифузiя та дрейф носiїв струму в анiзо-
тропних напiвпровiдниках ” (1974 р.).

Згодом вiдкривався широкий фронт для подаль-
шого вивчення матерiалiв iз штучною анiзотропiєю,
зокрема, деформацiйно залежних фiзичних ефектiв
типу електричного пiнча, тензодiодного, тензотранзи-
сторного ефектiв, ефекту термо-ерс, що саме i давало
наукове пiдґрунтя для розробки нових напiвпровiдни-
кових приладiв. Так було визначено наукову i прикла-
дну тематику роботи створеного в 1981 роцi вiддiлу
“Анiзотропних напiвпровiдникiв ”, який В.О. Рома-
нов очолював понад 20 рокiв. Йому вдалося згурту-
вати навколо себе мiцний колектив однодумцiв, серед
яких особливо слiд згадати I.П. Жадька, з яким по-
над 30 рокiв його поєднували велика дружба, творча
спiвпраця та вiдданiсть науцi.

Вже першi тензоперетворювачi модульного типу
були успiшно застосованi при налагодженнi експлу-
атацiї бiтумних свердловин у Татарстанi i принесли
IП АН УРСР однi з перших актiв про економiчний
ефект. Скоро стало очевидним, що масове виробни-
цтво приладiв можливе тiльки з застосуванням су-
часної мiкроелектронної технологiї. I прикладна дi-
яльнiсть вiддiлу зосередилась на розробцi iнтеграль-
них перетворювачiв тиску. Як показало життя, та-
кий вибiр i на сьогоднi є цiлком виправданим. Пiд
керiвництвом В.О. Романова та при його безпосере-
днiй активнiй участi було створено серiйно спромо-
жну технологiю iнтегральних перетворювачiв тиску
на основi кремнiю, що своїми характеристиками пе-
ревершували вiдомi вiтчизнянi та зарубiжнi аналоги,
вони i нинi знаходять доволi широке практичне за-
стосування. При цьому було налагоджено спiвпрацю
з провiдними пiдприємствами, такими як НПО “Кри-
стал” (м. Київ), НПО “Октябрь” (м. Вiнниця). Це по-
требувало неабияких зусиль для подолання бюрокра-
тичних перешкод, а часом здiйснювалось i всупереч
їм. Такi були реалiї того часу.

Серед практичного використання тензоперетворю-
вачiв можна навести приклади створення прецизiй-
ного висотомiра для авiацiї, автоматичної стабiлiза-
цiї роботи хвилеводiв, тестування шиючого матерiалу
для потреб судинної мiкрохiрургiї i багато iнших. Ха-

рактерно, що, спiлкуючись iз замовниками приладiв,
В.О. Романов завжди глибоко проникав в суть по-
ставленого завдання. Вся робота над тензоперетворю-
вачами стала помiтним досягненням у напiвпровiд-
никовiй фiзицi i технiцi, пов’язанiй з розвитком новi-
тньої сенсорики, а також досягненням IП АН України
як наукової iнституцiї в цiлому.

В.О. Романов був автором i спiвавтором 150 науко-
вих публiкацiй та 20 авторських свiдоцтв i патентiв.
Його учнями були 4 доктори та 3 кандидати наук. Вiн
мав доволi широкi творчi зв’язки з iншими дослiдни-
ками в сумiжних галузях (IФ НАН України, Київ-
ський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевчен-
ка, Чернiвецький унiверситет, Iнститут фiзики НАН
Литви).

Плiдною була також його робота протягом трьох
каденцiй в ролi вченого секретаря Вченої ради з за-
хисту докторських дисертацiй. Вона немало сприяла
пiдвищенню якостi пiдготовки наукових кадрiв, що
проходили квалiфiкацiйну оцiнку в Радi.

В.О. Романову були притаманнi наполегливiсть та
цiлеспрямованiсть, прагнення досягти найдосконалi-
шого результату. Успiху немало сприяло те, що йому
самому (поряд з високою квалiфiкацiєю та iнтуїцiєю
фiзика-експериментатора) було властиве глибоке iн-
женерне мислення, що дозволяло успiшно розв’язува-
ти проблеми механiки, радiотехнiки, технологiї в га-
лузi мiкроелектронiки, якi зустрiчались при практи-
чному втiленнi iдеї. Доведення приладiв до серiйного
виробництва вимагало добрих органiзацiйних здiбно-
стей, вмiння згуртувати колектив однодумцiв та за-
палити його iдеєю.

Як людина В.О. Романов був принциповим, вимо-
гливим та незмiнно доброзичливим, завжди готовим
прийти на допомогу колегам. З колективом його поєд-
нували творча спiвпраця та вiдданiсть науцi. Учнi Ва-
лентина Олександровича та спiвробiтники Iнституту
фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН
України бережуть свiтлу пам’ять про свого колегу,
талановитого фiзика, глибоко iнтелiгентну, принци-
пову i чесну людину.

Учнi, колеги, друзi
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