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Напрямок наукової діяльності А О Солодовнік – це низкотемпературні електронографічні 

дослідження структурних властивостей конденсованих плівок кріокристалів та їх 

бінарних розчинів, високотемпературних надпровідників, плівок фулериту.  

За допомогою методики трансмісійної електронографії встановлено структуру 2х 

та 3х атомних молекулярних кріокристалів та їх бінарних сумішей. Серед вперше 

встановлених структур твердих бінарних сумішей – кисень з криптоном, СО2 і N2O з 

твердими інертними газамі Одержані результати дозволили створити фазові діаграми для 

значної кількості бінарних твердих сумішей кріокристалів, визначити вплив обертально 

нейтральних домішок на упорядкований стан молекулярної компоненти, відкрити нові 

орієнтаційні фазові переходи, вивчити квадрупольно-стекольні властивості 

кріокристалічних розчинів. Інтерес до розчинів водню-неону обумовлений дослідженями 

ізотопичних систем при низьких температурах Область існування твердих розчинів в 

зразках H2-Ne була визначена на підставі концентраційної залежності параметра гратки В 

твердих сумішах вуглекислоти з аргоном виявлено незвичайний характер змінювання 

параметру гратки твердих розчинів Для цієї залежності запропановано напівкількісну 

теорію, яка враховує не тільки сферичну частину взаємодії часток розчину, але і 
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присутність анізотропних сил в розчинах багатих на молекулярну компоненту. Серед 

результатів безумовний інтерес викликає запропонована методика створення та вивчення 

радіаційних дефектів, особливо, якщо врахувати складність цієї задачі для твердих тіл 

Досліджено вплив опромінювання на протяжність області існування твердих розчинів. 

Показано, що в опромінених зразках вона значно менше, ніж в неопромінених. Важливі 

результати отримани в дослідженнях конденсованих плівок фулериту. В інтервалі 

температур 5-300 К досліджено структуру та параметр граток плівок фулериту. При 

зміненні температури конденсації структура плівок змінювалась від епітаксіальної з 

орієнтацією(111 ) до неорієнтованої нанодисперсної з розміром зерна 4-5 нм. За даними 

досліджень встановлено механізм формуванння структури плівок фулериту. Відомо, що 

характеристики орієнтаційного порядку молекулярних кріокристалів, утворених 

лінійними молекулами, мають фундаментальне значення при вивченні динаміки 

кристалічної гратки та термодинаміки, зокрема фазових переходів. Запропонований новий 

метод визначення абсолютних значень параметрів орієнтаційного порядку безпосередньо 

з дифракційних інтенсивностей .Уперше для кріокристалів СО2, як функція температури 

від 5К до 70 К, і для регулярних розчинів СО2-Kr ,як функція змісту Kr, відтворено 

значення параметрів орієнтаційного порядку. Розроблена методика відтворення 

параметрів може бути застосована для дослідження та опису обертальних підсистем не 

тільки кристалів різних сингоній, але й для слабко зв язаних груп атомів в органічних 

молекулярних кристалах. На основі досліджень структури і морфології твердої фази СО2 

та ії бінарних кріосплавів  з атомарним Kr і молекулярним N20 запропановано кластерну 

модель слабких твердих розчинів яка пояснює поведінку концентраційної залежності 

параметра гратки розчинів. 

Конденсаційним методом було синтезовано еквімолярні кріосплави аргон-криптон, 

структурні характеристики яких кардинально відрізняються від регулярних розчинів. 

Подібна морфологія характерна для дисперсно-твердіючих сплавів, наявність в яких 

субнанорозмірних включень визначає унікальні фізичні властивості цих матеріалів. 

Проблеми енергетики та астрофізики обумовили інтерес до досліджень сплавів азот-

метан. З використанням електронографії було визначено області розчинності та структура 

розчинів. Встановлено вплив домішкових молекул СН4 на орієнтаційне впорядкування 

молекул N2 в розчинах. 
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