
Завдання для самостійної роботи  

з дисципліни      «Фізика низькорозмірних напівпровідникових систем»   

  
на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. 

для студентів фізичного факультету  
4 курсу 
освітній рівень – бакалавр 
освітня програма «Фізика» 
спеціальність – 104 «Фізика та астрономія»,   
спеціалізація «Фізичне матеріалознавство» 
напрям підготовки – 10 «Природничі науки» 
 
викладач:   проф. Коротченков О.О., ел.адреса olegkorotchenkov@knu.ua 
 

Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи 
студентів, критерії оцінювання 

 
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у 

двох формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів 
(електронною поштою), у березні – шляхом проведення письмової 
контрольної роботи. 

Виконання завдань самостійної роботи є необхідною умовою для 
отримання заліку з дисципліни «Фізика напівпровідників».  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання 
самостійної роботи 20 балів.  

Контроль у січні-лютому 2018 р. відбувається у два етапи.  
Під час першого етапу (24 січня – 6 лютого 2018 р.) студенти мають 

вивчити запропоновані питання визначених тем (перелік тем та питань І 
етапу наведено нижче). Для підтвердження виконання завдання студенти 
мають надіслати письмові відповіді у вигляді друкованого тексту в форматі 
Word або презентації PowerPoint.  

Матеріали мають бути надіслані викладачу на електронну адресу 
olegkorotchenkov@knu.ua не пізніше 6 лютого 2018 р.  

Викладач оцінює виконані завдання в балах. Максимальна кількість 
балів – 10 балів зараховується при правильних відповідях на всі 
запропоновані запитання.  

Якщо студент отримає оцінку «нуль» балів, у нього є час до 10 лютого 
переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно. 

 
 
На другому етапі самостійної роботи (7 лютого – 20 лютого 2018 р.) 

студенти мають самостійно ознайомитись із запропонованими темами 
(перелік тем наведено нижче).  Для підтвердження виконання завдання 
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студенти мають надіслати підготовлену доповідь по одній з запропонованих 
тем у вигляді друкованого тексту в форматі Word або презентації PowerPoint.  

Матеріали мають бути надіслані викладачу на ел.пошту 
olegkorotchenkov@knu.ua  не пізніше 20 лютого 2018 р. Викладач оцінює 
виконане завдання в балах. Максимальна кількість балів (10) може бути 
зарахована студенту при  виконанні завдання без зауважень. Якщо студент 
отримає оцінку «нуль» балів, у нього є час до 27 лютого переробити завдання 
та надіслати його викладачу повторно. 

 

І етап (24 січня – 6 лютого 2018 р.) 

1. Просторово-неоднорідні рівноважні розподіли концентрацій носіїв 

заряду. Теорія екранування. 

2. Енергетичні діаграми p-n–переходу. Дифузійна та бар’єрна ємності. 

3. Основні методи отримання плівок. Хімічне осадження з газової фази. 

Парофазна епітаксія з металоорганічних сполук. Молекулярно-

пучкова епітаксія. Електрохімічне осадження. 

4. Нанолітографія. Порівняння нанолітографіческіх методів. 

5. Основні методи дослідження низькорозмірних напівпровідникових 

структур. 

 

 

ІІ етап (7 лютого – 20 лютого 2018 р.) 

6. Урахування шорсткості поверхні при обчисленні розсіювання носіїв 

заряду.  

7. Моделі розсіювання носіїв заряду для двошарових систем. 

8. Математичний опис зерномежового розсіювання електронів. 

9. Виміри магнітних полів методами квантової магнітометрії. 

10. Біомедичні наноструктури: мікро/нанодвигуни та їх біомедичне 

застосування, новітні наноструктури як молекулярні нанодвигуни, 

наноструктури для транспорту ліків. 

11. Термодинамічний і молекулярно-кінетичний підхід до опису 

гетероепітаксіі. 
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12. Методи рідинної епітаксії. Епітаксия з газоподібної фази: метод 

хімічних реакцій, газотранспортна епітаксія. Конденсація з парової 

фази. 

 

 

 

 

Рекомендована література для виконання самостійної роботи 

1 етап 

1. Ридли Б. Квантовые процессы в полупроводниках / Перевод с англ. И. 

П. Звягина, А. Г. Миронова. М.: Мир. – 1986. – 304 с. 

2. Шпак А.П., Куницький Ю.А., Коротченков О.О., Смик С.Ю. Квантові 

низькорозмірні системи. Київ, 2003, 312 с. 

3. Гридчин В.А., Драгунов В.П., Неизвестный И.Г. Основы 

наноэлектроники: Учебное пособие. М.: Физматкнига. 2006, 496 с. 

4. Ridley B. K. Electrons and phonons in semiconductor multilayers. 

Cambridge: Cambridge University Press. – 2009. – 409 р. 

5. Борисенко В.Е., Воробьева А.И., Уткина Е.А. Наноэлектроника: 

Учебное пособие, в 3-х частях. Минск: БГУИР. 2004, 205 с 

 

 

2 етап 

1. Р. Смит. Полупроводники. М. Наука, 1985. 
2. Singh Electronic and Optoelectronic Properties of Semiconductor Structures. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 532 р. 
3. http://me.kpi.ua/downloads/Poplavko_Nanophysics_2012.pdf 
4. http://karazinbook.univer.kharkov.ua/sites/default/files/fragments/azarenkov

_-_kopiya.pdf 
5. http://bookwu.net/book_nanoelektronika_1020/14_1.2.5-urahuvannya-

shorstkosti-poverhni 

6. http://bookwu.net/book_nanoelektronika_1020/12_1.2.3-modeli-dlya-

http://me.kpi.ua/downloads/Poplavko_Nanophysics_2012.pdf
http://karazinbook.univer.kharkov.ua/sites/default/files/fragments/azarenkov_-_kopiya.pdf
http://karazinbook.univer.kharkov.ua/sites/default/files/fragments/azarenkov_-_kopiya.pdf
http://bookwu.net/book_nanoelektronika_1020/14_1.2.5-urahuvannya-shorstkosti-poverhni
http://bookwu.net/book_nanoelektronika_1020/14_1.2.5-urahuvannya-shorstkosti-poverhni
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dvosharovih-sistem 

7. http://bookwu.net/book_nanoelektronika_1020/23_1.3.3-odnovimirni-

statistichni-modeli 

8. http://bookwu.net/book_nanoelektronika_1020/24_1.3.3.2nbsppitomij-opir-

povyazanij-iz-zernomezhovim-rozsiyuvannyam 
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http://bookwu.net/book_nanoelektronika_1020/24_1.3.3.2nbsppitomij-opir-povyazanij-iz-zernomezhovim-rozsiyuvannyam
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