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1 Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного 
змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і 
підсумкового контролів. 
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2 Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри 
(циклової комісії – для коледжів), науково-методичної комісії факультету/інституту (раді навчального закладу - 
коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії 
факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної 
роботи (заступником директора коледжу). 
3 У випадку читання дисципліни, яка не є профільною для факультету чи інституту обов’язковим є погодження з 
науково-методичною комісією профільного факультету. У випадку економічних та юридичних наук погодження 
із предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету. 
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ВСТУП 
Навчальна дисципліна Нанофізика напівпровідників є складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань 10 «Природничі науки» 
зі спеціальності 104  «Фізика та астрономія», спеціалізації - «Фізика 

(шифр і назва спеціальності)    (назва спеціалізації) 
 наносистем» 

 

Дана дисципліна _____________нормативна ____________________ 
      (нормативна, за вибором) 

 за спеціалізацією     «Фізика наносистем» 
   (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 

Викладається у першому семестрі другого курсу магістратури в обсязі – 90 год. 4 
                   (зазначається загальний обсяг) 

(3 кредити ECTS5) зокрема: лекції – 30 год., практичні ____ год. семінарські 
заняття – __ год., лабораторні – __ год., самостійна робота – 60 год. У курсі 
передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контролні роботи. Завершується 
дисципліна –іспитом. 

Мета дисципліни – надати базові знання із нанофізики напівпровідників, 
засвоїти основні явища та фізичні закономірності у даному класі матеріалів, 
оволодіння методами і принципами теоретичного розв’язку проблем 
низькорозмірних напівпровідників, ознайомити студентів з сучасними 
досягненнями в цій області. 

Завдання – оволодіти методами  і принципами практичного застосування 
до опису низькорозмірних напівпровідників – основні механізми переносу 
заряду в низькорозмірних напівпровідниках, особливості фононних спектрів 
напівпровідникових систем зниженої розмірності, процеси переносу тепла в 
низькорозмірних напівпровідниках. 

 
Структура курсу 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: основні питання фізики низькорозмірних напівпровідників, зокрема: 

математичне формулювання та фізичний зміст основних проявів процесів 
переносу заряду у низькорозмірних напівпровідниках; основні сучасні уявлення 
фізики фононних процесів та тепло переносу, їх застосування у приладах і 
пристроях. 

вміти: застосовувати методи квантової механіки та фізики твердого тіла 
для опису властивостей низькорозмірних напівпровідників; логічно і послідовно 
                                           
4 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
5 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 
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формулювати основні закономірності протікання електронних та фононних 
процесів у низькорозмірних напівпровідниках; самостійно працювати з 
науковою літературою в галузі нанофізики напівпровідників. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Навчальна дисципліна „Нанофізика напівпровідників” є 
складовою частиною циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін 
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" спеціальності 
“Фізика наносистем”. Дисципліна є логічним продовженням курсів з Фізики 
напівпровідників та Фізики низькорозмірних напівпровідникових систем. 
Дисципліна формує у майбутніх фахівців розуміння важливих для численних 
застосувань питань, пов’язаних із електронними та фононними процесами в 
напівпровідниках зниженої розмірності. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Квантова механіка, статистична фізика, 
фізика твердого тіла, фізика напівпровідників. 
 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 7, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 8 

- 15. Обов’язковим для заліку є сумарна кількість балів за ЗМ1 і ЗМ2, більша за 32, за  
умовою отримання Min кількості балів за формами контролю, поданими в таблиці. 
Оцінювання за формами контролю6: 
 ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 10 балів Max. – 20 балів Min. – 10 балів Max. – 20 балів 
Усна відповідь 2 4 2 4 
Виконання домашніх 
завдань, активність під 
час розв’язку задач 

3 5 3 5 

Опрацювання 
матеріалу, винесеного 
на самостійне вивчення 

1 4 1 4 

Модульна контрольна 
робота 1 

4 7   

Модульна контрольна 
робота 2 

  4 7 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 32 бали для одержання заліку необхідно перескласти всі теми, за 
які набрано недостатню кількість балів та отримати необхідну додаткову кількість балів за 
формами контролю: Контрольна робота за темами, що входять до змістового модулю 1 (чи 2); 
Доповідь за запропонованою додатковою темою. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

                                           
6 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 
2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і 
більше семестри» від 29 вересня 2010 року  
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 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 10 10 40 60 
Максимум 20 20 60 100 

При цьому, кількість балів: 
• 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
• 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
• 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
• 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
• 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
• 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
• 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 
 Шкала відповідності 

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 
90 – 100 

Зараховано 
85 – 89 
75 – 84 
65 – 74 
60 – 64 
1 – 59 не зараховано 

  
ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1    Особливості протікання струму в нано-
напівпровідниках 

 

ТЕМА 1. Транспортні явища в нано-розмірних напівпровідниках (6 год.)7 
Основні транспортні явища в нано-розмірних напівпровідниках. Стаціонарна 
дрейфова швидкість. Швидкість і прискорення електронів у валентній зоні і 
зоні провідності при дії зовнішнього електричного поля. Наближення 
ефективної маси для аналізу транспортні явищ, огинаюча хвильової функції. 
ТЕМА 2. Загальна теорія переносу в реальних напівпровідниках (6 год.) 
Постановка задачі вивчення транспортних явищ з використанням золотого 
правила Фермі. Переріз розсіювання носіїв заряду. Задача розсіювання 
електрона на прямокутному бар’єрі в рамках сформульованого підходу. 
ТЕМА 3. Розсіювання електронів на прямокутних бар’єрах (6 год.) 
Розсіювання електрона на прямокутній сходинці та потенціальному бар’єрі 
кінцевої ширини. Інтерференційні ефекти при надбар’єрному проходженні 
електронів. 
ТЕМА 4. Аналіз процесів розсіювання із врахуванням екранування носіїв 

заряду (6 год.) 

                                           
7 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і 
самостійної роботи. 
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Рівняння Пуассона у k–просторі. Радіус екранування в рамках теорії Дебая-
Хюккеля та Фермі-Томаса. Концентрація носіїв заряду в околиці зарядженої 
домішки. 
ТЕМА 5. Розсіювання носіїв заряду зарядженими домішками (6 год.) 
Розрахунок матричного елементу розсіювання для екранованого кулонівського 
потенціалу. Аналіз випадків слабкого та сильного екранування. Обчислення часу 
релаксації та рухливості для розсіювання зарядженими домішками. Випадок 
високого ступеню легування. Розсіювання зарядженими домішками у 
низьковимірних напівпровідниках. 
ТЕМА 6. Розсіювання носіїв заряду на сплавному потенціалі (6 год.) 
Усереднений потенціал та зонна структура сплаву. Обчислення матричного 
елементу розсіювання в моделі твердих сфер. Розсіювання з урахуванням 
кластероутворення. 
ТЕМА 7. Розсіювання носіїв заряду нейтральними домішками (6 год.) 
Обчислення матричного елементу розсіювання, часу релаксації та рухливості в 
моделі твердих сфер. Аналіз температурної залежності рухливості в різних 
моделях розсіювання. 
Модульна контрольна робота 1 (2 год.) 
Змістовий модуль 2    Фонони в наноструктурах та теплові процеси в нано-

напівпровідниках 
ТЕМА 8. Розсіювання носіїв заряду на границях поділу (6 год.) 
Обчислення потенціалу розсіювання для шорсткої поверхні. Обчислення 
матричного елементу розсіювання. Особливості розсіювання у квантових ямах 
різного типу. 
ТЕМА 9. Електрон-електронний механізм розсіювання (6 год.) 
Електронно-діркове та електронно-електронне розсіювання. Обчислення 
матричного елементу розсіювання та часу релаксації. Рухливість електронів в 
наноструктурах із селективним легуванням. Розсіяння електронів в 2D-
системах. Міжелектронна взаємодія в низькорозмірних системах. Поверхневі 
та низькорозмірні плазмони. Поняття про плазмоніку. 
ТЕМА 10. Особливості фононних спектрів систем зниженої розмірності (6 
год.) 
Наближення пружного континуума. Рівняння руху для фононів у надгратці. 
Дисперсійні залежності фононів у структурах із надгратками. Складені моди 
(folding modes). Моди із квантовим обмеженням. 
ТЕМА 11. Фонони в гетероструктурах (6 год.) 
Квантовані конфайнментні оптичні моди (сonfinement modes) Квантовані 
інтерфейсні оптичні моди (іnterface modes). Раманівське розсіювання на 
складених акустичних та квантованих оптичних фононах 
ТЕМА 12. Наближення діелектричного континуума. Квантовані полярні 
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оптичні моди (6 год.) 
Фонони поблизу гетеропереходів полярних напівпровідників. Фонони в 
ізольованих квантових ямах. Вплив електростатичних ефектів на фонони, що 
поширюються уздовж та поперек гетероструктури, LO-TO розщеплення.  
ТЕМА 13. Електрон-фононна взаємодія (6 год.) 
Загальний формалізм для обчислення матричного елементу розсіювання 
електронів на фононах. Розсіювання на акустичних і оптичних фононах. 
Особливості електрон-фононної взаємодії в низькорозмірних напівпровідниках. 
ТЕМА 14. Механізми переносу тепла в наноструктурах (6 год.) 
Теплопровідність в наноструктурах напівпровідників. Квантовий транспорт 
тепла. Теплопровідність одно- і двовимірних нано-напівпровідниках. 
Модульна контрольна робота 2 (2 год.) 
 

  
ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари С/Р 

Змістовий модуль 1.   Особливості протікання струму в нано-напівпровідниках 

1 
Вступ.  
Тема 1. Особливості протікання струму в нано-

напівпровідниках. 
1  4 

2 Тема 2. Загальна теорія переносу в реальних 
напівпровідниках. 1  4 

3 Тема 3. Розсіювання електронів на прямокутних 
бар’єрах. 2  4 

4 Тема 4. Аналіз процесів розсіювання із врахуванням 
екранування носіїв заряду. 1  4 

5 Тема 5. Розсіювання носіїв заряду зарядженими 
домішками. 1  4 

6 Тема 6. Розсіювання носіїв заряду на сплавному 
потенціалі. 1  4 

7 Тема 7. Розсіювання носіїв заряду нейтральними 
домішками. 1  4 

 Модульна контрольна робота 1   2 
Змістовий модуль 2 . Фонони в наноструктурах та теплові процеси в нано-

напівпровідниках 

8 Тема 8. Розсіювання носіїв заряду на границях поділу. 1  4 

9 Тема 9. Електрон-електронний механізм розсіювання. 1  4 

10 Тема 10. Особливості фононних спектрів систем зниженої 
розмірності. 1  4 

11 Тема 11. Фонони в гетеро структурах. 1  4 
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12 Тема 12. Наближення діелектричного континуума. 
Квантовані полярні оптичні моди. 1  4 

13 Тема 13. Електрон-фононна взаємодія. 1  4 

14 Тема 14. Механізми переносу тепла в наноструктурах. 1  4 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота   2 

 ВСЬОГО 30  60 
Загальний обсяг 90 год.8, в тому числі: 
Лекцій – 30 год. 
Семінари –  
Самостійна робота – 60 год. 

 
ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

Особливості протікання струму в нано-напівпровідниках 
Завдання для самостійної роботи        
 
Розрахувати час релаксації для розсіювання носіїв заряду на сплавному потенціалі у 
Al0,3Ga0,7As при 77 та 300 К. 
1. Показати, що у 3D та 2D випадках електрон-електронне розсіювання здатне 

зробити розподіл енергії гарячих електронів випадковим, а у 1D випадку такої 
можливості нема. 

2. Розсіювання на об’ємних модах та розмірно-обмежених поздовжних оптичних 
фононах в квантових дротах. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Які процеси розсіювання носіїв заряду домінують у низькорозмірних 
напівпровідниках? 
2. Якими електронними процесами обмежується ефективність практичних 
пристроїв на низькорозмірних напівпровідниках? 
3. Як пов'язаний матричний елемент розсіювання із часом релаксації носіїв 
заряду? 
4. У чому полягає золоте правило Фермі і як його використати для обчислення 
розсіювання носіїв? 
5. Як залежать процеси домішкового розсіювання носіїв у квантових ямах від 
місця розташування домішки в ямі? 

Література [3, 1] 
ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  

Фонони в наноструктурах та теплові процеси в нано-напівпровідниках 

 

Завдання для самостійної роботи        
3. Фундаментальні обмеження на рухливість носіїв заряду внаслідок існування фононних 

процесів. 

                                           
8 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 



 9 

4. Фреліховський потенціал в квантових ямах. 
5. Колективні ефекти і нерівноважні фонони в полярних квантових дротах. 

Контрольні запитання та завдання  
6. Основні поняття мезоскопічної фізики. 
7. Рівняння руху та дисперсійні залежності для фононів у гетероструктурах. 
8. Конфайнментні та інтерфейсні оптичні моди. 
9. Вплив електростатичних ефектів на фонони. 
10. Електрон-фононна взаємодія та її особливості в низькорозмірних 

напівпровідниках. 

Література [4, 5, 3] 

 
 

ТИПОВІ  ЗАВДАННЯ  БЛІЦ – ОПИТУВАННЯ 
 

1. Сформулюйте сутність наближення ефективної маси для аналізу 

транспортні явищ. 

2. У чому полягає золотео правило Фермі? 

3. Як вводиться переріз розсіювання носіїв заряду? 

4. Чому виникають інтерференційні ефекти при надбар’єрному проходженні 

електронів? 

5. Як врахувати явище екранування носіїв заряду при вивченні їх 

розсіювання? 

6. Як описується розсіювання носіїв заряду на сплавному потенціалі? 

7. Як описується розсіювання носіїв заряду на границях поділу? 

8. Які основні механізми переносу тепла в наноструктурах? 

9. Що таке складені, конфайнментні та інтерфейсні моди? 

10.  Як описати ефекти електрон-фононної взаємодії? 

 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 
Модульна контрольна робота 1 

1. Постановка задачі вивчення транспортних явищ з використанням 

золотого правила Фермі. 

2. Радіус екранування в рамках теорії Дебая-Хюккеля та Фермі-Томаса. 
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3. Розсіювання носіїв заряду на сплавному потенціалі. 

 

Підсумкова  модульна  контрольна  робота 

1. Міжелектронна взаємодія в низькорозмірних системах. 

2. Радіаційний теплоперенос в наноструктурах напівпровідників. 

3. Фонони в ізольованих квантових ямах. 

4. Електрон-фононна взаємодія в низькорозмірних напівпровідниках. 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
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1. Аналіз розсіювання електрона на прямокутному бар’єрі з використанням 

золотого правила Фермі. 

2. Розсіювання електрона на потенціальному бар’єрі кінцевої ширини. 

3. Інтерференційні ефекти при надбар’єрному проходженні електронів. 

4. Аналіз процесів розсіювання із врахуванням екранування носіїв заряду. 

5. Обчислення часу релаксації та рухливості для розсіювання зарядженими 

домішками. 

6. Розсіювання носіїв заряду на сплавному потенціалі. 

7. Розсіювання носіїв заряду нейтральними домішками. 

8. Розсіювання носіїв заряду на границях поділу. 

9. Електронно-діркове та електронно-електронне розсіювання. 

10.  Формула Ландауера. T- та S-матриці. Формалізм Ландауера-Буттікера. 

Мезоскопічні структури та квантовий хаос. 

11.  Дисперсійні залежності фононів у структурах із надгратками. 

12.  Квантовані конфайнментні оптичні моди (сonfinement modes) Квантовані 

інтерфейсні оптичні моди (іnterface modes). 

13.  Фонони поблизу гетеропереходів полярних напівпровідників. Фонони в 

ізольованих квантових ямах. 

14.  Загальний формалізм для обчислення матричного елементу розсіювання 

електронів на фононах. 

15.  Особливості електрон-фононної взаємодії в низькорозмірних 

напівпровідниках. 
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