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ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Фізика оптичних та фотоелектричних явищ в 

наноструктурах»                                                           (назва дисципліни) 
є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за 
кваліфікаційним рівнем магістр галузі знань 10 «Природничі науки» , 
     (зазначити відповідний рівень)     (зазначити) 
спеціальності 104 «Фізика та астрономія», спеціалізації  «Фізика 
наносистем»           (шифр і назва спеціальності)                                   (шифр і назва спеціалізації) 

Дана дисципліна нормативна 
                    (нормативна, за вибором) 

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

Викладається у  1  семестрі   1   курсу магістратури в обсязі – 90  год.  
                   (зазначається загальний обсяг) 

(  3,0  кредитів ECTS) зокрема: лекції –  30  год., практичні  0  год. семінарські 
заняття –  0  год., лабораторні –  0  год., самостійна робота –  60  год. У курсі 
передбачено  2  змістових модулі та  2  модульні контрольні роботи. 
Завершується дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни – отримання базових знаннь із фізики оптичних та 
фотоелектронних явищ в напівпровідникових наноструктурах для розв'язання 
задач професійної діяльності; розвиток навичок самостійного вивчення науково-
технічної літератури, набуття вміння формулювання практичних задач з 
врахуванням їх фізичної суті; розвинення наукового світогляду, сучасного 
фізичного мислення в області фізики низькорозмірних напівпровідників. 

Завдання – засвоєння основних оптичних та фотоелектронних явищ та 
фізичних закономірностей в напівпровідникових наноструктурах; оволодіння 
методами і принципами теоретичного та експериментального розв’язку 
фізичних проблем для даного класу явищ. 

Структура курсу 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: математичне формулювання та фізичний зміст основних фізичних 

принципів та законів із фізики оптичних та фотоелектронних явищ в 
напівпровідникових наноструктурах; основні теоретичні та експериментальні 
підходи для розгляду даного класу явищ; основні сучасні досягнення фізики 
оптичних та фотоелектронних явищ в напівпровідникових наноструктурах та їх 
застосування у різних галузях науки і виробництва. 

вміти: логічно і послідовно формулювати основні закономірності 
протікання оптичних та фотоелектронних процесів у напівпровідникових 
наноструктурах; самостійно працювати з науковою літературою в галузі фізики 
низькорозмірних напівпровідників. 



Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Нормативна навчальна дисципліна «Фізика оптичних та 
фотоелектронних явищ в наноструктурах» є складовою частиною циклу 
фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін підготовки фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності 8.04020303 - «Фізика 
наносистем». 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Фізика твердого тіла, Фізика 
напівпровідників, Фізика низькорозмірних напівпровідникових систем. 
 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 , а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 2, 3 

. Обов’язковим для допуску до заліку є отримання під час роботи протягом семестру не 
менше 38 балів. 
Оцінювання за формами контролю: (як приклад) 
 ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 19 балів Max. – 30 балів Min. – 19 балів Max. – 30 балів 
Усна відповідь при 
опитуванні під час 
лекції 

2 4 2 4 

Контроль із 
письмовими 
відповідями під час 
лекції 

2 4 2 4 

Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійне вивчення 

5 7 5 7 

Модульна контрольна 
робота 1 

10 15   

Модульна 
контрольна робота 2 

  10 15 

„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 – 38 балів для допуску до заліку обов’язково слід 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 із 
матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 

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: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 Залік  Підсумкова оцінка 

Мінімум 19 19 22 60 
Максимум 30 30 40 100 

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 умови іспиту)             Шкала відповідності (за умови заліку) 
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 

4 добре 
75 – 84  
65 – 74  

3 задовільно 
60 – 64  

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    

  
ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 
Змістовий модуль 1 

 

ТЕМА1. ПОГЛИНАННЯ СВІТЛА В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНОСТРУКТУРАХ (48 год.) 
 

Змістовий модуль 2 
 
ТЕМА2. РОЗСІЮВАННЯ СВІТЛА  В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНОСТРУКТУРАХ (12 год.) 
ТЕМА3. ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНОСТРУКТУРАХ 

(30год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари С/Р 
Змістовий модуль 1. 

 
1 Основні поняття оптики конденсованих фаз речовини. 2  4 

2 Механізми поглинання світла в об'ємних напівпровідниках. 2  4 

3 Міжзонні оптичні переходи в квантових ямах 2  4 

4 Внутрішньозонні оптичні переходи в квантових ямах 1 2  4 

5 Внутрішньозонні оптичні переходи в квантових ямах 2 2  4 

6 Оптичне поглинання в квантових точках та надгратках 2  4 

7 Оптичні властивості екситонів в напівпровідникових 
наноструктурах 1. 2  4 

8 Оптичні властивості екситонів в напівпровідникових 
наноструктурах 2. 2  4 

 Модульна контрольна робота 1    
Змістовий модуль 2. 

 

9 Механізми розсіювання світла в твердих тілах. 2  4 

10 Механізми розсіювання світла в напівпровідникових 
наноструктурах 2  4 

11 Захоплення носіїв заряду в гетероструктурах. 2  4 

12 Рекомбінація нерівноважних носіїв в квантових ямах 2  4 

13 Фотоелектричні явища в квантових ямах 2  4 

14 Світловипромінюючі прилади на основі напівпровідникових 
наноструктур 2  4 

15 Оптичні детектори, модулятори та перемикачі на 
квантових ямах 2  4 

 Модульна контрольна робота 2    

 ВСЬОГО 30 0 60 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 30 год. 
Семінари – 0 год. 
Самостійна робота - 60 год. 

 



ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
 

Завдання для самостійної роботи 
 

1. Формалізм огинаючої  функції для валентних підзон в квантових ямах. 
2. Густина станів в квантоворозмірних структурах. 
3. Друге наближення теорії квантових переходів. 
4. Співвідношення Крамерса-Кроніга. 
5. Поглинання світла за рахунок непрямих міжзонних переходів. 
6. Міжпідзонне поглинання світла в квантових точках. 
7. Резонансне відбивання та поглинання світла в структурах з квантовими ямами. 
8. Оптична спектроскопія одиничної квантової точки. 
9. Квантові мікрорезонатори. 
10. Магнітоекситони в структурах з квантовими ямами. 
11. Ефект Франца-Келдиша. 

 
 

Рекомендована література: [1-5, 6,7, 10]. 

 

ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  
 
Завдання для самостійної роботи 
 

1. Подвійний оптичний резонанс. 
2. Використання фотолюмінесценції для дослідження квантових точок. 
3. Квантово-розмірний ефект Штарка. 
4. Ефект Зеємана в квантових ямах. 
5. Лазери з інтегрованим електроабсорбційним модулятором. 
6. Прилади на основі власного електрооптичного ефекту. 
7. Лавинні фотодіоди на основі квантових ям. 
8. Фотоелектрична спектроскопія квантово-розмірних гетеронаноструктур. 
9. Сонячні елементи на основі напівпровідникових квантових точок. 
10. Лазери з напруженими квантовими ямами. 
11. Міжпідзонні квантово-каскадні лазери. 

 
 

Рекомендована література: [2, 4-8, 10]. 
 
 
 

 
 
ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ  
     



Модульна контрольна робота 1 

1. Правила відбору для міжзонних оптичних переходів в квантових ямах. 
2. Правила відбору для міжпідзонних переходів електронів в квантових ямах. 
3. Як впливає поляризація падаючої хвилі на імовірність міжзонного оптичного 

переходу в квантовій ямі? 
4. В чому полягає суть явища фотоіонізації квантових ям? 
5. Як залежить спектр поглинання від ширини квантової ями? 
6. Чи можливі міжпідзонні переходи дірок між підзонами важких та легких дірок? 
7. Як впливає електричне поле на спектр внутрішньозонного поглинання в 

квантових ямах? 
8. Особливості енергетичного спектру екситонів в квантових ямах. 
9. В чому різниця між одно- та двохфотонним поглинанням світла в квантових 

точках? 
10. Як буде змінюватись спектр поглинання при зміні періоду надгратки? 

 
Модульна контрольна робота 2 

 
1. В чому полягає суть розмірного квантування фононів в наноструктурах? 
2. В чому полягає суть багатофононного захоплення електронів на глибокі центри 

в квантовій ямі? 
3. В чому полягає суть механізмів Оже-рекомбінації в квантових ямах? 
4. Як лежить від температури імовірність випромінювальної рекомбінації в 

квантовій ямі? 
5. Яку інформацію можна отримати зі спектру фотолюмінісценції структури з 

квантовою ямою? 
6. Яким чином впливає температура на фотолюмінесценцію локалізованих в 

квантовій ямі екситонів? 
7. При яких умовах буде спостерігатись поперечна фото-е.р.с. при освітленні 

квантової ями? 
8. Як співвідносяться спектр поглинання та спектр фотопровідності для квантової 

ями? 
9. Яким чином можна досягти зміну довжини хвилі випромінюваного світла 

світлодіода на снові напівпровідникової квантової ями? 
10. Від чого будуть залежати спектральні характеристики фотодетектора на 

квантовій ямі? 
 
 



РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

Основна:  

1. Ю П., Кардона М. Основы физики полупроводников. М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2002.-560 с. 

2. Воробьев Л.Е., Ивченко Е.Л., Фирсов Д.А., Шалыгин В.А. Оптические 
свойства наноструктур. Санкт-Петербург: Наука. 2001.-188 с. 

3. Ж. Панков. Оптические процессы в полупроводниках. М.: Мир, 1973.-
456 с. 

4. С. В. Гапоненко, Н. Н. Розанов, Е. Л. Ивченко, А. В. Федоров, А. М. Бонч-
Бруевич, Т. А. Вартанян, С. Г. Пржибельский. Оптика наноструктур. 
СПб.: Недра, 2005 г.- 326 с. 

5. Воробьев Л.Е., Данилов С.Н., Зегря Г.Г., Фирсов Д.А., Шалыгин В.А., 
Яссиевич, И.Н., Берегулин Е.В. Фотоэлектрические явления в 
полупроводниковых и размерно-квантованных структурах. Санкт-
Петербург: Наука, 2001, 248 c. 

 
     Додаткова: 

6. B.R. Nag. Physics of Quantum Well Devices.- Kluwer Academic Publishers.- 
2002.- 308 p. 

7. S.L. Chuang. Physics of Photonic Devices.- Wiley.-2009.- 821 p. 
8. И.А. Карпович, Д.О. Филатов, А.П. Горшков. Фотоэлектрическая 

диагностика квантово-размерных гетеронаноструктур. Нижний Новгород, 
2007, 87 с. 

9. Low-dimensional semiconductor structures: fundamentals and device 
applications. Еd. by K. Barnham and D. Vvedensky. Cambridge University 
Press, 2001, 393 р. 

10.  Э. Розеншер, Б. Винтер. Оптоэлектроника.- М.: Техносфера, 2004, 592 с. 
 

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
 
1. Поглинання світла при прямих та непрямих переходах в напівпровідниках. 
2. Правила відбору для міжзонних оптичних переходів в квантових ямах. 
3. Коефіцієнт поглинання для міжзонних переходів в квантових ямах. 
4. Поляризаційна залежність міжзонного поглинання світла в квантових ямах. 
5. Правила відбору для внутрішньозонних оптичних переходів в квантових 
ямах. 
6. Ефект деполяризації при міжпізонних переходах електронів в квантових 
ямах. 
7. Фотоіонізація квантових ям. 
8. Вплив електричного поля на спектр внутрішньозонного поглинання. 
9. Особливості поглинання світла в квантових ямах за рахунок міжпідзонних 
переходів дірок. 



10. Внутрішньопідзонне поглинання світла в квантових ямах. 
11. Поглинання світла в квантових точках при міжзонних переходах. 
12. Оптичні переходи між мінізонами в надгратках. 
13. Екситонне поглинання світла в квантових ямах. 
14. Розсіювання світла на міжпідзонних збудженнях. 
15. Розсіювання світла на розмірно квантованих оптичних фононах в 
надгратках.  
16. Кінетика захоплення електронів в квантову яму в монополярному 
напівпровіднику. 
17. Багатофононне захоплення на глибокі центри в квантовій ямі. 
18. Механізми Оже-рекомбінації в квантових ямах. 
19. Фотолюмінесценція локалізованих екситонів в квантових ямах. 
20. Фотопровідність в структурах з квантовими ямами. 
21. Фотовольтаічні ефекти в структурах з квантовими ямами. 
22. Світлодіоди на основі напівпровідникових квантових ям. 
23. Лазери на квантових ямах, квантових дротах та квантових точках. 
24. Принцип дії фотодетекторів на квантових ямах. 
25. Принцип дії модуляторів світла на квантових ямах. 
26. Принцип дії оптичних перемикачів на квантових ямах. 
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