ВСТУП
1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з основними ідеями та методами фізики
низьковимірних систем, що є базою сучасної мікроелектроніки та нано-електроніки, що
лежить в осномі нових методів та підходів у мікробіології та супрамолекулярної хімії.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності):
1. Знати основи фізики твердого тіла та ківантової фізики
2. Вміти застосовувати знання з фізики твердого тіла та квантової фізики до аналізу
властивостей твердотільних систем і структур
3. Володіти елементарними навичками з математичного аналіза, лінійної алгебри та
аналітичної геометрії та диференціальних рівнянь

3. Анотація навчальної дисципліни:
Розглядаються основні ефекти, що пов'язані з низькою розмірністю систем, як класичні,
так і квантоворозмірні. Обговорюються
основні технологічні методи отримання
низьковимірних систем та основи сучасних експериментальних методик контролю їхньої
морфології та фізичних параметрів. Серед класичних явищ у низьковимірних системах
розглянуто ефекти ближнього поля, елементи нанооптики та ефекти сучасної плазмоніки.
Описано властивості квантоворозмірних ефектів у квантових ямах, надґратках, квантових
нитках та точках. Проаналізовано особливості квантового ефекту Холла. Показано, як
досліджувані ефекти можуть застосовуватись у сучасних фізиці, хімії, біології та
медицині.
4. Завдання (навчальні цілі):
Навчальні цілі дисципліни спрямовані на досягнення таких загальних та фахових
компетентностей: ЗК3; ЗК4; ЗК9; ЗК12; ЗК15; ФК1;ФК2; ФК10 .
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та
відповідальність)

Ко
д

Результат навчання

Форми
викладання і
навчання

1.1 Знати основні ідеї та явища фізики низьковимірних Лекції
систем, основні моделі для описання явищ, розуміти
межі їх застосування

1.2 Знати взаємозв´язки між явищами в об´ємних тілах Лекції
та низьковимірних системах

2.1 Вміти застосовувати моделі фізики низьковимірних Лекції,
систем до аналізу явищ в складних, в тому числі
хіміко-біологічних, системах
4.1 Прийняти і обгрунтувати рішення по застосуванню
методів фізики низьковимірних систем в плануванні
та проведенні експериментів в складних в тому числі
хіміко-біологічних, системах

практичні
заняття
Лекції,
самостійна
робота

Методи
Відсоток у
оцінювання та
підсумкові
пороговий
й оцінці з
критерій
дисципліни
оцінювання

Письмова
контрольна
робота 1
Запитання
екзамені
Письмова
контрольна
робота 2
Задача
екзамені

Індивідуальна
семестрова
робота

20%

на

20%
20%

на

20%

20%
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
навчання
Результати навчання дисципліни
1.1
Програмні результати навчання
ПР1.1. Знати сталі наукові концепції та сучасні теорії хімії, а також
+
фундаментальні основи суміжних наук.
ПР1.2. Знати та розуміти основні факти, концепції, принципи і теорії,
що стосуються предметних областей, опанованих у ході магістерської +
програми.
ПР1.3. Застосовувати отримані знання і розуміти як вирішити якісні
+
та кількісні задачі незнайомої природи.
ПР1.10. Здійснювати систематизацію та критичний аналіз даних.
ПР1.16. Представляти науковий та практичний матеріал в письмовій
+
та усній формах.
ПР2.4. Здатність вчитись самостійно для безперервного професійного
розвитку.
ПР2.5. Здатність приймати обґрунтовані рішення, нести
відповідальність за власні судження та результати.

результатами
1.2

2.1

4.1

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+
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7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Контрольна робота 1: 20 балів /12 балів.
2. Контрольна робота 2: 20 балів /12 балів.
3. Індивідуальне семестрове завдання: 20 балів /12 балів.
Усього: 60 балів / 36 балів.
- підсумкове оцінювання у формі екзамену:
Максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом - 40 балів.
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути
меншою 24 балів.
Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше ніж 36 балів.
Студент допускається до екзамену за умови виконання всіх контрольних та індивідуальних
семестрових робіт.
7.2 Організація оцінювання:
На п’ятому та останньому лекційних заняттях проводяться письмові контрольні роботи.
Контрольні роботи спрямовані на визначення рівня знань студентами матеріалів лекцій за
весь семестр.
Протягом семестру студенти виконують індивідуальне семестрове завдання, результати
виконання якого представляють на семінарських заняттях.
Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (36
балів), для одержання допуску до екзамену обов’язковим є виконання додаткових завдань.
Під час екзамену студенти мають надати відповідь на одне теоретичне запитання та
розв'язати одну задачу.
7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і практичних занять
Кількість годин
№
Назва теми
практичні Самостійна
п/п
лекції
робота
заняття
Частина 1 Класичні розмірні ефекти в фізиці тонких плівок та нано-композитів
Вступ. Загальна характеристика низьковимірних
систем. Гетероструктури, квантові ями
та надгратки. Молекулярно-напівпровідникові нано-композити. Класичні та
квантові
ефекти,
що
викликані
1
2
2
пониженою вимірностю систем
Тема 1 Особливості провідності тонких
металічних плівок. Ефективна
сприйнятливість тонких плівок та мезочастинок
Тема 2 Оптичні властивості наночастинок та
тонких плівок.
Зовнішнє та локальне поле. Відгук на локальне
2
та зовнішнє поле. Ефективна сприйнятливість.
2
4
Самоузгоджене локальне поле. Рівняння
Ліппмана-Швінгера самоузгодженого поля.

3

4

5
6

7

8

9

Тема 2 Оптичні властивості наночастинок та
тонких плівок.
Ефективна сприйнятливість тонких плівок та
мезо-частинок. Поглинання зовнішнього
випромінювання мезо-частинками та тонкими
плівками.
Тема 2 Оптичні властивості наночастинок та
тонких плівок.
Ефективна сприйнятливість нанокомпозитних
плівок та. Поглинання зовнішнього
випромінювання нанокомпозитними плівками.
Тема 3 Поверхневі хвилі
Збудження поверхневого плазмон поляритона.
Поверхневий плазмон поляритонний резонанс.

1

1

2

1
Контрольна робота №1
Частина 2 Квантово-розмірні ефекти
Тема 4 Квантові ями
Ієрархія довжин в структурах з квантоворозмірними ефектами. Спектр електронних
2
станів в квантових ямах. Прямокутна квантова
яма. Щильність станів в квантових ямах.
Поперечний електронний транспорт.
Тема 5 Гетероструктури та надгратки
Спектр електронних станів в надгратках.
2
Формування мінізон. Повздовжна та поперечна
ефективні маси. Щильність станів в надгратках
Тема 6 Тунельний транспорт
2
Метод Т-матриці. Коефіцієнт проходження

2

4

4

2

6

6

6

2

10
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електрона через тунельну структуру. Резонансне
тунелювання. Тунельні діоди

10

11

12

Тема 7 Квантові нитки
Квазі-одновимірний рух електронів в квантових
нитках. Щільність станів. Квантовий транспорт.
Формула Ландауера. Квантування кондактансу.
Тема 8 Квантові точки
Спектр електронних станів в квантових точках.
Ефекти локального поля в низьковимірних
системах. Лембовські зсуви рівнів в квантових
точках. Електронні та оптичні властивості
масивів квантових точок.
Тема 9 Квантовий ефект Холла
Контрольна робота №2
ВСЬОГО

1

2

8

1

2

6

2
1
20

4
10

60

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій – 20 год.
Практичні заняття - 10 год.
Самостійна робота – 60 год.
9. Рекомендовані джерела:
Основна:
1.
V.Mitin, V.Kochelap, M.Strasio, "Quantum Heterostructures/ Microelectronics and
Optoelectronics", Univ.Press., Cambridge, 1998
2.
J.Davies, "The Physics of Low-Dimensional Semiconductors. An Introduction", Univ.Press.,
Cambridge, 1998
3.
О.В.Третяк, В.З.Лозовський, “Фізика низьковимірних систем”, ВПЦ Київський
університет, Київ, 2013
Додаткова:
1. О.В.Третяк, В.З.Лозовський, “Основи фізики напівпровідників” Том 2, ВПЦ Київський
університет, Київ, 2009
2. O.Keller, Physics of local field // Phys. Rep.-1996.- v. 268, N2/3.
3. Girard C., Joachim C., Gauthier S. The physics of the near-field. // Rep.Prog.Phys.- 2000.Vol.63.- P.893-938.
4. V.Lozovski, The Effective Susceptibility Concept in the Electrodynamics of Nano-Systems // J.
Computational & Theoretical Nanosciences.- 2011.- v.7.-p.2077-2093.
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