
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України 
 

 

З А Т В Е Р Д Ж У Ю  

Заступник директора з наукової роботи 

Інституту фізики напівпровідників 

ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 

д.ф.-м.н. 

__________________  В.П. Мельник 

            (підпис) 

«  5 »  вересня 2019 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС 

 

з дисципліни 

«Основи фізичних механізмів роботи наноелектронних приладів» 
 

 

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, 

 доктор філософії (PhD)  
 (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

Кількість кредитів  Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (ЄКТС):  4  кредитів – 120 годин 

 

по спеціальностям: 
 

105 Прикладна фізика та наноматеріали 
 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2020 



  

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:  

Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України 
 (повне найменування вищого навчального закладу) 

 

 

 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:  

Назаров Олексій Миколайович - доктор фізико-математичних наук, професор, завідуючий 

відділом Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України. 

 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання Вченою радою  Інституту фізики напівпровідників 

імені В.Є. Лашкарьова НАН України 10 вересня 2020 р., протокол № 7. 



  

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ Основи фізичних механізмів роботи наноелектронних приладів ” 

(за вимогами ECTS) 

 

Мета: Метою дисципліни „Основи фізичних механізмів роботи наноелектронних 

приладів” є вивчення  фізичних основ нанорозмірних явищ, що визначають основні 

властивості напівпровідникових приладів наноелектроніки. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є фізичні процеси, що мають місце в 

нанорозмірних приладах, їх особливості, що виникають під час переходу до нанометрового 

розміру матеріалів і структур. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи фізичних механізмів роботи 

наноелектронних приладів” є: 

– формування у аспірантів фізичного мислення на основі відповідних понять про 

наноструктурні матеріали і прилади на їх основі; 

– отримання знань про методи і підходи до отримання і формування 

наноструктурованих і нанорозмірних матеріалів і структур; 

– оволодіння методами експериментального дослідження електрофізичних 

властивостей наноструктур і наноелектронних приладів; 

– формування у аспірантів навичок роботи з нанорозмірними приладами. 

 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати:  

 сучасні проблеми та завдання фізики нанорозмірних систем; 

 класифікацію нанорозмірних систем; 

 методи експериментального дослідження властивостей наноструктур і 

нанорозмірних приладів; 

 основні фізичні властивості нанорозмірних і багатошарових 

напівпровідникових структур і напівпровідникових приладів; 

 

вміти:  

 робити аналітичний огляд літератури з технологій одержання та дослідження 

властивостей наноструктурних матеріалів і нанорозмірних приладів; 

 самостійно обирати методи отримання наноструктурованих матеріалів і 

нанорозмірних структур; 

Курс ІІ Галузь знань 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Семестр – 4 

Кількість кредитів ECTS – 4 

Тижневих годин - 4 

Природничі 

науки 

Тип: нормативна 

Загальна кількість годин – 120 

Аудиторних – 40 год. 

Лекції – 20 год. 

Практичні заняття – 0 год. 

Семінарські заняття – 20 год. 

Самостійна робота – 80 год. 



  

 самостійно обирати та використовувати методи експериментального 

дослідження наноструктурних матеріалів і приладів на їх основі; 

 розраховувати основні електричні параметри нанорозмірних приладів. 

 

Форми проведення занять: лекції, практичні. Організація роботи слухачів навчальної 

дисципліни передбачає формування поняттєво-категоріального масиву інформації з кожної 

теми, контрольні питання та самостійні завдання, роботу з науково-технічною літературою, 

а також розв’язання проблемних наукових задач. 

 

Поточний контроль: здійснюється на заняттях через індивідуальне і перехресне 

усне опитування, бліцопитування; письмові контрольні роботи; практичні, індивідуальні та 

самостійні завдання; робота з діаграмами, графіками, схемами; розв’язання творчих задач; 

робота аспірантів у парах і групах; самоконтроль, тестова форма оцінювання навчальних 

досягнень аспірантів тощо. 

 



  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ)  

з навчальної дисципліни “Основи фізичних механізмів роботи наноелектронних приладів" 

(ІІ курс – 4 семестр) 
 

№ Зміст 
Лекції, 

год. 

Практичні, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Разом, 

год. 

Змістовий модуль 1 

Основні поняття фізики нанорозмірних систем 

1.1. Тема 1. Основні поняття фізики 

наноматеріалів і основи фізики 

напівпровідників. 
2 - 10 12 

1.2. Тема 2. Квантові ефекти і 

енергетичний спектр електронних 

збуджень в системах знижувальної 

розмірності.  

2 2 5 9 

1.3. Тема 3. Закони зменшення розмірів 

напівпровідникових приладів. 

Закон Мура і «після Мура». 

2 2 5 9 

 Разом 6 4 20 30 

Змістовий модуль 2 

Прилади на ефекті кулонівської блокади 

2.1. Тема 4. Кулонівська блокада і 

основні елементи одноелектронних 

приладів 

2 - 10 12 

2.2. Тема 5. Принцип роботи одно-

електронного транзистора і 

елементи логіки на його базі. 

2 2 5 9 

2.3. Тема 6. Одноелектронна енерго-

незалежна пам’ять 
2 2 5 9 

 Разом 6 4 20 30 

Змістовий модуль 3 

Тонкоплівкові транзистори на основі структур кремнію-на-ізоляторі (КНІ) 

3.1. Тема 7. КНІ польові транзистори 

неповного збіднення і їх 

електричні властивості. 

2 - 5 7 

3.2. Тема 8. КНІ польові транзистори 

повного збіднення, нанодротові 

транзистори і їх властивості. 

2 2 5 9 

3.3 Тема 9. КНІ квантоворозмірні 

польові транзистори і їх 

властивості. 

2 2 10 14 

 Разом 6 4 20 30 

Змістовий модуль 4 

Прилади на основі квантоворозмірних напівпровідникових гетероструктур 

4.1. Тема 10. Основні поняття, модель 2 - 8 12 



  

Андерсена, методи визначення 

параметрів гетероструктури 

4.2. Тема 11. Селективно-лигований 

гетероперехід. Селективно-

лигований польовий транзистор 

(HEMT). 

2 2 8 12 

4.3 Тема 12. Транзистори на гарячих 

носіях. Транзистор з проникливою 

базою. Резонансно-тунельний діод. 

2 2 4 6 

 Разом 6 4 20 30 

Всього 24 16 80 120 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни забезпечують: 

опорні конспекти лекцій, бібліотечні посібники зі списку рекомендованої літератури, 

електронні посібники, мультимедійні презентації, діючі нормативно-правові законодавчі 

акти України, довідково-інформаційні інтернет-джерела тощо.  



  

ЗМІСТ НОРМАТИВНО-НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ОСНОВИ ФІЗИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ РОБОТИ НАНОЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ВСТУП ДО КУРСУ " ОСНОВИ ФІЗИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ РОБОТИ 

НАНОЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ "  

 

Тема 1. Основні поняття фізики наноматеріалів і основи фізики напівпровідників. 

Визначення наноматеріалів, наноструктур, наносистем. Розмірні ефекти в нанометеріалах. 

Основні поняття у фізиці напівпровідників: ширина забороненої зони; зона Брилюена і 

дисперсійна залежність енергії; поняття рівня Фермі і його зв´язок з концентрацією носіїв 

заряду в зонах провідності і валентній зоні. 

 

Тема 2. Квантові ефекти і енергетичний спектр електронних збуджень в системах 

знижувальної розмірності. 

Квантове обмеження: частинка в одновимірній прямокутній потенціальній ямі; частинка у 

тривимірній потенціальній ямі; частинка у прямоутній потенціальнія ямі обмеженої висоти. 

Тунелювання Фаулера-Нордгейма. Щільність станів в об´ємних та нанорозмірних системах. 

 

Тема 3. . Закони зменшення розмірів напівпровідникових приладів.  

Принципи маштабування напівпровідникових приладів. Модель роботи польового 

транистора в лінійному режимі.Фундаментальні фізичні обмеження зменшення розмірів 

приладів. Обмеження, що пов´язані з функцінуванням приладу. Закон Мура. Надбар’єрна 

модель визначення струму витоку польового транзистора. Масштабування нанорозмірних 

приладів. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ПРИЛАДИ НА ЕФЕКТІ КУЛОНІВСЬКОЇ БЛОКАДИ 

 

Тема 4. Кулонівська блокада і основні елементи одноелектронних приладів 

Визначення ефекту кулонівської блокади і вимог його виявлення. Одноелектронна комірка. 

Одноелектронна пастка. 

 

Тема 5. Принцип роботи одноелектронного транзистора (ОЕТ) і елементи логіки на 

його базі 

Ефект кулонівської блокади при проходженні струму крізь два тунельних переходи. 

Кулонівська блокада в ОЕТ. Стік-затворна характеристика приладу. Струмовий ключ. 

Інвертор на ОЕТ. 

 

Тема 6. Одноелектронна енергонезалежна пам’ять 



  

Енергонезалежної пам’яті на наноструктурованому кремнієвому каналі. Основи роботи 

енергонезалежної пам’яті на МОН структурах із плаваючим затвором. Елементи 

енергонезалежної пам’яті з нанокристалітами в ролі плаваючого затвора. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

ТОНКОПЛІВКОВІ ТРАНЗИСТОРИ НА ОСНОВІ СТРУКТУР КРЕМНІЮ-НА-

ІЗОЛЯТОРІ (КНІ) 

 

Тема 7. КНІ польові транзистори неповного збіднення і їх електричні властивості.  

Типи КНІ транзисторів. Позитивні властивості КНІ приладів і схем на їх основі. КНІ 

транзистори неповного збіднення. Ефекти «плаваючої» плівки і їх пригничення. 

 

Тема 8. КНІ польові транзистори повного збіднення, нанодротові транзистори і їх 

властивості. 

Особливості роботи КНІ транзисторів повного збіднення. Модель Лі-Фосума. Ефекти 

короткого каналу. Багатозатворні польові транзистори. Нанодротові безперехідні 

транзистори. 

 

Тема 9. КНІ квантоворозмірні польові транзистори і їх властивості. 

Особливості роботи квантоворозмірних КНІ транзисторів. Ефект об’ємної інверсії. Вплив 

квантування на порогову напругу, рухливість носіїв, вольт-амперні характеристики. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 

ПРИЛАДИ НА ОСНОВІ КВАНТОВОРОЗМІРНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ 

ГЕТЕРОСТРУКТУР 

 

Тема 10. Основні поняття, модель Андерсена, методи визначення параметрів 

гетероструктури. 

Типи гетероструктур. Модель Андерсена. Визначення внутрішнього вбудованого 

потенціального бар’єру. Вольт-амперні характеристики гетероструктури. Вольт-ємносні 

характеристики. Методи визначення основних електрофізичних параметрів гетероструктури. 

Супергратки. 

 

Тема 11. Селективно-лигований гетероперехід. Селективно-лигований польовий 

транзистор (HEMT). 

Селективно-лигований гетероперехід, особливості його конструкції і роботи. Селективно-

лигований польовий транзистор (СЛПТ), типи СЛПТ і особливості їх роботи. 

 

Тема 12. Наноприлади із поперечним транспортом. 

Транзистори на гарячих носіях. Транзистор з проникливою базою. Резонансно-тунельний 

діод і транзистор. 
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