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Мета дисципліни.  
Метою викладання є вивчення нових фізичних концепцій 
нанофізики та їх застосування в системах нетрадийійної 
енергетики. 
Очікувані результати навчання.  

Студенти мають досягти таких результатів навчання: 
знати: фізичні основи наноелектроніки, ознайомитися 

з перспективними напрямками застосування 
нанотехнологій в альтернативній енергетиці.  

вміти: читати і розуміти поточну журнальну 
літературу в галузях нанофізики, наноелектроніки та 
інформаційних технологій. 
Теми аудиторних занять та самостійної роботи 
Змістовий модуль 1. Основні поняття.  
Тема 1. Новий закон Ома. Зміна парадігми. Дві ключові 
концепції. Чому електрони течуть. Узагальнений закон 
Ома. Дифузна та балістична провідність. Контактна 
генерація тепла. 
Тема 2. Квант опору. Дві концепції: щільність частинок та 
щільність станів. Довжина де Бройля. Формули провідності. 
Приклад: графен. Квантування провідності. 
Тема 3. Нанотранзистор. Чому струм насичується. Роль 
електростатики. Само-узгоджена модель. Розширена 
модель каналів. Нові граничні умови. Рівняння Больцмана. 
Тема 4. Електрон, що "обертається". Спіновий вентиль. 
Рівняння Валета-Ферта. Спіновий потенціал. Переключення 
магніта спінами. Електрон як магніт. 
Тема 5. Термоелектрика. Прилади для більш "зеленого" 
світу. Струм, керований температурою. Коефіцієнт Зеебека. 
Теплопровідність. Однорівневі пристрої. Теплопровідність, 
що викликана фононами. 
Змістовий модуль 2. Квантовий транспорт.  
Тема 6. Квантові системи. Рівняння Шредінгера. Від 
диференціальних до матрічних рівнянь. Дисперсійне 
відношення. За межами 1D. Матрічне рівняння з "базісом". 
Графен.  
Тема 7. Квантовий транспорт. Однорівневий резістор: 



напівкласична та квантова модель. Багаторівненвий 
резістор: квантова модель. Рівняння NEGF (нерівноважних 
функцій Гріна). 1D дріт. 1D дріт з одним розсіювачем. 
Тема 8. Фундаментальні обмеження. Другий початок 
термодинаміки. Ентропія. Рівновага. Ентропія Шеннона. 
Інформація. Інфо-батареї. 
Методи контролю результатів навчання 
На заняттях оперативний контроль, опитування студентів. 
Підсумковий - залікова робота. 
Мова викладання.  
Державна та англійська. 

 


