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Мета дисципліни.  
Метою викладання є вивчення фізичних основ і знайомство 

з актуальними проблемами нової галузі нанофізики, що 

використовує квантові властивості спіну електрону, а також 

з основними напрямками їх застосування в системах 

нетрадийійної енергетики. 

Очікувані результати навчання.  

Студенти мають досягти таких результатів навчання: 

знати: особливості магнитізму конденсованої 

речовини в нанорозмірних системах та системах зі 

зменшеною розмірністю, найважливіші експериментальні 

методи виготування та дослідження нанорозмірних систем, 

сучасні методи обчислювання електронної структури 

речовини і квантового спін-залежного транспорту, 

актуальні проблеми спінтроніки і перспективні напрямки 

застосування досягнень спінтроніки в галузі інформаційних 

технологій.  

вміти: застосувати методи сучасної квантової фізики 

для наукового аналіза проблем і процесів у галузі фізики 

нанорозмірних систем та систем зі зменьшеною 

розмірністю; розуміти, викладати та критично оцінювати 

складні фізичні процеси в наносистемах; читати і розуміти 

поточну журнальну літературу в галузях наномагнетизму, 

спінтроніки та інформаційних технологій.  

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Змістовий модуль 1. Фізичні основи наноелектроніки.  

Тема 1. Зміна в парадигмі. Дві ключові концепції: 

щільність станів і електрохімічний потенціал. Чому течуть 

електрони. Функція розподілу Фермі-Дірака. Узагальнений 

закон Ома. Провідність великих і маленьких провідників. 

Опір балістичного провідника. 

Тема 2. Дві концепції: число частинок і щільність 

станів. Довжина хвилі де Бройля. Формули провідності. 

Графен. Концепція числа мод. Квантування провідності. 

Тема 3. Вольт-амперна характеристика за межами 

режиму лінійного відгуку. Чому струм насичується? Роль 



електростатики в розумінні струму електронів. 

Самоузгоджена модель. Модель розширеного каналу. Нова 

гранична умова. Кінетичне рівняння Больцмана. Інтеграл 

зіткнень. 

Тема 4. Спіновий клапан. Рівняння Валета-Фера. 

Нелокальні спінові потенціали. Зв'язок між спінами і 

магнітами. Поворот вектора намагніченості спіновим 

струмом. Електрони як магніти. 

Тема 5. Струм, викликаний температурою. Коефіцієнт 

Зеєбека. Потік тепла. Ефект Пельт’є. Лінійний відгук. 

Коефіцієнт Зеєбека, коефіцієнт Пельт’є і теплопровідність в 

однорівневих пристроях. Потік тепла, викликаний 

фононами. Функція розподілу Бозе-Ейнштейна. 

Змістовий модуль 2. Теоретичні методи спінтроніки.  

Тема 6. Магнетизм у атомах. Електронні стани у 

твердому тілі. Взаємодія електронів. Магнітна взаємодія: 

модель Гейзенберга. Локалізовані магнитні моменти. 

Зонний магнетизм. Локальна густина станів. Поверхневі 

стани. Магнітна анізотропія.  

Тема 7. Функція пропускання і матриця розсіяння. 

Функції Гріна та їх зв'язок з матрицею розсіяння. Модель 

сильного зв'язку. "Власна енергія". Облік впливу 

нескінченних проводів в матриці кінцевого розміру.  

Тема 8. Тонкі магнітні плівки. Спін-орбітальна 

взаємодія. Ефект Рашби. Спіновий польовий транзистор. 

Двострумова модель Мотта. Модель тунельного 

магнетоопору Джул'єра. Ефект гігантського магнітоопору. 

Тонкі магнітні плівки. Міжшарова обмінна взаємодія. 

Тунельний магнітоопір: теорія і експеримент. Транспорт 

через квантові точки. Кулонівська блокада. 

Методи контролю результатів навчання 

На заняттях оперативний контроль, опитування студентів. 

Підсумковий - залікова робота. 

Мова викладання.  

Державна та англійська. 

 


