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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основними методами чисельного 
моделювання  сучасних базових елементів мікро- та наноелектронних схем та фізичних процесів, що 
в них протікають. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  
Навчальна дисципліна «Комп’ютерний експеримент у мікро та наноелектроніці» базується на 

циклі дисциплін професійної та практичної підготовки бакалавра, а саме: “Загальна фізика”, “Фізика 
твердого тіла”, "Математичний аналіз", “Диференціальні рівняння”. 

Попередні вимоги: 
1. студент повинен знати: основні закони, рівняння та співвідношення курсу загальної фізики, 

курсу фізики твердого тіла та курсу вищої математики. 
2. студент повинен вміти: будувати практично придатні фізичні моделі реальних систем, 

ідентифікувати основні та другорядні фактори, що визначають поведінку в часі та фізичні 
властивості фізичних систем, формулювання фізичних моделей мовою диференціальних та 
алгебраїчних рівнянь. 

3. студент повинен знати: основи теорії наближень при розв’язанні фізичних задач, основні 
засади побудови комп'ютерних алгоритмів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Вивчення дисципліни «Комп’ютерний експеримент у мікро та наноелектроніці» дозоляє 

зрозуміти та опанувати основні методи чисельного моделювання перспективних нанорозмірних 
електронних приладів. Основні фізичні процеси, які при цьому розглядаються, є напівкласичні 
процеси переносу заряду на різних масштабах довжин. Використовуються моделі дрифту-дифузії, 
гідродинамічного переносу та енергетичного балансу. Розглядаються частинкові методи 
моделювання найбільш поширених базових пристроїв інтегральної електроніки. При цьому 
необхідно враховувати усі основні міжчастинкові взаємодії, включаючи квазічастинки, зокрема 
електрон-електронна взаємодія, електрон-іонна взаємодія, електрон-фононна взаємодія, тощо. В 
процесі вивчення дисципліни однакову увагу приділено як теорії процесів переносу так і 
конкретним чисельним методам побудованим на їхній основі, тобто алгоритмам, їхній оптимізації, 
обчислювальним системам на яких вони можуть працювати, тощо. Розглядаються такі пристрої як 
традиційні біполярні транзистори, польові транзистори, транзистори на електронах з високою 
мобільністю, резонансні тунельні діоди, структури типу напівпровідник на ізоляторі, тощо. Зокрема, 
розглянуто процеси протікання в них електричного струму та тепловиділення. Дано огляд 
програмних пакетів, як комерційних так і з відкритим кодом, що реалізують алгоритми обчислень в 
межах вищевказаних моделей. 

 
4. Завдання (навчальні цілі): 

1. Надати основні відомості з курсу «Комп’ютерний експеримент у мікро та наноелектроніці», 
які складають важливу частину загально-наукової підготовки студента за спеціальністю «Прикладна 
фізика та наноматеріали».  
2. Надати основні знання з теорії елементарних процесів в напівпровідниках, структурах 
метал-напівпровідник, ізолятор-напівпровідник, гетероструктурах, тощо, а також про фізичне 
підгрунтя основних електричних характеристик таких структур. 
3. Навчити застосовувати основні відомості курсу у професійній діяльності при роботі з будь-
якими готовими до використання програмними пакетами, або при створенні власних пакетів, 
розвивати при цоьму креативний підхід до виконання поставлених завдань. 
4. Навчити застосовувати отримані знання та уміння в науковій діяльності або при розробці 
новітніх електронних приладів. 

Забезпечення досягнення компетентностей: 
ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 
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здорового способу життя. 
ЗК-4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК-7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК-9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК-10 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
 
ФК-6 Здатність брати участь у обробленні та оформленні результатів експерименту. 
ФК-7 Здатність до постійного поглиблення знань в галузі прикладної фізики, інженерії та 
комп’ютерних технологій 
ФК-9 Здатність використовувати методи і засоби теоретичного дослідження та математичного 
моделювання для опису фізичних об’єктів, пристроїв та процесів. 
ФК-10 Здатність використовувати знання про фізичну природу об’єктів у роботах по створенню 
нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів і речовин, зокрема, наноматеріалів. 

 
5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання (1, знати; 2, вміти;  

3, комунікація; 4, автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або методи і 
технології) викладання 

і навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1 студент повинен знати: 
лекційні заняття з 

використанням 
комп’ютерних засобів   

візуалізації даних 

письмові модульні 
контрольні роботи із  

використанням 
табличних процесорів 

до 45 

1.1 Загальні основи фізики напівпровідників та 
нанорозмірних електронних приладів   До 7 

1.2 
Базові підходи до обчислення електронних, 
оптичних, магнітних та інших фізичних 
параметрів нпівпровідників 

  До 8 

1.3 
Основні фізичні процеси, що відбуваються 
при протіканні електричного струму через 
напівпровідники 

  До 7 

1.4 
Вплив дефектів та інших неоднорідностей 
структури напівпровідника на процеси 
транспорту носіїв заряду 

  До 8 

1.5 
Основні алгоритми моделювання процесів 
протікання струму та генерації тепла в 
напівпровідниках 

  До 7 

1.6 
Основні алгоритми моделювання розподілу 
полів та потоків носіїв заряду в 
тривимірних нанорозмірних 
напівпровідникових зразках 

  До 8 

2 студент повинен вміти: 
лекційні заняття з 

використанням 
комп’ютерних засобів   

візуалізації даних 

письмові модульні 
контрольні роботи із  

використанням 
табличних процесорів 

до 45 

2.1 
Будувати алгоритми розрахунку 
електричного струму в напівпровідникових 
приладах в заданих граничних умовах 

  До 15 

2.2 
Застосовувати наявні програмні засоби для 
комп’ютерного моделювання перспективної 
елементної бази інтегральної електроніки  

  До 15 

2.3 
Використовувати стандартні програмні 
засоби для візуалізації та публікації 
результатів чисельних розрахунків 
параметрів напівпровідникових приладів  

  До 15 

3 комунікація: 
лекційні заняття з 

використанням 
комп’ютерних засобів   

візуалізації даних 

письмові модульні 
контрольні роботи із  

використанням 
табличних процесорів 

до 5 

3.1 
Здатність грамотно комунікувати результати 
моделювання одержаних в комп’ютерному 
експерименті (як в усній так і письмовій 
формах), підбирати правильну наукову 

  До 3 
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термінологію 

3.2 Здатність до командної роботи при створенні 
програмного коду у великих обсягах   До 2 

4 автономність та відповідальність: 
лекційні заняття з 

використанням 
комп’ютерних засобів   

візуалізації даних 

письмові модульні 
контрольні роботи із  

використанням 
табличних процесорів 

до 5 

4.1 

Здатність до самостійного пошуку 
необхідних джерел наукової та методичної 
літератури, описів програмних пакетів, 
документації мов програмування та 
прикладних бібілотек 

  До 3 

4.2 
Здатність самостійно визначати та планувати 
достатні обчислювальні потужності для 
досягнення бажаних результатів 
моделювання наноелектронних приладів 

  До 2 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 

які не входять до блоків спеціалізацій 

 

  
Результати навчання дисципліни Код 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2  
Програмні результати навчання (назва) 
ПРН 1. Розуміти предметну область сучасної прикладної 
фізики та математики.  +  +   +  +   +  
ПРН 2. Знати основи технологій та методів дослідження 
властивостей речовин і матеріалів, включаючи 
наноматеріали. 

 +   + +  +   +  + 

ПРН 7. Вміти застосовувати фізичні, математичні та 
комп’ютерні моделі для дослідження фізичних явищ, 
приладів і наукоємних иехнологій. 

+ +    +  +    +  

ПРН 8. Розуміти фізичні основи створення нових приладів, 
апаратури, обладнання, матеріалів (включаючи 
наноматеріали), речовин, технологій. 

  + +   +    +   



 

7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів 
навчання визначається за результатами написання письмових контрольних робіт. Внесок 
результатів навчання у підсумкову оцінку, за умови їх опанування на належному рівні: 

- результати навчання 1.1 – 1.6 [знання] – до 45 %; 
- результат навчання 2.1 – 2.3 [вміння] – до 45%; 
- результат навчання 3.1-3.2 [комунікація] – до 5%; 
- результат навчання 4.1-4.2 [автономність та відповідальність] – до 5%; 

Форми оцінювання студентів: 
семестрове оцінювання: контроль здійснюється за таким принципом. 
1. Контрольна робота з тем 1-7 (письмово): РН 1.1-3, РН 2.1, РН 3.1, РН 4.1                     – 30 балів. 
2. Контрольна робота з тем 8-14 (письмово): РН 1.4-6, РН 2.2-3, РН 3.2, РН 4.2             – 30 балів. 

 
підсумкове оцінювання (у формі заліку): форма заліку – письмово-усна. Всього за залік 
можна отримати від 0 до 40 балів. Умовою досягнення позитивної оцінки за дисципліну є 
отримання не менш ніж 60 балів, при цьому, оцінка за залік не може бути меншою 24 балів. 

- умови допуску до підсумкового заліку: умовою допуску до заліку є отримання 
студентом сумарно не менше, ніж критично-розрахунковий мінімум за семестр – 36 балів. 

 

7.2. Організація оцінювання; (обов’язково зазначається порядок організації 
передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням 
орієнтованого графіку оцінювання): 

Оцінювання за формами контролю: 

Семестрова робота Кількість балів 
Min. – балів Max. – балів 

Модульна контрольна робота №1 18 30 
Модульна контрольна робота №2 18 30 

 
Орієнтований графік оцінювання: 

Форма оцінювання Орієнтовний період для здійснення 
відповідної форми оцінювання 

Модульна контрольна робота №1 березень 
Модульна контрольна робота №2 травень 
Залік червень 

 
Розрахунок балів, які отримують при успішній здачі заліку: 

Значення Семестр Залік Підсумкова оцінка 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 60 40 100 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень, % / Marks, % 
Зараховано / Accepted 90-100% 

Не зараховано / Not Accepted 
75-89% 
60-74% 
0-59% 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять 
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№ 
з/п Назва теми 

У тому числі - кількість годин 

Лекції Практичні, 
лабораторні 

Самостійна 
робота 

1 Вступ та огляд курсу “Комп’ютерний 
експеримент у мікро та наноелектроніці”. 2 – 2 

 

2 Основні типи транзисторів в сучасній  
мікро та наноелектроніці 2 – 2 

 

3 
Основні фізичні параметри базових 
напівпровідникових матеріалів сучасної 
мікро- та наноелектроніки. 

2 – 2 
 

4 Напівкласична теорія транспорту носіїв 
електричного заряду. 2 – 2 

 

5 Основні фізичні механізми розсіяння носіїв 
електричного заряду (е-е, e-ph, e-d) 2 – 2 

 

6 Алгоритми чисельних розрахунків 
рухливості носіїв заряду в напівпровідниках 2 – 2 

 

7 Дрейфово-дифузійне рівняння та його 
чисельне розв’язання 2 – 2 

 

8 Гідродинамічне моделювання 
нанорозмірних електронних приладів 2 – 2 

 

9 Частинкові методи моделювання 
нанорозмірних електронних приладів 2 – 2 

 

10 Моделювання термічних ефектів в  
нанорозмірних електронних приладах 2 – 2 

 

11 
Квантові поправки до напівкласичних 
методів моделювання базових елементів 
наноелектроніки  

2 – 2 
 

12 Чисельні розрахунки зонної структури 
напівпровідників 2 – 2 

 

13 
Метод функцій Гріна чисельного розв’язку 
базових рівнянь транспорту носіїв 
електричного заряду. 

2 – 2 
 

14 
Огляд комерційних програмних пакетів 
моделювання приладів та схем 
наноелектроніки 

2 – 2 
 

Всього 28 – 28  
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Загальний обсяг 58 год., в тому числі: 
Лекції  28 год. 
Консультації  2 год. 
Самостійна робота  28 год. 
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2. M.S. Lundstrom, J. Guo. Nanoscale Transistors – Device Physics, Modelling and Simulation. – 

Springer Science+Business Media, Inc, 2006. – 217 pp. 
3. E.A. Gutierrez-D. Nano-Scaled Semiconductor Devices - Physics, Modelling, Characterisation 

and Societal Impact. – The Institution of Engineering and Technology, 2016. – 453 pp. 
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1. D.L. Pulfrey. Understanding Modern Transistors and Diodes. – Cambridge University Press, 

2010. – 335 pp. 
2. I.S. Amiri, H. Mohammadi, M. Hosseinghadiry. Device Physics, Modelling, Technology, and 

Analysis for Silicon MESFET. – Springer Nature Switzerland AG, 2019. – 122 pp. 
3. W. Lambrechts, S. Sinha, J. Abdallah, J. Prinsloo. Extending Moore’s Law through Advanced 

Semiconductor Design and Processing Techniques. – Taylor & Francis Group, LLC, 2019. – 354 pp. 


