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Консультації з дисцип-

ліни відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій та лабораторних занять (за 

попередньою домовленістю). Можливі також он-лайн консультації 

через електронну пошту. 

Сторінка курсу https://physics.lnu.edu.ua/course/tekhnolohichni-osnovy-elektroniky-

104-fizyka-ta-astronomiia  

Інформація про дисцип-

ліну 

Навчальна дисципліна „Технологічні основи електроніки” знайо-

мить студентів із фізичними принципами роботи основних при-

строїв наноелектроніки. Значна увага зосереджена на розгляді бу-

дови та особливостей функціонування транзисторів нанометрового 

діапазону, реалізованих за використанням об’єктів з обмеженою 

розмірністю. Широко представлено інформацію про технологічні 

процеси створення мікросхем з високим ступенем інтеграції еле-

ментів.  

Коротка анотація дис-

ципліну 

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістовного 

модуля: 

1. Елементи наноелектроніки. 

Мета та цілі дисципліни Метою навчальної дисципліни «Технологічні основи електроніки» 

є формування у студентів знань і умінь в області конструювання, 

створення та фізичних принципів роботи сучасних елементів напі-

впровідникової наноелектроніки. Лабораторний практикум з курсу 

«Технологічні основи електроніки» для студентів фізичного факу-

льтету є основою для набуття відповідних навиків роботи з прик-

ладними програмними пакетами для моделювання фізичних пара-

метрів дискретних елементів, дає відомості про основні фізичні 

основи  їх функціонування, закладає передумови для самостійної 

наукової роботи. 

Література для вивчен-

ня дисципліни 

Основна література: 

1. Jha. N. Nanoelectronic Circuit Design / N. Jha, D. Chen. – 
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3. Iniewski K. Nanoelectronics / K. Iniewski. – The McGraw-Hill 

Companies, 2011. – 540 p. 

4. Sattler K.D. Handbook of Nanophysics. Nanoelectronics and 
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6. Готра З. Ю. Фізичні основи електронної техніки / З. Ю. Гот-

ра, І. Є. Лопатинський, Б. А. Лукіянець, З. М. Микитюк, І. В. 

Петрович. – Львів : Бескид Біт, 2004.– 880 с. 

7. Horowitz P., Hill W. The Art Of Electronic / P. Horowitz, W. 

Hill. – Cambridge University Press, 2015. – P. 1225.. 

Додаткова література: 

1. Margolis M. Arduino Cookbook / M. Margolis – O’Reilly Media, 

2011. – 658 p. 

2. Шликов В.В. Мікропроцесорна техніка / Шликов В.В. – Київ : 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 144 с. 

Наукові статті у періодичних виданнях за тематикою дисципліні. 

Тривалість дисципліни один семестр 

Обсяг дисципліни 105 год, з яких 32 год аудиторних занять, з них 16 год лекцій, 16 

год лабораторних занять та 73 год самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 

 знати принципи роботи та основні процеси створення сучасних 

елементів напівпровідникової електроніки. сучасний стан і пер-

спективи розвитку електроніки; фізичні принципи роботи та на-

прямки практичного використання сучасних складових електро-

ніки; 

 вміти проводити аналіз характеристик дискретних та інтеграль-

них елементів сучасної напівпровідникової електроніки за до-

помогою сучасних комп’ютерних систем; розробляти прикладні 

програми для моделювання фізичних параметрів елементів су-

часної напівпровідникової електроніки; використовувати інтер-

нет-ресурси для пошуку потрібної інформації. 

Ключові слова  Наноелектроніка, нанотрубки, графен, нанодріт. 

Формат дисципліни очний  

 проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращо-

го розуміння тем 

Теми Наведено у табл. 1 

Підсумковий контроль, 

форма 

залік у кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань із загаль-

них курсів з фізики, радіоелектроніки, програмування, фізики тве-

рдого тіла. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть ви-

користовуватися під час 

викладання курсу 

лекції, презентації (ілюстрація, демонстрація), розповіді, пояснен-

ня, дискусія 

Необхідне обладнання персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні програми і 

операційні системи, проектор 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної діяль-

ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нарахову-

ються за наступним співвідношенням: 

• лабораторні заняття: 75 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів – 75; 

• опитування на лекційних заняттях: 10 % семестрової оцін-

ки; максимальна кількість балів 10. 

• контрольні заміри (тест): 15 % семестрової оцінки; макси-

мальна кількість балів – 15; 

Питання до модульних 

контролів (замірів 

1. Предмет та основні завдання навчальної дисципліни. Закон Мура та 

нано-розміри активних елементів сучасних інтегральних схем. Еле-



знань) менти структури пристроїв сучасної електроніки: Carbon nanotube 

field-effect transistors (CNFETS); FinFETs; Nanowire FETs; Graphene 

nanoribbons devices; Resonant tunneling diodes. 
2. Фізичні ефекти в нанометрових транзисторах. Ефекти короткого ка-

налу (Short Channel Effect): channel length modulation, обернений 

ефект короткого каналу, ефект вузького каналу, ефект насичення 

дрейфової швидкості заряду в каналі провідності, DIBL-ефект, туне-

льний струм через затвор. Fin-type Field-effect Transistors: класифіка-

ція, переваги та недоліки, сфера застосування. 
3. Історія та основні технологічні аспекти створення нанотрубок. Стру-

ктура (Armchair, Zigzag, Chiral structure) та фізичні властивості С-

нанотрубок. Польові транзистори на основі С-нанотрубок (CNTFETS 

Carbon Nanotube FET): будова, вольт-амперні характеристики. Пере-

ваги та недоліки CNTFETS. Пристрої пам’яті на основі С-

нанотрубок (NRAM). 
4. Структура та фізичні властивості графену. Технологія отримання 

графену: scotch tape method, метод вирощування епітаксійних графі-

тових шарів на кристалічних підкладках. Електронно-енергетична 

структура графену. Транзистори на основі графену (Back-gated 

structure, Top-gated structure). Моделювання графенових транзисто-

рів. Аналогові та цифрові пристрої на основі графенових транзисто-

рів. 
5. 1, 2, 3-d квантові структури та їх електронно-енергетична структура. 

Густина станів. Переваги напівпровідникових нанодротів. Техноло-

гія створення нанодротів. Польові транзистори на основі нанодротів 

xnwFET (Crossed nanowire Field-effect transistors), вольт-амперні ха-

рактеристики, основні властивості, застосування. 
6. Тунелювання електронів через двохбар’єрну квантову структуру. 

Механізми тунелювання. Вольт-амперна характеристика структур з 

двовимірною квантовою ямою. Пристрої на основі ефекту резонанс-

ного тунелювання. 
7. Загальна характеристика технологічного процесу виготовлення мік-

росхем. Формування структури напівпровідникових мікросхем. Ле-

гування напівпровідників. Епітаксія. Літографія. Технологiя 

гiбридних iнтегральних мiкросхем. Технологiя тонкоплiвкових 

iнтегральних мiкросхем. Технологiя товстоплiвкових iнтегральних 

мiкросхем. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

  
 

Таблиця 1 

Схема курсу «Технологічні основи електроніки» 

 

Тиж-

день 
Тема занять (перелік питань) 

Форма діяльності  

та обсяг годин 

Додаткова література / 

ресурс для виконання 

завдань (за потреби) 

Термін 

вико-

нання 

1, 2 Вступ. Предмет курсу.  Лекції – 2 год, 

лаб. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 10 

год. 

 

2 тижні 

3,4 Нанометрові MOS транзис-

тори 

Лекції – 2 год, 

лаб. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 11 

год. 

 

2 тижні 

5, 6 Пристрої на основі нанот- Лекції – 2 год,  2 тижні 



рубок (Carbon Nanotube 

Devices) 

лаб. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 10 

год. 

7, 8 Пристрої електроніки на 

основі графену 

Лекції – 2 год, 

лаб. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 11 

год. 

 

2 тижні 

9, 10 Пристрої електроніки на 

основі нанодротів 

Лекції – 2 год, 

лаб. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 10 

год. 

 

2 тижні 

11,12 Резонансні тунельні діоди Лекції – 2 год, 

лаб. заняття – 2 год, 

самостійна робота – 11 

год. 

 

2 тижні 

13, 16 Технологічні основи виро-

бництва напівпровіднико-

вих інтегральних мікрос-

хем 

Лекції – 2 год, 

лаб. заняття – 4 год, 

самостійна робота – 10 

год. 

 

4 тижні 

 


