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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Локалізація та мезоскопіка» складена
відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки першого
рівню вищої освіти – бакалавр
напряму підготовки
6.040203 – фізика
спеціальності
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни “ Локалізація та мезоскопіка " є отримання
студентами теоретичних знань в галузі вивчення резистивних електронних властивостей металів
мезоскопічних розмірів при низьких температурах.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
“Локалізація та мезоскопіка" є сформувати у студентів фізичні уявлення щодо
основних квантово-механічних законів, які обумовлюють існування локалізації і
мезоскопічних ефектів у металевих зразках малого розміру при низьких температурах , а
також розглянути основні експериментальні факти, які підтвердили теоретичні ідеї у цій
галузі квантової фізики металів. Ознайомити студентів з практичним використанням
вказаних ефектів у мікро- і наноелектроніці.
1.3. Кількість кредитів – 3.
1.4. Загальна кількість годин – 90.
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором
Денна форма навчання
4-й
7-й
32 год.
16 год.
год.

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
-й
Семестр
-й
Лекції
год.
Практичні, семінарські заняття
год.
Лабораторні заняття
год.
Самостійна робота

42 год.
(у тому числі 20 год. на виконання
год.
курсової роботи та 5 год. на підготовку
до контрольної роботи)
Індивідуальні завдання
Курсова робота – 20 год. під час самостійної роботи.
Контрольна робота – 5 год. на підготовку під час самостійної роботи.
1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти
таких результатів навчання:
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знати: статистичні особливості , термодинамічні і кінетичні властивості

металів при низьких температурах обумовлені вільними електронами, зокрема:
електро- і теплопровідність, теплоємність металів і їх температурні залежності,
основні механізми пружного та непружнього розсіяння електронів та мати уявлення
про типові значення енергіі, імпульсу, швидкості та маси електронів провідності,
вміти : вести та самостійно доповнювати конспекти лекцій, опрацьовувати як
навчальну так і спеціальну фахову у тому рахунку і періодичну наукову літературу,
здійснювати самоконтроль якості засвоєння теоретичних знань з використанням
тестів.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Локалізація
Тема 1. Загальна характеристика предмета курсу.
Тема 2. Проблема невпорядкованості в електропровідності невзаємодіючих електронів.
Тема 3. Класичні результати для електропровідності при низьких температурах.
Формула Друде і правило Матіссена, діфузія електрона у полі домішок.
Тема 4. Природа квантових поправок до класичної дифузії електронів.
Поняття збою фази квантового електрона. Обчислювання квантових поправок до провідності для
невзаємодіючих електронів.
Тема 5. Вплив магнітного поля на квантову інтерференційну поправку до провідності.
Тема 6. Ефекти квантового підсилення.
Електрон-електронна взаємодія у невпорядкованих металах і обчислення їх впливу на щільність
електронних станів та квантову поправку до провідності.
Тема 7. Андерсоновська локалізація.
Сильна невпорядкованість та ії наслідки у способу опису поведінки електронів, модель Андерсона
та її фізичний аналіз –спочатку на прикладі двох- ямного потенціалу, а далі на основі машинних
обчислювань.
Тема 8. Cкейлінгова теорія андерсоновської локалізації.
Тема 9. Стрибкова провідність невпорядкованого (андерсоновского) ізолятора.
Випадки сильної та слабкої локалізації. Стрибкова провідність із змінною довжиною стрибка.

Розділ 2. Мезоскопіка
Тема 10. Перколяційна електропровідність.
Перколяційна електропровідність макронеоднорідних середовищ ( дисперсних композитів).
Критичні індекси і фрактальний підхід в теорії перколяціі.
Тема 11.Мезоскопічні флуктуації.
Універсальність мезоскопічних флуктуацій кондуктансу у зразках малих розмірів при низьких
температурах. Практичні наслідки наявності універсальних флуктуацій кондуктансу для мікро- і
наноелектроніки.
Тема 12. Вплив магнітного поля на мезоскопічні флуктуації кондуктансу.
Флуктуації вольт-амперної характеристики мезоскопічного зразка. Можливості появи
мезоскопічних флуктуацій при переміщенні домішок у металічних зразках.
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Тема 13. Універсальні флуктуації кондуктансу і низькочастотний (флікерний) шум у
металевих зразках

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин
усього

1

2

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Разом за розділом 1

8
8
8
8
8
8
8
8
8
72

Тема 10.
Тема 11
Тема 12.
Тема 13
Разом за розділом 2
Усього годин

6
4
4
4
18
90

денна форма
заочна форма
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб. інд. с. р.
л п лаб. інд.
3

4
5
6
7
Розділ 1. Локалізація
2
1
2
2
2
1
3
2
1
3
2
1
2 4
2
1
2 2
2
1
3 4
2
1
3
2
1
2
2
2
22 10
17 11
Розділ 2. Мезоскопіка
4 2
2
2
2 2
1
1
2
2
2
2 2
2
2
10 6
7
7
32 16
24 18
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4. Теми семінарських занять
Назва теми

№
з/п
1
2
3
4
5
6

Слабка локалізація
Вплив магнітного поля
Андерсонівська локалізація
Перколяція та фрактали
Універсальні флуктуації кондактансу
Флікерний шум
Разом

9 10

11

12

с.
р.
13

Кількість
годин
4
2
4
2
2
2
16

5. Завдання для самостійної робота
Пояснення щодо того, що повинен зробити студент під час самостійної роботи.
1. По всім нижче вказаним темам опрацювати конспекти лекцій, прочитати
відповідні параграфи в підручниках [1–4].
2. Самостійно підготуватися до участі у семінарських заняттях.
Самостійно підготуватися до контрольної роботи.
3. Написати курсову роботу та приготувати до неї презентацію.
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№
з/п
Тема 1.
Тема 2.

Види, зміст самостійної роботи

Кількість
годин

Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.

Загальна характеристика предметів локалізації та мезоскопіки
3
Невпорядкованість в електропровідності невзаємодіючих
3
електронів
Формула Друде і правило Матіссена, діфузія електрона у зразку
3
Обчислювання квантових поправок до провідності для невзаємодіючих
електронів.
Вплив магнітного поля на квантову у поправку до провідності
3
Електрон-електронна взаємодія у невпорядкованих металах
Вплив магнітного поля на квантову у поправку до провідності
3
Модель Андерсона та її фізичний аналіз
3
Cкейлінгова теорія андерсоновської локалізації.
3
Стрибкова провідність із змінною довжиною стрибка
3

Тема 9.
Тема 10.
Тема 11.
Тема 12.
Тема13

Критичні індекси і фрактальний підхід в теорії перколяціі
Універсальність мезоскопічних флуктуацій кондуктансу
Низькочастотний (флікерний) шум у металевих зразках
Флуктуації вольт-амперної характеристики мезоскопічного зразка
Електрон-електронна взаємодія у невпорядкованих металах

Тема 3.
Тема 4.

Разом

4
4
2
4
4
42

6. Індивідуальні завдання
Курсова робота, яка виконується під час самостійної роботи. Контрольна робота.
Запропоновані теми курсових робіт:
1 Вплив магнітного поля на квантову у поправку до провідності
2. Електрон-електронна взаємодія у невпорядкованих металах
3. Модель Андерсона та її фізичний аналіз
4. Cкейлінгова теорія андерсоновської локалізації.
5. Стрибкова провідність із змінною довжиною стрибка
6. Критичні індекси і фрактальний підхід в теорії перколяціі
7. Універсальність мезоскопічних флуктуацій кондуктансу
8. Флуктуації вольт-амперної характеристики мезоскопічного зразка
9. Низькочастотний (флікерний) шум у металевих зразках

7. Методи контролю
Поточне опитування, участь у семінарських заняттях, контрольна робота, написання
та захист курсової роботи, письмовий екзамен.
8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Контрольна робота,
Курсова
Розділ 1
Розділ 2
передбачена
Разом
робота
навчальним планом
Т1-Т9
Т10-Т13
10
10
20
20
60

Екзамен

Сума

40

100

Для зарахування розділу 1 та розділу 2 треба набрати у підсумку не менше 5 балів
за результатами поточного опитування та участі у семінарських заняттях за кожний з
розділів. Для зарахування контрольної роботи треба набрати у підсумку не менше 10
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балів. Для здачі курсової роботи треба представити її в установлений термін у письмовому
вигляді, підготувати презентацію та усно захистити роботу. Максимальна оцінка за
курсову роботу – 20 балів. Для зарахування курсової роботи треба отримати не менше 10
балів. Для допуску до письмового екзамену треба набрати у підсумку не менше 30 балів.
Примітка.
1. Оцінка, яку отримує студент за кожну тему відповідає відсоткові правильного
виконання поставленого завдання. Завдання вважається виконаним правильно, коли
студент самостійно дав повну, вірну та вичерпну відповідь, не користуючись жодними
зовнішніми джерелами інформації або підказками інших осіб, а також може (в разі
необхідності) дати прилюдне вірне, повне та вичерпне пояснення щодо змісту цієї відповіді
2. У разі виявлення факту академічної недоброчесності із боку студента підчас перевірки
курсової роботи оцінка за неї повинна бути зменшена до 0 (пункт 7.12.5 «Положення
про організацію освітнього процесу в ХНУ імені В. Н. Каразіна», наказ ректора № 02021/155 від 21.04.2017 р.).
3. До підсумкового семестрового контролю (екзамену) допускається студент денної
форми навчання, який створив повний рукописний конспект лекцій, виконав і захистив
курсову роботу та набрав не менш, ніж 30 балів.
4. У разі виявлення факту академічної недоброчесності із боку студента підчас іспиту
його екзаменаційна оцінка повинна бути зменшена до 0, а сам студент має бути
видалений з аудиторії, до проводиться іспит (пункт 7.12.5 «Положення про організацію
освітнього процесу в ХНУ імені В. Н. Каразіна», наказ ректора № 0202-1/155 від
21.04.2017 р.).
Екзаменаційний білет складається з двох теоретичних питань. Масимальна оцінка
за кожне з питань 20 балів. Масимальна оцінка за екзамен – 40 балів.
Критерії оцінювання письмової екзаменаційної роботи
Екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних питань. Кожне питання
оцінюється в 20 балів. У відповіді на теоретичні питання студент повинен
продемонструвати знання теорії навчальної дисципліни «Фізична кінетика» та її
понятійно-категоріального апарату, термінології, понять і принципів предметної області
дисципліни.
Максимальні бали виставляються в разі чіткої, логічної, послідовної відповіді на
поставлене питання, з виводами основних формул, формулюванням фізичних законів
У процесі оцінювання теоретичних завдань екзаменаційного білету враховуються:
 повнота розкриття питання (4 бали);
 уміння чітко формулювати визначення фізичних понять, термінів та
пояснювати їх (4 бали);
 здатність аргументувати отриману відповідь (4 бали);
 здатність робити аналітичні міркування, порівняння, формулювання
висновків (4 бали);
 логічна послідовність викладення матеріалу у відповіді на завдання (4 бали).
Відповідь має бути обґрунтованою, з посиланням на відповідні фізичні закони та
рівняння, з послідовними розрахунками всіх основних формул, доведеними до кінцевого
результату з чіткою відповіддю на поставлене питання. За рішення задачі (практичного
завдання) нараховуються такі бали:
1. Повна та послідовно обґрунтована відповідь отримує оцінку 20 балів у випадку,
коли студент отримав правильну відповідь і продемонстрував метод і спосіб її
отримання.
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2. Оцінка 12-19 балів виставляється за відповідь, в якій є несуттєві похибки в логіці
викладу,
3. Відповідь на питання отримує оцінку 7-11 балів, коли студент не отримав
правильну відповідь або написав тільки кінцеву формулу без пояснень та виводу.
4. Відповідь на питання отримує оцінку 0-10 балів, коли студент не отримав
правильну відповідь, причому метод і спосіб розв’язання завдання були не
вірними.
Екзамен зданий, якщо сумарна оцінка за письмову екзаменаційну роботу не
менше 30 балів, а сумарний підсумковий бал не менше 50 балів.

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
для чотирирівневої
для дворівневої
протягом семестру
шкали оцінювання
шкали оцінювання
90 – 100
відмінно
70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

зараховано
не зараховано

9. Рекомендована література
Основна література

1. А.А.Абрикосов. Основы теории металлов. - М.: Наука, 1987 г.
2. Б.И.Шкловский, А.Л.Эфрос. Электронные свойства легированных полупроводников. 3.
4.

М.: Наука, 1979 г.
Н.Мотт, Э.Девис. Электронные процессы в некристаллических веществах, т. 1. - М.:
Мир, 1974 г.
Эфрос А.Л. Физика и геометрия беспорядка / А.Л. Эфрос- М.: Наука, 1982.-175 с.

Допоміжна література
1. В.А.Шкловский, В.И. Белецкий. Локализація и мезоскопические эффекты в
металлах при низких температурах. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. - 2012. - 70
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мезоскопическая_физика
www.pnn.unn.ru/studies/.../condensed_matter_additio

