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Вступ 

Дисципліна «Квантові інформаційні системи» є курсом самостійного вибору циклу професійної 

підготовки на кафедрі електрофізики фахівців рівня "магістр" для спеціальності «радіофізика і 

електроніка». Викладається в ІІ семестрі в обсязі 3 кредитів за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ЕСТ8, в тому числі 51 година аудиторних занять (51 година лекцій) і 10 годин самостійної 

роботи. Підсумковий контроль у ІІ семестрі проводиться у формі заліку. 

В сучасній фізиці та електроніці значну роль відіграють магнітні та магнітооптичні явища, які в 

багатьох випадках стають основою для практичної реалізації нових ідей, технологій, пристроїв або 

складовою частиною функціональних пристроїв електроніки найближчого майбутнього. 

Пропонований курс включає в себе викладення основ фізики низькорозмірних явищ; характеристика 

основних типів наноструктур; ознайомлення з фізичними моделями, що застосовуються для опису їх 

властивостей; технологічними методами отримання, а також найбільш ефективним сучасним та 

перспективним застосуванням. Курс розрахований на майбутніх спеціалістів, зайнятих як науковою 

діяльністю у галузі фундаментальних фізичних досліджень, так і розробників функціональних пристроїв, 

що працюють на нових принципах керування властивостями речовини на молекулярному рівні і в яких 

використовуються магнітні, оптичні явища, спін-залежний транспорт, квантові ефекти в нанорозмірних 

структурах 

Мета і завдання навчальної дисципліни «Квантові інформаційні системи»:  

ознайомлення студентів з сучасним станом фізики магнітних явищ, та явищ взаємодії оптичного 

випромінювання з носіями зарядів, їх спінами, розробки теорій та пристроїв спінової електроніки тощо.  

Курс розрахований на майбутніх спеціалістів, зайнятих науковою діяльністю у галузі як 

фундаментальних, так і прикладних фізичних досліджень, а також зайнятих вимірюваннями фізичних 

величин та розробкою приладів для таких вимірювань 

Вивчаються сучасні методи магнітних та оптичних вимірювань, в тому числі дослідження 

наноструктурованих матеріалів із надвисокою роздільною здатністю. 

Вимоги до знань та вмінь: 

Студент повинен знати: основні положення теорії магнітних явищ, можливості сучасних методів 

вимірювань та технологій при їх застосуванні у теоретичних дослідженнях, фізичному експерименті 

та при розробці вимірювальної апаратури. 

Студент повинен вміти: застосовувати можливості сучасних методів аналізу та моделей для розв'я-

зання реальних задач наукових досліджень на основі ефективного використання комп’ютерного 

програмного забезпечення. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. 

Курс самостійного вибору «Квантові інформаційні системи» є складовою циклу професійної 

підготовки на кафедрі електрофізики фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Дисципліна 

«Квантові інформаційні системи» базується на різних розділах теоретичної фізики і вищої математики та 

наступних нормативних навчальних дисциплінах: «Прикладні методи вищої математики», «Основи 

програмування», «Пакети прикладних програм», «Методи обробки даних», «Чисельні методи» та ін. 

Система контролю знань та умови підсумкового контролю. Навчальна дисципліна «Квантові 

інформаційні системи» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з трьох модулів 

– по 2 змістовних модулів (ЗМ-1, ЗМ-2) та підсумкового модуля-заліку (КПМ) у ІІ семестрі. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.  

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань та контрольних робіт, 

виконаних студентами під час практичних занять (кількість балів зазначена в табл. 1). Модульний 

контроль: 2 модульні контрольні роботи на протязі ІІ-ого семестру (кількість балів зазначена в табл. 1, 

модульні контрольні роботи проводяться викладачем в обсязі 2 годин). 

Підсумкова оцінка розраховується за накопичувальною системою. При цьому максимальна 

кількість балів встановлюється наступним чином: 

 за змістовий модуль №1 – 30 балів;      за змістовий модуль №2 – 30 балів; 

ІІ-й семестр                           Таблиця 1. 

Максимальна кількість балів Вид контролю  

 
Змістов-
ний мо-

дуль № 1 

Змістовний 
модуль №2  

Залік 
(КПМ) 

Підсум-
кова 

оцінка 
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за модульні контрольні роботи 15 15 40 100  

 
 за виконання поточних завдань; 
 за самостійну роботу;  
 за активність на заняттях 

15 15 

   

 

Всього 30 30 40 100  

 

Примітка. Екзаменаційний білет для проведення заліку складається з 4 питань, 2-х теоретичних, та 2-х 

практичних, кожне з яких оцінюється максимально у 10 балів.  
Шкала відповідності 

 

За 100-бальною шкалою 
 

Оцінка за національною шкалою 

9 0 -1 0 0  5 відмінно 

85-89 
4 

добре («дуже добре») 

75-84 добре 

6 5 - 7 4  
3 

задовільно 

60 - 64  задовільно («достатньо») 

3 5 - 5 9  

2 

незадовільно (повторне складання) 

1 - 3 4  незадовільно (повторне вивчення) 

 

Навчально-тематичний план лекцій і семінарських занять 

№ те-
ми 

 

Назва лекції (тема семінару) 

Кількість годин 

Лекції Семінари 
Самостійна 

робота 

Змістовний модуль №1  . 

Тема 1. Квантова інформатика 

1 Квантова теорія магнітних явищ. 2   

2 Магнітні надгратки. Осцилююча обмінна 

взаємодія. Біквадратична обмінна взаємодія. 

Процеси намагнічування й фазові діаграми 

антиферомагнітних і феримагнітних структур.  

2   

3 Спін-переорієнтаційні переходи в структурах 

спінових клапанів та ультратонких плівках. 

2   

4 Суперпарамагнетизм. Макроскопічне квантове 

тунелювання (МКТ) і квантовий гістерезис в 0-

d мезоскопічних системах.  

2   

5 Ефекти гіганського магнітоопору у різних 

геометриях і системах; застосування цих 

ефектів у спінових клапанах, енергонезалежній 

магнітній пам'яті, магнітних сенсорах). 

2   

6 Основи спін-залежного транспорту. Завдання 

інжекції, детектирования й релаксації. Модель 

двох спінових каналів. Спінова інжекція, 

спінова акумуляція. Експерименти по спіновій 

інжекції в металах і напівпровідниках; спінова 

інжекція через тунельний контакт. 

2  2 

7 Залежні від спіна тунельні ефекти. Тунельний 

магнітоопір. Роль домішок. Зарядові ефекти 

(Кулоновська блокада, Кулонівский бар’єр). 

Опір доменної стінки в магнітних плівках і в 

нанорозмірних областях. Гальваномагнітні 

властивості. 

2   

8 Квантові магнітні ефекти.  

Вимірювальні прилади та обладнання. 

2  2 
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Тема 2. Квантові ефекти в наноструктурованих матеріалах. 

9 Перемагнічування спіновим струмом. Механізм 

Слончевского. Вплив спінової акумуляції. 

Експерименти по перемагнічуванню спіновим 

струмом. Транспорт у магнітних квантових 

нитках (нанопроволоках). Рівняння Шредингера 

для квантової нитки.  

2   

10 Граничні умови для поперечного руху. 

Балістичний транспорт, формула Ландауэра й 

квантові перегони провідності. "Квант" 

провідності. 

2   

11 Механізми спінової релаксації в металах і 

напівпровідниках. Теорія ефекту ГМС у 

геометрії CIP, CPP. Феноменологічний та 

мікроскопічний описи.  

2 

  

12 Фотонні кристали – як елементи систем 

оптичної обробки. 

2 
  

13 Методи візуалізації наноструктур.  

Метод анізотропії темного поля. 

2 
  

14 Еліпсометрія та спектроскопія нано-

структурованих матеріалів. 

2 
  

Модульна контрольна робота № 1   2 

ВСЬОГО   27  5 

Змістовний модуль №2.  

Тема 3. Методи створення та характеристики наноструктурованих матеріалів 

15 Тонкошарові плівкові матеріали 2  1 

16 Гранульовані матеріали 2  1 

17 Матеріали зі штучно утвореними 

неоднорідностями 

2 
 1 

18 Теорії індукованих змін характеристик 

речовин. Природа наведеної анізотропії. 

2 
 1 

19 Електронна теорія магнітних напівпровідників. 

“Зонний” феромагнетизм, межі використання.  

2   

20 Внутрішній фотоефект. Розрахунки зонної 

структури напівпровідників.  

2   

21 Квантові ями, нанодроти, квантові точки. 2   

22 Спін-залежна рекомбінація в 

напівпровідниках. 

2   

23 Електрично та оптично детектований 

магнітний резонанс в напівпровідниках 

2   

24 Динамічні ефекти перемагнічування; 

явища релаксації та післядії. 

2   

    1 

Тема 4. Спін-залежні квантові ефекти.  

25 Спін-залежні явища в магнітних надгратках. 

Осцилююча, біквадратична обмінна 

взаємодія.  

2   

26 Поляризовані електрони у твердих тілах. 2   

27 Спін-залежний перенос носіїв заряду. 2   

28 Перемагнічування спіновим струмом. 

Механізм Слончевського. 

2   
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29 Пристрої спінової електроніки на основі 

явищ спін-залежного переносу. 

2   

30 Квантові методи та системи обробки і 

зберігання інформації. 

2   

31 Квантовий комп’ютер. Методи квантової 

криптографії. 

2   

Модульна контрольна робота № 2   2 

Залік   2 

 ВСЬОГО 24           5  

ВСЬОГО ЗА СЕМЕСТР 51 34 10 

 

               Загальний обсяг в II семестрі -51 год., лекції - 51 год. Самостійна робота - 10 год. 

 

 

Змістовний модуль 1   
Тема 1. Квантова інформатика 
Лекція 1. (2 год.) 

Квантова теорія магнітних явищ. 

Завдання для самостійної роботи (1 год.) 

Опрацювання матеріалу лекції.  Література [1,4,8 ] 

Лекція 2. (2 год.) 

 Квантовий комп’ютер. Методи квантової криптографії. 

Лекція 3. (2 год.) 

Спін-переорієнтаційні переходи в структурах спінових клапанів та ультратонких плівках. 

Лекція 4. (2 год.) 

Суперпарамагнетизм. Макроскопічне квантове тунелювання (МКТ) і квантовий гістерезис в 0-d 

мезоскопічних системах. 

Лекція 5. (2 год.)  

Ефекти гіганського магнітоопору у різних геометриях і системах; застосування цих ефектів у 

спінових клапанах, енергонезалежній магнітній пам'яті, магнітних сенсорах). 

Лекція 6. (2 год.) 

Основи спін-залежного транспорту. Завдання інжекції, детектирования й релаксації. Модель двох 

спінових каналів. Спінова інжекція, спінова акумуляція. Експерименти по спіновій інжекції в 

металах і напівпровідниках; спінова інжекція через тунельний контакт. 

Лекція 7. (2 год.) 

Залежні від спіна тунельні ефекти. Тунельний магнітоопір. Роль домішок. Зарядові ефекти 

(Кулоновська блокада, Кулонівский бар’єр). Опір доменної стінки в магнітних плівках і в 

нанорозмірних областях. Гальваномагнітні властивості. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

Квантові магнітні ефекти.  

Вимірювальні прилади та обладнання.  Література [3] 

 

Тема 2.  Квантові ефекти в наноструктурованих матеріалах . 

Лекція 1. (2 год.) 

Перемагнічування спіновим струмом. Механізм Слончевского. Вплив спінової акумуляції. 

Експерименти по перемагнічуванню спіновим струмом. Транспорт у магнітних квантових нитках 

(нанопроволоках). Рівняння Шредингера для квантової нитки. 

Лекція 2. (2 год.) 

Граничні умови для поперечного руху. Балістичний транспорт, формула Ландауэра й квантові 

перегони провідності. "Квант" провідності. 

Лекція 3. (2 год.) 

Механізми спінової релаксації в металах і напівпровідниках. Теорія ефекту ГМС у геометрії CIP, 

CPP. Феноменологічний та мікроскопічний описи. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

Фотонні кристали – як елементи систем оптичної обробки.  Література [5 ]. 
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Лекція 4. (2 год.) 

Методи візуалізації наноструктур. Метод анізотропії темного поля. 

Лекція 5. (2 год.) 

Еліпсометрія та спектроскопія нано-структурованих матеріалів. 

 

Змістовний модуль 2   
Тема 3.  Методи створення та характеристики наноструктурованих матеріалів. 

Лекція 1. (2 год.) 

Тонкошарові плівкові матеріали. 

Лекція 2. (2 год.) 

Гранульовані матеріали. 

Лекція 3. (2 год.) 

Матеріали зі штучно утвореними неоднорідностями. 

Лекція 4. (2 год.) 

Теорії індукованих змін характеристик речовин. Природа наведеної анізотропії. 

Лекція 5. (2 год.) 

Електронна теорія магнітних напівпровідників. “Зонний” феромагнетизм, межі використання. 

Лекція 6. (2 год.) 

Внутрішній фотоефект. Розрахунки зонної структури напівпровідників. 

Лекція 7. (2 год.) 

Квантові ями, нанодроти, квантові точки. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.)  Література [2, С.112-120, 167-176] 
 

Тема 4.  Спін-залежні квантові ефекти. Спін-залежна рекомбінація в напівпровідниках. 

Лекція 1. (2 год.) 

Електрично та оптично детектований магнітний резонанс в напівпровідниках 

Лекція 2. (2 год.) 

Динамічні ефекти перемагнічування; явища релаксації та післядії. 

Лекція 3. (2 год.) 

Спін-залежні явища в магнітних надгратках. Осцилююча, біквадратична обмінна взаємодія. 

Лекція 4. (2 год.) 

Поляризовані електрони у твердих тілах. Спін-залежний перенос носіїв заряду. 

Лекція 5. (2 год.) 

Перемагнічування спіновим струмом. Механізм Слончевського. 

Завдання для самостійної роботи (2 год.) 

Квантові методи та системи обробки і зберігання інформації. Література [2,7] 

Лекція 6. (1 год.) 

Пристрої спінової електроніки на основі явищ спін-залежного переносу. 

Завдання для самостійної роботи (1 год.) 

Квантові методи та системи обробки і зберігання інформації. Література [2, С.298-305] 

 

 

ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
1. Враховуючи квантування енергії, порівняйте енергії електричної та магнітної взаємодії двох 
електронів при заданій відстані між ними. 

2. Фотопровідний матеріал PbTe має довгохвильовий поріг поглинання світла 6 мкм. Як залежатиме 

його фотосигнал від довжини хвилі світла, а електричні шуми від температури? Яким чином можли-

во експериментально визначити знак носіїв заряду, їх питому густину, довжину вільного пробігу, 

енергію активації тощо.  Як визначити, чи є фотопровідність внутрішньою властивістю матеріалу, чи 

вона обумовлена домішками і чи є ефект фотопровідності об’ємним, поверхневим або контактним?  

5. Електрон рухається у вакуумі, де існує однорідне магнітне поле В. Знайдіть його енергетичні рівні 

(не враховуючи спін) в цьому випадку, а також у випадку наявності ще і електричного поля Е, 

перпендикулярного до магнітного.  

6. Електрон знаходиться в однорідному магнітному полі, направленому перпенликулярно до його 

спіна. Яка імовірність того, що в наступні моменти часу він опиниться в стані зі спіном, орієнтова-

ним: а) так само, як був; б) протилежно до первісного напрямку;  в) в напрямку магнітного поля? 
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7.  Оцініть час життя частинки, захопленої квантовою ямою з відомими шириною та глибиною. 

8. Визначить середню величину магнітного поля, що створює в просторі електрон, знаходячись в 

основному стані в атомі з порядковим номером Z. 

 

Контрольні запитання до змістовного модуля 1 
1. Тенденції розвитку наноелектроніки та роль квантових ефектів. 
2. Фізичність інформації. Квантова інформація. Зв’язок інформації з ентропією. 
3. Загальний принцип дії квантового компьютера та його типових складових. 
4. Квантові точки, дроти, ями - особливості, характеристики, властивості.   
5. Технологічні методи отримання наноструктур із квантовими властивостями. 
6. Сутність кулонівської блокади. Модель одноелектронного транзистора. 
7. Статистичний опис електронних систем, зокрема, систем з магнітними властивостями. 
8. Оптична орієнтація електронних спінів в напівпровідниках. Ефект Ханле. 
9. Явище гігантського магнітоопору та модельні уявлення про нього.  

 

Контрольні запитання до змістовного модуля 2 

10. Поясніть фізичні та алгоритмічні засади функціонування квантових систем - іонної пастки, та/або   

      оптичної порожнини та/або ЯМР. 

11. Що таке кубіти і в яких операціях вони можуть бути ефективними? 

12. Які причини деполяризації зарядів на границі феромагнетика з напівпровідником з фізичної та 

статистичної точок зору?  

13. Основні алгоритми, що можуть бути ефективно використані в квантових операціях.  

14. Порівняння дисперсійних співвідношень та густин станів газу електронів в КТ, КД, КЯ з об’ємним 

(3D) матеріалом. 

15. Обгрунтуйте, як подолати невизначеність в квантово-механічному парадоксі про кота Шредінгера. 

16. Фізичні принципи функціонування та характеристики оптичних пристроїв на квантових точках. 

17. Які квантові методи придатні для вимірювань електричних та манітних характеристик електронних 

елементів? У якому діапазоні значень опорів кожен з методів є найкращим? Яка приблизно 

точність вимірювань в кожному з методів? 
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