
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Рівень вищої освіти    магістр 
Спеціальність     105 - Прикладна фізика та наноматеріали 
Освітньо-професійна програма «Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини,   
      радіоелектронники та телекомунікацій» 
Навчальна дисципліна   Фізика твердого тіла 
Семестр     9 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __1__ 

1. Предмет мезоскопіки.
2. Особливості флуктуацій термодинамічних величин в зразках малих 

розмірів.
3. Вивести вираз для струму в одновимірному балістичному каналі з 

розсіювачем.
  
Затверджено на засіданні кафедри Фізики металів та напівпровідників      
протокол №   3        від  «__20__»__травня______2022____ р.          

Зав. кафедрою_          _                                                                         _проф.Малихін С.В.  
                                 [підпис]                                                                    [прізвище, ініціали] 
Екзаменатор                                                                                      проф. Москалець М.В. 
                                 [підпис]                                                                     [прізвище, ініціали]  



Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Рівень вищої освіти    магістр 
Спеціальність     105 - Прикладна фізика та наноматеріали 
Освітньо-професійна програма «Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини,   
      радіоелектронники та телекомунікацій» 
Навчальна дисципліна   Фізика твердого тіла 
Семестр     9 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __2__ 

1. Ефект Ааронова-Бома в твердому тілі. 
2. Довжина збою фази електрона і її вплив на властивості зразків 

малих розмірів.
3. Вивести граничну умову для хвильової функції в Y-контакті.
  
Затверджено на засіданні кафедри Фізики металів та напівпровідників      
протокол №   3        від  «__20__»__травня______2022____ р.          

Зав. кафедрою_          _                                                                         _проф.Малихін С.В.  
                                 [підпис]                                                                    [прізвище, ініціали] 
Екзаменатор                                                                                      проф. Москалець М.В. 
                                 [підпис]                                                                     [прізвище, ініціали]  



Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Рівень вищої освіти    магістр 
Спеціальність     105 - Прикладна фізика та наноматеріали 
Освітньо-професійна програма «Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини,   
      радіоелектронники та телекомунікацій» 
Навчальна дисципліна   Фізика твердого тіла 
Семестр     9 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __3__ 

1. Ефективная розмірность зразка.
2. Формула Ландауера для провідності.
3. Що таке квант провідності?  Яка його величина?
  
Затверджено на засіданні кафедри Фізики металів та напівпровідників      
протокол №   3        від  «__20__»__травня______2022____ р.          
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Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Рівень вищої освіти    магістр 
Спеціальність     105 - Прикладна фізика та наноматеріали 
Освітньо-професійна програма «Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини,   
      радіоелектронники та телекомунікацій» 
Навчальна дисципліна   Фізика твердого тіла 
Семестр     9 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __4__ 

1. Вивести граничну умову для хвильової функції в Y-контакті.
2. Сформулювати постановку задачі для визначення спектра 

електронів в мезоскопічному зразку.
3. Обчислення провідності одновимірного каналу з одиничним 

розсіювачем.
  
Затверджено на засіданні кафедри Фізики металів та напівпровідників      
протокол №   3        від  «__20__»__травня______2022____ р.          
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Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Рівень вищої освіти    магістр 
Спеціальність     105 - Прикладна фізика та наноматеріали 
Освітньо-професійна програма «Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини,   
      радіоелектронники та телекомунікацій» 
Навчальна дисципліна   Фізика твердого тіла 
Семестр     9 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __5__ 

1. Вивести граничну умову для хвильової функції в Y-контакті.
2. Квантування електронного спектра в зразках малих розмірів.
3. Отримати вираз для функції розподілу електронів в одновимірному 

балістичному каналі з розсіювачем.
  
Затверджено на засіданні кафедри Фізики металів та напівпровідників      
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Рівень вищої освіти    магістр 
Спеціальність     105 - Прикладна фізика та наноматеріали 
Освітньо-професійна програма «Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини,   
      радіоелектронники та телекомунікацій» 
Навчальна дисципліна   Фізика твердого тіла 
Семестр     9 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __6__ 

1. Мезоскопічна система і зовнішнє середовище.
2. Пояснити принцип роботи інтерферометра Ааронова-Бома.
3. Вивести граничну умову для хвильової функції в Y-контакті.
  
Затверджено на засіданні кафедри Фізики металів та напівпровідників      
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      радіоелектронники та телекомунікацій» 
Навчальна дисципліна   Фізика твердого тіла 
Семестр     9 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __7__ 

1. Фазова когерентність і провідність.
2. Що таке квант провідності?  Яка його величина?
3. Вивести вираз для струму в одновимірному балістичному каналі з 

розсіювачем.
  
Затверджено на засіданні кафедри Фізики металів та напівпровідників      
протокол №   3        від  «__20__»__травня______2022____ р.          

Зав. кафедрою_          _                                                                         _проф.Малихін С.В.  
                                 [підпис]                                                                    [прізвище, ініціали] 
Екзаменатор                                                                                      проф. Москалець М.В. 
                                 [підпис]                                                                     [прізвище, ініціали]  


