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Opis badań: W ramach pracowni specjalistycznej badany będzie transport elektronów przez układy rozmiarów nanometrów. Badania te mają charakter teoretyczny, w których korzystając z pomocy komputera (w języku C, Fortran lub korzystając z programu Mathematica) obliczany jest prąd
elektryczny płynący przez nanoukłady o różnej geometrii.
Celem pracowni specjalistycznej będzie zapoznanie się studenta z metodami mechaniki kwantowej i technikami matematycznymi służącymi do obliczeń przepływu prądu elektrycznego przez
nanostruktury i pojedyncze molekuły.
Zadania szczegółowe:
1. Analiza kwantowo-mechaniczna elektronu w jednowymiarowej studni potencjału
(zapis równania Schrodingera i jego rozwiązanie).
2. Operator prądu i transmisja elektronów przez barierę potencjalną
• Szczegółowa analiza transmisji dla jednej bariery potencjalnej
• Analiza transmisji przez układ z wieloma barierami potencjalnymi
(wykorzystanie techniki macierzy przejścia)
3. Analiza przepływu prądu przez diodę tunelową przy pomocy formuły Landauera
• Studia przypadku z transmisją przez jeden kanał
• Rozszerzenie studiów na przypadek wielu kanałów transmisji
4. Studia transportu balistycznego dla układu z trzema elektrodami.
5. Analiza falowodów balistycznych o różnej geometrii.
Planowany temat pracy magisterskiej:
Transport balistyczny przez magnetyczne nanostruktury
Cel pracy: Zaprojektowanie tranzystora balistycznego na bazie magnetycznych materiałów.
Student*: _ _ _ _ _ _ _ _ _



 





(*Uwaga – prosz wpisa proponowane nazwisko studenta, je li Pa stwo dokonali cie ju wst pnej umowy z kandydatem. Zgodnie z zasadami wyboru tematów Prac. Specjal., tego typu dwustronne umowy, mog by honorowane pod
warunkiem, e wynika to z bada podj tych przez studenta przed ósmym semestrem studiów i zostało odpowiednio
wcze nie zgłoszone do Prodziekana ds. kształcenia. Decyzja ostateczna nale y do Dziekana WFT PP).









 

