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Summary: The article deals with the use of mathematical computer modelling for the study
of processes in quantum-sized heterosystems. The results of the research are implemented in the
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У сучасних електронних приладах (монітори, лазери, датчики)
використовують квантові точки (quantum dot) [1]. Тому актуальними і
перспективними є побудова та дослідження відповідних математичних
моделей різноманітних квантових точок(сферичних, циліндричних, конічних)
та їх застосування для організації і проведення лабораторних робіт з
дисципліни «Фізичні основи сучасних інформаційних технологій»
спеціальності «Комп’ютерні науки» [2, 3]. У роботах [4, 5] розглядаються
різноманітні моделі та методи дослідження квантових точок.

Розглянемо стан електрона у конічній квантовій точці для  випадку
непрозорих стінок та наближенні ефективної маси.

Потенціальна енергія електрона для циліндричної системи координат
має вигляд:
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Використовуємо диференціальне рівняння Шредінгера для
стаціонарних станів S – електронів (l = 0) у циліндричній системі координат:
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Використовуємо метод Фур’є розділення змінних і знаходимо вид
хвильової функції

( ) ( )zkrkAJzrAzr 21021 sin)()(),( ×=×= jjy ,
де 21 , kk  - хвильові числа; );( 10 rkJ - функція Бесселя нульового порядку.

На рисунку 1 представлені 3D графіки дискретних моделей щільності
ймовірності знаходження електрона у заданій точці області конічної квантової
точки, яка дорівнює:
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Рис. 1  Щільність ймовірності знаходження електрона у конічній

квантовій точці для аксіальних та радіальних мод
Для побудови 3D графіків щільності ймовірності використовують

методи генерації дискретних моделей геометричних об’єктів за допомогою
пакету програм Scilab [6].

Значення енергії електрона в конічній квантовій точці залежать від
координати z. При RH 3= :
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Мінімальне та максимальне значення координати z визначаються
параметрами кристалічної гратки речовини квантової точки: zmax=0,9H,
zmin=0,1H.

Висновки. Таким чином, досліджена поведінка електронів (носіїв
електричного заряду) у квантовій конічній точці з непрозорими стінками
шляхом математичного комп’ютерного моделювання. Розглянута залежність
енергії електрона від розмірів квантової точки. Результати досліджень
використовують для організації та проведення  імітаційної лабораторної
роботи «Математичне моделювання стану електронів у конічній квантовій
точці» спеціальності «Комп’ютерні науки». В подальшому представляє
значний інтерес розгляд рівняння Шредінгера і стан електронів у квантових
точках з оболонкою та залежність енергії від геометрії квантової точки.
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Сучасний розвиток освітнього процесу характеризується
впровадженням нових освітніх стандартів, нових способів і методів навчання,
широко поширюється неформальне навчання [1]. Однією з технологій оцінки
досягнень формального і неформального навчання, які базуються на
використанні орієнтованого і компетентісного підходу, є технологія є-
портфоліо.

Використання є-портфоліо дозволяє фіксувати, накопичувати та
здійснювати оцінку інформації про професії, набуті навички та
компетентності формального, неформального та інформального навчання
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