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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Робота присвячена актуальному напрямку сучасної 

надвисокочастотної мікро- та оптоелектроніки, який в літературі отримав назву 

терагерцова плазмоніка. Терагерцова плазмоніка спрямована на розробку активних 

елементів: генераторів, детекторів, модуляторів терагерцового (ТГц) 

випромінювання, що базуються на резонансному збудженні плазмонних коливань в 

нанорозмірних напівпровідникових структурах.  

ТГц електромагнітне випромінювання лежить в спектральній області між 

мікрохвильовим та інфрачервоним діапазоном та володіє рядом унікальних 

властивостей, що робить його надзвичайно перспективним для різноманітних 

застосувань. Зокрема, в телекомунікаційних технологіях для збільшення обсягів 

передачі інформації можливий перехід від гігагерцового діапазону до більш 

високочастотного, терагерцового. Також, в терагерцовому діапазоні лежать 

характерні частоти багатьох біологічних молекул, таких як білки та нуклеїнові 

кислоти, що робить терагерцове випромінювання важливим інструментом в 

спектроскопії компонентного складу складних біологічних молекул та хімічних 

сполук. В перспективі, можливе використання терагерцового випромінювання в 

медичній діагностиці, зокрема, діагностиці онкологічних захворювань. Терагерцове 

випромінювання через невелику енергію кванта не спричинює іонізуючу дію на 

біологічні об’єкти, що разом зі значною проникною здатністю робить його 

перспективним для заміни рентгенівської променевої діагностики. Також 

терагерцове випромінювання може знайти широке застосування в скануючих 

системах безпеки для виявлення вибухових, наркотичних чи інших заборонених 

речовин [1а, 2а]. 

Швидке впровадження терагерцових технологій стримується відсутністю 

зручних у використанні та компактних джерел і детекторів ТГц випромінювання з 

можливістю керування робочою частотою. Існуючі джерела, такі як квантово-

каскадні лазери, лазери на p-легованому германії та вакуумні джерела (лампи 

зворотної хвилі) мають ряд суттєвих недоліків (необхідність кріогенних температур, 

сильних магнітних полів, складна технологія виготовлення), що суттєво обмежують 

їх широке застосування в індустрії. Для детекторів терагерцового діапазону існують 

аналогічні проблеми. Таким чином, розробка новітніх терагерцових приладів з 

більш широкими функціональними можливостями залишається нагальною 

проблемою сучасних терагерцових технологій. Розробка таких приладів потребує 

досліджень властивостей напівпровідникових матеріалів та структур, зокрема їх 

взаємодії з електромагнітним випромінюванням терагерцового діапазону. 

Вбачається, що подальший розвиток терагерцових технологій може 

ґрунтуватись на ефектах збудження плазмонних коливань у низковимірних, 

напівпровідникових гетероструктурах на основі А
ІІІ

В
V
 сполук з високою рухливістю 

носіїв. Ключовим елементом таких структур є металеві елементи (субхвильові 

ґратки) розміщенні поблизу провідного каналу. Вони відіграють роль антенних 

елементів, що забезпечують ефективний зв'язок електромагнітного випромінювання 

з плазмонними коливаннями електронного газу. Такі гібридні напівпровідникові 

плазмонні структури є перспективні для розробки, як детекторів, так і джерел 
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терагерцового діапазону що продемонстровано в низці теоретичних та 

експериментальних досліджень [3a-5a]. 

Розробка приладів терагерцового діапазону на основі гібридних плазмонних 

структур потребує аналізу їх надвисокочастотних властивостей. Теоретичні 

дослідження, проведені в дисертаційній роботі, були спрямовані на моделювання 

високочастотного та сильнопольового транспорту двовимірного електронного газу, 

детальний аналіз геометрії електромагнітного поля в ближній зоні ґратки, 

параметричні дослідження спектрів пропускання, відбивання та поглинання в 

умовах плазмонного резонансу, їх перенормування в умовах сильного дрейфу носіїв, 

розрахунки спектрів фотовідгуку з врахування нелінійних ефектів при взаємодії 

інтенсивного ТГц випромінювання з електронним газом та дослідження умов 

нестійкості плазмонних коливань, тощо. Це дозволило окреслити коло оптимальних 

параметрів гібридних напівпровідникових структур, що можуть використовуватись 

як базові елементи ефективних детекторів та генераторів ТГц випромінювання з 

електричною накачкою та електричним контролем робочих частот. 

Усе вищесказане окреслює актуальність задачі, яка розв’язується у 

представленій дисертаційній роботі –– визначення особливостей резонансних явищ, 

що виникають при взаємодії терагерцових електромагнітних хвиль з гібридними 

напівпровідниковими плазмонними структурами, зокрема детектування та 

підсилення терагерцового випромінювання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота 

виконана в рамках тем: 

1. Державна цільова науково-технічна програма ―Нанотехнології та 

наноматерiали‖, 2010-2014 р.; проект ―Розробка технології та дослідження 

підсилення і генерації суб-терагерцового та терагерцового випромінювання з 

використанням нанорозмірних напівпровідникових структур на основі сполук 

нітридів групи III‖ (номер держреєстрації 0111U006052).  

2. Тема НАН України ―Теоретичні дослідження надвисокочастотних електричних, 

оптичних та акустичних властивостей напівпровідникових наноструктур та 

приладів наноелектроніки, нанофотоніки та наноакустики‖, 2011-2015 р. (номер 

держреєстрації 0111U000046).  

3. Молодіжний грант НАН України «Експериментальні та теоретичні дослідження 

електронних характеристик вуглецевих наноструктур», 2015-2016 р. номер 

держрєєстрації проекту 0115U005198. 

4. Спільний проект МОН України та міністерства науки та освіти ФРН (BMBF) 

«Дослідження нанорозмірних плазмонних структур типу «металічна ґратка – 

напівпровідникова гетероструктура» як базових елементів нових джерел 

терагерцового випромінювання створених на основі методик ультрафіолетової 

інтерференційної літографії», триває з 2017 р. номер держрєєстрації 

0117U002910. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є визначення оптичних характеристик 

гібридних напівпровідникових плазмонних структур у терагерцовому діапазоні 

зокрема за умов стаціонарного дрейфу електронів. Для розв'язку цієї комплексної 

задачі на проміжних етапах були сформульовані і розв'язані наступні задачі: 
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 Розробка моделі для пояснення експериментальних результатів щодо 

спостереження модифікації спектрів пропускання терагерцового 

випромінювання кремнієвої структури з металевими зустрічно-гребінчатими 

контактами при пропусканні струму. 

 Розробка ефективних алгоритмів для моделювання електродинамічних 

характеристик багатошарових напівпровідникових структур з періодичними 

металевими ґратками на основі формалізму функцій Гріна та методів 

інтегральних рівнянь. 

 Дослідження геометрії ближнього поля, включаючи розподіл енергії 

електромагнітної хвилі та її локальної поляризації в структурі з одиночної 

металевою ґраткою та в структурі ґратка-2D газ. 

 Розрахунок і аналіз спектрів пропускання, відбивання та поглинання для 

гібридної плазмонної структури на основі AlGaN/GaN гетероструктури. 

Параметричне дослідження спектрального положення плазмонного резонансу.  

 Вивчення впливу електронного дрейфу на спектри пропускання та поглинання 

гібридних плазмонних структури на основі AlGaAs/GaAs гетероструктури з 

низькою концентрацією носіїв. Пошук параметрів виникнення плазмонної 

нестійкості типу Вавилова-Черенкова та ефекту від’ємного поглинання. 

 Побудова самоузгодженої теорії детектування ТГц випромінювання в 

гібридних плазмонних структурах з дрейфом носіїв з врахування 

багатошарової геометрії та ефектів розігріву електронного газу.  

 Розробка теоретичних моделей для пояснення особливостей 

експериментальних спектрів відбивання/випромінювання епітаксійних плівок 

сильнолегованого GaN з профільованими поверхнями. Аналіз ефектів 

збудження поверхневих плазмон-поляритонів. 

 

Об'єктом дослідження є гібридні напівпровідникові плазмонні структури, що 

забезпечують резонансну взаємодію електромагнітного випромінювання 

терагерцового діапазону з вільними носіями напівпровідника. 

Предметом дослідження є резонансні спектри пропускання, відбивання, 

поглинання/емісії та фотовідгуку гібридних напівпровідникових плазмонними 

структур у ТГц діапазоні частот та геометрія ближнього поля в цих структурах. 

Методи досліджень. Для розрахунку електродинамічних характеристик структур з 

просторово періодичними елементами використовувалися методи математичної 

фізики та обчислювальної електродинаміки; методи теорії нелінійних 

диференціальних рівнянь, методи теорії інтегральних рівнянь та формалізм функції 

Гріна. Зокрема, для розрахунку взаємодії електромагнітної хвилі з δ-тонкою 

металевою ґраткою вихідна нескінченна система алгебраїчних рівнянь 

сформульована для Фур’є-гармонік поля була зведена до лінійного інтегрального 

рівняння Фредгольма другого роду. Розв’язок цього рівняння методом проектування 

на систему ортогональних поліномів (метод Галеркіна) мав гарантовану 

математичну збіжність. Для самоузгодженого розв’язку системи рівнянь Максвелла 

та нелінійних рівнянь гідродинамічної моделі електронного газу використовувався 

метод теорії збурень. Вираз для фотовідгуку був отриманий в рамках квадратичного 
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наближення. Для розрахунку спектрів відбивання дифракційної ґратки з 

прямокутним профілем, використовувалися розв’язки системи рівнянь Максвелла в 

рамках методу зв’язаних хвиль та прямого диференційного методу. 

Наукова новизна отриманих результатів. На захист виносяться наступні 

результати отримані здобувачем вперше: 

1. При взаємодії електромагнітного випромінювання з δ-тонкою субхвильовою 

металевою ґраткою в ближній зоні виникає ефект локального підсилення 

(концентрації) енергії падаючої хвилі біля країв смужок ґратки. Розподіл енергії 

електромагнітної хвилі має дипольну структура, причому електромагнітна хвиля 

набуває локальної еліптичної поляризації. Поляризаційна параметри 

(ексцентриситет і кут нахилу великої півосі) мають сильно неоднорідний 

просторовий розподіл. 

2. При наявності дрейфу носіїв у плазмонній структурі ґратка-2D газ на основі 

AlGaAs/GaAs гетероструктури з низькою концентрацією носіїв в каналі 
2111031~  см  та прикладених електричних полях ~0.2-1 кВ/см виникає 

характерне розщеплення плазмонного резонансу у спектрах пропускання та 

поглинання. Це розщеплення є результатом перенормування спектрів двовимірних 

плазмонів на величину допплерівського зсуву. Отримана сильна залежність форми 

спектрів пропускання та інтенсивності плазмонного резонансу від параметрів 

оптично товстої підкладки. Продемонстровано, що врахування ефекту розігріву 

електронного газу в полях ~1 кВ/см може призводити до суттєвого уширення 

плазмонних резонансів.  

3. Побудована самоузгоджена теорія детектування терагерцового 

випромінювання плазмонної структури з дрейфуючим 2D електронним газом та 

отриманий вираз для фотовідгуку. Показано, що самоузгоджений розв’язок рівнянь 

Максвелла і гідродинаміки в рамках квадратичної теорії збурень, призводить до 

появи у виразі для фотовідгуку множника, який описує темп радіаційних втрат. 

Теорія побудована для багатошарової геометрії плазмонної структури та 

феноменологічно враховувала ефект розігріву носіїв при високих дрейфових 

швидкостях (залежність часу розсіяння носіїв від прикладеного поля). В рамках 

розвиненої теорії отримано, що величина напруги фотовідгуку може досягати 

значень десятків мВ для плазмонної структура на основі AlGaAs/GaAs з низькою 

концентрацією носіїв в каналі 
21110~ см  та періодом ґратки 0.5 мкм (фактор 

заповнення 0.8) в стаціонарних полях ~0.5 кВ/см.  

4. Запропоновано оригінальний дизайн плазмонної структури на основі 

InGaAs/InAs квантової ями, в якій можливо досягнути в дрейфуючому 

електронному газі ефекту плазмонної нестійкості Черенковського типу. При 

температурі 77 К та дрейфових швидкостях сcм /102 7  розрахунки передбачають 

підсилення терагерцового випромінювання на рівні 10%. Виконання умови 

Черенкова досягнуто завдяки ефективного зменшення фазової швидкості плазмонів 

при внесенні в структуру тонкого шару ТiO2 - діелектрика з високим значенням 

діелектричної проникності. 

5. Розроблена модель, яка пояснює особливості спектрів відбивання та їх 

поляризаційних залежностей (в діапазоні частот 2-20 ТГц, включаючи область 
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залишкових променів) для епітаксійних плівок сильнолегованого GaN з 

профільованою поверхнею. Положення характерних екстремумів пов’язане зі  

збудженням поверхневих плазмон поляритонів з хвильовими векторами, що 

відповідали періоду ґратки та куту падіння променя. Немонотонність форми 

спектру відбивання при збільшенні частоти була пов’язана з явищем дифракції та 

особливостями геометрії експериментальної установки.  

Практичне значення одержаних результатів. Хоча робота має теоретичний 

характер, значна її частина спрямована на пояснення експериментальних даних з 

ТГц спектроскопії напівпровідникових структур. Отримані в роботі результати 

можуть бути використані для розробки елементів ТГц оптоелектроніки нового 

покоління, а саме компактних джерел, модуляторів та детекторів з електричною 

накачкою та електричним контролем робочих частот. Розроблені в роботі теоретичні 

підходи, алгоритми та пакет програм для розрахунку електродинамічних 

характеристик гібридних плазмонних структур з ефективно двовимірними 

періодичними ґратками можуть бути використані для моделювання широкого класу 

структур з іншими дисперсійними властивостями та в інших частотних діапазонах. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати, що виносяться на захист, 

отримані автором самостійно. Роботи [1-6] виконані в співавторстві з науковим 

керівником В. В. Коротєєвим, якому належить постановка задачі та вибір методу 

для її розв'язку. Здобувач самостійно опанував методику розрахунку 

електродинамічних задач для структур з періодичними ґратками, створив пакет 

програмного забезпечення і виконав необхідні чисельні розрахунки, приймав 

активну участь в обговоренні та аналізі отриманих результатів та оформлені 

публікацій. Роботи [1,4,5] виконані в співавторстві з міжнародними колективами 

експериментаторів. Дисертант приймав активну учать в обговоренні результатів 

вимірювань та обробці експериментальних даних. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації доповідалися на 

регулярних семінарах відділу теоретичної фізики Інституту фізики напівпровідників 

ім. В. Є. Лашкарьова (ІФН НАНУ), що проходили під керівництвом професора, д-р 

фіз.-мат. наук В. О. Кочелапа, наукових зборах ІФН НАНУ, на семінарі відділу 

електроніки твердого тіла Інституту Фізики НАНУ, а також на наступних наукових 

конференціях: 

1. Конференції для молодих учених з фізики напівпровідників ―Лашкарьовські 

читання 2012-2014‖, Україна, Київ, 2012-2014 рр.; 

2. VI Українська конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-6), Україна, 

Чернівці, 2013 р; 

3. International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL-2013), 

Ukraine, Sudak, 2013 р; 

4. International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory 

(MMET-2016), Ukraine, Lviv, 2016; 

5. 33rd International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS 2016), 

Beijing, China. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 робіт, з них 6 статей [1-6] у 

провідних зарубіжних та вітчизняних фахових журналах, та 6 тез у матеріалах 

конференцій [7-12]. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, літературного 

огляду та 5 оригінальних розділів, висновків та списку використаних літературних 

джерел. Загальний обсяг дисертації складає 159 сторінок, з яких 143 сторінок 

основного тексту; 28 рисунків, які вмонтовано в текст, та список використаної 

літератури у кількості 127 найменування на 16 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи її практичне значення та 

новизна отриманих результатів, наведено інформацію про публікації за матеріалами 

дисертації та їх апробацію на всеукраїнських та міжнародних конференціях, вказано 

зв'язок з робіт з дослідницькими програмами Інституту.  

В першому розділі дисертації наведені елементи теорії плазмонних коливань в 

напівпровідникових низькорозмірних структурах, закони дисперсії двовимірних 

плазмонів та їх залежність від геометрії структури. Проведено огляд літератури, що 

стосується новітніх досягнень в створенні активних елементів терагерцової мікро- 

та оптоелектроніки на основі гібридних напівпровідникових плазмонних структур, 

зокрема детекторів та генераторів ТГц випромінювання. Наступні змістовні п’ять 

розділів включають побудову електродинамічної теорії взаємодії електромагнітного 

випромінювання з напівпровідниковими структурами, що включають періодичні 

металеві ґратки. Виконані розрахунки та проведений аналіз геометрії 

електромагнітних хвиль в ближній зоні субхвильових ґраток. Досліджені характерні 

особливості спектрів пропускання, відбивання та поглинання гетероструктур на 

основі AlGaN/GaN, AlGaAs/GaAs, InGaAs/InAs та епітаксійних плівок GaN, що 

пов’язані з плазмонними резонансами. Основна увага приділялась дослідженням 

ефектів детектування та підсилення ТГц випромінювання в структурах з дрейфом 

носіїв. В другому розділі дисертації досліджено напівпровідникову структуру на 

  
Рис. 1. (А) Спектри пропускання кремнієвої підкладки р-типу. Товста лінія-

результат розрахунку при температурі Т=300 К (рухливість дірок 

сВcм  /600 2 ). Точки-результат вимірювань. Штрих-пунктирна крива-

розрахунок для Т=77 К (рухливість дірок сВcм  /5000 2 ). Інші параметри 

структури: mds 380 , діелектрична проникність, 12 , концентрація 

дірок
315105  cмp . (Б) Спектри пропускання структури з нанесеними контактами 

в залежності від поляризації падаючого випромінювання: штриховані лінії – 

результат теоретичних обчислень, суцільні – експериментальні результати.  
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Рис. 2. Розподіл усередненої по часовому періоду густини електричної енергії 

),( zxW  (панель А) прохідної хвилі обчислені для ґраток з різними факторами 

заповнення: верхня панель – 4.0f , нижня панель — 8.0f  . Координата 0z  

відповідає площині ґратки. (панель Б) поляризаційні еліпси на різних відстанях z  

від площини ґратки при координаті 4.0/ ax , криві 1, 2, 3 відповідають 

1,3.0,03.0/ az  відповідно. 

основі p-легованого  кремнію з нанесеними на поверхню зустрічно-гребінчатими 

контактами. Така структура є перспективною для створення модуляторів ТГц 

випромінювання. Експериментальний спектр пропускання структури без контактів в 

діапазоні 0.7-1.1 ТГц має осцилюючу поведінку. Період осциляцій пояснюється 

Фабрі-Перо резонансами в напівпровідниковій пластині скінченої товщини sd , а 

збільшення їх амплітуди з ростом частоти узгоджується з моделлю Друде-Лоренца, 

що описує високочастотний відгук газу дірок в кремнії (Рис. 1А). Виявлений 

поляризаційний ефект системи зустрічно-гребінчатих контактів (Рис. 1Б). 

Модифікація спектрів пропускання при проходженні струму в структурі якісно 

пояснюється джоулевим розігрівом, що призводить до зменшення рухливості дірок 

та зміни високочастотного відгуку. Результати представлені в цьому розділі 

опубліковані в роботі [1]. Наступний, третій структурний розділ дисертації 

включає в себе детальний опис чисельного методу розв’язку рівнянь Максвелла для 

задачі взаємодії плоскої електромагнітної хвилі з δ-тонкою субхвильовою 

металевою ґраткою. Періодичність ґратки дозволяла звести початкову систему 

рівнянь Максвелла в частинних похідних до нескінченної системи алгебраїчних 

рівнянь на Фур’є компоненти електричного поля в площині ґратки. Була проведений 

аналіз збіжності чисельних розрахунків в залежності від рангу системи. В рамках 

методу був отриманий просторовий розподіл компонент електромагнітної хвилі в 

ближній зоні ґратки. Було показано, що поблизу країв смужок ґратки 

спостерігається значна локальна концентрація енергії електромагнітного поля 

(Рис. 2А). Ефект концентрації поля збільшується для вузькощілинних ґраток з 

фактором заповнення близьким до 1. Використання вузькощілинних ґраток в якості 

антенних елементів для гібридних плазмонних структур дозволяє більш ефективно 

концентрувати енергію падаючої хвилі, що може забезпечити більш ефективний 

зв'язок падаючого випромінювання з плазмонними коливаннями електронного газу.  

Виявлено, що при нормальному падінні, ближнє поле має як поздовжню так і 
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Рис. 3. Панель (А): частотні залежності коефіцієнтів пропускання )(T , 

відбивання )(R  та втрат )(L  для плазмонної структури з різними факторами 

заповнення ґратки, f . Крива 1 — 9.0f , 2 — 6.0f , 3 — 3.0f . Вертикальні 

лінії відповідають характерним частотам екранованих (суцільна лінія) та 

неекранованих (пунктирна лінія) плазмонів. Панель (Б): просторові розподіли 

густини енергії ),( zxW  на періоді ґратки для нерезонансної частоти, 

ТГц0.12/   (верхня частина) та резонансної, ТГц25.12/   (нижня 

частина).  

поперечну компоненту з суттєвим фазовим зсувом між ними. Це призводить до 

появи локальної еліптичної поляризації ближнього поля (Рис. 2Б). Виявлено сильну 

залежність параметрів еліптичності від координати. Обчислення проводилися для 

ґратки з наступними параметрами: матеріал Au, провідність вважалася дійсною та 

бездисперсійною 117104  c , товщина смужки нмd 20 , період ґратки 

мкмa 30 , частота падаючого випромінювання ТГц12/  , ґратка знаходилася у 

вакуумі 1 .  

Результати представлені в цьому розділі були опубліковані в роботі [2]. 

Дослідженню плазмонного резонансу в гібридній плазмонній структурі типу 

«металева ґратка – 2D електронний газ» присвячений четвертий розділ дисертації. 

В розділі представлена теорія взаємодії електромагнітних хвиль з плазмонної 

структурою, що складається з субхвильової металевої ґратка та шару електронного 

2D-газу розміщеного під нею. Показано, що частотні залежності коефіцієнтів 

пропускання, відбивання та втрат мають особливості, пов'язані зі збудженням 

плазмонів в 2D газі. Характерні частоти резонансів залежать від періоду ґратки та її 

фактора заповнення. Для ґраток з великим фактором заповнення спостерігаються 

інтенсивні резонанси положення їх майже збігається з частотою екранованих 

двовимірних плазмонів з хвильовими векторами amqm /2 ( m порядок 

резонансу). Зі зменшенням фактору заповнення резонанси стають менш інтенсивні а 

їх положення зміщується в більш високочастотну область до характерної частоти 

неекранованих двовимірних плазмонів (див. Рис. 3(А)).  

Розраховані просторові залежності електричних компонент, густини енергії та 

поляризації електромагнітної хвилі в ближній зоні ґратки. На Рис. 3 (Б) представлені 

просторові розподіли величини ),( zxW  (   2

0

22 ||/||||),( EEEzxW zx   має зміст 
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усередненої по часовому періоду густини електричної енергії хвилі, що нормована 

на відповідну густину енергії падаючої хвилі). Видно, що практично вся енергія 

ближнього поля сконцентрована в області між ґраткою і 2D-газом. При цьому 

геометрія розподілу енергії має квадрупольну форму, що відображає відповідний 

квадрупольний розподіл заряду в структурі. Продемонстровано, що на частотах 

плазмонного резонансу густина енергії електромагнітного поля в ближній зоні 

ґратки істотно збільшується (див. Рис. 3 (Б)).  

Обчислення проводилися для структури на основі GaNAlGaN /  

гетероструктури з наступними параметрами: мкмa 3 , провідність матеріалу 

ґратки 115100.4  c , та товщина nmd 20 , відстань між ґраткою і 2D 

електронним газом мкмD 1.0 , концентрація електронів 2D газу 2122 10  смn D , час 

релаксації імпульсу електронів с12103  . Наведені результати більш детально 

представлені в роботі [3].  

Найбільш об’ємний, п’ятий розділ дисертації присвячений дослідженню 

впливу дрейфу електронного газу на електродинамічні характеристики гібридних 

плазмонних структур. Першим наслідком дрейфу носіїв є характерне розщеплення 

плазмонного резонансу в спектрах пропускання відбивання та поглинання. Це 

розщеплення пов’язане з порушенням симетрії спектру плазмонних коливань по 

відношенню до напрямку розповсюдження плазмонів. Формула (1) [6а] виражає 

закон дисперсії, )(q , двовимірних плазмонів в дрейфуючому електронному газі, 

який отриманий в рамках гідродинамічного наближення. Видно, що різниця частот 

плазмонів, що розповсюджуються за, )( q , та проти, )( q , дрейфу носіїв 

визначається членом qdr , що має зміст допплерівського зсуву частоти: 

||
|)(|

2
)(

*

22

q
qm

en
qq

eff

D

dr



 

     (1) 

де dr – швидкість дрейфу носіїв, *m – ефективна маса електрона, e – 

елементарний заряд, )(qeff  – ефективна діелектрична проникність структури. Рис. 

4(А) та 4(Б) демонструє розщеплення плазмонного резонансу в спектрі пропускання 

та його кореляцію з формулою (1) для гібридної плазмонної структури на основі 

GaAsAlGaAs/ гетероструктури з низькою концентрацією носіїв. При розрахунках 

були використанні наступні параметри: період ґратки, мкмa 5.0 , фактор 

заповнення, 8.0f , матеріал ґратки – золото 
117100.4  с , товщина ґратки 

нмdg 20 , товщина бар’єрного шару (AlGaAs), нмD 40 , з діелектричною 

проникністю 9.12II ; товщина сапфірової підкладки мкмDs 1 , з діелектричною 

проникність, 3.9III . Концентрація 2D електронів 
2112 10  смn D
, їх рухливість 

сВсм  /103 24 . Величина прикладеного стаціонарного поля смВF /200 . При 

цьому дрейфова швидкість досягає значень ссмdr /105.7 6 . 

Другим наслідком дрейфу носіїв є поява ненульової величини фотовідгуку на 

високочастотне поле. Тобто, така структура може використовуватись для 

детектування ТГц випромінювання. В рамках дисертаційної роботи розвинута 
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Рис. 4. (A) Спектри пропускання для гібридної плазмонної структури без 

дрейфу 2D електронного газу (тонка лінія), та з дрейфом (товста лінія), 

(Б) спектри дисперсії плазмонів, що демонструють асиметричне зміщення віток 

зумовлене дрейфом. Пунктирні лінії показують частоти які відповідають 

хвильовим векторам aq /21   та aq /21  . (В) Спектр фотовідгуку 

(детектованого сигналу). 

нелінійна теорія ефекту детектування в плазмонній структурі з дрейфом електронів. 

Теорія базується на самоузгодженому розв’язку рівнянь Максвелла та рівнянь 

гідродинаміки в рамках теорії збурень другого порядку. Отриманий вираз для 

спектру фотовідгуку (формула (2)). 

 20

2

2)1(
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0

*

2 ||

)(
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    (2) 

 

містить додатковий множник )/(1  , який був відсутній у попередніх 

теоріях [7а]. Фактор   визначає темп радіаційних втрат, 
I

D

cm

ne




*

222
 , де c  – 

швидкість світла. У формулі (2)  /1  – обернений час релаксації імпульсу, L  – 

довжина структури, || )1(

1,,mxE  – амплітуди просторових Фур’є-гармонік електричного 

поля в площині 2D- електронного газу, розраховані в лінійному наближені розв’язку 

вихідної системи рівнянь. 

Спектр напруги фотовідгуку, заданий формулою (2) показаний на Рис 4(В). 

Екстремуми у спектрі фотовідгуку відповідають частотам плазмонних резонансів в 

спектрі пропускання. Для вище згаданої структури максимальні величини 

фотовідгуку досягають значень десятків мВ при інтенсивності падаючого 

випромінювання – 
2/1 смВт . В дисертаційні роботі показано при зростанні 

прикладеного поля спостерігається уширення резонансних ліній в спектрі 

фотовідгуку, що пояснюється збільшенням інтенсивності розсіяння носіїв та 

фактора  , [8a]. Також, виявлений негативний вплив оптично товстої підкладки на 

амплітуди фотовідгуку.  

В умовах високих дрейфових швидкостей ссм /105.22~ 7 , що досягаються 

у високоякісних гетероструктурах на основі A
III

B
V
 напівпровідникових сполук [9а], 
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Рис. 5. (А): ілюстрація закону дисперсії 2D плазмонів (формула(1)) в умовах 

сильного дрейфу. (Б): Спектр поглинання структури з областю від’ємного 

поглинання. 

можна досягнути умов плазмонної нестійкості Черенковського типу та підсилення 

високочастотного випромінювання. Для цього необхідно щоб дрейфова швидкість 

носіїв перевищувала фазову швидкість плазмонів, phdr    [4а]. В термінах 

дисперсійних залежностей це відповідає переходу вітки )( q  з області від’ємних 

частот в область додатних (див. Рис. 5(А)).  

Запропонована оригінальна модель гібридної плазмонної структури на основі 

ІnGaAs квантової ями, що дозволила суттєво зменшити фазову швидкість плазмонів. 

Це було досягнуто з використанням металевих ґраток з періодом ~100 нм, квантових 

ям з низькою концентрацією ~10
11

 cm
-2

 та високою рухливістю сВсм  /103~ 24  

при 77 К. Додатково в структуру між бар’єрним шаром та ґраткою був внесений 

тонкий шар нмd 10  діелектрика 2TiO  з високим значенням проникності 50 . 

Розрахунки показали, що при ссмdr /102.2 7  існує область від’ємного 

поглинання на рівні 10% (див. Рис. 5(Б)). Тобто передбачається підсилення 

терагерцового випромінювання, що є достатнім для подолання порогу генерації в 

сучасних ТГц резонаторах. Частина результатів що увійшли в п’ятий розділ 

дисертації представлені в роботі [4]. 

В шостому розділі наведені результати експериментальних та теоретичних 

досліджень збудження поверхневих плазмон-поляритонів в епітаксійних плівках 

сильнолегованого GaN. Для порівняння досліджувалися як зразки із плоскою 

поверхнею так і зразки з профільованою поверхнею. Експериментальні спектри 

відбивання в діапазоні частот ТГц202  , що включав в себе зону залишкових 

променів були отримані з допомогою Фур’є-спектроскопії. З аналізу спектрів 

відбивання для зразків з плоскою поверхнею були отриманні значення електронної 

концентрації, 
319109.1  см  та рухливості сВсм /180 2

. Ці значення узгоджувались з 

результатами Холлівских вимірювань. Експериментальні спектри відбивання для 

зразка з витравленою на поверхні ґраткою для р- та s-поляризації падаючого 

випромінювання наведені на Рис. 6(А) та 6(Б), відповідно. Спектр відбивання для р-

поляризації має характерні впадини, що пов’язані із резонансним збудженням 
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Рис. 6. Експериментальні (товсті лінії) спектри відбивання епітаксійної плівки GaN 

з витравленою поверхневою ґраткою з періодом a=86 мкм та висотою сходинок 

4.5 мкм. Розраховані спектри (тонкі лінії) дифракційної ефективності нульового 

порядку усередненої по апертурі падіння пучка. Панелі (А) та (Б) відповідають 

випадкам р- та s-поляризації падаючого променя. 

поверхневих плазмон-поляритонів (ППП). Резонансні частоти добре описується 

умовою просторового синхронізму: 

GdSPP Mk
c

k  


 sin)(        (3) 

де SPPk – хвильовий вектор поверхневого плазмон-поляритона,  – кут падіння, 

akG /2  – одиничний вектор оберненої ґратки, М – цілі числа, )(d  – 

діелектрична проникність середовища з якого падає випромінювання. 

У випадку s-поляризації збудження ППП відсутнє, що і спостерігається на 

експерименті. Загальний немонотонний хід спектрів був пояснений проявом 

дифракції та особливостями геометрії експериментальної установки. Всі характерні 

особливості експериментальних спектрів відбивання, були описані теоретично на 

основі чисельного розв’язку рівнянь Максвелла з використанням прямого 

диференційного методу. Теоретична модель враховувала всі важливі умови 

експерименту. Детальний аналіз результатів представлених в цьому розділі був 

виконаний в роботах [5,6]. 

 

ВИСНОВКИ 

В дисертації розглянуті наукові задачі, які стосуються резонансної взаємодії 

електромагнітних хвиль терагерцового діапазону з гібридними 

напівпровідниковими плазмонними структурами. Детально обговорюються ефекти 

підсилення та детектування терагерцового випромінювання, які виникають в умовах 

дрейфу електронного газу. 

Із аналізу проведених досліджень можна виділити такі найважливіші 

результати: 

1. Теоретично пояснено експериментальні результати по проходженню ТГц 

електромагнітного випромінювання через гібридну структуру на основі p-
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кремнію, з нанесеними на поверхню зустрічно-гребінчатими контактами. 

Показано, що залежності експериментальних спектрів пропускання від 

температури та величини стаціонарного струму добре узгоджуються з 

електродинамічним розрахунком, що використовував модель Друде-Лоренца 

високочастотної провідності газу дірок в кремнії. Показано, що поляризаційні 

залежності спектрів пропускання обумовлені наявністю системи зустрічно-

гребінчатих контактів. 

2. Розроблено теоретичну модель взаємодії терагерцового випромінювання з 

субхвильовою металевою ґраткою. Показано наявність ефекту локальної 

концентрації енергії електромагнітного поля на краях смужок ґратки та 

продемонстровано дипольний розподіл електричної компоненти 

електромагнітної поля в ближній зоні ґратки. Показано, що ефект концентрації 

енергії електромагнітного випромінювання збільшується для вузькощілинних 

ґраток. Продемонстровано, що електромагнітна хвиля в ближній зоні набуває 

локальної еліптичної поляризації. Поляризаційна параметри (ексцентриситет і 

кут нахил великої півосі) мають сильно неоднорідний просторовий розподіл. 

3. Визначено вплив плазмонного резонансу в гібридній структурі ґратка-2D 

електронний газ на характеристики оптичних спектрів та розподіл енергії 

електромагнітної хвилі в ближній зоні структури. Показано, що в умовах 

плазмонного резонансу оптичні спектри структури володіють характерними 

екстремумами. Збільшення фактора заповнення ґратки призводить до зростання 

інтенсивності плазмонних екстремумів та зменшення їх частоти. 

Продемонстровано, що в умовах плазмонного резонансу концентрація енергії 

електромагнітної хвилі в ближній зоні значно зростає у порівнянні з 

нерезонансними частотами. 

4.  Показано суттєвий вплив дрейфу носіїв в 2D-електронному газі на ефект 

плазмонного резонансу. В плазмонних структурах на основі високо рухливих 

гетероструктурах дрейф електронного газу призводить до суттєвого 

розщеплення плазмонних екстремумів в спектрах пропускання/поглинання. При 

цьому в інтервалі помірних дрейфових швидкостей виникає ефект детектування 

ТГц випромінювання, а в інтервалі великих дрейфових швидкостей може 

виникати ефект підсилення ТГц випромінювання. 

5. Побудовано теорію детектування терагерцового випромінювання на основі 

самоузгодженого розв’язку системи рівнянь Максвелла та системи 

гідродинамічних рівнянь в рамках квадратичної теорії збурень. Отриманий вираз 

для спектру напруги фотовідгуку, який містив додатковий множник, що явно 

враховує радіаційні втрати. Останній був відсутній у попередніх теоріях 

детектування.  

6. Теоретично пояснено експериментальні результати по відбиванню терагерцового 

випромінювання в діапазоні 2-20 ТГц від сильнолегованої епітаксійної плівки 

GaN з витравленою на поверхні дифракційною ґраткою. Показано, що поява 

резонансних мінімумів на спектрах відбивання є результатом збудження 

поверхневих плазмон-поляритонів. Характерний немонотонний вид спектрів 

відбивання, півширини та інтенсивності резонансів можна пояснити проявом 
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явища дифракції падаючого випромінювання на ґратці та геометрією 

експерименту.  
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АНОТАЦІЯ 

Лящук Ю. М. Явища резонансної взаємодії електромагнітних хвиль з 

гібридними напівпровідниковими плазмонними структурами: детектування та 

підсилення терагерцового випромінювання. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. – Інститут 

фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України, 

Київ, 2018. 

Дисертація присвячена теоретичним дослідженням ефектів резонансного збудження 

плазмонів при взаємодії двовимірного електронного газу з надвисокочастотним 

електромагнітним випромінюванням в гібридних напівпровідникових структурах з 

металевими ґратками. Розвинуто теорію явищ детектування та підсилення 

терагерцового випромінювання в структурах з дрейфуючим електронним газом. 

В роботі пояснено форму експериментальних спектрів пропускання 

терагерцового випромінювання для кремнієвої структури та їх модифікацію при 

пропусканні електричного струму. Вказано, що зміна пропускання пов’язана із 

Джоулевим розігрівом структури, що впливає на рухливість дірок та 

високочастотний відгук газу дірок в ТГц області спектру. 

На основі чисельного розв’язку рівнянь Максвелла показано, що при взаємодії 

електромагнітної хвилі з субхвильовою металевою ґраткою, наявна сильна локальна 

концентрація ближнього електромагнітного поля на краях металевих смужок. 

Продемонстровано збільшення ефекту концентрації для вузькощілинних ґраток. 

Знайдено залежності характеристик плазмонного резонансу в гібридній структурі 

ґратка-2D електронний газ від її параметрів. Показано, що в структурах з 

вузькощілинними ґратками посилюється взаємодія плазмонів та електромагнітного 

випромінювання. Продемонстровано, що просторовий розподіл ближнього поля має 

квадрупольну структуру та має місце ефект підсилення концентрації енергії 

ближнього поля при плазмонному резонансі. 

Запропонований оригінальний дизайн гібридної плазмонної структури на 

основі ІnGaAs–гетероструктури з дрейфуючим електронним газом в якій можливе 

виникнення плазмонної нестійкості черенковського типу. При цьому розрахунки 

показують існування частотних вікон підсилення терагерцового випромінювання зі 

значеннями порядку 10%.  

Побудовано самоузгоджену теорію детектування в плазмонних структурах з 

дрейфуючим електронним газом. Показано, що самоузгоджений системи рівнянь 

Максвелла і гідродинаміки призводить до виникнення у виразі для фотовідгуку 

додаткового множника який враховує радіаційні втрати. 

Пояснено експериментальні спектри відбивання епітаксійних плівок 

сильнолегованого n-GaN з витравленою на поверхні дифракційною ґраткою в 

діапазоні 2-20 ТГц. Розрахунки спектрів відбивання проведені на основі точних 

розв’язків рівняння Максвела чисельними методами. Показано, що особливості які 

виникають в цих спектрах пов’язані зі збудженням поверхневих плазмон-

поляритонів та дифракцією падаючого випромінювання.  
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Лящук Ю. М. Явления резонансного взаимодействия электромагнитных 

волн с гибридными полупроводниковыми плазменными структурами: 

детектирование и усиление терагерцового излучения. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников и диэлектриков. – 

Институт физики полупроводников имени В. Е. Лашкарева Национальной академии 

наук Украины, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена теоретическим исследованиям эффектов резонансного 

возбуждения плазмонов при взаимодействии двумерного электронного газа с 

сверхвысокочастотным электромагнитным излучением в гибридных 

полупроводниковых структурах с металлическими решетками. В частности, 

внимание уделялось исследованиям явлений детектирования и усиления 

терагерцового (ТГц) излучения в структурах с дрейфующим электронным газом. 

В работе объяснено форму экспериментальных спектров пропускания 

терагерцового излучения для кремниевой структуры и их модификацию при 

пропускании электрического тока. Исследованная структура состояла из подложки 

на основе p-легированного кремния и нанесенных на ее поверхность встречно-

гребенчатых контактов. Указано, что изменение пропускания связано с Джоулевым 

разогревом структуры, что в свою очередь влияет на подвижность дырок и 

высокочастотный отклик газа дырок в ТГц области спектра. При этом, встречно-

гребенчатые контакты действовали как поляризатор, чем была обусловлена разность 

в спектрах прохождения для разных поляризаций.  

Разработана теория взаимодействия терагерцового электромагнитного 

излучения с субволновой металлической решеткой, которая в составе гибридных 

плазмонных структур исполняет роль антенного элемента. Используя численное 

решение уравнения Максвелла показано, что при взаимодействии электромагнитной 

волны с субволновой металлической решеткой, имеет место сильная локальная 

концентрация ближнего электромагнитного поля на краях металлических полосок 

из которых состоит решетка. Продемонстрировано увеличение эффекта 

концентрации электрической энергии в ближнем поле для узкощелевых решеток.  

Определены характеристики эффекта плазмонного резонанса в гибридных 

структурах, которые состоят из субволновой металлической решетки и 

полупроводниковой гетероструктуры с 2D электронным газом. В частности, 

показана связь между характеристиками решетки (период, фактор заполнения) и 2D-

электронного газа (концентрация и подвижность электронов) на спектры 

коэффициентов пропускания, отражения и поглощения. При исследовании спектров 

определены зависимости параметров плазмонных резонансов (частота, полуширина, 

интенсивность) в зависимости от вышеперечисленных характеристик структуры. 

Показано, что в структурах с узкощелевой решеткой достигается более сильное 

взаимодействие плазмонов и электромагнитного излучения, что проявляется 
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возрастанием интенсивности плазмонных экстремумов с возрастанием фактора 

заполнения. Продемонстрировано, что пространственное распределение ближнего 

поля имеет квадрупольную структуру и имеет место эффект увеличения 

концентрации энергии ближнего поля при плазмонном резонансе.  

В работе развита самосогласованная теория детектирования в плазмонных 

структурах с дрейфующим электронным газом. Показано, что самосогласованное 

решение системы уравнений Максвелла и гидродинамики приводит к 

возникновению в выражении для фотоотклика дополнительного множителя, 

учитывающего радиационные потери. Предложен оригинальный дизайн гибридной 

плазмонной структуры на основе InGaAs гетероструктуры с дрейфующим 

электронным газом в которой возможно возникновение плазменной неустойчивости 

черенковского типа, при экспериментально достижимых скоростях дрейфа 

электронного газа. Расчеты спектров поглощения такой структуры показывают 

существование частотных окон усиления ТГц излучения со значениями 

порядка 10%. 

Объяснены экспериментальные спектры отражения эпитаксиальных пленок 

сильнолегированного n-GaN в частотном диапазоне 2-20 ТГц. Сравнивались 

спектры гладких пленок и пленок с вытравленной на поверхности дифракционной 

решеткой прямоугольного профиля с периодом 86 мкм. Проведено теоретическое 

моделирование спектров отражения на основе точных решений уравнений 

Максвелла численными методами. Получено хорошее согласование теоретических и 

экспериментальных спектров. Показано, что наличие резонансных минимумов на 

спектрах отражения для p-поляризации падающего излучения обусловлено 

возбуждением поверхностных плазмон-поляритонов. Общий немонотонный 

характер наблюдаемых спектров отражения для обеих поляризаций обусловлен 

дифракцией падающего излучения и особенностями экспериментальной установки.  

Ключевые слова: терагерцовое излучение, гибридные плазмонные 

структуры, плазмоны, поверхностные плазмон-поляритоны, усиление, 

детектирование терагерцовых волн, металлическая решетка, двумерный 

электронный газ, квантовые гетероструктуры. 

 

ABSTRACT 

Lyaschuk Yu. M. Phenomena of resonance interaction of electromagnetic 

waves with hybrid semiconductor plasmon structures: detection and amplification of 

terahertz radiation. – Manuscript. 

Thesis for the Doctor of Philosophy degree (Candidate of Science in Physics and -

Mathematics) in speciality 01.04.10 – Physics of Semiconductors and Dielectrics. – 

V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of 

Ukraine, Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to theoretical studies of effects of resonance excitation of 

plasmons in the low-dimensional electron gas interacting with microwave electromagnetic 

waves in the hybrid semiconductor plasmonic structures. In the particular, the effects of 

detection and amplification of terahertz radiation in the structures with drifting electron 

gas have been analyzed in details.  
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The peculiarities of the measured THz transmission spectra of a p-doped silicon 

structure and their modification by the electric current have been explained. It has been 

found that changes in the transmission are induced by the Joule heating of the structure, 

which affects the hole mobility and the high-frequency response of the hole gas in the THz 

spectral region.  

On the basis of the numerical solution of the Maxwell's equations it has been shown 

that a strong local concentration of the energy of electromagnetic waves in the near-field 

zone occurs at the edges of the metal strips. The enhancement of the energy concentration 

is taken place for the structures with narrow-slit gratings. In the hybrid structure ―grating-

2D electron gas‖, the narrow-slit grating provides the more efficient coupling between 

plasmons and electromagnetic radiation. It has been demonstrated that the spatial 

distribution of the electromagnetic energy in the near-field zone has a quadrupole-like 

structures. It has been shown the essential enhancement of the near field energy in the such 

structures at plasmon resonance. The original design of the hybrid plasmon structure based 

on the InGaAs heterostructure with a drifting electron gas has been proposed to achieve 

Cherenkov’s-type plasma instability. The calculations predict the emergence of frequency 

windows of the amplification of the transmitted wave up to 10%. 

The theory of detection of THz radiation in plasmonic structures with a drifting 

electron gas has been developed. The expression of the photoresponse has been obtained 

in the frame of the self-consistent solution of the system of the Maxwell's equations and 

the hydrodynamics equations. This expression contained the additional important factor, 

which takes into account the radiation losses. 

The measured reflectivity spectra of heavily doped n-GaN epitaxial layer with a 

surface etched diffraction grating have been explained for the spectral range of 2-20THz. 

The calculations of the reflectivity spectra performed using solutions of the Maxwell's 

equations obtained by means the numerical methods. It has been shown that the observed 

features of these spectra are explained by the excitations of surface plasmon polaritons and  

the diffraction phenomena.  

Key words: terahertz radiation, hybrid plasmonic structures, plasmons, surface 

plasmon polaritons, amplification, detection, metallic grating, 2D electron gas, quantum 

heterostructures. 


