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АНОТАЦIЯ
Лящук Ю. М. Явища резонансної взаємодiї електромагнiтних
хвиль з гiбридними напiвпровiдниковими плазмонними структурами: детектування та пiдсилення терагерцового випромiнювання.
– Рукопис.
Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук за спецiальнiстю 01.04.10 — фiзика напiвпровiдникiв i дiелектрикiв. – Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В. Є. Лашкарьова Нацiональної
академiї наук України, Київ, 2018.
Дисертацiя присвячена дослiдженням резонансних явищ, якi виникають при взаємодiї надвисокочастотного (терагерцового) електромагнiтного
випромiнювання з гiбридними плазмонними структурами, створеними на
основi AIII B V напiвпровiдникових матерiалiв, включаючи GaN , AlGaAs,
InGaAs та структури на основi p-легованого кремнiю. Такi структури являють собою квантову гетероструктуру з двовимiрним електронним газом
iнтегровану з плазмонним елементом у виглядi металевих ґраток. Робота включає комплекс теоретичних дослiджень по вивченню геометрiї електромагнiтних хвиль в ближнiй зонi плазмонних структур, їх спектральних характеристик (коефiцiєнтiв пропускання, вiдбивання, поглинання) в
умовах плазмонного резонансу. Частина виконаних робiт була направлена на пояснення експериментальних результатiв з ТГц спектроскопiї таких
структур. Значну увагу було придiлено дослiдженню явищ детектування
та пiдсилення ТГц випромiнювання, що можуть виникати при дрейфi електронного газу.
В роботi пояснено особливостi експериментальних спектрiв коефiцiєнта пропускання терагерцового випромiнювання для кремнiєвої структури
в дiапазонi 0.75-1.1 ТГц. Структура являла собою кремнiєву пiдкладку ртипу на поверхню якої нанесенi металевi зустрiчно-гребiнчатi контакти.
Концентрацiя дiрок в пiдкладцi була p = 5.0 × 1015 см−3 . Експерименталь-
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нi спектри коефiцiєнтiв пропускання мали суттєву залежнiсть вiд величини прикладенного стацiонарного поля. Було показано, що модифiкацiя
спектрiв пропускання зi збiльшенням величини струму, пов’язанi, насамперед, зi значним Джоулевим розiгрiвом структуру, що призводило до змiни
рухливостi носiїв. Це в свою чергу зумовлювало змiну високочастотного
вiдгуку носiїв заряду на ТГц випромiнювання, що описувалось в рамках
моделi Друде-Лоренца.
Теоретично дослiджено взаємодiю електромагнiтної хвилi терагерцового дiапазону з субхвильовою одиночною металевою ґраткою, яка в гiбридних плазмонних структурах є ключовим елементом. Розрахунки геометрiї
ближнього поля було проведено на основi чисельних розв’язкiв рiвнянь Максвелла, за рамками стандартних дифракцiйних наближень. Показано наявнiсть сильної локальної концентрацiї ближнього електромагнiтного поля на краях металевих смужок, яка зростає при наближенi до площини
ґратки. Для ґратки з перiодом 30 мкм при частотi падаючого випромiнювання 1 ТГц на вiдстанi 0.1 мкм амплiтуда компонент електричного поля
поблизу краю смужки зростає в 9 раз, в порiвняннi з амплiтудою падаючої хвилi. Продемонстровано збiльшення ефекту концентрацiї ближнього
поля зi зростанням вiдношення ширини смужки до перiоду ґратки. Показано, що в ближнiй зонi ґратки електромагнiтне поле має складну векторну
структуру, що обумовлена збудженням миттєвих диполiв на краях металевих смужок. Вектор електричного поля має двi компоненти (поздовжню
та поперечну до площини ґратки) i є одного порядку по амплiтудi. Зсув
фаз мiж цими компонентами електричного поля в ближнiй зонi зумовлює
появу локальної елiптичної поляризацiї електричного поля, тобто вектор
електричного поля описує в часi витягнутi елiпси. Параметри поляризацiйних елiпсiв мають сильну залежнiсть вiд координати.
Детально дослiджено ближнє поле i спектри пропускання, вiдбивання
та поглинання гiбридної плазмонної структурi ґратка-2D електронний газ
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в терагерцовiй областi частот. Дослiджено резонанснi характеристик спектрiв, що повязанi зi збудженням плазмонiв в двовимiрному електронному газi. Показано, що на вiдмiну вiд ближнього поля одиночної металевої
ґратки, електричне поле в ближнiй зонi такої гiбридної плазмонної структури має квадрупольну структуру. Продемонстровано значне збiльшення
концентрацiї ближнього поля при плазмонному резонансi. Показано, що
яскраво виражений плазмонний резонанс має мiсце для вузькощiлинних
ґраток.
Побудовано самоузгоджену теорiю детектування в плазмонних структурах з дрейфуючим електронним газом. Теорiя ґрунтується на самоузгодженому розв’язку нелiнiйної системи рiвнянь що складалася з рiвнянь Максвелла та рiвнянь гiдродинамiки, що описують транспорт 2Dелектронного газу. Розв’язок цiєї системи проводився в рамках квадратичної теорiї збурень по малостi зовнiшнього сигналу. Отримано вираз для
фотовiдгуку через просторовi Фур’є-гармонiки електричного поля в площинi 2D-електронного газу i продемонстровано що його величина визначається наведеною дрейфом асиметрiєю. Показано, що такий самоузгоджений розв’язок призводить до виникнення у виразi для фотовiдгуку додаткового множника який явно враховує радiацiйнi втрати. На основi побудованої теорiї детектування та чисельного моделювання електродинамiки
структури здiйснено розрахунки величини фотовiдгуку для багатошарової
гiбридної плазмонної структури на основi AlGaAs з двовимiрною концентрацiєю n = 1011 см−2 та рухливiстю µ = 3 × 104 см2 /(В·с) носiїв. Також
враховувалась присутнiсть оптично товстої пiдкладки та ефекту розiгрiву носiїв при значних дрейфових швидкостях. Так, при швидкостi дрейфу
носiїв υ = 7.5 × 106 см/с, що вiдповiдає напруженостi прикладеного поля
E = 200 В/см була отримана величина фотовiдугку δU = 40 мВ на частотi 0.5 ТГц. Дослiджено ефекти дрейфу двовимiрного електронного газу
в каналi гiбридної плазмонної структури з металевою ґраткою, зокрема
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розщеплення плазмонних екстремумiв пов’язане iз порушенням дрейфом
дзеркальної симетрiї структури i зняття виродження частот плазмонiв по
напрямку хвильового вектора. Величина розщеплення для описаних вище
параметрах склала майже 300 ГГц. Знайдено параметри i дизайн гiбридної плазмонної структури на основi InGaAs-гетероструктури з дрейфуючим електронним газом при яких може спостерiгатися плазмова нестiйкiсть
Черенковського типу в i пiдсилення терагерцового випромiнювання на рiвнi 10% при температурi 77 К. Такого результату вдалося досягнути завдяки
використанню ґратки малим перiодом та внесенню в систему додаткового
дiелектричного шару. Така величина пiдсилення дозволяє розглядати таку
структуру як модель пiдсилюючого елемента для майбутнiх терагерцових
плазмонних генераторiв.
Пояснено експериментальнi спектри вiдбивання та випромiнювання епiтаксiйних плiвок n-GaN з поверхневою дифракцiйною ґраткою. Дослiдження спектрiв проводилося в дiапазонi 2-20 ТГц, що включає зону залишкових променiв — область з суттєвою дисперсiєю дiелектричної проникностi
кристалiчної ґратки. Плiвки GaN були сильно легованi кремнiєм, концентрацiя електронiв в досягла величини n = 1.9 × 1019 см−3 , на поверхнi була
витравлена ґратка з перiодом 86 мкм. Внаслiдок такого рiвня легування в
достатньо широкому дiапазонi (<14 ТГц) спостерiгалися негативнi значення дiйсної частини дiелектричної проникностi, що є необхiдною умовою
збудження поверхневих плазмон поляритонiв. Розрахунки проводилися на
основi використання чисельного прямого диференцiйного методу розв’язку рiвнянь Максвелла. Показано, що мiнiмуми якi виникають спектрах
вiдбивання для р-поляризацiї, але вiдсутнi у спектрах для s-поляризацiї
пов’язанi зi збудженням поверхневих плазмон поляритонiв, а загальний
характер спектра також зазнає впливу дифракцiї падаючого випромiнювання. Амплiтуди, пiвширини, та положення мiнiмумiв на спектрах вдалося
кiлькiсно розрахувати iз врахуванням особливостей експерименту. Зокре-
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ма, показано що дифракцiя падаючого випромiнювання та скiнченний розмiр апертури детектора зумовлюють сумарну реєстрацiю в експериментi
кiлькох дифракцiйних порядкiв, а не лише вiдбитого променя, що вiдповiдає нульовому дифракцiйному порядку. Це призводить до усереднення i
розмивання мiнiмумiв пов’язаних зi збудженням поверхневих плазмон поляритонiв. Теоретичний розрахунок показує, що поверхневi плазмони в цiй
структурi мають високу добротнiсть i вузькi резонанснi особливостi. Теоретично описано особливостi в спектрах випромiнювання текстурованих
плiвок нiтриду галiю використовуючи теорiю теплового випромiнювання
Кiрхгофа. Показано, що особливостi в спектрах теплового випромiнювання такої структури пов’язанi з радiацiйним розпадом поверхневих плазмон
поляритонiв.
Ключовi слова: терагерцове випромiнювання, гiбриднi плазмоннi структури, плазмони, поверхневий плазмон поляритони, детектування терагерцових хвиль, металева решiтка, двовимiрний електронний газ, квантовi гетероструктури.
ABSTRACT
Lyaschuk Yu. M. Phenomena of resonance interaction of electromagnetic waves with hybrid semiconductor plasmonic structures: detection and amplification of terahertz radiation. — Manuscript.
Thesis for the degree of candidate of physical and mathematical sciences by
specialty 01.04.10 — physics of semiconductors and dielectrics. — V. Lashkaryov
Institute of semiconductor physics, The National Academy of Sciences of Ukraine,
Kiev, 2018.
The dissertation is devoted to research of resonance phenomena that arise in
the interaction of ultrahigh (terahertz) electromagnetic radiation with hybrid
plasmonic structures created on the basis of AIII B V semiconductor materials, including GaN , AlGaAs, InGaAs and structures based on p-doped silicon. Such structures are a quantum heterostructure with a two-dimensional
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electron gas integrated with a plasmonic element in the form of a metal grating. The work includes a complex of theoretical studies on the study of the
electromagnetic waves geometry in the near zone of plasmonic structures, their
spectral characteristics (transmission coeﬃcients, reflection, absorption) under
the conditions of plasmon resonance. A part of the work was aimed at explaining the experimental results with THz spectroscopy of such structures. Considerable attention was paid to the investigation of the phenomena of detection
and amplification of the THz radiation that may arise at the drift of the electron
gas.
The features of the experimental spectra of the terahertz radiation transmittance for the silicon structure in the range 0.75-1.1 THz are explained. The
structure was a silicon substrate of p-type on the surface of which patterned
metal interdigitated contacts. The concentration of holes in the substrate was
p = 5.0 × 1015 cm−3 . The experimental spectra of the coeﬃcients of transmission had a significant dependence on the magnitude of the applied stationary
field. It has been shown that the modification of the transmission spectra with
an increase in the value of the current is associated, first of all, with a significant Joule heating structure, which led to a change in the mobility of carriers.
This, in turn, led to a change in the high-frequency response of charge carriers to
THz radiation, which was described within the framework of the Drude-Lorentz
model.
The interaction of the terahertz electromagnetic wave with a subwavelength
single metal grating, which is a key element in hybrid plasmonic structures, is
theoretically studied. The calculations of the geometry of the near-field were
carried out on the basis of numerical solutions of the Maxwell equations, beyond
the limits of standard diﬀraction approximations. The presence of strong local
concentration of the near electromagnetic field on the edges of metal strips is
shown, which increases in proximity to the grating plane. For a grating with a period 30 µm at An incident radiation frequency 1 THz at a distance
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0.1 µm the amplitude of the component of the electric field near the edge of
the strip increases 9 times, in comparison with the amplitude of the incident
wave. An increase in the eﬀect of the near-field concentration with the increase
of the ratio of the strip width to the grating period is demonstrated. It is shown
that in the grating near-zone, the electromagnetic field has a complex vector
structure due to the excitation of instantaneous dipoles at the edges of metal
strips. The vector of the electric field has two components (longitudinal and
transverse to the grating plane) and has one order in amplitude. The phase
shift between these components of the electric field in the near-field causes the
appearance of the local elliptic polarization of the electric field, that is, the
electric field vector draws the elongated ellipses over time. The parameters of
the polarization ellipse have a strong dependence on the coordinate.
The geometry of near-field and transmission, transmission and absorption
spectra of the hybrid plasmonic structure of the grating-2D electron gas in the
terahertz frequency range are investigated in detail. Resonant characteristics of
the spectra associated with excitation of plasmons in a two-dimensional electron
gas are studied. It is shown that in contrast to the dipole field of a single metal
grating, the electric field in the near zone of such a hybrid plasmonic structure
has a quadrupole structure. Significant increase in the near-field concentration
at plasmon resonance was demonstrated. It is shown that pronounced plasmon
resonance is observed for narrow-slit gratings.
A self-consistent theory of detecting in plasmonic structures with drifting
electron gas was developed. The theory is based on a self-consistent solution of the nonlinear equations system consisting of Maxwell and hydrodynamic
equations, last used for describing the behavior of a drifting 2D electron gas. The
solution of this system was carried out within the framework of the quadratic
perturbation theory and the assumption of the weakness of the signal.
An expression for the photoresponse is obtained expressed through the spatial
Fourier harmonics of the electric field in the plane of the 2D electron gas and
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it is demonstrated that its value is determined by drift induced asymmetry. It
is shown that such a self-consistent solution leads to the emergence of an additional factor for the photoresponse that explicitly takes into account radiation
losses. On the basis of the detection theory and numerical modeling of the
structure electrodynamics were made calculations of the photoresponse value
for such multilayer hybrid plasmonic structure. The structure was based on
AlGaAs with 2D electron gas concentration n = 1011 cm−2 and carrier mobility µ = 3 × 104 cm2 /(V·s), also taking into account the optically thick substrate
and the growth of scattering rate in the structure channel at high drift velocity.
At the carrier drift velocity υ = 7.5 × 1019 cm/s, which corresponds to the
applied field E = 200 V/cm, the photoresponse δU = 40 mV were obtained
at the frequency 0.5 THz. The eﬀects of two-dimensional electron gas drift
in the channel of a hybrid plasmonic structure with a metallic grating are
investigated, in particular the splitting of plasmon extrema. It arises due to
violation mirror symmetry of the structure by the drift and, as consequence
the removal of the plasmons frequency degeneration by the direction of the
wavevector. The value of frequency splitting for the described parameters was
almost 300 GHz. The parameters and design of the hybrid plasmonic structure
on the basis of InGaAs-heterostructures with drifting electron gas for observation the Cherenkov type plasma instability were found. In such structure can be
observed and the amplification in terahertz radiation at 10% at a temperature
of 77 K. This result was achieved thanks to the using of a grating with a small
period and the introduction of an additional dielectric layer into the system.
This significant value of amplification allows us to consider such a structure as
a model of the amplifier element for future terahertz plasmonic generators.
The experimental spectra of reflection and radiation of n − GaN epitaxial
films with a surface diﬀraction grating are explained. The study of the spectra
was carried out in the range 2-20 THz, which includes the Reststrahlen band
— a range with a strong dispersion of dielectric function of the crystalline latti-

10

ce. The period of surface grating was 86 µm. The films were strongly doped
with silicon, the electron concentration reached n = 1.9 × 1019 cm−3 . Thus
high doping cause the negative values of the real part of dielectric function in
a suﬃciently wide range (<14 THz), which is a necessary condition for the excitation of the surface plasmon polaritons. Calculations were made on the basis
of the numerical direct diﬀerential method for solving Maxwell’s equations. It
is shown that the minima arising from the reflection spectra for p-polarization,
but absent in the spectra for s-polarization, are related to the excitation of
surface plasmon polaritons, and the general nature of the spectrum is also
aﬀected by the diﬀraction of incident radiation. The amplitudes, half-widths,
and the position of the minima on the spectra were able to quantify, taking
into account the features of the experiment. In particular, it has been shown
that the influence of the incident radiation diﬀraction and finite size of the
detector aperture, leads to the total registration of several diﬀraction orders
on the experiment, and not only the reflection beam corresponding to the zero
diﬀraction order. This leads to averaging and, as a consequence, the erosion of
the diﬀraction minima associated with the excitement of the surface plasmon
polaritons. Theoretic calculation reveals that surface plasmons have very high Q
factor and narrow resonances for the structure under consideration. The peculiarities in the spectra of radiation of textured gallium nitride films are described
theoretically, using Kirchhoﬀ’s theory of thermal radiation. It is shown that the
peculiarities in the spectra of thermal radiation of such a structure are related
to the radiative decay of surface plasmon polaritons.
Keywords: terahertz radiation, hybrid plasmonic structures, plasmons,
surface plasmon polaritons, detection of terahertz waves, metal grating, twodimensional electron gas, quantum heterostructures.
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ВСТУП

Актуальнiсть теми. Робота присвячена актуальному напрямку сучасної надвисокочастотної мiкро- та оптоелектронiки, який в лiтературi
отримав назву терагерцова плазмонiка. Терагерцова плазмонiка спрямована на розробку активних елементiв: генераторiв, детекторiв, модуляторiв
терагерцового (ТГц) випромiнювання, що базуються на резонансному збудженнi плазмонних коливань в нанорозмiрних напiвпровiдникових структурах.
ТГц електромагнiтне випромiнювання лежить в спектральнiй областi
мiж мiкрохвильовим та iнфрачервоним дiапазоном та володiє рядом унiкальних властивостей, що робить його надзвичайно перспективним для рiзноманiтних застосувань. Зокрема, в телекомунiкацiйних технологiях для
збiльшення обсягiв передачi iнформацiї можливий перехiд вiд гiгагерцового дiапазону до бiльш високочастотного, терагерцового. Також, в терагерцовому дiапазонi лежать характернi частоти багатьох бiологiчних молекул, таких як бiлки та нуклеїновi кислоти, що робить терагерцове випромiнювання важливим iнструментом в спектроскопiї компонентного складу
складних бiологiчних молекул та хiмiчних сполук. В перспективi, можливе використання терагерцового випромiнювання в медичнiй дiагностицi,
зокрема, дiагностицi онкологiчних захворювань. Терагерцове випромiнювання через невелику енергiю кванта не спричинює iонiзуючу дiю на бiологiчнi об’єкти, що разом зi значною проникною здатнiстю робить його
перспективним для замiни рентгенiвської променевої дiагностики. Також
терагерцове випромiнювання може знайти широке застосування в скануючих системах безпеки для виявлення вибухових, наркотичних чи iнших
заборонених речовин [1, 2].
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Швидке впровадження терагерцових технологiй стримується вiдсутнiстю зручних у використаннi та компактних джерел i детекторiв ТГц випромiнювання з можливiстю керування робочою частотою. Iснуючi джерела, такi як квантово-каскаднi лазери, лазери на p-легованому германiї
та вакуумнi джерела (лампи зворотної хвилi) мають ряд суттєвих недолiкiв (необхiднiсть крiогенних температур, сильних магнiтних полiв, складна
технологiя виготовлення), що суттєво обмежують їх широке застосування в iндустрiї. Для детекторiв терагерцового дiапазону iснують аналогiчнi
проблеми. Таким чином, розробка новiтнiх терагерцових приладiв з бiльш
широкими функцiональними можливостями залишається нагальною проблемою сучасних терагерцових технологiй. Розробка таких приладiв потребує дослiджень властивостей напiвпровiдникових матерiалiв та структур,
зокрема їх взаємодiї з електромагнiтним випромiнюванням терагерцового
дiапазону.
Вбачається, що подальший розвиток терагерцових технологiй може ґрунтуватись на ефектах збудження плазмонних коливань у низковимiрних,
напiвпровiдникових гетероструктурах на основi

III V

сполук з високою ру-

хливiстю носiїв. Ключовим елементом таких структур є металевi елементи (субхвильовi ґратки) розмiщеннi поблизу провiдного каналу. Вони вiдiграють роль антенних елементiв, що забезпечують ефективний зв’язок
електромагнiтного випромiнювання з плазмонними коливаннями електронного газу. Такi гiбриднi напiвпровiдниковi плазмоннi структури є перспективнi для розробки, як детекторiв, так i джерел терагерцового дiапазону
що продемонстровано в низцi теоретичних та експериментальних дослiджень [3, 4, 5].
Розробка приладiв терагерцового дiапазону на основi гiбридних плазмонних структур потребує аналiзу їх надвисокочастотних властивостей.
Теоретичнi дослiдження, проведенi в дисертацiйнiй роботi, були спрямованi
на моделювання високочастотного та сильнопольового транспорту двови-
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мiрного електронного газу, детальний аналiз геометрiї електромагнiтного
поля в ближнiй зонi ґратки, параметричнi дослiдження спектрiв пропускання, вiдбивання та поглинання в умовах плазмонного резонансу, їх перенормування в умовах сильного дрейфу носiїв, розрахунки спектрiв фотовiдгуку з врахування нелiнiйних ефектiв при взаємодiї iнтенсивного ТГц випромiнювання з електронним газом та дослiдження умов нестiйкостi плазмонних коливань, тощо. Це дозволило окреслити коло оптимальних параметрiв
гiбридних напiвпровiдникових структур, що можуть використовуватись як
базовi елементи ефективних детекторiв та генераторiв ТГц випромiнювання з електричною накачкою та електричним контролем робочих частот.
Усе вищесказане окреслює актуальнiсть задачi, яка розв’язується
у представленiй дисертацiйнiй роботi –– визначення особливостей резонансних явищ, що виникають при взаємодiї терагерцових електромагнiтних хвиль з гiбридними напiвпровiдниковими плазмонними структурами,
зокрема детектування та пiдсилення терагерцового випромiнювання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацiйна робота виконана в рамках тем:
1. Державна цiльова науково-технiчна програма «Нанотехнологiї та
наноматерiали», 2010-2014 р.; проект «Розробка технологiї та дослiдження пiдсилення i генерацiї суб-терагерцового та терагерцового
випромiнювання з використанням нанорозмiрних напiвпровiдникових структур на основi сполук нiтридiв групи III» (номер держреєстрацiї 0111U006052).
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наноакустики», 2011–2015 р. (номер держреєстрацiї 0111U000046).
3. Молодiжний грант НАН України «Експериментальнi та теорети-
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чнi дослiдження електронних характеристик вуглецевих наноструктур», 2015-2016 р. номер держрєєстрацiї проекту 0115U005198..
4. Спiльний проект МОН України та мiнiстерства науки та освiти
ФРН (BMBF) «Дослiдження нанорозмiрних плазмонних структур
типу «металiчна гратка – напiвпровiдникова гетероструктура» як
базових елементiв нових джерел терагерцового випромiнювання створених на основi методик ультрафiолетової iнтерференцiйної лiтографiї», триває з 2017 р. (номер держрєєстрацiї 0117U002910).
Мета i завдання дослiдження. Метою роботи є визначення оптичних характеристик гiбридних напiвпровiдникових плазмонних структур у
терагерцовому дiапазонi зокрема за умов стацiонарного дрейфу електронiв.
Для розв’язку цiєї комплексної задачi на промiжних етапах були сформульованi i розв’язанi наступнi задачi:
— Розробка моделi для пояснення експериментальних результатiв щодо спостереження модифiкацiї спектрiв пропускання терагерцового випромiнювання кремнiєвої структури з металевими зустрiчногребiнчатими контактами при пропусканнi струму.
— Розробка ефективних алгоритмiв для моделювання електродинамiчних характеристик багатошарових напiвпровiдникових структур з
перiодичними металевими ґратками на основi формалiзму функцiй
Грiна та методiв iнтегральних рiвнянь.
— Дослiдження геометрiї ближнього поля, включаючи розподiл енергiї електромагнiтної хвилi та її локальної поляризацiї в структурi з
одиночної металевою ґраткою та в структурi ґратка-2D газ.
— Вивчення впливу електронного дрейфу на спектри пропускання та
поглинання гiбридних плазмонних структури на основi AlGaAs/GaAs
гетероструктури з низькою концентрацiєю носiїв. Пошук параметрiв виникнення плазмонної нестiйкостi типу Вавилова-Черенкова

22

та ефекту вiд’ємного поглинання.
— Побудова самоузгодженої теорiї детектування ТГц випромiнювання
в гiбридних плазмонних структурах з дрейфом носiїв з врахування
багатошарової геометрiї та ефектiв розiгрiву електронного газу.
— Розробка теоретичних моделей для пояснення особливостей експериментальних спектрiв вiдбивання/випромiнювання епiтаксiйних плiвок сильнолегованого GaN з профiльованими поверхнями. Аналiз
ефектiв збудження поверхневих плазмон-поляритонiв.
Об’єктом дослiдження є гiбриднi напiвпровiдниковi плазмоннi структури, що забезпечують резонансну взаємодiю електромагнiтного випромiнювання терагерцового дiапазону з вiльними носiями напiвпровiдника.
Предметом дослiдження є резонанснi спектри пропускання, вiдбивання, поглинання/емiсiї та фотовiдгуку гiбридних напiвпровiдникових плазмонними структур у ТГц дiапазонi частот та геометрiя ближнього поля в
цих структурах.
Методи дослiдження. Для розрахунку електродинамiчних характеристик структур з просторово перiодичними елементами використовувалися методи математичної фiзики та обчислювальної електродинамiки; методи теорiї нелiнiйних диференцiальних рiвнянь, методи теорiї iнтегральних
рiвнянь та формалiзм функцiї Грiна. Зокрема, для розрахунку взаємодiї
електромагнiтної хвилi з δ-тонкою металевою ґраткою вихiдна нескiнченна
система алгебраїчних рiвнянь сформульована для Фур’є-гармонiк поля була зведена до лiнiйного iнтегрального рiвняння Фредгольма другого роду.
Розв’язок цього рiвняння методом проектування на систему ортогональних
полiномiв (метод Галеркiна) мав гарантовану математичну збiжнiсть. Для
самоузгодженого розв’язку системи рiвнянь Максвелла та нелiнiйних рiвнянь гiдродинамiчної моделi електронного газу використовувався метод теорiї збурень. Вираз для фотовiдгуку був отриманий в рамках квадратично-
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го наближення. Для розрахунку спектрiв вiдбивання дифракцiйної ґратки
з прямокутним профiлем, використовувалися розв’язки системи рiвнянь
Максвелла в рамках методу зв’язаних хвиль та прямого диференцiйного
методу.
Наукова новизна одержаних результатiв. Основними науковими
результатами, що виносяться на захист, є такi:
1. При взаємодiї електромагнiтного випромiнювання з δ-тонкою субхвильовою металевою ґраткою в ближнiй зонi виникає ефект локального пiдсилення енергiї падаючої хвилi бiля країв смужок ґратки. Розподiл енергiї електромагнiтної хвилi має дипольну структуру, причому електромагнiтна хвиля набуває локальної елiптичної
поляризацiї. Поляризацiйна параметри (ексцентриситет i кут нахил
великої пiвосi) мають сильно неоднорiдний просторовий розподiл.
2. При наявностi дрейфу носiїв у плазмоннiй структурi ґратка-2D газ
на основi AlGaAs/GaAs гетероструктури з низькою концентрацiєю
носiїв в каналi 1 − 3 × 1011 см−2 та прикладених електричних полях 0.2 − 1 кВ/см виникає характерне розщеплення плазмонного
резонансу у спектрах пропускання та поглинання. Це розщеплення
є результатом перенормування спектрiв двовимiрних плазмонiв на
величину доплерiвського зсуву. Показана сильна залежнiсть форми спектрiв пропускання та iнтенсивностi плазмонного резонансу
вiд параметрiв оптично товстої пiдкладки. Продемонстровано, що
врахування ефекту розiгрiву електронного газу в полях 1 кВ/см
може призводити до суттєвого уширення плазмонних резонансiв.
3. Побудована самоузгоджена теорiя детектування терагерцового випромiнювання плазмонної структури з дрейфуючим 2D електронним газом та отриманий вираз для фотовiдгуку. Показано, що самоузгоджений розв’язок рiвнянь Максвелла i гiдродинамiки в рам-
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ках квадратичної теорiї збурень, призводить до появи у виразi для
фотовiдгуку множника, який описує темп радiацiйних втрат. Теорiя побудована для багатошарової геометрiї плазмонної структури
та феноменологiчно враховувала ефект розiгрiву носiїв при високих дрейфових швидкостях (залежнiсть часу розсiяння носiїв вiд
прикладеного поля). В рамках розвиненої теорiї отримано, що величина напруги фотовiдгуку може досягати значень десяткiв мВ
для плазмонної структура на основi AlGaAs/GaAs з низькою концентрацiєю носiїв в каналi 1011 см−2 та перiодом ґратки 0.5 мкм
(фактор заповнення 0.8) в стацiонарних полях 0.5 кВ/см.
4. Розроблена модель, яка пояснює особливостi спектрiв вiдбивання та
їх поляризацiйних залежностей (в дiапазонi частот 2−20 ТГц, включаючи область залишкових променiв) для епiтаксiйних плiвок сильнолегованого GaN з профiльованою поверхнею. Положення характерних екстремумiв вiдповiдала збудженню поверхневих плазмон
поляритонiв з хвильовими векторами, що вiдповiдали перiоду ґратки та куту падiння променя. Немонотоннiсть форми спектру вiдбивання при збiльшеннi частоти була пов’язана з явищем дифракцiї
та особливостями геометрiї експериментальної установки.
Практичне значення одержаних результатiв. Хоча робота має
теоретичний характер, значна її частина спрямована на пояснення експериментальних даних з ТГц спектроскопiї напiвпровiдникових структур.
Отриманi в роботi результати можуть бути використанi для розробки елементiв ТГц оптоелектронiки нового поколiння, а саме компактних джерел,
модуляторiв та детекторiв з електричною накачкою та електричним контролем робочих частот. Розробленi в роботi теоретичнi пiдходи, алгоритми та пакет програм для розрахунку електродинамiчних характеристик
гiбридних плазмонних структур з ефективно двовимiрними перiодични-
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ми ґратками можуть бути використанi для моделювання широкого класу
структур з iншими дисперсiйними властивостями та в iнших частотних дiапазонах.
Особистий внесок здобувача. Основнi результати, що виносяться
на захист, отриманi автором самостiйно. Зi статей, опублiкованих у спiвавторствi, до дисертацiї включенi лише тi результати, що належать автору.
Роботи [6, 7, 8] виконанi в спiвавторствi з науковим керiвником В.В. Коротєєвим, якому належить постановка задачi та вибiр методу для її розв’язку. Здобувач самостiйно написав програмний код необхiдного для реалiзацiї методу програмного забезпечення i виконав чисельнi розрахунки, брав
активну участь в написаннi тексту статтi. Роботи [9, 10, 11] виконанi в
спiвавторствi з мiжнародними колективами експериментаторiв. Дисертант
приймав активну учать в обговореннi результатiв, обробцi експериментальних даних, теоретичних обчисленнях та написаннi статтi.
Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi результати дисертацiї
доповiдалися на регулярних семiнарах вiддiлу теоретичної фiзики Iнституту фiзики напiвпровiдникiв iм. В. Є. Лашкарьова (IФН НАНУ), що проходили пiд керiвництвом професора, д-р фiз.-мат. наук В. О. Кочелапа,
наукових зборах IФН НАНУ, на семiнарi вiддiлу електронiки твердого тiла
Iнституту Фiзики НАНУ, а також на наступних наукових конференцiях:
— Конференцiї для молодих учених з фiзики напiвпровiдникiв
«Лашкарьовськi читання 2012-2014», Україна, Київ, 2012-2014 рр.;
— VI Українська конференцiя з фiзики напiвпровiдникiв (УНКФН-6),
Україна, Чернiвцi, 2013 р;
— International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL2013), Ukraine, Sudak, 2013 р;
— International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic
Theory (MMET-2016), Ukraine, Lviv, 2016;
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Публiкацiї. За темою дисертацiї опублiковано 12 робiт, з них 6 статей
[6, 7, 9, 8, 10, 11], опублiкованих у фахових виданнях, що внесенi до перелiку
наукових фахових видань України, та додатково вiдображено в 6 матерiалах конференцiй [12, 13, 14, 15, 16, 17].
Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiя складається зi вступу, лiтературного огляду та 5 оригiнальних роздiлiв, висновкiв та списку
використаних лiтературних джерел. Загальний обсяг дисертацiї складає
159 сторiнок, з яких 143 сторiнки основного тексту; 27 рисункiв, якi вмонтовано в текст, та список використаної лiтератури у кiлькостi 127 найменування на 16 сторiнках.
Змiст роботи. Дисертацiя присвячена теоретичним дослiдженням ефектiв резонансного збудження плазмонiв, якi виникають при взаємодiї надвисокочастотних електромагнiтних хвиль з гiбридними напiвпровiдниковими плазмонними структурами, зокрема детектування та пiдсилення терагерцового випромiнювання.
В першому роздiлi здiйснено огляд основних фiзичних моделей, якi
використовувалися для опису електродинамiки плазмонних систем, актуальнiсть теми, областi можливого застосування терагерцового випромiнювання, проблеми якi виникають при освоєннi терагерцового дiапазону, а
також обговорюється використання плазмонiки для їх вирiшення.
В другому роздiлi дисертацiї пояснено змiни експериментальних спектрiв пропускання для терагерцового випромiнювання в дiапазонi 0.751.1 ТГц напiвпровiдникової структури що складається з кремнiєвої пiдкладки -типу з та металевих зустрiчно-гребiнчатих контактiв. Показано,
що змiни спектрiв пропускання цiєї структури, що спостерiгалися в експериментах при пропусканням iмпульсiв струму через контакти на її поверхнi або були викликанi змiною температури середовища можна якiсно
пояснити в рамках простої теоретичної моделi. Розроблена теоретична мо-
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дель заснована на наступному: поглинання терагерцового випромiнювання
при проходженнi через таку структуру спричинене наявнiстю вiльних дiрок; для опису високочастотної провiдностi можна використовувати модель
Друде-Лореца; змiни в спектрах виникають завдяки змiнi рухливостi дiрок
при зростаннi температури, яка в експериментах по пропусканню струму
була викликана джоулевим розiгрiвом шару провiдних нанострижнiв.
В третьому роздiлi дослiджена взаємодiя електромагнiтної хвилi терагерцового дiапазону з субхвильовою металевою ґраткою, яка в гiбридних
плазмонних структурах виконує функцiю антенного елемента. Дослiдження було проведено з використанням чисельного розв’язку рiвнянь Максвелла iз врахуванням провiдностi матерiалу ґратки, що дозволило знайти поле
не тiльки в дальнiй, але й в ближнiй зонi. Показано що в ближнiй зонi ґратки наявна сильна локальна концентрацiя ближнього електромагнiтного
поля на краях металевих смужок, яка зростає при наближенi до площини
ґратки. Для ґратки з перiодом 30 мкм при частотi падаючого випромiнювання 1 ТГц на вiдстанi 0,1 мкм амплiтуда компонент електричного поля
поблизу краю смужки зростає в 9 раз, в порiвняннi з амплiтудою падаючої
хивлi. Продемонстровано посилення ефекту концентрацiї ближнього поля
зi зростанням спiввiдношення ширини смужки i перiоду ґратки, тобто для
вузькощiлинних ґраток.
В четвертому роздiлi детально дослiджено ближнє поле i терагерцовi
спектри (пропускання, вiдбивання та поглинання) в гiбриднiй плазмоннiй
структурi ґратка-2D електронний газ, в тому числi в умовах резонансного
збудження 2D-плазмонiв зовнiшнiм випромiнюванням. Показано, що електричне поле в ближнiй зонi такої гiбридної плазмонної структури має
квадрупольну структуру, на вiдмiну вiд ближнього поля одиночної металевої ґратки. Продемонстровано значне посилення ефекту локальної концентрацiї ближнього поля при плазмонному резонансi. Додатково покращити
ефект локального пiдсилення можна завдяки використання вузькощiлин-
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ної ґратки, i завдяки цьому досягнути бiльш ефективного зв’язку плазмонiв
та електромагнiтного випромiнювання.
В пятому роздiлi побудовано самоузгоджену теорiю детектування в
плазмонних структурах з дрейфуючим електронним газом. Теорiя грунтується на сумiсному розв’язку нелiнiйної системи рiвнянь що складалася з
рiвнянь Максвелла та рiвнянь гiдродинамiки для опису поведiнки дрейфуючого 2D-електронного газу. Розгляд цiєї системи проводився в рамках квадратичної теорiї збурень i припущення про слабкiсть сигналу. Отримано вираз для фотовiдгуку через просторовi Фур’є-гармонiки електричного поля
в площинi 2D-електронного газу i продемонстровано що його величина визначається наведеною дрейфом асиметрiєю. Показано, що такий сумiсний
розв’язок призводить до виникнення у виразi для фотовiдгуку додаткового множника який явно враховує радiацiйнi втрати. Здiйсненi на основi
побудовано теорiї детектування та чисельного моделювання електродинаки
розрахунки величини фотовiдгуку для багатошарової гiбридної плазмонної структури на оновi AlGaAs iз врахуванням оптично товстої пiдкладки
та зростання темпу розсiяння в каналi структури при високих швидкостях дрейфу. Знайдено параметри i дизайн гiбридної плазмонної структури на основi InGaAs-гетероструктури з дрейфуючим електронним газом
при яких може спостерiгатися плазмова нестiйкiсть Черенковського типу
в i пiдсилення терагерцового випромiнювання на рiвнi 10%. Такого результату вдалося досягнути завдяки використанню ґратки малим перiодом та
внесенню в систему додаткового дiелектричного шару.
В шостому роздiлi пояснено експериментальнi спектри вiдбивання та
випромiнювання епiтаксiйних плiвок сильнолегованого n−GaN з поверхневою витравленою дифракцiйною ґраткою в дiапазонi 2-20 ТГц. Розрахунки
проводилися на основi використання чисельного прямого диференцiйного
методу розв’язку рiвнянь Максвелла. Показано, що особливостi якi виникають в цих спектрах пов’язанi зi збудженням поверхневих плазмон поля-
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ритонiв та дифракцiєю падаючого випромiнювання. Вдалося теоретично
описати особливостi в спектрах випромiнювання текстурованих плiвок нiтриду галiю з використанням теорiї теплового випромiнювання i пов’язати
їх з радiацiйним розпадом поверхневих плазмонiв.
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РОЗДIЛ 1
ФIЗИЧНI МОДЕЛI ВЗАЄМОДIЇ ВИСОКОЧАСТОТНОГО
ЕЛЕКТРОМАГНIТНОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ З
ВIЛЬНИМИ НОСIЯМИ В НАПIВПРОВIДНИКАХ (ОГЛЯД
ЛIТЕРАТУРИ)

1.1. Модель Друде-Лоренца
Нехай на тверде тiло, що мiстить вiльнi носiї iз зарядом e i ефективною
масою m та концентрацiєю n0 . Розглянемо лiнiйний вiдгук на просторово
однорiдне електричне поле, що змiнюється з часом за гармонiчним законом E(t) = E0 exp(−iωt). Пiд дiєю електричного поля носiї рухатимуться,
створюючи високочастотний струм j(t) = en0 υ(t). Обчислимо вiдповiднi
високочастотнi провiднiсть та дiелектричну проникнiсть, припускаючи що
вiльнi носiї зазнають зiткнень з вузлами кристалiчної решiтки з частотою
γ. Для його врахування введемо ефективну силу тертя mγυ(t)
m

dυ(t)
= eE(t) − γυ(t)
dt

Будемо шукати розв’язок у виглядi υ(t) = υ0 exp(−iωt) отримаємо
(γ − iω)υ0 exp(−iωt) =

e
E0 exp(−iωt)
m

Звiдси, легко отримається розвязок
υ0 =

e
E0 .
m(γ − iω)

Скориставшись ним отримаємо вираз для струму
j(t) = en0 υ(t) =

e2 n0
1
E(t)
m (γ − iω)
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Спiвставляючи iз законом Ома j(t) = σ(ω)E(t), де σ(ω) – високочастотна
комплексна провiднiсть газу вiльних носiїв, отримуємо:
σ(ω) =

e2 n0
m(γ − iω)

(1.1)

Також, можна записати цей вираз через феноменологiчний час релаксацiї
iмпульсу τ = 1/γ
σ0
1 − iωτ

σ(ω) =
де σ0 =

e 2 n0 τ
m

(1.2)

– статична провiднiсть матерiалу. Вiдвовiдна дiелектрична

проникнiсть зумовлена наявнiстю вiльних носiїв
ϵ(ω) = ϵ0 +

4πiσ(ω)
.
ω

з врахуванням (1.1), набуде вигляду
(
ϵ(ω) = ϵ0 1 −

ωp2
ω2

)
(1.3)

де ϵ0 - статична дiелектрична проникнiсть кристалiчної ґратки, ωp —
характерна частота, або плазмова частота, що визначається наступним
виразом

√
ωp =

4πn0 e2
.
mϵ0

(1.4)

Варто зазначити, що при частотах нижче плазмової, дiйсна частина дiелектричної проникностi вiд’ємна, що призводить до неможливостi проникнення електромагнiтних хвиль вглиб матерiалу. Матерiали з вiд’ємною
дiелектричною проникнiстю, такi як метали добре вiдбивають електромагнiтнi хвилi. Плазмовi частоти для хороших металiв, таких як мiдь, золото
лежать в ультрафiолетовiй областi частот, в той же час, для напiвпровiдникiв, концентрацiї вiльних носiїв можна змiнювати в широкому дiапазонi,
що дозволяє керувати їх взаємодiєю з електромагнiтним випромiнюванням.
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1.2. Гiдродинамiчна модель
Розглянемо тепер реакцiю дрейфуючого зi швидкiстю υ0 двовимiрного
провiдного шару, з ефективною двовимiрною концентрацiєю n2D
0 носiїв з
зарядом e i ефективною масою m, на просторово неоднорiдне високочастотне електричне поле E(x, t) = Ea exp(qx − ωt), тут Ea — амплiтудне
значення поля збурення. Розгляд будемо проводити в рамках так званої
гiдродинамiчної моделi — для колективного опису руху носiїв введемо локальну концентрацiю n(x, t) i швидкiсть υ(x, t). На основi цих параметрiв
можна буде обчислити локальний струм
j(x, t) = en(x, t)υ(x, t)

(1.5)

Для опису динамiки системи в цiй моделi використовується рiвнянням неперервностi для концентрацiї та рiвнянням Ейлера для швидкостi:
∂n(x, t) ∂j(x, t)
+
= 0,
∂t
∂x
∂υ(x, t)
∂υ(x, t)
e
+ υ(x, t)
=
E(x, t) − γυ(x, t).
∂t
∂x
m

(1.6)
(1.7)

Умовою застосовностi цiєї моделi є переважання кулонiвського розсiяння носiїв один на одному (наприклад електрон-електронного), над всiма
iншими типами розсiяння. Для того щоб ця умова справджувалася, необхiдно достатньо високi концентрацiї носiїв. Оскiльки рiвняння гiдродинамiки
нелiнiйнi, їх розв’язок значно спроститься якщо розглядати слабке збурення по вiдношенню до рiвноважного стану, i лiнеаризувати рiвняння за
допомогою наступних пiдстановок:
n(x, t) = n0 + n1 (x, t)
υ(x, t) = υ0 + υ1 (x, t)
j(x, t) = j0 + j1 (x, t)
E(x, t) = E0 + E1 (x, t)
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Врахуємо, що υ0 =

e
m E0 ,

а також знехтуємо квадратичними по збуренню

членами, тобто виразами типу n1 (x, t)υ1 (x, t), пiсля чого система набуде
вигляду

∂n1 (x, t)
∂υ1 (x, t)
∂n1 (x, t)
+ n0
+ υ0
= 0,
∂t
∂x
∂x
∂υ1 (x, t)
∂υ1 (x, t)
e
+ υ0
=
E1 (x, t) − γυ1 (x, t).
∂t
∂x
m
Аналогiчно змiниться i вираз для струму
j1 (x, t) = e (n0 υ1 (x, t) + υ0 n1 (x, t))
Наступний крок — перехiд до Фур’є представлення. Оскiльки розглядуванi рiвняння лiнiйнi, то в системi, яка описується такими рiвняннями, пiд
дiєю гармонiчного зовнiшнього збурення виникнуть коливання лише з тим
самим перiодом i частотою, що й у збурення. Таким чином, ми можемо
обмежитися наступними пiдстановками
n1 (x, t) = n1 (q, ω) exp(qx − ωt),
υ1 (x, t) = υ1 (q, ω) exp(qx − ωt),
j1 (x, t) = j1 (q, ω) exp(qx − ωt).
Пiдставивши цi вирази у лiнеаризованi рiвняння гiдродинамiки отримаємо:
(ω − qυ0 )n1 (q, ω) = qn0 υ1 (q, ω)
e
(ω − qυ0 + iγ)υ1 (q, ω) =
Ea
m

(1.8)
(1.9)

Разом з виразом для струму у Фур’є-представленнi
j1 (q, ω) = e (n0 υ1 (q, ω) + υ0 n1 (q, ω)) ,
ми отримаємо вираз для гiдродинамiчної провiдностi
σ(q, ω) =

e2 n ω
1
m ω − qυ0 ω − qυ0 + iγ

(1.10)
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Легко бачити, що в граничному випадку υ0 → 0, ми отримаємо вираз для
моделi Друде (1.3).
1.3. Плазмони в твердих тiлах
Плазма – це сукупнiсть вiдносно рухливих заряджених частинок, що
взаємодiють мiж собою згiдно закону Кулона. Таку систему можна уявляти як провiдний газ чи провiдну рiдину, яка характеризується здатнiстю
реагувати на електричне i магнiтне поле. Плазмовi властивостi проявляють
такi системи як, наприклад, газовий розряд, електрони i дiрки в напiвпровiдниках, електрони в металах.
Плазмон – квант (елементарне збудження) колективних коливань густини заряду у електронних системах. Термiни ’плазмовi коливання’ i ’плазмони’ в фiзицi твердого тiла часто використовуються для позначення одного i
того ж явища, якщо не враховується квантовомеханiчнi ефекти. Плазмони
виникають завдяки кулонiвськiй взаємодiї носiїв заряду: вiдхилення просторового розподiлу носiїв заряду вiд рiвноважного створює електричне
поле, яке намагається повернути заряди в положення рiвноваги, але внаслiдок iнерцiї носiї не зупиняються в положенi рiвноваги i продовжують
рухатися. Таким чином виникають плазмовi коливання.
Властивостi плазмових коливань залежать вiд зонної структури твердого тiла, ефективної розмiрностi системи, наявностi межi i магнiтного поля.
В залежностi вiд ефективної розмiрностi плазмони подiляють на об’ємнi
(3D), двовимiрнi (2D i поверхневi плазмони), а також одновимiрнi 1D i
крайовi магнетоплазмони.
Важливою характеристикою плазмона є його закон дисперсiї – залежнiсть частоти вiд хвильового вектора ω = ω(q), де ω – циклiчна частота
плазмона, q = (qx , qy , qz ) – хвильовий вектор плазмона. Оскiльки плазмони – поздовжнi (напрямленi вздовж напрямку електричного поля) коливан-
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ня, то для виконання спiввiдношення div(ϵE) = 0 чи в Фур’є-представленнi
ϵ(kE) = 0, необхiдна рiвнiсть дiелектричної проникностi нулю. З вищенаведеного випливає, що дисперсiя плазмона визначається зi спiввiдношення
ϵ(ω, q) = 0,
де ϵ(ω, q) – ефективна дiелектрична проникнiсть системи, що визначає реакцiю цiєї системи на часово i просторово неоднорiдне збурення.
1.3.1. Об’ємнi плазмони. Для твердого тiла з об’ємною концентрацiєю вiльних носiїв n3D , залежнiсть ефективної дiелектричної проникностi
в моделi Друде-Лоренца має наступний вигляд, таким чином, частота поздовжнiх об’ємних плазмонiв визначається з рiвностi дiелектричної проникностi нулю:

(
ϵ(ω) = ϵ0

ωp2
1− 2
ω

)
=0

тобто введена в (1.4) плазмова частота ωp =

√

4πe2 n3D
ϵ0 m ,

є плазмовою ча-

стотою поздовжнiх об’ємних (3D) плазмонiв [18]. Таким чином, в гiдродинамiчнiй моделi, частота об’ємних плазмонiв не залежить вiд хвильового
вектора, такi плазмони є бездисперсiйними.
1.3.2. Поверхневi плазмони. В просторово неоднорiднiй системi
можуть iснувати додатковi розв’язки рiвнянннь Максвелла, якi вiдсутнi
в просторово однорiдному випадку. Розглянемо найпростiший випадок —
рiзку i плоску межу середовища з дiелектричною проникнiстю ϵ(ω) i вакууму. В такiй простiй системi можуть iснувати розв’язки з сильною локалiзацiєю вздовж межi роздiлу, якi називають поверхневими хвилями. Вiсь z
виберемо в напрямку нормалi до межi середовищ i спрямуємо в матерiальне середовище. Нехай вздовж межi поширюється електромагнiтна хвиля,
причому магнiтне поле теж спрямоване вздовж межi роздiлу. Вiсь y спрямуємо вздовж напрямку магнiтного поля, таким чином, магнiтне поле буде
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мати лише одну компоненту Hy , яку для простоти будемо позначати без
iндексу y. Розглянемо хвильовi рiвняння для магнiтного поля в вакуумi
H1 :

ω2
∇ H1 (r) + 2 H1 (r) = 0,
c
2

та середовищi:

ω2
∇ H2 (r) + ϵ(ω) 2 H2 (r) = 0.
c
Будемо вважати, що електромагнiтна хвиля поширюється вздовж осi x i
2

має гармонiчну залежнiсть вiд координати
H(1,2) (x) = H(1,2) exp(iqx).
Тодi хвильовi рiвняння можна переписати в наступному виглядi
( 2
)
ω
∂ 2 H1 (z)
+
− q 2 H1 (z) = 0,
2
2
∂z
c
i в середовищi
∂
∂z

(

1 ∂H2 (z)
ϵ(ω) ∂z

)

(
+

)
ω2
q2
−
H2 (z) = 0,
c2
ϵ(ω)

Оскiльки тангенцiальнi компоненти електромагнiтного поля повиннi бути неперервними на межi середовищ, а магнiтне поле лежить в площинi
роздiлу, повиннi виконуватися умови неперервностi для магнiтного поля
та умови неперервностi для компонент тангенцiальної компоненти електричного поля.
H1 (z)|z=0 = H2 (z)|z=0 ,

E1x (z)|z=0 = E2x (z)|z=0 ,

З рiвнянь Максвелла випливає, що електричне поле можна виразити
через похiдну магнiтного, для розглядуваної геометрiї цi спiввiдношення
будуть мати наступний вигляд
ω
∂Hy
ϵEx =
c
∂z
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ω
∂Hy
ϵEz =
c
∂x
Таким чином, можна перейти вiд граничної умови на неперервнiсть компоненти електричного поля Ex до граничної умови на похiдну магнiтного
поля

∂H
∂z ,

яка на межi з вакуумом набуде вигляду
∂H1 (z)
∂z

1 ∂H2 (z)
ϵ(ω) ∂z

=
z=0

.

(1.11)

z=0

Розв’язки будемо шукати у виглядi локалiзованих бiля поверхнi мод:
H1 (z) = H10 exp(k1 z), z < 0,
H2 (z) = H20 exp(−k2 z), z > 0.
Пiдставивши цi розв’язки в хвильовi рiвняння отримаємо наступнi дисперсiйнi спiввiдношення
ω2
+ 2 − q2 = 0
c
k22
ω2
q2
+
−
= 0.
ϵ(ω) c2
ϵ(ω)
k12

чи в явному виглядi

√

k1 =
k2 =

ω2
q2 − 2 ,
c
√
q 2 − ϵ(ω)

ω2
c2

З iншого боку, гранична умова (1.11), дає спiввiдношення для зв’язку k1 i
k2 :
k2
,
ϵ(ω)
розв’язавши яке вiдносно q, отримаємо дисперсiйне спiввiдношення для поk1 =

верхневих електромагнiтних хвиль, або, поверхневих плазмон-поляритонiв
(ППП, англ. surface plasmon-polariton, SPP)
√
ω
ϵ(ω)
qspp (ω) =
c ϵ(ω) + 1

(1.12)
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де qspp (ω) –хвильове число поверхневого плазмона. Цей вираз можна легко
узагальнити на випадок межування двох середовищ з рiзними дiелектричними проникностями:
√
qspp (ω) =

ω
c

ϵ1 (ω)ϵ2 (ω)
ϵ1 (ω) + ϵ2 (ω)

(1.13)

ϵ1 (ω), ϵ2 (ω) – дiелектричнi проникностi середовищ на межi яких збуджуються ППП.
Варто зазначити, що ППП можуть iснувати лише при наступних умовах:
— дiелектринi проникностi двох середовищ мають рiзнi знаки;
— дiелектрична проникнiсть середовища з негативною дiелектричною
проникнiстю бiльша, таким чином щоб пiдкореневий вираз у 1.13
був би додатним.
Умови для виникнення ППП природним чином реалiзуються на межi металвакуум чи метал-дiелектрик.
1.3.3. 2D-плазмони. Розглянемо ситуацiю, коли рух носiїв заряду
обмежено в одному напрямку. В цiй ситуацiї носiї заряду можуть вiльно
рухатися по площинi. Їх дисперсiю можна отримати в гiдродинамiчнiй моделi, а взаємодiю зарядiв мiж собою будемо описувати виходячи з рiвняння
Пуассона. Будемо вважати, що потенцiал електричного поля ϕ прямує до
нуля на нескiнченностi. Таким чином, будемо шукати сумiсний розвязок
лiнеаризованих рiвнянь гiдродинамiки та рiвняння Пуассона.
∇2 ϕ(r) = −

4πρ(r)
ϵ

(1.14)

де, ϵ — дiелектрична проникнiсть оточуючого середовища. Будемо вважати, що заряди сконентрованi в площинi z = 0, таким чином, розподiл зарядiв по координатi z буде задаватися дельта-функцiєю, крiм того, будемо
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вважати систему однорiдною вздовж осi OY , таким чином, вираз для густини заряду можна записати в наступному виглядi
ρ(r) = ρ(x)δ(z)
Для визначеностi будемо розглядати напiвпровiдник n-типу, i врахуємо що
заряд створюється з одного боку, вiльними електронами з концентрацiєю
n(x, t), з iншого — iонiзованими донорами, з фiксованою i однорiдною концентрацiєю nA , яка повинна бути рiвною рiвноважнiй концентрацiї електронiв n0 . Сумарна густина заряду буде визначатися рiзницею мiж локальною
концентрацiєю електронiв та iонiзованих донорiв.
ρ(x) = e(nA − n(x, t)) = −e(n(x, t) − n0 ) = −en1 (x, t)
де n1 (x, t) — локальне вiдхилення концентрацiї електронiв вiд рiвноважного рiвня. В рiвняннi Пуассона явно врахуємо симетрiю системи вздовж осi
OY , таким чином, воно явно запишеться у виглядi
( 2
)
∂
∂2
4πe
+
ϕ(x,
z,
t)
=
n1 (x, t).
∂z 2 ∂x2
ϵ

(1.15)

Будемо шукати потенцiал ϕ(x, t) та n1 (x, t) у виглядi хвилеподiбного розвязку
ϕ(x, z, t) = ϕ1 (z) exp(i[qx − ωt]) = ϕ1 (z, t) exp(iqx)
n1 (x, t) = n1 exp(i[qx − ωt]) = n1 (t) exp(iqx)

(1.16)
(1.17)

Пiдставивши у рiвняння Пуассона отримаємо наступне спiввiдношення
( 2
)
∂
4πe
2
−
q
n1 (x, t).
ϕ(x,
z,
t)
=
∂z 2
ϵ
Також, iнтегрування в нескiнченно малому промiжку осi z [−δz, +δz], де
δz → 0, дасть граничну умову на розрив першої похiдної потенцiалу по координатi z, таким чином граничнi умови при z = 0 запишуться наступним
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чином:
ϕ(z, t)|z=+0 − ϕ(z, t)|z=−0 = 0,
∂ϕ(z, t)
∂z

−
z=+0

∂ϕ(z, t)
∂z

=
z=−0

4πe
n1 (x, t).
ϵ

(1.18)
(1.19)

Також, ми можемо написати загальний розв’язок цього рiвняння, з врахуванням ϕ → 0:


 ϕ (t) exp(|q|z), z < 0
+
ϕ(z, t) =
 ϕ− (t) exp(−|q|z), z > 0

Використання умови неперервностi потенцiалу дає змогу отримати рiвнiсть
ϕ+ (t) = ϕ− (t) = ϕ0 (t), що дає наступний вираз для загального розв’язку:
ϕ(z, t) = ϕ0 exp(−|q||z|).

(1.20)

Використовуючи граничну умову на розрив (1.18), а також умову прямування потенцiалу до нуля на нескiнченностi, ми прийдемо до алгебраїчних спiввiдношень якi пов’язують потенцiал ϕ0 (t) i вiдхилення концентрацiї вiд рiвноважної n1 (t):
ϕ0 (t) =

2πi
n1 (t).
ϵ|q|

Розглянемо це спiввiдношення разом з лiнеаризованими рiвняннями гiдродинамiки, при цьому електричне поле замiняємо на похiдну потенцiалу
∂υ1 (x, t)
∂n1 (x, t)
∂n1 (x, t)
+ n0
+ υ0
= 0,
(1.21)
∂t
∂x
∂x
∂υ1 (x, t)
e ∂ϕ(x, z, t)
∂υ1 (x, t)
+ υ0
= −
− γυ1 (x, t).
(1.22)
∂t
∂x
m
∂x
Наступний крок — перехiд до Фур’є-представлення:
(ω − qυ0 )n1 (q, ω) − qn0 υ1 (q, ω) = 0
e
|q|ϕ0 (t) − (ω − qυ0 + iγ)υ1 (q, ω) = 0
m
2πi
n1 (t).
ϕ0 (t) =
ϵ|q|
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Виключивши з системи потенцiал, ми будемо мати однорiдну систему рiвнянь, критерiєм наявностi розв’язкiв якої є рiвнiсть детермiнанта системи
нулю. Розглянемо спрощену ситуацiю, коли γ = 0, тобто бездисиспативну
систему.
ω − qυ0 −qn0
2πie2 q
ϵm|q|

ω − qυ0

=0

На вiдмiну вiд об’ємних плазмонiв, плазмони що збуджуються в такiй системi (2D-плазмони), мають суттєву дисперсiю в залежностi вiд хвильового
вектора:

√

2πe2 n0 |q|
ω2d = qυ0 +
.
(1.23)
mϵ
В цьому виразi, член qυ0 — доплерiвський зсув частоти, вiдсутнiй у
ситуацiї без дрейфу, тодi формула набуде наступного вигляду:
√
2πe2 n0 |q|
ω2d =
mϵ

(1.24)

Для збудження 2D-плазмонiв не обов’язково мати розмiрно-квантований
шар, достатньо виконання умови qd >> 1, тобото щоб довжина плазмової
хвилi була набагато бiльшою нiж товщина провiдного шару. Формула (1.23)
справедлива для випадку плазмонiв, якi виникають в дуже спрощенiй системi — 2D-шар, помiщений в нескiнченне однорiдне дiелектричне середовище. Такi плазмони мають кореневий закон дисперсiї. Реальнi системи
багатокомпонентнi i багатошаровi, причому мiстять як дiелектричнi шари,
так i провiднi шари, якi можуть радикально змiнити закон дисперсiї двовимiрних плазмонiв, що збуджуються в такiй системi. Наприклад, так званi
пiддзатворнi, чи гейтованi плазмони можуть збуджуватися, якщо над 2Dгазом мiститься провiдний металевий електрод (у випадку транзисторної
структури це затворний електрод), спектр плазмонiв може стати лiнiйним:
√
4πe2 n0
ω2d =
|q|.
(1.25)
mϵ
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Для реальних багатошарових структур, ми будемо мати промiжну картину, дiелектрична проникнiсть системи описується деякою ефективною
дiелектричною провiднiстю, яка є складною функцiєю хвильового вектора
плазмона та її геометричних параметрiв. ϵef f = ϵef f (q)
√
4πe2 n0 |q|
ω2d =
.
mϵef f (q)

(1.26)

Таким чином, дисперсiя 2D-плазмонiв сильно залежить не тiльки вiд параметрiв 2D-шару, але й вiд iнших компонентiв структури.
1.4. Застосування терагерцового випромiнювання
В лiтературi зустрiчаються рiзнi означення терагерцового дiапазону:
найбiльш широке означення включає в терагерцовий дiапазон електромагнiтнi коливання з частотою вiд 100 ГГц до 30 ТГц [1]. В цей дiапазон
потрапляє електромагнiтне випромiнювання, що формально можна вiднести до субмiлiметрового дiапазону i дальнє iнфрачервоне випромiнювання.
Iнше, бiльш вузьке означення ґрунтується на довжини хвилi вiд 1 мм до 100
мкм, тобто з частотами вiд 300 ГГц до 3 ТГц. Далi всюди пiд терагерцовим
випромiнюванням буде використовуватися друге, бiльш вузьке означення.
З розвитком радiотехнiки i поступовим покращенням характеристик
передавачiв i приймачiв, все бiльш iнтенсивно використовувався дiапазон
ультракоротких хвиль, i з часом освоювалися все бiльш високочастотнi дiлянки дiапазону електромагнiтних хвиль. Так, гiгагерцовий дiапазон електромагнiтних хвиль знайшов широке використання для мобiльного зв’язку, спутникового телебачення, безпровiдних комп’ютерних мереж. Хоча перехiд в дiлянку бiльш високочастотну дiлянку радiодiапазону супроводжувався зменшенням дальностi передачi та зростанням втрат на розсiювання,
це компенсується зростанням iнформацiйної ємностi – чим бiльш високочастотний дiапазон, тим бiльше каналiв зв’язку в ньому можна розмiстити
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[2]. Подальший розвиток мобiльного зв’язку, зокрема, впровадження технологiї мобiльного зв’язку пятого поколiння (5G), вимагає переходу до використання мiлiметрових, та, частково субмiлiметрових хвиль, тобто терагерцового дiапазону [19]. Такий тип зв’язку дозволить отримати швидкостi
передачi даних до 10 ГБiт/с. Це може дозволити передавати вiдеосигнал
з ультрависокою роздiльнiстю, при цьому не використувуючи стиснення,
тобто в реальному часi.
Також терагерцове випромiнювання може знайти застосування в медицинi. Воно має проникаючу здатнiсть, проте, на вiдмiну вiд рентгенiвського
не є iонiзуючим. Патологiчно змiненi тканини i клiтини можуть вибiрково
поглинати терагерцове випромiнювання, таким чином, його можна використовувати для дiагностики онкологiчних захворювань [20]. Iснують цiкавi
бiологiчнi ефекти терагерцового випромiнювання, зокрема, перепрограмування клiтин [21].
Перспективним є використання терагерцового випромiнювання у сферi
безпеки, зокрема, для систем нiчного бачення за умов поганої видимостi –
туману, дощу, задимлення, коли iнфрачервоне випромiнювання поглинається i розсiюється краплями води чи аерозольних частинок [19]. Iншою важливою особливiстю терагерцового випромiнювання є можливiсть дистанцiйно виявляти хiмiчнi речовини, в тому числi прихованi, завдяки хорошiй
проникаючiй здатностi. Така можливiсть зумовлена тим, що в терагерцовому дiапазонi розмiщенi так званi спектри ’вiдбиткiв пальцiв’: коливальнi i
обертальнi рiвнi багатьох складних органiчних молекул, що дозволяють
їх швидко i однозначно iдентифiкувати. Таким чином, терагерцовi сканери розмiщенi в аеропортах, готелях, державних органах, iнших мiсцях
масового скупчення людей можуть виявляти вибуховi речовини, наркотики, контрабанду лiкiв. Також, з допомогою терагерцового сканера можна
проводити сканування поштових вiдправлень на предмет як наявностi заборонених речовин, так i потенцiйно небезпечного бiологiчного матерiалу
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(протидiя бiотероризму) [22].
1.5. Проблема побудови джерел терагерцового
випромiнювання
Практичне освоєння терагерцового дiапазону є неможливим без створення достатньо потужних компактних джерел з можливiстю регулювання
частоти випромiнювання. Методи радiоелектронiки, з одного боку, та фотонiки гарно працюють вiдповiдно в низькочастотному (радiохвилi), та високочастотному (iнфрачервоне випромiнювання, видиме свiтло), але значно
втрачають ефективнiсть при переходi в терагерцовий дiапазон. Наприклад,
квантово-каскаднi лазери, хоча є корисними для наукових застосувань, в
силу громiздкостi, необхiдностi глибокого охолодження i дороговизни, не
можуть знайти широкого використання в iнших галузях. Так i радiотехнiчнi прилади, такi як лампи зворотньої хвилi, дiоди Гана, резонанснотунельнi дiоди при зростаннi частоти до «терагерцової щiлини» швидко
втрачають потужнiсть i стабiльнiсть їх генерацiї значно знижується. Таким чином, для створення високоефективних джерел терагерцового дiапазону необхiдне використання нових пiдходiв, якi грунтуються на iнших
фiзичних принципах, вiдмiнних вiд тих, що використовуються в роботi радiоелектронних пристроїв та лазерiв.
Перспективним кандидатом на цю роль є використання плазмових коливань в напiвпровiдникових структурах [23]. На вiдмiну вiд металiв, плазмовi частоти для яких лежать в ультрафiолетовому дiапазонi, в силу
високих концентрацiй носiїв, для напiвпровiдникових структур, для яких
концентрацiї носiїв набагато меншi i регулюються в широкому дiапазонi,
плазмовi частоти можуть лежати в терагерцовому дiапазонi. Зокрема, теоретично передбачено можливiсть використання плазмонних нестiйкостей
Дяконова-Шура [24, 25, 26], i Вавилова-Черенкова [4, 27] як базових меха-
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нiзмiв для створення когерентних джерел ТГц дiапазону. На жаль цi теоретичнi концепцiї не знайшли задовiльного експериментального пiдтвердження. Не зважаючи на це, iснує чимало нових публiкацiй, в яких запропоновано новi пiдходи до генерацiї терагерцового випромiнювання в плазмонних структурах, якi ще потребують експериментального пiдтвердження [28, 29, 30]. В той же час, в галузi плазмонного детектування ТГцвипромiнювання був досягнутий вагомий прогрес [31, 32, 33].
1.6. Принципи детектування терагерцового випромiнювання
Поряд iз задачею конструювання ефективних напiвпровiдникових джерел електромагнiтного випромiнювання терагерцового дiапазону, не меншу
важливiсть має проблема детектування терагерцових хвиль. Детектування
в радiотехнiцi за означенням – отримання низькочастотного чи стацiонарного сигналу з високочастотно модульованого вхiдного сигналу. В вузькому сенсi (як частинний випадок) пiд детектуванням часто розумiють випрямлення – перетворення змiнного струму в постiйний. З iншого боку,
пiд детектором часто розумiють будь-який прилад, що здатний фiксувати
наявнiсть електромагнiтного випромiнювання, тобто приймач. Детектори
терагерцового випромiнювання, як правило, поєднують в собi всi цi властивостi. В наш час iснує чимало детекторiв терагерцового випромiнювання, якi знайшли своє застосування в найрiзноманiтнiших галузях науки
i технiки [34]. Коротко розглянемо їх фiзичнi принципи функцiонування,
переваги i недолiки, а також сфери застосування.
Варто зазначити, що приймачi терагерцового випромiнювання подiляються на приймачi прямого детектуванння (квадратичнi детектори) i гетеродиннi приймачi (змiшувачi), якi працюють на принципi нелiнiйного змiшування частот. В такому приймачi терагерцовий сигнал конвертується в сигнал на промiжнiй (рiзницевiй) частотi, при цьому зберiгається iнформацiя
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не тiльки про амплiтуду падаючого сигналу, але й фазу. Важливою вiдмiннiстю є те, що вихiдний сигнал прямого детектора пропорцiйний квадрату
амплiтуди електромагнiтного поля, тобто його потужностi падаючого випромiнювання, в той час як для гетеродинного детектора вихiдний сигнал
є пропорцiйним добутку амплiтуд падаючої хвилi i амплiтуди опорного сигналу, з яким проводится змiшування. Таким чином, вихiдний сигнал для
гетеродина є пропорцiйним кореню потужностi падаючого випромiнювання.
З точки зору прикладного застосування важливим є температурний дiапазон, в якому працює детектор, тому ТГц детектори також подiляють
на охолоджуванi та неохолоджуванi. Охолоджуванi детектори дорогi в експлуатацiї, але мають набагато менший рiвень шумiв та високу чутливiсть.
Тому вони знаходять застосування в основному в сферi наукових дослiджень, наприклад, в радiоастрономiї. В той же час, неохолоджуванi детектори, хоч i поступаються в планi чутливостi, проте, завдяки дешевизнi
експлуатацiї мають потенцiал до широкого використання в рiзних сферах
дiяльностi людини i як наслiдок масовостi виробництва – потенцiал до значного здешевлення.
Серед охолоджуваних детекторiв найкращою чутливiстю володiють детектори на основi надпровiдникiв. Вони вимагають глибокого охолодження, до температур набагато нижчих за критичну температуру переходу
нормальний метал-надпровiдник, як правило, ≪ 1 K [34]. При таких температурах практично всi електрони з’єднуються в куперiвськi пари. Якщо
енергiя фотона бiльша за енергiю зв’язку куперiвської пари, його поглинання викликає її руйнування i генерацiю вiльних електронiв, якi тунелють
через тонкий дiелектричний шар, яким роздiленi надпровiднi електроди
(у випадку SIS-деткторiв superconductor-insulator-superconductor) чи надпровiдний електрод i нормальний метал (SIN-детектори superconductorinsulator-normal metal). Таким чином, при опромiненнi такого контакту ви-
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никає тунельний струм [35]. Чутливiсть такого типу приймачiв обмежується на високих частотах паразитною ємнiстю самого контакту, проте вона
залишається доволi високою.
Iншим важливим типом приймачiв є тепловi детектори, зокрема, напiвпровiдниковi та надпровiднi болометри. В болометрi поглинуте електромагнiтне випромiнювання поглинається i тепло передається в термочутливий
елемент. Для напiвпровiдникових болометрiв це сильнолегований компенсований напiвпровiдник, з сильною залежнiстю опору вiд температури. У
випадку болометрiв на основi надпровiдникiв використовується сильна залежнiсть опору в околi температури надпровiдного переходу.
Дiоди Шотткi – використовують для детектування випрямляючу нелiнiйнiсть контакту метал-напiвпровiдник. Серед їх переваг – можливiсть
працювати без охолодження i достатньо зрiла технологiя виготовлення. На
жаль, з ростом частоти їх чутливiсть швидко знижується i складає близько
350 В/Вт при частотi 1 ТГц [36].
Новими у порiвняннi з вищеописаними є прилади що працюють завдяки використанню плазмонних ефектiв в двовимiрному електронному шарi.
Вони реалiзуються на основi польових транзисторiв, транзисторiв з високою рухливiстю електронiв (high electron mobility transistor, HEMT) так i
транзисторних структур з металевою ґраткою. Їх виготовляють на основi
рiзних матерiальних систем: Si, AlGaAs, AlGaN, InGaAs [37].
1.7. Напiвпровiдниковi та гiбриднi плазмоннi структури як
перспективнi детектори терагерцового дiапазону
Не зважаючи на значнi досягнення в освоєннi терагерцового (ТГц) дiапазону електромагнiтних хвиль iснує потреба в розробцi компактних, високоефективних пристроїв з електричною накачкою та електричним контролем робочих частот [1, 34]. У зв’язку з цим, надзвичайно перспективною
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є розробка приладiв, що використовують збудження плазмонних коливань
в провiдному каналi напiвпровiдникових квантовоямних (КЯ) гетероструктур. Частоти плазмонних коливань в таких структурах лежать в терагерцовому дiапазонi, завдяки порiвняно низьким значенням електронних
концентрацiй; мають суттєву залежнiсть вiд хвильового вектора i можуть
легко змiнюватись пiд дiєю зовнiшнiх прикладених полiв [38, 39]. В лiтературi широко обговорюється застосування напiвпровiдникових гiбридних
плазмонних структур в якостi як джерел так i детекторiв ТГц випромiнювання.
Необхiдними умовами детектування є фiзична асиметрiя структури i
нелiнiйнiсть залежностей фiзичних величин вiд амплiтуди сигналу. Асиметрiя структури може бути як вбудованою (геометрична асиметрiя), так i наводитися зовнiшнiм впливом (дрейф носiїв). Наприклад, необхiдну асиметрiю може забезпечити вбудована асиметрiя контактiв в FET структурi[40]
Експериментальне пiдтвердження iдей детектування ТГц випромiнювання
за допомогою транзисторних структур було продемонстровано в роботi[41],
де за допомогою GaAs HEMT (High Electron Mobility Transistor) детектувався сигнал на частотi 2.5 THz. Це набагато вище за граничну частоту
пiдсилення цього транзистора, що свiдчить про плазмонний механiзм детектування. Згодом, ефект детектування терагерцового випромiнювання
спостерiгався також в кремнiєвих МДН-транзисторах [42, 43, 44, 45].
Теорiя детектування в МДН-транзисторах була розвинена в роботi [46],
де була отримана оцiнка для граничного значення еквiвалентної потужностi шуму (Noise Equivalent Power) меншi 1 пВт/Гц, що на два порядки
краще нiж експериментальнi результати. Це вказує на значний потенцiал
покращення чутливостi таких детекторiв завдяки їх оптимiзацiї [47]. На
сьогоднi, вдалося досягнути чутливостi 5.3 кВ/Вт [48], але в субтерагерцовому дiапазонi, крiм цього було продемонстровано отримання зображень
за допомогою транзисторного масиву (матрицi). Високий рiвень розвитку
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кремнiєвих технологiй та їх вiдносна дешевизна робить перспективним для
масового використання кремнiєвих транзисторних структур в якостi детекторiв ТГц випромiнювання.
Проте, звичайнi FET або HEMT структури мають ряд недолiкiв. Зокрема, розмiр транзистора є набагато менший нiж перерiз сфокусованого пучка, тому в корисний сигнал перетворюється лише на малу частину енергiї
падаючого випромiнювання. Для забезпечення ефективного збудження коливань електронного газу в каналi транзистора iснує потреба в наявностi
спецiально виготовленої антени, що значно ускладнює конструкцiю детектора. Ця проблема може бути вирiшена завдяки використанню гiбридних
плазмонних структур, де в якостi затвора використовується субхвильова
металiчна ґратка. Вона є широкосмуговою антеною, що може ефективно
зв’язувати падаюче випромiнювання з плазмонними коливаннями в каналi. Перевагою таких структур є велика приймаюча площа, селективнiсть
за частотою та поляризацiєю падаючого випромiнювання.
Вперше детектування ТГц випромiнювання за допомогою гiбридної плазмонної структури з подвiйною КЯ на основi GaAs/AlGaAs спостерiгалося
в роботi [49]. Максимальна чутливiсть була всього 890 мкВ/Вт при температурах порядка 25 К i нижче. Згодом вдалося показати детектування
в структурi з одиночною КЯ [50]. Цi роботи довели принципову можливiсть використання гiбридних плазмонних структур з гратковим затвором
для детектування терагерцового випромiнювання. Рацiональне проектування структур, дозволило збiльшити чутливiсть. Наприклад, використання
вузькощiлинної ґратки пiдвищило чутливiсть до 40 мВ/Вт [51, 52]. Найкращi параметри по чутливостi були отриманi в спецiальнiй структурi на
основi подвiйної ґратки з асиметричною одиничною комiркою [53].
Теорiя детектування гiбридних плазмонних структур з одиночною КЯ
була розвинена в роботах [54, 55, 56, 57]. Опис високочастотного транспорту в каналi КЯ базувався на основi наближеного розв’язку нелiнiйних рiв-
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нянь гiдродинамiки (враховували квадратична нелiнiйнiсть). Базовий вираз для фотовiдгуку був пропорцiйний квадрату амплiтуди електричного
поля падаючої хвилi в площинi 2DEG. В свою чергу це поле було отримане
з розв’язкiв рiвнянь Максвелла в лiнiйному наближеннi. Електродинамiчнi
методи опису таких структур були розвиненi у роботах [4, 27, 58, 59, 60].
На вiдмiну вiд електростатичного наближення, яке ґрунтується на використаннi рiвняння Пуассона, такi теорiї набагато задовiльно описують взаємодiю терагерцового випромiнювання з плазомнами, цi теорiї дозовляють
отримати, наприклад, темп радiацiйного затухання плазмонiв, описати поглинання падаючого випромiнювання [61, 62].
Слiд вiдзначити, що вищезгаданi теорiї мають суттєвий недолiк, який
робить їх повнiстю несамоузгодженими. А саме, у рiвняннях Максвелла
не враховувались квадратичнi поправки до високочастотного струму, якi
природно виникають в рiвняннях гiдродинамiки.
Метою дисертацiйної роботи була побудова самоузгодженої теорiї детектування високочастотного випромiнювання в гiбридних плазмонних структурах з дрейфуючим електронним газом. В цiй теорiї була врахована багатошарова геометрiя плазмонної структури, проаналiзований вплив пiдкладки, а також послiдовно врахований стацiонарний електронний транспорт в КЯ, що дозволив отримати залежностi дрейфової швидкостi вiд
прикладеного поля.
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РОЗДIЛ 2
ПРОХОДЖЕННЯ ТЕРАГЕРЦОВОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ
ЧЕРЕЗ КРЕМНIЄВI СТРУКТУРИ

2.1. Вступ
Розробка терагерцових температурних модуляторiв — одна iз важливих задач, якi потребують вирiшення для подальшого впровадження ТГцвипромiнювання в сферу iнформацiйний комунiкацiй. Так, недавно був
створений терагерцовий модулятор на основi GaN [63], проте доволi перспективним було б створення терагерцового модулятора на основi бiльш
доступних i поширених кремнiєвих структур. Температура i протiкання
струму грають роль у взаємодiї мiж напiвпровiдниковими матерiалами та
ТГц-випромiнюванням, оскiльки вони безпосередньо впливають на механiзм розподiлу та релаксацiї носiїв заряду [64]. Зокрема, спектральний дiапазон 0,1-2 ТГц недостатньо вивчений в цьому вiдношеннi, тому що не iснує
прямих i достатньо простих методик для дослiдження матерiалiв i пристроїв у цьому дiапазонi частот. Нижче 100 ГГц, можна використовувати добре
освоєну мiкрохвильову технiку [65], вище 2 ТГц гарно працює класична
iнфрачервона спектроскопiя, проте її використання дуже утруднене при
терагерцових частотах. Щоб подолати цi труднощi, була розроблена експериментальна установка на основi перестроюваного джерела неперервної
генерацiї, ефективнiсть якої була продемонстрована при виконаннi прямих
вимiрювань в суб-ТГц дiапазонi.
Вимiрювання проходження ТГц випромiнювання проводили для кремнiєвої пiдкладки -типу (питомий опiр 1 − 10 Ом·см), а також на тiй самiй
пiдкладцi, з нанесеними зустрiчно-гребiнчатими металевими контактами.
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Електроди складаються з шарiв P t/T i з товщинами 20 нм/400 нм. Кожна зустрiчно-гребiнчата структура мала розмiри 440 × 440 мкм2 , кожен
контакт складався з 11 смужок з шириною 10 мкм, розмiщених рiвновiддалено з таким же iнтервалом. Металевi контакти осаджувались радiочастотним розпиленням, i вони сформованi з допомогою стандартних методiв
оптичної лiтографiї. Перед нанесенням контактiв пiдкладка була покрита
шаром оксиду кремнiю (SiO2 ) потужнiстю 500 нм та шаром нiтриду кремнiю (Si3 N4 ) товщиною 300 нм. В деяких зразках з нанесеними контактами
був додатковий шар сформований з нанодротiв SnO2 товщиною близько
300 нм, який був отриманий за допомогою плазмово-хiмiчного осадження
з газової фази (PECVD), цей шар з нанодротами розмiщувався мiж шаром
Si3 N4 та зустрiчно-гребiнчатими контактами для проведення вимiрювань
в умовах проходження струму.
2.2. Теоретичний аналiз експериментальних спектрiв
проходження ТГц випромiнювання.
Для опису проходження ТГц випромiнювання будемо використовувати
електродинамiчну теорiю взаємодiї свiтла з вiльними носiями. Пiдкладка
на основi р-кремнiю описується комплексною дiелектричною проникнiстю,
в уявну частину якої робить внесок дiркова провiднiсть:
ϵ∗ (ω) = ϵ +

4πiσ(ω)
ω

(2.1)

де ω – частота падаючого випромiнювання, ϵ – дiелектрична проникнiсть
кремнiю без врахування вiльних носiїв, ϵ∗ – повна дiелектрична проникнiсть, σ(ω) – високочастотна провiднiсть дiркового газу. Враховуючи лише внутрiшньозоннi дiрковi переходи, провiднiсть дiркового газу можна
описати в рамках простої моделi Друде-Лоренца, що визначається насту-
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пним виразом
epµ
(2.2)
1 − ωτh
де p– концентрацiя та τh – час релаксацiї iмпульсу та µ – рухливiсть дiрок
σ(ω) =

вiдповiдно. В рамках спрощеної моделi розсiяння дiрок можна вважати
iзотропним та незалежним вiд енергiї, тодi рухливiсть i час релаксацiї iмпульсу повязанi наступним спiввiдношенням:
µ=e

1/2

1/2

3/2

τ
3/2 h

m1 + m2

(2.3)

m1 + m2

де m1 та m2 – маси важких i легких дiрок вiдповiдно. Виходячи iз загальної електродинамiчної теорiї коефiцiєнт пропускання T (ω) для однорiдної
пластини з плоскими i паралельними гранями визначається виразом
T (ω) =

1
√
√∗
∗
| cos( ϵ k0 ds ) − i 2ϵ √+1
sin(
ϵ∗ k0 ds )|2
∗
ϵ

(2.4)

де ds – товщина пластини, k0 = ω/c – хвильовий вектор електромагнiтної
хвилi у вакуумi.
На 2.1 показано порiвняння обчисленого та вимiряного спектра пропускання для «голої» кремнiєвої пiдкладки. Параметри пiдкладки: товщина ds = 380 мкм, дiелектрична проникнiсть ϵ = 12, рухливiсть µ =
600 см2 /(В·с), концентрацiя дiрок p ≈ 5 × 1015 см−3 , вимiрювання проводились при кiмнатнiй температурi. Хоча експериментальний сигнал виглядає
зашумленим, вiн добре вiдтворюваний, а амплiтуда шумiв обмежена. Для
дiапазону 0.75-1.1 ТГц, пропускна здатнiсть при зростаннi частоти проявляє характернi осциляцiї Фабрi-Перо з вiдносно слабкими розмахом –
близько 10%-20% i поступовим його зростанням. Останнiй результат вказує
на наявнiсть вiльних носiїв в легованiй пiдкладцi, якi є причиною значного
поглинання ТГц випромiнювання. В пiдкладцi без вiльних носiїв подiбного
зростання амплiтуди не могло б бути. Зростання амплiтуди спостережуваних осциляцiй Фабрi-Перо зумовлене зменшенням зв’язку мiж вiльними
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Рис. 2.1. Порiвняння обчисленого i вимiряного спектрiв пропускання кремнiєвої пiдкладки без контактiв при кiмнатнiй температурi.
носiями i випромiнюванням в моделi Друде-Лоренца. Перiод осциляцiй можна приблизно визначити з наступного спiввiдношення
c
∆ω
√
=
2π
2ds ϵ
яке при заданих параметрах дає 0.11 ТГц.
2.3. Вплив зустрiчно-гребiнчатих контактiв на спектри
пропускання пiдкладки
Для того, щоб дослiдити вплив зустрiчно-гребiнчатих контактiв на спектр
передачi кремнiєвої пiдкладки р-типу, було проведено вимiрювання та розрахунок для пiдкладки, на яку нанесено контакти. В моделi, нанесенi P t/T i
зустрiчно-гребiнчатi контакти моделюються як нескiнченний масив тонких
металевих смуг перiодично розташованi в одновимiрнiй металевiй ґратцi
провiднiстю близько 106 Ом−1 м−1 (типова для T i). Ця металева ґратка може виступати в якостi поляризатора ТГц-випромiнювання, будучи прозорою чи непрозорою при орiєнтацiї контактiв перпендикулярно до напрямку
поляризацiї променiв – високе пропускання i паралельно — низький коефiцiєнт пропускання, вiдповiдно. Розрахунки спектрiв пропускання ґрунту-
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валися на чисельному методi розв’язування рiвнянь Максвелла, з врахуванням пiдкладки р-типу. Розрахунки також враховують вiдсоток засвiченої
пучком поверхнi, яка зайнята вiльною пiдкладкою, зустрiчно-гребiнчатими
контактами та контактними колодками. На Рис. 2.2 показанi вимiрянi та
розрахунковi спектри для двох випадкiв орiєнтацiї зустрiчно-гребiнчатих
контактiв. В обох випадках спостерiгається сильне зниження пропускання
вiдносно голої пiдкладки. Згiдно з передбаченням моделi, єдиним ефектом
змiни орiєнтацiї контактiв є зменшенням iнтенсивностi пропускання для
паралельної орiєнтацiї вiдносно до перпендикулярного. Проте в експериментi проявляється помiтне спотворення перiодична синусоподiбної частотної залежностi. Можливим поясненням є те, що модель є надто спрощеною, i не враховує деякi важливi фактори. Наприклад, модель припускає
iдеально поляризоване ТГц-випромiнювання, хоча насправдi, мабуть, воно

Рис. 2.2. Порiвняння обчисленого i вимiряного спектрiв пропускання для
кремнiєової пiдкладки з зустрiчно-гребiнчатими контактами на поверхнi
для паралельної (ТЕ) та перпендикулярної (ТМ) поляризацiї ТГц променя.
має певний ступiнь деполяризацiї. Крiм того, модельована решiтка є одновимiрною, тодi як фактична довжина контактiв порiвнянна (440 мкм) з
довжиною хвилi випромiнювання, i тому, краще може бути описана в двох
вимiрах. Нарештi, з пiдкладки з нанесеними контактами є багатошаровими
структурами, що мiстять два рiзнi дiелектричнi шари (Si3 N4 i SiO2 ) мiж
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пiдкладкою p-типу та контактами. Цi два шари не розглядалися в моделюваннi структури оскiльки вони є iзоляцiйними та оптично прозорими,
але, ймовiрно, на iнтерфейсах присутня певна кiлькiсть вiльних зарядiв,
що впливає на пропускання ТГц випромiнювання.
2.4. Вплив змiни температури на пропускання.
Розглянемо вплив температури на ТГц спектри пропускання. З теоретичної точки зору, можливим ефектом змiни температури є змiна рухливостi
дiрок, а отже i часу релаксацiї. Отже, при зменшеннi температури вiдгук
газу дiрок на ТГц випромiнювання зменшується завдяки збiльшення чинника Re[σ(ω)] ∼ 1/ωτh
Наприклад, при кiмнатнiй температурi рухливiсть дiрок µ = 600 см2 /(В·с),
що вiдповiдає часу релаксацiї iмпульсу τh = 0.125 пс при цьому фактор
ω ∼ τh = 0.8, а при крiогеннiй температурi Т=100 К, рухливiсть µ =
5000 см2 /(В·с), що вiдповiдає τh = 1 пс та ωτh = 6 при частотi ω/2π =
1 ТГц. В результатi прозорiсть кремнiєвої пiдкладки зростає з охолодженням зразка з кiмнатної температури до 100 К. Припускаючи, що концентрацiя носiїв не змiнюється при охолодженнi вiд кiмнатної температури до
100 К (без заморожування вiльних дiрок на мiлких рiвнях), розраховано
спектри пропускання при 100 К та кiмнатнiй температурi (див. Рис. 2.3),
враховуючи лише змiну рухливостi дiрок.
На 100 К спектральний розподiл змiщується у бiк вищих частот, вiдносно розподiлу при кiмнатнiй температурi, а амплiтуда пiкiв Фабрi-Перо
зростає у вiдповiдностi з моделлю Друде-Лоренца щодо реакцiї вiльних носiїв на ТГц випромiнювання. Змiна пропускання (∆T ) мiж спектрами при
двох температурах показує поведiнку коливань як функцiю частоти (див.
Вставку на Рис. 2.3), що пов’язано лише зi змiнами рухливостi дiрок.
На рисунку 2.4 показанi спектри пропускання, вимiрянi для кремнiє-
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Рис. 2.3. Спектр пропускання кремнiєвої пiдкладки р-типу як функцiя рiзної рухливостi дiрок. Суцiльна крива — терагерцовий спектр пропускання
при температурi Т=100 К, що вiдповiдає рухливостi µ = 5000 2 /V · s i при
кiмнатнiй температурi Т=300 К (µ = 600 2 /V · s). Змiна пропускної здатностi ∆T , зумовлена спаданням рухливостi з 5000 2 /V · s до 600 2 /V · s
зображена на вставцi справа. Iншi параметри структури – товщина пiдкладки ds = 380 мкм , дiелектрична проникнiсть ϵ = 12 i концентрацiя
дiрок p = 5.0 × 1015 см−3 .
вої пiдкладки з зустрiчно-гребiнчатими контактами та шаром нанопстрижнiв SnO2 при кiмнатнiй температурi i при 100 К. При порiвняннi спектрiв
пропускання зразкiв без i з нанорозмiрним шаром при кiмнатнiй температурi, для перпендикулярної орiєнтацiї контактiв спостерiгається подальше
зменшення пропускання. Це зменшення пов’язане з наявнiстю вкладу в
поглинання шару нанострижнiв, за рахунок їх високої провiдностi. На рисунку 2.4 показано зсув у бiк вищих частот та збiльшення амплiтуди пiкiв
iз зменшенням температури, згiдно з розрахунками.
Отриманi ефекти менш вираженi в порiвняннi з передбаченими, ймовiрно, через вплив розсiювання тепла та вплив шару нанострижнiв SnO2 ,
розташованих пiд контактами, якi, будучи високопровiдними, сильно знижують пропускання ТГц випромiнювання. Спектри пропускання при 100
К були також дослiдженi в залежностi вiд струму, що протiкає мiж контактами. Рисунок 2.5 показує, що ефекти збiльшення струму дуже схожi
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Рис. 2.4. Спектри пропускання кремнiєвої пiдкладки iз зустрiчногребiнчатими контактами i шаром нанострижнiв Sn02 при кiмнатнiй температурi i при Т=100 К. В цьому експериментi не було протiкання струму
i контакти орiєнтованi перпендикулярно до поляризацiї ТГц пучка.
на тi, що спостерiгаються при змiнi температури вiд 100 К до 300 К (див.
Рис. 2.4). Отже, Джоулевий розiгрiв за рахунок високопровiдного SnO2 шару нанострижнiв повинен викликати значне пiдвищення температури
кремнiєвої пiдкладки через значну потужнiсть (0,34 Вт), яка повинна бути
розсiяна.

Рис. 2.5. Спектри пропускання вимiрянi для кремнiєвої пiдкладки з
зустрiчно-гребiнчатими контактами i шаром нанодротiв SnO2 при Т=100
К i рiзних значеннях струму.
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У вiдповiдностi з цим, значно меншi вiдмiнностi в спектрах пропускання спостерiгалися в повiтрi при змiнi струму (температури) через бiльше
розсiювання тепла. Проте при протiканнi струму проявляється невелика
залежнiсть вiд частоти: пропускна здатнiсть при f < 0, 8 ТГц просто зменшується за зростанням струму, тодi як при f > 0, 8 ТГц пiки також змiщуються на нижчi частоти. Цей результат не має тривiальноно поясненням,
оскiльки разом iз провiднiстю кремнiєвої пiдкладки свiй внесок роблять
також вiльнi заряди з iнтерфейсу Si/SiO2, а також вiльнi заряди вiд сiтки
високопровiдних нанострижнiв, якi можуть по рiзному реагувати на змiни
температури.
Пiдвищення температури пiдкладки за рахунок ефекту Джоуля можна
оцiнити шляхом порiвняння (див. Рис. 2.6) рiзницi спектрiв пропускання,
обумовлену лише протiканням струму ∆T = T (I2 ) − T (I1 ) з тими, що
тiєю обумовлена пiдвищенням температури ∆T = T (t2 ) − T (t1 ). Обидва
графiки рiзницi мають осцилюючу поведiнку, яка є якiсно узгоджується з
розрахункувою, за винятком наявностi позитивних значень.

Рис. 2.6. Порiвняння змiни пропускної здатностi при змiнi температури та
пропусканнi струму.
Цiкаво, що змiни спектру пропускання кiлькiсно аналогiчнi в обох випадках: збiльшення температури вiд 100 К до 300 К i протiкання струму
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90 мА. Отже, можна припустити, що пiдвищення температури через протiкання струму 90 мА можна порiвняти з пiдвищенням температури на 200
К. Для позитивних та негативних вiдхилень максимальне значення становить близько 2%, виглядає незрозумiлим, враховуючи що площа пристрою
досить мала (0,2 мм2 ) у порiвняннi з площею яку засвiчує пучок терагерцового випромiнювання (дiаметр 6 мм). Отже, «ефективне» випромiнювання,
що потрапляє на пристрiй, становить частку близько 7% вiд загального вимiрюваного сигналу. Це значно пiдвищує ефективну величину Джоулевого
розiгрiву. З iншого боку, якщо спостережуванi змiни пропускної здатностi пов’язанi з об’ємним нагрiванням, розумно припустити, що його ефект
не обмежується «активним» пристроєм, а поширюється на значно бiльшу
площу.
Висновки до роздiлу 2
Розвинута теоретична модель, в рамках якої отримано якiсне узгодження мiж теорiєю та експериментальними результатами дослiдження взаємодiї терагерцового випромiнювання з багатошаровими структурами на
основi кремнiю. Це демонструє, що незважаючи на простоту теоретичної
моделi, яка використовувалася та вiдносно прозорий формалiзм, модель
вдало описує найбiльш важливi аспекти проходження терагерцового випромiнювання через кремнiєвi структури. Встановлено, що за умови вiдсутностi струму, зустрiчно-гребiнчатi контакти на поверхнi структури, при
проходженнi терагерцового випромiнювання вiдiграють роль аналогiчну до
металевої ґратки – поляризатора. Експериментально вимiрянi змiни пропускної здатностi структури, якi були спричиненi змiною температури 100 К300 К узгоджуються з теоретично розрахованими, викликаних вiдповiдною
змiною рухливостi дiрок в пiдкладцi на основi кремнiю p-типу. Нарештi, порiвняння спектрiв, що вимiряних для рiзних значень температури та стру-
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му, вказує на те, що струм, який протiкає через провiдний шар нанострижнiв SnO2 , iндукує подовження Джоулевий розiгрiв пiдкладки. Зокрема,
змiни пропускної здатностi при збiльшеннi температури вiд 100 К до 300 К
близькi до викликаних струмом 90 мА. Результати, представленi тут, вiдкривають новi можливостi для розробки пристроїв на основi кремнiю, що
працюють в ТГц-дiапазонi. Отже, теоретично пояснено експериментальнi
результати по проходженню терагерцового електромагнiтного випромiнювання через гiбридну структуру на основi p-кремнiю, з нанесеними на поверхню зустрiчно-гребiнчатими контактами. Показано, що змiни спектрiв
коефiцiєнта пропускання, що спостерiгалися експериментально при змiнi
температури та проходженнi струму через структуру можуть бути поясненi
в рамках моделi високочастотної провiдностi Друде-Лоренца. Змiни високочастотної провiдностi були спричиненi змiною часу релаксацiї iмпульсу
дiрок внаслiдок розiгрiву при пропусканнi стацiонарного струму.
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РОЗДIЛ 3
МЕТАЛЕВА ҐРАТКА ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ
ПЛАЗМОННИХ СТРУКТУР В ТЕРАГЕРЦОВОМУ
ДIАПАЗОНI

3.1. Вступ
Довжина хвилi 2D-плазмона набагато бiльша нiж довжина хвилi фотона при однаковiй частотi. Таким чином, дисперсiйнi кривi свiтла i плазмових коливань не перетинаються i безпосередня їх взаємодiя є неможливою
в просторово-однорiднiй системi. Для забезпечення зв’язку мiж плазмонами та електромагнiтним випромiнюванням використовують металеву ґратку, яка будучи одночасно широкосмуговою антеною, порушує просторову
однорiднiсть системи i дозволяє збудження плазмових коливань у 2D-газi
з допомогою свiтла. Таким чином, металева ґратка є ключовим елементом
плазмонної системи. З iншого боку введення металевої ґратки в систему
значно ускладнює задачу про взаємодiю електромагнiтної хвилi з такою
системою значно ускладнюється. Тому для початку розглянемо окремо взаємодiю електромагнiтної хвилi з одиночною металевою ґраткою, з дiйсною
бездисперсiйною провiднiстю, поступово ускладнюючи модель.
3.2. Формулювання задачi про взаємодiю електромагнiтної
хвилi з металевою ґраткою
3.2.1. Особливостi задачi про двовимiрну дифракцiю: Ei H-поляризацiї. Двовимiрною будемо називати задачу таку дифракцiйну задачу, в якiй вектори напруженостi електричного E i магнiтного H
полiв не залежать вiд одної з декартових координат (наприклад y).
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Слiдуючи [66], покажемо, що така задача є суттєво скалярною, тобто
її можна повнiстю звести до рiвняння на одну величину. Для простоти
розгляду розглянемо електромагнiтне поле в просторi без вiльних зарядiв i
струмiв. В загальному випадку поле буде описуватися 6-ма величинами —
компонентами векторiв напруженостей E i H. Запишемо роторнi рiвняння
Максвелла з врахуванням незалежностi вiд координати y, також покладемо
часову залежнiсть exp(−iωt).
ω
rot H(x, z) = −i E(x, z),
c

ω
rot E(x, z) = i H(x, z)
c

Розписавши їх у координатнiй формi отримаємо
∂Hx ∂Hz
ω
−
= −i Ey
∂z
∂x
c
∂Hy
ω
−
= −i Ex
∂z
c
∂Hy
ω
= −i Ez
∂x
c
з першого рiвнняння та
∂Ex ∂Ez
ω
−
= i Hy
∂z
∂x
c
∂Ey
ω
−
= i Hx
∂z
c
∂Ey
ω
= i Hz
∂x
c
з другого.
Легко бачити що цi 6 рiвнянь розпадаються на 2 незалежнi групи. Покладаючи Ey = 0, отримаємо Н-поряризацiю, для якої Hx та Hz також
рiвнi 0. Таким чином, рiвняння для Н-поряризацiї 6 рiвнянь залишаться
лише 3:
∂Ex ∂Ez
ω
−
= i Hy ,
∂z
∂x
c

−

∂Hy
ω
= −i Ex ,
∂z
c

∂Hy
ω
= −i Ez .
∂x
c

(3.1)

Аналогiчно, для Е-поляризацiї, для якої Hy = 0 i отже й Ex та Ez також
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рiвнi 0, теж залишиться лише 3 рiвняння:
ω
∂Hx ∂Hz
−
= −i Ey ,
∂z
∂x
c

−

∂Ey
ω
= i Hx ,
∂z
c

∂Ey
ω
= i Hz .
∂x
c

(3.2)

Видно що системи рiвнянь для Н-поляризацiї (3.2) та (3.1) легко звести до
скалярних рiвнянь другого порядку.
∂ 2 Ey ∂ 2 Ey ω 2
+
+ 2 Ey = 0
∂x2
∂x2
c

(3.3)

∂ 2 Hy ∂ 2 Hy ω 2
+
+ 2 Hy = 0
∂x2
∂x2
c

(3.4)

– для Е-поляризацiї, та

– для Н-поляризацiї. Iншi ненульовi компоненти можна отримати зi спiввiдношень (3.2) та (3.1). Таким чином, будь-яку двовимiрну електромагнiтну
хвилю можна розкласти на двi лiнiйно незалежнi поляризацiї.
3.2.2. Формулювання задачi про дифракцiю на субхвильовiй
ґратцi. Нехай плоска монохроматична хвиля E(t) = E0 exp(−iωt) нормально падає на металеву ґратку. Ґратка складається з паралельних металевих смужок шириною b i товщиною d розмiщених рiвномiрно з перiодом
a вздовж осi OX. Смужки вздовж осi OY однорiднi, тому розглядувана
система є двовимiрною. Вся система занурена в середовище з однорiдною
дiелектричною проникнiстю ϵ. Будемо розглядати Н-поляризацiю, при якiй
вектор E падаючої хвилi лежить в площинi ґратки, при цьому перпендикулярний до її смужок, а вектор H – напрямлений вздовж ґраткових смужок,
а хвильовий вектор падаючої хвилi напрямлений вздовж осi OZ.
Таким чином залежнiсть напруженостi електричного поля в задачi вiд
координат i часу, враховуючи симетрiї системи, можна записати в наступному виглядi E(r, t) = {Ex (x, z), 0, Ex (x, z)} exp(−iωt) i для магнiтного поля H(r, t) = {0, Hy (x, z), 0} exp(−iωt). Геометрiю задачi зображено
на Рис.5.1.
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Рис. 3.1. Iллюстрацiя до задачi про дифракцiю на ґратцi
Далi зробимо декiлька припущень якi спростять подальший розгляд.
По-перше, перiод ґратки будемо вважати набагато меншим нiж довжина
хвилi падаючого випромiнювання a << λ. Наступне припущення – будемо
вважати, що товщина ґратки d набагато менша нiж товщина скiн шару
√
δ = c/ (2πωσ) в розглядуваному дiапазонi частот.
3.3. Розв’язок рiвнянь Максвелла
Запишемо рiвняння Максвелла в наступному виглядi
rot rot E(r, t) +

4π ∂j(r, t)
ϵ ∂ 2 E(r, t)
=
−
c2 ∂t2
c2 ∂t

(3.5)

де j(r, t) – струм провiдностi в ґратцi. В силу ефективної двовимiрностi ґратки струм можна записати в наступному виглядi j(r, t) = {jx (x)δ(z), 0, 0}
Таким чином, в ґраткових смужках iснує тiльки x-компонента струму, яка
сконцентрована в площинi ґратки.
Враховуючи векторну структуру поля, зумовлену симетрiєю задачi, пе-
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репишемо векторне рiвняння (3.5) в формi системи двох скалярних рiвнянь
∂ 2 Ez (x, z) ∂ 2 Ex (x, z)
4πiω
2 ϵ
−
−
ω
E
=
jx (x)δ(z)
x
∂x∂z
∂z 2
c2
c2
∂ 2 Ex (x, z) ∂ 2 Ez (x, z)
ϵ
−
−
ω
= 0
∂x∂z
∂x2
c2

(3.6)
(3.7)

Щоб система була замкнутою, необхiдно включити локальний закон Ома
jx (x) = σ G (x)E(x, z)|z=0 . де σ G (x) = σθ(x) — двовимiрна провiднiсть, σ —
провiднiсть матерiалу, θ(x) — геометричний профiль ґратки. Використовуючи перiодичнiсть системи вздовж осi OX розкладемо поле в ряд Фур’є.
E(x,z) =

+∞
∑

i
s
{Ex,m
(z) + E(x,z),m
(z)}eiqm x

(3.8)

m=−∞

де qm — набiр хвильових чисел ґратки, qm =
√ ω
ϵcx

δm,0 E i ei

2πm
a ,

i
m = −∞..∞, Ex,m
=

s
— поле падаючої хвилi, E(x,z),m
(z) — Фур’є-гармонiки переви-

промiненого ґраткою поля (поля розсiяної хвилi). Пiдставляючи розклади (3.8) в рiвняння (3.6) отримаємо наступну систему рiвнянь на Фур’єкомпоненти поля

s
2
∂ 2 Ex,m
4πikm
2
s
G
− km Ex,m =
jx,m
2
∂z
ϵω
– для x−компоненти поля та
s
Ez,m

s
qm ∂Ex,m
= −i 2
km ∂z

2
2
– для z−компоненти поля. Тут km
= qm
− k∗2 , k∗ =

(3.9)

(3.10)
√ ω
ϵ c . Розв’язавши

(3.9) i отримавши Фур’є-гармонiки для компоненти поля Ex ми можемо
також легко знайти Фур’є-гармонiки компоненти Ez (3.10), Розв’язок (3.9)
виглядає наступним чином
s
Ex,m


 A ekm z , z < 0
m
=
 Bm e−km z , z > 0

(3.11)

Де Am та Bm — коефiцiєнти, що визначаються з граничних умов. Знак km
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визначається з умови обмеженостi поля на нескiнченностi для еванесцентних мод, а для реальних хвиль — радiацiйною умовою:
 √
 + q 2 − k 2 , |q | > |k |
m
∗
m
∗
km =
√
 −i k 2 − q 2 , |k∗ | > |qm |.
∗

(3.12)

m

Знайти Am та Bm коефiцiєнти можна скориставшись наступними граничними умовами: неперервнiстю поля (оскiльки тангенцiальна компонента
повинна бути неперервною)
s
Ex,m
(z)

z=+0

s
= Ex,m
(z)

z=−0

та умови на розрив похiдної поля (розрив зумовлений наявнiстю двовимiрного струму в ґратцi):
s
∂Ex,m
(z)
∂z

z=+0

s
∂Ex,m
(z)
−
∂z

=0
z=−0

таким чином, легко знайти зв’язок мiж коефiцiєнтами Am та Bm i виразити їх через струми в ґраткових смужках
Am = Bm
2πikm G
Am =
j
ωϵ x,m

(3.13)
(3.14)

Врахуємо, що повне поле складається з падаючої i розсiяної хвиль
i
s
Ex,m = Ex,m
+ Ex,m
.

Тому загальний вираз для поля може бути записаний наступним чином
}
∞ {
∑
2πikm G −km z qm x
i
jm e
Ex (x, z) =
Em −
e .
(3.15)
ωϵ
−∞
Також, звiдси випливає вираз для Фур’є-компонент поля на основi якого
може бути сформульована система рiвнянь для їх знаходження
i
Ex,m = Ex,m
−

2πikm G
j
ωϵ m

(3.16)
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Для знаходження струму скористаємося законом Ома в локальнiй формi
j G (x) = σ(x)Ex (x, z)|z=0 .

(3.17)

Для того щоб скористатися цим спiввiдношенням, його потрiбно переписати в Фур’є-представленнi. Згiдно теореми про згортку, добуток в правiй
частинi перетвориться на згортку вiдповiдних Фур’є-компонент
G
jm
= σm−m′ Ex,m (z)|z=0 .

(3.18)

Комбiнуючи (3.18) та (3.13) отримаємо систему рiвняннь
на Фур’є-компоненти
}
+∞ {
∑
2πikm
δm,m′ +
σm−m′ Em′ |z=0 = E i δm,0
ϵω
−∞

(3.19)

Розвязок цiєї нескiнченної системи рiвняннь дав би точне значення Фур’є
коефiцiєнтiв поля. Знаходження точного розв’язку є неможливим в силу
нескiнченностi системи, але обiрвавши систему на певному етапi можна
отримати наближений розв’язок. Таким чином система (3.19) замiнюється
(M )

скiнченною системою для деякого наближеного поля M-того порядку Ex,m ,
де M — число рiвнянь (ранг) наближеної системи рiвнянь, деяке достатньо
велике натуральне число.
+M {
∑
−M

}
2πikm
δm,m′ +
σm−m′ Em′ |z=0 = E i δm,0
ϵω

(3.20)

Вибiр М визначається з мiркувань прийнятної точностi розв’язку, з
одної сторони, а з iншої обмежується швидким ростом часу обчислення з
ростом число рiвнянь. В систему входять Фур’є-гармонiки геометричного
профiлю ґраткової смужки σm . Вiд швидкостi їх спадання з ростом номера гармонiки m залежить збiжнiсть системи (3.20) з ростом M . Оскiльки
Фур’є-гармонiки швидко спадають з ростом номера для плавних профiлiв
i повiльно для рiзких, розумно вибрати деякий згладжений профiль, але
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такий, щоб не сильно вiдхилявся вiд найбiльш реалiстичного сходинкового профiлю. Також, дуже бажано, щоб Фур’є-гармонiки такого профiлю
виражалися в аналiтичнiй формi. Таким вимогам задовiльняє, наприклад,
профiль в якому залежнiсть провiдностi вiд координати задається функцiєю sinp (x)


 σ G f 21−p sinp (πx/b), 0 < x < b
0 p+1
G
σ (x) =
 0,
b < x < a.

(3.21)

Развязок рiвняння (3.20) дозволяє повнiстю описати електродинамiку
дослiджуваної системи. На основi (3.15) можна знайти x-компоненту поля
системи у всьому просторi. Крiм того, це спiввiдношення дозволяє знайти
компоненту Ez , скориставшись (3.10). Обчислюючи поле системи при рiзних частотах падаючої хвилi можна обчислити спектри коефiцiєнтiв пропускання T (ω), вiдбивання R(ω), та поглинання L(ω).
T (ω) = |Ex,0 (z = 0)|2 /|E i |2 ,

R(ω) = |E i − Ex,0 (z = 0)|2 /|E i |2 ,

L(ω) = 1 − T (ω) − R(ω).
Таким чином, ми отримаємо повну iнформацiю про електродинамiчнi
властивостi системи.
3.4. Властивостi ближнього поля ґратки
Розгляньмо бiльш детально властивостi ближнього поля — поля в ближнiй зонi ґратки, тобто при вiдстанях вiд ґратки набагато менших довжини хвилi z << λ. В ближнiй зонi поле має складну векторну структуру,
i характерний масштаб його просторової неоднорiдностi визначається не
довжиною хвилi λ, а геометричними параметрами випромiнювача, в нашому випадку — характерними розмiрами елементарної комiрки ґратки:
перiодом a та шириною смужки b. Це проiллюстровано на Рис.3.2. Крiм
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того, поле в ближнiй зонi змiнюється з часом, його миттєве значення можна обчислити наступним чином
[
]
E(x,z) (x, z, t) = Re E(x,z) (x, z) exp(−iωt) ,
де E(x,z) – комплекснозначнi амплiтуди x− та z− компоненти електричного
поля вiдповiдно, E(x,z) (x, z, t) – вiдповiднi їм миттєвi значення компонент
полiв. На цьому рисунку зображенi залежностi миттєвих значень компонент поля вiд координати x, при фiксованiй координатi z. Електричне поле
в ближнiй зонi має iстотно неоднорiдний розподiл, зумовлений суперпозицiєю поля падаючої i перевипромiненої ґраткою хвиль. Остання, в свою
чергу, створюється iндукованими в ґраткових смужках падаючою хвилею
струмами та зарядами, созподiли яких суттєво неоднорiднi в силу геометрiї системи. Також, важливою вiдмiннiстю поля в ближнiй зонi є наявнiсть
z−компоненти в ближнiй зонi при нормальному падiннi (в цьому випадку
в дальнiй зонi ця компонента вiдсутня). Виходячи з Рис. 3.2 можна бачити, що поблизу країв ґраткових смужок iснує сильне локальне пiдсилення
поля, як x− так i z−компоненти. Також з 3.2 помiтно, що z−компонента
змiнює свою полярнiсть двiчi: посерединi смужки (x = 0.25a),та в центрi
вiкна (x = 0.75a). Такий характер розподiлу поля нагадує розподiл поля вiд
системи диполiв, iз точковими зарядами на краях смужок: дiйсно, кожна
ґраткова смужка внаслiдок поляризацiї пiд дiєю поля падаючої хвилi набуває дипольного моменту. Хоча розподiл заряду на смужцi при цьому набагато складнiший нiж в елементарному диполi, уявлення про субхвильову
ґратку, як про систему взаємодiючих елементарних диполiв, що осцилють
з частотою зовнiшньої хвилi пояснює на якiсному рiвнi, найбiльш важливi
особливостi структури ближнього поля. Також, видно що x−компонента
поля по рiзному поводить себе пiд смужкою та у вiкнi. Внаслiдок того,
що полярнiсть iндукованого диполя протилежна до напрямку поля падаючої хвилi, видно, що пiд смужкою x−компонента практично повнiстю
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Рис. 3.2. Простороровi розподiли миттєвих компонент Ex (x, z, t) (панель
а) Ez (x, z, t) (b) при t = 0: кривi 1, 2 i 3 обчисленi при z/a =
0.003,

0.03,

0.3, вiдповiдно. Перiод ґратки a = 30 µm, фактор заповне-

ння f = 0.5, провiднiсть матерiалу вiдповiдає статичнiй провiдностi золота
σ = 4.0 · 1017 s−1 , що при товщинi смужки d = 20 nm дає ефективну
двовимiрну провiднiсть σ0G = 8.0 · 1012 cm/s. Iншi параметри: показник
степеня в (3.21) рiвний p = 1/6, частота падаючої хвилi ω/2π = 1 T Hz,
дiелектрична проникнiсть оточуючого середовища ϵ = 1.
екранована: поле падаючої та розсiяної хвилi практично повнiстю компенсуються в цiй областi. У вiкнi, ми бачимо протилежну ситуацiю: напрямок
зовнiшнього поля збiгається з напрямком iндукованого i вони додаються,
при цьому спостерiгається значне пiдсилення поля. Просторовий розподiл
електричного поля стає все бiльш однорiдним при вiддаленi вiд ґратки,
оскiльки внесок що формують просторову структуру ближнього поля, спадає експоненцiйно з вiдстанню (пропорцiйно до exp(−km z)). На вiдстанях
z ∼ a (див. криву 3 на Рис. 2) ми маємо справу з дальньою зоною, оскiльки
поле стало фактично однорiдним.
Розподiл поля в ближнiй зонi також залежить вiд параметрiв ґратки.
Як видно з Рис. 3.3, ефект пiдсилення електричного поля є бiльш вира-
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Рис. 3.3. Миттєвi простороровi розподiли компонент Ex (x) (панель а) Ez (x)
(b) електричного поля прохiдної хвилi: кривi 1 i 2 обчисленi при рiзних
факторах заповнення f = 0.4 (штрихова лiнiя) i f = 0.8 (суцiльна), вiдповiдно. Обчислення були проведенi при z/a = 0.0033 (z = 0.1 µm)
женим є бiльш вираженим для ґраток з бiльшим фактором заповнення
(тобто, вужчим вiкном). Для випадку f = 0.8 (див. криву 2 на Рис. 3.3)
розподiл поля обумовлений зарядами iндукованими справа i злiва сусiднiх
ґраткових смужок. Природно, що зменшення вiдстанi мiж цими зарядами
призводить до зростання амплiтуди електричного поля.
Для того, щоб вдобразити головнi особливостi ближнього поля бiльш
наочно, необхiдно побудувати просторовий розподiл усередненої по часу
густини енергiї електричного поля W (x, z) прохiдної хвилi. Ця величина
обчислюється наступним чином
|Ex (x, z)|2 + |Ez (x, z)|2
W (x, z) =
|E i |2
де |Ex (x, z)| та |Ez (x, z)|, задаються виразом (3.8). Наявнiсть металевої ґратки викликає сильний просторовий перерозподiл енергiї електричного поля
падаючої хвилi. В самiй падаючiй хвилi, розподiл енергiї є однорiдним. Рисунок 3.4 демонструє наявнiсть кiлькох зон iз рiзною концентрацiєю енергiї. На вiдносно малих вiдстанях вiд ґратки, енергiя прохiдної хвилi концентрується головним чином на краях ґраткових смужок. Таким чином,
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Рис. 3.4. Контурнi рисунки нормалiзованої i усередненої по часу густини
електричної енергiї W (x, z) прохiдної хвилi електричного поля прохiдної
хвилi. Обчислення були виконанi при наступних факторах заповненнях f =
0.8 (панель а) i f = 0.4 (панель б). Всi iншi параметри такi ж як i на Рис.
3.2. Нормування проводилося на густину енергiї падаючої хвилi.
виникають гарячi зони, на 3.4, видно три такi зони вiдображенi свiтлими
тонами. Холоднi зони формуються в регiонах пiд металевими смужками
(на 3.4) вони зображенi темним кольором. Найменша концентрацiя енергiї
вiдповiдає серединi смужки, де x− та z− компоненти близькi до 0. При
вiддаленi вiд ґратки неоднорiднiсть поля звменшується i енергiя перетiкає з гарячих зони в холоднi. Практично однорiдний розподiл параметра
W (x, z) установлюється на вiдстанях вiд площини ґратки порядка a/2
(див. 3.4(a)). Коли розглядається ґратка з бiльшим фактором заповнення, (див. 3.4(b)), отримається сильнiший перерозподiл енергiї поля, таким
чином ближня зона розширюється. В нашi днi iснують експериментальнi методики якi дозволяють отримувати зображення об’єктiв, розмiр яких
менший нiж дифракцiйна межа, з використанням спецiальних субхвильових зондiв. В таких системах, просторова роздiльна здатнiсть визначається
не стiльки довжиною хвилi, а розмiром апертури зонда. Експериментальнi
методики формування зображення з субхвильовою роздiльною здатнiстю
описанi в [33]. В принципi, аналогiчний метод може бути використаний для
вiзуалiзацiї електромагнiтного поля терагерцової хвилi в ближнiй зонi пе-
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рiодичних металевих структур.
3.4.1. Особливостi векторної структури ближнього поля. Електричне поле в ближнiй зонi ґратки має двi компоненти Ex,z (x, z, t) =
Re [Ex,z (x, z) exp(−iωt)]. За час перiоду коливання, компоненти вектора
локального електричного поля описують деякi поляризацiйнi елiпси i у
площинi {Ex , Ez }. Параметри цих елiпсiв, такi як елiптичнiсть δ i азимутальний кут нахилу α поляризацiйного елiпса, можуть бути вираженi
наступним чином:

[

]1/2

1−
√
,
1 + 1 − β2
(
)
√
2
2
2
2r − (1 − r ) 1 − (1 − β )

δ=

tan α =

1−

√

β2

2r cos(∆ϕ)

(3.22)

(3.23)

де β = 2r sin(∆ϕ)/(1 + r2 ), r = |Ez (x, z)|/|Ex (x, z)|, i ∆ϕ позначає фазовий зсув мiж компонентами Ex (x, z, t) i Ez (x, z, t). Очевидно, що поляризацiйнi параметри залежать вiд положення на площинi (x, z).

Рис. 3.5. Локальнi поляризацiйнi елiпси для (панель а) z/a = 0.0033, z =
1 µm, кривi 1, 2, 3 i 4 вiдповiдають x/a = 0.3, 0.4, 0.5 i 0.6 вiдповiдно
i (панель b) x/a = 0.4, кривi 1, 2, 3 вiдповiдають z/a = 0.03, 0.3, 1.0
вiдповiдно. Всi iншi параметри такi ж як i на Рис. 3.2.
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Лiва панель Рис. 3.5 iлюструє локальнi поляризацiйнi елiпси, що спостерiгаються при фiксованiй координатi z для рiзних x координат. Вони
вiдповiдають областi пiд ґратковою смужкою, поблизу краю смужки, i пiд
вiкном. Права панель Рис. 3.5 зображає еволюцiю поляризацiйних елiпсiв iз
зростанням вiдстанi вiд площини ґратки при фiксованiй координатi x. Поблизу середини ґраткової смужки поляризацiйний елiпс вироджується в точку оскiльки обидвi компоненти (Ex та Ez ) прямують до 0. Коли рухатися
вздовж смужки, z−компонента швидко зростає, в той час як x−компонента
залишається малою, таким чином r >> 1.
Таким чином, спостерiгається зростання i довжини головної осi елiпса
i азимутального кута α (див. кривi 1 i 2 на 3.5). Внаслiдок зростання параметра r також викликає зменшення елiптичностi δ. Поблизу краю смужки
(див. криву 3 на 3.5(а)), x− та z− компоненти коливаються практично у
фазi (∆ϕ 0), з дуже близькими амплiтудами (r 1). Як наслiдок, поляризацiйнi елiпси вироджуються в прямi лiнiї з азимутальним кутом α 45◦ . В
областi пiд вiкном (r << 1), отримуються елiпси з малими азимутальними кутами i, вiдповiдно, з малими елiптичностями (див. криву 4 на 3.5).
Параметр r спадає iз зростанням вiдстанi вiд ґратки i ми спостерiгаємо
монотонне спадання азимутального кута α i елiптичностi δ (див. 3.5(b)).
Таким чином, в дальнiй зонi поляризацiйнi елiпси вироджуються в пряму
лiнiю, що лежить на осi OX.
Пiдсумовуючи результати отриманi в цьому роздiлi, слiд зауважити, що
металева ґратка створює сильно неоднорiдне поле зi складною векторною
структурою. Така властивiсть ближнього поля може бути використана для
селективного фотозбудження терагерцовим випромiнюванням рiзних типiв
наноструктур i ннанооб’єктив, в тому числi молекул, особливо у випадку,
коли механiзм збудження чутливий до поляризацiї та амплiтуди електромагнiтного поля.
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Висновки до роздiлу 3
В роздiлi представлено чисельну процедуру, з допомогою якої можна
розв’язувати проблему взаємодiї терагерцового електромагнiтного випромiнювання з металевою ґраткою субхвильового перiоду. Показано, що електромагнiтне поле в ближнiй зонi вiд металевою ґраткою має складну векторну структуру, що є результатом суперпозицiї двох полiв: з одного боку
— поля створеного диполями зарядiв, якi iндукованi на краях металевої
ґратки, з iншого боку — поля падаючої хвилi. Продемонстровано, що поле
прохiдної хвилi має двi компоненти: компоненту паралельну до напрямку
осi ґратки i компоненту перпендикулярну до площини ґратки. У ближнiй
зонi, вiдношення амплiтуд та i рiзниця фаз цих компонент в залежностi
вiд точки пiд ґраткою. Описано ефект сильної концентрацiї енергiї електричного поля поблизу країв металiчних смужок ґратки. Запропоновано
можливi використання описаних ефектiв для контрольованого збудження
рiзноманiтних нанооб’єктив з допомогою терагерцового випромiнювання.
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РОЗДIЛ 4
ПЛАЗМОННИЙ РЕЗОНАНС В СИСТЕМI ҐРАТКА-2D ГАЗ:
ОСОБЛИВОСТI БЛИЖНЬОГО ПОЛЯ ТА СПЕКТРIВ
ОПТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК.

4.1. Багатозатворнi (ґратковi) транзистори як
перспективнвнi елементи терагерцової оптоелектронiки.
Одним iз перспективних напрямкiв подальшого освоєння ТГц дiапазону
частот вбачається у створеннi активних елементiв, що використовують механiзми збудження коливань електронного газу в плазмонних напiвпровiдникових структурах [5, 24, 67, 68, 69]. Найпростiшим прикладом такої структури є сучасний польовий транзистор в якому затвор вiдiграє роль специфiчного антенного елемента, який дозволяє отримати зв’язок мiж довгохвильовим ТГц випромiнюванням та короткохвильовими плазмонними
коливаннями електронiв в каналi транзистора. Зокрема, використовуючи
однозатворнi [70, 71] та багато-затворнi[67, 69, 53, 72] транзисторнi структури, експериментально показана можливiсть терагерцового плазмонного
детектування.
Вбачається, що багато-затворнi транзисторнi структури є багатообiцяючими кандидатами для створення активних елементiв генераторiв з електричною накачкою та високоефективних детекторiв ТГц випромiнювання. Для таких структур була побудована теорiя пiдсилення [4, 27] та детектування [56, 54] ТГц випромiнювання. Зокрема, був розроблений пiдхiд до розв’язку рiвнянь Максвелла для структури металiчна гратка двовимiрний електронний газ, на основi якого були розрахованi спектри
пропускання, вiдбивання, поглинання, випромiнювання та фотовiдгуку для
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ТГц дiапазону частот.
Проте, в цих роботах детальний аналiз структури електромагнiтного
поля в ближнiй зонi системи залишився поза увагою. Як було показано в
попередньому роздiлi [73], електромагнiтне поле в ближнiй зонi одиночної
металевої ґратки має ряд особливостей. Зокрема, має мiсце сильна концентрацiя електромагнiтного поля бiля країв металiчних смужок та сильна
просторова залежнiсть його поляризацiйних характеристик. Представлений роздiл стосується розгляду взаємодiї електромагнiтної хвилi з системою ґратка-електронний 2D газ, з акцентом на дослiдження структури
ближнього поля. Аналiз геометрiї ближнього поля в плазмонних структурах виявляється також актуальним з огляду на новiтнi дослiдження саме
гiбридних плазмонних структуру в яких вивчається динамiка окремих молекул, або наночастинок, особливостi їх випромiнювання/поглинання поблизу металiчних об’єктiв i структур[74, 75, 76, 77].
4.2. Електродинамiчна теорiя системи ґратка-2D газ.
Для розрахункiв, електричних та оптичних характеристик системи
ґратка-2D газ скористаємося пiдходом розвинутим в роботах [27, 6]. Розглянемо структуру ґратка - 2D-газ (Рис. 4.1) на яку падає плоска, електромагнiтна хвиля, E0 exp(−iωt). Нехай хвиля падає перпендикулярно до
площини ґратки з вектором поляризацiї напрямленим вздовж його осi (вiсь
OX). Вважаємо, що перiод ґратки, a набагато менший за довжину хвилi,
λ0 падаючого випромiнювання. Також припускаємо, що товщина металiчних смужок ґратки, dg набагато менша за товщину скiн-шару на частотi,
√
ω падаючої хвилi, так щоб виконувалась нерiвнiсть dg ≪ c/ 2πσg ω, де c
- швидкiсть свiтла, σg -однорiдна об’ємна провiднiсть металу смужок. Таке припущення дозволяє розглядати ґрейтiнг як двовимiрну, перiодичну
структуру, яка описується провiднiстю, σ(x, z) = σ G (x)δ(z). Форма профi-
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лю провiдностi смужок, σ G (x), буде наведений нижче. Загальне електричне
поле, E, яке є результатом взаємодiї падаючої хвилi з структурою ґрейтiнг2D газ задовольняє хвильовому рiвнянню:

Рис. 4.1. Схематична дiаграма структури ґратка-2D газ.

ϵ ∂E(r, t)
4π ∂j(r, t)
=− 2
,
(4.1)
2
2
c
∂t
c
∂t
де, j(r, t) - струми, що iндукуються полем в смужках ґратки та 2D-газi, ϵ –
rot rotE(r, t) +

дiелектрична проникнiсть середовища, в якому розмiщена система. Оскiльки вздовж осi OY система однорiдна то результуюче електромагнiтне поле в ближнiй зонi буде H-типу, тобто, реалiзуються ненульовi компоненти
Ex (x, z), Ez (x, z), Hy (x, z) [66]. Перiодичнiсть ґратки вздовж осi OX, дозволяє шукати розв’язок рiвняння (5.1) у виглядi розкладу в ряд Фур’є
(5.9) по змiннiй x:
E{x,z} =

+∞
∑

(m)

E{x,z} (z) exp(iqm x),

(4.2)

m=−∞

де qm = 2πm/a - вектор оберненої гратки, m - цiлi числа. Пiсля пiдстановки
розкладу (5.9) в рiвняння (5.1) отримаємо систему звичайних диференцiй-
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них рiвнянь для Фур’є - компонент електричного поля:
)
2 (
4πikm
(m),G
(m),2D
=
j
δ(z)+jx
δ(z−D) ,
ϵω x
(m)
qm ∂Ex
(m)
Ez = −i 2
,
(4.3)
km ∂z
√
2 − ϵω 2 /c2 при a < mλ описує еванесцентнi
де хвильове число km = qm
0
√
2 при a > mλ описує нелокамоди ближнього поля а km = −i ϵω 2 /c2 − qm
0
(m)

∂ 2 Ex
∂z 2

2 (m)
−km
Ex

(m),G

лiзованi моди в дальнiй зонi. Величини jx

(m),2D

та jx

- Фур’є-компоненти

струмiв iндукованих зовнiшнiм полем в ґратки та 2D-газi, вiдповiдно. В
лiнiйному наближенi, згiдно закону Ома, Фур’є-компоненти цих струмiв
(m)

можна виразити через компоненти поля Ex
jx(m),G

=

jx(m),2D =

∞
∑

наступним чином:
′

G
(m )
σm−m
|z=0 ,
′ Ex

m′ =−∞
σ 2D Ex(m) |z=D .

(4.4)

G
Фур’є -компоненти провiдностi ґратки, σm
, визначаються геометричним

профiлем провiдностi смужок, σ G (x):
∫a
G
σm
(ω) =

σ G (x) exp (−iqm x)

dx
.
a

0

Слiдуючи [6], для опису металiчних смужок ґратки використовується згладжений профiль (3.21). Слiд зазначити, що процедура згладжування профiлю провiдностi смужок дозволяє отримати швидшу збiжнiсть рядiв (5.9)
нiж у випадку ступiнчастого профiлю. В усiх наступних розрахунках вважаємо, що метал смужок не володiє частотною дисперсiєю а частотна дисперсiя 2D газу описується моделлю Друде-Лоренца з ефективним часом
релаксацiї електронiв, (1.2). Розв’язок системи (4.3) передбачає використа(m)

ння умови неперервностi компоненти Ex

в площинах ґратки та 2D газу:

Ex(m) |z=+0,D+0 = Ex(m) |z=−0,D−0 ,

(4.5)
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та умови стрибка похiдної
(m)

(m)

∂Ex
∂z

z=+0,D+0

∂Ex
−
∂z

z=−0,D−0

2
4πkm
=
jx(m),(G,2D) .
ωϵ

(4.6)

Використовуючи рiвняння (4.3) - (4.6) , математичне формулювання електродинамiчної задачi системи ґратка-2D газ можна звести до алгебраї(m)

чної системи рiвнянь для Фур’є компонент Ex в площинi ґратки,
{
}
∞
∑
2πikm
′
G
W (m, ω)σm−m
δm,m′ +
Ex(m )
== W (m, ω)δm,0 E0 . (4.7)
′
z=0
ϵω
′
m =−∞

В (4.7) E0 амплiтуда падаючої хвилi, а величина W (m, ω) = 1 − (1 −
1/ϵ2D (m, ω)) exp(−2km D), де ϵ2D (m, ω) = 1 + 2πikm σ 2D (ω)/ωϵ.
Розв’язок системи (4.7) дозволяє наступним чином обчислити розподiл
електричного поля в усьому просторi, включаючи ближню зону (z 6 a):
( √ ) ∑
∞ (
ω ϵ
(m)
z +
Ex (x, z) = E0 exp i
C1 exp (−km |z|)+
c
m=−∞
)
(m)
C2 exp (−km |z − D|) × exp(iqm x),
(4.8)
(m)

де константи C1

(m)

та C2

в свою чергу виражаються через

(m)

Фур’є-коефiцiєнти Ex |z=0 :
(m)

(m)
C1
(m)

C2

Ex |z=0
=
− E0 δ0,m ,
W (m, ω)
)
(
1
Ex(m) |z=0 exp(km D).
= 1−
W (m, ω)

(4.9)
(4.10)

Через константи (4.9) та (4.10) легко отримати розподiл густини зарядiв
та струмiв вiдповiдно в смужках ґратки та в 2D-газi:
G,2D

ρ
j

G,2D

∞
∑
iϵqm (m)
C1,2 × exp(iqm x)
(x) =
2πk
m
m=−∞

(x) =

∞
∑

iϵω (m)
C1,2 × exp(iqm x).
2πk
m
m=−∞

(4.11)
(4.12)
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Зазначимо, що розподiл зарядiв (4.11) визначається стрибком z-ої компоненти електричного поля, а саме:
Ez |z=+0,D+0 − Ez |z=−0,D−0 =

4π G,2D
ρ
.
ϵ

(4.13)

Використовуючи розв’язок системи (4.7) можна легко отримати оптичнi характеристики системи ґратка-2D газ в дальнiй зонi (z >> a), а саме
обчислити коефiцiєнти проходження, вiдбивання i втрат. У випадку субхвильової ґратки (a < λ0 ) цi коефiцiєнти визначаються лише нульовою
(0)

Фур’є-компонентою, Ex :
(0)

Tω =

2
Ex |z=0
/|E0 |2 ,
W (0, ω)ϵ(0, ω)

Rω =

Ex,0 (z)|z=0 − E0 /|E0 |2 ,

(4.14)

2

Lω = 1 − Tω − Rω .

(4.15)
(4.16)

Отже, формули (4.8)-(4.16) дозволяють розрахувати оптичнi характеристики системи ґратка-2D газ як в дальнiй так i ближнiй зонах.
4.3. Частотнi залежностi коефiцiєнтiв пропускання,
вiдбивання i втрат
Аналiз коефiцiєнтiв Tω , Rω , Lω проведемо для структури ґратка-2D
газ з параметрами 2D газу, якi вiдповiдають актуальному матерiалу сучасної ТГц оптоелектронiки– нiтриду галлiя (GaN). Дослiдження особливостей оптичних характеристик GaN гетероструктур в ТГц дiапазонi частот отримали значну увагу, з огляду на розробку ТГц модуляторiв та
генераторiв[64, 78, 79].
Як видно з Рис.4.2 спектри Tω , Rω , Lω мають резонансну поведiнку:
iснує ряд екстремумiв, якi вiдповiдають резонансному поглинанню електромагнiтної хвилi плазмонами в 2D газi. Причиною збудження плазмонiв є
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Рис. 4.2. Частотнi залежностi коефiцiєнтiв Tω , Rω , Lω . Панель (а) вiдповiдає рiзним факторам заповнення ґратки: кривi 1, 2, 3 – b/a = 0.9, 0.6, 0.3,
вiдповiдно. Розрахунки проведено для σG = 4 × 1015 c−1 , dg = 0.02 мкм,
n2D = 1012 см−2 , τ = 3.0 пс. Панель (b) вiдповiдає рiзним параметрам 2Dгазу: 1а - τ = 1.0 пс , n2D = 1012 см−2 ; 1b - τ = 1.0 пс, n2D = 4 × 1012
см−2 ; 2a - τ = 3.0 пс, n2D = 1012 см−2 ; 2b - τ = 3.0 пс, n2D = 4 × 1012 см−2 .
Фактор заповнення b/a = 0.6.
виникнення на смужках ґратки осцилюючих зарядiв, що iндукуються падаючою хвилею. Фактично ґратка вiдiграє роль сполучної ланки мiж довгохвильовим ТГц випромiнюванням та короткохвильовими плазмонними
коливаннями 2D газу.
Як слiдує з роздiлу 2, результуюче поле в системi ґратка-2D газ має
просторовий перiод a. Внаслiдок чого, плазмони збуджуються з хвильовими векторами рiвними, або кратними вектору оберненої гратки ґратки.
Оскiльки, мова йде про 2D газ, який частково екранується металiчними
смужками то природно очiкувати, що власнi частоти поглинання системи ґратка-2D газ, ωs , будуть лежати мiж плазмонними частотами повнi√
стю пiдзатворного, ωg = 4πe2 n2D q/m∗ ϵ(coth qD + 1) i неекранованого,
√
ωng = 2πe2 n2D q/m∗ ϵ, електронного 2D газу (вирази для частот ωg та ωng
можна знайти наприклад в [5]), де q = qm (m = 1, 2, 3...) .
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На панелi (а) рис. 4.2 частоти ωg та ωng для першого резонансу (m = 1)
позначенi суцiльною та штрих-пунктирною вертикальними лiнiями, вiдповiдно. Значення ωng /2π = 1.2 ТГц та ωg /2π = 2.1 ТГц отриманi для наступних параметрiв системи: концентрацiя 2D газу, n2D = 1012 cм−2 , ефективна маса, m∗ = 0.2me (me -маса вiльного електрона), ϵ = 1; перiод ґратки,
a = 3 мкм, вiдстань мiж граткою та 2D газом, D = 0.1 мкм.
Положення власних частот ωs залежить, як вiд параметрiв ґратки так
i параметрiв 2D газу. Наприклад, зi зменшенням фактору заповнення ґратки (вiдношення b/a) частоти плазмонного резонансу зсуваються в область
високих частот, i поступово наближаються до частоти ωg (кривi 1, 2, 3 ).
При цьому, зменшення фактора заповнення супроводжується значним послаблення iнтенсивностi резонансiв до практичного їх зникнення при значеннях b/a < 0.3. Цю залежнiсть можна пояснити тим, що при зменшенi
фактора заповнення, зменшується концентрацiя ближнього поля поблизу
країв смужок ґратки[6]. З цього випливає, що вузькощiлинний ґрейтiнг забезпечує набагато кращу взаємодiю плазмонiв iз зовнiшнiм полем. За вiдсутностi ґратки (b/a = 0) плоска електромагнiтна хвиля взагалi не взаємодiє
з плазмонами, тодi спектри коефiцiєнтiв Tω , Rω , Lω одиночного 2D газу з
провiднiстю (1.2) мають простий вигляд:
Tω2D
Rω2D
L2D
ω

ω2 + γ 2
= 2
,
ω + (Γ + γ)2
Γ2
,
= 2
ω + (Γ + γ)2
2Γγ
,
= 2
ω + (Γ + γ)2

√
i визначаються величиною радiацiйних, Γ = 2πn2D e2 /m∗ c ϵ, та нерадiацiйних γ = 1/τ втрат. Величина Γ визначає частину енергiї, яка втрачається
за перiод коливань носiїв заряду в 2D-газi на випромiнювання електромагнiтних хвиль. Для наведених вище параметрiв 2D-газу, Γ = 0.26 пс−1 ,
γ = 0.33 пс−1 а Tω2D = 0.994, Rω2D = 0.002, L2D
ω = 0.004 на частотi 1 ТГц.
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Аналiз залежностi плазмонного резонансу вiд параметрiв 2D-газу, а
саме- концентрацiї електронiв та їх часу релаксацiї τ приведений на панелi b. Видно, що змiна часу релаксацї/рухливостi електронiв не впливає
на положення резонансiв (кривi 1a та 2a) , проте змiнює його пiвширину
та iнтенсивнiсть. Зростання рухливостi збiльшує добротнiсть плазмонних
коливань, що призводить до зменшення пiвширини та одночасного зростання iнтенсивностi екстремумiв в залежностях Tω , Rω , Lω . В той же час,
збiльшення концентрацiї електронiв у 2D-газi, є причиною як зростання
резонансних пiкiв (наприклад кривi 1a та 1b) так i призводить до зсуву
їх у високочастотну область згiдно формули для ωng . При збiльшеннi концентрацiї в 4 рази з n2D = 1012 cm−2 до n2D = 4 × 1012 cm−2 , частота
першого резонансу зростає в 2 рази з ω/2π = 1.25 ТГц до ω/2π = 2.5 ТГц.
Збiльшення iнтенсивностi екстремумiв в кривих 1a та 1b можна пояснити з
одного боку бiльш сильною взаємодiєю електромагнiтного поля з плазмонними коливаннями (амплiтуди високочастотних струмiв, що збуджується
в 2D газi пропорцiйнi провiдностi σ 2D ). З другого боку зi збiльшенням
частоти збiльшується добротнiсть плазмонних коливань, якщо τ залишається незмiнним. Також зi збiльшенням концентрацiї електронiв спостерiгається збiльшення пiвширини резонансу, пов’язане зi зростанням радiацiйних
втрат Γ. Отже, змiнюючи параметри ґратки та 2D газу можна збуджувати
плазмоннi коливання та спостерiгати резонансне поглинання електромагнiтного випромiнювання в широкому дiапазонi ТГц частот.
4.4. Структура ближнього поля в системi ґратка- 2D-газ
Якщо в дальнiй зонi субхвильовї ґратки прохiдна та вiдбита хвилi є
(0)

плоскими i формуються лише нульовою Фур’є компонентою Ex , то в ближнiй зонi системи електромагнiтне поле має складну векторну структуру
(m)

яка формується багатьма еванесцентними модами, Ex,z . Розподiл поля в
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ближнiй зонi є результатом накладання двох полiв: поля падаючою хвилi
i iндукованого поля, яке виникає внаслiдок перерозподiлу зарядiв в ґратцi
та 2D газi.
Ми встановили, що розподiл електричного заряду має структуру квадруполя, який осцилює з частотою зовнiшнього сигналу. На рис.4.3 приведений миттєвий розподiл двовимiрної густини зарядiв, нормований на
величину E0 (двовимiрна густина заряду має розмiрнiсть поля, див (4.13).
Видно, що для розподiлу густини заряду на ґратцi характерна сильна нео6
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Рис. 4.3. Розподiл двовимiрної густини iндукованого заряду на ґратцi (панель (a)) i на 2D газi (панель (b)) в рiзнi моменти часу. Суцiльна лiнiя –
t = 0, штрихова лiнiя – t = T /6, тонка суцiльна лiнiя – t = T /4. Стрiлкою
показано напрям електричного поля падаючої хвилi в момент часу t = 0.
Залежностi приведенi для ω/2π = 1 ТГц. Iншi параметри системи такi як
для кривих 2 на Рис.4.2(a).
днорiднiсть. Бiля країв металiчних смужок спостерiгається сильна концентрацiя електричного заряду, що є причиною ефекта концентрацiї поля. Iндукованi полем падаючої хвилi заряди на смужках, в свою чергу збурюють
неоднорiдний розподiл електронної густини в 2D-газi, який коливається у
протифазi до заряду на ґратцi. Причому на металiчних смужках ґратки,
внаслiдок бiльшої провiдностi, спостерiгається сильнiший перерозподiл за-
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рядiв нiж у 2D газi. Звернемо увагу, що в силу симетрiї i електронейтральностi системи вцiлому, iснують особливi точки x/a = 0.3 i x/a = 0.8 (вiдповiдають точкам середини смужки i середини вiкна мiж смужками) в яких
iндукований заряд рiвний 0. Цi точки вiдiграють роль вузлiв для коливань
зарядiв, якi мають вид стоячих хвиль. Взагалi кажучи, в розглядуванiй
задачi коливання будь-якої електричної характеристики вздовж осi OX
має вигляд стоячих хвиль, оскiльки вiдсутнi чинники, якi б порушували
симетрiєю системи щодо замiни x на −x.
Коливання електричних компонент поля представлений на рис.4.4. З
графiкiв видно, що при заданiй частотi 1.0 THz, x та z компоненти досягають максимуму в початковий момент часу, t = 0, а отже вони практично
синфазнi падаючiй хвилi. Тим не менш, iснує невеликий зсув фаз компонент поля вiдносно падаючої хвилi. Для моменту часу t = T /4 поле падаючої хвилi рiвне 0, а результуюче поле в ближнiй зонi не нульове (тонкi
суцiльнi кривi) . Амплiтуди коливань електричного поля сильно вiдрiзняються в областях пiд смужкою, 0 < x < b i пiд вiкном, b < x < a ґратки.
Якщо в областi 0 < x < b домiнує в основному z-ова компонента поля, то в
областi b < x < a, навпаки домiнує x-ова компонента поля, за виключенням
областi бiля країв смужок Для z−ої компоненти поля, як i для коливань
заряду, iснують вузловi точки в яких Ez = 0 на вiдмiну вiд x−ої компоненти поля для якої вузловi точки вiдсутнi. Проте, Фур’є спектр коливань
Ex симетричний вiдносно m = 0 (вставка на рис. 4.4(a)). Слiд зазначити, що поблизу 2D газу структуру ближнього поля формує приблизно 5
еванесцентних мод.
З рис.4.5(a) видно, що розподiл x-ої компоненти поля вздовж осi OX
сильно рiзниться в залежностi вiд координати z. Бiля ґратки, z = 0.2D
(товста суцiльна лiнiя ), Ex володiє такими ж особливостями як i у випадку одиночної ґратки: мiнiмум в областi екранованiй металевою смужкою, а
також яскраво вираженi максимуми, бiля країв смужки [6]. При вiддаленi
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Рис. 4.4. Розподiл Ex (x, z0 ) (панель (a)) та Ez (x, z0 ) (панель (b)) компонент
електромагнiтної хвилi для координати z0 = 0.9D в рiзнi моменти часу.
Суцiльна лiнiя – t = 0, штрихова лiнiя – t = T /6, тонка суцiльна лiнiя –
t = T /4. Залежностi приведенi для ω/2π = 1 ТГц. Iншi параметри системи
такi як для кривих 2 на Рис.4.2(a).
вiд ґратки, цi максимуми, швидко розмиваються завдяки впливу зарядiв
iндукованих в 2D-газi (пунктирна та тонка лiнiї). В областi пiд металiчною
смужкою, з’являється максимум, а пiд вiкном мiнiмум амплiтуди яких зростають при наближеннi до 2D-газу. Оскiльки, на 2D-газi, iндукуються заряди, протилежнi за знаком до зарядiв на смужцi то поле 2D газу буде
компенсувати поле ґратки вздовж осi OX i навiть може переважати при
наближенi до площини 2D-газу. Це якiсно пояснює змiну структури поля в
залежностi вiд координати z .
Компонента Ez ( рис.4.5(b) ), на вiдмiну вiд компоненти Ex практично не змiнюється при змiнi координати z. Така однорiднiсть, пов’язана
з тим, що зменшення компоненти поля Ez ґратки, при вiддаленi вiд неї,
компенсується зростанням поля iндукованих на 2D-газi зарядiв (внаслiдок
наближення до 2D-газу). Якiсно такий розподiл поля нагадує розподiл поля плоского конденсатора в якому металiчна смужка ґрейтiнгу , i область
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Рис. 4.5. Миттєвий розподiл компонент Ex (x, z0 ) (панель (a)), та Ez (x, z0 )
(панель (b)) електромагнiтного поля на рiзних вiдстанях вiд ґратки . Тонка
суцiльна лiнiя вiдповiдає z0 = 0.2D, штрихова лiнiя- z0 = 0.5D, товста
суцiльна- z0 = 0.99D. Залежностi приведенi для частоти ω/2π = 1 ТГц.
Iншi параметри системи такi як для кривих 2 на Рис.4.2(a).
2D-газу пiд нею, вiдiграють роль його обкладок , мiж якими концентрується компонента поля Ez (конденсаторний ефект). Причому компонента
Ez досягає значно бiльшої амплiтуди нiж компонента Ex . Незважаючи, на
однорiдний розподiл компоненти поля Ez вздовж осi OZ, по осi OX, вона
залишається сильно неоднорiдною, в цьому i полягає основна вiдмiннiсть
розподiлу електричного поля, в системi ґратка - 2D газ вiд розподiлу поля
в плоскому конденсаторi.
4.4.1. Розподiл густини енергiї електричного поля в ближнiй
зонi системи ґратка-2D газ. Внаслiдок конденсаторного ефекту концентрацiї електричного поля, в системi ґратка-2D газ має мiсце сильна
локальна концентрацiя енергiї електромагнiтного поля в областi мiж граткою та 2D газом. Це iлюструють двовимiрнi карти (рис. 4.6) просторового
розподiлу середньої за перiод густини енергiї електричного поля. Карти
густини енергiї представленi для безрозмiрної величини, W (x, z), яка нор-
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мована на густину енергiї падаючої хвилi i визначається наступним чином:
W (x, z) = (|Ex (x, z)|2 + |Ez (x, z)|2 )/|E0 |2 .
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Рис. 4.6. Просторовi розподiли густини енергiї електричного поля W (x, z)
для систем одиночний ґратка (панель (а)) та ґратка-2D газ (панель (b)).
Карти, якi розмiщенi зверху до низу, побудованi для трьох частот 1.0 ТГц,
1.25 ТГц (резонансна частота), та 1.4 ТГц, вiдповiдно. Параметри систем
такi, як для кривих 2 на Рис.4.2(a).
Якщо для одиночної ґратки (панель (a)) областi значної концентрацiї
енергiї локалiзованi пiд вiкном ґратки i максимальнi значення W (x, z) ∼
100 досягаються бiля країв смужок , то у випадку системи ґратка -2D газ
(панель (b)) навпаки- енергiя ближнього поля в основному концентрується в областi простору пiд смужками ґратки, де домiнує z-ова компонента поля, при цьому густина енергiї вже досягає значень порядку тисяч.
Також слiд зазначити сильну залежнiсть картин розподiлу густини енергiї
системи ґратка -2D газ вiд частоти падаючої хвилi, що майже не спостерiгається для одиночного ґратки. На панелi (b) частоти вибранi так, щоб
продемонструвати змiну розподiлу густини енергiї електричного поля при
проходженнi системою областi плазмонного резонансу: перша частота 1.0
ТГц, вiдповiдає дорезонанснiй областi, частота 1.25 ТГц вiдповiдає першому плазмонному резонансу, частота 1.4 ТГц вiдповiдає областi за першим
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резонансом. Видно, що при плазмонному резонансi (середня карта на пенелi (b) ) густина енергiї в ближньому полi значно збiльшується у порiвнянi
з нерезонансними частотами.
Зауважимо якiсну змiну характеру розподiлу густини енергiї для одиночного ґратки та системи ґратка-2D газ. Якщо у випадку одиничної ґратки,
розподiл енергiї вiдображає дипольну структуру ближнього поля, то для
системи ґратка-2D-газ, розподiл густини енергiї вiдображає квадрупольну
структуру ближнього поля. Останнє може бути проiлюстроване наявнiстю
холодної зони , в околi центра квадруполя, де поля чотирьох зарядiв взаємно компенсуються. Якщо вiдстань D, мiж 2D газом та граткою суттєво
менша перiоду a то розподiл густини енергiї в значнiй мiрi формується
компонентою поля Ez . Оскiльки ця компонента поля терпить розриви на
ґратцi та 2D-газi, то i величина W (x, z) теж має чiтко вираженi розриви
в площинi ґратки (z/a = 0) та у площинi 2D газу (z/a = 0.033). Таким
чином, просторовий масштаб ближнього поля системи ґратка-2D газ визначається вiдстанню, D, а у випадку одиночної ґратки, таким масштабом
є перiод ґратки - a.
4.4.2. Поляризацiйнi властивостi ближнього поля. Як було показано в попереднiх роздiлах, при взаємодiї плоскої електромагнiтної хвилi
з металiчною граткою в ближнiй зонi системи результуюче електромагнiтне поле має складну векторну структуру в якому присутнi двi компоненти електричного поля. Внаслiдок того, що амплiтуди та фази осциляцiй
цих компонент рiзнi i сильно залежать вiд координат можна говорити, що
електромагнiтна хвиля в ближнiй зонi набуває локальної елiптичної поляризацiї, тобто вектор сумарного поля за перiод коливань буде описувати
не пряму лiнiю, а елiпс з параметрами, що визначаються через вiдношення
модулiв цих компонент r = |Ez |/|Ex |, та зсувом фаз ∆φ мiж ними. Такий
поляризацiйний елiпс зручно характеризувати двома параметрами: елiпти-
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чнiстю δ – вiдношенням довжини малої пiвосi до великої, а також азимутальним кутом α - кутом мiж головню вiссю елiпса i вiссю OX. Параметри
поляризацiйного елiпса локально залежать вiд координат i визначаються
через параметри r та δ наступним чином (див.[80] ):
[
]
(
)/(
)
√
√
δ = 1 − 1 − β2
1 + 1 − β2 ,
[

(

tan α = 2r2 − 1 + r2

)(

]
) /
√
2r cos(∆φ),
1 − 1 − β2

де β = 2r sin(∆φ)/(1 + r2 ).
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Рис. 4.7. Панель (а)-залежностi sin(∆φ) (верхнiй графiк) та r (нижнiй графiк) вiд координати x на перiодi ґратки. Панель (b) -залежностi елiптичностi та кута нахилу поляризацiйного елiпса вiд координати x на перiодi ґратки. Суцiльнi товстi лiнiї вiдповiдають z/D = 0.2, штрихованi – z/D = 0.5,
тонкi лiнiї– z/D = 0.9. На вставцi зображено набiр поляризацiйних елiпсiв,
якi вiдповiдають точкам, 1, 2, 3, 4. Частота сигналу 1 ТГц.
З наведених формул легко отримати граничнi випадки циркулярної i
лiнiйної поляризацiї електромагнiтної хвилi. Так циркулярна поляризацiя
(δ = 1, а tan α -невизначений) реалiзується у випадку коли β = 1, що
вiдповiдає r = 1 та ∆φ = π/2. Лiнiйна поляризацiя (δ = 0) вiдповiдає
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випадку β = 0, який може мати мiсце, коли r = 0, ∞ при цьому tan α =
0, ∞, або коли ∆φ = 0, π при цьому tan α = ±r..
Типовi залежностi δ i α вiд координати x наведенi на Рис. 4.7(b). Для
наочностi на панелi (а), показано як змiнюються з координатою параметри електромагнiтного поля r та sin (∆φ). Як видно, пiд смужкою ґратки
(0 < x/a < 0.6) електромагнiтна хвиля має майже лiнiйну поляризацiю
оскiльки модуль компоненти |Ez |, значно перевищує модуль компоненти
|Ex |, причому коливання цих компонент поля вiдбуваються практично синфазно (верхнiй графiк панелi (а)). В цiй областi елiптичнiсть не первищує
значень 0.02, а азимутальний кут близький до π/2, майже всюди, крiм невеликої областi пiд серединою смужки, де компонента Ez → 0, r → 0.
Рухаючись в область пiд вiкном (0.6 < x/a < 1) геометрiя ближнього поля
швидко змiнюється завдяки тому, що в областi пiд вiкном стають спiвмiрнi
амплiтуди коливань компонент поля i рiзко змiнюється величина зсуву фаз
мiж ними. При 0.6 < x/a < 0.8 лiнiйно- поляризована хвиля набуває суттєвої елiптичностi (набiр поляризацiйних елiпсiв представленi на вставцi
до панелi (b)). Бiля характерної точки x/a ∼ 0.8, яка вiдповiдає серединi
вiкна, Ez → 0, хвиля стає лiнiйно- поляризованою. Далi при 0.8 < x/a < 1
знову є елiптично поляризованою. При переходi через характерну точку
x/a = 0.8 азимутальний кут терпить стрибок з 0 до π , що вiдображає
змiну знака z-ої компоненти поля.
Знання поляризацiї ближнього поля може бути важливим для селективного збудження молекул або нанооб’єктiв в гiбридних плазмонних структурах особливо у випадку, коли механiзми збудження залежать не тiльки вiд
iнтенсивностi поля але й вiд його напрямку.
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4.5. Висновки до роздiлу 4
В роздiлi проведено дослiдження взаємодiї плоскої терагерцової електромагнiтної хвилi з плазмонною структурою субхвильовий металiчний
ґратка - електронний 2D- газ. Детально дослiджено як поведiнку коефiцiєнтiв проходження, вiдбивання i втрат так i особливостi розподiлу ближнього
поля. Показано, що частотнi залежностi коефiцiєнтiв T, R, L в ТГц дiапазонi володiють рядом резонансних екстремумiв, якi пов’язанi зi збудженням
плазмонiв в 2D газу. В залежностi вiд фактора заповнення металевої ґратки, та параметрiв 2D газу змiнюється частота та iнтенсивнiсть плазмонних резонансiв. Зростання фактора заповнення призводить до збiльшення
iнтенсивностi плазмонних резонансiв та зменшення їх частоти. Збiльшення часу релаксацiї електронiв в каналi 2D газу не впливає на положення резонансiв, але зменшує їх пiвширину внаслiдок зростання добротностi
плазмонних коливань. Збiльшення концентрацiї електронiв в 2D-газi супроводжується збiльшенням частоти та пiвширини плазмонних резонансiв. Показано, що ближнє поле системи має квазiквадрупольну структуру,
яка зумовлена збудженням падаючою хвилею протилежних зарядiв на кiнцях смужок ґратки та зеркального зображення цих зарядiв в площинi 2D
газу. При розглядi ближнього поля, показано, що ефекти локальної концентрацiї i пiдсилення електричного поля значно зростають, у порiвняннi з
одиночною металевою ґраткою. Крiм того, при частотах близьких до плазмонного резонансу, цi ефекти можуть зростати ще на порядок. Також слiд
вiдзначити, що електричне поле в ближнiй зонi концентрується в областi
мiж металевої смужкою ґратки i областю 2D-газу, що лежить пiд нею.
Таким чином, застосування плазмонної системи з субхвильовими розмiрами дозволяє забезпечити ефективну взаємодiю електромагнiтної хвилi
з плазмонною системою, керувати її поляризацiєю та концентрацiєю електромагнiтної енергiї. Цi особливостi плазмонної системи можуть бути за-
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стосованi як до вивчення ТГц властивостей низьковимiрних носiїв струму,
так i збуджувати i манiпулювати атомними станами в системах з квантовими кубiтами.
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РОЗДIЛ 5
ДЕТЕКТУВАННЯ I ПIДСИЛЕННЯ ТЕРАГЕРЦОВОГО
ВИПРОМIНЮВАННЯ В ГIБРИДНИХ ПЛАЗМОННИХ
СТРУКТУРАХ.

5.1. Теорiя детектування
5.1.1. Модель задачi та базовi рiвняння. Модель гiбридної плазмонної структури представлена на Рис.5.1, описану в [81] i являє собою
квантову гетероструктуру з 2D електронним газом на бар’єрний шар якої
нанесено субхвильову металеву ґратку з перiодом, a (a ≪ λ0 , де λ0 довжина хвилi падаючого випромiнювання). Ґратка формується паралельними
смужками металу з товщиною dg та шириною b. Розглядається випадок
⃗
нормального падiння плоскої монохроматичної (E(t)
∼ exp(−iωt)) електромагнiтної хвилi поляризованої перпендикулярно до смужок ґратки.
Електричне поле електромагнiтної хвилi iндукує в смужках ґратки миттєвi диполi, якi створюють локальне просторово-неоднорiдне поле, що може
призводити до збудження плазмонiв в 2D газi. Для забезпечення сильного ближнього поля в 2D каналi та ефективної взаємодiї падаючої хвилi
з плазмонами товщина бар’єрного шару D має бути набагато меншою за
перiод ґратки. Систему координат виберемо наступним чином: вiсь OX
спрямована вздовж осi ґратки (перпендикулярно до смужок ґратки), вiсь
OZ спрямована вздовж хвильового вектора падаючого випромiнювання.
Припускається однорiднiсть системи вздовж осi OY . В цьому випадку компоненти електричного поля електромагнiтної хвилi залежать лише вiд двох
координат x i z, тобто електродинамiка системи є ефективно двовимiрною.
В дальнiй зонi структури (z >> a) електромагнiтне поле має лише одну
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Рис. 5.1. Геометрiя гiбридної плазмонної структури на основi квантової гетероструктури з 2D газом. D та Ds – товщини бар’єрного шару та пiдклад⃗ та H
⃗ позначають хвильовий вектор,
ки, вiдповiдно. Трiйка векторiв ⃗k0 , E
вектори електричної та магнiтної компонент падаючої електромагнiтної
⃗ 0 вказує напрям прикладеного стацiонарного
хвилi, вiдповiдно. Вектор E
електричного поля.
компоненту, Ex (z). В ближнiй зонi (z ∼ a) структури, завдяки взаємодiї падаючого випромiнювання з ґраткою, електромагнiтне поле набуває бiльш
складної векторної структури, в якiй присутнi двi компоненти Ex (x, z) та
Ez (x, z) [6].
Для опису взаємодiї зовнiшнього електромагнiтного поля з плазмонною
структурою скористаємося хвильовим рiвнянням:
rot rotE(r, t) +

4π ∂j(r, t)
ϵ(r) ∂E(r, t)
=
−
,
c2
∂t2
c2 ∂t

(5.1)

де c–швидкiсть свiтла у вакуумi, ϵ(r) – локальна дiелектрична проникнiсть
середовища, j(r, t) – густина високочастотного струму провiдностi, яка включає густини струмiв iндукованих в ґратцi, jG (r, t), та в шарi 2D газу, j2D (r, t).
У випадку запропонованої геометрiї плазмонної структури ϵ(r) є функцiєю
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лише координати z,



ϵI
z<0




 ϵ
0<z<D
II
ϵ(z) =

ϵIII D < z < D




 ϵ
z>D
I

(5.2)

де D = D + Ds – вiдстань вiд ґратки до нижнього краю пiдкладки. Будемо
вважати, що товщини ґратки i шару 2D газу набагато меншi нiж скiн-шар в
терагерцовому дiапазонi, тодi вектор густини струму буде мати ненульову
тiльки x− компоненту,
jx (r, t) = j G (x, t)δ(z) + j 2D (x, t)δ(z − D),

(5.3)

де δ– дельта-функцiя Дiрака. Для знаходження струму ґратки скористаємося законом Ома в локальному наближеннi,
j G (x, t) = σ G (x)Ex (x, 0, t),

(5.4)

де функцiональна залежнiсть двовимiрної провiдностi, σ G (x), визначається
геометричним профiлем ґратки. Надалi припускається, що метал не має
частотної дисперсiї провiдностi. Останнє припущення реалiзується для багатьох металiв в ТГц дiапазонi частот. Для знаходження струму в шарi
2D газу використаємо гiдродинамiчну модель (критерiї застосування цiєї
моделi обговорюється в роботi [24]), яка включає: рiвняння Ейлера,
∂υ(x, t)
∂υ(x, t)
+ υ(x, t)
=
∂t
∂x
e
= − ∗ Ex (x, D, t) − γυ(x, t),
m

(5.5)

рiвняння неперервностi,
∂n(x, t) 1 ∂j 2D (x, t)
−
= 0,
∂t
e
∂x

(5.6)

та вираз для струму в локальному наближеннi,
j 2D (x, t) = −en(x, t)υ(x, t),

(5.7)
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де e – елементарний заряд, m∗ – ефективна маса електрона (припускається параболiчний закон дисперсiї електронiв), n(x, t) та υ(x, t) – локальнi
концентрацiя та швидкiсть електронiв, вiдповiдно, а Ex (x, D, t) – електричне поле в провiдному каналi. Розсiяння електронiв вводиться феноменологiчно за допомогою параметра, γ = 1/τ , що має змiст оберненого часу
релаксацiї iмпульсу.
Оскiльки система рiвнянь (5.1)-(5.7) є суттєво нелiнiйною для її розв’язку скористаємось теорiєю збурень. Для цього всi вхiднi величини представимо у виглядi розкладу за степенями зовнiшнього збурення до другого
порядку. Зокрема,
n(x, t) = n0 + n(1) (x, t) + n(2) (x, t),
υ(x, t) = υ0 + υ (1) (x, t) + υ (2) (x, t),
(1)

(5.8)

(2)

E{x,z} (x, z, t) = E0 + E{x,z} (x, z, t) + E{x,z} (x, z, t),
jx (x, z, t) = j0 + jx(1) (x, z, t) + jx(2) (x, z, t).
Величини n0 , υ0 , E0 , j0 не залежать вiд координати та часу i позначають
рiвноважну концентрацiю носiїв, стацiонарну дрейфову швидкiсть, прикладене стацiонарне поле та струм в 2D газi, вiдповiдно. Верхнi iндекси (1), (2)
нумерують члени розкладу, якi пропорцiйнi першiй степенi та квадрату амплiтуди падаючої хвилi, вiдповiдно. Аналiз системи (5.1-5.7) розпочнемо з
хвильового рiвняння. Лiнiйнiсть хвильового рiвняння вiдносно високочастотного поля дає можливiсть отримати його розв’язки для кожного порядку збурення, незалежно.
Перiодичнiсть системи вздовж осi OX, дозволяє шукати розв’язок рiвняння (5.1) у виглядi розкладу в ряд Фур’є (5.9) вiдносно координати x.
Крiм того, наявнiсть нелiнiйних членiв у рiвняннях гiдродинамiки може
призводити до появи у високочастотному полi, гармонiк з частотами кратними частотi падаючого сигналу. Звiдси компоненти електричного поля
електромагнiтної хвилi та iндукованих струмiв можемо представити у ви-
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глядi:
(s)
[E{x,z} (r, t), jx(s) (r, t)]

=

+∞
∑

(s)

[E{x,z},m,p (z),

m,p=−∞
(s)
jx,m,p
(z)] × exp(i[qm x − ωp t]),

(5.9)

де qm = 2πm/a, ωp = ωp, ω – частота падаючого сигналу, а s = {1, 2} –
порядок збурення. Використовуючи розклад (5.9) хвильове рiвняння (5.1)
може бути перетворене в систему диференцiйних рiвнянь вiдносно змiнної
z (в кожному iз середовищ) на m, p- Фур’є гармонiки x-компоненти електричного поля.
(
)
2
[
2
4πikr,m,p
∂
2
G(s)
(s)
−kr,m,p Ex,m,p (z) =
jm,p
δ(z)+
2
∂z
ϵr ωp
]
2D(s)
jm,p δ(z − D) ,

(5.10)

де iндекс r = I, II, III нумерує три середовища: вакуум, бар’єрний шар та
пiдкладку. Характерне хвильове число kr,m,p описує просторову локалiзацiю m, p− Фур’є гармонiк, якi формують просторову геометрiю та часову
динамiку електромагнiтного поля, що є результатом взаємодiї падаючої
хвилi з плазмонною структурою.
√
( )2

√

2
 qm − ϵr ωcp ,
qm > ϵr ωp /c
√ ( )
kr,m,p =
2

√

2, q <
 −i ϵr ωcp − qm
ϵr ωp /c.
m
Розв’язок рiвняння (5.10) з вiдповiдними граничними умовами на межах подiлу середовищ дає змогу отримати зв’язок високочастотного поля
на 2D-газi зi струмами провiдностi, що iндукуються в структурi для будьякого порядку збурення:
4πikI,m,p
(s)
Ex,m,p
(D) = −
ωp ϵI

(

) 1
+
∆m,p
δs,1
,
2Ẽ0 δm,0 δp,1
∆m,p

G(s)
2D(s)
jm,p
+Λm,p jm,p

(5.11)
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де Ẽ0 – амплiтуда падаючої електромагнiтної хвилi. Процедура розв’язку
рiвняння (5.10) та явний вид функцiй Λm,p , ∆m,p наведений в додатку 5.1.
Спiввiдношення (5.11) буде використано для отримання виразу фотовiдгуку.
5.1.2. Вираз для фотовiдгуку. Застосуємо розклади теорiї збурень
(5.8) до рiвнянь гiдродинамiки (5.5-5.7). Тут всi величини стосуються координати z = D, тому в подальшому аргументи (x, D, t) всюди опускаємо.
В нульовому порядку отримаємо спiввiдношення мiж стацiонарними характеристиками υ0 = −µ0 E0 , j0 = σ0 E0 , де µ0 = e/m∗ γ та σ0 = en0 µ0
рухливiсть електронiв та провiднiсть 2D газу, вiдповiдно. В лiнiйному наближеннi система (5.6-5.7) набуває вигляду:
∂n(1)
∂n(1)
∂υ (1)
+ υ0
+ n0
= 0,
∂t
∂x
∂x
∂υ (1)
∂υ (1)
e
+ υ0
= − ∗ Ex(1) − γυ (1) ,
∂t
∂x
(m
)
2D(1)
(1)
(1)
j
= −e n0 υ + n υ0 .

(5.12)

З системи (5.12), записанiй у Фур’є-представленнi
(1)
(ωp − qm υ0 )n(1)
m,p − qm n0 υm,p = 0,
(
) (1)
e (1)
γ − i[ωp − qm υ0 ] υm,p
= − ∗ Ex,m,p
,
m
(
)
2D(1)
(1)
(1)
jm,p = −e n0 υm,p + nm,p υ0 ,

(5.13)

2D
можемо отримати високочастотну провiднiсть, σm,p
, яка описує в лiнiйному

наближенi вiдгук дрейфуючого 2D газу на зовнiшнiй високочастотний та
2D(1)

просторово- неоднорiдний сигнал, тобто jm,p
2D
σm,p
= σ0

(1)

2D
= σm,p
Ex,m,p , де

γ
ωp
.
ωp − qm υ0 γ − i(ωp − qm υ0 )

(5.14)

Асиметрiя цiєї величини вiдносно замiни qm − > q−m описує характерне розщеплення плазмонного резонансу в спектрах пропускання та поглинання
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(див. Роздiл 3.). Для подальшого аналiзу, виразимо m, p− Фур’є гармонiки
локальної концентрацiї та швидкостi через m, p− Фур’є гармонiки поля на
2D газi.
(1)

(1)
υm,p

e
Ex,m,p
)
= − ∗(
m γ − i[ωp − qm υ0 ]

(5.15)

(1)

n(1)
m,p

en0
qm Ex,m,p
)
=− ∗(
m γ − i[ωp − qm υ0 ] (ωp − qm υ0 )

(5.16)

В квадратичному наближеннi по амплiтудi збурення рiвняння гiдродинамiки можуть бути представленi наступним чином:
∂n(2)
∂n(2)
∂υ (2)
∂ ( (1) (1) )
+ υ0
+ n0
+
n υ
=0
∂t
∂x
∂x
∂x
∂υ (2)
∂υ (2)
∂υ (1)
e
+ υ0
+ υ (1)
= − ∗ Ex(2) − γυ (2)
∂t
∂x
m
( ∂x
)
2D(2)
(2)
(2)
(1) (1)
j
= −e n0 υ + n υ0 + n υ
,

(5.17)

яка у Фур’є-представленнi набуває виду нескiнченної системи алгебраїчних
рiвнянь:
∑ (1) (1)
(2)
(ωp −qm υ0 )n(2)
−q
n
υ
=
q
nm′,p′ υm−m′,p−p′
m 0 m,p
m
m,p
(

m′ ,p′

) (2) ∑
(1)
(1)
γ −i[ωp −qm υ0 ] υm,p+i qm′ υm′ ,p′ υm−m′ ,p−p′=
m′ ,p′

e (2)
E
∗ x,m,p
m
(
)
(2)
(2)
(1) (1)
= −e n0 υm,p + nm,p υ0 +nm,p υm,p .
=−

2D(2)
jm,p

(5.18)

(2)

Виключаючи з першого рiвняння системи (5.18) nm,p , отримаємо вираз для
квадратичної добавки до струму, яка вiдповiдальна за виникнення струму
фотовiдгуку.




en0 ωp  (2) ∑ (1) (1)
2D(2)
jm,p
υ + nm′ ,p′ υm−m′ , p−p
=−
′ .
ωp −qm υ0 m,p
′ ′
m ,p

(5.19)
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За означенням струм фотовiдгуку визначається як середнє (по просторовому i часовому перiоду) вiд наведеної високочастотним електричним полем
добавки, тобто
⟨
⟩
⟨
⟩
2D(1)
2D(2)
j = j(x, t)−j0 = j
(x, t) +j
(x, t) .
ph

x,t

(5.20)

x,t

Оскiльки у випадку монохроматичного падаючого випромiнювання лiнiйна добавка j 2D(1) (x, t) ∼ exp(−iωt), то її усереднення дає нуль i струм
фотовiдгуку буде визначатися тiльки квадратичною поправкою:
∫a ∫T
⟨
⟩
dx dt 2D(2)
2D(2)
j ph = j 2D(2) (x, t) =
j
(x, t) = j0,0 .
x,t
a
T
0

(5.21)

0

Звiдси випливає, що для знаходження фотовiдгуку потрiбно знайти лише
2D(2)

нульову Фур’є-гармонiку квадратичної поправки до струму j0,0

. Для цьо-

го скористаємося виразом (5.19) та перейдемо до границi m → 0, p → 0. В
результатi,
2D(2)
j0,0

)
(
∑ (1) (1)
(2)
= −en0 υ0,0 +
nm′ ,p′ υ−m′ ,−p′ .

(5.22)

m′ ,p′

З другого рiвняння системи (5.18)
(2)
υ0,0

e
i ∑
(2)
(1)
(1)
= − ∗ Ex,0,0 −
qm′ υm′ ,p′ υ−m′ ,−p′ .
mγ
γ ′ ′

(5.23)

m ,p

Легко показати, що другий доданок в цьому виразi тотожно рiвний нулю.
Дiйсно, переходячи до сумацiї тiльки по додатнiм iндексаx отримаємо, що
∑
m′ ,p′

(1)

(1)

qm′ υm′ ,p′ υ−m′ ,−p′ =

)
∑(
(1)
(1)
(1)
(1)
qm′ υm′ ,p′ υ−m′ ,−p′+q−m′ υ−m′ ,−p′ υm′ ,p′ = 0.

(5.24)

(m′ ,p′ )>0

Отже,
(2)

υ0,0 = −

e
(2)
Ex,0,0 ,
∗
mγ

(5.25)
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(2)

де Ex,0,0 може бути отримане з рiвняння (5.11) для другого порядку теорiї
збурень. В границi m → 0, p → 0 отримаємо, що ∆0,0 = 2 та Λ0,0 = 1 (див.
Додаток 5.1). Тодi
2π 2D(2)
(2)
Ex,0,0 = − √ j0,0
ϵI c

(5.26)

G(2)

де було використано очевидний факт, що jx,0,0 = 0, оскiльки постiйний
струм не може протiкати перпендикулярно до смужок ґратки.
Пiдставляючи (5.25) з врахуванням (5.26) в (5.22) отримаємо вираз для
струму фотовiдгуку через величини першого порядку збурення.
2D(2)

j0,0

= −e

γ ∑ (1) (1)
n ′ ′υ ′ ′,
γ + Γ ′ ′ m ,p −m ,−p

(5.27)

m ,p

√
де фактор Γ = 2πe2 n0 /(m∗ c ϵI ) має змiст темпу радiацiйних втрат. Варто
зазначити, що в попереднiх теорiях детектування [54] множник γ/(γ + Γ)
був вiдсутнiй, оскiльки в другому порядку теорiї збурень самоузгоджено
не розглядалися рiвняння Максвелла.
Використовуючи вирази (5.15) та (5.16), отримаємо кiнцеву формулу
для струму фотовiдгуку, через просторовi Фур’є гармонiки поля в площинi
2D газу.

|Ex,m,1 |2
2e3 n0 γ ∑
qm
=− 2
m γ + Γ m ω − qm υ0 γ 2 + (ω − qm υ0 )2
(1)

j

ph

(5.28)

При виведеннi (5.28) було використано, що у випадку падаючої монохро(1)

матичної хвилi Ex,m,p ∼ δp,1 Ẽ0 (див Додаток 5.2). Це означає, що в сумi по
p′ у (5.27) залишаться лише члени з частотою падаючого сигналу, ω.
На експериментi зазвичай вимiрюється спад напруги, для його обчислення скористаємося законом Ома:
δU

ph

j ph
= −L
σ0

де L – мiжконтактна довжина провiдного каналу структури. Таким чином,
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отримаємо вираз для напруги фотовiдгуку:
δU

ph

(1)
+∞
∑
|Ex,m,1 |2
2eγ 2 L
qm
= ∗
m (γ + Γ) m=−∞ ω − qm υ0 γ 2 + (ω − qm υ0 )2

(5.29)

Вираз (5.29), разом з розв’язком електродинамiчної задачi (5.36), завершує формулювання теорiї фотовiдгуку плазмонної структури.
5.2. Граничнi умови та зв’язок поля з iндукованими
струмами
Загальний розв’язок хвильового рiвняння (5.10) на m, p-Фур’є гармонiки x-компоненти електричного поля має вид:
(s)
Ex,m,p
(z)=


(s)

Am,p ekI,m,p z +δs,1 δm,0 δp,1 Ẽ0 e−kI,m,p z , z < 0




 B (s) e−kII,m,p z +C (s) ekII,m,p z , 0 < z < D
m,p
m,p
=
(s)
(s)

Hm,p e−kIII,m,p z +Fm,p ekIII,m,p z , D < z < D




 t(s) e−kI,m,p z , z > D.
m,p

(5.30)

Використовуючи граничнi умови для електричного поля i його похiдної на
трьох межах подiлу середовищ, hr = {0, D, D} (r = I, II, III),
(s)
(s)
Ex,m,p
|z=hr +0 = Ex,p,m
|z=hr −0 ,

(s)

ϵr+1 ∂Ex,p,m
2
kr+1,p,m ∂z

(5.31)

(s)

ϵr ∂Ex,p,m
− 2
=
z=hr +0 kr,p,m
∂z z=hr −0
4πi G(s)
2D(s)
=
[jp,m δr,I + jp,m
δr,II ],
ωp

(5.32)

де ϵIV = ϵI , можемо отримати систему 6 лiнiйних алгебраїчних рiвнянь для
(s)

(s)

(s)

(s)

(s)

(s)

визначення коефiцiєнтiв Am,p , Bm,p , Cm,p , Hm,p , Fm,p та tm,p . Розв’язок цiєї системи рiвнянь дозволяє отримати вираз (5.11), що пов’язує m, p-Фур’є
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гармонiки x-компоненти електричного поля в площинi 2D газу з вiдповiдними Фур’є гармонiками струмiв та амплiтудою електричного поля падаючої
хвилi. Вирази для коефiцiєнтiв Λm,p та ∆m,p мають наступний вид:
II,I
II,I
∆m,p = (1 + βm,p
θm,p )chkII,m,p D+ (βm,p
+ θm,p )shkII,m,p D,
I,II
Λm,p = chkII,m,p D + βm,p
shkII,m,p D.

В останнiх виразах
θm,p =

III,II
βm,p

I,III
βm,p
+ thkIII,m,p Ds
I,III
1 + βm,p
thkIII,m,p Ds

,

а
′

(r,r )
βm,p
=
(r,r′ )

В границi m → 0, p → 0, β0,0

=

ϵr kr′ ,m,p
.
ϵr′ kr,m,p

√
√
ϵr /ϵr′ , θ0,0 = ϵI /ϵII , що дає ∆0,0 = 2 i

Λ0,0 = 1.
Також для будь-якого порядку теорiї збурень можемо отримати вираз
для m, p-Фур’є гармонiки x-компоненти електричного поля в площинi ґратки:
(s)
Ex,m,p
(0) = 2Ẽ0 δm,0 δp,1

δs,1 Φm,p 4πikI,m,p
−
×
∆m,p
ϵI ωp ∆m,p
(
)
G(s)
2D(s)
× jm,p Φm,p + jm,p

(5.33)

Φm,p = chkII,m,p D + θm,p shkII,m,p D
5.3. Електродинамiка плазмонної структури в лiнiйному
наближеннi
Оскiльки в лiнiйному наближенi (s=1) ефект мультиплiкацiї частот не
виникає, то всi часовi Фур’є гармонiки крiм p = 1 вiдсутнi. Зi спiввiдношень (5.11) та (5.33), використовуючи закон Ома для високочастотних
2D(1)

струмiв в 2D газi, jm,1

(1)

2D
= σm,1
Ex,m,1 (D) (див. (5.14)) та в ґратцi (5.4), який
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G(1)

у Фур’є представленi має вид jm,1 =

∑

(1)

m′

G
σm−m
′ Ex,m′ ,1 (0), можемо отри-

мати нескiнчену систему алгебраїчних рiвнянь для просторових m−Фур’є
гармонiк електричного поля в площинi ґратки:
]
∑[
2πikI,m Wm G
σm−m′ Ex,m′ (0) = Wm δm,0 Ẽ0 ,
δm,m′ +
ϵ
ω
I
′

(5.34)

m

II,I
де Wm = 2/(1 + βm
Qm ),

Qm =

χm + θm + th(kII,m D)
,
1 + (χm + θm )th(kII,m D)

а

2D
4πikII,m σm
χm =
.
ϵII ω
Для компактностi запису iндекси s та p були опущенi. Чисельний розв’язок

системи (5.34) (вибiр рангу системи здiйснюється з умови збiжностi отриманого результату) дозволяє знайти розподiли високочастотного електричного поля в структурi та отримати її оптичнi характеристики- спектри
коефiцiєнтiв пропускання, вiдбивання та поглинання. Зокрема, коефiцiєнти, що входять в (5.30) можуть бути вираженi через Ex,m (0) наступним
чином:
Am = Ex,m (0) − δm,0 Ẽ0
1
Bm = (1 + Qm )Ex,m (0)
2
1
Cm = (1 − Qm )Ex,m (0)
2

[
1
II,III
Hm = ekIII,m D [1−βm
(1−χm )]Bm e−kII,m D +
2
]
II,III
+[1−βm
(1+χm )]Cm ekII,m D
[
1
II,III
(1−χm )]Bm e−kII,m D +
Fm = e−kIII,m D [1+βm
2
]
II,III
+[1+βm
(1+χm )]Cm ekII,m D

(5.35)

tm = Hm e(kI,m −kIII,m )D + Fm e(kI,m +kIII,m )D
З (5.35) легко отримати просторовi Фур’є-гармонiки поля на 2D газi,
(1)

Ex,m (D) ≡ Ex,m,1= Ex,m (0)[ch(kII,m D)−Qm sh(kII,m D)],

(5.36)
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та отримати коефiцiєнти пропускання, T , вiдбивання, R, та поглинання, L.
T = |t0 /Ẽ0 |2 ,

R = |A0 /Ẽ0 |2 ,

L=1−T −R

(5.37)

Слiд зазначити, розв’язки (5.34) повiльно збiгаються в залежностi вiд
рангу системи. Тому використання прямого Фур’є методу є малоефективним з точки зору часу обчислень. Цю труднiсть можна подолати, використовуючи метод iнтегрального рiвняння. Переходячи в системi (5.34) до
координатного простору можемо отримати наступне iнтегральне рiвняння
для просторового розподiлу x− компоненти поля:
∫b/2
Ex (x, 0) = W0 Ẽ0 −

dx′ L(x, x′ )Ex (x′ , 0)

(5.38)

−b/2

де L(x, x′ ) – ядро лiнiйного iнтегрального оператора
L(x, x′ ) =

2πi σ G (x′ ) ∑
′
kI,m Wm eiqm (x−x ) .
ϵI ω a
m

(5.39)

Iнтегральне рiвняння (5.38) можна розв’язати методом розкладу по деякiй
системi ортогональних полiномiв {Ol }, l = 0..∞ (схема Галеркiна). Вдалий вибiр типу полiномiв може залежати вiд профiлю провiдностi ґратки.
Наприклад, для елiптичного профiлю, що розглядається,
√
 1 − x̃2 , −1 6 x̃ 6 1
G
G
σ (x̃) = σ0
 0,
1 6 x̃ 6 2/f, f = b/a,

(5.40)

де x̃ = 2x/b, були використанi полiноми Чебишова другого роду. Пiсля
∑
розкладу поля в областi |x̃| < 1, Ex (x̃, 0) = ∞
l=0 Cl Ol (x̃), рiвняння (5.38)
перетворюється в систему алгебраїчних рiвнянь на коефiцiєнти Cl
∞
∑

Ml,l′ Cl′ = W0 Ẽ0 δl,0 ,

(5.41)

2if σ0G ∑
kI,m Wm ζl,m ζl∗′ ,m ,
= δl,l′ +
ωϵI m

(5.42)

l′ =0

де
Ml,l′
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а
ζl,m =

∫1 √

1 − x̃2 Ol (x̃)e−iπmf x̃ dx̃.

−1

Отримана система рiвнянь (5.41) на Cl коефiцiєнти має набагато кращу
збiжнiсть в залежностi вiд її рангу. Знаходячи коефiцiєнти Cl , можна виразити просторовi Фур’є-гармонiки поля в площинi ґратки:
∑
iπf σ0G
Ex,m (0) = W0 Ẽ0 δm,0 −
kI,m Wm
Cl ζl,m ,
ωϵI

(5.43)

l

яке дозволяє отримати всi електродинамiчнi характеристики плазмонної
структури в першому порядку теорiї збурень. Бiльш детально використання методу iнтегральних рiвнянь до ефективно двовимiрних плазмонних
структур описано в роботах [27, 82].
5.4. Обговорення результатiв
5.4.1. Вплив дрейфу на спектральнi характеристики структури. Для бiльш чiткого розумiння фiзики дрейфового механiзму детектування електромагнiтного випромiнювання наведемо декiлька феноменологiчних мiркувань.
Оскiльки фотовiдгук пропорцiйний квадрату амплiтуди поля на 2D
газi, то максимальнi значення фотовiдгуку слiд очiкувати в областi плазмонного резонансу [83]. Плазмонний резонанс в таких гiбридних плазмонних структурах супроводжується суттєвим збiльшенням електромагнiтного поля в площинi 2D газу, що призводить до резонансного поглинання
падаючого свiтла i появи екстремумiв в спектрах вiдбивання i пропускання [83, 27, 3, 84]. Розглянемо механiзм виникнення струму фотовiдгуку
в розглядуванiй гiбриднiй плазмоннiй структурi. При вiдсутностi дрейфу
носiїв (E0 = 0, υ0 = 0) детектований сигнал рiвний нулю, в силу симетричного внеску у струм фотовiдгуку плазмонiв з додатнiми та вiд’ємними
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хвильовими векторами (див. (5.29)). В цьому випадку, в спектрах пропускання можуть проявлятися лише мiнiмуми пов’язанi iз плазмонами з
q = 2π|m|/a.
При наявностi стацiонарного дрейфу (E0 ̸= 0, υ0 ̸= 0) в системi порушується симетрiя вiдносно вiдображення qm → q−m , а отже Фур’є-гармонiки
(1)

(1)

поля Ex,m,1 та Ex,−m,1 будуть мати рiзнi амплiтуди i їх внески в струм фотовiдгуку вже не будуть скомпенсованi. Таким чином, з’явиться ненульовий
струм фотовiдгуку, тим бiльший, чим бiльша наведена дрейфом асиметрiя
плазмонiв з протилежними за знаком хвильовими векторами.
Зняття симетрiї також призводить до характерного розщеплення екстремумiв плазмонного резонансу в спектрах пропускання/вiдбивання. Оцiнити це розщеплення можна феноменологiчно, розглянувши дисперсiйне
спiвiдношення плазмонiв дрейфуючого 2D газу в електростатичному наближеннi. В цiй моделi величина розщеплення визначається доплерiвським
зсувом υ0 q (див. наприклад [5, 85, 86]),
ωsc (q) = υ0 q + ωsc (q)|υ0 =0 ,

(5.44)

де ω(q)sc |υ0 =0 – частота плазмонiв у вiдсутностi дрейфу. Для оцiнки скористаємося виразом для ωsc (q)|υ0 =0 , отриманим для випадку двовимiрних
плазмонiв екранованих iдеальним металевим затвором
√
4πe2 n2D |q|
ωsc (q)|υ0 =0 =
,
m∗ ϵeff (q)
де
ϵI + ϵIII cth|q|Ds
,
ϵIII + ϵI cth|q|Ds
має змiст ефективної дiелектричної проникностi структури Бiльш точно
ϵeff (q) = ϵII cth|q|D + ϵIII

розрахувати викликане дрейфом розщеплення плазмонного резонансу потребує бiльш складного аналiзу плазмонних спектрiв 2D газу пiд ґраткою [27,
87].
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Рис. 5.2. Панель (А): спектр пропускання AlGaAs/GaAs гiбридної плазмонної структури при E0 = 0 В/см (тонка лiнiя) та E0 = 200 В/см (товста лiнiя). Панель (Б): дисперсiйнi кривi екранованих 2D-плазмонiв, заданих рiвнянням (5.44) та розрахованi при υ0 = 7.5 × 106 см/с. Параметр
γ = 0.83 × 1012 c−1 був розрахований з нахилу стацiонарної характеристики, υ0 (E0 ) (див. Рис.5.5(Б)). Геометричнi параметри структури наступнi:
a = 0.5 мкм, b = 0.4 мкм, D = 40 нм, Ds = 1 мкм. Дiелектричнi сталi:
ϵI = 1, ϵII = 12.9, ϵIII = 9.3 (в якостi пiдкладки розглядався Al2 O3 ). Металiчна ґратка розглядалась золотою з об’ємною провiднiстю, 4 × 1017 с−1 та
товщиною смужок dg = 20 нм, при цьому σ0G = 8 × 1011 см c−1 .
Слiд зазначити, що для спостереження дрейфового механiзму розщеплення плазмонного резонансу необхiдно використовувати структури з високими рухливостями, низькими концентрацiями носiїв та максимально високими дрейфовими швидкостями. Такi умови можна реалiзувати в плазмонних структурах на основi високо-рухливих AlGaAs/GaAs квантових
гетероструктур. Iлюстрацiя дрейфового розщеплення в спектрах пропускання та їх зв’язок з дисперсiйним спiввiдношенням (5.44) продемонстровано
на Рис.5.2 для AlGaAs/GaAs структури з концентрацiєю електронiв n0 =
1011 см−2 в стацiонарному полi E0 = 200 В/см (υ0 = 7.5 × 106 см/с, отримано з розрахункiв стацiонарного сильнопольового транспорту [88]). Як
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видно з Рис. 5.2(А) розщеплення плазмонного резонансу становить ∼ 0.3
ТГц, при цьому положення екстремумiв гарно корелює з характерними частотами екранованих плазмонiв, ωsc (−2π/a) = 0.5 ТГц та ωsc (2π/a) = 0.8
ТГц. Така гарна кореляцiя реалiзується для металевих ґраток з великим
фактором заповнення, f = b/a, близьким до 1. У розрахунках f = 0.8.
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Рис. 5.3. Спектр напруги фотовiдгуку дослiджуваної плазмонної структури. Точки a, b позначають вибранi частоти ω/2π = 0.49, 0.81 ТГц, для
яких на вставцi вiдповiдно квадратами та трикутниками зображено амплi(1)

туди просторових Фур’є-гармонiк поля |Ex,m,1 | на 2D газi в залежностi вiд
їх номера m. Густина енергiї падаючого випромiнювання 1 Вт/см2 , довжина провiдного каналу 2D газу L = 2 мм. Iншi параметри структури такi як
на Рис. 5.2.
5.4.2. Спектр напруги фотовiдгуку. Спектр напруги фотовiдгуку наведений на Рис. 5.3. Як видно, форма спектру має чiтко вираженi
екстремуми, що вiдповiдають резонансним частотам в спектрах пропускання. Полярнiсть детектованого сигналу визначається знаком хвильового
вектора домiнуючої плазмонної моди вiдповiдно до (5.29). Екстремум напруги фотовiдгуку, що реалiзується при ω/2π = 0.49 ТГц, має значення
δU ph ≈ −40 мВ i вiдповiдає збудженню плазмонної моди з q−1 . В той же час,
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екстремум напруги фотовiдгуку, що реалiзується при частотi ω/2π = 0.81
ТГц, має позитивний знак, δU ph = 10 мВ i вiдповiдає збудженню плазмонної моди з q+1 . Це продемонстровано на вставцi до Рис. 5.3 залежностями
(1)

Фур’є-гармонiк поля на 2D газi, Ex,m,1 вiд номера m. Для частот, що вiдповiдають екстремумам δU ph , просторова структура поля має майже одно(1)

(1)

модовий характер- домiнують Фур’є компоненти поля Ex,−1,1 та Ex,1,1 . Для
промiжних частот мiж частотами плазмонних резонансiв просторова структура поля може мати бiльш складну просторову структуру i описуватися
Фур’є гармонiками бiльш високого порядку. При цьому вклади вiд рiзних
Фур’є гармонiк можуть компенсуватись, що призводить до зменшення напруги фотовiдгуку.
5.4.3. Аналiз впливу пiдкладки. Пiдкладка є невiд’ємною частиною гiбридної плазмонної структури. Наявнiсть оптично товстої пiдкладки
може значно модифiкувати спектри пропускання/поглинання та фотовiдгуку такої структури. Збiльшення товщини дiелектричної пiдкладки може
призводити до послаблення плазмонного резонансу. Це пов’язано з тим,
що поле на 2D газi послаблюється внаслiдок деструктивної iнтерференцiї
хвиль: прохiдної i вiдбитої вiд нижнього iнтерфейсу пiдкладки. Для рацiонального дизайну плазмонної структури необхiдно пiдбирати параметри
пiдкладок, таким чином, щоб частота Фабрi-Перо резонансу в пiдкладцi
була близькою до частоти збудження плазмонiв. На Рис.5.4(А) наведенi
спектри δU ph (ω) для 3 типiв пiдкладки: мембранної (Ds = 1 мкм), нерезонансної (Ds = 46 мкм), та резонансної (Ds = 92 мкм). Як видно, у випадку
нерезонансної пiдкладки фотовiдгук структури зменшується майже втричi
нiж для випадкiв мембранної та резонансної пiдкладок. Таке послаблення
фотовiдгуку пов’язане iз суттєвим зменшенням амплiтуди високочастотного поля в площинi 2D газу, що призводить до послаблення плазмонного резонансу. Це iлюструє розподiл величини |Ex (x, D)| (Рис.5.4(Б).) та спектр

114

поглинання L(ω) (вставка до Рис.5.4(A)). Отже, правильний дизайн пара10
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Рис. 5.4. Панель (А) – спектри фотовiдгуку та поглинання (вставка) плазмонної структури, в залежностi вiд товщини пiдкладки. Панель (Б) – розподiл амплiтуди x-компоненти електричного поля на 2D-газi, отриманий в
лiнiйному наближенi, при рiзних значеннях Ds . Для Ds = 1 мкм – тонкi кривi, Ds = 46 мкм – пунктирнi кривi, Ds = 92 мкм – товстi кривi.
Розподiли амплiтуди поля побудованi при частотi ω/2π = 0.57 ТГц, що
близька до частоти збудження плазмона з q = −2π/a (перший максимум
фотовiдгуку). Всi iншi параметри такi як i на Рис. 2.
метрiв пiдкладки плазмонної структури може дозволити практично повнiстю компенсувати в певному iнтервалi частот негативний вплив деструктивної iнтерференцiї на величину фотовiдгуку.
5.4.4. Вплив стацiонарного дрейфу. В попереднiх теорiях плазмонних структур з дрейфом носiїв [27, 54] темп релаксацiї iмпульсу γ
вважали величиною фiксованою i незалежною вiд величини прикладеного
поля. У випадку AIII BV структур при значних прикладених електричних
полях E0 розсiяння електронiв може сильно зростати завдяки активацiї
iнтенсивного непружного розсiяння електронiв на оптичних фононах. Це
типово призводить до сублiнiйної вольтамперної характеристики [89]. Таким чином, для моделювання детекторiв що використовують дрейф носiїв
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Рис. 5.5. Спектри пропускання (панель (А) ) i напруги фотовiдгуку (панель (Б) ) структури при E0 = 200 В/см (суцiльна крива) та E0 = 400
В/см (пунктирна крива). Панель (B): залежнiсть дрейфової швидкостi вiд
поля для AlGaAs/GaAs квантової ями при температурi 77 К. Характернi
значення полiв E0 позначенi точками.
слiд враховувати ефекти розiгрiву 2D газу.
Тут використовується залежностi дрейфової швидкостi вiд поля, υ0 (E0 ),
отримана з кiнетичної теорiї. Дрейфова швидкiсть i рухливiсть електронiв були розрахованi на основi розв’язку кiнетичного рiвняння Больцмана
в наближеннi електронної температури [88]. Розрахунки обмежились iнтервалом помiрних полiв, де ще спостерiгається квазiлiнiйна залежнiсть
υ0 (E0 ). Темпи розсiяння γ, що описують омiчнi втрати були отриманi з
диференцiйної рухливостi по нахилу залежностi dυ0 /dE0 .
З наведеної на Рис. 5.5(В) характеристики υ0 (E0 ) видно, що зi зростанням величини прикладеного поля з 200 В/см до 400 В/см спостерiгається прогресуюче зменшення нахилу dυ0 /dE0 . При цьому диференцiйна
рухливiсть зменшується з 3.1×104 см2 /Вс (γ ∼ 0.9 пс−1 ) до 2.2×104 см2 /Вс
(γ ∼ 1.3 пс−1 ), вiдповiдно. Це є причиною зростання омiчних втрат, зменшення добротностi плазмонного резонансу та характерного уширення спектрiв напруги фотовiдгуку, що проiлюстровано на Рис. 5.5(А,Б).
Отже, збiльшення величини прикладеного стацiонарного електричного
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поля призводить до появи кiлькох ефектiв. Збiльшення розщеплення плазмонного резонансу дає можливiсть плавної змiни робочої частоти детектора шляхом змiни напруги на каналi структури. В той же час, зростання стацiонарного поля призводить до бiльш iнтенсивного розсiяння електронiв,
що зменшує добротнiсть плазмонних резонансiв та напруги фотовiдгуку.
Таким чином, для збереження хорошої селективностi по частотi, необхiдно
обмежувати змiну дрейфової швидкостi квазiлiнiйним дiапазоном.
5.5. Пiдсилення терагерцового випромiнювання в гiбридних
плазмонних структурах.
Умова плазмової нестiйкостi Вавилова-Черенкова полягає в тому, що
дрейфова швидкiсть носiїв повинна перевищувати фазову швидкiсть плазмонiв. На графiку дисперсiйних кривих 5.6 (а) це вiдображено переходом
вiтки ω− з областi вiд’ємних частот в область додатних.
υdr > υph

(5.45)

де υph – фазова швидкiсть плазмонiв. Ефекту пiдсилення вдалося досягнути завдяки наступним змiнам в параметрах структури: (1) внесення
тонкого прошарку з високою дiелектричною проникнiстю – це дозволило
зменшити фазову швидкiсть плазмонiв, (2) використанню ґратки з субмiкронним перiодом – забезпечує високi значення хвильового вектора плазмонiв i дозволяє перейти в область (див. 5.6) де нижня плазмова вiтка
«загинається» вверх (3) використання структури з низькими електронними
концентрацiями та високою рухливiстю на основi InGaAs , що забезпечує
додаткове зниження фазової швидкостi плазмонiв, а також збiльшення добротностi плазмонного резонансу, що дозволило досягти значної iнтенсивностi пiдсилення. Значною перешкодою, на шляху створення плазмонних
структур з перiодом ґраткою порядку сотень нанометрiв, були технологiчнi
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Рис. 5.6. Спектр структури з областю вiд’ємного поглинання (пiдсилення), дрейфова швидкiсть при цьому υdr = 2.2 × 107 см/с. Параметри
InGaAs|GaAs структури, що використовувалися для розрахункiв: перiод
ґратки a = 120 нм , ширина ґраткової смужки b = 50 нм, температура
Т=70 К. В структуру внесений тонкий шар d = 10 нм дiелектрика T iO2 з
високим значенням проникностi ϵ = 50.
проблеми масштабування технологiй лiтографiї до таких розмiрiв. Проте
сучасна технологiя лiтографiї наджорстким ультрафiолетом може забезпечити виготовлення таких глибоко субмiкронних ґраток [90, 91].
5.6. Висновки до роздiлу 5
Отже, запропоновано пертурбацiйну теорiю нелiнiйного вiдгуку гiбридної плазмонної структури з дрейфуючим електронним 2D-газом на зовнiшнє електромагнiтне поле. В рамках теорiї отриманий вираз для напруги фотовiдгуку, який явним чином враховує фактор радiацiйних втрат,
який був вiдсутнiй у попереднiх теорiях [54]. Теорiя враховує багатошарової
геометрiю плазмонної структури та ефект розiгрiву носiїв в прикладених
електричних полях. Теорiя була застосована до аналiзу ТГц властивостей
плазмонної структури на основi квантової AlGaAs/GaAs гетероструктури
з низькими концентрацiями 2D електронного газу, ∼ 1011 см−2 .
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Показано, що спектральна форма фотовiдгуку тiсно пов’язана з характерним розщепленням плазмонного резонансу, iндукованого сильним
дрейфом носiїв. Було отримано, що в iнтервалi прикладених електричних
полiв 200..400 В/см напруга фотовiдгуку може досягати значень десяткiв
мВ для зовнiшнiх сигналiв з густиною потужностi 1 Вт/см2 в дiапазонi частот 0.3..1 ТГц. Виявлено, що оптично товста пiдкладка структури може
мати негативний вплив на величину фотовiдгуку завдяки деструктивнiй
iнтерференцiї прохiдної хвилi та вiдбитої хвилi вiд нижньої гранi пiдкладки. При цьому взаємодiя плазмонiв з падаючим випромiнюванням може
суттєво послаблюватись. Негативного впливу деструктивної iнтерференцiї
можна позбутися, використовуючи тонку (мембранну) пiдкладку або вибирати пiдкладку таким чином, щоб характернi частоти Фабрi-Перо мод
були близькi до частоти плазмонного резонансу.
Також показано, що в достатньо сильних електричних полях добротнiсть плазмонного резонансу та величини напруг фотовiдгуку можуть
суттєво зменшуватись завдяки зростанню омiчних втрат. Це зростання пов’язане з проявом ефектiв розiгрiву 2D газу, а саме зi збiльшенням темпу
розсiяння носiїв. Отже, рацiональне проектування детектора ТГц випромiнювання на основi плазмонної структури з дрейфуючим електронним газом
потребує виконання цiлого ряду вимог. Зокрема, необхiдне використання
металевих ґраток з субмiкронним перiодом та квантових гетероструктур з
низькою електронною концентрацiєю. Також, необхiдний вдалий вибiр пiдкладки та iснує обмеження на величини прикладених стацiонарних полiв.
В загальному, побудована теорiя є кроком до аналiзу нелiнiйних властивостей гiбридних плазмонних структур при взаємодiї з iнтенсивним електромагнiтним випромiнюванням.
Показано, що для гiбридної плазмонної структури на основi InGaAs
квантової ями при сильних дрейфах реалiзується пiдсилення терагерцового випромiнювання на рiвнi 10%, що є достатнiм для подолання порогу
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генерацiї. Такий ефект вдалося досягнути завдяки виконанню критерiю
нестiйкостi Вавилова-Черенкова для дрейфуючого електронного газу.
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РОЗДIЛ 6
ПОВЕРХНЕВI ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОНИ В
ПРОФIЛЬОВАНIЙ СТРУКТУРI НА ОСНОВI GAN

6.1. Вступ
Оптичнi явища, повязанi зi збудженням поверхневих хвиль привертають до себе увагу багатьох дослiдникiв (див. [92, 93]) В останнi роки спостерiгається зростаюче зацiкавлення в дослiдженнях ППП. Зокрема, використовується здатнiсть поверхневих хвиль концентрувати електромагнiтне поле в малих об’ємах. Вона лежить в основi рiзноманiтних застосувань
ППП в мiкроскопiї ближнього поля, високоефективнiй фотовольтаїцi, бiохiмiчних сенсорах та iнших застосуваннях. Бiльшiсть дослiджень ППП виконанi на основi металевих плазмонних структур в видимому чи ближньому
iнфрачервоному дiапазонi. Завдяки низьким концентрацiям носiїв в напiвпровiдникових мiкро- i нано- структурах, типовi частоти збудження ППП
лежать в ТГц дiапазонi. Зокрема, в легованих напiвпровiдниках, резонансна частота ППП може бути легко змiнена в межах ТГц дiапазону змiною
рiвня легування. Наприклад, в одному з перших експериментальних дослiджень ППП в цьому дiапазонi, збудження здiйснювалося для плазмонної
структури на основi n − InSb з поверхневою ґраткою [94]. Для легованих
зразкiв з електронною концентрацiєю n = 7 × 1018 cm−3 , рiзкi провали
повязанi зi збудженням ППП експериментально спостерiгалися в спектрах
вiдбивання в дiапазонi 6–24 ТГц. Згодом, подiбнi дослiдження були здiйсненi для рiзних видiв металевих i напiвпровiдникових плазмонних структур,
з використанням рiзноманiтних експериментальних методик. Наприклад,
ППП в золотiй ґратцi на поверхнi GaAs та в масивi отворiв в кремнiї, ви-
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вчалися з використанням ТГц спектроскопiї в часовiй областi (TDS - time
domain spectroscopy)[95, 96, 97].
Вузькосмугове теплове випромiнювання середнього IЧ дiапазону спостерiгалося для перфорованої тришарової структури Ag/SiO2 /Ag на кремнiєвiй пiдкладцi [98], для золотої ґратки на кремнiєвiй пiдкладцi [99] i для
провiдного аморфного вуглецевого композиту [100]. Недавно, терагерцове
випромiнювання було отримане з графену на непрервному шарi золота в
умовах iмпульсної оптичної накачки [101]. Неперерве випромiнювання терагерцової хвилi було отримане в умовах накачки струмом при дослiдженнi
виродженої епiтаксiйної плiвки n-InN з випадковою ґраткою топологiчних
дефектiв [102]. Разом з експериментальними свiдченнями про ефекти ППП,
iснують публiкацiї якi теоретично передбачають i кiлькiсно описують теплове випромiнювання структур з поверхневою ґраткою [103, 104]. ТГцвипромiнювання з структур типу "ґратка-квантова яма"зумовлене збудженням ТГц 2D-плазмонiв було описане в роботах [105, 106, 107] У вищезгаданих працях, спостережуванi особливостi ТГц-випромiнювання були повязянi з розсiянням 2D-плазмонiв на ґратковiй структурi. Частотно-селектривнi
властивостi напiвровiдникових плазмонних структур у в терагерцовому дiапазонi можуть знайти багато застосувань, зокрема, в областi терагерцових бiосенсорiв. Серед рiзноманiтних видiв напiвпровiдникових сполук що
розглядаються як платформа для сенсорiв, нiтрид галлiю розглядється як
один iз найперспективнiших. Дiйсно, структури на основi GaN мають унiкальну хiмiчну стiйкiсть та є нетоксичними. Цi властивостi є важливими
для бiосенсорних застосувань. В цьому родiлi GaN буде розглядатися в
контекстi його оптичних властивостей в ТГц та дальньому iнфрачервоному дiапазонi.
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6.2. Характеристики експериментального зразка
Епiтаксiальнi плiвки вюрцитного нiтриду галiю товщиною 6,2 мкм вирощувались методом метало-органiчної паровофазної епiтаксiї (MOVPE)
на с-площинi сапфiрової пiдкладки, покритою 2 мкм з нелегованого GaNбуфера. Епiтаксiальнi шари GaN були сильно легованi донорною домiшкою,
а саме кремнiєм. Концентрацiю вiльних електронiв ne = 2.6 × 1019 см−3 та
рухливiсть µ = 122 см2 /(В·с) визначали за допомогою вимiрювань ефекту Холла при кiмнатнiй температурi. У нiтридi галiю при таких високих
рiвнях легування утворюється домiшкова зона, яка перекривається зоною
провiдностi [108, 109]. Це забезпечує постiйну концентрацiю вiльних електронiв у широкому дiапазонi температур вiд 4,2 до 300 К i вище.
Для вимiрювань електролюмiнiсценцiї два електричних контакти Ti/Au,
були нанесенi на верхню поверхню зразкiв стандартним процесом фотолiтографiї. Довжина контактiв 4 мм, розмiщенi на вiдстанi 3 мм один вiд
одного. Температура епiтаксiйного шару була модульована шляхом прикладання iмпульсної напруги до контактiв. На поверхнi зразкiв у дiлянцi
мiж електричними контактами була витравлена правильна глибока ґратка перiодом a = 86 мкм з допомогою реактивного iонного травлення з
використанням Cl. Глибина травлення ґратки hg дорiвнює 4,5 мкм. Вiдношення ширини сходинки wg до перiоду ґратки a становило 1:2. Таож,
був виготовлений та охарактеризований додатковий референсний зразок
GaN з плоскою поверхнею. Спектри вiдбивання дослiджували при кiмнатнiй температурi за допомогою Фур’є-спектрометра Bruker Vertex 80v при
кiмнатнiй температурi.
Вiсь падаючого променя утворює кут θ = 11◦ з нормаллю до поверхнi зразка. Площина падiння була орiєнтована перпендикулярно до смужок
ґратки. Для падаючого випромiнювання s- та p-поляризацiї були сформованi ґратковим полiетиленовим поляризатором. Вiдбите ТГц-випромiнювання
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було зiбране пiроелектричним детектором. Для вимiрювання референсного
спектру вiдбивання використовувалося алюмiнiєве дзеркало.
6.3. Теоретична модель взаємодiї елктромагнiтного
випромiнювання з поверхневою ґраткою
Добре вiдомо, що хвилi ППП є просторово локалiзованими збудженнями, якi можуть поширюватися на iнтерфейсi мiж дiелектриком i провiдником, якщо виконуються наступнi умови:
Reϵc < 0,

Reϵd > 0,

|Reϵc | > |Reϵd |

(6.1)

де ϵc та ϵd — дiелектричнi проникностi провiдника (зазвичай метал) та дiелектрика вiдповiдно. У найпростiшому випадку планарного iнтерфейсу
мiж двома напiвобмеженими середовищами Закон про дисперсiї ППП задається таким виразом:
√
kspp (ω) =

ω
c

ϵc (ω)ϵd (ω)
ϵc (ω) + ϵd (ω)

(6.2)

де kspp — поздовжня компонента хвильового вектора (по вiдношенню до
напрямку поширення), ω — частота c — швидкiсть свiтла у вакуумi.
Загалом, для провiдника з втратами, дiелектрична проникнiсть ϵc є
складною функцiєю з ненульовою уявною частиною. Отже, рiвняння (6.2)
неможливо розвязати в дiйсних значеннях kSP P i ω. Закон дисперсiї ППП
можна знайти, наприклад, в припущеннi, що ω — комплексна величина,
а kSP P - дiйсна величина. У цьому випадку реальна i уявна частини частоти ППП дають власну частоту i темп затухання коливань, вiдповiдно.
Цей випадок можна використаний для опису спектральних характеристик
вiдбивання, пропускання та поглинання, якi вимiрюються при рiвномiрному зовнiшньому освiтленнi (див. [110]). Цi умови реалiзуються в описаному
експериментi.
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Пряме збудження ППП зовнiшнiм електромагнiтним полем на однорiдному iнтерфейсi є неможливим, тому що хвильовий вектор ППП бiльший,
√
нiж хвильовий вектор падаючого випромiнювання, kph = ω ϵd /c на заданiй частотi, i тому неможливо одночасно задовольнити закони збереження
енергiї та iмпульсу. Збудження допускається при введеннi просторової неоднорiдностi в iнтерфейс провiдник-дiелектрик. Наприклад, поверхнева рельєфна ґратка може забезпечити зв’язок мiж падаючим випромiнюванням
та збудженнями ППП. У оптичних експериментах взаємодiя ППП-фотон
проявляється як виникнення резонансних впадин/пiкiв у спектрах вiдбиття/поглинання. Положення на спектрах цих резонансiв може бути оцiнена
за допомогою закону дисперсiї ППП та умови фазового синхронiзму
kspp = kP h sin θ + M kG

(6.3)

де θ — кут падiння, kG – одиничний вектор оберненої ґратки структури,
kG = |kG | =

2π
a ,

Цiлi числа M = ±1, ±2, ±3, ..., вiдповiдають рiзним мо-

дам ППП резонансiв. По ширинi резонансних екстремумiв можна оцiнити
декремент затухання коливань ППП.
Крiм збудження ППП зовнiшньою електромагнiтною хвилею, може вiдбутися зворотне перетворення ППП у вихiдну електромагнiтну хвилю при
розсiюваннi ППП на ґратцi. Якщо перший процес можна вивчати за допомогою спектрiв вiдбиття/пропускання, то останнiй можна виявити за допомогою емiсiйних спектрiв. Рiвняння (6.3) та (6.2) передбачають положення
на спектрах та ширину екстремумiв у спектрах коефiцiєнтiв вiдбивання /
поглинальнання, але не описують їх амплiтуди та загальну поведiнку вимiрюваних спектрiв. Це можна зробити в рамках строгого електродинамiчного аналiзу структури з поверхневою рельєфною ґраткою. Тут коротко
представлено теоретичну модель, використану при розрахунках спектрiв
вiдбивання / поглинання дослiдних зразкiв. На рисунку 6.1 показана геометрiя моделi структури з поверхневою рельєфною ґраткою.
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Рис. 6.1. Геометрiя взаємодiїї електромагнiтного випромiнювання i розглядуваної стуруктури.
Структура вважається рiвномiрною вздовж осi y, перiодичної та нескiнченною по осi x. Останнє припущення є розумним, якщо розмiр пучка променiв значно перевищує перiод ґратки. Передбачається, що плоска хвиля
EM з частотою ω i хвильовим вектором kP h {k0 sin θ, 0, k0 cos θ} рiвномiрно
освiтлює структуру. Часова залежнiсть електромагнiтної хвилi вибрана в
формi exp(−iωt). Спектри поглинання та вiдбивання можуть бути знайденi
з розв’язку системи рiвнянь Максвелла
rotH = −ik0 ϵ∗ (x, z)E

(6.4)

rotE = ik0 H

(6.5)

з комплексною просторово неоднорiдною дiелектричною проникнiстю
ϵ∗ (x, z). Оскiльки ϵ∗ (x, z) має розриви, вона дiлить весь простiр на три
областi.
Областi I (z < 0) та III (z > hg ) вiдповiдають пiвпросторам однорiдно заповненим повiтрям (вакуумом) i напiвпровiдником з дiелектричною
проникнiстю ϵ∗ ≡ ϵc . Припускається що ϵc скалярна з двома внесками: вiд
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кристалiчної ґратки та електроннї пiдсистеми:
ϵc (ω) = ϵ(ω) +

4πiσ(ω)
ω

(6.6)

Частотна дисперсiя ґраткової дiелектричної проникностi вибрана як для
полярних напiвпровiдникiв [111]:
(ϵ0 − ϵ∞ )ωT2 O
ϵ(ω) = ϵ∞ + 2
ωT O − ω 2 − iγω

(6.7)

де ϵ0 та ϵ∞ — вiдповiдно низькочастотна i високочастотна дiелектричнi
проникностi ωT O — частота поперечних оптичних (ТО) фононiв i γ — темп
затухання оптичних фононiв. Високочастотна провiднiсть електронного газу визначається моделлю Друде-Лоренца
σ(ω) =

ene µe
1 − ωm∗ µe /e

(6.8)

де ne та µe — електронна концентрацiя та рухливiсть вiдповiдно.
В областi II (0 < z < hg ), ϵ(x, z) є перiодичною функцiєю по координатi
x. I може бути записана в наступному виглядi:
ϵ∗ (x, z) = ϵc Θ(wg − x) + ϵd Θ(x − wg ),
де Θ(x) — тета-функцiя Хевiсайда.
Чисельний розв’язок рiвнянь Максвелла було виконано на основi модифiкованої методики строгого аналiзу зв’язаних хвиль (RCWA), [112, 113,
114, 115]. Використаний математичний метод базується на розкладi Фур’є
компонент електромагнiтної хвилi. Використовуючи умови неперервностi
тангенцiальних компонент електромагнiтної хвилi на межi I-II (площина z = 0) та iнтерфейсу середовищ II-III (площина z = hg ), рiвняння
Максвелла були зведенi до системи алгебраїчних рiвнянь, на коефiцiєнти
Фур’є вiдповiдних компонент вдбитої та прохiдної хвиль. Для випадку pполяризованого падаючого випромiнювання система алгебраїчних рiвнянь
сформульована для коефiцiєнтiв Фур’є у-компоненти магнiтного поля HyR
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та HyT , де верхнi iндекси R та T позначають поле вiдбитої хвилi в областi I
i прохiдної хвилi в область III, вiдповiдно. У випадку s-поляризованого падаючого випромiнювання система мiстить коефiцiєнти Фур’є у-компоненти
електричного поля EyR та EyT . Чисельний розвязок обговорюваної системи
(6.4) дозволяє отримати розподiл електромагнiтного поля в усьому просторi, включаючи зону ближнього поля, i розрахувати дифракцiйну ефективнiсть Rm для будь-якого m-го порядку дифракцiї. Для p-поляризацiї Rm
має вигляд,

[√
]
2
2
ϵd k0 − βm
R 2
Rm = Re
|Hy,m
|
k0 cos θ

(6.9)

де βm визначається спiввiдношенням:
√
βm = k0 ϵd sin(θ) + 2πm/a

(6.10)

Для s-поляризацiї Rm визначається тiєю ж формулою (6.9) з замiною HyR
на EyR . Нижче представлено результати розрахункiв дифракцiйної ефеR 2
ктивностi для нульового порядку, R0 (ω, θ) = |Hy,0
| сумарної дифракцiй∑
ної ефективностi, Rtot (ω, θ) = m Rm i коефiцiєнта поглинання A(ω, θ) =

1 − Rtot (ω, θ).
Зазначимо, що цi величини є функцiями як частоти, так i кута падiння.
Розроблена теорiя застосовується для кiлькiсного опису спектрiв вiдбивання/випромiнювання i порiвняння характеристик зразкiв нiтриду галiю з
поверхневою рельєфною ґраткою. Всi характеристики особливостей спостережуваних експериментальних спектрiв вiдбивання, такi як частота, iнтенсивнiсть та пiвширина були описанi теоретично завдяки використанню прямого диференцiйного методу для чисельного розв’язку рiвнянь Максвелла.
В системi (6.1) р-поляризована електромагнiтна хвиля має двi компоненти електричного поля E{Ex , 0, Ez } та одну компоненту магнiтного поля
H{0, Hy , 0}. В силу симетрiї системи кожна з компонент поля є функцiєю
лише двох координат — x та z, з врахуванням цього рiвняння Максвелла
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(6.4) можна переписати в наступному виглядi:
∂Hy
= ik0 ϵ∗ (x, z)Ex
∂z
∂Hy
= −ik0 ϵ∗ (x, z)Ez
∂x
∂Ex ∂Ez
−
= ik0 Hy
∂z
∂x

(6.11)

Вiдповiдно до теореми Флоке, можна шукати їх розвязки у виглядi розкладу Фур’є:
[Hy (x, z), Ex (x, z)] =

∞
∑

[Hy,m (z), Ex,m (z)]

(6.12)

m=−∞

де β – визначється виразом 6.10. Пiдстановка розкладiв Фур’є приводить
систему Nx диференцiйних рiвнянь в частинних похiдних (6.11) до системи
4Nx + 2 звичайних диференцiйних рiвнянь першого порядку:
Nx
∑
∂Hy , m
[ϵ∗ (z)]m,m′ Ex,m′
= ik0
∂z
m′ =−Nx
[
]
Nx
∂Ex , m
1
βm ∑
= −i
βm′ ∗
Hy,m′ + ik0 Hy,m
∂z
k0 ′
ϵ (z) m,m′

(6.13)

m =−Nx

Коефiцiєнти Фур’є для z−компоненти визначються наступним виразом:
Ez,m

[
]
Nx
1
1 ∑
βm′ ∗
Hy,m′
=−
k0 ′
ϵ (z) m,m′

(6.14)

m =−Nx

де [ϵ∗ (z)]m,m′ = ϵ∗ (z)m−m′ = — матриця Теплiца, з Фур’є компонентiв
дiелектричної прокникностi
[ϵ∗ (z)±1 ]m =

∫1

ϵ∗ (z)±1 exp(−2πix̄m)dx̄

0

тут x̄ = x/a. У просторово-однорiдних областях I та III матриця [ϵ∗ (z)]m,m′
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буде дiагональною, тому система (6.13) зведеться до набору 2Nx + 1 незалежних диференцiйних рiвнянь другого порядку:
I,III
d2 Hy,m
I,III
− (λI,III
)Hy,m
= 0.
m
2
dz

Розвязок якого може бути записаний в наступнiй формi:

I,III
R
Hy,m
= δm,0 exp(−λIm z) + Hy,m
exp(λIm z)
III
T
Hy,m
= Hy,m
exp(−λIII
m (z − hz ))

(6.15)

=
Тут припускаєтья, що падаюча хвиля має амплiтуду рiвну одиницi, λI,III
m
√
√
2 якщо Re[β − √ϵ k 2 ] > 0 та λI,III =
2 − ϵ k 2 якщо
−i ϵd,c k02 − βm
βm
m
d,c 0
d,c 0
m
√
Re[βm − ϵd,c k02 ] < 0. У першому випадку, коли параметр km є чистим уявR,T
ним для декiлькох m, Hy,m
дають амплiтуди вiдбитих i прохiдних нело-

калiзованих хвиль, до m-того дифракцiйного порядку. У другому випадку
R,T
для всiх m, при яких Re[λI,III
] > 0, Hy,m
дають амплiтуди вiдбитих i проm

хiдних хвиль, локалiзованих на поверхнi (еванесцентнi моди). У неоднорiднiй областi II замiсть звичайного розв’язку системи рiвнянь для зв’язаних
хвиль (6.13) з обчисленням власних значень i власних векторiв була використана схема, що ґрунтується на формальному розв’язку в рамках методу
Рунге-Кутта. Щоб скористатися цим методом, перепишемо систему (6.13),
в компактнiй матричнiй формi
⃗
dH
⃗
= Â(z)E
dz
⃗
dE
⃗
= B̂(z)H
dz
⃗
⃗
де H{H
y,m (z)} i E{Ex,m (z)} – вектори розмiрностi (2Nx + 1). Матрицi Â
та B̂ мають розмiрностi (2Nx + 1) × (2Nx + 1) i мiстять елементи, що ви−1
∗ −1
значаються наступними виразами: {ik0 [ϵ∗ (z)−1 ]−1
m,m′ } i [ϵ(z) ]m,m′ → [ϵ ]m,m′

Вiдповiдно до звичайного методу Рунге-Кутта четвертого порядку (РК4)
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⃗ j+1 )
H(z
 = Ŝ(zj ) 
⃗
E(zj+1 )



⃗ j)
H(z

⃗
E(zj )

(6.16)

матриця Ŝ задається наступним виразом


1
1
1
2
4
3
Iˆ + 2! ÂB̂∆z + 4! ÂB̂ ÂB̂∆z
Â∆z + 3! ÂB̂ Â∆z

Ŝ = 
1
1
1
3
2
4
Iˆ + 2! B̂ Â∆z + 4! B̂ ÂB̂ Â∆z
B̂∆z + 3! B̂ ÂB̂∆z
де Iˆ – одинична матриця, розмiр кроку ∆z = hg /Nz (припускається рiвномiрне розбиття). Починаючи з точки z0 = 0 i застосовуючи послiдовно Nz
раз оператор Ŝ(zj ) до правої та лiвої частини рiвняння (6.16) легко отрима⃗ T {H T }
ти спiввiдношення мiж векторами Фур’є-коефiцiєнтiв прохiдної H
y,m

⃗ R {H R } хвиль
та вiдбитої H
y,m


 

⃗ R + ⃗δm,0
⃗T
H
H
T̂ T̂12


 =  11

cos
θ
R⃗ R
T⃗T
i
⃗
Λ̂ H + √ϵI δm,0
Λ̂ H
T̂21 T̂22

(6.17)

z
де T̂11 , T̂12 , T̂21 , T̂22 блоки матриць T̂ = ΠN
j=1 Ŝ(zj ), а дiагональнi матри-

цi Λ̂T i Λ̂R заповненi елементами що визначаються виразами {λIm δm,m′ /ik0 ϵd }
i {−λIII
m δm,m′ /ik0 ϵc } вiдповiдно. Пiсля алгебраїчних перетворень системи
(6.17) може бути переписана у формi придатнiй для чисельних розрахункiв

 

cos
θ ⃗
T
⃗
√
(T̂11 + T̂12 ϵd )δm,0
−(T̂11 + T̂12 Λ̂ )
H
=



cos
θ
T
R
R
⃗
⃗
(T̂21 + T̂22 √ϵd )δm,0
Λ̂ , −(T̂11 + T̂12 Λ̂ )
H


ˆ
I,



R

(6.18)

У випадку s-поляризацiї, можна використовувати той же метод обчислення, при цьому враховуючи модифiкацiю матричних елементiв. Так, ненульовими компонентами для цiєї поляризацiї будуть наступнi компонен⃗ i E,
⃗ будуть мiстити
ти полiв: Hx , Hz , i Ey . В системi (6.16) вектори H
{Hx,m (z)} та {Ey,m } вiдповiдно. Матрицi Â i B̂ будуть мати матричнi
2
елементи ik0 (βm
δm,m′ /k02 − [ϵ∗ (z)]) i −ik0 δm,m′ вiдповiдно. Кiнцева система
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(6.18), запишеться в цьому випадку в наступному виглядi


 

cos
θ
T
R
⃗
⃗
(T̂12 − T̂11 √ϵd )δm,0
Λ̂ , −T̂11 Λ̂ + T̂12
ET


=

cos
θ ⃗
R
R
⃗
ˆ
√
I, −T̂11 Λ̂ + T̂12
E
(T̂22 − T̂21
)δm,0

(6.19)

ϵd

з дiагональними матрицями Λ̂T {λIm δm,m′ /ik0 ϵd } i Λ̂R {λIII
m δm,m′ /ik0 ϵc } Ве⃗T i E
⃗ R мiстить Фур’є-коефiцiєнти для Ey компоненти прохiдної
ктори E
(z = hg ) i вiдбитої (z = 0) хвиль.
6.4. Порiвняння експериментальних даних i розрахункiв на
основi теоретичної моделi
6.4.1. Вiдбивання вiд зразка GaN з плоскою поверхнею. Почнемо з вивчення спектрiв вiдбивання епiтаксiйного шару GaN з плоскою
поверхнею (еталоннi зразки). Нижче будем позначати коефiцiєнти вiдбивання i поглинання еталонного зразка як R′ i A′ , вiдповiдно. Данi, отриманi
для еталонного зразка, потрiбнi для аналiзу особливостей, пов’язаних з збудженнями ППП в епiтаксiйних шарах з поверхневою рельєфною ґраткою.
Вимiрювання коефiцiєнта вiдбивання проводили для широкого спектрального дiапазону 10-85 меВ (2,5-20 ТГц), що включає зону залишкових променiв для GaN. Параметри для обчислення взятi з робiт [115, 116, 117, 118].
Взагалi, епiтаксiальний шар вюрцитного GaN, вирощений на с-площинi
сапфiрової пiдкладки, є оптично одноосьовим кристалом з оптичною вiссю,
паралельною напрямку росту, i його кристалiчна решiтка характеризується
двома основними компонентами тензора дiелектричної проникностi, . Але,
вiдповiдно оцiнок для невеликих кутiв падiння (θ = 11◦ ), при моделюваннi спектрiв вiдбивання та поглинання анiзотропiєю можна знехтувати.
При теоретичному аналiзi оптичних властивостей епiтаксiйних шарiв GaN
з плоскими i профiльованими поверхнями використовується iзотропне наближення та скалярну комплексну дiелектричну проникнiсть, задану рiвнянням з параметрами гратки, що вiдповiдають випадку E⊥c. Результати
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Рис. 6.2. (а)Спектри вiдбивання для p- i s-поляризованого випромiнювання для епiтаксiйний шару GaN з плоскою поверхнею. Кут падiння θ = 11◦ .
Товстi лiнiї вiдповiдають експериментальним даним (спектральна роздiльна здатнiсть 0.25 меВ), тонкi лiнiї зображують результати моделювання.
Штрих-пунктирна та штрих-подвiйно пунктирна лiнiї зображують розрахованi теоретично спектри вiдбивання для p- i s-поляризованого випромiнювання, вiдповiдно, для напiобмеженого GaN з ne = 1017 см−3 . Тут i
всюди нижче f = ω/2π. (b) Частотна дисперсiя дiйсної i уявної частини дiелектричної проникностi ϵc . Параметри моделi такi ж самi як i в обчисленнi
спектра вiдбивання.
вимiрювань та розрахункiв спектрiв вiдбивання для референсного зразка
показанi на рис. 6.2 (а). Як видно, особливостi експериментальних спектрiв
(товстих лiнiй) добре описуються теоретичними кривими (тонкими лiнiями), отриманими вiдповiдно до аналiтичних формул [119], застосованими
для легованого донорамм епiтаксiйного шару скiнченної товщини. У розрахунках чотири параметри, а саме ϵ0 = 9.5, ϵ∞ = 5.4, ~ωT O = 69.3 меВ
m∗ = 0.2m0 були фiксованими, iншi пареметри визначалися з пiдгонки теоретичних кривих пiд експериментальнi данi. Тому три iншi параметри в
цiй моделi були отриманi пiдгонкою ne = 1.9 × 1019 см−3 , µe = 179 см2 /В·с,
γ = 7.5×1011 −1 c−1 . На Рис6.2(b) показана обчислена при тих же самих па-
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раметрах дiелектрична проникнiсть. Варто зазначити, що дiйсна частина
дiелектричної проникностi є негативною при ~ω < 62 меВ. Саме в цьому дiапазонi можуть спостерiгали особливостi спектрiв вiдбивання i поглинання,
пов’язанi зi збудженням ППП . Слiд зазначити, що значення концентрацiї
електронiв та рухливостi, отриманi iз спектрiв вiдбиття, дещо вiдрiзняються вiд значень, визначених з вимiрювань ефекту Холла. Останнi пов’язанi
з середнiми значеннями у всьому зразку, але першi характеризують лише
пiдповерхневi дiлянки плiвки. Оптично визначенi значення використовуються для подальшого аналiзу профiльованих епiтаксiйних плiвок.
6.4.2. Вiдбивання вiд плiвки GaN з поверхневою рельєфною
ґраткою. Експериментальнi спектри вiдбивання епiтаксiйного шару
з поверхнево-рельєфною ґраткою представленi на панелях Рис.6.3 (a) та
6.3 (b) для p- та s-поляризованого випромiнювання, вiдповiдно. Як видно на
малюнках, цi спектри кардинально вiдрiзняються вiд спектрiв планарного
епiтаксiйного шару (рис.6.2 (а)) i мають кiлька специфiчних особливостей.
Перша особливiсть пов’язана з збудженням ППП у профiльованому епiтаксiйному шарi. Експериментальний спектр для p-поляризацiї демонструє
послiдовнiсть мiнiмумiв, тодi як спектр для s-поляризацiї — плавний монотонний спад. Насправдi вiдомо, що тiльки електромагнiтне випромiнювання, що має компоненту вектора електричного поля, перпендикулярну до
ґраткових смужок, може збуджувати поверхневi хвилi [120]. Це призводить
до дисипацiї енергiї електромагнiтної хвилi i проявляється як зменшення
вiдбивання. Збудження ППП має резонансну поведiнку, а резонанснi частоти можна знайти за допомогою умови фазового збiгу та закону дисперсiї
ППП (див. Рiвняння (6.3) та (6.2) ). З рисунка 6.3 (а) видно, що розрахунковi резонанснi частоти, що вiдповiдають умовам спiвпадiння фаз при
, добре узгоджуються з положеннями падiння в експериментальному спектрi вiдбиття. Варто зауважити, що спостережуванi резонанснi особливостi
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спектру вiдбивання є проявом аномалiї Вуда [121] в терагерцовому дiапазонi. Друга особливiсть, наведена на рис.6.3 (а) та 6.3 (b) — це колапс зони
залишкових променiв, яка добре виражена у зразку з плоскою поверхнею.
Очевидно, цей ефект пов’язаний з умовами вимiрювання. На вставцi на
рис.6.3 (а) показаний розрахований спектр рефлексивностi R0 для нульового порядку дифракцiї та p-поляризованого випромiнювання. Тут використане припущення, що структура рiвномiрно освiтлюється паралельним
променем з кутом падiння θ = 11circ . На спектрi R0 видно дуже вузькi та
надзвичайно глибокi резонанси, R0 ≈ 0.21 та R0 ≈ 0.23, на частотах 2,92
ТГц i 4,28 ТГц, що вiдповiдають збудженню ППП-мод для M = −1 та
+1 вiдповiдно. Оцiнки власних частот режиму ППП з використанням рiвнянь (6.3) та (6.2) дають майже тi ж частоти резонансу, при цьому оцiненi
декременти вiдповiдних ППП-мод дорiвнюють 0,0043 ТГц та 0,0096 ТГц
(вiдповiднi коефiцiєнти добротностi для цих резонансiв - 670 i 440). Передбачений високодобртотнi коефiцiєнт резонансiв обумовлений високою
концентрацiєю електронiв ne = 1.9 × 1019 см−3 . При цiй концентрацiї закон
дисперсiї ППП майже лiнiйний у розглянутому дiапазонi частот i близький
до закону дисперсiї фотонiв у вакуумi, ω = ck. Крiм того, електромагнiтне поле ППП-мод слабо локалiзовано в дiелектрику i погано проникає в
провiдний напiвпровiдник, що обумовлює дуже низькi Джоулевi втрати.
Проте, у порiвняннi з моделюванням, вимiрюванi ППП-резонанси пригнiчуються i розширюються (рис.6.3 (а) та вставка). Це пов’язано з досить
великою кутовою апертурою падаючого променю. Припускаючи гауссову
форму кутового розподiлу iнтенсивностi падаючого пучка I(θ) (див. Вкладку на 6.3 (b)), розрахована кутова залежнiсть коефiцiєнта вiдбивання для
нульового порядку дифракцiї.
6.4.3. Терагерцовi емiсiйнi спектри плiвки GaN з поверхневою
рельєфною ґраткою. У попередньому пiдроздiлi було показано, що спе-
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Рис. 6.3. (а) Порiвняння експериментальних i теоретично обчислених спектрiв вiд GaN -структури з поверхневою дифракцiйною ґраткою для pполяризацiї. На вставцi показано спектр розрахований без урахування усереднення по профiлю пучкiв. (b) Порiвняння експериментальних i теоретично обчислених спектрiв вiд GaN -структури з поверхневою дифракцiйною
ґраткою для s-поляризацiї. На вставцi показано спектр розрахований без
урахування усереднення по профiлю пучкiв.
ктри вiдбивання профiльованої структури мають резонанснi особливостi,
пов’язанi з збудженням ППП. Очевидно, можна очiкувати, що спектри емiсiї профiльованої структури також будуть визначатися збудження ППП.
У лiтературi, для якiсного пояснення емiсiйних властивостей рiзних структур, широко використовується теорiя випромiнювання абсолютно чорного
тiла [122]. Зокрема, ця теорiя була застосована для аналiзу дальнього iнфрачервоного випромiнювання напiвпровiдникових плiвок, структур з 2D
електронним газом, [123, 124] напiвпровiдникових плазмонних структур,
тощо [125, 126]. Теорiя випромiнювання чорного тiла ґрунтується на законi
Кiрхгофа, який стверджує, що для тiла при тепловiй рiвновазi, випромiнювальна здатнiсть дорiвнює поглинальнiй (зокрема, для абсолютно чорного
тiла обидвi величини дорiвнюють одиницi). У випадку напiвнескiнченного
зразка з плоскою поверхнею, в площинi падаючої хвилi, дзеркально вiд-
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бите випромiнювання також є плоскою хвилею, а спектральна щiльнiсть
енергiї випромiнювання чорного тiла, з заданою поляризацiєю ψ iз зразка,
що знаходиться при температурi T можна записати як
Jψ (ω, θ, ϕ) = jbb (ω, T )Aψ (ω, θ, ϕ) cos θ
де величина jbb (ω)
jbb (ω) =

~ω 3
4π 3 c2 exp( k~ω
− 1)
BT

(6.20)

(6.21)

це спектральна щiльнiсть випромiнювання вiд iдеального чорного тiла. Поглинання непрозорого зразка для поляризацiї ψ визначається як Aψ (ω, θ, ϕ) =
1 − Rψ (ω, θ, ϕ) де Rψ (ω, θ, ϕ) — коефiцiєнт вiдбивання структури, θ, ϕ —
полярний та азимутальний кути вiдповiдно, якi визначають напрям розповсюдження падаючої хвилi.
При строгому розглядi, закон Кiрхгофа у формi рiвняння (6.20) не може
бути застосований для розглядуваного зразка з профiльованою поверхнею,
оскiльки зазвичай поверхня ґратки розщеплює падаючу хвилю на кiлька
вiдбитих променiв. Проте в областi достатньо низьких частот, коли спостерiгається лише нульовий дифракцiйний порядок, рiвняння (6.20) можна
використовувати для оцiнки спектральної щiльностi випромiнювання. Спектральний фотовiдгук детектора визначається наступним чином:
U (ω) = SD(ω)∆ω[jb b(ω, T ) − jb b(ω, T0 )]⟨A(ω)⟩θ
де T0 i T — температура епiтаксiйного шару до i пiсля iмпульсу напруги, D(ω) — спектральна чутливiсть детектора, S — площа випромiнюючої
поверхнi , а ∆(ω)- спектральна роздiльна здатнiсть.
1
⟨A(ω)⟩θ =
2

θ∫max

cos θ[Ap (ω, θ, 0) + As (ω, θ, 0)]dθ
θmin
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- це поглинання для неполяризованого випромiнювання, усереднене за кутом падiння θ. Для якiсного опису експериментального спектру випромiнювання тут використовується спрощена

⟨A(ω)⟩θ =

1
2π

∫θ2π

1
Aψ (ω, θ, 0)dψ = [Ap (ω, θ, 0) + As (ω, θ, 0)].
2

θ0

модель з плоскою геометрiєю. У цiй моделi всi променi лежать у тiй самiй
площинi падiння, яка перпендикулярна ґратковим смужкам (ϕ = 0). Тодi,
усереднюючи поглинання для неполяризованого випромiнювання над усiма
кутами поляризацiї ψ,
1
⟨A(ω)⟩θ =
2π

∫θ2π

1
Aψ (ω, θ, 0)dψ = [Ap (ω, θ, 0) + As (ω, θ, 0)].
2

(6.22)

θ0

Бiльш явний кiлькiсний опис U (ω), який враховує реальну форму детектованого променя, можна за допомогою теорiї конiчної дифракцiї [127]. Щоб
прояснити властивостi емiсiї, пов’язаної з ППП, було проведене послiдовне вимiрювання спектральних залежностей фотовiдгуку детектора як для
профiльованих, так i для референсних зразкiв, що в подальшому позначатиметься U (ω) та U ′ (ω) вiдповiдно. У обох випадках використовувалась
однакова електрична потужнiсть на одиницю площi зразка, яка забезпечує
приблизно однаковi значення температури Т для обох зразкiв. В рамках
розглянутої моделi очiкується, що спiввiдношення буде дорiвнювати спiввiдношенню ⟨A(ω)θ ⟩/⟨A′ (ω)θ ⟩, де ⟨A(ω)⟩ — поглинання референсного зразка. Слiд пiдкреслити, що застосовнiсть рiвняння (6.22), яка передбачає збiг
цих двох вiдношень, обмежена низкочастотним дiапазоном, де вiдбувається
дифракцiя лише нульового порядку.
Експериментальнi результати вимiрювання емiсiї ТГц випромiнювання iз з ґраткового та контрольного зразкiв представленi на 6.4 товстою
лiнiєю, яка показує спiввiдношення U (ω)/U ′ (ω). Експериментальнi вимi-
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рювання проводились при T0 = 9 K при електричнiй потужностi накачки
1500 Вт. Електричне збудження на цьому рiвнi призводить до суттєвого
Джоулевого розiгрiву епiтаксiйного шару. Оцiнки показують, що ефективна електронна температура дорiвнює температурi решiтки та досягає значення 100 К. Теоретичний аналiз, що базувався на теорiї теплового ви-

Рис. 6.4. Товста лiнiя показує сигнал фотодетектора вiд структури з поверхневою ґраткою, нормалiзований на сигнал вiд референсного зразка.
Тонка лiнiя — теоретична крива.
промiнювання Кiрхгофа дав змогу пояснити основнi особливостi спектрiв
випромiнювання структури з поверхневою ґраткою. Так, максимуми в нормалiзованому спектрi випромiнювання збiгаються по частотi з мiнiмумами
в спектрах вiдбивання. Отже, максимуми в спектрах випромiнювання пов’язанi iз радiацiйним розпадом термiчно збуджених плазмон-поляритонiв.
6.5. Висновки до роздiлу 6.
В роздiлi змодельованi спектри вiдбивання та емiсiї в широкому дiапазонi частот, що охоплював терагерцове та дальнiй iнфрачервоне випромiнювання. Спектри вiдбивання зразка з плоскою поверхнею майже однаковi
для s- i p-поляризацiї випромiнювання i демонструють сильну дисперсiю на
частотах, що вiдповiдають низькочастотному плазмон-фононнiй модi (при
ω ∼ 0.9ωT O ). Симуляцiї спектрiв вiдбивання для плiвок з необробленої пло-
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скою поверхнею проводилися за допомогою стандартних формул для плоскопаралельної пластинки зi скалярною комплексною дiелектричною проникнiстю, що включає в себе внесок електронних та оптичних фононних
пiдсистем. Вимiрянi спектри вiдбивання зразка з поверхневою рельєфною
ґраткою значно вiдрiзняються вiд спектрiв зразка з плоскою поверхнею.
При падiннi р-поляризованого променя спектр вiдбивання має характернi
мiнiмуми, пов’язанi з збудженням поверхневих плазмон-поляритонiв. Позицiї, амплiтуди та ширини резонансних мiнiмумiв у спектрах вiдбивання
добре описуються частотними залежностями дифракцiї нульового порядку, обчисленого за допомогою прямого диференцiйного методу для рiвнянь Максвелла. Грунтовно описано використаний математичний формалiзм та його застосовнiсть до геометрiї експерименту. Емiсiя терагерцового
випромiнювання зразка з поверхнево-рельєфною ґраткою має особливостi,
пов’язанi з радiацiйним розпадом поверхневих плазмон-поляритонi рiзних
порядкiв. для Для пояснення вимiряного емiсiйного спектру використано формалiзм теорiї випромiнювання абсолютно чорного тiла. Обчислене
усереднене по кутах поглинання дозволяє задовiльно описати експериментально вимiрянi емiсiйнi спектри у дiапазонi частот до 5 ТГц.
Феноменологiчна теорiя, що ґрунтується на розрахунках спектрiв поглинання, не може пояснити виникнення значного пiку емiсiї на експериментальних спектрах, який вiдповiдає резонансу ППП другого порядку при
7,2 ТГц. Припускається, що це пов’язано з суттєвими обмеженнями придатностi (i) теорiї плоскої дифракцiї до взаємодiї профiльованої структури з
EM хвилями, що мають ненульовий азимутальний кут площини падiння, i
(ii) закону Кiрхгофа для зразка з профiльованою поверхнею. Експериментальнi та теоретичнi результати, представленi в цьому роздiлi, розкривають
природу фiзичних явищ, що можуть сприяти розробцi пристроїв на основi GaN, зокрема призначених для селективного поглинання / емiсiї терагерцового випромiнювання. Ефекти iстотного поглинання свiтла в вузьких
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спектральних та кутових iнтервалах, якi проаналiзованi в роздiлi, можуть
знаходити застосування в хiмiчних i бiохiмiчних детекторах, що розробленi
на основi поверхневих плазмових ґраток. Положення аномалiї Вуда залежить вiд константи розповсюдження поверхневої хвилi ППП, i є досить
чутливою до змiни показника заломлення навколишнього дiелектрика. Визначення положення аномалiї дає iнформацiю про склад навколишнього
середовища, тобто служить оптичним детектором. Таким чином, цей роздiл присвячений теоретичному опису данi експериментiв по вiдбиванню та
емiсiї терагерцового випромiнювання в 2-20 ТГц вiд сильнолегованої кремнiєм GaN епiтаксiйної плiвки з витравленою на поверхнi дифракцiйною
ґраткою. Показано, що мiнiмуми на спектрах вiдбивання можна пояснити
збудженням поверхневих плазмон-поляритонiв, а їх пiвширину та iнтенсивнiсть – врахуванням дифракцiї падаючого випромiнювання на ґратцi. Положення максимумiв на спектрах випромiнювання корелюють з частотами
при яких збуджуються поверхневi плазмони. Якiсно спектр випромiнювання добре описується теорiєю теплового випромiнювання Кiрхгофа.

141

ВИСНОВКИ

В дисертацiї розглянутi науковi задачi, якi стосуються резонансної взаємодiї електромагнiтних хвиль терагерцового дiапазону з гiбридними напiвпровiдниковими плазмонними структурами. Iз аналiзу проведених дослiджень можна видiлити такi найважливiшi результати:
1. Теоретично пояснено експериментальнi результати по проходженню ТГц електромагнiтного випромiнювання через гiбридну структуру на основi p-кремнiю, з нанесеними на поверхню зустрiчногребiнчатими контактами. Показано, що залежностi експериментальних спектрiв пропускання вiд температури та величини стацiонарного струму добре узгоджуються з електродинамiчним розрахунком, що використовував модель Друде-Лоренца високочастотної провiдностi газу дiрок в кремнiї. Показано, що поляризацiйнi залежностi спектрiв пропускання обумовленi наявнiстю системи зустрiчногребiнчатих контактiв.
2. Розроблено теоретичну модель взаємодiї терагерцового випромiнювання з субхвильовою металевою ґраткою. Показано наявнiсть ефекту локальної концентрацiї енергiї електромагнiтного поля на краях
смужок ґратки та продемонстровано дипольний розподiл електричної компоненти електромагнiтної поля в ближнiй зонi ґратки. Показано, що ефект концентрацiї енергiї електромагнiтного випромiнювання збiльшується для вузькощiлинних ґраток. Продемонстровано, що електромагнiтна хвиля в ближнiй зонi набуває локальної
елiптичної поляризацiї. Поляризацiйна параметри (ексцентриситет
i кут нахил великої пiвосi) мають сильно неоднорiдний просторовий
розподiл.
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3. Визначено вплив плазмонного резонансу в гiбриднiй структурi
ґратка-2D електронний газ на характеристики оптичних спектрiв
та розподiл енергiї електромагнiтної хвилi в ближнiй зонi структури. Показано, що в умовах плазмонного резонансу оптичнi спектри
структури володiють характерними екстремумами. Збiльшення фактора заповнення ґратки призводить до зростання iнтенсивностi
плазмонних екстремумiв та зменшення їх частоти. Продемонстровано, що в умовах плазмонного резонансу концентрацiя енергiї електромагнiтної хвилi в ближнiй зонi значно зростає у порiвняннi з
нерезонансними частотами.
4. Показано суттєвий вплив дрейфу носiїв в 2D-електронному газi на
ефект плазмонного резонансу. В плазмонних структурах на основi
високо рухливих гетероструктурах дрейф електронного газу призводить до суттєвого розщеплення плазмонних екстремумiв в спектрах пропускання/поглинання. При цьому в iнтервалi помiрних
дрейфових швидкостей виникає ефект детектування ТГц випромiнювання, а в iнтервалi великих дрейфових швидкостей може виникати ефект пiдсилення ТГц випромiнювання.
5. Побудовано теорiю детектування терагерцового випромiнювання на
основi самоузгодженого розв’язку системи рiвнянь Максвелла та
системи гiдродинамiчних рiвнянь в рамках квадратичної теорiї збурень. Отриманий вираз для спектру напруги фотовiдгуку, який мiстив додатковий множник, що явно враховує радiацiйнi втрати.
Останнiй був вiдсутнiй у попереднiх теорiях детектування.
6. Теоретично пояснено експериментальнi результати по вiдбиванню
терагерцового випромiнювання в дiапазонi 2-20 ТГц вiд сильнолегованої епiтаксiйної плiвки GaN з витравленою на поверхнi дифракцiйною ґраткою. Показано, що поява резонансних мiнiмумiв на спектрах вiдбивання є результатом збудження поверхневих плазмон-
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поляритонiв. Характерний немонотонний вид спектрiв вiдбивання,
пiвширини та iнтенсивностi резонансiв можна пояснити проявом
явища дифракцiї падаючого випромiнювання на ґратцi та геометрiєю експерименту.
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H Kurz // Physical Review B. — 2003. — Vol. 68, no. 20. — P. 201306.
[98] Tsai, Ming-Wei. High performance midinfrared narrow-band plasmonic
thermal emitter / Ming-Wei Tsai, Tzu-Hung Chuang, Chao-Yu Meng
et al. // Applied physics letters. — 2006. — Vol. 89, no. 17. — P. 173116.
[99] Biener, Gabriel. Highly coherent thermal emission obtained by plasmonic
bandgap structures / Gabriel Biener, Nir Dahan, Avi Niv et al. // Applied
Physics Letters. — 2008. — Vol. 92, no. 8. — P. 081913.
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