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Дану статтю присвячено дослiдженню взаємодiї дрейфуючих
двовимiрних електронiв i вiддаленої молекули. Для цього роз-
глянуто взаємодiю двовимiрного електронного газу (2DEG) з
вiддаленим диполем при трьох можливих орiєнтацiях остан-
нього. Отримано дисперсiйне рiвняння для спiльних коливань
2DEG та диполя. Проведено аналiтичне та чисельне дослiдже-
ння цього рiвняння. Для орiєнтацiй диполя перпендикулярно
до прикладеного електричного поля спостерiгається ефект за-
гасання коливань, а при орiєнтацiї диполя паралельно полю
може бути наявним ефект наростання коливань системи. Рi-
зна залежнiсть рухливостi вiд поля по-рiзному впливає на за-
лежнiсть iнкременту нестiйкостi вiд концентрацiї електронiв,
що пов’язано з рiзними механiзмами нестiйкостi.

1. Вступ

Останнiм часом у фiзицi наноструктур активно роз-
вивається область, в якiй вивчають взаємодiю атомiв,
молекул, квантових точок чи наночастинок з плазмо-
нами в рiзних структурах. Зокрема, розглядають вза-
ємодiю молекули та металевої наночастинки [1], ме-
талевого типу з планарною дiелектричною поверхнею
[2], вивчають фiзичнi властивостi наночастинки зо-
лота на поверхнi напiвпровiдника [3] i т.д. Також до-
слiджують вплив напiвпровiдника чи дiелектрика на
випромiнюючi властивостi, збуджених зовнiшнiм ви-
промiнюванням, атомiв, молекул чи наночастинок [4].
У цьому випадку носiї стуму в напiвпровiднику вва-
жаються рiвноважними.

У данiй роботi поставлено задачу про збуджен-
ня коливань вiддаленого атома, молекули, квантової
точки чи наночастинки колективними коливаннями
дрейфуючих нерiвноважних носiїв струму у кванто-
вiй ямi. Для цього розглянуто взаємодiю дрейфуючих
двовимiрних електронiв з вiддаленим диполем. У роз-
дiлi 2 розглянуто модель та основнi рiвняння для опи-
су поставленої задачi. Користуючись рiвнянням осци-
лятора для диполя та рiвняннями для густини струму
в дрейфово-дифузiйному наближеннi i неперервностi
для електронної пiдсистеми, а також рiвнянням Пу-
ассона, отримано рiвняння, яке дає перенормування

частоти спiльних коливань 2DEG та диполя. У роздi-
лi 3 обговорено взаємодiю двовимiрного електронного
газу з вiддаленим диполем, коли рухливiсть електро-
нiв не залежить вiд поля. Отримане рiвняння дослi-
джено чисельно та наближено аналiтично. Проаналi-
зовано залежностi дiйсної та уявної частини частоти
вiд параметра, який пов’язаний з прикладеним полем
при рiзних температурах та концентрацiях 2DEG. В
роздiлi 4 представлено результати дослiдження взає-
модiї 2DEG з вiддаленим диполем у випадку вiд’ємної
диференцiальної провiдностi. Побудовано залежностi
дiйсної та уявної частини частоти вiд поля при фiксо-
ваних температурах та концентрацiях 2DEG. Вкiнцi
роботи представлено обговорення результатiв та ви-
сновки.

2. Модель та основнi рiвняння

Нехай у площинi z = 0 iснує двовимiрний електрон-
ний газ (2DEG), який нескiнченно протягнутий
уздовж осей x та y у середовищi з дiелектричною
проникнiстю εe, як це зображено на рис. 1. Електро-
ни знаходяться в квантовiй ямi i їх рух вздовж осi
z обмежений (див., наприклад, [5]). Два протилежно
заряджених iона зi зведеною масою m∗ та зарядами
±e∗ формують електричний диполь, який знаходи-
ться у точцi x = 0, y = 0, z = h у середовищi з дiеле-
ктричною проникнiстю εd.

Рис. 1. Розташування диполя по вiдношенню до 2DEG. Вiсь
y перпендикулярна до рисунка. 2DEG вiддiлений вiд диполя
дiелектриком (спейсером)
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Для того щоб описати коливання диполя викори-
стано рiвняння осцилятора для вiдносних змiщень
d(t) вiд’ємного та додатного iонiв, якi формують цей
диполь:

d̈+ γḋ+ ω2
0d = − e∗

m∗
ξ · [E−Ed]|x=0,y=0,z=h , (1)

де γ – загасання коливань диполя, ω0 – його власна
циклiчна частота, ξ = (ξx, ξy, ξz) – одиничний вектор,
напрямлений вздовж диполя. E(x, y, z, t) – повне еле-
ктричне поле, Ed(x, y, z, t) – поле, яке створюється
тiльки диполем. Вiд загального поля у точцi знахо-
дження диполя вiднiмають поле Ed(x, y, z, t) у цiй же
точцi для того, щоб виключити самодiю диполя.

Електронну пiдсистему розглянуто у дрейфово-
дифузiйному наближеннi, що накладає певнi обмеже-
ння на довжину λ та час τ вiльного пробiгу електро-
нiв. Величина λ повинна бути значно меншою за всi
характернi просторовi розмiри системи, а час τ має
бути менший за всi характернi промiжки часу. Також
ця модель накладає умови на хвильовi вектори k та
частоти ω хвиль, якi можуть розглядатися в задачi:

kλ� 1, ωτ � 1. (2)

У межах запропонованої моделi густину струму
j(x, y, t) описують рiвнянням

j = enµE E|z=0 + ∇‖(Den), (3)

де e, n(x, y, t) та µE(E) позначають заряд (e > 0),
поверхневу концентрацiю та рухливiсть електронiв
вiдповiдно. У данiй статтi використовується iндекс
‖ для величин та диференцiальних операторiв, якi
вiдносяться тiльки до площини z = 0. Наприклад,
оператор Лапласа у площинi z = 0 позначається

як Δ‖ =
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
. Оператор Лапласа в об’ємi є

Δ = Δ‖ +
∂2

∂z2
.

До рiвняння (3) потрiбно також додати рiвняння
неперервностi

−eṅ+ (∇‖ · j) = 0 (4)

та рiвняння Пуассона для повного поля:

(∇ · (κE)) = −4πe(n− n0)δ(z)+

+4πe∗d(ξ ·∇)δ(x)δ(y)δ(z − h), (5)

де n0 – рiвноважна поверхнева концентрацiя носiїв за-
ряду, κ = εeθ(h− z) + εdθ(z − h) – дiелектрична про-
никнiсть всього середовища, θ(h− z) – функцiя Хевi-
сайда. Таким чином, εe – дiелектрична проникнiсть

середовища при z ∈ (−∞, h) та εd – дiелектрична про-
никнiсть середовища при z ∈ [h,+∞). Вважається,
що дiелектрична проникнiсть спейсера така ж, як дi-
електрична проникнiсть плiвки, в якiй знаходиться
2DEG. Останнiй доданок рiвняння (5) можна отри-
мати, якщо записати густину додатного i вiд’ємного
зарядiв iонiв та розкласти її в ряд Тейлора при h� d.

Нехай E0 та n0 – прикладене зовнiшнє поле та
рiвноважна поверхнева концентрацiя електронiв, по-
ле E0 напрямлене паралельно осi x, а Ẽ(x, y, z, t) та
ñ(x, y, t) – малi вiдхилення вiд вiдповiдних їм рiвнова-
жних значень, такi, що E(x, y, z, t) = E0 + Ẽ(x, y, z, t)
та n(x, y, t) = n0 + ñ(x, y, t). Тодi

E =
√
E2

0 + 2(E0 · Ẽ) + Ẽ2 ' E0 + s(E0)(ex · Ẽ), (6)

де за означенням знак функцiї

s(E0) =
{

1, E0 ≥ 0,
−1, E0 < 0.

Далi припускають, що рухливiсть µE(E) залежить
вiд модуля повного поля. З урахуванням (6) можна
показати, що при малих вiдхиленнях вiд рiвноважно-
го поля маємо

µE(E) ' µE(E0 + s(E0)(ex · Ẽ)) ' µE(E0)+

+
∂µE(E0)
∂E0

s(E0)(ex · Ẽ) = µ0 + µ′0s(E0)(ex · Ẽ). (7)

Малi вiдхилення представляють у вигля-
дi Ẽ(x, y, z, t) = E1(x, y, z)e−iωt та ñ(x, y, t) =
n1(x, y)e−iωt. Поле E1(x, y, z) пов’язане з потенцiа-
лом ϕ(x, y, z) спiввiдношенням E1 = −∇ϕ. Оскiльки
рiвняння Пуассона (5) є лiнiйним, то будь-яка лiнiйна
комбiнацiя його розв’язкiв є також його розв’язком.
Це означає, що розв’язок цього рiвняння можна
шукати у такому виглядi:

ϕ(x, y, z) = ϕe(x, y, z) + ϕd(x, y, z), (8)

де ϕe(x, y, z) – потенцiал екранованих диполем еле-
ктронiв, а ϕd(x, y, z) – потенцiал диполя. Таким чи-
ном, позначивши Ad(ω) = ω2−ω2

0 + iγω, можна отри-
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мати таку систему рiвнянь:



d = − e∗

m∗
(ξ ·∇)

ϕe
Ad(ω)

∣∣∣∣
x=0,y=0,z=h

,

κΔϕd − (εe − εd)δ(z − h)
∂ϕd
∂z

=

−4πe∗d(ξ ·∇)δ(x)δ(y)δ(z − h),

κΔϕe − (εe − εd)δ(z − h)
∂ϕe
∂z

= 4πen1δ(z),

iωn1−n0

[
µ0Δ‖(ϕe+ϕd)+µ′0s(E0)E0

∂2

∂x2
(ϕe+ϕd)

]∣∣∣∣
z=0

−

−µ0(E0 ·∇‖n1) +DΔ‖n1 = 0.

(9)

Розв’язки рiвняння

Ad(ω) = ω2 − ω2
0 + iγω = 0 (10)

дають власну частоту та загасання диполя.
Потенцiал диполя ϕd(x, y, z) є розв’язком другого

рiвняння системи (9), має вигляд

ϕd = − 2e∗d
εe + εd

ξxx+ ξyy + ξz(z − h)
(x2 + y2 + (z − h)2)3/2

. (11)

Для скорочення позначень зручно ввести ψ = ϕd|z=0.
Оскiльки вираз (8) дозволив роздiлити рiвняння (5)
на друге i третє рiвняння системи (9), це дає змогу
виконати перетворення Фур’є:

ϕe(r, z) =
∫
d2k ϕk(z) eikr, n1(r) =

∫
d2k nk e

ikr

та

ψ(r) =
∫
d2k ψk e

ikr,

де

r = (x, y), k = (kx, ky),
∫
d2k ≡

∞∫
−∞

dkx

∞∫
−∞

dky.

Величини ϕk(z), nk та ψk є вiдповiдно фур’є-образами
потенцiалу екранованих диполем електронiв, поверх-
невої концентрацiї та потенцiалу диполя в точцi z = 0.
Тодi рiвняння Пуассона для ϕk(z) з системи (9) i не-

обхiднi граничнi умови матимуть вигляд

d2ϕk
dz2

− k2ϕk = 0,

ϕk|z→±∞ → 0,

ϕk|z=0+ε = ϕk|z=0−ε ,

ϕk|z=h+ε = ϕk|z=h−ε ,

dϕk
dz

∣∣∣∣
z=0+ε

− dϕk
dz

∣∣∣∣
z=0−ε

=
4πenk
εe

,

εd
dϕk
dz

∣∣∣∣
z=h+ε

− εe
dϕk
dz

∣∣∣∣
z=h−ε

= (εe − εd)
dϕk
dz

∣∣∣∣
z=h

,

(12)

де величина ε→ +0.
Виконавши перетворення Фур’є та розв’язавши си-

стему (12), можна отримати

d =
2πe
εd

e∗

m∗Ad(ω)

∫
d2k

(
i
ξ‖k
k
− ξz

)
e−khnk,

ψk =
e∗d

π(εe + εd)

(
i
ξ‖k
k

+ ξz

)
e−kh,

ϕk = −2πenk
εek

(
1 +

εe−εd
εd

e−2kh

)
ekz, z ∈ (−∞, 0],

ϕk = −2πenk
εek

(
e−kz +

εe−εd
εd

ekz−2kh

)
, z ∈ [0, h],

ϕk = −2πenk
εdk

e−kz, z ∈ [h,+∞),

iωnk + n0

[
µ0k

2(ϕk + ψk)+µ′0s(E0)k2
x(ϕk + ψk)

]∣∣
z=0
−

−iµ0E0kxnk −Dk2nk = 0.

(13)

При вiдсутностi диполя (d = 0, ψk = 0), з чоти-
рьох останнiх формул системи (13) можна отримати
дисперсiйне рiвняння для коливань 2DEG:

Ae(ω, k) = iω − iµ0E0kx −M(k)−Dk2 = 0, (14)

де

M(k)=
2πen0

εek

(
1 +

εe−εd
εd

e−2kh

)
B(k),

та

B(k) = (µ0k
2 + µ′0s(E0)E0k

2
x).

Другий доданок рiвняння (14) пов’язаний з дрейфом
носiїв заряду, третiй доданок – з максвелiвським ча-
сом релаксацiї та провiднiстю, четвертий – з дифузi-
єю. Таким чином, розв’язок рiвняння (14) дає спектр
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ω(k) елементарних збуджень 2DEG при дрейфово-
дифузiйному русi електронiв. Якщо µ′0 ≥ 0, то вели-
чина M(k) > 0 i в системi вiдбуваються загасання ко-
ливань, оскiльки Im(ω) < 0. Якщо ж величина M(k)
змiнює знак (за рахунок змiни знака µ′0) i стає бiль-
шою по абсолютнiй величинi за Dk2, то загасання ко-
ливань змiнюється на експоненцiйне наростання ко-
ливань, яке може обмежуватись тiльки нелiнiйними
ефектами. Звернiть увагу на те, що у величину M(k)
входить множник

(
1 + ((εe−εd)/εd) e−2kh

)
, який до-

рiвнює одиницi, якщо εe = εd; є меншим за одиницю,
коли εe < εd та бiльшим за одиницю, коли εe > εd.
Отже, якщо зразок помiстити в середовище з доста-
тньо великою дiелектричною проникнiстю, то можна
зменшити величину M(k) i тим самим зменшити ди-
сипацiї енергiї електронiв.

Якщо ж диполь присутнiй, то з системи (13) можна
отримати iнтегральне рiвняння для nk:

nk = −2en0

εd

e∗2B(k)
(
i
ξ‖k

k + ξz

)
e−kh

m∗(εe + εd)Ad(ω)Ae(ω, k)
×

×
∫
d2k′

(
i
ξ‖k′

k′
− ξz

)
e−k

′hnk′ . (15)

Рiвняння (15) є iнтегральним iз сепарабельним
ядром. Та частина ядра, що не залежить вiд k′, ви-
несена за iнтеграл. Використовуючи це рiвняння, мо-
жна зробити граничний перехiд до невзаємодiючих
диполя та 2DEG. Дiйсно, при h→ +∞ потенцiал бу-
де скiнченним, якщо Ae(ω, k)Ad(ω)→ 0, а це приведе
до рiвнянь (10) та (14), якi описують невзаємодiючi
системи.

Можна показати, що з точнiстю до довiльної сталої
C, розв’язок рiвняння (15) є таким:

nk = −C 2en0

εd

e∗2B(k)
(
i
ξ‖k

k + ξz

)
e−kh

m∗(εe + εd)Ad(ω)Ae(ω, k)
, (16)

за умови, що виконується рiвнiсть

1=
2en0

εd

e∗2

m∗(εe+εd)Ad(ω)

∫
d2k

B(k)
[(

ξ‖k

k

)2

−ξ2z
]
e−2kh

Ae(ω, k)
.

(17)

Рiвняння (17) є умовою iснування нетривiальних
розв’язкiв рiвняння (15) i в данiй роботi формально
називатиметься дисперсiйним рiвнянням. При вiдсу-
тностi трансляцiйної симетрiї розв’язки трансценден-

тного рiвняння (17) (власна частота коливань систе-
ми) не залежать вiд хвильового вектора. Надалi го-
ловну увагу даної роботи буде придiлено аналiзу цьо-
го рiвняння.

Розглянуто модель, що описує взаємодiю диполя з
двовимiрним електронним газом при трьох можливих
орiєнтацiях диполя. Використовуючи рiвняння осци-
лятора для диполя та рiвняння для густини струму
у дрейфово-дифузiйному наближеннi i неперервностi
для електронiв, а також рiвняння Пуассона, отрима-
но дисперсiйне рiвняння для розглянутої фiзичної си-
стеми. Це дисперсiйне рiвняння дає iнформацiю про
перенормування частоти та загасання диполя при йо-
го взаємодiї з двовимiрним електронним газом.

3. Розрахунки та аналiз дисперсiйних кривих
у випадку сталої рухливостi

В даному роздiлi розглянуто найпростiшi розв’язки
дисперсiйного рiвняння (17), коли рухливiсть µ0 не
залежить вiд поля. Тодi рiвняння (17) набуває вигля-
ду

(Ω2 − 1 + iΩΓ) = Ωint×

×
2π∫
0

dθ

∞∫
0

dk
k3e−k

(
ξ2x cos2 θ+ξ2y sin2 θ + ξ2z

)
iΩ−iΩdrk cos θ−Mτ (1+ εe−εd

εd
e−k)k−Dτk2

.(18)

Щоб отримати з рiвняння (17) рiвняння (18), потрi-
бно поставити µ′0 = 0 та здiйснити перехiд до безроз-
мiрних змiнних, позначивши:

Ω =
ω

ω0
, Γ =

γ

ω0
, Ωint =

2e∗2en0µ0

εd(εe + εd)m∗(2h)4ω3
0

,

Ωdr =
µ0E0

2ω0h
, Mτ =

πen0µ0

εeω0h
.

Припускають, що коефiцiєнт дифузiї D не залежить
вiд поля i пов’язаний з рухливiстю спiввiдношенням
Ейнштейна при E0 = 0. Тому маємо

Dτ =
D

(2h)2ω0
=
kBT

e

µ0

(2h)2ω0
.

Величина Ωint вiдповiдає за взаємодiю диполя з
2DEG. Позначимо κ∗2 = εd(εe+εd)

2 . Тодi Ωint можна пе-
реписати через енергiю взаємодiї електронного газу з
диполем, якщо вiдповiдним чином множити та дiлити
її на певнi величини:

Ωint =
e∗2en0µ0

κ∗2m∗(2h)4ω3
0

=
(ee∗d)2

κ∗2(2h)4
n0µ0

2eω0W d
k

,
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де e∗d – дипольний момент диполя, W d
k = (m∗d2ω2

0)/2
– кiнетична енергiя диполя. Далi можна застосувати
спiввiдношення Ейнштейна, тодi

Ωint =
W e−d
c

W d
k

W e−d
c

kBT

n0D

2ω0
,

де

W e−d
c =

(ee∗d)
κ∗(2h)2

– кулонiвська енергiя взаємодiї електронного газу
з диполем. Беручи до уваги те, що N = n0π(2h)2

– середня кiлькiсть електронiв у колi радiусом 2h
та що дифузiйний час розсмоктування збурення
τD = (2h)2/D, можна остаточно записати:

Ωint =
1
2π

W e−d
c N

W d
k

W e−d
c N

kBTN

1
ω0τD

. (19)

Таким чином отримано, що параметр взаємодiї Ωint

є вiдношення квадрата кулонiвської енергiї взаємодiї
N електронiв 2DEG з диполем до кiнетичної енергiї
диполя, помноженої на кiнетичну енергiю N електро-
нiв kBT i помноженої на добуток частоти диполя та
дифузiйного часу розсмоктування збурення.

Величина Ωdr пов’язана з дрейфом електронiв i
пропорцiйна електричному полю. Величини Mτ та
Dτ пов’язанi, вiдповiдно, з максвелiвським часом ре-
лаксацiї та з часом дифузiйного розсмоктування й
вiдповiдають за дисипативнi процеси в 2DEG. При
фiксацiї всiх вищезгаданих величин та виборi певної
орiєнтацiї диполя розв’язком рiвняння (18) є власна
частота коливання системи.

На вiдмiну вiд iнших величин, якi входять у рiвня-
ння (18), Ωdr може змiнюватись у досить широкому
дiапазонi, оскiльки залежить вiд прикладеного поля
E0. Тому рiвняння (18) надалi розглядаємо як неяв-
ну залежнiсть Ω вiд Ωdr при всiх iнших фiксованих
параметрах. При цьому частота є комплексною вели-
чиною. Позначимо Ω = Ω′ + iΩ′′.

У випадку слабкого зв’язку (Ωint → 0) дiйсна ча-
стина формується з частоти диполя i малої добавки
до його частоти, а уявна частина формується зага-
санням диполя (Γ

2 оскiльки Γ входить тiльки у пра-
ву частину дисперсiйного рiвняння) та малої добавки
до цього загасання. Тому зручно ввести поправки до
дiйсної частини частоти диполя (до одиницi у безроз-
мiрних змiнних) та до половини загасання Γ коливань
диполя так:

Rd(Ωdr) = Ω′(Ωdr)− 1, (20)

Id(Ωdr) = Ω′′(Ωdr) +
Γ
2
.

Надалi будемо використовувати цi поправки, оскiль-
ки вони мiстять всю необхiдну iнформацiю про коли-
вання системи диполя та 2DEG.

Точнi розв’язки рiвняння (18) можуть бути знайде-
нi лише чисельними методами. Проте, можна отри-
мати деякi наближенi аналiтичнi розв’язки. Розгля-
немо частинний випадок рiвного нулю електричного
поля: E0 = 0. Тодi, якщо пiдiнтегральну функцiю в
рiвняннi (18) помножити i подiлити на комплексно-
спряжений до знаменника вираз та прирiвняти окре-
мо дiйснi, а окремо уявнi частини рiвняння, то можна
отримати, що поправка Id(Ωdr) строго менша за нуль:

Id = −Ωint

2

2π∫
0

dθ

∞∫
0

k3e−k×

×
(
ξ2x cos2 θ + ξ2y sin2 θ + ξ2z

)
dk

(Dτk2+Mτ

(
1+ εe+εd

εd
e−k
)
k−Ω′′)2+(Ω′)2

< 0. (21)

Тепер розглянемо другий граничний випадок висо-
ких полiв (Ωdr � 1). Пiсля iнтегрування по θ в пра-
вiй частинi рiвняння (18) можна зробити наближення
Ωdr � 1 i тодi проiнтегрувати по k. Тодi наближений
аналiтичний розв’язок для достатньо високих полiв
має вигляд
Rd =−2πΩint

[
ξ2y+ξ

2
z

Ωdr
+
(
ξ2x−ξ2y

)Mτ (9εd − εe)+24Dτ

8Ω2
dr

]
,

Id =
2πΩint

(
ξ2x−ξ2y

)
Ω2

dr

.

(22)

З цього розв’язку видно, що добавка до дiйсної части-
ни частоти диполя є меншою за нуль. Добавка до за-
гасання диполя може бути бiльшою за нуль (нароста-
ння коливань) для орiєнтацiї диполя паралельно по-
лю (ξx = 1, ξy = 0, ξz = 0). Вона завжди є меншою за
нуль (загасання коливань) при орiєнтацiї вздовж осi y
або z. Таким чином, при орiєнтацiї диполя паралель-
но полю можливе збудження коливань диполя дрей-
фом електронiв. Для наростання коливань системи
потрiбно, щоб внесок у Id за рахунок дрейфової скла-
дової (параметра Ωdr) був бiльшим за сумарний вне-
сок в Id дифузiйного часу розсмоктування та максве-
лiвського часу релаксацiї. Також для того, щоб мала
мiсце нестiйкiсть системи, потрiбно, щоб поправка Id
була бiльшою за загасання диполя Γ.

Використовуючи формули (21) та (22), можна ро-
бити висновки про структуру функцiї Id(Ωdr). На-
приклад, при орiєнтацiї диполя паралельно полю при
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низьких полях Id < 0, а при високих полях – Id > 0
та спадає як функцiя параметра Ωdr. Отже, функцiя
Id(Ωdr) повинна десь перетнути вiсь Ωdr, потiм досяг-
ти максимуму (як мiнiмум одного) i далi спадати як
1/Ω2

dr. З формули (22) також випливає, що при висо-
ких полях поправка Rd асимптотично наближається
до нуля.

Для чисельних дослiджень рiвняння (18) необхiдно
вибрати конкретнi матерiали та параметри. Цi пара-
метри слiд вибрати такими, щоб виконувались нерiв-
ностi (2). Для iлюстрацiї його розв’язкiв розгляну-
то квантову яму на основi GaN (з вюрцитною стру-
ктурою) з дiелектричною проникнiстю εe = 5, 35 та
рухливiстю µ0 = 500 см2/(В·с). Цей матерiал вибра-
ний, оскiльки в ньому реалiзуються порiвняно низь-
кi рухливостi, що потрiбно для справедливостi не-
рiвностей (2). Параметри, якi стосуються матерiалу
GaN, взято з [6, 7]. Iншi параметри, що вiдносяться
до 2DEG будуть вказуватись додатково пiд час про-
ведення аналiзу.

Знаючи рухливiсть µ0, можна оцiнити час вiль-
ного пробiгу електрона, якщо його ефективна маса
me = 0, 2m0, де m0 – маса вiльного електрона. Таким
чином, час вiльного пробiгу τ = me

e µ0 = 5, 7 · 10−14 c.
Тодi довжина вiльного пробiгу електрона може бу-
ти оцiнена як λ =

√
2kBT
me

τ , де kB – стала Больцмана.
Характерному розмiру системи h вiдповiдає хвильо-
вий вектор k порядку 1

h . Тодi нерiвностi (2) можна
переписати так:√

2kBT

me

τ

h
< 1, ω0 <

1
τ
. (23)

Оцiнка часу вiльного пробiгу електрона для вибра-
ного матерiалу показує, що частота коливань дипо-
ля повинна знаходитись у субтерагерцовому дiапазо-
нi частот або бути близькою до частоти 1 ТГц. На
роль такого диполя можуть претендувати важкi орга-
нiчнi молекули [11–13], багатоелектроннi квантовi то-
чки [14], характернi частоти яких знаходяться якраз
у цьому дiапазонi, або якiсь iншi, штучно створенi си-
стеми з достатньо великим дипольним моментом та
достатньо низькими частотами коливань. Маючи на
увазi застосування важкої органiчної молекули як ди-
поля, заряд e∗ приймають як рiвний заряду електро-
на, а зведена маса m∗ = 2000m0. Слiд зазначити, що
необхiднiсть низьких частот або низької рухливостi
електронiв пов’язана тiльки з обмеженiстю розгляну-
тої моделi, тобто з нерiвностями (23). Фiзичнi ефекти,
що розглянуто в роботi, напевно, будуть мати мiсце i
у високочастотнiй областi коливань.

У данiй роботi вiдстань вiд 2DEG до диполя
h та циклiчну частоту диполя ω0 для iлюстрацiї
розв’язкiв дисперсiйного рiвняння вибирають таки-
ми: h = 2 · 10−6 см та ω0 = 2π · 1012 1/с (що вiдповiдає
частотi 1 ТГц.). Середовище, в якому знаходиться ди-
поль вибирають вакуумом з εd = 1. Тодi першу з не-
рiвностей (23) можна задовольнити при досить низь-
ких температурах. З iншого боку, розглянута модель
справедлива для невироджених носiїв заряду. Друга з
нерiвностей (23) задовольняється при вказанiй вище
рухливостi.

На рис. 2,a наведено залежнiсть поправки Rd вiд
параметра Ωdr, при орiєнтацiї диполя паралельно осi
x. З цього рисунка видно, що чим бiльша концентра-
цiя (при фiксованiй температурi), тим бiльший ефект
перенормування дiйсної частини частоти, i чим бiль-
ша температура (при фiксованiй концентрацiї еле-
ктронiв), тим менший ефект перенормування дiйсної
частини частоти.

На рис. 2,b показано залежнiсть поправки Id вiд
параметра Ωdr при орiєнтацiї диполя паралельно осi
x. Розглянемо, наприклад, криву, побудовану при
n0 = 1010 см−2 та температурi 300 К. У цьому ви-
падку знак уявної частини частоти змiнюється, ко-
ли Ωdr ' 0, 75. Значення поля E0, яке вiдповiдає цьо-
му значенню параметра Ωdr є E0 ' 37, 7 кВ/см. Як
вiдомо [7], дрейфова швидкiсть електронiв, як фун-
кцiя прикладеного електричного поля в GaN, дося-
гає максимуму при полях приблизно 100–150 кВ/см.
Оскiльки уявна частина частоти змiнює знак, то си-
стема є нестiйкою, i вiдбувається наростання коли-
вань цiєї системи.

Як видно з рис. 2,b, що чим бiльша концентра-
цiя носiїв струму (Mτ ), тим бiльша роль дисипацiй
в 2DEG, бiльшi поля, за яких вiдбувається змiна зна-
ка Im(Ω) та тим менше максимальне значення iнкре-
менту нестiйкостi. Також при збiльшеннi температу-
ри коефiцiєнт дифузiї збiльшується, тому iнкремент
нестiйкостi повинен зменшуватись. Але при певних
параметрах та при орiєнтацiї диполя паралельно по-
лю за рахунок дрейфу електронiв iснує тенденцiя до
наростання коливань системи. Аналiз формули (14)
показує, що максимальний внесок у наростання ко-
ливань можуть вносити хвилi, що поширюються па-
ралельно полю. Диполь взаємодiє зi всiма колектив-
ними збудженнями 2DEG, але система може бути не-
стiйкою через взаємодiю з хвилями, якi поширюю-
ться вздовж поля.

Якщо розглядати iнкремент нестiйкостi як фун-
кцiю параметра Ωdr, то легко помiтити, що в кожно-
му окремому випадку (або при фiксованих концен-
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Рис. 2. Залежнiсть поправки Rd (а) та поправки Id (b) вiд параметра Ωdr при орiєнтацiї диполя паралельно осi x, при рiзних
температурах та концентрацiях електронiв

трацiї та температурi) iснує деякий критичний па-
раметр Ωcdr, злiва вiд якого Im(Ω) < 0, а справа –
Im(Ω) > 0. Ця точка Ωcdr є точкою, в якiй функцiя
Im(Ω(Ωdr)) = 0. Її положення залежить вiд концен-
трацiї та температури. Тому можна управляти її по-
ложенням, змiнюючи температуру та концентрацiю
електронiв.

Як показали формули (21) та (22), при орiєнта-
цiї диполя перпендикулярно полю коливання систе-
ми повиннi загасати з часом. Тому для прикладу до-
статньо розглянути якийсь один випадок, наприклад,
коли диполь орiєнтований паралельно осi z.

На рис. 3 наведено залежностi поправок Rd та Id
вiд параметра Ωdr при орiєнтацiї диполя паралельно
осi z. За рахунок орiєнтацiї диполя перпендикуляр-
но полю ефект загасання коливань системи збiльшу-
ється (приблизно вдвiчi при малих полях) у порiвнян-
нi з випадком, коли диполь орiєнтований вздовж осi
x. Також видно, що чим бiльша концентрацiя та мен-
ша температура, тим бiльшi ефекти перенормування
частоти спiльних коливань диполя та 2DEG.

При орiєнтацiї диполя перпендикулярно до поля
спостерiгається ефект iндукованого електронами за-
гасання коливань. При орiєнтацiї диполя паралельно
полю при низьких полях теж наявний ефект загаса-
ння коливань системи, але при досить великих полях
уявна частина частоти змiнює знак, тобто iснує тен-
денцiя до нестiйкостi системи. Проведенi чисельнi до-
слiдження рiвняння (18) якiсно узгоджуються з фор-
мулами (21) та (22). Показано, що пiд час зменшення
впливу дисипативних процесiв значення критичного

поля, за якого змiнюється знак уявної частини часто-
ти, зменшується.

4. Розрахунки та аналiз дисперсiйних кривих
у випадку рухливостi Крьомера

Дисперсiйне рiвняння (17) отримане в досить загаль-
ному виглядi. Воно виведене для довiльної рухливо-
стi, тому для кожної окремої фiзичної ситуацiї по-
трiбно вказати або обчислити залежнiсть рухливостi
вiд поля. У даному роздiлi використано рухливiсть у
моделi Крьомера [8]. Модель, яку було запропоновано
для пояснення ефекту Ганна [9,10], дозволить розгля-
нути взаємодiю 2DEG з диполем в умовах вiд’ємної
диференцiальної провiдностi.

Отже, в моделi Крьомера дрейфова швидкiсть
Vdr(E0) має вигляд

vdr(f) =
1 + 1+5b

3−b
1 + b

1 + bf4

1 + 1+5b
3−b f

4
f, (24)

де vdr(f) = Vdr(E0)/vm та f = E0/Em, вiдповiдно, без-
розмiрна дрейфова швидкiсть та прикладене поле.
Величина vm = µmEm – максимальне значення дрей-
фової швидкостi електронiв Vdr. Em та µm – поле та
рухливiсть, якi вiдповiдають vm. Чим менше значен-
ня параметра b > 0, тим бiльша область спаду дрей-
фової швидкостi i бiльший прояв ефекту Ганна. Легко
перевiрити, що vdr|f=1 = 1 та dvdr

df

∣∣
f=1

= v′dr = 0. Зале-
жнiсть дрейфової швидкостi електронiв vdr вiд поля
f показано на рис. 4.
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Рис. 3. Залежнiсть поправки Rd (а) та поправки Id (b) вiд параметра Ωdr при орiєнтацiї диполя паралельно осi z, при рiзних
температурах та концентрацiях електронiв

Рис. 4. Залежнiсть дрейфової швидкостi електронiв вiд поля
при рiзних значеннях параметра b в моделi Крьомера [8]

У даному роздiлi дисперсiйне рiвняння, очевидно,
буде вiдрiзнятись вiд рiвняння (18), оскiльки тепер
µ′0 6= 0. Також зручно перейти до дещо iнших без-
розмiрних змiнних, нiж у попередньому роздiлi. То-
дi дисперсiйне рiвняння (17) набуває такого вигля-
ду:

(Ω2 − 1 + iΩΓ) = Ωint

2π∫
0

dθ

∞∫
0

dkk3e−k×

×
(
µ+ µ′f cos2 θ

) (
ξ2x cos2 θ + ξ2y sin2 θ + ξ2z

)
Ae(Ω, k)

, (25)

де

Ae(Ω, k) = iΩ− iΩdrµfk cos θ −M(k)−Dτk
2

та

M(k) = Mτk

(
1+

εe − εd
εd

e−k
)(

µ+ µ′f cos2 θ
)
.

Також позначено:

Ω =
ω

ω0
, Γ =

γ

ω0
, Ωint =

e∗2en0µm
εd(εe + εd)m∗(2h)4ω3

0

,

Ωdr =
µmEm
2ω0h

, Mτ =
πen0µm
εeω0h

, Dτ =
kBT

e

µm
(2h)2ω0

,

µ′ =
dµ(f)
df

, v′dr =
dvdr(f)
df

.

Слiд пiдкреслити, що у даному роздiлi параметр Ωdr

не залежить вiд поля E0. Рiвняння (25) розглядають
як неявну залежнiсть Ω(f).

Точнi розв’язки рiвняння (25) можуть бути зна-
йденi лише чисельними методами, але можна отри-
мати наближенi аналiтичнi формули, якi описувати-
муть залежнiсть поправок Rd та Id вiд поля на лi-
нiйних дiлянках дрейфової швидкостi (v′dr > 0). Для
простоти буде розглянуто випадок εe = εd. Далi роз-
глянемо три можливi ситуацiї у межах наближення
Dτ/Mτ � 1.
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Рис. 5. Залежнiсть поправки Rd (a) та поправки Id (b) вiд поля f при орiєнтацiї диполя паралельно осi x, при рiзних температурах
та концентрацiях електронiв

Якщо диполь напрямлений паралельно до осi x
(ξx = 1, ξy = 0, ξz = 0), то:
Rd=−Rx,y0 −

πΩint

M
2

τ

(
12Dτ − Γ

) (
µ−

√
µv′dr

)
1−Rx,y0

√
µv′dr (µ− v′dr)

,

Id = −πΩint

M
2

τ

(
µ

(µ− v′dr)
√
µv′dr

− 1
µ− v′dr

)
,

(26)

де Rx,y0 = 1−
√

1− Γ2

4 −
2πΩint

Mτ
.

Якщо диполь напрямлений паралельно до осi y
(ξx = 0, ξy = 1, ξz = 0), то:
Rd=−Rx,y0 −

πΩint

M
2

τ

(
12Dτ − Γ

)(√
µv′dr − v′dr

)
1−Rx,y0

√
µv′dr (µ− v′dr)

,

Id = −πΩint

M
2

τ

(
1

µ− v′dr

− v′dr

(µ− v′dr)
√
µv′dr

)
.

(27)

Якщо диполь напрямлений паралельно до осi z
(ξx = 0, ξy = 0, ξz = 1), то:
Rd = −Rz0 −

πΩint

M
2

τ

(
12Dτ − Γ

)
1−Rz0

√
µv′dr

,

Id = −πΩint

M
2

τ

1√
µv′dr

,

(28)

де Rz0 = 1−
√

1− Γ2

4 −
8πΩint

Mτ
.

Розглянемо, наприклад, випадок орiєнтацiї диполя
вздовж осi x. Тодi з формули (26) випливає, що коли
f = 0, добавка до частоти диполя є вiд’ємною, оскiль-
ки (πΩint)/Mτ > 0. Далi, з ростом поля, ця добавка

зменшується. Також з цiєї формули видно, що для до-
статньо малих полiв, уявна частина частоти менша за
нуль.

Далi буде представлено результати чисельних до-
слiджень рiвняння (25). У попередньому випадку
GaN вибирали як матерiал для квантової ями. Тепер,
коли дрейфова швидкiсть задається моделлю Крьо-
мера, зручнiше вибрати квантову яму на основi GaAs,
оскiльки для GaAs потрiбнi значно нижчi поля, щоб
досягти максимуму дрейфової швидкостi. Виберемо
характерне значення параметра µm для квантової
ями на основi GaAs [15]: µm ' 6667 см2/(В·с). Тодi
при значеннi поля Em = 3 кВ/см дрейфова швид-
кiсть досягає максимального значення Vd = 2 · 107

см/с. Як вiдомо [5], при полях порядку Em час вiль-
ного пробiгу електронiв порядку 0,1 пc, тому нерiвно-
стi (2) виконуються, коли ω0 = 2π · 1012 1/c i вiдстань
h = 3 · 10−6 см. Якщо b = 0, 025, то дрейфова швид-
кiсть спадає на промiжку f ∈ (1, 3,21) (див. рис. 4).
Дiелектрична проникнiсть GaAs εe = 10, 89, диполь
знаходиться у вакуумi: εd = 1.

На рис. 5 наведено залежнiсть поправок Rd та
Id вiд поля f при орiєнтацiї диполя паралельно осi
x. Функцiя Rd(f) має два локальних максимуми,
якi зближаються при збiльшеннi коефiцiєнта дифузiї.
Добавка до частоти диполя є вiд’ємною при всiх роз-
глянутих параметрах. Вона також може бути i бiль-
шою за нуль за певних параметрiв, якi в данiй статтi
не розглядаються.

Що стосується добавки до уявної частини частоти,
показаної на рис. 5,b, то вона може бути рiзних зна-
кiв: вiд’ємною в досить широкому iнтервалi полiв та
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Рис. 6. Залежнiсть поправки Rd (а) та поправки Id (b) вiд поля f при орiєнтацiї диполя паралельно осi z, при рiзних температурах
та концентрацiях електронiв

додатною на певнiй дiлянцi областi спаду дрейфової
швидкостi. Добавка до загасання диполя є додатною
не у всiй областi полiв, що вiдповiдають спаду дрей-
фової швидкостi. Ширина промiжку полiв, для яких
Id(f) > 0 збiльшується при зменшеннi температури.
При збiльшеннi коефiцiєнта дифузiї iнкремент нестiй-
костi зменшується за рахунок того, що дифузiя пере-
шкоджає всяким наростанням коливань в такiй фiзи-
чнiй системi. Проте, при певних температурах та кон-
центрацiях носiїв струму система є нестiйкою i вiд-
бувається ефект наростання коливань цiєї системи.
Ця нестiйкiсть зумовлена нестiйкiстю самого 2DEG.
Як вже ранiше зазначалось, з формули (14) випли-
ває, що максимальний внесок в наростання коливань
вносять тi хвилi, що поширюються паралельно полю.
При збiльшеннi концентрацiї носiїв заряду ефект пе-
ренормування частоти та нестiйкостi системи є менш
помiтним, хоча промiжок полiв, для яких має мiсце
нестiйкiсть, збiльшується при збiльшеннi концентра-
цiї.

Як i в попередньому роздiлi, аналiтичний аналiз
дисперсiйного рiвняння показав, що коли диполь орi-
єнтований перпендикулярно до поля, то в системi мо-
жливе тiльки загасання коливань. Тому розглянемо
тiльки випадок орiєнтацiї диполя паралельно осi z.
На рис. 6 зображено залежностi поправок Rd та Id
вiд поля f при орiєнтацiї диполя паралельно осi z. Як
видно з рис. 6,b, оскiльки для всiх полiв Id(f) < 0,
то можливе тiльки загасання коливань такої систе-
ми.

Як i в попередньому роздiлi, при орiєнтацiї дипо-
ля перпендикулярно до прикладеного поля наявний

ефект iндукованого електронами загасання коливань.
При орiєнтацiї диполя паралельно полю система мо-
же бути нестiйкою, що пов’язано зi взаємодiєю ди-
поля з хвилями, що поширюються паралельно при-
кладеному полю. При зменшеннi концентрацiї носiїв
заряду ефекти перенормування частоти та iнкремент
нестiйкостi системи збiльшуються, а при збiльшеннi
коефiцiєнта дифузiї ефект перенормування частоти
ослаблюється.

5. Висновки

Дослiджено взаємодiю диполя з двовимiрним еле-
ктронним газом при трьох можливих орiєнтацi-
ях диполя. Використовуючи рiвняння осцилятора
для диполя та рiвняння для густини струму в
дрейфово-дифузiйному наближеннi i неперервностi
для електронiв, а також рiвняння Пуассона, отри-
мано дисперсiйне рiвняння для розглянутої фiзичної
системи. Це дисперсiйне рiвняння дає iнформацiю
про перенормування частоти та загасання диполя
при його взаємодiї з двовимiрним електронним га-
зом.

Розглянуто випадок, коли рухливiсть не залежить
вiд поля. Проведено аналiз вiдповiдного дисперсiйно-
го рiвняння та отримано його наближенi розв’язки.
Побудовано залежностi поправок до частоти як фун-
кцiї параметра, що залежить лiнiйно вiд поля при рi-
зних орiєнтацiях диполя, рiзних температурах та кон-
центрацiях носiїв заряду.

Аналiз дисперсiйного рiвняння виявив, що при орi-
єнтацiї диполя паралельно полю добавка до частоти
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диполя є вiд’ємною i при збiльшеннi поля асимптоти-
чно наближається до нуля. Добавка до уявної части-
на частоти як функцiї поля є меншою за нуль, потiм
перетинає вiсь, досягає максимуму та спадає, асим-
птотично наближаючись до нуля. При досить висо-
ких полях, система може бути нестiйкою i може бу-
ти наявним ефект наростання коливань цiєї систе-
ми за рахунок дрейфу носiїв струму. Коли диполь
паралельний полю, при збiльшеннi температури або
концентрацiї електронiв iнкремент нестiйкостi змен-
шується. Це вiдбувається тому, що температура та
концентрацiя вiдповiдають за дисипативнi процеси
у 2DEG. Також показано, що при зменшеннi впли-
ву дисипативних процесiв значення поля, за якого
змiнюється знак уявної частини частоти, зменшує-
ться.

Коли диполь орiєнтований перпендикулярно полю,
то поведiнка дiйсної частини частоти є подiбною до
поведiнки цiєї ж функцiї при орiєнтацiї диполя па-
ралельно полю, але уявна частина частоти є строго
меншою за нуль. Тому при орiєнтацiї диполя перпен-
дикулярно полю, у системi вiдбувається загасання ко-
ливань.

Також розглянуто випадок, коли 2DEG знаходи-
ться в умовах вiд’ємної диференцiальної провiдно-
стi i взаємодiє з диполем. Використовуючи модель
Крьомера для дрейфової швидкостi носiїв заряду,
побудовано залежностi добавок до частоти дипо-
ля як функцiї поля при рiзних орiєнтацiях диполя,
рiзних температурах та концентрацiях носiїв заря-
ду.

Показано, що при орiєнтацiї диполя паралельно по-
лю добавка до частоти диполя скрiзь є вiд’ємною.
Уявна частина частоти може бути рiзних знакiв: вiд’-
ємною у досить широкому iнтервалi полiв, та дода-
тною на певнiй дiлянцi полiв областi вiд’ємної дифе-
ренцiальної провiдностi. При певних температурах та
концентрацiях носiїв струму система є нестiйкою, i
може мати мiсце ефект наростання коливань цiєї си-
стеми. Тiльки при орiєнтацiї диполя паралельно полю
система може бути нестiйкою, що пов’язано iз вза-
ємодiєю диполя з хвилями, якi поширюються пара-
лельно полю. При зменшеннi концентрацiї носiїв за-
ряду ефекти перенормування частоти та нестiйкостi
системи збiльшуються, а при збiльшеннi коефiцiєн-
та дифузiї ефект перенормування частоти ослаблює-
ться.

Коли диполь орiєнтований перпендикулярно до по-
ля, добавка до частоти диполя скрiзь є вiд’ємною. До-
бавка до загасання диполя є строго меншою за нуль,

тому у такiй системi можливе тiльки загасання коли-
вань.

Спiльним в обох розглянутих випадках (коли µ′ =
0 та µ′ 6= 0) є те, що при орiєнтацiї паралельно по-
лю в обох системах може мати мiсце нестiйкiсть та
наростання коливань, а при двох iнших орiєнтацiях
наявний ефект iндукованого електронами загасання
коливань системи.

Дослiдженi явища можуть бути застосованi в мо-
лекулярнiй плазмонiцi, а також для генерацiї субте-
рагерцового та терагерцового випромiнювання.

Автор висловлює подяку професору В.О. Кочелапу
за постiйну увагу до роботи.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДРЕЙФУЮЩИХ ЭЛЕКТРОНОВ
С ОТДАЛЕННЫМ ДИПОЛЕМ

С.Н. Кухтарук

Р е з ю м е

Статья посвящена исследованию взаимодействия дрейфую-
щих двумерных электронов и отдаленной молекулы. Для это-
го рассмотрено взаимодействие двумерного электронного газа
(2DEG) с отдаленным диполем при трех возможных ориента-
циях последнего. Получено дисперсионное уравнение для сов-
местных колебаний 2DEG и диполя. Проведены аналитическое
и численное исследования этого уравнения. Для ориентации
диполя перпендикулярно к приложенному электрическому по-
лю имеет место эффект затухания колебаний, а при ориента-
ции диполя параллельно полю может иметь место эффект на-
растания колебаний системы. Разная зависимость подвижно-
сти от поля по-разному влияет на зависимость инкремента не-
устойчивости от концентрации электронов, что связано с ра-
зными механизмами неустойчивости.
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S u m m a r y

This article is devoted to the study of the interaction of drifting

two-dimensional electrons and a remote molecule. The interaction

of the two-dimensional electron gas (2DEG) with a remote dipole

at three possible orientations of the latter is considered. The dis-

persion equation for joint oscillations of the 2DEG and a dipole is

deduced, and the analytical and numerical studies of this equation

are executed. For the orientations of the dipole perpendicularly

to an applied electric field, the effect of a damping of oscillations

is observed, and, at the orientation of the dipole in parallel to the

field, the effect of a growth of oscillations of the system can arise.

Different dependences of the mobility on the field strength affect

differently the dependence of the instability increment on the con-

centration of electrons, which is related to different mechanisms of

instability.
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