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Коливнi процеси в мiжзонних електронних
переходах у шаруватих кристалах InSe
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Чисельно обчислено iмпульсну характеристику електронної складової вiдносної дiелектричної проникностi шаруватого кристала n-InSe зi спектра
модульованої за iнтенсивнiстю свiтлового потоку фотопровiдностi. Обчислення проведенi методом iнтерполяцiї спектра кубiчними сплайнами з використанням бiблiотеки високоточних обчислень MPFR. Отримана iмпульсна характеристика описує процес встановлення дiелектричної поляризацiї
кристала в часовому просторi в дiапазонi малих часiв 10−15 − 10−13 с та
має вигляд коливного процесу з загасанням. Частота коливань вiдповiдає
ширинi енергiї забороненої зони кристала InSe (1,22 еВ) з часом загасання
7 · 10−14 с. Проте, перше повне коливання проходить з дещо вищою частотою, що зумовлено впливом iншої iнтенсивної смуги поглинання кристала
з енергiєю активацiї ∼ 1, 43 еВ.
Ключовi слова: iмпульсна характеристика, вiдгук в часовому просторi,
модульована фотопровiднiсть, iнтегральне перетворення Фур’є, дiелектрична поляризацiя

1

Вступ

Вiдносна дiелектрична проникнiсть твердих тiл характеризує їхню здатнiсть поляризуватися у зовнiшньому електричному полi. Для реакцiї твердого тiла на змiну
зовнiшнього електричного поля потрiбен певний час. Тому для опису перехiдного
процесу в часовому просторi використовують iмпульсну h(t) або перехiдну f (t) характеристики, якi є реакцiєю змiни поляризацiї з часом на змiну електричного поля
у виглядi дельта-функцiї або прямокутної сходинки, вiдповiдно. У частотному просторi використовують частотний спектр, амплiтуда синфазної χ1 (ω) i змiщеної по
фазi на 90◦ χ2 (ω) складових якого є реакцiєю поляризацiї на змiнне з часом вiдповiдно до синусоїдального закону з циклiчною частотою ω електричне поле [1, 2]. Як
iмпульсна характеристика, так i частотний спектр описують кiнетику того самого
c Флюнт О., 2016
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процесу i тому не є незалежними. В лiнiйних системах вони пов’язанi мiж собою
через пряме i зворотне iнтегральнi перетворення Фур’є:
2
h(t) =
π

Z∞

2
χ1 (ω) cos(ωt)dω =
π

0

χ1 (ω) =

Z∞

χ2 (ω) sin(ωt)dω

(1)

0

h(t) cos(ωt)dt,

0

Z∞

χ2 (ω) =

Z∞

h(t) sin(ωt)dt

(2)

0

Перехiдну (iмпульсну) характеристику модульованих спектрiв фотопровiдностi
можна обчислювати як за частотою модуляцiї iнтенсивностi свiтлового потоку, так
i за частотою електромагнiтної хвилi. У першому разi отримуємо реальну часову
залежнiсть релаксацiї струму фотопровiдностi, яку, в принципi, можна спостерiгати експериментально, записуючи змiну струму фотопровiдностi зi змiною часу
пiсля раптового припинення освiтлення кристала. Проте спектр модульованої фотопровiдностi також залежить вiд довжини хвилi електромагнiтного випромiнювання.
Перетворення Фур’є вiд частоти електромагнiтного випромiнювання може дати iмпульсну характеристику в часовому просторi кiнетики дiелектричної поляризацiї, а
тому i електронної складової дiелектричної проникностi, зумовленої тими електроними переходами, якi приводять до фотопровiдностi.
Селенiд iндiю – шаруватий напiвпровiдник з шириною забороненої зони приблизно 1,2 еВ за кiмнатної температури, перспективний для виготовлення напiвпровiдникових фотоелектричних приладiв [3–5]. Дослiдження кiнетики вiдгуку електронної пiдсистеми кристалiв InSe на змiну зовнiшнього електричного поля важливi як для дослiдження поведiнки високочастотної складової вiдносної дiелектричної
проникностi зi змiною часу, так i для вивчення особливостей електронного зонного
енергетичного спектра кристала.

2

Методика проведення обчислень iнтегральних перетворень Фур’є та його перевiрка на моделi лiнiйного гармонiчного осцилятора

Спектри синфазної χ1 (ω) та змiщеної по фазi на π/2 χ2 (ω) складових гармонiчного вiдгуку лiнiйного гармонiчного осцилятора з загасанням пiдлягають формулi
χ1 (ω) − jχ2 (ω) =

χ0 ω02 (ω02 − ω 2 )
χ0 ω02 γω
−
j
(ω02 − ω 2 )2 + γ 2 ω 2
(ω02 − ω 2 )2 + γ 2 ω 2

(3)

де j – уявна одиниця, ω0 – циклiчна частота власних коливань, γ – коефiцiєнт загасання.
На рис. 1а показано спектр лiнiйного гармонiчного осцилятора з ω0 /(2π) =
1014 Гц i γ = 1014 c−1 . На частотi власних коливань на частотнiй залежностi уявної

О. Флюнт
ISSN 1024-588X. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. 2016. Вип. 51

100

8
6

6
4

4

A
14

i

1

,

i

2

h(t), 10

,

.

.

2

2

0

-2

0

-2

-4

-4
13

14

10

-6

15

10

10

0

2

4

t, 10

f,

6

8

-14

c

Рис. 1: Спектр дiйсної χ1 та уявної χ2 частин лiнiйного резонансного процесу з ν0 = 1014
Гц i γ = 1014 с (а) та iмпульсна характеристика в часовому просторi, обчислена чисельно
за допомогою iнтегрального косинус перетворення Фур’є зi спектра уявної частини резонансного вiдгуку (б)

частини спектра спостерiгаємо гострий максимум, ширина якого залежить вiд коефiцiєнта загасання γ. Синфазна частина комплексного вiдгуку на частотi близькiй
до ω0 зазнає рiзкого коливання, яке близьке до розриву за малих значень γ.
Для обчислення iмпульсних характеристик резонансних спектрiв використаємо
метод iнтерполяцiї спектрiв кубiчними сплайнами, який дозволяє проводити обчислення для спектрiв вiдстанi мiж точками якого неоднаковi за величинами [6–8]. Метод реалiзовано за допомогою бiблiотеки високоточних обчислень MPFR [9], оскiльки в процесi проведення обчислень доводиться обчислювати суми доданкiв, якi вiдрiзняються мiж собою на багато порядкiв за величиною.
Перед проведенням обчислень методом iнтерполяцiї спектрiв кубiчними сплайнами, проведемо перевiрку придатностi цього методу для обчислення iнтегральних
перетворень Фур’є резонансних спектрiв на моделi лiнiйного гармонiчного осцилятора. Спектр уявної складової вiдгуку, який вiдповiдає моделi лiнiйного гармонiчного осцилятора з загасанням, має вигляд симетричного максимуму на залежностi
вiд частоти електромагнiтної хвилi. Iмпульсну характеристику для моделi лiнiйного
гармонiчного осцилятора можна отримати аналiтично у виглядi:
2
h(t) =
π

Z∞
0

Z∞

χ0 ω02 γω
sin(ωt)dω ∼
− ω 2 )2 + γ 2 ω 2
0
!
r
 γ 
2
γ
ω02 − t + ϕ
∼ A exp − t sin
2
4

2
χ2 (ω) sin(ωt)dω =
π

(ω02

(4)

де A, ϕ – константи. Вона має вигляд загасаючих гармонiчних коливань з частотою
трохи меншою нiж ω0 .
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Чисельно обчислена iмпульсна характеристика цього спектра за допомогою iнтегрального синус перетворення Фур’є спектра уявної частини вiдгуку показана на
рис. 1б. Звiдси видно, що iнтерполяцiя кубiчними сплайнами може бути використана
для обчислення iнтегральних перетворень Фур’є резонансних спектрiв.

3

Спектр модульованої фотопровiдностi шаруватого кристала n-InSe та його iмпульсна характеристика у часовому просторi

Переважно спектри фотопровiдностi напiвпровiдникiв мають форму асиметричного резонансного процесу з гострим максимумом та довгохвильовим краєм, якi
вiдповiдає iнтенсивнiй смузi поглинання мiж стелею валентної зони i дном зони
провiдностi. На рис. 2а показано спектр модульованої фотопровiдностi шаруватого
кристала GaSe на довжинах хвиль вiд 400 до 100 нм. Вимiрювання спектрiв модульованої фотопровiдностi проводили за допомогою спектрофотометра СФ-4А. Модуляцiю iнтенсивностi свiтлового потоку здiйснювали за допомогою механiчного обертання металевого диска з прорiзами. Для вимiрювання синфазної синусоїдальної
складової струму фотопровiдностi використовували синхронний пiдсилювач УПИ1, на вхiд опорного сигналу якого подавали електричний перiодичний сигнал з пари
свiтлодiод-фотодiод промiнь свiтла якої перiодично перекривав модуляцiйний диск.
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Рис. 2: Спектр модульованої за iнтенсивнiстю свiтлового потоку фотопровiдностi шаруватого кристала InSe вiд довжини (а) та частоти (б) хвилi електромагнiтного випромiнювання
на частотi модуляцiї iнтенсивностi свiтлового потоку 500 Гц

Спектр фотопровiдностi вiд частоти хвилi електромагнiтного випромiнювання
(рис. 2б) можна розглядати як резонансний процес (3) з усередненою добротнiстю
рiвною Q = ω0 /∆ω = 7, 5, де ∆ω – пiвширина спектра на висотi 1/2 вiд значення у
максимумi. Асиметрiя спектра фотопровiдностi вiд енергiї кванта свiтла або частоти
електромагнiтного випромiнювання вказує на те, що спектр включає в себе декiлька
iнтенсивних елементарних смуг поглинання. Спектр дiйсної частини фотопровiдно-
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Рис. 3: Iмпульсна характеристика за частотою електромагнiтного випромiнювання отримана зi спектра модульованої фотопровiдностi шаруватого кристала InSe за допомогою
iнтегрального синус перетворення Фур’є

стi i1 (ω) пропорцiйний до оптичного коефiцiєнта поглинання, який пропорцiйний до
уявної частини оптичної дiелектричної проникностi. Тому для обчислення iмпульсної характеристики будемо використовувати iнтегральне синус перетворення Фур’є
(1).
Iмпульсна характеристика в часовому просторi обчислена за допомогою синус
перетворення спектра синфазної складової фотопровiдностi кристала InSe показана
на рис. 3. Вона має вигляд осциляцiйного процесу з загасанням амплiтуди коливань. Проте iмпульсну характеристику кристала InSe не можна апроксимувати за
допомогою однiєї синусоїди з загасанням тому, що фаза наступних пiсля першого
повного коливання сильно змiнюється та наближається до функцiї косинуса. До того
ж перша осциляцiя вiдрiзняються трохи вищою частотою та меншим часом релаксацiї (бiльшим коефiцiєнтом загасання). Це вiдповiдає iнтенсивнiй смузi поглинання з енергiєю кванта порядку 1,43 еВ. Наступнi коливання з частотою осциляцiй
3 · 1014 Гц (1,22 еВ) вiдповiдають енергiї ширини забороненої зони кристала. Загасання амплiтуди осциляцiй дозволяє визначити добротнiсть осциляцiйного процесу
Q = ω0 /γ = 6, 6 та коефiцiєнт загасання γ/2 = 1, 4·1014 с−1 . Оскiльки дiелектричний
спектр кристала в дослiджуваному дiапазонi енергiй та довжин хвиль зумовлений
електронними переходами, то особливостi iмпульсної характеристики зумовленi особливостями електронного зонного енергетичного спектра кристалiв InSe.

Висновки
Чисельне обчислення iнтегрального синус перетворення Фур’є модульованих за
iнтенсивнiстю свiтлового потоку спектрiв фотопровiдностi дозволяють отримати iм-

О. Флюнт
ISSN 1024-588X. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. 2016. Вип. 51

103

пульсну характеристику в часовому просторi електронної дiелектричної поляризацiї
кристалiв. Iмпульсна характеристика описує залежнiсть вiд часу реакцiї електронної складової поляризацiї кристала внаслiдок дiї iмпульсу зовнiшнього електричного
поля у виглядi дельта-функцiї зумовлених тими iнтенсивними смугами оптичного
поглинання, якi приводять до фотопровiдностi. Отримана iмпульсна характеристика шаруватого кристала n-InSe має вигляд осциляцiйного процесу з загасанням.
Частота коливань вiдповiдає енергiї ширини забороненої зони 1,22 еВ; коефiцiєнт
загасання γ/2 = 1, 4 · 1014 с−1 (час релаксацiї τ = 7 · 10−14 с). Проте, iмпульсну
характеристику не можна апроксимувати за допомогою синусоїди з загасанням з
одним значенням перiоду. Перше повне коливання має дещо вищу частоту, що зумовлено впливом на кiнетику електронної складової дiелектричної релаксацiї iншої
iнтенсивної смуги поглинання кристала n-InSe з енергiєю активацiї ∼ 1, 43 еВ.
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Oscillating processes in interband electronic transitions in InSe
layered crystals
O. Fl’unt
Ivan Franko National University of Lviv
Dragomanov St., 50, 79005 Lviv, Ukraine
e-mail: ﬂunt@electronics.lnu.edu.ua
Impulse response of electronic term of relative dielectric permittivity of layered
crystal n-InSe spectrum of light beam intensity modulated photoconductivity
has been numerically calculated. The calculations are performed by the spectrum
interpolation using cubic splines and applying high-precision computation library MPFR. The resulting impulse response describes the process of installing of crystal dielectric polarization in the time-domain within small values of
10−15 −10−13 s range and looks like oscillating relaxation process. The oscillation
frequency corresponds to the width of the energy band gap of InSe crystals (1.22
eV) with relaxation time 7 · 10−14 s, but the ﬁrst full oscillation characterized by
slightly higher frequency is caused by the eﬀect of another intense absorption
band with activation energy of 1.43 eV.
Key words:
pulse characteristic, time-domain response, modulated
photoconductivity, integral Fourier transform, dielectric polarization
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Колебательные процессы в межзонных электронных переходах в
слоистых кристаллах InSe
О. Флюнт
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
ул. Драгоманова 50, 79005 Львов, Украина
e-mail: ﬂunt@electronics.lnu.edu.ua
Численно вычислено импульсную характеристику электронной составляющей относительной диэлектрической проницаемости слоистого кристалла n-InSe из спектра модулированной по интенсивности светового потока
фотопроводимости. Вычисления проведены методом интерполяции спектра
кубическими сплайнами с использованием библиотеки высокоточных вычислений MPFR. Полученная импульсная характеристика описывает процесс установления диэлектрической поляризации кристалла во временном
пространстве в диапазоне малых времен 10−15 − 10−13 с и имеет вид колеблющегося процесса с затуханием. Частота колебаний соответствует ширине
энергии запрещенной зоны кристалла InSe (1,22 эВ) с временем затухания
7·10−14 с, однако, первое полное коллебание имеет несколько более высокую
частоту, що обусловлено влиянией другой интенсивной полосы поглощения
кристалла с энергией активации 1,43 эВ.
Ключевые слова: импульсная характеристика, отзыв во временном пространстве, модулированная фотопроводимость, интегральное преобразование Фурьє, диэлектрическая поляризация

