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Resumo

A superfície'(100) do Silício é estudada através de métodos de primeiros

princípios, baseados na Teoria do Funcional da Densidade e no Método dos

Pseud.opotenciais. Estud.amos as propriedades eletrônicas e estruturais das

principais reconstruções desta superfÍcie. Obtivemos os principais sítios lig-

antes para pequenas estruturas de Germânio adsorvidas sobre ela' Para um

átomo adsorvido o sítio mais estável encontrado foi o sítio M, semelhante

a resultados existentes na literatura. A diferença está na con-figuração dos

dímeros de Si da superfÍcie. Observamos que diferentes configurações destes

dímeros nos forneciam diferentes sítios metaestáveis. O deslocamento dos

dímeros da superfície é tratado então como um novo grau de liberdade para

a adsorção de átomos, além da posição destes sobre a superfície. Também

foi estudada a adsorção de alguns trímeros de Ge sobre a superfície, sendo

que a estrutura'encontrada como sendo a mais estável concorda muito bem

com outros resultados teóricos e experimentais.
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Abstract

The (i00) surface of Silicon is studied using First Principles methods,

based on the Density Functional Theory and on the Pseudopotential methocl.

\Me obtained the electronic and structural properties of the most important

reconstructions of this surface and we also obtained the main bonding sites

for the adsorption of small Ge structures on the surface. Site M was found

as being the most stable for the monomers adsorption, similar to previous

results on the literature. The main difference is on the buckling of the silicon

s¡rface dimers. We observed that different configurations of these buckling

gave us different metastable adsorption sites. We then insert a new degree

of freedom for this kind of adsorption, related to the buckling of the silicon

surface dimers. \Me also studied the adsorption of Ge trimers on the surface,

and the structure found as being the most stable agree very well with previous

theoretical and experimetal results.
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Capítulo 1

Introdução

O nível ao qual a ciência e a tecnologia chegaram atualmente impressiona

pela velocidade com a qual estas evoluíram. O mais interessante é que elas

Sempre andaram juntas, uma auxiliando a outra a ultrapassar barreiras.

A Física dos Materiais, em particular, foi responsável por algumas das

mais importantes descobertas deste século. Podemos destacar aqui o tran-

sistor, responsável por uma imensa evolução na eletrônica; ligas ultraleves e

ultraresistentes, usadas na indústria aeronáutica; biomateriais, utilizados na

medicina; materiais magnéticos capazes de armazenar dados e lasers semi-

condutores, utilizados para os mais variados fins.

Todos estes exemplos, intensivamente aplicados nos dias de hoje, pas-

saram primeiramente por exaustivos estudos básicos, que levaram a um com-

pleto entendimento dos problemas e que levaram a aplicações sem as quais

hoje o homem não viveria.

O transistor, por exemplo, foi desenvoivido primeiramente na década de

40, atravês de estudos teóricos. O primeiro transistor, construído em 1947

tinha cerca deLcm de comprimento. Nos dias atuais, existem Circuitos Inte-

grados deste tamanho que possuem da ordem de milhões de transistores no

seu interior. E isto tudo é resultado da pesquisa básica na área de semicon-

dutores.

1
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Este tipo de aplicações fez com que o estudo de materiais se desenvolvesse

muito nos últimos tempos. Junto a isto, foram sendo desenvolvidos métodos

cadavezmais precisos para se tratar estas estruturas numa escala microscópi-

ca. Outro fato que também impulsionou muito o estudo de materiais foi o

desenvolvimento d.e computadores super potentes, capazes de fazet milhões

de cálculos por segundo.

Pela maneira como o mundo está evoluindo, a tendência é que se desen-

volvam equipamentos cada vez menores e que sejam cada vez mais potentes

e mais efrcazes. O estudo de novas ligas semicondutoras mostra que disposi-

tivos de Arseneto de Gálio (GaAs) ou Silício-Germânio (SiGe) seriam muito

mais velozes e muito mais eficazes do que os dispositivos atuais, de Silício'

O desenvolvimento de técnicas como o MBE (Molecular Beam Epitaxy),

na qual diferentps átomos são jogados sobre uma superfície a uma taxa de-

terminada, permitem a formação de ligas que não existem na natureza' e que

possuem caracterísiticas interessantes tecnologicamente. Junto à esta técni-

ca, foi desenvolvido na década passada uma técnica chamada Microscopia de

Tunelamento Eletrônico (STM), que é capaz de observar estruturas ao nível

atômico. Estas duas técnicas juntas nos permitem estudar a forma como

estas ligas começam a se formar, o que permite também uma manipulação

da estrutura do crescimento para se obterem características específicas.

É justamente este o objetivo principal deste trabalho. Estudamos os

primeiros estágios do crescimento de Germânio sobre uma superfície de Silí-

cio, e obtivemos as posições preferenciais para a ligação de monômeros,

dímeros e trímeros.

Para isto, utilizamos métodos de primeiros princÍpios, ou seja, méto-

dos totalmente baseados na teoria quântica, livre de parâmetros empíricos.

Este tipo de método nos fornece de forma bastante precisa as propriedades

eletrônicas e estruturais do material. Para obter estes resultados, se faz

necessário o uso de computadores, visto que para se obterem as informações

sobre cada estrutura são necessários milhões de cálculos.

2
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No segundo capítulo d,este trabalho, daremos uma noção dos métodos uti-

lizados para fazer os cálculos. Explicaremos a Teoria do Funcional da Den-

sidad.e, o Método dos Pseudopotenciais, o método utilizado para obtenção

das energiâs e a forma utilizada para a dinâmica de núcleos e orbitais' No

capítulo três, daremos uma noção das principais características estruturais e

eletrônicas da superfície (100) do Silício, que é a superfície que utilizaremos

para o crescimento. No capítulo quatro apresentaremos nossos resultados

para adsorção de pequenas estruturas de Ge sobre Si(100). Paralelamente

discutiremos alguns dos resultados mais relevantes de Si e Ge sobre Si(100)

já existentes na literatura.

3



Capítulo 2

Método de
Total

Cálculo de Energra

Todos os resultados apresentados aqui foram obtidos através de cálculos

de primeiros princÍpios. Esse tipo de cáiculo é o que segue mais rigorosa-

mente a Mecânica Quântica, e por isso eles são chamados de "O Estado

da Arte" no cálculo de estrutura eletrônica. Se analisarmos bem, a única

informação preliminar que necessitamos é o número atômico dos átomos que

compõe o sistema de interesse. Esta é a grande diferença entre cálculos de

primeiros princípios e outros tipos de cálculos, como os semi-empíricos ou

semiclássicos. Estes outros métodos necessitam de informações preliminares

sobre as propriedades físicas do material, para que o cálculo seja ajustado cle

modo a fornecer resultados coerentes.

Apesar da Niecânica Quântica nos dar o caminho para a solução dos nos-

sos problemas, é impossÍvel chegarmos a uma solução exata, visto que Sempre

esbarraremos nos "problemas de muitos corpos". Estes problemas se orig-

inam do fato de a Hamiltoniana total conter um termo de interação entre

elétrons, termo este que não é solúvel exatamente. Para transpor estes prob-

lemas, fazem-se necessárias algumas aproximações e alguns truncamentos,

que serão descritos adiante.

a
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Nosso objetivo é calcular a energia total de um sistema em várias configu-

rações, para que seja possível uma comparação e para que possamos concluir

qual a configuração mais estável, ou, a energeticamente mais favorável' Para

realizar tais cálculos, utilizamos a Teoria do Funcional da Densidade e o

Método dos Pseudopotenciais. Os cálculos foram realizados utilizando-se o

conjunto de programas desenvolvido pelo Fritz-Haber-Institut, na Alemanha

lFHre6MDl [1].

Passaremos agora a descrever os métodos que foram utilizados e que são

implementados neste programa.

2.L A Teoria do Funcional da Densidade(TFD)

Hohenberg e Kohn (HK)[2] propuseram uma teoria para calcular a energta

total de um conjunto de elétrons sob a influência de um potencial externo.

O primeiro passo é descrever a Hamiltoniana do sistema em questão:

H:f+V+Û., (2 L)

onde

f :t I"r' (,) vú(r)dr :; l,þ'(,)v2þe)ar,
(2 2)

é a energia cinética,

é o potencial externo e

í, : 
1,, @)Q5T @) t¡t (r) tu, (2 3)

û :; I ¡ _r,,rt (') ,.i t t),þ (,'),þ (r) drtu' , (2 4)
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é o potencial coulombiano. 
^ +

Note que aqriþ(r) é o operador de campo, ñ'(r) :'þ' (')'þG) et o oper-

ador densidade e n(r) : @ln,@ld) e o valor esperado da densidade no estado

fundamental.

A TFD se baseia em dois teoremas propostos por HK, que podem ser

provados de uma maneira simples e elegante.

O pri,me'iro teorema diz que o potencial externo'u(r) sentido pelos elétrons

é um funcional único da densidade eletrônica n,(r)'

suponhamos que l4') seja o estado fundamental do sistema, com umâ

Hamiltoni urra È referente a um potencial externo u(r). Suponhamos também

que exista n^ or.tto potencial externo ,'(t), que resulta numa Hamiltoniana

-â' e ,rrrrn estado l/'). Os dois potenciais levam à mesma densidade n(r).

Note que devem ser considerados estados não degenerados.

Desta forma temos que:

(ólHló) < (ó'lHló'l : \ó'lry'ló') + @'lv -v'lÓ'), (2.5)

ou

E<8,+ [r,(r) - ,'(r)] n(r)dt. (2.6)

Da mesma förma, se partirmos de (ó'lH'lÓ'), teremos:

Somando (2.6) e (2.7), obteremos

E,<E+ [r'(r) - u(r))n(r)dr

E+8,<8,+E

(2.7)

(2 8)
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como pode ser visto, esta é uma relação impossível. Portanto, a suposição

de que os potenciais o(r) e u'(r) são diferentes é inconsistente' Assim sendo,

o potencial externo o(r) C um funcional único da densidade n(r), visto que ela

era a única quantidade igual nos dois casos descritos acima' Como somente

exite um estado l@) e uma Hamiltoni urru È para um dado ø(r), estes também

são funcionais únicos d.a densid.ade eletrônica n,(r). Por causa deste fato, esta

teoria se chama Teoria do Funcional da Densidade.

O segund,o teorema proposto por HK diz que a energia do estado funda-

mental Eold é mínima para a densidade n(r) correta'

Este teorema também é facilmente comprovado. Temos que:

Esfn]: u(r)n,(t)dr t- F ln,l,, (2.e)

onde

F fn,l : (Olf + Ùløl (2.10)

A energia para uma outra densidade n'(r) será:

E lnil: (ó'lvló') + (ó'lf + Ûló'). (2.11)

Estamos supondo que o número total de partículas seja mantido con-

stante, ou seja l/ lr] : I n,(r)fu: .fy' é constante. Por causa disso é que em

(2.11) estamos usando Û ao invés deV'.
Se reescrevermos (2.9) de forma que:

Eol"l : @lvló) + \ólÌ + Ûló), (2.12)

e juntarmos esta equação com (2.11), teremos que
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Eoln,) < E[r;], (2.13)

em virtude do valor esperado da energia ser menor para o estado Id), q,t.

é o autoestado correspondente à Hamiltoniana -Û.

Portanto, a energia do estado fundamental será mínima para a densidade

do sistema n(r) correta.

Agora que possuímos estes dois teoremas em mãos, precisamos encontrar

uma forma de descrever a Hamiltoniana em função de n. Começaremos pela

função Fln], que pode ser escrita como:

F [n,) : (OlÌ + Ûló), (2.14)

sendo que

(ólf ló) : To ln,l t 7,. [n], (2.15)

(ólÛló) : u.ln,l r u,.lnl, (2.16)

onde I ln] ê a energia cinética de um sistema de partículas não in-

teragentes, U.[n] é a energia coulombiana (termo de Hartree) e 8,"[n] :
T,"ln) I (J,"ln] ê, a energia de troca e correiação. Note que neste último

termo (E*"ln)),, também existe uma correção para a energia cinética'

O termo de troca e correlação não possui uma fórmula analítica exata.

Para contornar esse problema, fazemos uma aproximação supondo que a

densidade n(r) varia muito lentamente, de forma que a energia de troca e

correlação somente dependerá da densidade eletrônica local. Desta forma

E,.lr,l: n,(r)e,. (rz(r))dr (2.17)
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Esta aproximação é chamada de Aproximação da Densidade LocaI' e,. ê

a energia de troca e correlaçã,o por elétron, e ela ê calculada como se fosse

a energia de exChange e correlação de um gás de elétrons de densidade uni-

forme n, igual à densid.ade n,(r) em questão. Esta energia deve ser calculada

utilizando-se algum método alternativo.

um outro problema que ainda não abordamos é que somente o mínimo

valor d.a energia possui um signifi.cado físico na TFD, e ainda não foi pro-

posto nenhum método para se determinar este mínimo. Para solucionar este

problema, Kohn e Sham[3] pïopuseram o seguinte método:

Sabe-se que para o valor mínimo da energia, a variação dela setá' zero'

Então:

á86(n) :0. (2.18)

Utilizando o'método dos multiplicadores de Lagrange e a condição de que

N -- I n(r)dr é uma constante, teremos

6lÛs(n,) - elrll : s,

onde e é um multiplicador de Lagrange.

Como Es(n,) ê

então

n,(r)n(r')

Eo(n): | ,@)n(r)d,r-trs4l+ | l+P, drdr't 8,.(n'), (2.20)

(2.1e)

all ,ø"rr)dr+zo b). I I drdr'lE,.(n,)-e n(r) 0dr
lr - .'l

(2.2r)

ou
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I a*ç,¡,ç,)tur I rytn,tut2 I I 
tfltr*tu' 

+ | 
uur*"' uno,-

- , | 6n(r)tu :0, (2.22)

I u,o,þ,n.# *' I # rL,on 
. ry#-'1 

" 
: o, (2 28)

Definimos agora um conjunto de funções ortonormais rpo(r), de forma que

a densidade n(r) possa ser deflnidâ por

n(r) : Ðei(r)po('),
N

¿:l

(2.24)

e então

I urrL') 
[,,{')+ +P *, I fà' *uu¡{ù -,f

assim teremos

A energia cinética será dada por

ón(r) :6eiþ)en$), (2.25)

go@)dr :0.

(2.26)

roln): -+r, I d,rei@)Y2ç¿(r). (2.27)
¿7,t

como 6vit) é arbitrário, obteremos as seguintes equações de schrodinger

de uma partÍcula:
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l-io'+ u(r) *, I éàot .ry#l r,(') : e¿e¿(r) (228)

Essas equações são conhecidas como Equações de Kohn-Sham. É impor-

tante enfatizar que as autofunções p¿(r) não possuem nenhuma função além

de determinar a densidade eletrônica do estado fundamental'

Para se obter o valor da energia no estado fundamental, multiplicamos a

equação (2.28) por <pf (r) e integramos em r:

eiG) v2+u(r)+2
2

1 léà*. 6E*.(n,) poft)dr: ei@)e¿eo@)dt

(2.2s)

Duo,

çí zt¡

(2.32)

6n,

Somando sobre todos os elétrons obtemos:

t
*'Ð I l+#drdr't+ I vie)ryffie,@)h:Ð'o (230)

Substituindo a equaçao (2.20) na equação acima:

Eo(n). I I+#rrd*' - n,"(n,)a \- | v;{,)tr#r,(r)dr:

fazendo

6n,

obtemos parâ o valor da energia

2
v2 eoQ)d,r+\ eiQ)u(r)eo@)tuI

68,. _ d(n,e*. (")) _
\trr",

çit)
1

dn,
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¡¿

Eo("): t
i:1

(2.33)

Como podemos ver, este é um típico caso de um problema de muitos cor-

pos que é transfàrmado em problemas mais simples, de uma única partícula'

Desta forma, pod.emos calcular a densidade eletrônica do nosso sistema, e

com isto, podemos também obter todas as outras propriedades.

Um outro fato que deve ser enfatizado é que as energias €¿ não corlespon-

dem as energias independentes dos elétrons. Somente a Sua Soma possui um

significado como parte da energia para o estado fundamental.

2.2 Pseudopotenciais de Norma conservada

A interação dos elétrons com os núcleos atômicos é o assunto desta seção.

Nos cálculos realizados por nós as funções de onda são descritas por expansões

em ondas planab. Entretanto, seria muito caro descrevê-las totalmente, em

vista da grande quantidade de nodos que estas possuem na região nuclear.

O método dos pseudopotenciais faz uma simplificação que torna os cálculos

mais viáveis computacionalmente) sem perder as caracterÍsticas dos átomos

que iremos trabalhar.

Este método se baseia no método OPW, onde os átomos são divididos em

duas partes: (i) os elétrons de valênica, aqueles da última camada eletrôni-

ca (maior número quântico principal), que são responsáveis pelas ligações

quÍmicas; (ii) o câroço iônico, constituído pelo núcleo e pelos elétrons que

não são de vaiência.

A Métod.o dos Pseudopotenciais atua na região do caroço iônico, elimi-

nando a necessidade de se introduzirem os estados do caroço. Desta forma,

,, - I I ++rrdr' t l "orl,,"(,(')) - þ,"(n,(r))l dr
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a função de onda nesta região será substituÍda por uma função suave e sem

nodos, que pod.e ser descrita por um conjunto de ondas planas muito menor'

Apesar de não descrever corretamente os potenciais na regiáo do caroço,

as funções de onda são corretamente descritas na região de valência' Estes

pseud.opotenciais são contruídos de forma a seguirem as seguintes propriedades

o os autovalores real e pseudo devem ser iguais;

o as autofunções real e pseud"o devem ser iguais para posições acima rle

um raio de corte r";

o as integrais d.e 0 a r das densidades de carga real e pseudo devem ser

iguais par? r > r"(conservação da norma);

o a d,erivada logarítmica das funções de onda real e pseudo e as suas

primeiras derivadas com reiação à energia devem ser iguais pata r > rc;

Este tipo de pseudopotenciais são chamados de Pseudopotenciais de Nor-

ma conservada, e foram descritos por Haman , Schluter e Chiangfa] (HSC) e

posteriormente por Bachelet, Haman e Schluter[5] (BHS)'

Para obtermos pseudopotenciais do tipo HSC, resolve-se primeiramente o

átomo em questão, utilizando-se um método de primeiros princípios (Teoria

do Funcional da Densidade). Com isto, obtemos o valor do potencial real

V(r) e também a função de onda:

ü(r) : lYø]y¿^(e,) (2.J4)\/ [ r I -'
Como se trata de um problema com simetria esférica, a função de oncla

utilizada será somente a parte radial un(r).

O pseudopotenciai é construído da seguinte forma:

väØ: 
[' - , (;)] u,", i c,r (k) ,

(2 35)
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onder"¿é o raio de corte " r@) é uma função de corte responsável por

forçar Vü?) tender pataV(r) para' r ) ru' O raio de corte sempre é

escolhido de forma a estar entre o úitimo nod,o da funçáo de onda real e o

úItimo pico.

substituindo este potencial v{," na equação radial de schrödinger com

um autoval or €¿, obteremos uma autofunção sem nodos wu.. A constante c¿

serve para que o pseud'o-autoualor 61¿ seja igual ao autovalor real e¿'

Para que as funções de onda real e pseud,o sejam iguais acima do raio rie

corte, introduzimos uma constante de forma que

l¿wu(r) : '¿(')' 
(2'36)

Para satisf'azer às outras propriedades, mudamos a pseudo-função de onda

de forma que

,rn(,) :1el.,nçr)-t 6¿s¿(;)] Q37)

onde g¿ é uma função de corte responsável por tornar o pseudopotencial

finito na origam e 6¿ é uma constante que garante a normalização, ou seja:

"7i l-,n?) 
t 6¿s¿ (;r)f' o, : t (2 3s)

0

O pseudopotencial frnalVff(r) ê encontrado invertendo-se a equação ra-

d.ial d.e Schrödinger, com função de onda ,rn(r) e autovalot €v. Ãs funções

de onda real e pseud,o podem ser vistas na Figura (2.1) , com seus respec-

tivos raios de corte, para o silÍcio. os pseudopotenciais podem ser vistos na

Figva 2.2.

As funções de corte usadas possuem a seguinte forma:
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f @): exP(-ø3'5), (2.3e)

ht(r) : r¿+l exP(-ra) (2.40)

15

Fmcoes de onda Pseudo e Tohl

r(bohr)

d

õ
d

€os
úto
s

Fignra 2.1: F\rnções de onda reat (hrha pontilhada) e pseudo (linha sólida)' Os

raios de corte utilizados podem ser vistos no detalhe.

Existem ainda outrqs tipos de pseudopotenciais, que são construídos de

ma^neira diferente, mas que seguem a mesma filosofia dos descritos por HSC'

Podemos cita¡ o trabalho de Tloullie¡ s lvlarf,ins [6], que introduziram alguns

vÍnculos aos ¡xeudopotenciais, como o fato da cu¡vatura do pseudopotencial

ser zero na origem e taurbém das quatro primeiras derir¡adas das firnções de

o¡rda real e pseud"o serem iguais no raio de corte. Como os pseudopotenciais

- 
1srê=.972

---- 3s

- 
þ,Fi.436---- 3p

'---- $rc=1.r53
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o
È6

-ss

Pseudopotenc¡ais

r(bohr)

Fig¡ra 2.2: Pseudopotenciais para as diferentes componentes do momento angular
(,:7,213.

usados neste trabalho foram todos gerados utiliza¡rdo o método de BHS,

não entraremos em maiores detalhes sobre os ¡xeudopotenciais de Troullier

e Martins.

2.2,L Separação dos Pseudopotenciais

Se observarmos a Figura 2.2, notaremos que todas as componentof" (r)

tendem paxa o mesmo valor (o do potencial C¡ulombiano (+)) para grandes

valores de r. Isto nos permite então descrever o pseudopotencial como um

terrno local, independente de (. e de longo alcance, somado de termos semilo

cais, de curto alcance. O termo local normalmente é descrito pelo termo com

o maior momento angula,r /. Teremo,s então que:

- 
orF.g721

---- I r:=l.,tit6
--- 2i^=1.153
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vf" ?) : vto'(r) + 6v;t(r), (2.4r)

onde

v¿"(r) : vfi,..(r) 6v;t(r) : vf" ?) - vi:"(Ò (2.42)e

Onde 6V¿'t(r) representa os termos semi-locais'

considerando isto, Kleinman e Bylander [7] propuseram uma separação

totalmente não local. Eles observaram que tornando a forma do pseudopo-

tenciai mais complexa no espaço real, resultava numa grande diminuição do

número de integrais no espaço recíproco.

O termo não local é utilizado no lugar do termo semi-local óV¿"¿(r)' Este

termo é definido da seguinte forma:

6v*¿ (r,r' ) : D 6v :fi Ø ü" (r)Y¿*(r) (6v"r,¿) - lYh@' 
) Ren" (r' ) 6v !f! (r' ),

t'rn 
e.4z)

onde a constante de normalizaçã,a ê dada por

(6Va,¿) : d,rR!' (r)Yfi(r)6v!fiQ)Yn^(r)Rl" (r). (2.44)

Esta mudança não altera a forma original do pseudopotencial, visto que

I ArdT*,(r,r') Rf," (r)Y¿-(r) : aV]f! @) ni" Q)Yø-(r). (2'45)
.t

Como já foi d.ito antes, esta aparente "complicação" do problema na re-

alidade faz com que ele fi.que mais fácii de ser resolvido. Utilizando o termo

semi-local, com uma base N-dimensional, são necessária. 
g+9 

integrais,

enquanto que com o termo não local, são necessárias l/ integrais.
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2.2.2 Transferibilidade

uma vez que o pseudopotencial é gerado, por construção ele já reproduz

corretamente os estados de valência do átomo livre' Entretanto, isto não

acarreta necessariamente numa descrição efrcaz do potencial do átomo em

diferentes estruturas, como moléculas ou sóiidos'

Esta propriedade dos pseudopotenciais poderem ser tranferidos para out-

ras estruturas depende de muitos fatores, entre eles o valor do raio de corte

escolhido e a forma como este pseudopotencial é construído. Deve-se obser-

vaï que quanto menor for o raio de corte, mais eficaz será' a descrição do

pseudopotencial.

Quando os pseudopotenciais usados neste trabalho foram gerados, foram

feitos vários testes, a flm de verifi.car a transferibilidade destes para sólidos

e moléculas. Para sólidos foram feitos cálculos a fim de se obterem algumas

propriedades físicas bem determinadas experimentalmente para o Silício e

o Germânio, como a distância d.e ligação entre átomos no sólido e o bulk

modulus destes.

Para o Silício, obtivemos que a distância de ligação entre os átomos seria

233A,, ot -IYo em relação ao resultado experimental. Para o bulk, modulus

foi encontrada a mesma diferença percentual. No caso do Germânio, en-

contramos que a distância de ligação mais estável seria 2.424,, ou -1, 3% do

valor experimental. Para o bulk mod,ult-¿s encontramos uma diferença de *5%

em relação ao resultado experimental.

Para moléculâs, simulamos as moléculas de 
^9¿z,F1o , 

Ge2H6 e Si,GeH6 e dos

radicais Si,Hs e GeH3. Os radicais foram simulados utilizando-se parte cla

estrutura relaxada das outras moléculas, sem que os átomos fossem relaxados

novamente.

As distâncias atômicas e os ângulos entre os átomos concordaram per-

feitamente com resultados da literatura.

AIém disso, estes cálculos nos forneceram informações a respeito da ener-
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gia das ligações si-si, Ge-Ge e Ge-Si. Para isso, observamos as diferenças de

energia entre as moléculas e oS seus radicais constituintes separados, sem que

eles fossem novamente relaxados. obtivemos que a ligação entre átomos cle

Si vale cerca de 4.36eV, entre os átomos de Ge vale 4.l2ev e para a ligação

Ge-Si foi encontrada uma energia de 4'25eV '

2.3 A Energia Total no Espaço dos Momentos

Apesar de termos em mãos um método preciso para Se obter a enelgla

total de um sistema, o número de integrais que precisam ser resolvidas para

se obter tal objetivo é muito grande. Para tentar tornar este problema mais

simples, Ihm, Zunger e Cohen [8] propuseram' em 1979, um método mais

simples para tratar o problema. A sugestão dos autores é que a energia total

seja calculada no espaço recíproco, ou, no espaço dos momentos.

Para isto, torna-se necessário que façamos a transformada de Fourier de

todos os termos da energia total para o espaço recíproco' A energia total de

um sistema no espaço real é dada Por:

Etutot:T+V+ E*.(r)dsr, (2.46)

2n,(r)n(r') tdst'+
lr - t'l

+ I t ,="'= t, (2-47)
2LlRr-R"|', \

onde ? é a energia cinética, dada por (2.27),V ê o potencial eletrostático,

defi.nid,o em (2.47) como a energia referente aos pseudopotenciais Ups,{., oÎda

/ se refere ao momento angular, somado da interação entre os elétrons mais

v: t | *,frl[Je",r(r -Rr)Pnþ,(r)otr*; ll
x,p,L
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a interação entre os núcleos. O último termo do lado direito de (2'46) é a

energia de correlação e troca.

As funções de onda utilizadas serão descritas por expansões em ondas

planas, de forma que

'þut):Ic(un+G)exp(z(k¿+G)t)' 
(2'48)

G

Assim, podemos defrnir o potencial coulombiano eletrônico e a densidacle

de carga no espaço recÍproco como sendo

Vc 
",¿(G) 

: t Vc.,t(r) exp ( -zGr), (2.4e)

n(G) : I"(r)exp(-zGr)

r

r

v",L(G):u"!f). (2.b1)
u

Fazendo com que f,) seja o volume total do sistema, N o número de átomos

€ Oo¿ : QlN, pod.emos escrever os termos de (2.46) como:

Desta forma, através da Equação de Poisson, obtemos que

2n,(r)n,(r')

(2.50)

(2.53)

;il d,3rd,3r' : ]c, f v",,¿(G)n(G), (2.52)
oGlr - t'l

t","(r) : t p,.(G)exp(zGr),
G
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,, 1 ,þî(r)(-Y')rþo?)d,3r : o ! lc(kn+ G)l' (ko + G)2. (2'54)

i,G

o termo relativo aos pseudopotenciais, primeiro termo do lado direito da

equação (2.47), será no espaço recíproco:

! sqc¡ur"(c)n(c) + t c. (ko+ c)c(kc + G)s(G - G')tJ'o,,r,k¿rG,k¿{G/o
G i,¿,G,GI

(2.55)

onde

s(c) :t=#E¿, (2b6)

lt

é o fator de estrutura, Uo"(G) é a parte local, ou de longo alcance, do

pseudopotencial e Utp",{.,k1+G,k¿*G, é a parte não-local, ou de curto alcance, do

pseudopotencial.

Juntando as equações (2.51), (2.52), (2.53) e (2.55) numa equação de uma

partícula (2.28), obtemos:

I ftu' + G')'óee'r vå"'] c (kn + G') : e¿c (k¿ + G) ' (2'57)

G/

onde

Väe, :V"out(G - G') + Êr,.(G - G') + S(G - G') x

It 
I uo"1c - G') + t uf,",t,u¡+e,u¡+G,

Lt
(2.58)
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A energia total no espaço recíproco será dada então porl

222t-Eøt:+,- " i; \r*,(c)n(c) 
. i p ¡-t*.(G)n,(G,] .; Ð lR, - R"l

(2.5e)

Entretanto, para esta fórmula poder ser implementada computacionai-

mente são necessárias algumas mudanças, em virtude de V"o,,¡(O), t/o"(0) e

iÐ ÉkÃ serem quantidades individualmente divergentes. A fim de re-

solver este problema, resolvemos (2.57) comV"o,¿(Q) e Uo"(Q) iguais a zero'

Isto corresponde a um d.eslocamento do referencial do potencial, mas isto é

corrigido se) para pequenos lGl, o potencial local for dado por

uo"(G) - -Y2* ar * O(G-)
f)"rG,

onde f)o¿ é o volume Por átomo e

', : åTo [u,",", 
. 
"itÀ: 

# I lr,"o,.'Í)* (2 61)

Assim como a expansão para o pseudodotencial não local em (2.60), a

densidade de carga também deve ser expandida, de forma que

n 3 (2.60)

(2.62)Z
I

"(G) þG' + O(G")

onde

É:ås*(n*,(c) - #)

n) 3

lConsideramos aqui que 8,": i"G)p,"(")
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Este último termo introduz um alto índice de diflculdade para a solução

d,as equações. Entret an|o, p não entra na fórmula final da energia, visto que

tanto as interações entre os elétrons como a interação dos núcleos com oS

eiétrons contêm p. Desta forma, os termos se cancelam'

A interação entre os íons é expressa supondo-se que o potencial elet-

rostático médio é zero, ou

| 
- 

222 1 .. 8rZ2

t+ R,l 
:'YEuatd + 

z åry. o,rc2'
(2.64)

(2.66)

-l "l nu,o¿¿. (2.67)

-Y Eua'd : î4ffi -å ¿*. ## : 

" 

(+ffi - *, I

+K¡: atz t.yø,aot¿

onde

G-0

Desta forma, a energia total por átomo será

222

r

Nas equações (2.64) e (2.65), nos somatórios sobre zz, devem ser excluidos

os termos com R, : Q.

Juntando-se as equações (2.60) , (2.62) e (2.64), obtemos que â soma dos

termos antes divergentes será:

Qotlim
lTn.,,rl,(c) 

*(ro"(G)nrcl] * å

Etot : * ; ,o - Ta*2ror"..,(c)n(c) *In",f ø,"(c)",(c) + orz +
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As funções de onda aqui utilizadas são representadas através de expan-

sões de ondas planas. Para que estas expansões não frquem muito com-

plexas, o que tornaria o cáIculo muito custoso, defrniremos uma "Energia

de Corte". Esta energia de corte nos impõe um limite para esta expan-

energia cinética da função de oncla

o que ela. Além disso, no somatório

ca, utilizaremos somente alguns pon-

tos [9], ou mais especificamente, um ponto, o ponto l. Isto pode ser feito

pois, como utilizamos células muito grandes, a respectivà zona de Brillouin

será pequena e, desta forma, pod.emos dizer que o ponto f representa bem o

espaço recíproco.

O mêtodo descrito nesta seção é muito efrcaz na determinação da energia

d.o estado fundamental de um sistema. Entretanto, necessitamos ainda de

um método efrcaz para se obter a posição mais estável clos átomos.

A primeira idéia a respeito disso, foi implementada por Hellman e Feyn-

mann [10]. Neste trabaiho, Feynman acabou com um estereótipo que existia

na época d.e que a energia era o único observável interessante de ser estudado.

I'eynman mostrou que as forças também eram fáceis de ser calculadas) uma

vez que a energia fosse sabida.

Se dissermos que a força numa direção r sobre uma partícula é dada por:

AE (2.68)F, ðr'
e sabendo que

ê fá,clI mostrar que a força será então dada por
H: * I ,þ. (,) Hþ(r)tu,

F,: -l,t'.fOffi,t'(r)dr

(2.6e)

(2.70)
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Desta forma obtêm-se as forças sobre os núcleos em todas as direções'

Car e parrinello [11] também utilizaram conceitos clássicos em cálculos

de estrutura eletrônica. Entretanto, eles foram além da idéia de Hellman e

Feynman, utilizàndo uma dinâmica cliíssica não somente pala o movimento

d.os núcleos, como também para os orbitais.

Foi determinada então uma Lagrangeana para descrever a dinâmica do

sistema constituído dos núcleos e dos orbitais:

,: t !, I d,l,þn(')l'+ l.*run:+ t f,u,"| - El,þo,R¡,d,),
^/r2'J l¡1\ /l ?2ikLue.Tr)

onde ¡; e ¡-t, sáo massas frctícias, M ê a massa dos núcleos, -B representa a

posição dos núcieos,1þ ê o orbital das equações de Kohn-Sham, o representa

as condições de vínculo do sistema e E é o potencial das equações de Kohn-

Sham (2.33).

Desta forma, as equações de movimento dos núcleos e dos orbitais serão

descritas respectivamente Por:

onde À¿¿ sã.o multiplicadores de Lagrange.

Fazendo a dinâmica dos orbitais desta forma, economiza-se muito esforço,

em função de não mais ser necessária a diagonalizaçã,o de matrizes' como

no esquema autoconsistente convencional. Apesar disto, este método foi

sofrendo aiterações, que o tornaram muito mais eflciente. Payne et aI. ll2]
mudaram 2.73 a fim de torná-la mais eficiente, da seguinte maneira:

M¿R¿: -Y nug;
OE

t",þo?,t) -ãÉCÐ. Ð 
À¿,rþn(',/) ,

trþo?,t): -2ttþn?,t) - ffi. Ð 
\¿ntþn(.,ú) ,

(2.72)

(2,73)

(2.74)



CtpÍrUtO z. twnrOnO nn CÁtCuLO DE ENERGIA TOTAL 26

onde 7 é um termo de amortecimento'

A dinâmica pala os núcleos implementada no programafl] também sofreu

algumas alterações em relação à descrição original de car e Parrinello. A nova

posição do íon é dada Por

RI*' : (1 + À)Ri - )Ri-' * #rf ,
(2.75)

ond,e À é um fator de amortecimento e M ê a ma,ssa dos núcleos.



Capítulo 3

A Superfície Si(100)

O estudo de superfÍcies d.os materiais é uma área de pesquisa relativa-

mente recente, visto que ela teve um grande desenvolvimento somente nas

últimas duas décadas. Antes disso, uma preocupação constante para os es-

tudos de cristais era evitar os problemas de superfície, visto que se tratavam

de problemas muito complexos. Nos últimos vinte anos, o desenvolvimento

de técnicas e de computadores cada vez mais potentes possibilitou que os

problemas deste tipo fossem tratados diretamente'

Neste capÍtulo d.escreveremos as principais características da superfície

(100) do silÍcio. Esta é uma superfície já muito estudada [13], [14], [15], [16],

em virtude de sua importância tanto na área de ciência básica como na área

tecnológica.

Do ponto de vista tecnológico, esta superfície é utilizada para crescer

alguns tipos de dispositivo. Existem outras superfÍcies muito importantes

também para o crescimento de dispositivos. Podemos destacar aqui a su-

perfície (111) do Silício, que é muito utilizada no crescimento de transistores

bipolares. Já a superfÍcie (100) é muito utilizada no crescimento de disposi-

tivos do tipo MpS (metal-óxido-semicondutor).

Esta superfÍcie, como já dissemos, tem um papel muito importante tam-

bém para a ciência básica. Tal importância vem do fato da relativa facilidade

27
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de se obterem grandes platôs nesta superfície, ou seja, a relativa facilidacle

de limpeza desta superfície. Além disso, esta é uma superfície muito fácil de

ser descrita teoricamente, como vamos mostrar adiante.

Passaremos âgora a descrever as principais características desta superfície,

métodos de obtenção e descrição e as principais reconstruções.

3.1 Preparação da SuPerfície

A preparação da superfície é um ítem muito importante' em virtude de

que para medidas precisas como aS que vâmos tratar, são necessárias superfí-

cies com níveis de impureza baixíssimos. Apesar do nosso trabalho não estar

voltado especifi.camente para este assunto' vamos dar uma pequena noção cle

métod,os utilizados para a preparação da superfície (100) do silício'

o primeiro passo é cortar um cristal de si ao longo do plano (100). A

superfície obtida através deste corte é então tratada , a fim de torná-la mais

homogênea possível. Para evitar a presença de impurezasl o tratamento deve

ser realizado em câmaras d.e ultra aito vácuo. Existem dois processos muito

usados païa proceder a limpeza desta superfície. No primeiro, a superfície é

tratada através d.e reações químicas [17], que eliminam as impurezas e im-

perfeições desta. Outro métod.o é através de tratamentos térmicos [16]. O

primeiro método é muito mais eficiente do que o segundo, apesal de am-

bos normalmente Serem usados contiguamente. Apesar deste tratamento, é

impossível obtermos uma superfície totalmente perfeita. Sempre existirão

sobre ela degraus ou outros defeitos como vacâncias e impurezas. Mas como

as amostras são geralmente grandes, Sempre podem ser obtidos platôs cla

ordem de centenas d.e Angstrons, o que é o suficiente para o crescimento de

pequena,s estruturas.

Do ponto de vista teórico, descrevemos a superfície utilizando uma su-

percélula a qual são aplicadas condições periódicas de contorno. O tamanho

28
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Como foi descrito na seção anterior, quando nos referimos à superfície

(100) do silício, supomos uma superfície formada por um corte ao longo do

plano cristalino (100) de um cristal formado por uma rede cúbica de face

centrada, que é a rede de Bravais do Silício. Teremos exposta então, nesta

face, a superfície com a qual iremos trabalhar. Uma superfície obtida desta

maneira é estável para alguns materiais, entre eles a maioria dos metais' mas

para os semicondutores, esta afirmação não é válida'

Após o corte, ocorre um processo de reconstrução [18] , onde os átomos

da superfície se reorganízamem posições mais estáveis, saturando ao máximo

as ligações livres provocadas pelo corte'

Na Figura 3.2 apresentamos esquematicamente o que ocorre com os áto-

mos da superfície e com as ligações flutuantes durante a reconstrução' Assim

que a superfÍcie é 'cortada', os átomos de Si ainda estarão na suâ posição

cristalina (fcc), com duas ligações flutuantes cada um, devido a ausência de

dois átomos para completar a hibridização sp3 do Si (Figura 3.2a). Esta é

uma estrutura extremamente instável devido a densidade de ligações flutu-

antes na superfície. Para diminuir esta instabilidade, os átomos da superfície

se agrupam em dímeros, com uma ligação covalente entre os átomos, reduzin-

do assim a densidade de ligações flutuantes pela metade (Figura 3.2b). Com

isto, a distância entre os átomos diminuirá e, consequentemente, a distância

entre as ligações flutuantes destes átomos também diminuirá. Isto facilita a

30

(a) (b) (c) (d)

Figura 3.2: Reorganização dos orbitais durante a reconstrução da superfície

si(1oo).
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(d) {ê)

Figura 3.3: Esquema das reconstruções da superfície (100) do Silício: (a) superfície

ideal; (b) (2x1) simétrica; (c) (2x1) assimétrica; (d) p(2x2); (e) c( x2).

formação de uma ligação zr entre estes, envolvendo as duas ligações flutua,ntes

resta^rrtes (Figuïa 3.%). Como os átomos estão mais próxirnos agora, ocorre

uma tra¡rsfe¡ência de carga de um átomo do dímero para o outro átomo, de

forma que o átomo que recebe a carga irá ficar numa posi@o superior em

relação ao qrre cede a caxga, formando assim um deslocamento no dírnero

(Figura 3.2d).

Geometricamente, a reconstru@o da superfície acarreta também numa

perda de simetria. Isto pode ser visto na sequência esquematizada na Figura
qo
a).ù.

Na Figura 3.3a, observamos a superfície ideal, que seria obtida logo após

o corte do cristal. Como já foi mencionado a,nteriormente, a tendência é

que se formem dÍmeros sobre a superfície, sendo que estes se agrupam em

colunas, como pode ser visto na Figura 3.3t¡. Esta reconstrução é chamada

de (2r1) simétúca. O nome vem do fato da célula unit¡í¡ia bidimensional

da superfície ser constituída por dois átomos nurna direção i e um átomo

numa direção ortogonal j. A relæraçao dos átomos da superfície de forma

que os átomos dos dímeros fiquem deslocados é mostrada na Figura 3.3c.

Novamente a célula unit¿íria bidimensional é formada por dois átomos, mas

esta reconstru@ é chamada (2x1) a.ssimétrica, em virtude do deslocamento

{¡)
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dos dímeros. Cålculos teóricos e resultados de Microscopia de Tunelamento

Eletrônico (sTM) e Low Emission Electron Diffraction (LEED) mostraram

que existiam outras reconstruções mais estáveis que a (2x1) assimétrica' Se,

ao invés dos dímeros da superfície ficarem todos virados pala o mesmo lado,

eles fi.carem dispostos d.e maneira que dímeros vizinhos nrrma mesma colu-

na fiquem deslocados no sentido contrário, teremos uma nova reconstrução,

chamada de (2x2), como pod.e ser visto na Figura 3.3d. Nesta reconstrução

a célula unitária bidimensional contém dois átomos em cada direção' Apesar

disso, a reconstrução da superfície (100) do Silício tida como mais estável é

a (4x2). Esta reconstrução pode ser observada na Figura 3'3e' EIa é obtida

invertendo-se o deslocamento de dímeros em colunas diferentes, de forma que

os primeiros dímeros vizinhos em ambas as direções estarão deslocados em

sentidos diferenies. Neste caso) a célula unitária bidimensional é formada

por quatro átomos numa direção e dois na outra.

Todas estas reconstruções já foram exaustivamente estudadas [14], [16],

[1b], [13], e pode-se dizer que o ganho de energia para cada uma já é bem

defrnido. Nós frzemos aiguns cálculos, no sentido de obter o ganho de energia

para cada reconstrução. Utilizamos para estes cálculos uma célula 4x2, corn

6 camadas de Si e 5 camadas de vácuo (metade da célula descrita na I'igura

3.1). A densidade eletrônica total foi calculada com 8 pontos especiais e a

base de ondas planas foi expandida até uma energia de 20Ry'

Com a dimerização da superfície, obtivemos um ganho de energia de

1,.60eV por dímero. Com a relaxação para uma estrutura (2x1) asimétrica,

obtivemos um ganho de 0.74eV por dímero. Com a mudança para uma

reconstruçáo (2i<2), o ganho foi de 0.065eV por dímero. Jó" a mudança para

a reconstrução mais estável (4x2), resultou num ganho de energia, em relação

a reconstruçao (2x2) de somente 0.005eV por dímero. Os valores reportados

na literatura concordam muito bem com nossos resultados. Os resultados

mais aceitos [1a] para os ganhos de energia são 1.8 I}.IeVldímero para a

dimerização, 0.12 t .\leV ld,ímero para a relaxação para uma estrutura (2x1)
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Tabela 3.1: Distância entre átomos dos dímeros e ângulos de deslocamento, como

esquematizado na Figura 3.4. As distâncias são dadas em ângstrons e os ângulos

em graus.

4x2 2.24 t7.7
(2x2) 2.32 t8.2

(2x1) assimétrica 2.26 18.4
(2x1) simétrica 2.30 0

Ideal 3.85

Distância (dXA) Ângulo (r)(')

Figura 3.4: Forma como o ângulo (ø) e a distância (d) são medidos.

asimétrica, 0.048 L .078eV ld,ímero pala a pâssagem para umâ reconstruçào

(2x2) e 0.003 L.\I3eVld,ímero para se obter a reconstrução mais estável

(4r2)
Além dos ganhos d.e energia, foi feito um estudo das propriedades estru-

turais de cada reconstrução, onde observamos o ânguio de deslocamento dos

dímeros e a distância de ligação entre os átomos dos dÍmeros da superfície.

Estes resultados podem ser observados na Tabela 3'1. Observa-se que o ân-

gulo médio de deslocamento dos dímeros é de 18.1" e a distância média entre

átomos vate 2.28Ä. Estes valores também concordam muito bem com resui-

tados preliminaies[l4], onde a distância média entre os átomos dos dímeros

vale2.2TA.e o ângulo médio é de 18.9'. Aformacomoo ângulo e adistância
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são med,idos está esquematizada na Figura 3'4
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Capítulo 4

Crescimento de Ge Sobre
si(1oo)

O nosso trabalho enfocará basicamente o crescimento de Germânio sobre

a superfÍcie (100) d.o Silício. Este tipo de heteroestruturas são muito im-

portantes, pois nos fornecem informações sobre a interface Ge-Si, além de

poderem dar origem a dispositivos, que supostamente seriam mais rápidos e

eflcientes.

O perfeito entendimento de como estas estruturas crescem é muito im-

portante pois fornecerá meios de promover um crescimento perfeito destas

heteroestruturas, red.uzind.o ao mínimo o número de defeitos presentes. o

nosso trabalho, entretanto, dará um enfoque mais microscópico ao tema'

A maneira como os primeiros átomos adsorvidos se organizam e difundem

ao chegarem à superfície ainda não é bem entendida. Portanto, iremos nos

preocupar com os primeiros estágios do crescimento, ou seja, estudaremos

apenas estruturas muito pequenas, com 1, 2 ou 3 átomos adsorvidos' O con-

hecimento d.estas pequenas estruturas é imprescindível para o entendimento

do crescimento.

Neste capítulo, faremos uma breve revisão de alguns dos resultados mais

significativos, tanto teóricos como experimentais, para a adsorção de peque-
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nas estruturas de Ge e Si sobre a superfÍcie Si(100). Após isto, apresentare-

mos alguns resultados obtidos por nós pala o estudo de pequenas estruturas

d.e Ge sobre si(100), bem como algumas imagens teóricas de sTM destas

estruturas.

4.L Revisão Bibliográfica

um dos trabalhos mais citados que utilizam métodos ab 'in'iti,o no estudo

da adsorção de átomos sobre a superfÍcie si(100) é o de Brocks, Kelly e

car[19], de 1991. Neste trabalho foram estudadas as posições mais estáveis

para a adsorção de átomos de si sobre a superfície. como resultado, eles

obtiveram um mapeamento energético da superfície para a adsorção de si'

Após isto, começâram a se proliferar resultados para vários tipos de átomos

e para vários tamanhos de estruturas adsorvidas. Apesar do nosso trabalho

ter um enfoque para a adsorção de Germânio, daremos importância também

para a adsorção de Si, em virtud.e de existirem muito mais resultados para Si

sobre si(100) do que para Ge sobre si(100). A comparação entre estruturas

formadas pelos dois tipos de átomos é imediata, em virtude de se tratarem de

elementos com o mesmo número de elétrons de valência, a mesma estrutura

cristalina, enfim, por terem um comportamento estrutural muito semelhante'

A primeria semelhança começa para as posições ligantes de um único

átomo sobre a superfície. Para o Si, este estudol foi realizado por Brocks,

Kelly e car [19] e por Yamasaki, uda e Terakura [22], enquanto que para o

Ge, o estud.o foi feito por Milman et al. [23]. Todos os estudos encontram

a mesma posição como sendo a mais estável, o sítio entitulado M' Tal sítio

pode ser visto na Figura4'1.

Entretanto, ocorrem algumas discrepâncias entre resultados para a ad-

lTodos os trabalhos relatados aqui foram feitos através de métodos ab i,ni'ti'o. Exis-

tem vários resultados obtidos através de métodos semiempíricos, porém, todos reportam
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posições ligantes diferentes dos cálculos ab 'ini'tio' Para referências , ver [20][21]
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Figura 4.1: Posições ligantes para um átomo sobre a superfície (100) do Silício'

Os círculos cheios representam os dímeros de Si da primeira camada' os abertos

representam os átomos da segunda camada e os círculos pequenos representam os

átomos da terceira camada.

sorção de si. os trabalhos de Brocks [19] e Yamasaki [22] encontram difer-

entes disposições para os d.ímeros da superfície quando um átomo é adsorvido

no sítio M. No trabalho de Brocks, Kelly e Car, os dímeros da superfície mais

próximos do átómo adsorvido têm o seu deslocamento de forma que o áto-

mo mais próximo do átomo adsorvido fique numa posição superior ao outro

átomo do dímero. Entretanto, a relaxação dos dímeros para esta posição se

deve ao fato de Brocks et al. terem usado para o seu cálculo uma célula

reduzida (2x1). Um estudo semelhante foi feito por Yamasaki et al', mas

utilizando uma céIula maior (4x4), como a descrita por nós na Figura 3'1'

Eles obtiveram que as duas colunas de dÍmeros permanecem inalteradas em

relação à direção do desiocamento dos dímeros. A única mudança é em re-

lação ao ângulo do deslocamento dos dímeros ligados ao átomo adsorvido,

que ficam muito menores.

A organização dos átomos da superfície quando um átomo de Germânio

é ad,sorvido pela superfície é diferente das duas situações descritas anterior-

mente. Milman 'et at. 123)também utilizaram uma célula (4x4) e encontraram

OrQrQrQ
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que oS dímeros mais próximos ao átomo de Ge, nas duas colunas de dímeros,

ficariam com o átomo mais próximo do Ge para baixo, mas com um ângulo

de deslocamento entre os átomos do dímero muito pequeno'

No caso dos estudos feitos por Brocks et al. e Milman et al' , eles relatam

que oS átomos se ligam somente aos átomos dos dímeros mais próximos' Não

é observada nenhuma ligação com átomos da segunda camada. o trabalho

de Uda et al. nõ"o menciona nada a respeito'

O segundo mÍnimo de energia obtido por todos os estudos é o sítio H'

Este sítio é descrito por Brocks et al. como estando sobre uma coluna de

dímeros, numa posição central entre dois dímeros. Novamente, esta descrição

se deve ao fato de eles terem usado uma célula pequena' o que força uma

simetria errada ao sistema. Em outros trabalhos, este sítio ligante é um

pouco deslocado da posição central. Este átomo se liga com os quatro átomos

mais próximos. Um detalhe interessante é que no resultado de Milman,

todos dímeros da coluna onde o átomo se encontra adsorvido se apresentavam

simétricos, ou sem nenhum deslocamento.

O mapeamento da superfície energética para a adsorção de Si e Ge sobre

Si(100) nos fornece uma idéia das barreiras de difusão e dos caminhos mais

prováveis para a difusão dos átomos sobre a superfície' Para o Si, um dos

caminhos com a menor barreira de difusão é ao longo das colunas de dímeros,

percorrendo o caminho M---+H--.D. A barreira de difusão por este caminho

foi calculada como sendo 0.6eV. Existe ainda um caminho perpendicular as

colunas de dímeros, passando pelo sítio B' Esta barreira vale 7.0eV. Estes

valores mostram claramente a anisotropia presente sobre a superfície Si(100)'

o que in-fluencia muito no processo de crescimento' Para o Germânio, as

barreiras encontradas são da mesma ordem das barreiras para o SilÍcio, porém

o caminho para a difusão é sensivelmente diferente. Para difusão ao longo das

cadeias d,e dímeros, o caminho mais provável vai do sítio M ao sítio D, sem

passagem necessária pelo sítio H. Esta barreira vale 0.62eV. Numa difusão

perpendicular as colunas de dímeros o átomo passaria pelo sÍtio S e teria que
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transpor uma barreira de 0.95eV.

Em virtude destes átomos possuírem uma taxa de difusão muito grande,

eles são estruturas muito móveis à temperatura ambiente, não sendo pos-

sível a observação destas estruturas isoladas através de STM' Entretanto,

quando dois átomos se juntam sobre a superfície formando um dímero, eles

podem ser visualisados através desta técnica. Isto torna o estudo de dímeros

muito atrativo por causa da possibilidade de comparação de resultados expel-

imentais com resultados teóricos. Isto faz com que trabalhos sobre dímeros

adsorvidos sobre a superfície sejam muito abundantes l2a]125]126)127)' Outra

importância do estudo de dímeros está no fato dos dímeros Serem a menor

estrutura estável presente na superfície a temperatura ambiente. Portanto'

eles também são muito importantes no processo de crescimento.

Existem somente quatro estruturas estáveis para dímeros de Si sobre

Si(100). Tais estruturas podem ser vistas na Figura 4.2. O dímero mais

estável encontrad.o foi o A, seguido por B, C e D, com energias relativas cle

0.o, 0.08, 0.18 e 0.76eV respectivamente [26].

Resultados experimentais de STM [28] mostram que a estrutura D nunca

é observada de forma isolada. Este resultado concorda com resultados teóri-

cos, que aflrmam que esta é a estrutura menos estável entre as estudadas.

Entre as estruturas mais estáveis (A e B) observou-se uma razã'o de

10 : 1 no número de dímeros A:8. Através desta proporção, wingerden et

al. estimou a diferença de energia entre as estruturas B e A como senrlo

60meV. Este resultado está de acordo com os resultados teóricos[22].

Apesar das estruturas A e B serem as mais estáveis, a estrutura mais

abundante durante o crescimento epitaxial, à temperatura ambiente, de Si

sobre Si(100) através de MBE é o dímero C. De todos os dímeros presentes

na superfície, 67To são do tipo C. Entretanto, isto não quer dizer que o

dímero C seja o mais estável. Supõe-se que ele seja o mais abundante por um

processo cinético. Isto pode ser visualizado se tomarmos um átomo adsorvirlo

num sítio mais estável M e se considerarmos as três colunas de dímeros da
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Dimer Row Trough Dimer Row

Figura 4.2: Estrtturas mais estáveis de dímeros sobre a superfÍcie' Os círculos

pretos representam os dímeros adsorvidos; os círculos em cinza representam os

dímeros da superfície e os outros círculos representam átomos mais profundos'

superfície mais próximas dele. Se o próximo átomo que chegar à superfÍcie

cair sobre a coluna a qual o átomo M está ligado, ele irá difundir sobre a

coluna d.e dímeros até se aproximar do átomo M. Da ligação destes átomos

será formado um d.ímero A ou B. Já se o átomo cair nas outras colunas de

dímeros , ele difundirá. atê se ligar ao átomo M e formará um dímero C' Isto

nos dá trnarazã"o de2l3 de chances de se formarem dímeros C. Assim, flca

explicada a diferença de população entre estes dímeros'

Apesar d.os dÍmeros serem ilhas estáveis, existem muitos estudos rela-

cionados à difusão de dímeros sobre a superfície. Os resultados reforçam o

fato da anisotropia da superfície (100) do Silício. Mais uma vez flca evi-

dente que a difusão na direção das colunas de dímeros é muito mais fácil do

que numa direção perpendicular a estas. Também observou-se que a difusão

no topo das colunas de dímeros é muito mais fácil do que entre elas [29]'

Estima-se a barreira para difusão de um dímero B em cima de uma coluna

de dímeros como sendo L.08eV, enquanto que a barreira de difusão de um
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dímero C entre duas colunas de dímeros vale l.28eV ' Estas barreiras são

referentes à difusão fracionada do dímero, ou seja, os átomos constituintes

do dímero se separam, difundem e depois voltam a se juntar. Estes pro-

ceSSoS são relevantes em virtude de ocorrerem à temperaturas relativamente

baixas (- 400K), contrário à difusão dos dímeros inteiros. outro processo

interessante de ser estudado é a transição entre os dímeros A e B, uma vez

que os estudos teóricos mostram que estes dímeros são quase degenerados'

Borovsky eú a/. [29] estimaram esta barreira como sendo de 0'70eV' Tam-

bém foi estimada neste trabalho a barreira para difusão de um dÍmero da

posição B para a posição c, resultand.o em L.36eV. Assim fica provado que

a difusão ao longo das colunas de dímeros envolve barreiras muito menoles

do que para direções perpendiculares a estas'

para dímeros de Ge sobre Si(100) existem poucos resultados disponíveis

na literatura. Um resultado muito interessante foi obtido por Qin e Lagally[25],

onde eles frzerarn um estudo via sTM da formação de dímeros. Foi obser-

vad.o que os dímeros C apresentavam um sinal diferente para as imagens

cheias e vazias. Nas imagens cheias, observou-se que o dímero tinha um sinal

muito fraco, o que os levou a dizer que na verdade não se tratava de um

dímero, e sim um par de átomos. Esta estrutura foi considerada como sendo

de vitai importância para a formação de estruturas maiores. Especula-se

que durante a formação do dímero C, como descrito anteriormente, forme-

se primeiramente uma estrutura metaestável composta por dois átomos em

posições M vizinhas, para posterior formação do dímero C'

Em virtud.e da população d.e dímeros sobre a superfície ser determinada

por fatores cinéticos, o estudo de estruturas maiores adsorvidas se torna

mais complexo. Se a formação de dímeros já é determinada cineticamente,

a formação de estruturas maiores também deveria ser. Entretanto, estudos

experimentais [28] mostram que somente uma estrutura de três átomos é

observada no crescimento de Si sobre Si(100). Esta estrutura é composta por

um dÍmero C mais um átomo num sítio M vizinho. Esta estrutura pode ser
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Figura 4.3: Única estrutura com três átomos adsorvidos observada experimental-

mente.Os círculos grandes representam os átomos adsorvidos'

visualizada na F'igura4.3.

O fato desta estrutura ser a única observada está de acordo com estudos

teóricos, que dizem que esta estrutura é a energeticamente mais favorá'vell22].

Wingerden et al. observaram duas formas distintas para a formação desta

estrutura. Na primeira, o trímero é formado pela incorporação direta cle

um monômero a um dímero C através de difusão ao longo das cadeias de

dímeros. Este processo pode ser observado pois os dímeros C são vistos

como uma mancha muito fraca em imagens de STM dos orbitais ocupados.

Quando um terceiro átomo é incorporado, este dímero se torna mais visível

nestas imagens. O que se pode observar então foi uma repentina nitidez do

dímero. O átomo incorporado no ponto M não é visto em imagens cheias,

como já havia sido mostrado por Swartzentruber [30]. Um outro meio para

este trímero se fermar é através de um dímero A ou B. Este processo envolve a

quebra da ligação do dímero e uma posterior adsorção de um terceiro átomo.

Ambos os processos descritos acima ocorrem com a mesma probabilidade.

Os trímeros são estruturas interessantes de serem estudadas pelo fato

de serem o estado de transição inicial do crescimento, partindo de dímeros,

que são as menores ilhas estáveis, e indo em direção a estruturas maiores

adsorvidas. Assim como o trímero da Figura 4.3, estruturas maiores de Si,
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contendo vários átomos, também tendem a se organizar em linha, na direção

[110]

Este tipo de estruturas são muito bem ordenadas, e elas podem ser ob-

servadas em imagens de sTM no crescimento de amostras que possuem de-

graus. Este tipo de amostras possuem umâ característica diferente, uma vez

que as colunas de d,ímeros da superfície são perpendiculares umas às outras

em degraus diferentes. Isto faz com que as estrut¡ras clesçam em direções

diferentes em diferentes degrausf3l]. Este fato nos fornece novamente uma

boa d.emonstração da anisotropia existente na superfície, mostrando como

esta anisotropia influencia no crescimento'

4.2 Resultados

A partir de agora, pa^ssaremos a descrever os resultados obtidos por nós

[32] para a adsorção de monômeros, dÍmeros e trímeros sobre a superfície

si(1oo).

Como descrito no Capítulo 2, para realizar tais cálcuios, utilizamos um

método de primeiros princípios, baseado na Teoria do Funcional da Densi-

dade, dentro da Aproximação da Densidade Local para os termos de cor-

relação e Tloca. A interação íon-elétrons foi descrita através de Pseudopo-

tenciais de Norma Conservada do tipo BHS com a separação de Kieinman-

Bylander. Utilizamos uma expansão em ondas planas até uma energia de

corte de 12Ry. AZona de Brillouin foi simulada através de um ponto espe-

cial (f), salvo algumas excessões, às quais explicitaremos posteriormente'

Para simular a superfície, utilizamos uma, supercélula, como a descrita na

Figura 3.1. Todos os átomos foram relaxados, exceto a última camada de Si e

os átomos de Hidrogênio. As estruturas eram consideradas relaxadas quando

a forças sobre todos os átomos, em todas aS componentes cartesianas, eram

menores do que 0.001ø.2..
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4.2.L Monômeros

Para a adsorção de um átomo de Germânio sobre a superfície, foram estu-

dad.as duas configurações, as duas mais estáveis, que, como já foi mencionado

anteriormente, são os sítios M e H.

A simulação foi feita da seguinte maneira: foi tomada uma céIula 4n4 com

reconstruç ã,o $n2) e foi posto um átomo na posição M (H) a uma distância

de 2 ,Â. da superfície. A partir desta estrutura inicial, foi deixado que o

sistema relaxasse e que o átomo adsorvido fosse para uma posição ligante

de mínima energia. Entretanto, foram encontradas estrtrturas diferentes das

descritas por Milman.

As diferenças se referem principalmente ao sentido do deslocamento dos

dímeros de Silício da superfície. Para o sítio M, encontramos que o desloca-

mento dos dímeros que estão ligados ao átomo de Germânio estão fora de fase,

ou com o deslocamento invertido. Além disto, este átomo nã,o se encontra

exatamente sobre o átomo de Si da segunda camada, e sim a uma distância

de 0.86Å desta posição, no sentido da outra coluna de dímeros. Para o sítio

II, encontramos que o deslocamento dos dÍmeros da superfície ficam no mes-

mo sentido do deslocamento dos dímeros na reconstrução @r2). A diferença

está no ângulo destes deslocamentos, como pode ser visto na Tabela 4.1, que

são muito menoles. Além disto, a posição do átomo não é exatamente no

centro de dois dímeros da superfície, e sim um pouco deslocado, como pode

ser visto na Figura 4.4.

Em virtude dos resultados diferentes dos descritos por Milman[23], real-

izamos uma nova simulação, mudando as posições iniciais dos átomos' Os

dímeros da superfície foram colocados nas posições descritas por Milman'

Inicialmente, o átomo de Germânio adsorvido foi mantido fixo, e os átomos

de Si foram movidos. Quando aS forças sobre estes estavam menores do

que o critério de convergência, o átomo adsorvido foi solto. Desta forma foi

possÍvel encontrar o sÍtio M, descrito por Milman. Como obtivemos duas

44
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M*

Figura 4.4: Imagens d.as três estruturas estudadas para a adsorção de um átomo

de Ge sobre a superfície. As imagens da direita nos fornecem uma visão superior

d.a estrutura. As letras servem de referência pal'a as distâncias mostradas na

Tabela4.l. Para os sítios M e M*, a letra L se refere à distância do átomo de Ge

ao átomo de Si da segunda camada'

M

L

H

H
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Tabela 4.1: Ângulos de deslocamento de dímeros da superfície e distâncias entre

átomos para monômeros adsorvidos. As letras estão indicadas na Figura 4.4. As

distâncias são dadas em ons e os em

46

conf.gurações distintas que podem ser consideradas como sendo o sítio M,
chamaremos esta última de M*. Utilizamos a mesma técnica para tentar

obter o sítio H descrito por Milman) mas não foi possível.

As estruturas encontradas por nós podem ser vistas na Figura 4.4. As

distâncias entre os átomos dos dímeros da superfície e do átomo de Germânio

em relação aos átomos de Si próximos podem ser vistos na Tabela 4.1. Os

ângulos de deslocamento dos dímeros também podem ser vistos nesta tabela.

Energeticamente, a estrutura mais estável encontrada foi o sítio M, segui-

do do sítio H e do sítio M*. As diferenças de energia relativa ao sítio mais

estável M são, respectivamente 0.0, 0.32 e0.47eV. Em virtude dos resultados

encontrados por nós estarem contrastantes em relação aos resultados de Mil-

man, resolvemos tefazer os cálculos, ffiffi aumentando a precisão através do

aumento do número de pontos especiais para o cálculo da densidade eletrôni-

ca. Os resultados obtidos com quatro pontos especiais nos fornece a mesma

ordenação para as estruturas mais estáveis. As diferenças energéticas en-

M 2.77
2.6r2.49L 2.38

2.43J 3.072.43

2.432.44I 2.45
74.42.26H t7.32.3016.52.28

2.39G 2.3814.82.398.6 16.5
F 2.3915.12.34 4.02.5514.8

18.82.28E 2.3r16.32.28 18.3
2.29D 18.62.3018.6 79.22.32

18.62.30C 2.3t18.72.30 18.9
B 2.3018.82.30 79.22.3r18.7
A 2.30t8.72.29 2.3218.6 79.2

dist.(A) Angulotdist. (A)Angulo(') Angulo(')dist.(A)
,o

)

M M* II
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Figura 4.5: Distribuição de densid.ade de carga total para os sítios M e M*. Note

que pala o sítio M, existe uma tendência á formaçã,o de uma ligação entre o átomo

de Ge (vermelho) e o átomo de Si da segunda camada. As linhas isoenergéticas

vermelhas indicam uma maior densidade de carga e as azuis uma menor densidade.

contradas foram, respectiva,mente, 0.0, 0.10 e 0.38eV. Apesa,r da diferença

das energias relativas, as geometrias podem ser consideradas como convergi-

d.as com urrr ponto especial, visto que as posições mud.aram menos de 0-02Å

quando as estrutura.s foram recalculadas com quatro pontos especiais- Além

disso, observou-se o mesmo comporta,rnento pa,ra as distribuições de carga

paxa Gs dois níveis de ciílculo.

As posições encontrada.s por nós como sendo as mais estáveis se assemel-

ham muito com os resultadqs obtidos por Yamasaki 122] para adsorçã,o de

Si sobre Si(100). Se fizermos uma compara@o entre os resultados obtidos

por Yamasaki com outros trabalhos para adsor@o de Si sobre Si(100)' pode

mos diz,er que o primeiro é o mais preciso, em fun@ do tama,nlro da célula

utilizada.

Observando as distâncias atômicar¡ para os sítios M e M*, vemos que

M*
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a distância entre o átomo adsorvido e os átomos dos dímeros (I e J) são

muito semelhantes para as duas estruturas. A diferença está basicamente na

distância do átomo de Ge ao átomo de Si da segunda camada (L), que no

caso do sítio M é menor do que para o sítio M*. Esta diferença á a principal

responsável pelo ordenamento energético destas duas estruturas. Fizemos

um estudo da distribuição de carga total nestas estruturas, e observou-se

que para o sítio M, para o qual a distância entre o átomo de Ge e o átomo

de Si da segunda camada é menor, existe uma densidade de carga entre os

dois átomos. Apesar desta densidade não caracterizar uma ligaçã,o ø como

no caso das ligações do cristal, ela apresenta uma pequena quantidade de

ligação para estes átomos. No caso do sítio M*, a distribuição total de carga

possui uma densidade menor do que no caso do sítio M. Tais distribuições

podem ser vistas na Figura4.5. É esta diferença na densidade de carga que

faz corn que o sítio M seja mais estável do que o sítio M*.
Foram também estudadas as estruturas M e M* sem o átomo de Ger-

mânio adsorvido, ou seja, estudamos as reconstruções das estruturas M e

M*. A simulação foi feita com todos os átomos fixos. O que se observou

foi que desta maneira a superfície M* é mais estável do que a superfície M,
por uma diferença de 0.36eV. Este resultado reforça a teoria de que o átomo

adsorvido no sítio M é mais estável por causa de efeitos relativos ao átomo

adsorvido e não relativos à superfície.

No caso do sítio If, apesar de este não estar localizado exatamente no

centro de dois dímeros da superfície, exite uma densidade de carga, aparente-

mente ligante, entre o átomo adsorvido e os quatro átomos de Si dos dois

dímeros mais próximos. Estas ligações se assemelham muito com a ligação

entre o átomo de Ge com o átomo de Si da segunda camada no caso do sÍtio

M. Outro fator que indica que estas densidades de carga entre o átomo de

Ge e os átomos de Si para o sítio H são ligações, é que não foi encontrado

nenhum orbital flutuante sobre o átomo adsorvido.

Como foram encontradas duas posições muito semelhantes (M " M*),
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Posiçáo (ângslron)

Fignra 4.6: Ã curva em vermelho representa uma difusão com o deslocamento

dos dÍmeros da superfície em fase, o que nos fornece o sítio metaestável M*. A
curva azul representa uma difusã,o com o deslocamento fora de fase. O sítio mais

estável M é tido como origem para a posição e para a energia. A posição se refere

à difusão sobre uma reta que contém os sítios M e M*.

que podem ser interpretadas como sítios semelhantes, resolvemos encontrar

a ba¡reira paxa que houvesse difusão da posiçã,o M para a posição M*. Como

já foi dito anteriormente, a distância entre estes dois sítios é de 0.86.4'. F'oram

tomadas três posições intermediárias para obter a barteira de difusão. O

resultado obtido foi muito interessante, visto que foram obrtidas dua.s curvas

diferentes pa,ra esta difißão, uma partindo do sítio M indo paxa o sítio M*
e outra no sentido contrário. A diferença nestas duas curvas era somente o

deslocamento dos dÍmeros de Silício da superfície.

Este resultado nos levou a inserir um novo grau de liberdade para a ad-

sor@o de átomos sobre superfícies. Além da posição (*,y), o deslocamento

dos átomos da superfície ta¡nbém são muito importantes. As di¡efentes or-
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ganizações dos dímeros da superfície nos fornecem diferentes sítios ligantes

(mínimos locais). Este resultado nos dá uma boa explicação de porquê Mil-

man obteve um mínimo local como sendo o sítio mais estável.

As duas cuïvâ,s pala a difusão do átomo podem ser vistas na Figura4.6.

Neste gráfico, observamos que os sítios M e M* correspondem a mínimos

para as configurações do deslocamento dos dímeros fora de fase e em fase,

respectivamente. É possível que existam outras configurações metaestáveis,

mas este não é o nosso objetivo. Os resultados de Brocks eú ø/. mostram

isto, visto que eles obtiveram um deslocamento para cima para a adsorçã,o

de átomos de Si sobre Si(100).

Especulamos que este novo grau de liberdade venha a ser importante na

adsorção de átomos e molécluas sobre superfícies covalentes, como a superfície

de Ge, SiGe, entre outras. Isto significa que muitos resultados reportados na

literatura devem ser revistos ou completados.

Para finalizar,supomos que o sítio metaestável M* seja muito impor-

tante para a explicação de alguns fenômenos observados durante a formação

de dímeros. Qin e Lagally observaram uma estrutura de dois átomos semel-

hante ao dÍmero C, mas que não apresentava ligação entre os átomos de Ge.

Especula-se que. esta estrutura possa ser explicada considerando-se os graus

de liberdade adicionais, relacionados ao deslocamento dos dímeros da super-

fície, para a formação de dímeros. Supomos também que o sítio M* seja

muito importante para o processo de crescimento de estruturas maiores.

4.2.2 Dímeros

Daremos aqui uma breve noção de alguns resultados recentes [33] para a

adsorção de dímeros de Ge sobre Si(100).

Assim como no caso de dímeros de Si sobre Si(100), foram estudadas

quatro estruturas distintas. Estas estruturas são as mesma,s descritas na

Figna 4.2. Uma imagem da estrutura relaxada de dímeros de Ge sobre

boTonr
eiotecaibtBtieServiço SFDETOÏUSTN

4-r,L



c¿.piruto ¿. cREscrMENTo DE GE soBRE sI(100) 51

Tabela 4.2: Ângulos de torção de dímeros e distâncias entre átomos dos dÍmeros

As distâncias são dadas em trons e os em aus.

Si(100) pod,e ser vista na Figura4.7. As distâncias atômicas e os ângulos de

deslocamento dos dímeros podem ser vistos na Tabela 4'2.

Ao contrário do caso de dímeros de Si sobre Si(100), o dímero mais estável

encontrado foi o dímero B, seguido pelo A, C e D. As diferenças de energias

relativas ao dímero mais estável são 0.0, 0.08, 0.30 e 1.00eV. Estes valores

foram obitdos através de cálculos utilizando quatro pontos especiais para a

integração ta Zona de Brillouin.

Observando a Figura4.7 e a Tabela 4.2, vetemos que as distâncias entre

os átomos dos dímeros da superfície são maiores do que as distâncias dos

dímeros na superfície limpa quando um dímero de Ge é adsorvido entre duas

colunas de dímeros. Já se o dímero é adsorvido sobre uma coluna de dímeros,

a distância entre os átomos dos dímeros da superfície é similar aos valores da

superfície limpa. Este é um dos fatores porque os dímeros adsorvidos sobre

as colunas de dímeros são mais estáveis do que os adsorvidos entre as colunas

de dímeros. Outro fator importante para tal ordenamento é que no caso dos

2.46N 2.44 2.48 2.48
2.50M 2.36 2.48 2.48

L 2.50 2.40 2.47 2.48
2.46J 2.38 2.48 2.48

I 0.22.47 5.72.46 2.69 2.390.1 0.3
2.32H 2.3020.3 2.2819.8 L7.L 17.72.28
2.32G 2.392.2 1.5 5.52.40 2.50 3.7

F 1.92.3r 2.49 2.391.9 .). ¿) 2.82.49
E 2.32 2.3220.4 18.1 77.32.28 77.02.28

2.32D 2.3779.2 19.1 2.28 2.28L7.L t7.0
C t9.42.32 2.32 2.3919.1 5.8 2.50 3.0

2.32B 19.5 79.22.32 2.40 8.4
q-
ù,J2.50

A 2.32 2.3rt9.2 L9.2 77.02.28 2.28 16.9
dist.(A) dist.(A)Ânguio(") dist.lÂngulo(') dist.(Ä)Ânguto(") (')

B A C D
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c

Figura 4.7: Imagens das quatro estruturas estudadas para a adsorção de dímeros

de Ge sobre a superfÍcie. As imagens da direita nos fornecem uma visão superior

da estrutura. As letras servem de referência para as distâncias mostradas na

TabeIa{.2.

B

A

D
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Figrlra 4.8: Distribuição de carga dos orbitais ligantes entre os átomos de Ge para
os dímeros B e C. (a) e (U) distribuiçã,o de carga espacial e sobre um plano que
passa pelos átomos de Ge, do orbital ligante entre os átomos de Ge, para o dímero
B; (") e (d) distribuição de carga espacial e sobre um plano que passa sobre os

átomos de Ge, para, o orbital ligante entre os átomos de Ge do dímero C.

dímeros sobre uma coluna de dímeros, a superfície fica com menos ligações

flutuantes do que no câ.so dos dÍmeros entre dua.s colunas.

De acordo com os resultados de Qin e Lagaly[25], o dímero C na verdade

seria um par de átomos, como já foi mencionado a¡rteriormente por nós. Para

averiguar isto, foi feita uma an¿ílise dos orbitais ocupados para o dÍmero C.

Encontrou-se que a uma energia de 0.94e7 abaixo do HOMO(Highest Occu-

pied Molecula¡ Orbital) havia uma distribuiçao de ca,rga que caracterizava

uma ligação entre os átomos deste dÍmero. A distribui@o de caxga deste

orbital pode ser vista na Figura4.8. O que reforça o fato de que esta é uma

liga@o, é o fato de para o dímero B ter sido encontrada uma distribuição

de carga a 0.50eV abaixo do HOMO com ¿LS mesma€¡ características da dis-

tribuição de carga do dÍmero C. Tal orbital pode ser visto na Figura4.8.

Foram feitas também algumas imagens teóricas de STM para que pudesse

ser feita uüuÌ comparação mais precisa entre as estruturas obtida.s por nós e



c,qpirtno ¿. cREscrMEIwo DE GE soBRE sr(100) 54

Figr-ua 4.9: Imagens teóricas de STM dos orbitais cheios (a) e (c) e dos ort¡itais

vazios (U) e (a); as letras (a) e (l) representam o dímero B e as letras (c) e (d)

representam o dímero C. O vermelho indica uma altura maior em relação ao azttl.

as imagens obtidas por Qin e Lagally. As irnagens foram geradas atravês da

aproximação de Tersofi-Hamrnan, onde a corrente de tunelamento é propor-

cional à Densidade de Estados Local na posi@ onde a ponta de prova está,

integrada sobre urr 'îa^nge" de energia da ordem da tensão aplicada à ponta

de prova-

As imagens geradas podem ser vistas na Figura4.9- F,sta.s imagens mqstram

a variação da altura da ponta à medida que esta vai va¡rendo a superfície,

sendo que a corrente de tunelamento sempre é ma¡rtida constarrte. Como

pode ser visto na figrxa, para o dímero C, a imagem muda muito quando a

tensão é invertida, sendo que na imagem dos orbitais ocupados (cheia), ex-

iste um sinal forte também sobre os átomos de Si ao redor do dímero do Ge,

enquanto que na imagem dos orbitais desocupados (vazia) o sinal está mais

locatizado sobre o dímero de Ge. O dímero B, entretanto, não mostra urna

grande diferença entre imagens cheias e vazíæ. Na imagem cheia do dímero

#@
(c)

,*
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C, também se observa que o sinal sobre o dímero apresenta um decréscimo

na intensidade entre os átomos do dÍmero. Este resultado concorda quali-

tativamente muito bem com os resultados de Qin e Lagally, que observam

isto no seu "quase-dímero". Neste caso, uma concordância perfeita se torna

quase impossível em virtude de para os resultados teóricos ser considerada a

existência de uma ponta pontual.

4.2.3 tírneros

Para três átomos de Germânio adsorvidos sobre a superfície, estudamos

três conflgurações, que consideramos de extrema importância no processo de

crescimento. Estas três estruturas podem ser observadas na Figura 4.10'

A configuração mais estável observada foi a T1, seguida pela T2 e T3. As

diferenças de energia relativas à estrutura mais estável são 0.0, 0.28,0.40eV,

respectivamente.

Os nossos resultados estão de acordo com resultados teóricos 122] e experi-

mentais [28] para adsorção de Si sobre Si(100). Wingerden somente conseguiu

observar a estrutura T1, através de STM e Yamasaki obteve que a estrutura

Tl- era realmente a mais estável, para Si sobre Si(100), entre várias estruturas

estudadas.

A motivação para o estudo das estruturas T2 e T3 veio do trabalho

de Wingerden, que aponta estas duas estruturas como sendo configurações

precedentes à formação do trímero T1, como já foi descrito anteriormente.

As três estruturas são compostas por um dÍmero, que no caso dos trímeros

T1 e T3 é o dímero B e no caso do trímero T2 é um dímero A, mais um

átomo adsorvido num sítio M próximo ao dímero. A posição do terceiro

átomo adsorvido(monômero) concorda muito bem, em todos os casos, com

o sítio M encontrado por nós. A diferença está somente na configuração

dos dímeros da superfície, que para os trímeros TL e T3 aparecem quase

simétricos, em virtude do forte potencial imposto pelo dímero. Para o trímero
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T1

A

T2

T3

Fig¡ra 4.10: Imagens das três estruturas estudadas para a adsorção de trímeros

de Ge sobre a superfície. As imagens da direita nos fornecem uma visão superior

das estruturas. As letras servem de referência para as distâncias mostradas na

Tabela4.3.
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Tabeia 4.3: Ângulos de torção de dímeros da superfície e distâncias entre átomos

para trímeros adsorvidos. As letras estão indicadas na tr'igura4.10. As distâncias

são dadas em eos em

2.43P 2.48 2.44
o 2.432.43 2.43

2.46N 2.482.46
2.46M 2.49 2.45
2.47L 2.57 2.46
2.47J 2.46 2.50

I r.42.63 2.691.02.5L 0.9
15.92.27H 20.L2.32 L4.52.27

2.39G 2.375.0 2.423.0 7.0
F 5.02.39 0.82.37 4.02.40

2.27E 2.3216.1 2.3320.0 0.8
2.28D 18.92.3016.7 L7.72.28

C 2.398.82.4r 2.3511.8 7.7
B 9.22.42 14.02.32 13.32.43

2.28A 2.3tL6.7 2.28t9.2 t7.3
Angulo(')dist.(Ä) Angulo(')dist.(Ä.) Angulo(')dist, (,4.)

T1 T2 T3
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T2, esta interação é pequena, o que faz com que os dímeros da superfície

fiquem numa configuração similar à que ocupam quando um monômero é

adsorvido no sítio M.
Além do estudo estrutural da superfície, fizemos também um estudo da

distribuição de carga nestas estruturas e de imagens de STM delas.

Através da análise da estrutura eletrônica, observamos que não existe

nenhuma tendência de ligação entre o dímero adsorvido e o terceito átomo'

em nenhuma das configurações estudadas. Portanto, este não é um fator

relevante para o ordenamento energético das estruturas. Um fator impor-

tante para tal ordenamento é o número de ligações flutuantes dos átomos

de Si da superfície. No caso dos trímeros T1 e T2, existem duas ligações

flutuantes nos átomos de Si. Estas estão no átomo superior dos dímeros B e

C da superfície. O trímero T3 possui quatro ligações flutuantes, nos átomos

superiores dos dímeros2 B, C, E e G da superfície. Isto, entretanto, explica

somente porque o trímero T3 é menos estável, mas não porque o trímero T1

é mais estável do que o trímero T2. Este ordenamento deve-se provavelmente

à intensidade das ligações dos átomos de Ge do dímero C no trímero T1,

que deve ser maior do que a intensidade das ligações dos átomos de Ge do

dímero B no caso do trímero T2.

Este ordenamento dos trÍmeros é muito interessante, visto que o trímero

mais estável é formado por um dímero C mais um monômero M, enquanto

que as estruturas de dímeros e monômeros isolados mais estáveis são, respec-

tivamente, B e M. Portanto, o ordenamento dos trímeros não exibe uma

relação direta com o ordenamento energético de dímeros e monômeros.

Na Figura4.11, pode-se observar a distribuição de carga de alguns orbitais,

responsáveis pelas ligações dos átomos de Germânio. Nota-se, através desta

frgura, que as distribuições de carga sobre o dímero e sobre o monômero

pouco mudam em reiação ao dímero e o monômero isolados.

Um fato interessante que é observado experimentalmente é que, quando

2Obserrrar Figura 4.10
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Fig¡ra 4.11: Densidade de cargâ referente aos orbitais relevantes para as ligações

dos átomos de Germânio. A fi.gura da esquerda mostra a distribuição de carga

num plano que passa pelo átomo de Ge e a da direita mostra a distribuição de

carga espacial pela estrutura' Ambas se referem ao trímero T1'

Figura 4-I2: Inagens d.e STM teóricas da estrutura T1. A imagem da esquerda

representa os orbitais cheios e da direita os vazios. O terceiro átomo adsorvido é

invisível nas imagens cheias, o que está de acordo com resultados experimentais.

ffi
ffi
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um átomo está adsorvido próximo a uma ilha maior, este não aparece em

imagens cheias de STM, e sim somente nas imagens vazias. Nós resolvemos

tentar observar tal fato, utilizand,o o trímero T1, onde o terceiro átomo faria

o papel do átomo invisível. Como pode ser visto na Figura4.12, encontramos

uma imagem muito parecida com os resultados experimentais. Observando a

imagem cheia, pod.e-se observar um sinal forte no centro, referente ao dímero

de Ge. Ao red.or dele, existem vários sinais, que Se referem aos átomos

de Silício da superfÍcie. Entratanto, nenhum sinal pode ser visto na parte

inferior da figura, que é a posição onde o terceiro átomo está adsorvido'

Portanto, este é o átomo "invisível" . Já' na imagem cheia, observa-se que o

sinal está somente sobre os átomos de Germânio, numa mesma intensidade

para o dímero e para o monômero.



Capítulo 5

Conclusao

Durante os estudos da adsorção de um átomo de Germânio sobre a super-

fície (100) do Silício, observamos que a quantidade de mÍnimos locais para

esta adsorção era muito grande.

Obtivemos alguns destes mínimos locais, sendo que o sítio mais estável

encontrado foi o sítio M, seguido do sÍtio M* e do sítio H. M* é um sítio

metaestável que havia sido descrito como sendo um mínimo global em outros

trabalhos. Isto ocorreu em virtude da não inclusão dos graus de liberdade

da superfície, introduzidos por nós e relativos ao deslocamento dos dímeros

de Silício da superfície.

Este novo grau de liberdade introduz uma série de mínimos locais sobre a

superfície, que devem ser examinados para se obter uma conclusão definitiva

sobre as posições mais estáveis para a adsorção de átomos.

Foram feitos também alguns estudos sobre dímeros e trímeros de Ge sobre

a superfície. Observou-se que o trímero mais estável não é formado pela

junção do dímero e monômero mais estáveis. A estrutura mais estável é

constituída por um dímero C e um monômero M. Foram feitas imagens

teóricas de STM, que concordam muito bem com resultados experimentais.

Os resultados apresentados neste trabalho, são importantes em virtude

de apresentarem um novo ítem que deve ser observado quando se trabalha
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em adsorção de átomos sobre superfícies, em particular Ge sobre a superfície

(100) do Silício. A observação do deslocamento dos dímeros da superfície

pode nos trazer novas informações sobre barreiras de difusão e sobre sítios

ligantes. Seria muito interessante) num estudo futuro, a observação destes

efeitos em outras superfícies, inclusive superfícies não covalentes (como GaAs,

...), e para outros tipos átomos sendo adsorvidos, a fim de comprovar se estes

resultados pod.em ser transferidos para outros sistemas. Supomos inclusive

que estes graus de liberdade sejam importantes na adsorção de pequenas

moléculas sobre superfícies.

O trabalho realizado por nós seguiu o que há de mais moderno no que se

refere a cálculos quânticos de sólidos, sendo que refletiram muito bem pro-

priedad.es básicas bem definidas das estruturas estudadas. Isto nos permitiu

uma comparação muito boa com resultados experimentais, o que reafirma a

qualidade do nosso trabalho.
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