






RESUMO 

Neste trabalho investigamos as propriedades óticas de poços quânticos de 

GaAs/GaAlAs, crescidos no Laboratório de Novos Materiais Semicondutores (LNMS) do 

Instituto de Física da USP com a técnica de MBE ("Molecular Beam Epitaxy"), utilizando 

as técnicas experimentais de foto luminescência (PL) e fotoluminescência-excitação (PLE). 

Analisamos duas amostras de poços quânticos não dopados crescidas sob diferentes con

dições experimentais e com diferentes parâmetros estruturais. As amostras têm a mesma 

largura nominal de poço (Lw ~c I 00 Á) e diferem em outros parâmetros, sendo que os mais 

importantes destes são a largura nominal da barreira (L,,) e a interrupção do crescimento 

nas interfaces de GaAs/GaAlAs. A amostra #241 (#419) obtida com interrupção de cresci

mento (sem interrupção de crescimento) tem largura nominal da barreira L"= 500 Á 

(Lh c" 300 Á) 

Os espectros de fotoluminescência destas amostras, em baixas temperatu

ras, são bem distintos. O espectro de PL da amostra #241 apresenta largura de linha à 

meia altura três vezes maior que da amostra #419. A origem desta diferença de largura de 

linha nos espectros de PL das amostras estudadas é discutida neste trabalho com base nas 

condições de crescimento utilizadas. Além disso, o espectro da amostra #241 evidencia 

que houve incorporação de impurezas nos poços quânticos de GaAs. Através do compor

tamento da energia de ligação de impurezas em poços quânticos de GaAs/GaAIAs em 

função de sua localização dentro do poço determinamos a região onde houve a incorpora

ção das impurezas. No espectro de PL da mostra #419 ÜJi observada uma emissão locali

zada 2 me V abaixo da transição excitônica fundamental. A origem desta emissão foi anali

sada neste trabalho. 



ABSTRACT 

In this work we investigated the optical properties of GaAs/GaAlAs quan

tum wells grown by MBE (Molecular Beam Epitaxy) at the Laboratório de Novos Materi

ais Semicondutores (LNMS) do Instituto de Física da USP, using photoluminescence and 

photoluminescence-excitation techniques. Two non-intentionally doped samples grown 

under difterent experimental conditions and with dift'erent structural limit were analysed. 

The samples had the same nominal quantum well width (Lw = I 00 Â) but different nomi

nal barrier width (Lb) and the growth-intenuption time at the interfaces. The sample #241 

(#419) was grown with (without) growth-interruption at both interfaces of the quantum 

well and has nominal barrier width ~. = 500 Â (Lb = 300 Â) 

The low-temperature PL spectra of these samples are very distinct: the PL 

spectrum of the sample #241 shows a full width at half maximum (FWHM) three times 

larger than the FWHM of the sample #419. On the basis o f the used growth conditions, 

the origin of this FWHM difference is discussed. Moreover, the PL spectra of the sample 

#241 evidenciated impurity incorporation in the GaAs quantum well region. Through the 

behaviour ofthe binding energy ofimpurities as a function oftheir localisation in the QW, 

we determined the region where the impurities were incorporated. In the PL spectrum of 

sample #419, an excitonic emission, located at 2 meV below the ground state excitonic 

emission, was observed. The origin ofthis transition is discussed in this work. 
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