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Resumo 


Neste trabalho foram efetuados estudos importantes e pioneiros sobre as 

propriedades estruturais, eletrônicas e termodinâmicas dos nitretos e de suas ligas, através 

de dois métodos de primeiros princípios distintos, o FLAPW ("Full-potential Linear 

Augmented Plane Wave") e o pseudopotencial combinado com a aproximação 

quasequímica generalizada. 

Na primeira parte, utilizando o método FLAPW, calculamos as estruturas de 

bandas para os nitretos cúbicos do grupo-IH, BN, AIN, GaN e InN. Foram obtidos 

valores para a constante de rede e "bulk modulus" para os nitretos do grupo-III através de 

cálculos relativísticos da energia total. Através das estruturas de bandas e analisando o 

topo da banda de valência e o fundo da banda de condução perto do ponto r ou, no ponto 

k correspondente ao mínimo da banda de condução, derivamos os respectivos valores 

para as massas efetivas de elétron e de buraco pesado, leve e de "split-off' e 

correspondentes parâmetros de Luttinger. Todos os resultados são comparados com dados 

experimentais e teóricos existentes na literatura. 

Na segunda parte, utilizando o método FLAPW, estudamos a influência da 

impureza de Mg na estrutura eletrônica do GaN cúbico (c-). Realizamos cálculos da 

otimização da geometria, incluindo deslocamentos dos primeiros e segundos vizinhos, 

para os casos da impureza com estados de carga neutro e negativo. Obtivemos o valor de 

190 meV para o deslocamento de Franck-Condon da energia térmica, o qual apresenta 

um bom acordo com os dados experimentais de fotoluminescência e efeito Hall. Nós 

concluímos que os primeiros e segundos vizinhos desempenham um papel importante na 

determinação das energias do nível aceitador resultante da dopagem do c-GaN com Mg. 

Na terceira parte, nós apresentamos cálculos das propriedades eletrônicas, 

estruturais e termodinâmicas de ligas cúbicas envolvendo os nitretos do grupo-IH, InxGal_ 

xN, InxAh-xN, AlxGal-xN, BxGal-xN e BxAh-xN. Nós combinamos o método de expansão 

de "clusters" através da aproximação quasequímica generalizada ("Generalized 

Quasichemical Approximation -GQCA") com cálculos de pseudopotenciais "ab initio" 

DFT-LDA. Para todas a ligas, exceto a de AlxGal-xN, encontramos separação de fase para 

temperaturas próximas das temperaturas de crescimento. Generalizamos o método de 



expansão de "c1usters" para estudar a influência da tensão biaxial. Encontramos uma 

significativa supressão da separação de fase induzida pela tensão para as ligas de InxGal_ 

xN e InxAh-xN, sendo no caso da liga de InxGal_xN confirmado experimentalmente. 

Observamos também que flutuações da energia do "gap" da liga de InxGal-xN permitem 

definir valores mínimo e médio para a energia do "gap" com diferentes valores para o 

"bowing". Observamos que a tensão biaxial reduz as flutuações da energia do "gap", 

resultando em uma diminuição do valor do "bowing". Através deste estudo mostramos 

uma possível explicação para a discrepância experimental para valores do "bowing". 
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Abstract 


In this work we performed a pioneer theoretical study of structural, electronic and 

thermodynamic properties of the group-III nitrides and their aHoys, by using two distinct 

first principIes methods, the FLAPW fuH potentiallinear augmented plane wave and 

the pseudopotential-plane-wave method combined with the generalized quasichemical 

approximation. 

In the first part of our work, by using the FLAPW, we present the electronic band 

structures ofthe zinc-blende-type group-III nitrides compounds, BN, AIN, GaN, and InN. 

Lattice constant and bulk modulus are obtained from fuH relativistic total-energy 

calculations. Electron, heavy-, light-, and split-off-hole effective masses and 

corresponding Luttinger parameters are extracted from the band-structure calculations. A 

comparison with other available theoretical results and experimental data is made. 

In the second part of our work, by using the FLAPW method, the electronic 

structure of Mg impurity in zinc-blende (c-) GaN is investigated. Full geometry 

optimization calculations, including nearest and next-nearest neighbor displacements, 

were performed for the impurity in the neutral and negatively charged states. A value of 

190 meV was obtained for the Franck-Condon shift to the thermal energy, which is in 

good agreement with that observed in recent low temperature photoluminescence and 

Hall-effect measurements. We conclude that the nearest and the next-nearest neighbors of 

the Mg impurity replacing Ga in c-GaN undergo outward relaxations which play an 

important role in the determination ofthe center acceptor energies. 

In the third part of our work, we present a study of electronic, structural, and 

thermodynamic properties of the cubic group-III nitrides alloys, InxGal-xN, InxAll_xN, 

AlxGal-xN, BxGal-xN e BxAll-xN. We combined the generalized quasichemical 

approximation (GQCA) with an ab initio pseudopotential-plane-wave method. For alI 

alIoys, except the AlxGal_xN, we observe a miscibility gap for temperatures near those of 

the growth. The cluster treatment is generalized to study the influence of biaxial strain. 

We find a remarkable suppression of phase separation in InxGal-xN and InxAll-xN induced 

by strain which is confirmed by experiments on the InxGal_xN alloy. We also observed 

that the gap fluctuations in the InxGal-xN alloy allow the definition of a minimum gap and 
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an average gap with different bowing parameters. Biaxial strain drastically reduces the 

gap fluctuations, resulting in a reduction of the bowing. The different gaps and the strain 

influence investigated provi de an explanation for the discrepancies found in the 

experimental values ofthe bowing parameter. 

IV 



I 

Introdução Geral 


Nos últimos anos, os nitretos do grupo III (GaN, AIN, InN) e suas ligas ternárias e 

quaternárias têm sido amplamente utilizados na fabricação de dispositivos 

semicondutores eletrônicos e optoeletrônicos [1]. Esta importância provém do fato dos 

nitretos do grupo IH possuírem "gaps" de energia diretos variando de 1,9 até 6,2 e V, o 

que inclui toda a região do visível se estendendo até a região do ultravioleta (UV). Eles 

formam uma série completa de ligas ternárias que, em princípio, toma possível a 

existência de qualquer "gap" de energia dentro deste intervalo. O espetacular 

desenvolvimento neste campo nos últimos anos produziu eficientes diodos de emissão de 

luz (LEDs) verde-azul-UV, diodos lasers (LDs), detetores UV, detetores de raios-X e alta 

voltagem, e dispositivos eletrônicos que atuam no regime de alta temperatura e alta 

freqüência. Diferentes aspectos envolvendo o crescimento, propriedades e aplicações 

tecnológicas dos nitretos do grupo III têm sido assunto de diversas conferências 

internacionais, bem como de diversos artigos de revisão [2-5]. A maioria dos trabalhos 

apresentados refere-se à fase estável hexagonal (h-) ("wurtzite"). No entanto, a fase 

metaestável cúbica (c-) ("zincblende") surgiu como uma alternativa vantajosa para a 

aplicação em dispositivos [5]. Recentemente, c-GaN crescido por MOCVD ("Metal 

Organic Chemical Vapor Deposition") e por "plasma assisted Molecular Beam Epitaxy" 

(MBE) sobre substratos de GaAs (001) foram usados na fabricação de LEDs de junção p

n [6,7]. O mesmo tipo de dispositivo foi formado a partir de c-GaN crescido sobre 

substratos de SiC/Si por MBE [8]. Da mesma forma foi obtido recentemente LED de 

heteroestruturas de c-InGaN/GaN crescidas dobre GaAs (001) através de MOCVD [9]. 

Além dos dispositivos já crescidos, há um grande progresso na obtenção não só da liga 

cúbica de InGaN, mas também das ligas cúbicas de lnAlN e AIGaN [10-13]. O fato das 

estruturas derivadas de GaN cúbico serem livres de polarização espontânea e, se crescidas 

na direção <100> não apresentarem efeito piezoelétrico, toma o estudo de suas 

propriedades básicas muito importante para o entendimento das características dos 

dispositivos bem como para a melhora de seu desempenho [14]. Neste sentido o nosso 
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grupo - LNMS (Laboratório de Novos Materiais Semi condutores ) do Departamento de 

Física dos Materiais e Mecânica da USP tem realizado durante os últimos cinco anos uma 

intensa atividade de pesquisa, tanto do ponto de vista experimental como teórico, sobre as 

propriedades dos nitretos cúbicos e das ligas por eles formadas [15-38]. 

O InN e o AIN podem juntamente com o GaN formar as ligas InGaN e AIGaN, o 

que permite, como já foi dito anteriormente, mudar o "gap" de energia e os comprimentos 

de onda de emissão. Usando AIGaN ou GaN como barreiras e "cladding layers" e GaN 

ou InGaN como camada ativa, poços quânticos e super-redes podem ser fabricados. 

Atualmente, a tecnologia de heteroestruturas usada na fabricação de super-redes é 

essencial para a fabricação dos dispositivos modernos. No caso, poços quânticos de 

InGaN são indispensáveis para a fabricação de dispositivos de emissão de luz, pois a 

incorporação de pequenas quantidades de In em camadas ativas de GaN aumenta 

consideravelmente a eficiência da luminescência. De fato a liga InGaN é o meio ativo nos 

modernos LEDs e LDs operando na região verde-azul-UV do espectro. 

Por outro lado, recentemente a separação de fase devida à decomposição spinodal, 

presente na liga de InGaN, tomou-se muito importante como sendo o fenômeno básico 

responsável pelo processo de emissões de luz verde-azul-UV em dispositivos 

optoeletrônicos de semicondutores baseados em nitretos do grupo-IH. Foi proposto 

[39,40] e demonstrado [15] que a emissão de luz é proveniente de "quantum dots" (QDs) 

formados através da decomposição spinodal em ligas de InGaN. 

Desta forma, as ligas de InGaN e AIGaN têm sido intensamente estudadas 

ultimamente devido à sua vasta aplicação tecnológica na fabricação de dispositivos 

eletrônicos que atuam na região do azul e ultra-violeta [2-5]. As ligas de InAIN [10-11,41

45] e baseadas em boro [46-50] são bem menos estudadas. 

A liga lnAlN exibe grande variação no "gap" de energia. O AIN possui um "gap" 

direto de energia aproximadamente 3 eV maior do que o GaN, ainda que seu volume seja 

apenas 9% menor. Portanto, é razoável esperar que a liga de lnAlN possua um casamento 

com o parâmetro de rede do GaN e deva ter um "gap" de energia suficientemente grande 

de forma a servir como barreira de potencial em dispositivos eletrônicos baseados em 

GaN. Há trabalhos experimentais que indicam que a liga teria um "gap" de energia de 

3,34 eV, ou seja, menor do que o do GaN (3,5 eV) [41] e outros que a liga com altas 

concentrações de AI possam servir como barreiras efetivas para a camada de GaN [42]. 

No entanto, há trabalhos que mostram a existência de várias fases do cristal para 

concentrações de In acima de 16% [10]. Bem como, há outros trabalhos que mostram que 
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as ligas cúbicas de lnAlN e InGaN tendem a ser do tipo-n com o aumento da concentração 

de In [1.3]. 

Da mesma forma que a liga de InAIN, o estudo da diversidade dos compostos 

formados pelos nitretos é extremamente útil para propostas, tais como casamento de rede 

aos diversos substratos disponíveis e engenharia de estruturas de bandas. Sendo assim, 

outra forma de se aumentar a flexibilidade dos materiais 111-V pode ser obtida usando-se 

o boro. Os filmes de nitreto de boro são muito úteis para diversas aplicações devido às 

suas propriedades únicas de alta condutividade térmica, dureza, excelente estabilidade 

química e transparência ótica através de um largo intervalo do espectro. Além do mais, os 

parâmetros de rede das ligas de BGaN e BAIN podem ser "casados" com o do SiC se 

uma quantidade suficiente de boro puder ser incorporada [48]. No entanto, apesar de uma 

certa quantidade de boro poder ser dissolvida, o limite de solubilidade é baixo e há a 

formação de diversas fases quando o limite de solubilidade é excedido [46-48]. Mesmo 

assim, há fortes indicações de que a liga de BGaN possa ser aplicada na fabricação de 

dispositivos emissores de luz operando na região UV [49, 50]. 

A fim de continuar o rápido progresso no desenvolvimento de dispositivos 

baseados nos nitretos do grupo UI é fundamental o entendimento não só das ligas por eles 

formadas, mas também do comportamento de defeitos puntuais e impurezas. Neste 

sentido, cálculos de primeiros princípios têm exercido um papel importante. A dopagem a 

fim de criar níveis aceitadores no GaN com alta concentração de buracos tem sido o 

problema mais sério para a fabricação de dispositivos baseados em nitretos do grupo-III. 

A dopagem de Mg em GaN não foi bem sucedida em 1970 e no começo dos anos 80, pois 

o Mg era sempre compensado com defeitos do tipo-n ou passivados com átomos de 

hidrogênio. A grande descoberta para a dopagem tipo-p se deu no final dos anos 80, 

quando Amano e colaboradores [51] descobriram que o GaN dopado com Mg podia ser 

convertido em GaN tipo-p através da técnica de irradiação por feixe de elétrons de baixa 

energia (LEEBI "Low Energy Electron Beam Irradiation"). Depois disso percebeu-se 

que nas amostras crescidas tanto por MOCVD ("Metalorganic Vapor Deposition") 

quanto por HVPE ("Hydride V apor Phase Epitaxy"), o hidrogênio, o qual atua como 

doador, passivava o aceitador incorporado, havendo portanto a necessidade de um 

tratamento pós-crescimento por LEEBI ou por tratamentos térmicos em atmosferas de 

nitrogênio para ativar os aceitadores. Estas técnicas, utilizando o Mg como dopante, 

resultam em "epilayers" do tipo-p e a concentração de buracos atingida era suficiente 

para produzir os primeiros dispositivos optoeletrônicos emissores de luz no intervalo do 
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espectro de azul-UV. No entanto, à temperatura ambiente a concentração de buracos 
3livres estava limitada a 1017 cm- • Para obter bons contatos ôhmicos com a camada-p e 

para diminuir a resistência dos dispositivos optoeletrônicos são necessárias altas 

concentrações de buracos. Este fato iniciou uma intensa pesquisa no sentido de se 

encontrar aceitadores alternativos para os nitretos do grupo-li I tanto na estrutura 

hexagonal como na cúbica. No entanto, até agora somente o Mg é utilizado na produção 

dos dispositivos. 

Os 	aceitadores podem ser divididos em dois grupos. O pnrnelro substitui os 

átomos de grupo-IH e o segundo substitui os átomos de N. Como mostrado por 

Neugebauer e Van de Walle [52] um dos fatores mais importantes para o dopante ser 

incorporado como um aceitador substitucional é a proximidade do tamanho de seu raio 

atômico com o do átomo a ser substituído. 

Do ponto de vista teórico diversos cálculos foram realizados[52-59]. Neste 

sentido, concluiu-se que no sítio do N somente o carbono é um bom candidato, para os 

demais há uma diferença considerável entre seus raios atômicos quando comparados com 

o do nitrogênio. No sítio do gálio, os elementos das colunas II e I são candidatos a 

dopantes do tipo-p. Apesar dos cálculos para a maioria dos elementos concordarem entre 

si, o mesmo não ocorre no caso do carbono, o qual varia de aceitador raso a nível 

profundo. 

No presente trabalho, efetuamos um estudo teórico sobre as propriedades de todos 

os nitretos binários (BN, AIN, GaN e InN) [16], de impurezas em nitretos [24], bem 

como, das propriedades estruturais e eletrônicas das ligas ternárias de InGaN, AIGaN e 

InAIN levando-se em conta a termodinâmica do sistema [17-21]. Incluímos também o 

efeito da tensão biaxial no sistema. Todos os estudos foram realizados para a estrutura 

cúbica, de acordo com o programa científico adotado pela equipe do LNMS. Foi iniciado 

ainda um estudo sobre as propriedades termodinâmicas das ligas de nitretos envolvendo 

boro, BAIN e BGaN, também na estrutura cúbica. 

Para os cálculos das propriedades de defeitos nativos e impurezas utilizamos o 

método FLAPW - "Full Potential Linear Augmented Plane Wave" . E, para os cálculos 

das propriedades das ligas de nitretos, fizemos uso de dois métodos: 

1. 	 método pseudopotencial "ab-initio" [60] para o cálculo das energias totais; 

2. 	 aproximação quasiquímica generalizada (GQCA - "Generalized Quasi-Chemical 

Approximation")[61], afim de descrever a energia livre de mistura de uma liga 

randômica e introduzir a descrição estatística dos "clusters". 
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A tensão biaxial foi levada em conta fixando-se a constante de rede no plano xy, 

perpendicular à direção z de crescimento da liga. Nós consideramos dois tipos diferentes 

de tensão, homogênea e não homogênea, onde, respectivamente, a tensão aplicada em 

cada "cluster" é igualou diferente entre si. Sendo esta a primeira vez em que se obteve as 

propriedades termodinâmicas de uma liga tensionada de nitretos através de um método 

, I ab-initio, o que até então só havia sido feito utilizando o método "Valence Force Field" 
! [62]. 

Mostraremos no próximo capítulo (Cap. H) os resultados por nós obtidos das I 
propriedades eletrônicas e estruturais dos nitretos do grupo-IH, obtendo as estruturas de 

bandas, as massa efetivas e os parâmetros de Luttinger correspondentes. Neste capítulo, 

mostraremos também uma forma simplificada de se obter os fônons transversal ótico 

(TO) para o InN e o GaN. Para todos os cálculos deste capítulo, utilizamos o método "ab

inito" FLAPW e comparamos os resultados obtidos com a experiência e com outros 

cálculos existentes na literatura. 

No Capítulo IH, aplicamos novamente o método FLAPW para o estudo da 

estrutura eletrônica e das propriedades relacionadas de impurezas em GaN. No caso do 

GaN, estudamos a impureza de magnésio nos estados de carga neutro e negativo, 

incluindo relaxações, a fim de obter a diferença entre a energia de ativação térmica e a 

energia de ativação óptica, obtida através da experiência. Estudamos também a impureza 

isoeletrônica de In em c-GaNo 

No Capítulo IV, estudamos em profundidade as propriedades eletrônicas, 

estruturais e termodinâmicas de ligas de nitretos do grupo IH. Neste ponto, mudamos o 

método para os cálculos, devido principalmente ao custo do tempo computacional, o qual 

é consideravelmente menor no caso do pseudopotencial. Para todas as ligas (InGaN, 

InAIN, AIGaN, BGaN e BAIN), obtivemos o diagrama de fase, temperatura versus 

composição. Como o estudo dos nitretos é muito recente, não existem muitos resultados 

experimentais na literatura, principalmente sobre as ligas. Neste sentido, parte de nossos 

resultados são previsões para futuras experiências. Para as ligas AlxGal-xN e InxGal-xN, 

comparamos as distâncias de ligação obtidas por nós diretamente com resultados de 

EXAFS ("Extended X-ray Absorption Fine Structure"). Um destaque especial foi dado na 

comparação dos resultados obtidos pelo grupo do LNMS para a separação de fase no 

InxGal-xN, meio ativo nos modernos LEDs e LDs. Os resultados experimentais de 

difração de raios-X mostram a presença de fases separadas na liga, em excelente 

concordância com o diagrama de fase calculado por nós. Além disso, a supressão da 
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separação de fase devida à tensão biaxial induzida em filmes de InxGal-xN é confirmada 

pela equipe do LNMS em poços quânticos de GaNI InxGal_xN/GaN crescidos por MBE. 

Estes resultados, de grande importância para o entendimento do mecanismo de emissão 

nos modernos dispositivos optoeletrônicos baseados nos nitretos do grupo-III, são 

também discutidos no Capítulo IV. No Capítulo V, fazemos uma conclusão geraL 



II 

Propriedades eletrônicas e estruturais dos 


nitretos do grupo-III 


11.1- Introdução 

Simultaneamente à extensa atividade no crescimento, caracterização e aplicação 

em dispositivos baseados em nitretos do grupo IH, uma igualmente concentrada atividade 

se produziu na parte teórica. Nos últimos anos, praticamente todas as técnicas de cálculos 

de bandas consideradas importantes foram aplicadas ao estudo da estrutura eletrônica dos 

nitretos do grupo III [16, 63-77], sendo que a maioria dos cálculos são feitos para a 

estrutura "wurtzite". 

Dentre os nitretos, o GaN foi o mais intensamente estudado, seguido do AIN, BN 

e do InN. Valores para os parâmetros da massa efetiva foram obtidos utilizando o método 

pseudopotencial empírico [69,70] e o método FLAPW [16,71,72]. A inclusão da 

interação spin-órbita no cálculo da estrutura de bandas é considerada em diversos 

trabalhos [53, 65, 69-71], no entanto, alguns destes efeitos relativos à interação spin

órbita são levados em conta através de parâmetros empíricos ajustados a fim de se obter 

os mesmos valores obtidos através de cálculos de primeiros princípios [69, 70, 73, 74]. 

Neste trabalho, devido à importância da inclusão de efeitos relativísticos, 

principalmente no cálculo das propriedades eletrônicas dos nitretos, particularmente 

aqueles envolvendo elementos pesados como é o caso do Ga e In, incluímos não só a 

interação spin-órbita, mas também outros efeitos relativísticos como correções de massa 

com a velocidade e efeitos de Darwin. Vale ressaltar aqui que não há cálculos para as 

massas efetivas e para os parâmetros de Luttinger para o BN. 

O método FLAPW utilizado por nós é bem estabelecido na literatura, com larga 

aplicação no cálculo da estrutura eletrônica de cristais e ligas, principalmente de metais 

{78], tendo sido inclusive já utilizado no cálculo de nitretos [65, 71, 72]. Trata-se de um 

7 
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método "ab initio" que inclui no processo de autoconsistência todos os elétrons do 

sistema e, como os demais, utiliza a teoria do funcional densidade de acordo com a 

aproximação local para tratar os efeitos de troca-correlação eletrônica [79]. Sendo um 

método em que todos os elétrons do sistema são considerados no cálculo. 

Neste trabalho, apresentamos um cálculo detalhado das estruturas de bandas para 

todos os nitretos do grupo-lII, fornecendo valores precisos para as constantes de rede, 

"bulk moduli", os quais foram comparados com dados experimentais, bem como com 

outros cálculos existentes na literatura. Apresentamos também as estruturas de bandas ao 

longo das direções de mais alta simetria da zona de Brillouin (BZ). Analisando o topo da 

banda de valência e o fundo da banda de condução perto do ponto r ou, no ponto k 

correspondente ao mínimo da banda de condução, derivamos os respectivos valores para 

as massas efetivas de buraco pesado, leve e de "split-off' e correspondentes parâmetros 

de Luttinger. Nós tratamos os elétrons 4d do índio e 3d do gálio como elétrons de 

valência. Como um cálculo protótipo para as massas efetivas, utilizamos o silício, tendo 

em vista o fato do mesmo ser bem conhecido teoricamente. 

Na seção a seguir, faremos uma breve descrição do método FLAPW utilizado nos 

nossos cálculos. 

11.2- Método FLAPW 

Como a maioria dos métodos de cálculos de bandas de energia, o método LAPW 

consiste em um procedimento para resolver as equações de Kohn-Sham para o estado 

fundamental e obter a densidade, a energia total e os autovalores de um sistema de muitos 

elétrons (aqui em se tratando de um cristal), através da introdução de uma base adequada 

para este problema. No método FLAPW, a célula unitária é dividida em: esferas atômicas 

não-superpostas, centradas nos sítios atômicos (esferas "muffin-tin" -MT) e, região 

intersticial (RI). 

Nestes dois tipos de regiões dois tipos diferentes de bases de funções são usadas: 

(i) dentro da esfera atômica t, de raio Rt=RMT (raio "muffin-tin"), é usada uma 

combinação linear das funções radiais vezes os harmônios esféricos, ue(r)Yem(f) , e de 

suas derivadas com relação à energia 
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,: 


(11.1.)~kn = Z:[Aemue(r,Ee) + Bemúe(r, Ee)]Yem (r) , 
Cm 

onde ue(r,Ee) é a solução regular da equação radial de Schrõdinger para a energia Ec 

(escolhida normalmente no centro da banda correspondente) e a parte esférica do 

potencial dentro da esfera t, úe(r,Ee) é a derivada de U c com relação à energia tomada 

para a mesma energia E c. A expressão constitui, portanto, a linearização da função radial 

em tomo de E e. Os coeficientes A em e B em são funções de kn, determinados a partir da 

condição de contorno de que as bases de funções e suas derivadas "casem" com as 

funções de base correspondentes da região intersticial; são obtidos através deU c e úe 

integração numérica da equação radial de Schrõdinger numa malha radial dentro da 

esfera. 

(ii) na região intersticial é usada uma expansão em ondas planas 

(11.2.) _ _1 eiknr ,
~kn - QYz 

onde kn=k+Kn; Kn são vetores da rede reciproca e k é um vetor de onda dentro da 

primeira Zona de Brillouin. Assim, cada onda plana é aumentada para uma função de 

onda tipo atômica em toda esfera atômica. 

As soluções da equação de Kohn-Sham são expandidas nestes conjuntos de bases 

formados por ondas planas lineares aumentadas (LAPW's) de acordo com o método 

variacional 

(11.3.)\jJk =Z:Cn~kn 
n 

e os coeficientes Cn são determinados pelo princípio variacional de Rayleigh-Ritz. A 

convergência da base é controlada pelo parâmetro de corte dado pelo produto RmtKmax 

9, onde Rmt é o menor raio de esfera atômica da célula unitária e Kmax é o módulo do 

maior vetor k na equação (11.3). 

6 
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A fim de melhorar a linearização (i.e. aumentar a flexibilidade da base) e tomar 

possível um tratamento consistente dos estados de valência e semicaroço num intervalo 

de energia (assegurando a ortogonalidade) devem ser adicionadas funções de base 

suplementares, chamadas de "orbitais locais, OL" [80]. Estas consistem de uma 

combinação linear de 2 funções radiais para dois valores de energia diferentes e uma 

derivada com relação à energia, dadas por: 

(1I.4.) 

Os coeficientes A em, B em e C em são determinados através da condição de 

contorno, que as q.OL sejam normalizadas e se anulem na superfície da esfera, bem como 

as suas derivadas. 

Na sua forma geral, o método LAPW possui a seguinte representação para o 

potencial e para a densidade, a qual se assemelha com a empregada para as funções de 

onda, também chamada de "full-potential" 

(lI.5.) 

onde V k e Vem, são respectivamente, os coeficientes das ondas planas e dos harmônicos 

esféricos. Portanto, não é feita nenhuma aproximação quanto a forma do potencial. Vale 

ressaltar que a forma conhecida como aproximação "muffin-tin" é obtida tomando-se a 

expressão acima para os valores de e=0, m=O e k=O. 

A energia total é calculada de acordo com Weinert e colaboradores [81]. 

Como vimos anteriormente, o FLAPW usa uma representação dual, isto é, o 

espaço é dividido em duas regiões, esferas "muffin-tin" centradas nos átomos e a região 

intersticial entra elas. Esta representação dual resulta em um tratamento eficiente e preciso 

de elementos de metais de transição, fornecendo uma descrição do caroço do átomo, o que 

é muito difícil de tratar usando ondas planas, como por exemplo ocorre no método 

pseudopotencial. Entretanto, por outro lado, ela toma muito difícil a tarefa de determinar 

as forças atômicas. Sabemos através do teorema de Hellman-Feynman (HF) [82, 83], que 
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a força em um átomo é igual à força eletrostática em seu núcleo. No entanto, as forças 

obtidas em qualquer cálculo "ab initio" de estrutura eletrônica podem ser bastante 

imprecisas. Isto se deve ao fato da densidade de carga calculada e conseqüentemente o 

potencial elétrico serem aproximados. Por outro lado, a energia total é calculada com 

precisão. Como foi mostrado por Pulay, à força de HF deve ser somada uma contribuição 

devida ao fato do conjunto de base utilizado em um cálculo ser incompleto (CBI), esta 

contribuição deve ser igual a zero se as funções de base forem independentes das posições 

atômicas [84]. É necessário então calcular esta contribuição para os diversos métodos, no 

caso do FLAPW, isto foi feito por Yu e colaboradores em 1991 [85], sendo este o 

formalismo utilizado nos nossos cálculos feitos com o FLAPW. 

Uma vez tendo a forma das funções de onda e do potencial, descreveremos como 

estes são utilizados no ciclo autoconsistente do método FLAPW. 

Fluxograma do programa FLAPW em linhas gerais 

A versão do FLAPW por nós utilizada, WIEN95, consiste de um conjunto de 

programas distintos, contudo dependentes via resultados. O fluxograma de uma iteração 

autoconsistente está ilustrado nos diagramas abaixo. 

A I a. parte tem como objetivo obter a densidade de carga inicial partindo de 

programas atômicos. Para tal é necessário executar uma série de pequenos programas 

auxiliares os quais fornecem os arquivos de entrada para os programas principais: 

verificação de superposição de ... cálculo atômico 
~ 

esferas H lJInl =EnllJlnl 

gera as densidades atômicas e determina como 

os diferentes orbitais são tratados (caroço ou 


não), com ou sem orbitais locais 

entrada do FLAPW
,.. 

determinação da simetria e do grupo puntual, gera 
a expansão para os harmônicos esféricos e 

determina as matrizes de rotação locais i 
Icriação da malha de pontos k I 

+ 

superposição das densidades atômicas I I 


densidade de 
carga inicial 

p 



12 

Uma vez obtida a densidade de carga inicial, inicia-se o ciclo auto consistente 

propriamente dito, o qual é repetido até que seja atingido um critério de convergência 

pré-estabelecido. 

densidade de 
carga inicial 

p 

... 
~r 

gera o potencial a partir da densidade de carga 
Poisson V2 VC = -8np 

LDA - "Local Density Approximation": Vxc (p) 

I V 

cálculo dos autovalores e 
autovetores, Ek e 'l'k 

cálculo da densidade de 
carga de valência a partir dos 

autovetores 

Pval = I \jf: \jf k 

E.<E. 

V=Vc+Vxc I 

I VMT 

calcula os estados de 
caroço e as densidades de 

carga de caroço, Ecore e pcore 

cálculo atômico 

H\jf nl = E nl \jf nl 

I 

I pvelha I 
combinação das densidades de carga 

de entrada e de saída 

Pnova =Pvelha ® (p vai + Pcaroço) 

~~~~____=sl=m=-____~ convergiu? 

não 

" 
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11.3- Aplicação para o cálculo das propriedades dos nitretos do 
grupo-III 

As propriedades eletrônicas e estruturais dos nitretos (BN, AIN, GaN e InN) na 

sua forma cúbica, bem como do silício, foram obtidas através do método FLAPW acima 

descrito. A teoria do funcional local da densidade foi utilizada [79]. Utilizamos dois 

átomos por célula (um de cada elemento), situados segundo à estrutura "zinc-blende", ou 

seja, um na origem (0,0,0) e o outro na posição (a/4,a/4,a/4) em simetria Td, onde a é o 

parâmetro de rede. Devemos ressaltar o fato de que mantivemos o valor do raio das 

esferas fixo ao variarmos os outros parâmetros envolvidos nos cálculos, tais como 

número de ondas planas, expansão no momento angular, etc, apesar do mesmo ser 

aparentemente irrelevante pois se trata de um cálculo "full-potential". 

Outro ponto a ser ressaltado é de como são realizadas as integrações. Sabemos 

que para determinar a densidade de carga e outras quantidades (energia total, forças, etc.) 

é necessário realizar somas sobre os estados ocupados, as quais em um cristal se tornam 

integrais sobre a zona de Brillouin (ZB) e, usando simetria, reduzem-se a integrais sobre 

a zona de Brillouin reduzida. Estas integrais são calculadas numericamente usando 

funções de onda e autovalores para um número finito de pontos k's. Neste trabalho 

utilizamos o método de integração dos tetraedros [86]. 

Abaixo, explicitamos os parâmetros utilizados nos cálculos para obtenção da 

estrutura de bandas dos nitretos: 

1. 	 f max 1°para a expansão no momento angular das funções de onda dentro das esferas 

e t'max= 5 para termos não esféricos do potencial na região intersticial; 

2. 	Raios "muffin-tin" (RMT) adotados: foram considerados RMT iguais para os átomos 

de cada material, ou seja, rX=rN (X=In, Ga, AI e B): para o BN temos o valor 1,46 aB, 

1,8 aB para o AIN e GaN e 1,9 aB para o InN e Si, onde aB é o raio de Bohr; 

3. 	Número de pontos k's na zona irredutível de Brillouin: 30; 

4. 	Critério de convergência na energia total de Ix 10-6 eV e nos autovalores de lxlO-s 

eV; 

5. 	 Os estados de caroço são tratados totalmente relativísticos em todos os cálculos, no 

sentido de que as densidades de carga atômicas são obtidas resolvendo-se a equação de 
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Dirac. Os estados de valência são tratados tanto semi-relativisticamente, como não

relativisticamente, Le., dentro do tratamento escalar-relativístico ou via a inclusão dos 

efeitos de acoplamento spin-órbita através do procedimento "second variational" [87]; 

6. 	Para o termo de troca-correlação, dentre as muitas propostas existentes, utilizamos 

aquela devida a Perdew, Burke e Ernzerhof (aproximação GGA-"Generalized 

Gradient Approximation") e aquela baseada na parametrização de Perdew e Wang 

(LDA - "Local Density Approximation") [88]. 

Como uma das entradas do programa FLAPW, temos a densidade de carga inicial, 

a qual é dada pelas densidades de carga atômicas a partir da resolução da equação 

relativística para o átomo. Através dos níveis de energia atômicos, podemos observar que 

há níveis muito profundos, os quais não interferirão na hibridização do átomo quando o 

mesmo estiver no cristal. Desta forma, podemos considerá-los como orbitais de caroço, o 

que significa dizer que os mesmos contribuirão com uma densidade de carga "fixa", Por 

outro lado, os demais níveis são considerados como orbitais de valência, pois são os 

verdadeiros responsáveis pelas ligações químicas, fazendo parte da hibridização e por sua 

vez no cristal, constituirão a banda de valência. Desta forma para os nitretos, temos como 

orbitais de valência: para o N 2s, 2p, para o B 2s, 2p, para o AI 3s, 3p, para o Ga 3p, 3d, 

4s, 4p, e para o In, 4p, 4d, 5s e 5p. É sabido que os orbitais d do Ga e In desempenham 

um papel importante na descrição das bandas de energia, uma vez que há uma forte 

hibridização entre eles e os estados 2s provenientes do N e uma forte interação com o 

topo da banda de valência, sendo importante a sua inclusão como orbitais de valência. 

Consideramos os orbitais Ga 3p e In 4p como estados de valência para assegurar que não 

houvesse carga pertencente ao caroço fora das esferas MT. 

Uma vez definidos os parâmetros de corte, o RMT, e tendo como entradas as 

densidades de cargas atômicas e a simetria da rede utilizada, prosseguimos com o cálculo 

FLAPW propriamente dito para os nitretos na sua forma cúbica ("zinc-blende"). 

Obtivemos inicialmente os valores correspondentes ao parâmetro de rede teórico 

(ao), minimizando-se a energia total em função do parâmetro de rede, e ao "bulk 

modulus" (B). A partir do valor encontrado de ao, calculamos a estrutura de bandas, 

obtendo outra quantidade importante, a massa efetiva, a qual pode ser comparada com a 

experiência, e calculamos também os seus correspondentes parâmetros de Luttinger. Os 

resultados e a discussão sobre os mesmos são descritos na próxima seção. 
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11.4- Resultados e comparação com outros cálculos e com a 
." .expenencla 

11.4.1- Propriedades estruturais 

Primeiramente, antes de obtermos a estrutura de bandas para cada composto 

estudado, obtivemos os respectivos parâmetros de rede teóricos ao e os módulos de 

compressibilidade, B, para isto variamos a energia total, Etot, em função do parâmetro de 

rede e ajustamos segundo a equação de estado de Murnaghan [89]. Na Tabela 11.1 nós 

mostramos os resultados obtidos para os parâmetros de rede de equilíbrio, ao. 

Comparamos os resultados com outros cálculos e com a experiência. Utilizamos dois 

tipos de potencial de troca e correlação: "Local Density Approximation - LDA" e 

"Generalized Gradient Approximation GGA". LDA é a tão conhecida aproximação da 

densidade local, a qual possui uma boa precisão para propriedades do estado 

fundamental, tais como propriedades estruturais, constantes elásticas, estados da banda de 

valência. É sabido, que correções de gradiente, GGA, produzem uma melhora 

significativa das propriedades relativas ao AIN, como por exemplo, constantes de rede, 

"bulk modulus" e energia de coesão [53, 64], porém para os demais nitretos não é 

observada uma melhora significativa em suas propriedades. 

Tabela n.1. Parâmetros de rede dos nitretos do grupo III para a estrutura cúbica. 

Parâmetros de rede 

Método BN AIN GaN InN 

LDA-FLAPW 3,57 4,36 4,470 4,920 

GGA-FLAPW 3,63 4,400 4,552 5,035 

Outros 
cálculos 

3,59a 
, 

3,62 c 

3,615b 
, 4,342d 

, 4,345e 
, 

4,400f, 4,32a 

4460a,d 459g 

, '" 
4,464 e, 4,57 f 

4,932d 
, 4,957e 

, 

5,06 f, 5,109g 

Experiência 3,616 h 4,38h 450 í , 
.

4,98J , 
k

4,97 

a Ref. [90] FLMTO usando LDA e Ref. [64] - FLMTO usando LDA 

b Ref. [91] LCAO-ortogonalizado usando fRef. [64] - FLMTO usando GGA 

LDA g Ref. [53] PWPP usando GGA 

c Ref. [92] - LMTO-ASA usando LDA h Ref. [93] i Ref. [94] 

d Ref. [63] PWPP usando LDA j Ref. [95] k Ref. [32, 96] 
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Apesar dos cálculos, os quais usam LDA, possuírem uma certa precisão na 

obtenção de propriedades óticas, os mesmos tendem a subestimar os valores para os 

"gaps" de energia. As correções de gradiente não melhoram estes resultados relativos aos 

"gaps", pois não solucionam o problema fundamental, o qual está relacionado à própria 

aproximação LDA [53, 64]. 

Observamos que os cálculos LDA concordam de forma excelente entre si, bem 

como os resultados obtidos utilizando-se GGA. A aproximação LDA (GGA) é conhecida 

por subestimar (superestimar) a ligação entre átomos livres de cerca de 1-2%. Porém, 

como dito anteriormente, a aproximação GGA fornece resultados melhores em particular 

para o AIN [53]. Desta forma, escolhemos nos cálculos a seguir, utilizar a aproximação 

GGA. 

Na Tabela 11.2, mostramos resultados para o módulo de compressibilidade ("Bulk 

Modulus" - B), observamos que os mesmos estão de pleno acordo com outros cálculos e 

a experiência. 

Tabela li.2. Valores para o módulo de compressibilidade (B) em GPa. 

Método BN AIN GaN InN 

Este trabalho 386 198 192 138 

Outros 392-400a 
, 191 d, 203 a, 156 d 187 e , , 117 d 137 c , , 

cálculos 
370 b,378 c 207 c,215° 184 c, 201 a,f 139 a,f 

Experiência 290-465 g 207,9±6,3 h 237±31 h 125,5±4,6 h 

a Ref. [90] - FLMTO usando LDA aRef. [53] -PWPP usando GGA 

b Ref. [91] LCAO-ortogonalizado usando e Ref. [63] - PWPP usando LDA 

LDA f Ref. [64] - FLMTO usando LDA 

o Ref. [92] - LMTO-ASA usando LDA g Ref. [93] h Ref. [97] -fase "wurtzite" 

Observamos através dos valores obtidos, a constatação de ser o BN o material 

mais duro, seguido do AIN, GaN e InN, sendo este último portanto, o material mais mole. 

Esta afirmação é apoiada no fato dos nitretos apresentarem a tendência de possuir valores 

maiores para o módulo de compressibilidade à medida que o cátion possui menor massa 

atômica. Vale ressaltar aqui que, embora não mostremos os valores obtidos para a energia 

de coesão, o mesmo comportamento é observado [16], indicando que a ligação B-N é 

mais forte do que a ligação AI-N e assim por diante, como também se observa para os 

arsenetos do grupo-IH. 
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1 

11.4.2- Propriedades eletrônicas 

Para os valores teóricos (ao).dos parâmetros de rede encontrados no ítem anterior, 

nós calculamos as ~orrespondentes estruturas de bandas e as apresentaremos ao longo das 

principais direções de simetria da zona de Brillouin. As Figuras 11-1 a 11-4 mostram as 

estruturas de bandas para os nitretos. Nós comparamos nas figuras os resultados obtidos 

com e sem incluir efeitos relativísticos. 

10 I-------"'" 

5 

O 

~ 
.S! -5 

ef 
Qj 

== ~ 
-10 

1 


-15 1 1 

-20 
1 

w L A r A x w K 

Figura 11-1. Estrutura de bandas para o BN cúbico, utilizando 2 átomos por célula e 30 pontos 

k's. O zero de energia foi colocado no topo da banda de valência. A linha cheia corresponde aos 

cálculos que incluem efeitos relativísticos e a linha tracejada aos que não incluem. Os índices 

indicados nos níveis de energia correspondem à notação do grupo puntual de simetria do cristal 

naquele ponto. 
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Figura 11-2. Estrutura de bandas para o AIN cúbico, utilizando 2 átomos por célula e 30 pontos 

k's. O zero de energia foi colocado no topo da banda de valência. A linha cheia corresponde aos 

cálculos que incluem efeitos relativísticos e a linha tracejada aos que não incluem. Os índices 

indicados nos níveis de energia correspondem à notação do grupo puntual de simetria do cristal 

naquele ponto. 
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Figura 11-3. Estrutura de bandas para o GaN cúbico, utilizando 2 átomos por célula e 30 pontos 

k's. O zero de energia foi colocado no topo da banda de valência. A linha cheia corresponde aos 

cálculos que incluem efeitos relativísticos e a linha tracejada aos que não incluem. Os índices 

indicados nos níveis de energia correspondem à notação do grupo puntual de simetria do cristal 

naquele ponto. 

Em linhas gerais, observamos que as estruturas de bandas obtidas estão em 

perfeita concordância com as demais obtidas através de outros cálculos existentes na 

literatura [53, 65, 66, 71, 72, 75, 76]. Porém devemos lembrar que todos os cálculos 

mencionados utilizam a aproximação LDA ou GGA, sendo que a mesma induz alguns 

erros, ou problemas, quando comparamos as estruturas obtidas teoricamente com as 

obtidas experimentalmente. 



20 

Nos cálculos que utilizam LDA há dois aspectos a serem levados em conta, os 

quais ainda permanecem com a utilização da aproximação GGA. O primeiro, o qual já foi 

citado anteriormente e, do ponto de vista aplicado mais importante é a tendência de 

subestimar o "gap" de energia de 1,5-2,0 eV, o que faz com que, por exemplo, o "gap" do 

InN em alguns cálculos se tome negativo. Recentemente correções de auto-energia do 

elétron foram introduzidas para as bandas do InN e um "gap" positivo de 1,3 eV é obtido 

para este material [53]. 

-10 


, 
3, ... 

... 
_=!!iiii=iii!!_ 

- -15-15 --
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Figura 11-4. Estrutura de bandas para o InN cúbico, utilizando 2 átomos por célula e 30 pontos 

k's. O zero de energia foi colocado no topo da banda de valência. A linha cheia corresponde aos 

cálculos que incluem efeitos relativísticos e a linha tracejada aos que não incluem. Os índices 

indicados nos níveis de energia correspondem à notação do grupo puntual de simetria do cristal 

naquele ponto. 
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Neste ponto, observamos também que mesmo dentro da aproximação LDA, 

quando incluímos efeitos relativísticos há uma redução significativa da energia do "gap". 

Esta forte diminuição no valor da energia do "gap" devida aos efeitos relativísticos não é 

inesperada, uma vez que o topo da banda de valência tem forte contribuição dos estados 

ligantes tipo p e o fundo da banda de condução é devido principalmente a estados 

antiligantes tipo s. Os efeitos relativísticos são maiores para os estados antiligantes tipo s 

do que para os estados ligantes tipo p, o que se deve à ortogonalização aos estados 1 s 

I mais internos, como também à diferente distribuição de carga destes estados ligantes e 
I 

antiligantes. O deslocamento para baixo em energia dos estados da banda de valência 
I tende a puxar todos os estados mais altos em energia para baixo, porém os estados 

antiligantes (tipo s) possuem uma densidade de carga maior próxima ao núcleo,I 
conseqüentemente efeitos relativísticos maiores. Uma vez que estados com diferentes k's 

possuem caráter ee distribuição de carga diferentes, os efeitos relativísticos escalares não 

são iguais para todos os estados, o que pode ser observado através do fato de que o maior 

deslocamento ocorre para estados llc enquanto que estados X1c não são praticamente 

afetados. Isto significa que a dispersão das bandas é sensível à aproximação relativística 

e então afeta o cálculo, por exemplo, de massas efetivas. Vale ressaltar aqui que, no caso 

do "gap" do InN, como o mesmo já apresenta um valor de energia muito pequeno para os 

cálculos LDA, quando nós incluímos os efeitos relativísticos, o mesmo se torna 

negativo, -0,48 eV. Observamos através dos valores obtidos para as energias dos "gaps" 

fundamentais e para a largura da banda de valência para os diversos nitretos (ver Tabela 

11.3), que enquanto para o BN e AIN os efeitos relativísticos não possuem um papel 

importante (mudanças nos "gaps" de energia menores do que 1%), no caso do GaN e 

InN, os mesmos provocam grandes mudanças, o que já era esperado, pois o GaN e InN 

envolvem elementos mais pesados. Observamos também a limitação do método, 

proveniente da aproximação LDA, quando comparamos os valores através dele obtidos 

para a energia do "gap" com os da experiência. 

Antes de analisarmos o segundo problema introduzido pela aproximação 

LDAJGGA, devemos observar qual o caráter de cada banda, ou seja, quais bandas são 

decorrentes de quais níveis atômicos. Observamos que as bandas possuem principalmente 

no fundo e no topo da banda de valência, respectivamente, o caráter 2s e 2p do 

nitrogênio. Observamos também, que de fato, o nível d hibridiza com o nível 2s do 

nitrogênio, tanto no caso do GaN quanto do InN, sendo que a banda proveniente do nível 
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d está situada dentro da banda de valência, este será o principal fato discutido abaixo, o 

qual está relacionado com o segundo erro mencionado anteriormente. 

Tabela H.3. Valores para os "gaps" fundamentais de energia, Eg, (as transições estão indicadas 

entre parênteses) e para as larguras das bandas de valência, f1Ev, em eV. São mostrados os 

resultados incluindo e não incluindo efeitos relativísticos. Os resultados experimentais para a 

estrutura cúbica também são apresentados. 

Não relativístico Relativístico Experiência 

20,11 6,0-6,4a(r -+X) 1 

Eg AEv Eg 

BN 4,47 (r-+X) 20,08 4,45 (r-+X) 


AIN 3,31 (r-+X) 14,83 3,31 (r-+X) 14,87 5,34b (r-+X) 


GaN 1,72 (r-+o 15,57 1,53 (r-+o 15,69 3,45-3,20c (r-+0 12,5d 


InN -0,11 (GGA)} 15,22 -0,48 (r-+0 14,79 

r-+o 

0,004 (LDA) 


aRefs. [99-101] CRef. [12,13,103] 


b Ref. [102] d Ref. [98] 


o segundo aspecto, ou problema, importante, o qual podemos perceber em 

cálculos de estruturas de bandas utilizando LDAlGGA, no caso, por exemplo, do GaN, é 

relativo ao valor obtido para a energia das bandas provenientes do nível d, o qual é muito 

alto. Experimentalmente, estas bandas estão abaixo das provenientes do nível s, 

correspondendo a um deslocamento do nível d obtido teoricamente de aproximadamente 

4 eV [67, 98]. Devido a este fato, o nível s hibridiza com o nível d e o fundo da banda 

proveniente do nível s se localiza mais abaixo. Lambrecht explica o deslocamento de 4 

e V comparando a dependência da energia total do cálculo LDA com a ocupação do nível 

d [67]. Ou seja, devemos lembrar que a medida experimental, a qual é realizada através 

da técnica de "X-ray Photoelectron Spectroscopy -XPS", envolve uma transição de um 

nível ocupado para um não ocupado, onde os efeitos de correlação e relaxação de carga 

são importantes no processo de fotoionização, enquanto que os cálculos reportam apenas 

o estado fundamental. 

Podemos, analisando a banda d do InN, dizer que o mesmo fato deva ocorrer, pois 

a mesma se assemelha com a do GaN. 

Para incluir o efeito spin-órbita, os elétrons devem ser tratados como partículas 

com spin. Os estados eletrônicos dependem então tanto da coordenada espacial, quanto 
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do spin. As auto funções que representam os estados eletrônicos no espaço coordenada

spin devem ser formadas pelas funções de Bloch multiplicadas pelas auto funções de Sz, 

acarretando numa quebra de degenerescência. O topo da banda de valência que era 

hexadegenerado no ponto r sem a inclusão da interação spin-órbita, agora com a inclusão 

da mesma, divide-se em duas bandas, uma com j=3/2 e outra com j=1/2, o que 

corresponde às representações em teoria de grupos rs e r7, respectivamente. O quanto as 

bandas se dividem ("splitting") é dado pela quantidade Llso, a qual determina a magnitude 

da interação spin-órbita. Logo, Llso é a diferença de energia entre as bandas 

correspondentes às representações rs e r7. Assim, no ponto r temos estas duas bandas 

presentes, sendo rs quadridegenerada e r7 bidegenerada. Fora do ponto r temos três 

bandas cada uma bidegenerada, uma vez que a primeira (rs) se divide em duas outras 

bandas (ver por exemplo a Figura 11-4). 

Obtivemos os seguintes valores para Llso: 21 meV (BN), 19 meV (AIN), 13,4 meV 

(GaN) e 3 meV (InN). Observamos que os valores obtidos estão de acordo com o outro 

cálculo FLAPW (19, 15 e 6 meV, respectivamente para o AIN, GaN e InN) [65]. A 

magnitude de Llso normalmente aumenta com o número atômico. Em geral, os estados p 

possuem uma contribuição positiva para Llso enquanto que os estados d uma contribuição 

negativa. Nos fosfetos, arsenetos e antimonetos, há uma influência muito pequena dos 

níveis d no caráter da estrutura de bandas, especialmente no topo da BV, o que reflete na 

seguinte ordem dos Llso: Llso(AIX)< Llso(GaX)< Llso(InX), com X=P, As ou Sb. A Ref. [65] 

explica a ordem inversa no caso dos nitretos através da significante mistura entre os 

estados provenientes do nível 2p com o nível d na BV, sendo a hibridização d mais 

efetiva no InN do que nos outros elementos. Neste caso, a pequena diferença entre os 

valores obtidos entre os nossos cálculos FLAPW e a referência citada acima [65] deve ser 

proveniente da utilização de diferentes parâmetros, tais como o número de ondas planas, 

energias de corte, etc. Por outro lado, quando comparamos o valor experimental de (l7± 

1) meV para o GaN [104] nós devemos levar em consideração o fato de que a 

hibridização dos estados d do cátion e os estados p do N é superestimada em cálculos 

LDA, porém, acreditamos que a ordem da magnitude de Llso entre os nitretos não deve se 

alterar, ou seja, de fato Llso(InN)< Llso(GaN), o que pode ser reafirmado se levarmos em 

conta também os valores para Llso para o BN e AIN. 
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11.4.3- Derivação dos parâmetros da massa efetiva e de 
Luttinger 

o topo da banda de valência perto do ponto r fornece dados interessantes e 

tecnologicamente importantes. Em vista deste fato, uma quantidade importante a ser 

calculada é a massa efetiva. Como a interação spin-órbita é incluída, teremos três valores 

para a massa efetiva, os quais são massas efetivas de buraco pesado, leve e "split-off' 

(mhh, mlh e mso). Obtivemos também os respectivos parâmetros de Luttinger (YI, Y2 e Y3), 

os quais estão relacionados às massas efetivas pelas seguintes expressões [105]: 

A. sem interação spin-órbita: 

YI =!(2m;~ <100>+m~1 <100»=!(2m~ <111>+m/~1 <111» 
3 3 

Y2 =.!..(m~1 <100> -m;~ <100» (11.6.)
6 

Y3 =.!.. (m~1 < 111 > -m;~ < 111 > ) 
6 

B. com interação spin-órbita: 

rI = l(m;~ <100>+m/~1 <100»= l(m;~ <111>+m~J <111»= 1 

2 2 mso 


r2 = .!..(m~l < 100 > -m;~ < 100 » (11.7.)
4 


r3 = 1 (m~l < 111 > -m;~ < 111 » 

4 

No nosso caso, como realizamos o cálculo relativístico, utilizaremos o conjunto B 

de equações (II.7). 

O conhecimento desses parâmetros é fundamental para os estudos que utilizam a 

teoria da massa efetiva em heteroestruturas, poços quânticos, fios quânticos e outros 

sistemas que envolvam a banda de valência [22, 30]. 

Os valores obtidos para as massas efetivas para o BN, AIN e GaN estão listados 

nas Tabelas 11.4 (por nós obtidos) e 11.5 (obtidos na literatura). Os respectivos 
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parâmetros de Luttinger estão listados nas Tabelas 11.6 (por nós obtidos) e 11.7 (obtidos 

por outros autores). Note que há discrepâncias entre os diferentes conjuntos de 

parâmetros obtidos por diversos autores. Particulannente para o GaN, que é o nitreto mais 

estudado, nossos valores para os parâmetros de Luttinger apresentam um bom acordo 

com aqueles obtidos por métodos de primeiros princípios. É importante ressaltar que para 

a estrutura cúbica destes nitretos, há alguns poucos trabalhos que fornecem os valores 

para as massas efetivas, sendo que há somente uma medida experimental da massa 

efetiva de elétron para o GaN [106], a qual obteve o valor de (0,15 ± O,Ol)mo, o qual 

apresenta uma excelente concordância com o valor por nós obtido de 0,14mo. 

Para o InN, ressaltamos que as massas efetivas e os parâmetros de Luttinger 

calculados derivariam da estrutura de bandas obtida apresentada na Figura 11.4, a qual, 

como discutimos, mostra valor negativo para o "gap". No cálculo, portanto, o estado que 

define o fundo da banda de condução, encontrando-se ressonante na banda de valência, é 

um estado ocupado. Sendo este estado espúrio neste sentido, o que faz com que não seja 

possível a determinação correta das massas e respectivos parâmetros de Luttinger. 

Tabela fiA. Valores para as massas efetivas (em unidade da massa do elétron livre, mo) do BN, 

AIN e GaN tomando-se 0,25% da zona de Brillouin em todas as direções. 

BN AIN GaN 

mlh<111> 0,33 0,36 0,19 

mhh<lll> 1,26 4,24 1,65 

mlh<1l0> 0,35 0,37 0,19 

mhh<110> 1,09 3,03 2,09 

mlh<100> 0,51 0,42 0,21 

mhh<100> 0,53 1,44 0,86 

mso(isotrópica) 0,51 0,63 0,30 

me 0,94 (m,) 0,28 0,14 

0,23 (ml ) 

Experiência [me1 0,15±0,01 

Ref. [106] 
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Tabela 11.5. Valores para as massas efetivas (em unidade da massa do elétron livre) do BN, AIN 

e GaN obtidos através de outros cálculos. 

BN AIN GaN 

mlb<l11> 0,30a 0,18a
,0 

mbh<111> 

mlh<l1O> 

2,853 
; 6,03c 

0,31 a 

1 823 
• 1 95b

• 24Oc 
, " " 

O, 19a,b 

mhh<110> 2,16a 1,51 3 
; 0,84b 

mlh<100> 

mhh<100> 

0,353 
; 0,33c 

; 0,44d 

1,02a 
; 1,20c 

; 1,39d 

0,21 a; O, 18c 
; 0,24u 

; 0,20e 

°74
a 

• °87
b 
• °80

C 

• °85
d 

•""'" , 
0,42e 

0,51 a; 0,49c 

°21 
a 
. °19 

c 
. °30 

d 

, " " 

0,33a 
; 0,26c 

O,13a 
; 0,160 

; 0, 11 c; 0,17°; 

a Ref. [69] - pseudopotencial empírico d Ref. [75] - FLAPW massas obtidas 
b Ref [72] - FLAPW sem considerar através dos parâmetros ri 

interação spin-órbita e Ref. [107] - método kep - massas obtidas 
c Ref. [73] pseudopotencial empírico através dos parâmetros ri 

Tabela 11.6. Parâmetros de Luttinger para o BN, AIN e GaN, obtidos através dos nossos cálculos. 

BN AIN GaN 

11 1,92 1,54 2,96 

12 0,02 0,42 0,90 

13 0,56 0,64 1,20 

Tabela 11.7. Parâmetros de Luttinger para o BN, AIN e GaN, obtidos por outros autores. 

BN AIN GaN 

11 

12 

1,50a 
; 1,81 6 

°39 
a 
• °50 

b 
, " 

2 70 a• 3 16 6 . 3 06 c 3 75d•
"'" "°76 a. 1 21 b. O85 c. °69d 

"'" " 
13 0,62 a; 0,88 b 

a Ref. [75] FLAPW c Ref. [69] pseudopotencial empírico 

b Ref. [108] - pseudopotencial empírico d Ref. [107] método kep 

Como um cálculo protótipo para as massas efetivas, utilizamos o silício, tendo em 

vista o fato do mesmo ser bem conhecido teoricamente. 
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Abaixo descrevemos os parâmetros da massa efetiva obtidos para o silício. 

• Resultados obtidos para o cálculo protótipo do silício 

Primeiramente, obtivemos a estrutura de bandas para o silício, nas direções de 

mais alta simetria; utilizamos neste cálculo o parâmetro de rede experimental do silício 

(5,43 Á). 

Analisando o topo da banda de valência obtivemos as massas efetivas e os 

respectivos parâmetros de Luttinger (Tabelas 11.8 e 11.9). 

Tabela n.8. Massas efetivas (em unidades da massa do elétron livre) de buraco pesado (mhh), 

leve (mlh) e de "split-ofP' (mso) para o silício nas direções <100>, <110> e <111>. 

<100> <110> <111> 


mhh 0,29 0,56 0,68 

mlh 0,20 0,14 0,14 

mso 0,21 0,21 0,21 

Tabela n.9. Parâmetros de Luttinger para o silício, obtidos e comparados com a experiência 

[109-113] e com outros cálculos [114-116]. 

"(I "(2 "(3 

Este 

trabalho 4,21 0,39 1,39 

Ref. [109] 4,00 0,55 1,18 

Ref. [110] 4,00 0,55 1,10 

Ref. [111] 4,00 0,55 1,30 

Ref. [112] 4,26 0,38 1,56 

Ref. [113] 4,27 0,32 1,46 

Ref. [114] 4,22 0,39 1,44 

Ref. [115] 4,10 0,40 1,40 

Ref. [116] 4,31 0,34 1,43 

Observamos através dos valores obtidos e sua comparação com os demais, que os 

mesmos estão dentro do esperado, sendo portanto este um motivo para confiarmos em 

nossos cálculos para os demais materiais. 
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11.4.4- Cálculo dos fônons TO para o InN e GaN 

Esta parte do trabalho surgiu da motivação originada principalmente pelas 

investigações experimentais realizadas pelo grupo experimental do LNMS das 

propriedades estruturais e vibracionais do InN cúbico. A amostra de InN cúbico foi 

crescida sobre uma camada "buffer" de lnAs, esta por sua vez crescida sobre um 

substrato de GaAs (001) através da técnica de MBE. O crescimento da amostra de InN 

cúbico foi feita através de um monitoramento contínuo do processo de crescimento 

através de "Reflection High Energy Electron Diffraction - RHEED" e um sistema de 

gravação das imagens do RHEED. A amostra otimizada foi obtida da seguinte forma: 

após o crescimento da camada "buffer" de GaAs à temperatura de 610 °C, foi crescida 

uma camada de 300 nrn de lnAs à temperatura de 480 oCo O crescimento das camadas de 

InN foi precedido por uma nitridação da superfície de lnAs, a qual foi realizada à 

temperatura de 450 oCo Após a formação de poucas monocamadas de c-InN durante o 

processo de nitridação, baseado na troca dos ânions da superfície N-As, a célula de In foi 

aberta e foi iniciado de fato, o crescimento de c-InN à mesma temperatura de 450 oCo 

Através do RHEED, pôde-se confirmar a fase cúbica do material. A espessura da camada 

de c-InN crescida foi de 300 nrn. Após o crescimento, foi confirmada mais uma vez a 

estrutura cristalina através de experimentos de difração de raios-X. Foram realizadas 

também medidas de espectroscopia Raman, através das quais foram obtidas as 

freqüências dos fônons em r para o InN cúbico, sendo que esta foi a primeira vez que se 

mediu as freqüências de fônon neste material [32]. Da mesma forma o grupo LNMS 

caracterizou amostras de c-GaN, obtendo também valores para as freqüências dos fônons 

em r [32] (onde detalhes sobre o crescimento desta amostra pode ser encontrado na Ref. 

[23D. 
Devido ao fato do método FLAPW ser muito preciso em fornecer parâmetros da 

estrutura eletrônica para o estado fundamental e ter a capacidade de levar em conta todas 

contribuições não esféricas da densidade de carga e do potencial, toma possível o cálculo 

preciso de pequenas mudanças na energia total devida às distorções da estrutura do 

cristal, como por exemplo, investigar as freqüências de fônons. Desta forma, efetuamos o 

cálculo "ab initio" dos fônons transversais óticos (TO) para o GaN e InN utilizando um 

método bem conhecido nesta área: "frozen phonons", no qual a freqüência do fônon é 

obtida através da diferença entre energias totais das estruturas na posição de equilíbrio e 

numa posição deslocada no modo particular do fônon [117]. O deslocamento 
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correspondente ao fônon TO(i) é obtido afastando-se os átomos e aproximando-os na 

direção <111> de Uk (com k o índice do átomo). 

Este fônon têm forte contribuição anarmônica, quando os átomos se aproximam a 

variação da energia é maior do que quando eles se afastam, pois é mais fácil esticar uma 

ligação do que comprimí-Ia. Para eliminar este efeito, fazemos uma média aritmética 

simples para termos o valor de L\ETOTAL que melhor se enquadra dentro da aproximação 

harmônica e, esta média é usada para a obtenção da freqüência do fônon, (o. A freqüência 

de fônon é obtida através da seguinte relação: 

l21 (02Imk lu k = L\ETOTAL ' (11.8.)
2 k 

onde a soma em k corresponde à soma sobre todos os átomos da célula, mk é a massa do 

átomo k. Portanto, no nosso caso: célula com 2 átomos - "zincblende", temos: 

!w2(mlu; + m2ui) =M roTAL • (1I.9.)
2 

Logo, 

2MroTAL2 - 2 • (lI. I O.)
W - m u2 + m u 

I I 2 2 

Com relação ao referencial do centro de massa, temos: 

U =U2 -UI (11.11.) 

R= ~ÜI + m2ü2 O ==:> permanece em repouso 
ml +m2 

logo, 

m2 
UI =--U2 ' (11.12.) 

~ 

Substituindo (11.12) em (lI. I I ) temos: 
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U 
mlii 

U 2 = --'--- (l1.13.) 
~+m2 

m2u 
:. UI =---"--- (11.14.) 

ml +m2 

Substituindo (lI. 14) e (lI.13) em (lI. 10) vem 

(11.15.) 

onde Jl é a massa reduzida. 


Desta forma obtemos a freqüência do fônon TO(r): 


(lLI6.) 

Tomando u = <loõ(1,l,l) onde ao é a constante de rede e Õ o deslocamento, e 

considerando no caso do GaN, u = O,Olao(1,l,l), e para o InN, u := O,OOlao(1,l,l) 

obtivemos os valores para TO(r) apresentados na Tabela 11.10, onde comparamos com 

resultados experimentais obtidos através de medidas de espectroscopia Raman nas 

amostras do grupo LNMS, as quais foram descritas acima [32]. Observamos uma 

excelente concordância entre os nossos resultados experimentais e teóricos, bem como 

com um resultado teórico para o c-InN obtido através do método LMTO [90], para o qual 

notamos que os valores estão superestimados no caso do GaN. 

Tabela n.lO. Freqüências do ronon transversal ótico no ponto r para o InN e GaN na estrutura 

cúbica (em cm>I). 

InN GaN 

Experiência (Raman) 

cálculos 

a Ref [32] bRef[23] c Ref [90] 



III 

Estrutura Eletrônica e Propriedades 

Relacionadas de Impurezas em GaN 


111.1- Introdução 

Um defeito puntual num cristal é um elemento que causa uma interrupção na 

periodicidade da rede. Isto ocorre durante, por exemplo, as seguintes circunstâncias: 

1. 	 Um átomo do cristal é removido de seu sítio regular: vacância; 

2. 	 Um átomo está em um sítio diferente do normal (substitucional), o defeito é 

intersticial. Um defeito intersticial pode ser da mesma natureza, i. e., um elemento 

da própria rede (defeito intrínseco, auto-interstício, defeito nativo) ou de natureza 

diferente (defeito extrínseco, uma impureza intersticial); 

3. 	 Uma impureza ocupando um sítio substitucional. 

Vários outros tipos de defeitos são formados pela associação de defeitos 

intrínsecos ou extrínsecos, substitucionais ou intersticiais. 

A noção de defeito puntual implica que a perturbação da rede se toma localizada, 

isto é, ela envolve um sítio atômico e poucos vizinhos. Mas, a perturbação eletrônica 

associada pode se estender a grandes distâncias e ser, no limite, "delocalizada". O perfeito 

arranjo da rede só é quebrado numa região localizada. 

Para um material semicondutor o processo de dopagem é de extrema importância 

para a obtenção de dispositivos eletrônicos de alta eficiência. O GaN possui uma alta 

concentração de portadores tipo-n resultante de defeitos nativos ou contarninantes, isto é, 

impurezas não intencionais, presentes durante o processo de crescimento. 

Tradicionalmente, esta propriedade está relacionada com a possibilidade da perda de 

nitrogênios durante o crescimento, isto é, a presença de vacâncias de nitrogênio, VN. Este 

fato tem sido amplamente questionado do ponto de vista teórico [52, 118J. Por outro lado, 
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a vacância de gálio V Ga (a qual é esperada ser um aceitador) é acreditada ser o defeito 

nativo dominante [119]. A inadvertida dopagem tipo-n freqüentemente observada parece 

ser devida a contaminação de oxigênio, o qual induz um nível doador raso no GaN com 

energia de ativação de cerca de 35 meV por dados óticos [120]. O doador assumido na 

literatura é a impureza de oxigênio substitucional ao nitrogênio, ÜN [121], apesar de tal 

fato ainda não ter sido provado. Dados recentes, de fato, indicam que o nível doador 

provocado pelo Ü}j, poderia ser um nível doador profundo [122]. Logo, o nível doador 

raso no GaN deve ser um defeito diferente relacionado ao oxigênio. Há portanto a 

necessidade de um melhor entendimento nesta área. 

Já como dopantes intencionais geradores de um nível doador raso, o Si, 

substitucional no sítio do Ga, é o dopante tipo-n mais comum no crescimento de GaN, 

apresentando uma energia de ativação ótica de cerca de 29 meV. Tendo sido conseguida 

1020 3uma dopagem controlada entre 1017 e cm- • Uma alternativa ao Si como dopante 

doador raso é o Ge, o qual parece ter propriedades semelhantes às do silício [2]. As 

propriedades do Ge como doador no GaN, ainda não foram estudadas com detalhes na 

literatura. 

Enquanto parecem existir diversos doadores rasos no GaN, os quais podem ser 

usados eficientemente para a dopagem, a situação é mais complicada no caso dos 

aceitadores. Já na década de 70, há dados consideráveis na literatura sobre aceitadores. 

Na Tabela 111.1, nós resumimos alguns dados experimentais para o nível aceitador 

obtido via medidas de fotoluminescência ("photoluminescence -PL") [3]. Notamos um 

aceitador raso que possui energia de -230 meV acima do topo da banda de valência. Este 

está relacionado a alguma impureza residual, como o C, o qual é um contaminante 

comum em GaN, não estando este fato ainda comprovado, ou podendo também estar 

relacionado a algum defeito nativo como V Ga. Uma vez que o mesmo é comum em GaN 

dopado com Mg, foi também sugerido que ele possa ser o próprio Mg. No entanto, é 

observada a sua ocorrência também em amostras que nunca foram expostas ao Mg. Logo, 

como infelizmente este aceitador raso ainda não foi identificado, ele não pode ser usado 

para a produção de amostras dopadas. 
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provocando uma perturbação no topo da banda de valência e introduzindo um nível 

aceitador no "gap", já se o mesmo é raso ou profundo não sabemos, em princípio, 

predizer. 

Há dois métodos para a obtenção do nível de defeito no "gap" e sua dispersão. 

Primeiramente, podemos realizar um gráfico da densidade de estados e, através do pico 

desta função na região do "gap" determinamos a posição do nível de defeito. Outro 

método é através dos autovalores obtidos no ponto r da zona de Brillouin, os quais 

comparamos com os autovalores do cristal puro. Em ambos os métodos utilizamos uma 

referência (o que será explicado logo abaixo) [130]. 

Necessitamos de uma referência apropriada para a localização dos níveis de 

energia obtidos com a célula que inclui o defeito/impureza em relação à estrutura do 

cristal puro. Esta necessidade decorre do fato de utilizarmos a aproximação de 

supercélula para simularmos o cristal como um todo. No entanto, devemos nos lembrar 

de que estamos tratando de impurezas, logo se a supercélula não tiver muitos átomos, 

teremos a superposição das funções de onda de duas impurezas vizinhas. Já se 

simulássemos uma única impureza num cristal infinito, teríamos a superposição natural 

dos níveis de energia produzidos pela impureza aos níveis do cristal perfeito. Como no 

nosso caso a célula é finita, devemos comparar os níveis produzidos em cada caso: 

impureza e perfeito. Para tal, fazemos uso de uma referência, a qual como adotada 

normalmente em estudos de defeitos/impurezas, trata-se do nível mais profundo de 

caroço dos átomos pertencentes a ambas as células (com e sem defeito/impureza) que se 

encontrem mais afastados da impureza ou defeito e, portanto, sofrendo menor influência 

do mesmo (medida através da força sobre os átomos). 

A projeção dos estados eletrônicos do sistema com a impureza de magnésio na 

estrutura eletrônica do c-GaN puro estão mostrados na Figura 111.2, onde podemos 

observar o aparecimento de um nível tridegenerado de simetria t2, preenchido com 5 

elétrons (ou então, poderíamos dizer: preenchido com um buraco), situado à 0,109 eV 

acima do topo da banda de valência. 
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Figura 111.2. Projeção dos estados eletrônicos do sistema com a impureza de magnésio na 

estrutura eletrônica do c-GaN puro. A ocupação do nível de impureza no "gap", t2, está indicada 

entre parênteses. 

Na Figura 111.3 mostramos a densidade de estados para o cálculo do GaN puro e 

dopado com o magnésio. Comparando as duas densidades de estados, observamos que o 

magnésio produz uma perturbação, a qual se dá principalmente no topo da banda de 

valência, acarretando num deslocamento do topo da banda de valência para o interior do 

"gap", o que chamamos de "blue shift" da densidade de estados para a região de mais alta 

energia da banda de valência. 

Mostramos na Figura 111.4 a densidade de carga de valência no plano (110) para o 

centro GaN:Mgoa, o que confirma a conclusão anterior, podemos observar também que o 

Mg refaz as ligações com os nitrogênios vizinhos quebradas pela remoção do átomo de 

Ga. 
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Figura Ill.3. Densidade de estados total para o GaN:MlGa comparada com o GaN puro. Na 

figura inserida é enfatizada a região mais próxima ao topo da banda de valência. 

Sabemos da literatura que a energia de formação do Mg(-)Ga é baixa, o que o faz 

um dos mais estáveis defeitos em GaN juntamente com a vacância de nitrogênio (estado 

de carga positivo) [133]. Como dissemos anteriormente, há uma diferença significativa na 

determinação do nível de defeito do Mg obtido através das medidas óticas e térmicas. O 

que é explicado através do seguinte modelo: 

É sabido por definição que o nível de ionização térmico de e(O/-) de um nível 

aceitador é a diferença entre as energias de formação entre os dois estados de carga Q=O e 

Q=-l, ou de outra forma, o valor do potencial químico do elétron para o qual o estado de 
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Encontrando o valor de 11, temos Xj e por sua vez ~F. Variando a temperatura obtemos o 

diagrama de fase. 

IV.4- Cálculo da estrutura eletrônica e energia total 

Os cálculos da estrutura eletrônica e da energia total para cada "c1uster" foram 

baseados na teoria do funcional da densidade (DFT) dentro da aproximação local da 

densidade (LDA) [79]. Os elétrons de valência, como também os estados de "semi core" 

Ga3d e In4d foram considerados explicitamente no cálculo. As suas interações com os 

caroços atômicos foram tratadas através de pseudopotenciais "non-normconserving ab 

initio" Vanderbilt [148]. A energia de corte utilizada foi de 22 Ry para todos os nitretos e 

suas ligas, a qual foi cuidadosamente testada em cálculos do "bulk" e superficies [153]. 

Utilizamos o potencial de troca-correlação de Ceperley-Alder [140] como parametrizado 

por Perdew e Zunger [141]. As integrais no espaço k foram aproximadas por somas sobre 

5x5x5 pontos especiais do tipo Monkhorst-Pack [157] dentro da zona irredutível de 

Brillouin (BZ). Empregamos o método de gradiente conjugado para minimizar a energia 

total. Mais especificamente, utilizamos o programa desenvolvido em Vienna - V ASP 

("Vienna Ab-Initio Simulation Package") [60], já explicado anteriormente no item IV.2. 

A fim de determinar as energias dos "c1usters" Ej, as constantes de rede aj// e aj~ 

foram mantidas fixas num primeiro passo. Todas as coordenadas na supercélula foram 

relaxadas a fim de anular as forças de Hellmann-Feynman. Num segundo passo, a energia 

total foi minimizada com relação à aj~ ajustando-se uma parábola. O tensor da tensão 

resultante para cada "c1uster" é diagonal. Suas duas componentes independentes lineares 

são Eji = (aji -aj)/aj, onde i = Ii ou L Os elementos diagonais do tensor são 

(IV.56) 
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onde ct, c/2 são as constantes elásticas. Estas últimas são dadas com a condição de 

contorno, OJl = O, pois não existe tensão aplicada perpendicularmente ao plano (001). 

Assim, temos a relação 

Ej.i = - 2(C}2 / C ~ 1 ) E j 11 • (IV. 57) 

A comparação entre as constantes de rede, aj.i e ay/ com a equação (IV.57) permite 

a determinação da razão C~2 / C~l para cada "cluster". O "bulk modulus", Bj, foi obtido 

utilizando-se a equação de estado de Mumaghan [89]. As quantidades C12/Cll e B, 

correspondentes à média configuracional, foram calculadas utilizando-se a equação 

(IV.37). 

Para cada um dos arranjos periódicos da supercélula do tipo j, foi resolvida para a 

constante de rede de equilíbrio a equação de Kohn-Sham para uma partícula, obtendo 

desta forma os autovalores no ponto r. Dentre eles, podemos destacar: o fundo da banda 

de condução EC, e o topo da banda de valência, buracos pesado e leve Epll e split-off ESQ. 

Nos nossos cálculos, porém, a interação spin-órbita não foi incluída. Particularmente, na 

presença de tensão biaxial, se considerarmos a notação de Bir-Pikus [158], temos 

E ~ = E ro + a ~ (2 E j 11 + E j.i ), 

1
Ef'l = Ef: +aj(2Ejll + Ej.i)±bj(Ej// -Ej.i)' (IV.58) 

E~Q =E~~ +aj(2Ejll + E j.i)-2bj(E j // -Ej.i)' 

Vonde aC, a e bV são os potenciais de deformação. A energia do "gap" fundamental é dada 

1 
por E r= E ro - E f: • Novamente a média configuracional é calculada conforme a 

definição da equação (IV.37). Desta forma, uma das quantidades resultantes, a energia do 

"gap" da liga AxBl-xC, como função da composição e temperatura pode ser descrita pela 

relação 

Eg (x, T) =xEg (AC) +(1- x)Eg(BC) bx(1- x), (IV.59) 

onde b é o "bowing", o qual mede a não linearidade da curva. 
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IV.5- Resultados para as ligas InxGat_xN, AlxGat_xN e 

InxAlt_xN 


Abaixo descreveremos os cálculos por nós realizados utilizando o método descrito 

nos ítens IV.3 e IVA para a obtenção da energia livre de mistura, das ligas ternárias AxBI_ 

xC, onde A=In ou AI, B=Ga ou AI e C=N. Utilizamos para o cálculo das energias totais 

supercélulas com 8 átomos, conforme descritas anteriormente. 

IV.5.1-Equilíbrio e flutuações 

Primeiramente, investigamos a aleatoriedade das ligas semicondutoras de nitretos 

como, por exemplo, a liga não tensionada InxGal_xN. Para uma liga completamente 

aleatória, a probabilidade de cada "c1uster" j é dada por x ~ definida na equação (IV AI). 

Uma vez calculada a probabilidade de cada "c1uster" através da equação (IVA7), 

podemos analisar o quanto o nosso sistema se desvia do aleatório, se calcularmos a 

diferença (x j - x ~) , a qual chamaremos de excesso de probabilidade. As Figuras IV.4 e 

IV.5 mostram o excesso de probabilidade de cada "c1uster" j, para as temperaturas T = 

800, 950 e 1100 K para as ligas de InGaN e lnAlN, respectivamente. Note que a forma 

das curvas para as 3 temperaturas é similar, porém a amplitude das mesmas difere para as 

temperaturas levadas em consideração, sendo que a mesma é maior para temperaturas 

mais baixas. O sistema não apresenta a conhecida simetria para as probabilidades de um 

sistema aleatório. As frações reais Xo e X4 bem como XI e X3 são diferentes. Isto se deve ao 

fato das energias f:j serem diferentes. Ao contrário do sistema AlxGal_xN, os sistemas 

InxGal_xN e InxAll_xN se desviam bastante da distribuição randômica, o que reflete a 

tendência em formar aglomerados. Porém, se analisamos mais detalhadamente, 

observaremos que o desvio ainda é maior para o sistema InxAll_xN do que para o InxGal_ 

xN, o que provém do fato do descasamento de rede entre o InN e AlN ser maior do que o 

descasamento entre o GaN e InN, refletindo numa tendência ainda maior de se formar 

aglomerados. Podemos, desta forma, prever que o InxAlI_xN deve ter uma temperatura 

crítica maior do que o InxGal_xN. Em ambos os casos, independentemente da temperatura, 
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Figura IV.4. Excesso de probabilidade (Xj - Xjo) para os cinco "clusters" j = 0, ... ,4 para a liga não 

tensionada de In"Ga,_"N. 
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é encontrado um excesso de probabilidade para j=O e j=4, o que também ocorre no caso 

da liga de AljG8.4_jAs4' por exemplo, mas não com outros compostos III-V [159]. 

As frações de "cluster" Xj fornecem imediatamente o desvio quadrático médio Ax 

da composição x de acordo com a expressão (IV.38). Os resultados correspondentes estão 

representados na Figura IV.6. Eles mostram basicamente a mesma dependência que o 

resultado para alta temperatura Ax=[x(l-x)] 11212. No entanto, para temperaturas mais 

baixas, as flutuações na composição aumentam levemente e não existe a simetria de 

reflexão em x=0,5. O máximo das flutuações ocorre para frações molares menores que 

0,5. No caso do InxAll_xN, as flutuações são um pouco maiores do que para o InxGal-xN, 

cerca de 0,015 para x=0,5 para cada temperatura. No caso do AlxGal_xN, o limite aleatório 

é praticamente independente da temperatura. Deve ser notado que os altos valores de 

flutuação obtidos estão compatíveis com a escala de "tamanho" dos "clusters" utilizados, 

isto é, ocorrem a nível microscópico. 

Figura IV.6. Desvios quadráticos médios Ax da composição média x nas ligas de AlxGal_xN, J 
:1 

InxGa'_xN e InxAl'_xN para três temperaturas diferentes T= 800 (1), 950 (2) e 1100 (3) K. U 
Ó' 

I li 
I 
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As energias do "cluster" ej também definem a energia interna de mistura (ou 

entalpia de mistura) de acordo com a expressão (IV.40). Os resultados para L\U para as 

ligas de InxGal_xN e InxAIl_xN estão mostrados na Figura IV.7. 
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Figura IV.7. Entalpía de mistura L\U(x,T) para as ligas de In"Gal_"N (a) e InxAll_"N (b) por par de 

cátion-ânion para três diferentes temperaturas T = 800 (l), 950 (2) e 1100 (3) K. 

O fato do comportamento de ej não ser linear, repercute numa entalpia de mistura 

assimétrica, não sendo mais possível descrevê-la por uma expressão do tipo L\U = Qx(l-x) 

[160], como é feito utilizando o modelo da solução regular ("regular solution model"), 

onde Q é usualmente obtido através da diferença entre as energias totais, segundo as 

equações [64]: 

1 
õE = {E(x = 0,5) - - [E(x =1) + E(x =O)~, 

(IV.60)2 
Q=4õE. 
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onde a energia'E corresponde à energia total do "cluster" isolado com composições 0,5, O 

e 1. Neste caso, a temperatura crítica é dada por kBTc= 0./2. Ao invés disso" devemos 

considerar a quantidade o. dependente da composição, o.(x) [160]. E, o seu valor máximo 

(por par de cátion-ânion) determina a temperatura crítica no cristal através da expressão 

ks T c= o.rnax/2. Desta forma, a dependência com a composição influencia no "gap" de 

miscibilidade [160]. Não mostramos o gráfico da entalpia de mistura para AlxGal_xN, pois 

a mesma é praticamente zero para todas as temperaturas. Conseqüentemente, a 

temperatura crítica é praticamente zero dentro do modelo GQCA. Utilizando o modelo 

"regular solution", obtivemos o valor 87 K para o AlxGal-xN. Na literatura também 

encontramos o valor de Tc=17 K [64], o qual utiliza os métodos "regular solution" e 

"Tight-Binding" para calcular o parâmetro de interação 0., para o AlxGal-xN cúbico, 

, confirmando o fato da não existência da separáção de fase para esta liga. Há também 

outro cálculo na literatura, este para a estrutura "wurtzite", que utilizando o método DLP 

-"delta lattice parameter" obtém T c=233 K [161], não apresentando, portanto, separação 

de fase. 
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Figura IV.8. "Bulk modulus" versus a composição para a temperatura de 950 K para as ligas de 

InGaN e AIGaN. 
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A dependência com o volume das energias dos "clusters'~, 8j, fornece-nos os valores para 

os bulk moduli, Bj- O valor correspondente do bulk modulus como função da composição 

para T=950 K foi obtido através da equação (IV.37) e está representado na Figura IV.8 

para as ligas de InxGal-xN e AlxGal_xN e na Figura IV.9 para a liga de InxAll-xN. A 

dependência com a composição para AlxGal_xN é praticamente zero uma vez que os 

valores para o bulk modulus para os compostos binários são praticamente iguais, como 

pode ser observado no gráfico. No caso das ligas de InxGal_xN e InxAll_xN~ podemos 

calcular o valor para o "bowing", Bbow através da expressão B(x) (l-x)B(AN) + xB(InN) 

- Bbowx(1-X), onde A= Alou Ga obtendo assim, Bbow = 29 GPa e 12,5 GPa para as ligas 

de InxGal_xN e InxAh-xN, respectivamente. Os valores obtidos para os compostos binários 

estão cerca de 10 GPa acima dos valores obtidos por outros cálculos [63~ 64,90, 162]. 
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Figura IV.9. Bulk modulus versus a composição para a temperatura de 950 K para a liga de 

InxAII_xN. 
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IV.5.2-Diagramas de fase 

IV.5.2.1- InxGal_xN 

A Figura IV.lO mostra a energia livre de mistura para InxGal-xN. Podemos notar 

que de fato as curvas são assimétricas. Abaixo da temperatura crítica Te 1295 K, 

observamos a existência de uma tangente em comum para duas composições diferentes, 

ou seja, temos uma tendência para decomposição de fase, em outra palavras, um "gap" de 

miscibilidade. 
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Figura IV.lO. Energia livre de mistura para a liga de In"Ga'_xN versus a composição para diversas 

temperaturas. 

De acordo com as expressões (IV.32), (IV.33), (IV AO) e (IV.43), através do 

conhecimento da energia livre para diversas temperaturas podemos montar o diagrama de 

fase, o qual está representado na Figura IV.n. A Figura IV.H mostra as curvas binodal 

e spinodal calculadas através do modelo GQCA em conjUflto com o método 
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pseudopotencial (VASP) para obtenção das energias totais. A curva binodal nos fornece o 

limite para a solubilidade de equilíbrio, uma vez que através do método utilizado temos 

garantia de que para a região acima desta curva temos a liga estável homogênea e abaixo 

metaestável e instável, que por sua vez será determinado conforme a curva spinodal. Na 

área abaixo da curva spinodal temos, portanto, a decomposição em duas ligas com 

composições definidas pela curva spinodal na correspondente temperatura. Na região 

entre as duas curvas, binodal e spinodal, temos uma liga metaestável. A separação de fase 

para InxGal-xN, a qual ocorre para temperaturas usuais de crescimento, como veremos 

logo adiante, é devida a uma tensão interna decorrente da mistura de dois componentes 

com descasamento de rede, o InN e o GaN. Para composições, por exemplo, próximas de 

0,5, os cátions se rearranjam para formar ligas com diferentes composições, reduzindo 

desta forma, a energia de tensão do sistema. 
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Figura IV.H. Diagrama de fase T-x para a liga InxGal_xN. 
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Para a liga de InxGat_xN, os nossos resultados concordam com os resultados 

experimentais [25, 26, 163-165], o que discutiremos em detalhes no próximo ítem. Com 

relação a resultados teóricos, podemos listar 18 artigos que representam o estado da arte 

do estudo teórico da liga InGaN [ 45, 62, 64, 136, 160, 161, 166-177], destes 8 

apresentam diagramas de fase, com os seguintes valores para as correspondentes 

temperaturas críticas (em graus Celsius) 1250 [166],2174 [175],2310 [161],2017 [64], 

1417 [160], 1694 [174], 1408 [62] e 1017 [45]. Podemos dizer que a diferença encontrada 

entre o valor por nós obtido (1295K 102iC) e os demais é devida principalmente à 

diferença entre os métodos utilizados. Dos 8 cálculos que apresentam diagrama de fase, 6 

usam para o tratamento estatístico da liga a aproximação de ordem zero, ou a chamada 

"regular solution model". Outro cálculo é absolutamente semi-empírico usando VFF e 

"delta-Iattice parameter" [161] Outro utiliza potenciais interatômicos empíricos para 

estimar Te [45]. Só em um único caso foi feita uma tentativa de usar o método "ab initio" 

do pseudopotencial, sendo que este porém não calcula o diagrama de fase [169]. Portanto, 

acreditamos que este trabalho, do ponto de vista teórico, apresenta, até o momento, a 

contribuição mais significativa na obtenção do diagrama de fase, em se tratando do 

cálculo mais rigoroso realizado até então, com a utilização de um método "ab initio" 

LDA (V ASP) que permite a inclusão das relaxações atômicas e de um tratamento 

estatístico para as diversas configurações da liga. Devemos ressaltar também, a perfeita 

concordância com os dados experimentais obtidos para amostras cúbicas de InGaN, como 

será descrito a seguir. 

IV.5.2.2- Comparação com os resultados experimentais obtidos pela 

caracterização de amostras no grupo LNMS do IFUSP: confirmação da 

separação de fase para a liga de InGaN 

Através de amostras crescidas pelo grupo do Prof. Lischka da Universidade de 

Paderbom (Alemanha) caracterizadas pelo grupo LNMS, foi demonstrado que a emissão 

observada da luz azul-verde com energia abaixo do valor do "gap" da liga é originária da 

separação de fase da liga de InGaN e conseqüente formação de regiões ricas em In, mais 

especificamente, "quantum dots - QDs" [15]. Este trabalho foi portanto essencial para 
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esclarecer o papel de QDs de In formados pela separação de fase no mecanismo de 

emissão de luz. 

As amostras de InxGal-xN (x=0,07, 0,19 e 0,33) analisadas pelo nosso grupo foram 

crescidas sobre substratos de GaAs (001) através da técnica de MBE. O GaN foi crescido 

na mesma temperatura do substrato de 720°C. As camadas de InxGal_xN com espessuras 

entre 50 e 330 nm foram depositadas a temperatura de crescimento mais baixas de 610

680°C. O crescimento foi continuamente monitorado por RHEED. O padrão de difração 

não mostrou nenhuma reflexão originária de cristais cúbicos desorientados ou hexagonais 

e exibiu uma simetria cúbica ao longo do azimute <110>. As medidas de raios-X foram 

realizadas utilizando a varredura co - 29 em tomo da reflexão de Bragg (002) e (113) da 

heteroestrutura de InxGal_xN/GaN. As camadas de InxGal-xN estavam completamente 

relaxadas. A Figura IV.12, mostra a varredura co - 29 de simetria (002), para as amostras 

x=0,33, 0,19 e 0,07. Os espectros foram ajustados por funções pseudo-Voigt, revelando 

um pico em 29 = 39,90°, correspondendo a reflexão do GaN-cúbico. Os picos com 

valores menores que 29, correspondem às camadas de InxGal-xN cúbico totalmente 

relaxadas. A presença de uma fase rica em In (x ~ 0,8) em todas as amostras está 

enfatizada no espectro através de setas. Estes resultados obtidos por difração de raios-X 

foram confirmados por espectroscopia Raman [26]. 

Para comparar os resultados experimentais com os resultados teóricos por 

nós obtidos, incluímos os dados experimentais, como temperatura de crescimento e 

composição das amostras no diagrama de fase T versus x por nós obtido (ver Figura 

IV.13). Podemos observar que a amostra #1, de composição 0,07, encontra-se na região 

metaestável, na qual é possível a obtenção da mesma dependendo das condições de 

crescimento, não havendo necessariamente separação de fase e conseqüente formação da 

fase rica de In. Já para as amostras #2 e #3, observamos que as mesmas se encontram 

dentro da curva spinodal, havendo por conseguinte, separação de fase no intervalo de 

composições mostrado na figura pela área cinza claro. Observamos portanto, que no 

intervalo da temperatura de crescimento a predição da fase rica em In, x = 0,8, está em 

exata concordância com nossas experiências, x = 0,8 ± 0,08. A fase pobre em In, menos 

importante no contexto de nosso trabalho é dificil de ser observada devido ao sinal muito 

forte originado do "buffer" GaN. A comparação com resultados do uso do "regular 

solution model" mostra uma melhoria considerável no diagrama de fase, como por 
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Figura IV.12. As reflexões de Bragg (002) para as camadas epitaxiais de InxGal_xN/GaN com 

composições da liga de x=0,07, 0,19 e 0,33. Os quadrados são resultados experimentais e as 

curvas sólidas são ajustes de mínimos quadrados com funções pseudo-Voigt para cada exemplo. 

As composições das fases separadas estão indicadas por setas. 
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exemplo a assimetria da curva T versus x. O fato de as fases separadas observadas em 

nossos filmes e preditas pela teoria atingirem o limite da curva spinodal ao invés da 

binodal é digno de nota. Interpretamos isto como sendo devido a existência de uma 

barreira para a dinâmica de separação estabilizando as fases separadas ricas em In em um 

estado metaestável. 
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Figura IV.13. Diagrama de fase T-x, obtido teoricamente e os resultados experimentais obtidos 

no LNMS. Os círculos cheios correspondem às amostras com composição 0,07 (#1), 0,19 (#2) e 

0,33 (#3). O retângulo hachurado denota a composição das fases separadas x 0,8 ± 0,08 e as 

linhas pontilhadas horizontais delimitam a temperatura de crescimento. 
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IV.5.2.3- InxAh_xN 

A Figura IV.I4 mostra a energia livre de mistura ~F versus a composição x para 

InxAh_xN, para várias temperaturas. Podemos notar que, como também ocorre para 

InxGa'_xN, as curvas são assimétricas. 

Abaixo da temperatura crítica Te = 1485 K observamos novamente, a existência 

de uma tangente em comum para duas composições diferentes, ou seja, temos uma 

tendência para decomposição de fase, em outra palavras, um "gap" de miscibilidade. 

Através do conhecimento da energia livre para diversas temperaturas montamos o 

diagrama de fase, o qual está representado na Figura IV.IS. Como no caso do InxGa'_xN, 

a separação de fase para a liga InxAh-xN, a qual ocorre para temperaturas de crescimento, 

é devida a uma tensão interna decorrente da mistura de dois componentes com 

descasamento de rede, o InN e o AIN. Para composições, por exemplo, por volta de 0,5, 

os átomos de Índio (Alumínio) são excluídos da rede InxAll-xN para formar ligas com 

diferentes composições, reduzindo desta forma, a energia de tensão do sistema. 
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Figura IV.14. Energia livre de mistura 8F para a liga de InxAIl_xN versus a composição para 

diversas temperaturas. 
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IV.5.3- Parâmetros estruturais 

Estudamos as seguintes quantidades, parâmetro de rede, a, comprimento das 

ligações entre os primeiros vizinhos, dX-N (X=In, AI, Ga) e segundos vizinhos, dx-x. Os 

resultados estão mostrados nas Figuras IV.16, IV.17, IV.18 e IV.19. Em geral, os 

desvios dos comprimentos de ligação e as distâncias entre os segundos vizinhos são mais 

importantes para o InxAb-xN, seguido do InxGal_xN. As mudanças são muito menores para 

o caso do AlxGal_xN devido ao menor descasamento de rede entre o AIN e GaN. As 

distâncias entre os segundos vizinhos dN-N não são dadas nas figuras. 
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Figura IV.16. Parâmetro de rede versus a composição para as ligas InxGal_xN e AlxGal_xN, para 

a temperatura de 950 K. As flutuações estão indicadas através das linhas tracejadas. 

Através das Figuras IV.16 e IV.17 podemos ver que a constante de rede média 

satisfaz a lei de Vegard [156] independente da liga ternária InxAII_xN, InxGal_xN e AlxGal

xN, sendo que a influência da temperatura é desprezível. As Figuras IV.16 e IV.17 

também indicam a influência das flutuações da constante de rede, i\a, versus a 

composição. Enquanto que no caso AlxGal_xN estes desvios são pequenos quando 

comparados com a constante de rede média, eles não são desprezíveis nos casos das ligas 

InxAII_xN e InxGal_xN. Para uma composição intermediária de x==0,5, temos i\a 0,197 A 

(para a liga InxAll_xN) e 0,15 A(no caso da liga InxGal_xN). O que significa que o desvio 
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IV.5.6.2-Resultados para os ângulos entre as ligações, na ausência da 

tensão biaxial 

Neste ítem, mostraremos os resultados obtidos somente para os ângulos entre as 

ligações para as ligas de InGaN e lnAlN, uma vez que os resultados para o comprimento 

das ligações já foram mostrados no ítem IV.5.3 (Figuras. IV.18 e IV.19). 

Como foi dito anteriormente, precisamos reformular a definição da média 

configuracional, generalizando-a para as distâncias entre os primeiros e segundos vizinhos 

(pois existem diferentes tipos de pares X-Y em um "cluster"), as quais são dadas então 

pela equação (IV.61). Da mesma forma, tivemos que reformular a definição da média 

configuracional, generalizando-a para os ângulos, pois devido à relaxação dos átomos, 

existem diferentes ângulos dentro da célula. Assim temos, 

J Nj 
~~ k" k"
L..L.. x j nLy_z9Ly-z 
j=O k=19X- Y == -=--~J-N-j------- Z (IV.63) 

LLXP~-y-Z
j=O k-I 

onde podemos entender a expressão acima da seguinte maneira: para cada tipo de 

"cluster" j, temos diferentes valores para o ângulo XYZ, 9~_y_z' que por sua vez podem 

k"
ser agrupados em Nj grupos com nLy-z elementos. 

Os ângulos entre os átomos são obtidos através do conhecimento das posições dos 

mesmos nos diversos "clusters". A Figura IV.28 mostra a média configuracional para os 

diversos ângulos como função da composição, na ausência de tensão biaxial, para as ligas 

de lnAIN(a) e InGaN(b). 

Através da Figura IV.28, observamos que os ângulos entre as ligações, 9's, estão 

distribuídos no intervalo de 109,47 (ângulo entre ligações tetraédricas - ( 0) ± 9 graus. A 

distribuição dos ângulos deve ser entendida em termos da tensão e relaxação locais, as 

quais não são obviamente centrosimétricas. Os ângulos entre as ligações podem ser 

categorizados em N-In-N, N-Ga-N (ou N-AI-N), In-N-In, In-N-Ga (ou In-N-AI) e Ga-N

Ga (ou AI-N-AI). Observamos que os ângulos N-In-N e N-Ga-N (ou N-AI-N) possuem o 
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Figura IV.28. Ângulos entre as ligações, e, para as ligas de InxAIl_xN (a) e InxGal_xN (b) versus a 

composição. Assumimos a temperatura de T = 950 K. 

Poderíamos pensar que o fato destes últimos resultados N-X-N e N-In-N estarem 

praticamente fixos a 80, fosse decorrente de termos uma célula pequena (8 átomos), o que 

faria com que a subrede de N não relaxasse, necessitando portanto de uma célula maior. 

Porém, existe na literatura um estudo recente, referente ao InxGal_xN, o qual utiliza de 

592 a 13.000 átomos por célula e obtém o mesmo resultado [160]. O que mostra que não 

é necessário utilizar células muito grandes e que o nosso modelo é adequado para o 

estudo estrutural da liga, bem como de sua estabilidade e estrutura eletrônica. 

Observamos, porém, que apesar das duas ligas de InxGal_xN e InxAh-xN 

apresentarem o mesmo comportamento e possuírem as mesmas características com 

relação aos ângulos, a variação dos mesmos é maior para o caso do InxAh-xN do que para 

o InxGal-xN, o que é facilmente compreendido se lembrarmos que a diferença entre o 

comprimento das ligações segue a ordem AI-N < Ga-N < In-N, ou seja, há uma maior 

diferença entre os comprimentos das ligações do AI-N para o In-N do que do Ga-N para o 

In-N e, conseqüentemente, uma maior diferença entre os ângulos. 
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