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R E S U M O

Neste trabalho estudamos as propriedades estáticas e

dinâmicas de quatro sistemas quase bidimensionais, utilizando

o método de campo autoconsistente (STLS), desenvolvido por

Singwi e co-autores. Nesta teoria as correlações de curto aI

cance, responsáveis pela correção de campo local, corrigem os

resultado~ da aproximação de fases aleat6rias (sistema clássico

ou quântico) e Hubbard (sistema quântico). O primeiro sistema

é constituído de íons imersos num filme de hélio, ~resos a um

substrato qualquer e elétrons adsorvidos na superfície do fil

me. O par elétron-íon forma um complexo de carga chamado de df

plon. O gás de díplons formado, constitui um novo sistema clá~

sico bidimensional acessível experimentalmente. Nos outros

três sistemas, o gás de elétrons sobre um filme de hélio adsor

vido num substrato metálico, na camada de inversão da heteroju~

ção GaAs-AI Ga1 As e num poço quântico, formam um sistema elex -x

trônico quase bidimensional degenerado.

Na discussão dos sistemas degenerados, introduzimos a

função resposta densidade-densidade blindada X (q,w), desenvolsc -
vendo úma teoria de campo médio, inicialmente proposta por

Pines, que apresenta um diferente enfoque físico e fenomenológi

co daquele contido na solução aproximada da equaçâo de movimen

to para o operador densidade de partícula. Usamos as transfor

mações de Ioriatti-Isihara que permitem escrever de,.uma maneira

simp~es a função resposta densidade-densidade livre e daí, ob

ter um novo método bastante preciso de calcular o Fator de Es
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trutura Estático de um sistema bidimensional na aproximação de

campo médio.

Os resultados obtidos para todos os sistemas aqui con

siderados, sempre recaem nos resultados do sistema estritamente

bidimensional, que é usado para comparação. Em todos estes sis

temas calculamos o fator de estrutura estático, a correção de

campo local e a relação de dispersão nas aproximações de fases

aleatórias (RPA) , STLS (clássico e quântico) e Hubbard (quânti

co). A função correlação dos pares é apenas detalhada para o

gás de elétrons adsorvidos num filme de hélio (substrato metáli

co), no regime quântico.
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A B S T R A C T

We have studied in this work the static and dynamic

properties of four quasi-bidimensional systems, by using the

Self-Consistent Field Method introduced by Singwi et aI. In

this theory the short-range correlations that are responsible

for the local field corrections, improve the results of the

Random Phase Approximation (RPA) for classical or quantum

systems. The elassieal system is formed by positive ions inside

a helium film and attaehed to a solid substrate with an electron

gas adsorbed on the film surfaee. The pair eleetron-ion forms

a eharge eomplex known as a diplon. The resulting diplon gas

eonstitutes a new quasi-bidimensional system whieh is

experimentally aeeessible. The other three systems namely: an

eleetron gas adsorbed on helium film over a metal substratei

eleetrons in a inversion layer at the heterojuntion GaAs-Al Ga1 Asx -x

and in a quantum well form a degenerate

eletronie system.

quasi - bidimensional

In the diseussion of the degenerate systems we have

introdueed the sereened density-density response functionX (q,w)se

and developed a mean-field theory, originally proposed by Pines.

It has a different phenomenologieal and physieal approaeh as

eompared with the solution of the equation of motion

partiele-density operator.

for the

We have used the Ioriatti-Isihara transformations whieh

allow us to write, in a simple way, the non-interaeting density

~ensity response funetion. As a result, we have gotten a new
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and accurate method to calculate the Static Structure Factor of

the two-dimensional system within the mean-field approximation.

The results obtained for alI the systems considered

here, always reproduce the two-dimensional system results which

we have uséd for comparison. For all the systems studied, we

have calculated the Structure Factor, the Local Field

Correction, the Dispersion Relation and the Correlation Energies

in the random phase approximation (RPA) and STLS approximation

(classical and quantum system) and Hubbard (quantum system) .The

pair corre~ation function was only calculated for the electron

gas adsorbed on a helium film over a metallic substrate in the

quantum regime.
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A partir do início dos anos 70, o estudo das proprie

dades eletrônicas de sistemas quase-bidimensionais tem despert~

do enorme interesse, como atestam as últimas seis conferências

internacionais bianuais(1) (International Conference on Electro

nic Properties of two-dimensional Systems) já realizadas e in

teiramente devotadas a esta fundamental área de pesquisa, bem

como o grande número de trabalhos nas conferências regulares de

semicondutores e Física de Baixas Temperaturas. No Brasil, o

Grupo de são Carlos tem se mostrado bastante ativo, desde o fi

nal da década passada, com contribuições marcantes neste campo.

Nos últimos anos, o interesse local nestes sistemas tem aumenta

do substancialmente, devido à possibilidade de fabricação, no

próprio país, dos materiais que exibem estas propriedades de

confinamento espacial de portadores de carga.

/1 Por sistemas quase-bidimensionais entendemos

em que os portadores de carga estão presos em um poço de

quantizados, enquanto que estão livres para moverem-se

tras duas dimensões espaciais. Deste modo, o vetor de

aqueles

poten

nas ou

onda e

um bom número quântico em duas dimensões, mas, não para a ter

ceira. Estes sistemas não são estritamente bidimensionais po~

que as funções de onda dos portadores que formam sub-bandas de

energia, ao longo da direção de quantização, têm uma extensão

espacial finita na terceira dimensão e o campo eletromagnético

das cargas não é confinado no plano, mas suas linhas emergem na

terceira dimensão.

Além da importância indiscutível destes sistemas na Fí

sica e ~ecnologia de Semicondutores e Física do Hélio Líquido,

a investigação de suas propriedades físicas tem conduzido a des
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cobertas fundamentais na Física básica, tais como o Efeito Hall

Quantizado(2) , Transição de fase polarônica (3), Cristal de

vigner(4) , Efeitos de Localização (5) com transição metal-isolan

te(6), dentre outros.

Para um estudioso da Teoria de Muitos Corpos, estes

sistemas oferecem uma possibilidade única de testar as várias

aproximações já desenvolvidas para outros sistemas, devido ao

controle experimental da densidade das partículas e da intera

çao entre elas.

Inicialmente, o desenv9lvimento da Eletrônica Quântica

e a Tecnologia do silício motivaram o estudo das camadas de in

versao e acumulação no silício, com grande número de public~

ções(7). As camadas de inversão podem ser formadas na interfa

ce óxido-semicondutor (Si02 -Si, o mais estudado) dando origem

a um transistor com a colocação de uma placa metálica junto ao

óxido. Esta estrutura é conhecida como MOSFET (metal-oxide-se

miconductor field effect transistor). Podemos ver, neste disp~

sitivo, o semicondutor como a segunda placa de um capaci tor ,

onde o óxido funciona como um dielétrico imerso entre as placas

(ver Figura 1). No modo mais comum de operação, um contato p~

sitivo no eletrodo metálico ("portão") arrasta eletrons para a

interface Si/Si02 até atingir uma densidade suficiente para in

duzir uma inversão local de portadores no substrato do tipo p.

Além da camada de inversão com espessura da ordem de 100Ã, exi~

te uma camada de depleção, onde os sítios aceitadores ionizados

proporcionam um forte isolamento elétrico das cargas na camada

de inversão do resto do semicondutor. Este capacitor MOS é cog

vertiqo em um transistor pela implantação de fontes e drenos n+

que provocam a condução eletrônica ao longo da camada de inver
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são. Uma das principais razões que atraiu a atenção ao estudo

do MOSFET, do ponto de vista fundamental, é a grande variação

na densidade de portadores na camada de inversão de 1011 a

1013cm-2 que pode ser controlada continuamente através da dife

rença de potencial aplicada entre o portão metálico e o substra

to semicondutor. O campo elétrico gerado no interior do semi

condutor provoca um enorme entortamento da banda gerando um p~

ço de potencial quase-triangular, que quantiza o movimento dos

elétrons na direção perpendicular à interface, confinando-os li

vremente ao.longo do plano. Um 9rande número de impurezas no

semicondutor e no óxido, bem como a rugosidade interfacial limi

tam a mobilidade eletrônica nos MOSFETs.

Um outro sistema quase-bidimensional, de fácil realiza

çao experimental, e de características semelhantes aos MOSFETs,

mas com propriedades físicas bem diferentes é aquele formado

por elétrons em estados superficiais sobre dielétricos(8-10).

Em geral, elétrons são depositados sobre filmes de hélio líqu!

do, que por sua vez, repousa sobre um substrato sólido. O poço

de potencial que confina os elétrons provém da atração eletros

tática da superfície (forças imagens) e barreira de potencial

repulsiva na interface. O movimento dos elétrons no plano e

impedido apenas por espalhamentos de átomos de vapor e por on

das de capilaridade-gravidade superficiais. A interação entre

as partículas depende fortemente da espessura do filme e da

constante dielétrica do substrato que podem ser facilmente va

riadas na experiência. Podemos obter assim, um sistema intera

gente cujo potencial entre as cargas varia de um potencial

usual gependendo inversamente com a distância até uma intera -r

ção tipicamente dipolar. O sistema todo é imerso em um capaci
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tor cujo campo elétrico determina, por uma simples aplicação da

Lei de Gauss, a densidade eletrônica na superfície. Experime~

talmente, densi~ades variando de 105 a 1011cm-2 têm sido obti

das. Esta enorme variação de densidade faz com que o gas de

elétrons superficiais possa apresentar comportamento de um gas

clássico, em densidades tais que a energia de Fermi seja muito

menor que a energia cinética média, mesmo para as baixas temp~

raturas de hélio líquido, bem como características de um gas

quântico degenerado, a altas d~nsidades. Assim, o sistema apr~

senta um ~iagrama de fase densidade-temperatura extremamente ri

co~

Na região clássica, os elétrons podem sofrer uma tran

sição de fase líquida-sólida conduzindo ao experimentalmente ob

servado sólido de wigner(4). Para filmes finos, preve-se a

existência de um novo líquido quântico de elétrons com

çao dipolar(11).

intera

o sistema de elétrons superficiais sobre hélio líquido

pode ser enriquecido com a introdução de íons positivos dentro

do filme de hélio que permanecerão localizados próximo ao subs

trato devido a forças imagens (12) . Este complexo elétron-íon é

estável e possui características de uma quase-partícula denomi

nada diplon. O gás de diplons apresenta também propriedades

bastante interessantes do ponto de vista de sistema interagen

te e, devido à sua baixa densidade, pode ser descrito por uma.
estatística clássica. Constitui também um sistema quase-bid.:!:.

mensional que tem recebido grande atenção nos anos recentes.

Finalmente, a fabricaçâo de heteroestruturas artifi

ciais de semicondutores com variação de composição, geometria

de interface e dopagem numa escala de precisão a nível atômico,
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é uma realidade nos tempos atuais, devido ao aprimoramento de

técnicas de crescimento de cristais como epitaxia por feixe mo

lecular (MBE) e deposição química de vapor organometálico

( ) (1 3-1 5) . - . -MOCVD • A heteroJunçao ma1S comumente estudada e aque

Ia formada pelo GaAs e
AI Ga1 Asx -x onde a concentração x va

ria de 0,1 a 0,4. A descontinuidade do gap na interface (o gap

de energia do AIGaAs é substancialmente maior do que o de GaAs

e depende apenas da concentração de AI) aliada à dopagem de im

purezas de silício provocam o surgimento de um poço de pote~

cial na direção perpendicular à interface que, semelhantemente

ao sistema MOS, confina os portadores próximos à heterojunção.

A densidade de portadores, neste caso, é controlada pelo nível

de dopagem de impurezas doadoras, ao contrário do MOS, onde a

densidade é variada pelo potencial do portão. Através da técni

ca de dopagem por modulação é possível dopar apenas o AIGaAs,

de modo que os portadores de carga no GaAs ficam es~acialmente

separados de suas impurezas resultando numa mobilidade eletrôni

ca bem superior àquela em dispositivos MOS. A união de duas he

terojunções do tipo AIGaAs-GaAs-AIGaAs forma uma estrutura cujo

potencial confinante, no limite de baixa densidade de dopagem,

pode ser mapeado por um poço quãntico retangular unidimensio

nal. Para grandes espessuras de AIGaAs, ou barreira de pote~

cial elevada na junção, a penetração da função de onda na bar

reira pode ser desprezada e um único poço quântico isolado des

creve muito bem as propriedades óticas observadas no sistema.

Um arranjo regular de poços quânticos constitui uma super-rede.

Neste caso, os efeitos de tunelamento são significativos e te

mos a formação de mini-bandas de energia, desde que o comprimen, -
to básico da super-rede (espessura do poço mais a da barreira)



.7.

é bem maior do que o parâmetro de rede do cristal. Na aproxim~

ção mais simples, este sistema é descrito pelo modelo de

Kronig-pénney. Neste sentido, as super-redes são um sistema

fortemente anisotrópico que não se enquadra na categoria de sis

temas quase-bidimensionais se os efeitos de penetração da fun

ção de onda nas barreiras são incorporados.

Esta tese é inteiramente devotada ao estudo das corre

lações de elétrons nestes sistemas quase-bidimensionais. Devido

à facilidade de variação de densidade nos sistemas, a região de

forte acoplamento entre as partículas sempre pode ser atingida

e teorias mais sofisticadas devem ser usadas para descrever bem

as propriedades do sistema. Além disso, as diversas formas de

potencial entre partículas obtidas simplesmente pela mudança de

parâmetros acessíveis experimentalmente enriquecem as propried~

des de muitos corpos.

Dentre as teorias de muitas partículas de : sistemas

clássicos e quânticos, a teoria de campo autoconsistente devido

a Singwi et aI. (STLS) (16), aplicada inicialmente ao gás degen~

rado de elétrons em densidades metálicas, tem sido largamente

utilizada com grande sucesso. Ela incorpora de modo convincen

te as correlações de curto alcance do sistema que tem sido sis

tematicamente desprezadas em um sem-número de aproximações. Nes

te trabalho, esta teoria será aplicada a diversos sistemas qua

se-bidimensionais sempre com a motivação de comparar seus resul

tados com os de outras aproximações anteriormente

das.

desenvolvi

No Capítulo I, a teoria STLS é formalmente desenvolvi

da tanto para sistemas clássicos quanto quânticos. A partir

das equações cinéticas BBGKY, procedemos ao desacoplamento da
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hierarquia destas equações através da função correlação dos p~

res, utilizando o teorema da flutuação-dissipação para

truir um esquema autoconsistente.

cons

o Capítulo II descreve as propriedades estáticas e di

nâmicas dos complexos dipolares (diplons) em filmes de hélio lí

quido no limite clássico, em que o sistema de partículas é des

crito pela distribuição de Boltzmann. São obtidos o fator de

estrutura estático, energia de correlação e relação de

são do sistema e comparados com a aproximação de fases

dispeE.

aleató

rias (RPA) cl~ssica que corresponde ao método de Debyé-Hückel

de sistemas clássicos.

o sistema de elétrons quase-bidimensional degenerado é

analisado em detalhes no Capítulo III. Aí, uma original forma

de cálculo do fator de estrutura estático é introduzida através

da extensão analítica de uma expressão apropriada para a função

resposta densidade - densidade do sistema não interagente. Este

procedimento permitirá uma grande precisão nos resultados nume

ricos, além da eliminação de uma das equações autoconsistentes

do método STLS.

No Capítulo IV o formalismo desenvolvido é aplicado ao

sis~ema de elétrons sobre filmes de hélio líquido na região do

diagrama de fase onde pode ser considerado um
~

gas degenerado.

As propriedades estáticas, tais como fator de estrutura e seu

equivalente, a função correlação dos pares, e energia de corre

lação e o espectro de excitação do sistema são obtidas nas apro

ximações STLS, Hubard e RPA.

As correlações eletrônicas em heterojunções e poços

quântico~ de semicondutores são discutidas no Capítulo V atra

vés das teorias previamente apresentadas no Capítulo III. O
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efeito da largura finita da função de onda eletrônica é introdu

zida na descrição das propriedades do sistema e os resultados

para o gás de elétrons estritamente bidimensional podem ser fa

cilmente reproduzidos.

Finalmente, no Capítulo VI, apresentamos nossas princ~

pais conclusões e sugerimos alguns problemas que poderão ser

abordados proximamente.

Fonte

Dreno

Perfil de cargo
no camada de

inver.~o mev'[

-IOOnm

€sioz=3.9 €si = 11.7

-IOnm

J:nverdo Oepledo

FIGURA 1 - Representação esquemática de um MOSFET
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~
C A P I T U L O I

~

TEORIA DE CAMPO AUTOCONSISTENTE EM SISTEMAS DE MUITAS PARTICULAS
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1. CASO CLÂSSICO

1.1. EQUAÇÕES CIN~TICAS

A descrição completa de um sistema clássico de muitas

partículas é feita em termos das coordenadas x. (t) e velocida1
des v. (t) para cada particula especificando a sua trajetória~

x. (t) ~ ~. (t),v.(t)] no espaço de fase de 6-dimensões(17). A111
função distribuição

N'(X; t) ~
N
~ ô (x- x. (t),)

..•..1 ).).-

(1.1)

caracteriza a densidade microscópica das partlculas, com

N = fN(X;t)dX, o número total de partlculas no sistema. Esta

função satisfaz a equação da continuidade no espaço de fase. Ex

plicitamente, ternos

dN + ~
é)t

3N + ~ dN = O
-+ -+
ar dV

(1.2)

Se as forças que atuam no sistema são de origem

ca, como é o caso de sistemas carregados, então

eletromagnéti

(1.3)

onde os campos locais elétrico e magnético consistem de duas

partes: uma, inerente às distribuições microscópicas das partI

culas, e a outra, produzidos por fontes externasr Seja,

(1.4)

-+ -+
B(r,t) =

-+ -+ -+-+

B t(r,t) + B (r,t)ex m (1.5)
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- + +.
Em geral, os campos microscopicos E (r,t) e B (r,t) devem serm m

determinados a partir da solução das Equações de Maxwell com a

distribuição de partículas N(Xjt). No entanto, para
sistemas

não relativísticos, as interações eletromagnéticas são desprezí

veis comparadas com as interações eletrostácicas, de modo que

podemos aproximar os campos microscópicos por

+ + a J + +1 , 1 + +Em(r,t) = --:; <I>(r-r)N(X ,t)dX e B (r,t) = Oar m
(1.6)

I
onde <I>(r-r) é o potencial eletrostático entre as partículas e

n = N/V é a densidade média das partículas.

Substituindo as Eqs. (1.3-1.6) na Eq. (1.2) obtém-se a

equaçao de Klimontovich-Drupee (KD):

onde o operador D(X) e V(X,X') são definidos por

(1. 7)

D (X)
+

= V
a

• +
av

(1.8)

e
,

V(X,X ) (1.9)

Embora a função distribuição obtida a partir da Eq. (1.7) forne

ça uma de~crição precisa dos estados microscópicos de um siste

ma de muitas partículas, estes não devem corresponder diretamen

te às quantidades observáveis no mundo macroscópico.
Devemos

introduzir um processo de média estatística através de uma fun

çao distribuição de uma partícula de Liouville FN({Xi}jt) tal

que

(1.10)
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representa a probabilidade de que, em um tempo t, as coordena

das do espaço GN-dimensional possuam os valores {Xl,X2 .•. XN}

no volume infinitesimal dXldX2 •.•dXN. A função distribuição FN

satisfaz uma equação da continuidade do tipo Liouville com con

dição de normalização. Com esta distribuição,
.•. ~
e posslvel to

mar médias estatisticas sobre quantidades microscópicas

A(X,X', ••.,{X.(t)}). Ou seja,1

Como ao longo de uma trajetória no espaço de fase a

ção é conservada, é suficiente'tomar médias sobre as

çoes iniciais. Por exemplo,

(1.11)

distribui

distribui

= fI (X,t) (1.12)

onde fl(X,t) é a função distribuição de uma particula. Do mes

mo modo, tomando a média do produto de duas funções distribui

çao microscópicas, obtemos

, ,
<N(X;t)N(X ;t» = õ(X-X')fl(X,t) + f2(X,X ,t) (1.13)

Assim procedendo, podemos introduzir funções distribuição de

três ou mais particulas tomando-se as médras estatisticas sobre

produtos .de funções distribuição microscópicas N(X,t) . Em g~

ral, uma função distribuição reduzida fq(X;X',•••,xq-l;t) com

um número arbitrário q de particulas pode deste modo ser defi

nida.
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A equação de movimento para a função distribuição pode

então ser diretamente obtida através deste processo de

usando a distribuição FN na equação KD.

(1.7) torna-se

Por exemplo, a

média

Eq.

,

tddt +D(Xl] <N(X;t» =fV(X'X') <N(X;tlN(X' ;t» dX' (1.14)

Usando as Eqs. (1.12) e (1.13), a equação de movimento da fun

çao distribuição de uma partícula pode ser expressa como

[a J J' , ,l]t :D(X) fl (X,t) = V(X,X )f2(X,X :t)dX

Este resultado pode ser facilmente generalizado

(1.15 )

se to

marmos a Equação KD para o produto de um número arbitrário de

funções distribuição N(X;t) e a média estatistica através da

distribuição de Liouville. Deste modo, chegamos a uma hierar

quia de equações, as chamadas equações de Bogoliubov-Born-GrE~

Kirkwood-Yvon (BBGKY) que pode ser apresentada na seguinte for

ma compacta:

q
0(1) - L: V(1,J)} f (1,2,•..,qit) =

I~ q

= i fV(1,q+l)f +l(l •..q+lit)d(q+l)1=1 q
(1.16)

onde, para simplificar, tomamos os numerais I,J = 1,2,•.. para
I "

identificar as coordenadas X,X ,X .•., etc.

o conjunto de equações acopladas acima constitui o ar

cabouço da Teoria Cinética de muitas particulas. Observemos

que a equaçao para a função distribuição de uma partícula (Eq•.
1.15» contém a função distribuição de duas partículas, cuja

equação depende, por sua vez, da função distribuição de três



• 1 5 •

partículas e assim por diante. O problema central de descrever

o sistema de muitas partículas consiste em encontrar um método

apropriado de quebrar a hierarquia desta infinita série de equa

-
çoes.

1.2. TEORIAS DE CAMPO AUTOCONSISTENTE

Â maneira trivial de truncar a hierarquia das equações

BBGKY é supor uma solução do tipo

f. (1,2 ... q) =q

q

TI fI (I)1=1
(1.17)

ou seja, um produto simples de q funções distribuição de uma

partícula. Não é difícil mostrar que a substituição desta ex

pressao na Eq. (1.16) conduz a

r a f" 'J[at + D(X) - V(X,X )fl(X ,t)dX fI (X,t) = o
(1.18)

que é conhecida como equação de Vlasov. Apesar da similaridade

formal entre a equação KD e a equação de Vlasov, convém assina

lar que elas surgem de diferentes realidades físicas; a primei

ra, descreve uma função distribuição microscópica levando em

conta a estrutura inmividual de cada partícula, enquanto que a

última.decorre de um processo de média estatística destas fun

ções distribuição microscópicas. A Eq. (1.18) é conhecida ain

da por equação de Hartree-dependente do tempo, equaçao de

Boltzmann"sem termos colisionais, ou Aproximação de Fases Alea

tórias (RPA) clássica e conduz aos mesmos resultados da aproxi

maçao de Debye-Hückel.

Uma bem sucedida teoria de muitas partículas foi pr~
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posta por Singwi, Tosi, Land e Sjolander (STLS) (16) e tem seu "

ponto de partida na truncagem da sequência das equações BBGKY

em sua primeira equação (Eq. (1.15)) através da hipótese de que

a função distribuição de duas partículas f2(X,x';t) pode ser ex

pressa como

, ,+ +,
f2(X,X it) = fI (Xit)fl (X it)g(r-r ) (1.19)

(+ +, •••.•...••..onde g r-r ) e a funçao correlaçao dos pares, estatlca e de equ2:,

líbrio, que define a probabilidade de se encontrar uma
.,.

partlc~

-+ d .. -+, dla em r, sagen o que eXlste uma outra em r. Deste mo o, atrug

cagem é feita na suposição de que o acoplamento da partícula ao

meio é dada pela correlação de pares.
-+ -+,

Tomando g (r-r ) = 1, re

produzimos a aproximação RPA clássica onde não existe acopl~

mento entre a partícula em consi~eração e o seu redor. Substi

tuindo a Eq. (1.19) na Eq. (1.15) e exp1icitando os operadores

, -+ -+ ~
D(X) e V(X,X) (Eqs. 1.8-1.9) com Bext =0 e Eext= -VVext te

mos

-+
ar ~ V a f (-+ -+, -+, -+,at ext . ap - g r-r )fl(r ,p it) x

a -+ -+1 a -+ -+
X -:; <p (r-r) . -:;} fl (r,pit) = o

ar ap

(1.20 )

o passo seguinte consiste em linearizar a Eq. (1.20) s~

pondo um potencial externo fraco dentro do espírito da

da resposta linear. Portanto, podemos escrever

teoria

(1.21 )

-+ -+ -

onde ôfl(r,Pit) representa o desvio da funçao
distribuição de

equilíbrio induzido pelo potencial externo, ou seja, representa
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as flutuações do sistema. A Eq. (1.20) transforma-se em

dE d -+-+ d d-+
{at +m .--:;}of1 (r,pit) ----:; vT(r,t) . -::; fo(p) =0

ar 3r ap
(1.22)

onde o potencial total VT é a soma do potenci~l externo e de um

potencial efetivo

onde

(1.23)

d -+-+

ai: ljJ (r-r I)

-+ -+1 a -+-+1
= g(r-r ) -- ~(r-r )

ai:

(1.24)

-+ +1 ~
define o potencial ljJ(r-r) responsayel pelos efeitos de correla

ção entre partículas do sistema. Na Eq. (1.23) a densidade de

partícula induzida on(~,t) é definida por

(1.25)

A Eq. (1.22) é resolvida como um simples problema de

resposta linear da flutuação de densidade induzida pelo pote~

cial externo. O resultado no espaço de Fourier é

onde

-+
on(k,w) =

+
Xo(k,w)

-+ +
l-ljJ(k)X (k,w)o

V -+
ext(k,w) (1.26)

+
P -+ •-.k-w-lTlm

k .
afo
+

ap

+ +
(p)dp

(1.27)

A relação (Eq. (1.26)) permite-nos definir a
.

resposta densidade-densidade

função
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X(k,w) =

· 18 •

-+

Xo (k i W)

-+ -+

1 - l/J (k) Xo(k, w)

(1.28)

Tomando a transformada de Fourier da Eq. (1.24) obtemos

-+ -+r -+]l/J (k) = cP (k) LI - G (k)

onde

J -+, -+ -+, ~ J= _ 1 1 cP (k ) k .k S(k-k') - 1 dk'
n (2n)d CP(k) k2

(1.29 )

(1.30 )

é a correção 'de campo local que incorpora as correlações de cUE

to alcance do sistema. ~ evidente, portanto, que a aproximação

STLS vai além de RPA, onde as partículas movem-se independent~

mente. o Fator de Estrutura Estático S(k-k'), que é uma quanti

dade observável, podendo ser obtida em experiências de espalh~

mento, define o espectro de flutuações do sistema e está direta

mente relacionado com a função correlação dos pares pela trans

formada de Fourier,

J -+ -+ G J
-+ -+ ik.r

S (k) = 1+ n dr e g (r)- 1 (1.31)

A autoconsistência é introduzida na teoria STLS via

d 1 - .. - (18) l'teorema a F utuaçao-D1ss1paçao , que re aC10na o

Estrutura Estático com a parte imaginária da Função

densidade-densidade,

Fator de

Resposta

= -
b J+oo d -+ ii.~- ~ ImX(k,w)cotg h(----k)n (2n) BT-00

(1.32)

No limite clássico, t.w « kBT, a Eq. (1.32) reduz-se a

-+
S(k) = n

_00

-+
ImX(k,w)

w
(1.33)
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a relação de Kramers-Kronig

-+

X (k, w)

-00

dw'
7T

+
ImX (k, w')
w' - w - in

•••••••••
permite resolver a integral em Eq. (1.33), relacionand;!õ fator

de estrutura estático com a funrão respost~ denslddde-denôidüde

em Úl = O,

~
S (k) kBT ~ O) =- - - X(q,

- n

n

+
X (k, O)o

1 - </>{k) [1 - G(k)JXo (k,O)

(1.34)

As Eqs. (1.30) e (1.34) constituem um sistema de equa

ção-integral que deve ser resolvido autoconsistentemente, de mo

do a determinar a correção de campo local G(k) e o fator de es

trutura S(k).

A partir do conhecimento de S(k), a energia de correla

çao e demais quantidades termo dinâmicas do sistema podem ser de

terminadas. Por exemplo, a energia de correlação é dada por

Ec (1.35)

Os modos coletivos do sistema sao determinados pelos

polos da função resposta densidade-densidade. Assim, a equaçao

~
1 - 1/J (k) X (k, w) = Oo

permi te-nos calcular a relação de dispersão w = w (k). No limi te

de grandes comprimentos de onda, temos a expressão
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(1.36 )

Esta teoria foi aplicada com sucesso ao plasma de uma

componente (OCP - partículas carregadas na presença de um fundo

positivo uniforme), ao sistema de elétrons confinados na supeE

fície de hélio líquido (19), ao plasma de Coulomb em duas dimen

- (200) - .•.• ) b . de 1'" . dsoes (interaçao logarltmlca, em como a slstemas lqUl os

1.• · . - d (21)c aSS1COS com lnteraçao e curto-alcance .

Além da específica aproximação STLS, a expressao
-+

(1.28) para a·função resposta densidade-densidade X (k,W) define

uma Teoria de Campo Médio Generalizada para um sistema de mui

tas partículas. O problema central consiste em determinar, a

partir de primeiros princípios ou de modo empírico, uma corre

ção de campo local G(k) que satisfaça de modo apropriado as re

gras de soma e forneça bons resultados. Em geral, deveríamos

-+ ~
ter um campo local G(k,w) dependente da frequencia para uma me

lhor descrição das propriedades dinâmicas do sistema. Porém,

desde que estamos interessados em frequênci~s muito menores do

que as frequências características do sistema, o uso de G(k)es

tático constitui uma boa aproximação.

Diversos outros esquemas autoconsistentes com difereE

tes graus de complexidades tem sido propostos (22) . No entanto,

o original método STLS aqui descrito, em sua simplicidade, tem

fornecido bons resultados nos diversos sistemas estudados.

2. CASO QUÂNTICO

A utilização do formalismo discutido na seção I deste

capítulo para a determinação da função resposta densidade-densi
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dade em sistemas quânticos apoia-se na suposição de que podemos

substituir todas as funções clássicas por suas equivalentes quân

ticas. Assim, a função resposta densidade-densidade na aproxi

mação de Campo Médio é escrita como

+
X(q,w) =

+
Xo(q,w)

1 - </> (q)Q. - G(q)] Xo (q,w)

(1.37)

onde X (q,w) é a função resposta densidade-densidadeo

do sistema $em interação dada por

quântica

o + 0++
f (p) - f (p+q)

E -E -w+ill+ + +
p+q p

(1.38)

Aqui, fO(p) é a função distribuição quântica representando fer

mions ou bosons, E representa a energia de uma partícula do sis

tema em um estado de momentum p, e o índice superior d signifi

ca a dimensão do sistema.

Como no càso clássico, diversas funções G(k) foram pro

postas no estudo de diversos sistemas quânticos degenerados. No

A primei

Fases Aleatórias, desenvolvida por Bohm e Pines

tada diagramaticamente por Gell-Mann e Bruckner(23) •

caso de tomarmos G (k)=O na Eq. (1.37) obtemos a Aproximação das

(18) e interpr~

ra correção de campo local no gás de elétrons degenerado foi in

troduzida por Hubbard que usou técnicas diagramáticas de teoria

de campos (24) • A seguir, veremos como a aproximação de Hubbard

pode ser obtida dentro do presente formalismo.

Conforme assinalado anteriormente, o que muda na expres

sao para X(q,w) é a forma de G(k) para as diversas aproximações.

De acordo com Mahan(25), em tom jocoso, podemos dizer que "G(k) é

dependente do tempo por causa de seu aprimoramento ao longo dos
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anos". No entanto, pelos motivos avocados, apresentaremos o

cálculo formal de G(k) na aproximação STLS para sistemas quânti

cos.

Vamos considerar um sistema de elétrons degenerado ~

so em um fundo positivo uniforme de modo a garantir meutralida

de de carga do sistema. O Hamiltoniano do sistema na linguagem

de segunda quantização é dado por

H =
-+-

pcr

+ 1
2V

L
-+--+--+-

pkq
os

(1.39 )

2
= E...

2m
+ -. d dc e c sao, respectlvamente, os opera ores e
po po

criação e destruição de elétrons no estado de momentum p e spin

o.

Usemos o método da equação de movimento (25) para o ope

rador flutuação da densidade de carga, uma vez que, na média,

este nos fornecerá informações sobre o caráter coletivo do sis
• -+-

tema. O operador densldade p(q,t) em termos dos operadores de

criação e destruição pode ser escrito como

-+-

p(q,t) == -+-L

p,o

+
c-+- -+- c-+

p+q, p,o
(1.40)

e satisfaz a seguinte equação do movimento

O resultado desta dupla comutação com o Hamiltoniano é

(1.41)

p(q,t) =
2

- L (e: - e: )
-+- -+- -+- -+-

pai p+q,o p

+c C
-+- -+- -+- ,
p+q,o p,O

-+- -+-

1 ~ n-k -+- -+- -+-

- V & <P(k) (-~) p(k+q,t)p(-k,t)k
(1.42)



.23.

-+ -+ -+

O passo importante agora consiste em tratar p(k+q,t)p(-k,t) de

um modo cuidadoso. Na aproximação STLS, este produto é escrito

em termos da soma direta sobre as posições da partícula e a fun

ção correlação dos pares é introduzida quando da substituição da

soma sobre posições por uma média no gás de elétrons. O resulta

do deste procedimento é a equação

2 -+

W <p(q,t» = L;
-+

p,o

2
(E -E)-+ -+ -+

p+q p

+ 2-+
<c C > + w <p(q,t» x

p+<i,o p p

onde

-+

G(q)

(1.43)

(1.44)

que é a mesma expressão que Eq. (1.30), corroborando a nossa hi

pótese inicial e w2 = 4~ne2/m. A Eq. (1.43) descreve as oscilap- - ~
çoes de plasma no gas de eletrons e, novamente, a funçao G(k)

indica a modificação da dispersão do plasmon devido a

ções eletrônicas. Se as desprezamos, tomando G(k) =0,

(1.43) descreve o plasmon na aproximação RPA.

correIa

a Eq.

Devemos assinalar, no entanto, que dentro desta formu

lação a aproximação mais simples trata de desprezar as intera

- ~ - -
çoes entre partlculas no calculo da funçao resposta, levando

em conta apenas o Princípio de Exclusão de Pauli, no caso de

fermions. Neste caso,

-+ -+
X(q,w) = X (q,w)o (1.45)

-+

ou seja, podemos tomar G(k) =1 na Eq. (1.37). Esta substitu!

çao reproduz os resultados da aproximação de Hartree-Fock(18,2~.

A aproximação de Hubbard pode ser obtida, dentro do
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presente formalismo, com o uso do fator de estrutura estático

na aproximação de Hartree-Fock

J

~ - 2 d Jctk Jctk' 6 (i~-k'+q)(2rr) n
(1.46)

Assim, o campo local na aproximação de Hubbard é dado por

(1.47)

e as integrações são feitas dentro da esfera de Fermi.

Finalmente, o método autoconsistente é implementado p~

10 Teorema da F1utuação-Dissipação (Eq. (1.32)) que, em sua ver

são quântica (T=O) apresenta a seguinte forma

S(q) =
f+oo
-00 IrnX (q, w) dw

(1.48)

~ . ~ ~
Uma outra funçao bastante Importante e a funçao respo~

ta dielétrica que está diretamente relacionada com a função res

posta densidade-densidade através de

1
-+

E (q, w)

-+ -+
- 1 = ~(q)X(q,~ (1.49)

Na aproximação do campo autoconsistente

-+

E(q,W) = 1-
-+

~(q)Xo(q,w)
-+

1 + G(q) ~ (q) Xo (q,w)

(1.50 )

A frequência de excitação do plasmon w (q) ép

através dos zeros da função dielétrica, ou seja, pela

da equaçao

obtida

solução

(1.51)
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+
Em geral, devido à rica estrutura de X (q,w), a oscilao

çao do plasmon propaça-se até que encontra a borda superior do

contínuo de excitações do par elétron-buraco em um determinado

vetor de onda qc.

Para resolver a Eq. (1.48) do Fator de Estrutura auto

consistentemente com Eqs. (1.37) e (1.44), devemos cuidadosame~

te separar a contribuição devido a plasmons e a contribuição do

par elétron-buraco para q > qc. Assim

+ + +
S (q) = Seb (q) + Sp (q) (1•52)

onde

e

S . +
eb(q) =

1
7fncp (q)

2

fq+q /2 r: ]-1ImLE(q,w) dw
o

(1.53)

+
S (q) =p

1
7fncp (q)

(1.54)

No capítulo 11, mostraremos como esta separação das

duas contribuições pode ser evitada no caso de sistemas quase-

bidimensionais resultando numa maior precisão numérica.

A demonstração da Teoria STLS aqui apresentada, no ca

so quântico corresponde ao método usual de equação de movimen

to para RPA simplesmente substituindo o campo de polarização

cp (q)< p (q)> por l/J (q)< p (q)> com l/J (q) dado pel.a Eq. (1.29). No capí

tulo III,.veremos como esta aproximação pode ser obtida no con

texto de teoria de campo médio generalizada.
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~

C A P I T U L O 11

COMPLEXOS DIPOLARES NO HÉLIO LÍQUIDO



.27.

2.1. GÂS DE ELgTRONS NA SUPERF!CIE DE DIEL~TRICOS

Nos últimos vinte anos, as propriedades do sistema for

mado por elétrons na superficie de dielétricos, principalmente

hélio liquido, mas também cristais de gases nobres e hidrogênio

o confinamento dos

sólido, têm sido estudadas extensivamente •. Este campo de

quisa iniciou-se com a predição feita por Cole e Cohen(26)

dependentemente por Shikin(27) , de que os elétrons podiam

aprisionados por um substrato dielétrico.

elétrons em um poço de potencial na direção perpendicular

pe.ê.

e in

ser

..
a su

perficie deve-se basicamente a .dois tipos de interação: uma bar

reira repulsiva de curto alcance devido ao principio de exclu

são de Pauli, obrigando a função de onda do elétron extra ser

ortogonal à função de onda dos elétrons presentes no átomo do

substrato e a outra devido a uma interação de longo alcance re

sultante da polarização eletrostática da superficie. Em vista

deste potencial atrativo na direção perpendicular à superficie,

os elétrons apresentam-se em estados quânticos discretos nesta

direção e movem-se quase-livremente na direção paralela.

Supondo que a superficie do hélio liquido seja plana,

podemos desacoplar o movimento do elétron na direção perpendic~

lar e ao longo do plano, escrevendo a função de onda

ca como

eletrôni

(2.1)

+ +
onde r e k são vetores bidimensionais, A é a área da superficie

e n determina o indice do autovalor de energia. A função ~n(z)

é a solução da equação de Schroedinger devido ao potencial con

finante Vez) ,
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+ ~n - V(Z)J~n(Z) = O
(2.2)

o modelo mais simples para V(z) consiste em supor uma barreira

infinita na interface e o potencial imagem clássico, resultando

em

V(z) =

(E-I)

4 (E:+l)

ro

2e
z

z > O

z < O

(2.3)

onde E é a constante dielétrica do hélio líquido (E = 1.057).

Com este potencial a Eq. (2.2) torna-se idêntica à
-

equaçao ra

dial do átomo de hidrogênio para ondas "s". Assim, os autoesta

dos nesta aproximação são do tipo hidrogenóides. Uma discussão

mais detalhada do tipo de espectro de energia da Eq. (2.2) com

vários modelos de potencial fenomenológicos é apresentada nas

referências 9, 10 e 28.

A descrição das propriedades do gás de elétrons no pIa

no nao é tão simples quanto na direção perpendicular. Naquela

direção, existem basicamente dois mecanismos de espalhamento a

serem considerados. Um, devido aos átomos de vapor de hélio e

o outro, que ocorre a temperaturas abaixo de O,7K, devido
...
as

ondas de capilaridade-gravidade na superfície de hélio líquido

que, na sua forma quantizada recebem o nome de riplons. No caso

de substratos sólidos, existe o espalhamento por rugosidade da

superfície e fonons superficiais (os modos de Rayleigh) .

As baixas densidades eletrônicas, o modelo de elétrons

livres funciona razoavelmente, mas a interação elétron-elétron

torna-se cada vez mais importante à medida que a denàidade au
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menta, o que conduz à necessidade de inclusão dos efeitos de

correlações eletrônicas na determinação das propriedades do sis

tema. Este aspecto será exaustivamente estudado ao longo deste

trabalho em diferentes contextos.

A primeira evidência experimental dos estados superf!

ciais, acima descritos, foi dada por sommer(29) que mediu uma

barreira de potencial da ordem de 0.1 eV para a penetração do

elétron no hélio líquido. A demonstração definitiva foi apre

sentada por Grimes e Brown(30) qne observaram a existência dos

estados superficiais num elegante experimento espectroscópico.

Esta experiência consiste na medida da absorção de microondas

como função do campo elétrico externo com frequência w aplicado

na direção perpendicular à camada de elétrons. Eles mediram a

separação dos níveis de energia devido à transição entre esta

dos eletrônicos diferentes no poço de potencial, observando a

absorção do quantum in~idente quando, variando o campo externo,

a separaçao era posta em ressonância com a frequência da onda

incidente. Extrapolando para campo zero, puderam determinar as

frequências de transição. Os resultados experimentais diferem

da ordem de 5% daqueles previstos pelo modelo hidrogênico. No

entanto, estes resultados motivaram a inclusão, por vários auto

res, de modelos mais realísticos para tratar a descontinuidade

do pot~ncial imagem na interface e a altura finita

(31)ra .

da barrei

Uma característica interessante do gás de elétrons nes

te sistema é o intervalo de densidades acessível experimental

4 9-2
mente que estende-se de 10 a 19 cm . Para estas densidades,

a Energia de Fermi a duas dimensões, dada por

E =F m
(2.4)
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(t é a constante de planck e m é a massa da partícula)

menor do que a energia cinética média do gás

é muito

(2.5)

•

(kB é a constante de Boltzmann e T a temperatura absoluta do

sistema) mesmo para temperaturas da ordem de milikelvins. Nes

te caso, dispomos de um gás de elétrons bidimensional no regime

clássico. Neste regime, as propriedades do sistema são descri

tas pela função distribuição de Boltzmann. Temos, portanto, um

plasma clássico de elétrons bidimensional embebido em um fundo

positivo e uniforme para garantir neutralidade de carga. O sis

tema é descrito por um parâmetro de plasma dado pela razão en

tre a energia potencial média e a energia cinética média, ou se

ja

r = (2.6)

onde a ~ a dist~ncia m:dia entre os el:trons dada por

2
na n = 1 (2.7)

Para pequenos valores de r, a energia coulombiana é dominada p~

Ia energia cinética e, portanto, temos um sistema diluído, tipo

gás, a altas temperaturas. A densidades intermediárias,

1 < r < 100, o sistema torna-se altamente correlacionado, ou do

tipo líquido. Para mais altas densidades e baixas temperaturas,

r grande, uma transição de fase para um estado ordenado
..
e espe

rada ocorrer; ou seja, a formação de um cristal de Wigner clas

sico. Nesta área, um dos resultados mais expressivos foi a ob

servaçao.por Grimes e Adams(4) desta cristalização para r =137.

Este resultado é consistente com cálculos realizados usando si



.3.1 .

mulações numéricas do tipo dinâmica molecular e Monte Carlo (32).

o que limita a densidade eletrônica na superfície de hélio lí

quido é o aparecimento de uma instabilidade da carga superfi

cial em virtude das pequenas oscilações na sua densidade causa

das pela interação com modos superficiais do líquido,

discutida em detalhes no capítulo IV.

~
que sera

A existência destes estados superficiais eletrônicos

também se observa na superfície de um filme de hélio a<lsorvido

em um substrato de constante dielétrica E • Novos fenômenos sãos
observados devido à presença do substrato. Pode ser mostrado

que, no limite de filmes espessos, a força sobre o elétron vin

do do substrato é equivalente a um campo elétrico

Para filmes finos, o espectro é determinado pela

2
Ed 'V l/d .

contribuição

das forças imagens provenientes do substrato. Neste sentido, é

evidente que o substrato, dependendo da espessura do filme, mu

da substancialmente as níveis eletrônicos (33) . Do mesmo modo a

interação elétron-elétron no plano é drasticamente alterada em

função da largura do filme e tipo do substrato. ~ interessante

frisar que a variação na espessura do filme permite que a densi

dade máxima superficial suportada pelo filme seja aumentada

substancialmente atingindo valores da ordem de 1011 cm-2• As

sim, este sistema constitui-se em um dos mais ricos para o estu

do das-propriedades eletrônicas de um sistema bidimensional,pois

variando a espessura do filme, podemos variar a densidade do

gás e a interação entre partículas. ~ desnecessário enfatizar

que os efeitos das correlações tornam-se fundamentais no cálcu

10 de todas as propriedades do sistema.

Peeters e Platzman(ll) investigaram o diagrama de fase

deste sistema e constataram a possibilidade da existência de um
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novo fluido quântico a baixas densidades e T = O com uma ..
poss.!.

vel formação de um cristal de Wigner no regime quântico. Os

efeitos das correlações na fase líquida do sistema de elétrons

na superfície de filmes de hélio depositados em vários substr~

tos foram tratados exaustivamente por Rino et. aI. (34) e na fa

se sólida por Peeters(35). Uma investigação detalhada deste

sistema no regime quântico é descrita no capítulo IV.

2.2. SISTEMA DE DIPLONS

Atualmente existe um int~resse crescente no estudo de

um sistema carregado, de algum modo similar ao descrito na se

çao anterior. O sistema consiste de elétrons superficiais so

bre filmes de hélio, ligados a íons positivos localizados no in

terior do filme e presos ao substrato por forças imagens. ~ bem

conhecido o fato de que íons positivos podem ser facilmente in

jetados dentro de um filme de hélio tornando-se localizados pró

ximo ao substrato sólido pela força imagem(36) . Estes íons en
o

contram-se a uma distância mínima do substrato da ordem de 7A e

possuem uma mobilidade relativamente alta (~=2.3 cm2/V.s) quan

do comparada com sua mobilidade no hélio volumétrico.

Como discutido na seção 2.1, os elétrons sobre filmes

de hélio não penetram dentro do filme tornando-se localizados

na superfície deste em estados quânticos. Os íons positivos e

os elétrons na superfície, com densidades iguais, formam um sis

tema estável, possuem grandes momentos de dipolo e constituem

um novo sistema carregado conhecido como complexos dipmiliaresou

diplons (fig. 2.1) (37). Um tipo semelhante de diplons pode ser -./'

encontrado em soluções estratificadas de He3-He4, com elétrons

b . d H 3 I' d ":' , t' H 4 (38) .a sorv~ os no e ~ga os a ~ons pos~ ~vos em e .
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Investigando o comportamento da energia potencial de

um íon positivo no campo de força de sua imagem no substrato

e no campo eletrostático do elétron como função da distância do

íon ao substrato e, considerando a condição de que os elétrons

nao penetram no filme, Monarkha et. aI. (39) mostraram que exis
o

te uma espessura crítica da ordem de 20 a 70 A, dependendo do

substrato ser um dielétrico ou métalico, acima da qual o elé

tron não arranca o íon das proximidades do substrato.

~ rI
He I d

. I !E ;,1 <t íon
//1// /1//1

/ / / / / / / / I I I I / I I ~II
I I I / I Sribstrato I I I / I sI

1/1/ / /1 I 1/ I I / I I I,',111/11111/1

FIGURA 2.1 - Diagrama esquemático de um complexo de carga em um

filme de hélio superfluido. E;'l é a constante

dielétrica do hélio líquido, E é a constante dies
létrica do substrato e d é a espessura do filme.

o diplon isolado é, pois, estável para espessuras de

filmes maiores que 70~. Karamushko at. aI. (40) comprovaram ex

perimentalmente a existência deste novo estado superficial mos

trando'que os elétrons superficiais são altamente estáveis no

campo dos íons positivos e conseguiram medir a absorção de mi

croondas destes elétrons.

"Do mesmo modo que elétrons superficiais sobre hélio vo

lumétrico, os íons, próximos ao substrato, podem também formar,

a altas densidades iônicas, um cristal hexagonal, simulando as

sim um potencial periódico macroscópico para os elétrons supeE
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ficiais(37). Este tópico será objeto de futuras investigações .

. 1 d 't - d' 1 d' 1 ..d d (12)O potencla e ln eraçao lp on- lp on e a o por

(2.8)

onde r é a distância entre os dipolos. O primeiro termo na Eq.

2.8 surge da interação íon-íon; o segundo é a contribuição da

interação elétron-elétron e suas imagens. Na expressao para o

potencial, Eq. 2.8, tomamos a unidade para a constante dielétri

ca do hélio líquido, por simplicidade. No limite de r»d, te

mos

com
-1

a = 4,E (E +1)s s (2.9)

ou seja, para grandes separações entre diplons, o potencial
..e

puramente dipolar. Para Es ~ 00 e M+ ~ O, temos o

na forma

t ~
~ 2 1 1

~d(r) = e r - (r2+4d2)1/2

que possui o seguinte limite assintótico, r»d,

potencial

(2.10)

~d (r) (2.11)

e representa o sistema de elétrons sobre um filme de hélio dep~

sitado sobre um substrato métalico, conforme veremos no
..

caplt~

10 IV. ASSim, a investigação destes dois diferentes sistemas

dipolares, no regime clássico, pode ser feita simultaneamente.

No limite oposto, de pequenas distâncias entre diplons,

temos

r«d,



+
~d (r) = e2 (ES +3)

(E: +1)s
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1--r (2.12)

que apresenta a mesma forma do potencial de interação de elé

tróns sobre hélio volumétrico. No entanto, a carga eletrônica

aqui aparece renormalizada pelo substrato segundo a relação

(2.13)

A transformada de Fourier da E q. (2.8) e facilmente escrita como

2
27Te

q
F (qd) (2.14)

onde o fator de forma F(qd) é dado por

F(qd) = ô1(1- e-qd) + ô2(1-e-2qd)

com

(2.15)

4
ô1 = E: +1s

e
E: -1s

ô2 = E: +1s
(2.16)

No limite de ~randes comprimentos de onda 2qd«1, ~d(q) indepe~

de do vetar de onda q e do substrato E: , através do valor conss
tante

2
~d(q) = 47Te d (2.17)

sendo, portanto, igual para ambos os sistemas de diplons e elé

trons sobre filmes de hélio acima de um metal. No limite opo~

to, qd»l, recuperamos a Eq. (2.12) no espaço de Fourier, ou se

ja,

~d (q) =

*2
27Te

q
(2.18)
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Os efeitos das correlações de elétrons superficiais sQ

bre filmes de hélio, no regime clássico foram amplamente discu

tidos (10,34,41) . Vamos, nas próximas seções, estudar as prQ

priedades estáticas e oscilações de plasma do sistema de diplons

na aproximação do campo autoconsistente desenvolvida no

10 I.

2.3. CORRELAÇOES E RELAÇÃO DE DISPERSÃO

2.3.1. CONSIDERAÇÕES TE6RI~AS

••

caplt~

Conforme discutido no capítulo I, a função resposta

N

densidade-densidade na aproximaçao do campo autoconsistente

dada por

••e

-+

X(q,w) =

-+

X (q,w)o
-+

l-~(q)X (q,w)o

(2.19)

onde X (q,w) é a função resposta densidade-densidade do sistemao

ideal bidimensional que, no caso clássico, (Eq. (1.27)) assume

a forma

.• _. _ (17)
onde W(z) e a funçao dlspersao do plasma dada por

(2.20)

W (z)

2/2
ye-y dy

y-z-iTl
(2.21)

Usando a identidade formal

= p
1

y-z
± i '/TO (y-z)

podemos escrever as partes real e imagfunária da função W como
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Re W ( z) = 1 - z R ( z)

1

onde

R (z) =
1
-- p

(2n)1/2 r
-00

2/2

e-Y dy

z-y

e P representa o valor principal de Cauchy.

Na equação (2.19), ~(q) é o potencial

partículas dado por

efeti vo entre

(2.22)

com ~(q) sendo o potencial entre diplons e dado por Eq. (2.14).

A correção de campo local (Eq. (1.30» com integração explícita

da variável angular pode ser escrita como

G (q) =
fOOf27T

1 kdkd8 q+kcos8 x

(27T)2nF (qd) [k2+q2+2qkcos80 1/2o o

(2.23)

Como discutido no capítulo l, o interessante do método

do campo autoconsistente em sistemas clássicos é que a parte

imaginária da função resposta X(q,w) relacionada pelo teorema

da Flunuação-Dissipação com o fator de estrutura estático,

S(q) 00 lmX(q,w) dw
w

00

pode ser integrada exatamente com o auxílio das relações de Kra

mers-Krõnig, conduzindo ao resultado

(2.24)
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Esta relação permite escrever o fator de estrutura es

tático em função do potencial efetivo de uma maneira simples:

S(q) = (2.25)

Deste modo, devemos resolver autoconsistentemente as

Eqs. (2.23) e (2.25). Antes de assim procedermos,
.- .
e convenlen

+
te analisarmos o comportamento de S(q) no limite de grandes com

primentos de onda. Usando as expressões para ~(q) neste limi

te, kd«l, temos

lim S(q) =
q+O 1 +

(2.26)

Na aproximação RPA, em virtude de tomarmos G(q)=O, o

limite acima pode ser calculado exatamente. No que segue, os

- -1
vetores de onda estao escritos em unidades de a e a largura

do filme em unidades de a, sendo a a distância média entre as

~ -
partlculas. Temos entao

lim S

q+O RPA(q) =

= 1
1 +-4fd (2.27)

Observe que, em RPA,,'o comportamento de S (q) na origem indepen

de do substrato.

Na aproximação STLS, notamos, de imediato, o efeito

das correlações de curto alcance no comportamento de S(q) na or~

gem que está diretamente vinculado ao comportamento de G(q) no

mesmo ponto. Nesta aproximação, temos

lim G(q)
q+O = - 4ld foo F (kd) [s (k) - lJdk

o
(2.28)
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No limite de filmes espessos (d~oo),obtemos o conhecido resulta

do para elétrons sobre hélio volumétrico:

lim G(q) = yq (2.29)

q~O

onde

.
y = -(1/4) r ~(k) - 1JiIk. o

No limite de filmes finos temos que F(qd)/d = 2q, de

forma que

lim G (q)
q~O = (-:-1/2) Joo k~(k) -lJdk= 1- g(O)

o

(2.30 )

onde g(O) é a função correlação dos pares na origem. ~ interes

sante assinalar que este comportamento de G (q)"obtido anali ti

camente, é o mesmo que no limite de pequenos comprimentos de on

da para o gás de Coulomb em dimensão arbitrária. Esta é uma con

sequência, neste caso, do fato de que a interação entre partíc~

Ias no limite de filmes finos ser independente de q, para qual

quer substrato.

A partir do cálculo de S(q), podemos obter a densidade

de energia de correlação (Eq. (1.35» do gás de diplons:

Ec/nkBT = + foo dkF (kd) ~ (k) - lJ
o

(2.31)

o espectro de excitações coletivas do plasma de di

plons, obtido através dos palas da função resposta densidade-

densidade, pode ser escrito no limite de grandes comprimentos

de onda como

(2.32)
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onde

(2.33)

A partir da Eq. (2.32) podemos observar os distintos

comportamentos de espectro de excitação nos limites de

finos e espessos.

obtido

W ::: cqq

•
No primeiro caso, um espectro do tipo

filmes

..
som e

(2.34 )

com velocidade do som dada por

C :::
[ ll/23 + 4 r (1 - G ( O) ) dJ /2 r ( 2 • 35)

À medida que d aumenta, a relação de dispersão modifica-se até

ser obtido o modo de plasmon típico de sistema

com interação l/r,

2 2
wq ::: W q

o

bidimensional

(2.36)

A seguir, apresentaremos nossos principais resultados

da solução autoconsistente do sistema de diplons.

2.3.2. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A solução autoconsistente é obtida pelo método iterati

vo padrão. Com uma entrada inicial razoável para S(q) na Eq.

(2.23), obtemos a correção de campo local G(q), e pela Eq.

continua até(2.25) um novo S(q) é calculado. Este processo

que a maior diferença entre a última entrada e a anterior
..
e me

nor do que um valor exigido E. No nosso caso, a precisão requ~
. -4 ~

rida E = 10 . A medida que o parametro de plasma aumenta, sUE

gem problemas de conl1ergência. Para evitar isto, usamos um me
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canismo de aceleração da convergência, definindo como entrada

para S(k) da (Nt1)-ésima iteração

onde o fator de convergência p depende do valor de r e dos ou

tros parâmetros. Em geral, um número variando de 6 a 120 itera

ções era necessário para obtermos valores de S(q) e G(q) com a

precisão exigida.

Nossos cálculos foram realizados para vários
•..

param~

tros de plasma, diferentes espessuras do filme de hélio e dis

tintos tipos de substrato, corno, safira, neônio sólido e metal.

Nas Figuras 2.2, 2.3 mostramos o comportamento da

correçao de campo local G(q) como função de qa para várias es

pessuras de filmes. As linhas tracejadas correspondem ao subs

trato de neon sólido, enquanto que as linhas cheias do substra

to de safira. As figuras acentuam as diferenças notórias de

G(q) para dois valores do parâmetro de plasma f=O.l e f=l. !
medida que f diminUi, a correção de campo local torna-se despr~

zível até que para r«l, podemos tomar G(q)=O e recuperamos os

resultados de RPA. Neste sentido, no limite de baixas densida

des, a ~proximação RPA é exata e a aproximação STLS tende RPA.

No entanto, já para f intermediários, os efeitos de correlação

tornam G(q) apreciável como demonstram nossos resultados. Osre

sultados para o substrato metálico não diferem significativame~

te daqueles obtidos para a safira (E =19), por isto não estãos
apresentados aqui. Observemos ainda a influência do substrato

sobre G(q) para os dois valores do parâmetro de plasma.

Nossos resultados numéricos mostram que, no limite de

filme fino, d«l, a expressão assintótica (Eq. (2.30)) é cornpl~
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FIGURA 2.2 - Correção de campo local G(q) na aproximação de

STLS para um sistema de diplons sobre substrato de

neon sólido, €s = 1,24 (linha tracejada) e safira,

€ = 19 (linha cheia), com parâmetro de plasmas

r = 0,1 e espessura de filme em unidades de a,

d = 0,01, 0,1, 1 e 100.
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FIGURA 2.3 - Correção de campo local G(q) na STLS para um sist~

ma de diplons sobre substrato de neon sólido,

E = 1,24 (linhas tracejadas), e safira E = 19s s
(linha cheia), com parâmetro de plasma r = 1 e es

pessuras de filme d = 0,01, 0,1, 1 e 100
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tamente satisfeita, bem como a relação para grandes comprime~

tos de onda (Eq. (2.29)) no limite de filmes espessos. Quando

q tende a zero, vemos que G(q) tende para um mais rapidamente

para r maiores. Para filmes espessos, G(q) comporta-se de ma

neira semelhante a qualquer sistema de Coulomb em qualquer di

mensão. Ã medida que d diminui, G(q) passa a assumir valores

constantes independentes de q. Este comportamento é resultado

da intensa blindagem do potencial entre partículas que, para

pequenas espessuras, também assume um valor constante, caracte

rística da interação dipolar. Confira as Eqs. (2.26) e (2.28).

Para d=O.OI, o efeito do substrato é desprezível.

Nas Figuras 2.4 e 2.5 mostramos o comportamento do fa

tor de estrutura estático S(q) como função de qa na aproximação

STLS para o sistema de diplons sobre os substratos de neon-sóli

do e safira e parâmetros de plasma r = O,I e I, respectivameg

te. Nas Figuras 2.6 e 2.7 apresentamos os resultados de S(q)

para o neon-sólido com r = O,I e I e fazemos a comparação com os

resultados da RPA. A Figura 2.8 mostra S(q) para um substrato

tipo metálico, para r = 1. Observa-se que este resultado prati

camente não difere do obtido para o substrato do tipo

conforme Figura 2.5. Observando o conjunto de Figuras

safira,

2.4 a

2.8, vemos que a medida que d aumenta os valores de S(q) na ori

gem diminuem, com um consequente entortamento da curva S (q) •

No limite de filmes finos S(q) é praticamente constante e nao

difere do valor na RPA mesmo para r=l. O limite d«l nos leva

a um sistema de diplons pouco interagente, porque o elétron só

"enxerga" o íon ao qual está ligado.
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FIGURA 2.4 - Fator de estrutura estático S(q} na aproximação

STLS, para um sistema de diplons sobre um substra, -
to de neon sólido, E = 1,24 (linha tracejada), es
safira, E = 19 (linha sólida), com parâmetro des
plasma r = 0,1 e espessuras de filme d = 0,01,
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FIGURA 2.5 - Fator de estrutura estático S(q) na aproximação

de STLS, para um sistema de dip10ns sobre um sub~

trato de neon sólido, E = 1,24 (linha tracejada)s
e safira, € = 19 (linha cheia) com parâmetro des
plasma r = 1 e espessuras de filme d = 0,01, 0,1, 1

e 100
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FIGUR~ 2.6 - Fator de estrutura S(q) nas aproximações STLS (li

nha cheia) e RPA (linha tracejada) para um sistema

de dip10ns sobre substrato de neon sólido, com pa, -
râmetro de plasma r = 0,1 e espessuras de filme

d = 0,01, 0,1, 1 e 100
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FIGURA 2.7 - Fator de estrutura S(q) nas aproximações de STLS

(linha cheia) e RPA (linha tracejada) para um si~

tema de diplons sobre um substrato de neon sólido

(s = 1,24) com parâmetro de plasma r = 1 e espes. s -
suras de filme d = 0,01, 0,1, 1 e 100
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FIGURA 2.8 - Fator de estrutura S(q) nas aproximações STLS (li

nha cheia) e RPA (linha tracejada) para um sistema

de'diplons sobre substrato metálico, e parâmetro

de plasma r = 1. As espessuras de filme em unida

des de q são d = 0,01, 0,1, 1 e 100
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Assim neste limite, G(q) é pequeno para todo q e S(q)

é praticamente constante próximo de um, e as aproximaçõ~s RPA e

STLS não diferem muito. Os efeitos das correlações de curto aI

cance tornam-se acentuadas mesmo para r pequeno, à medida que d

aumenta, conforme mostrado nas Figuras 2.6 - 2.8, onde compar~

mos as aproximações STLS, linha cheia, com a RPA, linha tracej~

da. Neste caso, também, o caso metálico não difere praticame~

te dos resultados obtidos para a safira (conforme figuras 2.8 e

2.9) •

convém assinalar que o comportamento na origem S (q) ,

previsto por expansões analíticas é completamente satisfeito

nos resultados numéricos. Como deduzimos em RPA (Eq. (2.27)),

este limite é exato e independente do tipo de substrato. Fazen

do r =1 e d =1 na Eq. (2.27) temos SRPA (q)=0,2 (figuras 2.6 

2.8) •

A relação de dispersão, no limite de longos comprimen

tos de onda é apresentada nas Figuras 2.9 e 2.10 para r = 1 e

substratos do tipo neon-sólido e safira respectivamente. Para

espessuras de filme variando de 0,01 a 1, obtemos os modos cole

tivos do tipo som descritos pela Eq. (2.34). A medida que dau

menta, o usual comportamento da relação de dispersão do tipo

plasmon de um sistema bidimensional é obtido. Vemos, mais uma

vez que no limite de filmes finos, as aproximações RPA e STLS

nao dif~rem consideravelmente. Na Figura 2.10 mostramos que p~

ra d = 10, o modo típico de plasmon é atingido _:para-qa ~ 0,3.

Convém observar também a influência do substrato na relação de

dispersão; vemos que quanto menor ES' maior é a energia do pilia~

mono

A energia de correlação por partícula é mostrada na



.51 .

0.85
RPA - -

STLS

0.5

/'
/0-100

,//

0.40.30.20.1
0.0

0.0

0.17

0.68

0.51-'O-..
~

0.34

FIGURA 2.9 - Relação de dispersão nas aproximações STLS (linha

chei~) e RPA (linha tracejada) para um sistema de

diplons (f = 1). O substrato considerado é neon
sólido
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cheias) e RPA (linhas tracejadas) para um sistema

de diplons (f = 1). O substrato considerado é sa, -
fira
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Figura 2.11 como função da espessura do filme e r = 0,1. Obser

va-se mais uma vez que o efeito das correlações de curto alcan

ce é mais pronunciado para substratos com menor constante dielé

trica. !interessante notar que o valor da energia "satura" em

valores diferentes no limite de filmes espessos. Este é um re

su1tado consideravelmente diferente daquele obtido por Rino

et. ai. (34) no caso de elétrons superficiais sobre filmes de hé

lio em um substrato qualquer. Naquele caso, a energia de corre

lação "satura" para o mesmo valor independente do tipo de subs

trato considerado. Esta diferença de comportamento neste limi

te da energia de correlação entre o sistema de diplons e daqu~

le considerado por Rino et. alo reside no fato de que no caso

de diplons, os íons sempre se acoplam ao substrato mesmo para

filmes espessos. Na Tabela 2.1, apresentamos, para r = 1 e várias

espessuras alguns valores da energia de correlação por

la.

~
partlc~

Em todos os cálculos realizados neste capítulo, consi

deramos apenas r = 0,1 e 1 e variamos a espessura em unidades

de a. Para um melhor conhecimento do intervalo das variáveis

acessíveis experimentalmente, mostramos na Tabela 2.2, os valores

de densidades, espessuras de filme e temperatura consideradas

neste trabalho.

- ~
Em conclusao, mostramos neste capltulo que a espessura

do filme de hélio e os substratos têm um papel importante nas

correlações das partículas no~ sistema de diplons.
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FIGURA 2.11 - Energia de correlação como função de d nas aprox!

mações STLS e RPA para os substratos neon sólido,

safira e "metálico" e parâmetro de plasma r = 0,1
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TABELA 2.1 - Vailiorda energia de correlação -Ec/NkBT

rias espessuras, substratos e parâmetro

r = 1

.•.

para va

de plasma

d NEON-s6LIDO SAFIRAMETAL

-ERPA

-ESTLS-ERPA.
-E
-ERPA-ESTLS.S.TLS..

0,01

0,01790,01140,01700,01090,01690,0108

0,1

0,80700,1731. 0,56.67 .. 0,14930,53510,1462

1,0

3,7670,9231,770.0.,5950.1,5560.,5538

50

4,6121,6042,0690,8581,7860,763

100

4,6211,6042,0690,85931,7890,764

TABELA 2.2 - Valores das densidades eletrônicas, temperaturas,

espessuras de filme e parâmetro de plasma relativo

ao sistema de diplons, experimentalmente acessí

veis

4
d (cm)T(Qk)n xlO r

s -2 (cm )

10-4

30,1
1

10-3
0,.31

10-2
0,64

1

0,2

10-6

3

102
1

10-4
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~

C A P I T U L O 111

~

o SISTEMA DE ELETRONS DEGENERADO QUASE-BIDIMENSIONAL
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3.1 - TEORIA DE CAMPO MÉDIO A DUAS DIMENSÕES

Os sistemas eletrônicos quase-bidimensionais sao carac

terizados pelo confinamento espacial dos portadores de carga em

poços de potencial unidimensional na direção perpendicular à su

perfície (eixo-z) e com movimento livre na direção paralela, ex

ceto pelas interações superficiais e espalhamento por impur~

zas. Podemos, então considerar um gás de elétrons interagente

bidimensional ocupando a mais baixa sub-banda de estados na di

reção perpendicular.

Os sistemas quase-bidimensionais mais estudados sao

aqueles formados por elétrons localizados na superfície de hé

lio líquido e por portadores de carga confinados espacialmente

junto à interface de estruturas semicondutoras. Nesta última

categoria, devemos destacar as camadas de inversão produzidas

na interface do sistema semicondutor-isolante-metal, o dispos!

tivo básico MISFET (transistor devido a efeito de campo em me

tal-isolante-semicondutor), e na interface de uma heterojunção

de semicondutores do tipo AlGaAs - GaAs ou em poços quânticos

formados de várias heterojunções. Na primeira categoria, ternos

os elétrons depositados sobre filmes de hélio líquido adsorvi

dos em vários tipos de substratos e elétrons ligados a íons p~
,

sitivos que se encontram presos ao substrato (diplons).

Dependendo da densidade dos portadores de carga e da

temperatura, o sistema pode apresentar-se no regime clássico ou

quântico. As densidades envolvidas no caso de elétrons sobre

filmes de hélio adsorvidos em um substrato qualquer podem va

riar em larga escala dependendo da espessura do filme e da es

pécie" de substrato. O fato que limita a densidade está ligado

a uma instabilidade do sistema devido ao acoplamento dos elé
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trons com a deformação da superfície de hélio. Para elétrons

emque

sobre hélio volumétrico, a maior densidade obtida se situa na

faixa de 109 cm-2. Neste regime, a energia de Fermi,

duas dimensões é dada por EF =Í12n/m, é muito menor do que kBT

mesmo para alguns milikelvins. Então, o gás de elétrons pode

ser descrito por urna distribuição estatística clássica,como di~

cutido no Capítulo 11. No entanto, para elétrons sobre filmes

de hélio, as forças provenientes do substrato alteram bastante

o acoplamento dos elétrons com a deformação da superfície de hé

possamlio fazendo com que densidades bem mais elevadas

atingidas (1011 cm-2). Neste caso, estamos no regime

ser

quãntico

e urna boa aproximação consiste em tratar o gás de elétrons deg~

nerado. No caso de diplons, as densidades podem variar de 105

7 -2 . ~
a 10 cm . Para o slstema de eletrons em heteroestruturas de

semicondutores e interfaces semicondutor-isolante, as densida

des eletrônicas dependem da concentração de impurezas e campo

elétrico externo respectivamente e variam de 1011 a 1013 cm-2

Vamos considerar, neste capítulo, o sistema de elé

trons degenerado (T = O) quase-bidimensional. O fato comum nes

tes sistemas interagentes é que o potencial de interação entre

partículas possui transformada de Fourier sempre dada pela ex

pressao

qJ (q) = v (q)F (qd) (3.1)

onde

v (q) =

2
21Te

q (3.2)

é a transformada de Fourier do potencial do gás de partículas

estritamente confinado ao plano e d é alguma dimensão caracte
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rística do sistema. O fator de forma F(qd) depende obviamente

do sistema considerado. Nos sistemas eletrônicos em semicondu

tores, veremos que F(qd) tende para a unidade no limite de d

pequeno, reproduzindo o resultado de um gás de elétrons bidimen

sional, mas com as linhas de campo a eles associados saindo pa

ra fora do plano, com interação v(r) ~1/r. No outro limite, o

fator de forma comporta-se como 1/q, resultado que corresponde

a um gas de elétrons interagindo via potencial logr equivale~

te a linhas de carga em três dimensôes.

Os efeitos das correlações eletrônicas em sistemas

clássicos e quânticos têm sido analisados por vários autores em

d" " - (42,43) I ' f "lversas aprOXlmaçoes . O consenso gera e que os e el

tos de correlação de curto alcance são mais pronunciados em

duas dimensões do que em três dimensões. Neste sentido, uma

teoria de gás de elétrons que leve em conta explicitamente os

efeitos de curto alcance deve ser utilizada em qualquer sistema

bidimensional para se obter resultados confiáveis.

Conforme foi discutido no Capítulo I~ as propriedades

dielétricas de um sistema de muitos corpos podem ser obtidas a

partir da função resposta densidade-densidade X(q,w) ou equiv~
+

lentemente, da função dielétrica generalizada €(q,w) definida

em termos da funrão resposta densidade-densidade (Eq. 1.49).

Nossa discussão do gás de elétrons a duas dimensôes em

um fundo positivo uniforme começa com a introdução da função
v

resposta densidade-densidade blindada X (q,w)sc permitindo-nos

desenvolver uma teoria de campo médio que, embora nos leve aos

mesmos resultados da teoria de campo autoconsistente discutida

no Capítulo I, contém um diferente enfoque físico e fenomenoló

gico(44). Esta função X (q,w) descreve a resposta do sistemasc
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ao campo total composto do campo longitudinal externo V t(q,w)ex

e do campo de polarização produzido pelas flutuações na densid~

de de carga. A função resposta densidade-densidade introduzida

no Capítulo l, descreve apenas a resposta do sistema ao campo

externo. O campo de polarização induzido pelas flutuações na

densidade de carga é dado por

<P ~ ~

pol(q,w) = <P(q)<p(q,w»
(3.3)

onde <P(q) é dada pela Eq.
~

(3.1) e <p(q,w» representa a média

no ensemble quântico do operador densidade de carga. Esta teo

ria está relacionada à teoria do potencial de polarização, de

senvolvida por Pines e coautores(45) e tem sido útil no trata

mento de sistemas quânticos de muitas partículas.

A função resposta blindada X (q,w) é expressa, então,sc

por

(3.4)

Desta forma, podemos estabelecer a relação entre a função res

posta densidade-densidade, definida pela Eq. (1.28)

< (~p q,w»

V ~
~xt(q,w)

e a função resposta blindada X (q,w):sc

~
X(q,w)

~
Xsc(q,w)

= 1-<P(q)Xsc(q,w)
(3.5)

Nestes termos, a função dielétrica generalizada E(q,W) definida

pela Eq ~ (1.50),



1

E ((f;WT - 1 =

.61.

-+

qJ(q)X(q,W) (3.6)

+
pode ser escrita em termos de X (q,w) comosc

+
E(q,W) =

-+

1-<P(q)xsc(q,w)
(3.7)

Na aproximação de Hartree-Fock, os elétrons respondem

ao campo externo como partIculas livres e portanto não há senti

+
do em definir X (q,w) nesta aproximação.sc

r
Da1, temos

X'HFA (q, w)
(3.8)

+
onde X (q,w) é a função resposta livre de "Lindhard"o

por

dada (18)

+
Xo(q,w)

f (€k+ +) -f (€k)
= L: o +q o

€k-i-q-€k .:..Í1w+iTl

(3.9)

onde fo(€k) é a função de Fermi-Dirac e a soma é feita sobre to
- +

dos os estados de um eletron com vetar de onda k

E:k =t.2k2/2m até o nível de Fermi kF = (2TTn)1/2.

e energia

- r +
O calculo expllcito de X (q,w), a temperatura zero pao -

ra um gas de elétrons bidimensional foi feito inicialmente por

59 _
Stern. O resultàdo e

e

+
ReX (q, w)o

rnkF

- - h2 2[kq +sgn(O'.)8(0'.2_1)(0'.21)1/2nq F + + +- +

+ Sgn (O'._)8 (O'.:'-1) (O'.:'-1 )1/2] (3.10)

(3.11)
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onde a função sinal é definida por

sgn(x) = x/lxl

e a função degrau unitário é dada por

e

e (xl = {~

x>O

x<O

(3.12)

A aproximação das fases aleatórias (RPA) consiste em

tomar a função resposta blindada como a função livre de modo

que os elétrons respondem ao campo blindado (a sorna do campo ex

terno mais campo de polarização) corno partículas livres

RPA +
Xsc (q,w) =

+
Xo(q,w) (3.13)

Deste modo reproduziremos o conhecido resultado

ou

RPA +
X (q,w) =

+
xo(q,w)

+
1-I1J(q)xo(q,w)

(3.14)

(3.15)

De modo a incorporar os efeitos de correlação e troca

devemos ir al~m de RPA. Seguindo o "espirito" das aproximações

de campo m~dio devemos modificar Eq. (3.13) de modo que as pa~

ticulas.respondam ao campo blindado como particulas

teso Dai, definimos

interagen
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-+

xo(q,w)

s -+ -+

1-f (q)X (q,w)o

(3.16)

Tal aproximação equivale a substituir na Eq. (3.3) o potencial

~(q) pelo potencial efetivo ~(q) dado por

s
1/J (q) = ~ (q) + f (q) = ~ (q) [1-G (q) ]

onde introduzimos a função adimensional

(3.17)

que e a nossa conhecida correção de campo local estática. O po

tencial fS(q) é fenomenológico e deve descrever a modificação

na força restauradora proveniente das correlações de curto al

cance que evitam que os elétrons sintam totalmente o efeito da

interação de Coulomb a curtas distâncias. É um potencial sem

pre atrativo. O ideal seria a introdução de um potencial efeti

vo dependente da frequência, mas desde que as frequências caraci

teristicas associadas com as correlações de curto alcance sejam

grandes comparadas com as frequências para as quais Eq. (3.3) p~

de ser aplicada, então o campo estático fornece uma boa aprox!

maçao.

Substituindo Eq. (3.18) na Eq. (3.16) obtemos

-+

Xsc (q,w) =

-+

Xo(q,w)
-+

1+~(q)G(q)Xo(q,w)

(3.19)

e da Eq. (3.5) ternos

-+

X(q,w) = -+

1-~ (q) [1-G (q)]Xo (q,w)

(3.20)



.64.

A correção de campo local G(q) possui várias formas de

pendendo da aproximação. Em nosso trabalho, consideraremos

aquelas referentes às aproximações de Hubbard e STLS discutidas

no Capítulo I. Na expressão (3.20), a função resposta densida

de-densidade livre possui partes real e imaginárias dadas pelas

Eqs . (3 .1O) e (3 .11).

- . -+-
Para o calculo do fator de estruturaS(q) que esta rela

cionado com ImX(q,w) pelo Teorema da Flutuação-Dissipação, deve

mos fazer integração sobre as frequências evitando as desconti

nuidades de X (q,w) de uma maneira apropriada(*). Um método.0

mais eficiente e acurado será descrito para o cálculo numérico
-+

de S(q). Para isto no entanto, precisamos escrever de uma ou

tra forma, seguindo a análise de Ioriatti(46).

Como em todos os sistemas a serem considerados os esta

dos de um elétron formam um contínuo e a soma presente na Eq.

(3.9) pode ser transformada numa integral, cujo resultado para

a parte imaginária pura da frequência e:

X (q,iw) = -4} dk 2 f (E-+k)o (2n) o
(3.21)

Reescrevendo a integral (3.10) na forma:

(3.22)

onde J (x) é a função de Bessel de ordem zero: dafinindo as vao
riáveis

(*)AS expressões explícitas de X (q,w) não são adequadas
tal procedimento. o

para
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e z _ 2m- ~w

ilq2
(3.23)

e integrando sobre k temos:

_ ~ Joosenx- 7Tl/ x
O

-Izlx
e J 1 (xp) dx (3.24)

onde J1 (x) é a função de Bessel de primeira ordem.

A Eq. (3.24) representa o fluxo passando através de um

disco de raio p a uma distância Izl de um disco condutor de

.. t- . 2/ 2~ 4ralO unl arlo e carga m 7T n . Escolhamos portanto, um sistema

de coordenadas esferoidais oblatas, tendo em vista a analogia

acima mencionada:

p :: cos h E;, sen e

I z I :: sen h E;, cos e

onde

(3.25)

(3.26)

e

Integrando sobre a variável x, resulta uma expressao

muito simples para a função resposta

vre(47)

densidade-densidade li

m
X (8) ::--2 (1-cos8) oo 7Th

A simplicidade a que conduziram essas

(3.27)

transformações

permitem, de uma maneira muito transparente a expansão em ba~

xas e altas densidades da energia de correlação em RPA(48). Na

teoria de campo auto-consistente, como veremos a seguir, este

resultado proporcionar-nos-á uma notável simplificação nos nos
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sos cálculos autoconsistentes.

3.1.1 - FATOR DE ESTRUTURA ESTÁTICO

De posse da função resposta densidade-densidade expre~

sa pela Eq. (3.20) podemos, utilizando a versão quântica do teo

rema da flutuação-dissipação, relacionar o fator de e~it:rutura" ... ;';,.,

+
com a parte imaginãria de X(q,w) (Eq. (1.48)), ou seja,

+ t Joo +
S (q) :; -- ImX (q,w)dw

'/Tn

O

(3.28)

Corno se sabe, no limite de q pequeno, a função res

posta,onde consideraremos o potencial efetivo ~(q)=~(q) [1-G(q)]

independente da frequência, possui dois tipos de singularidades

no plano complexo w; urna é um corte a partir de w = O até w = qvF

que está associado à excitação do contínuo de pares elétrons-b~

racos, e a outra, ao modo de plasmon localizado acima do contí

nuo em w=wq e dado pelos zeros da Eq. (1.51) na sua versão bidi

mensional.
+ -

Da Eq. (3.9) vemos que X(q,w) e calculada usando

condições de contornos retardadas, pois as frequências carregam

parte imaginária infinitesimal i~. Vamos portanto, denotar

+ + + + -
X (q,w) para X(q,w) retardada: por outro lado, X(q,w) tarnbem p~

de ser calculada usàndo condições de contorno avançadas, isto é,

substituindo i~ por -i~ na Eq. (3.9).
- +

Neste caso, X (q,w) se

+
ra denominada por X(q,w) avançada.

As funções X+(q,w) são analíticas nos semi-planos supe

rior e inferior respectivamente, e da Eq. (3.9) podemos ver que

+ + - . - +
X (q,w) e o complexo conJugado de X (q,w). Portanto a parte

imaginária de X+(q,w) está relacionada a X+(q,w) e X-(q,w) por



.67.

+ -+ 1 +-+ --+

IrnX (q, w) = 2 i [X (q, w) -X (q, w) ]
(3.29)

com estas considerações, o fator de estrutura (Eq. 3.38) torna

se

h
= -----

2inn JOOdW[X+(q,W)-X-(q,W)]
o

(3 .30 )

Na Figura 3.1 mostramos o corte e o polo no plano w da

-+

função resposta X(q,w) e ainda os contornos de integração que

deverão ser considerados pela integral (3.30).

Irro>

0 ....------ Rew

FIGURA 3.1

A figura 3.1 apresenta o corte da função X(q,w) asso

ciado ao contínuo de excitação elétron-buraco, o polo w dadoq
+ -

pelos zeros da Eq. (1.51) e os contornos C e C referente aos

- - + ~ - ~
caminhos de integraçao das funçoes X (q,w) e X (q,w) respectiva
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mente. Assim

-+

S(q) = -----

2iTIn
f + -+

dwX (q,w)

C+

h+--
2iTIn

(3.31)

Com as devidas precauções, quanto à escolha dos conto~

nos de integração não é necessário considerar a diferença entre

+
X e X

-+

S (q) =
27Tin f

C- - C+

-+

x(q,w)dw (3.32)

Distorcendo O contorno de integração, (Figura 3.2):

Imw

temos

-c+

FIGURA 3.2

Re CAl
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-+

o comportamento assintõtico (w -+(0) de X(q,w) garante que

J = J = O+
Coo Coo

logo

L
C - C3

e temos

-+

S(q)
-+

dwx(q,w) (3.33)

fazendo w -+ iw temos finalmente

-+

t r ~S(q)
= -- dwX(q,iw) (3.34)

7fn o

Deste modo escrevemos o Fator de Estrutura Estático em

termos da função resposta densidade-densidade calculada ao lon

go do eixo complexo. Com esta nova forma, do Teorema da Flutua
-+

ção-Dissipação podemos utilizar a expressão para X(q,iw) em ter
-+

mos das novas coordenadas (p,Ç;)de X (q,iw) (Eq. 3.27), ou sejao

Xo (q,iw) -+ Xo (p,Z) = - m2 (1-cos8) (3.35)
7ft

onde

2kF

p = -- = cos h Ç;sen8q

e 2mw

Z = -2- = sen h Ç;cos8t q

(3.36)

(3.37)
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de modo que

onde

+2 2n N",en2e cotg8n q 1- 2
z = 2m p

(3.38)

(3.39)

Com essas mudanças de variáveis e utilizando a relação

-+ -+ - ~

entre X(q,w) e X (q,w) na aproximaçao de campo media (Eq.3.20)o

podemos escrever o fator de estrutura estático como:

S(q)
1-cos 8

m

1+-2w(q) (1-cose)
TIh

(3.40)

onde o limite superior da integração a(p) é dado por,

a(p)
= t:

1sen (--)
p

p > 1

p ~ 1
(3.41)

A expressão para S(q) é de fundamental importância em

nosso trabalho. De início, é interessante assinalar que a Eq.

(3.40) contém uma integral simples em um domínio finitoj logo é

susceptível a um c~lculo numérico bastante preciso.

Como sabemos, o potencial efetivo tjJ(q) é dado por

tjJ(q) == <fJ ( q) [1 -G (q) ]

onde G(q), ~a sua versão bidirnensional é dado por

(-+ -+-+

G(q ) == - _1 J dk .cp (k) ~ [S (q- it) -1]n (2'TT)2 cp(q) q2

(3.42)

(3.43)
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l'.s Eqs. (3.40) e (3.43), com a relação (3.42), formam

o conjunto de equações a serem resolvidas auto-consistentemen

te. É necessário enfatizar a diferença e simplicidade marcan

tes, que as transformações consideradas na referência 47 para

a função resposta livre no sistema bidimensional descritas no

parãgrafo anterior, introduziram no cãlculo auto - consistente.

Observemos que a contribuição devido aos polos de plasmon pr~

sentes no fator de estrutura, jã está automaticamente incluída

e que, a duas dimensões, não é necessário calcular as deriva

das da parte real da funcão dielétrica como expresso pela Eq.

(1.54). Com isto eliminou-se uma das equações a serem resolvi

das autoconsistentemente, reduzindo-se a apenas duas equaçoes,

(3.43) e (3.46). Tal fato permitiu assegurar um tempo de cál

culo muito menor e, uma redução no número de iterações necessa

rias para a convergência do cálculo autoconsistente. A integr~

ção na Eq. (3.40) resolvida com método de quadratura de Gauss

~egendre estende-se sobre um domínio finito e portanto com ele

vado grau de precisão.

A partir da Eq. (3.40), é trivial obter o Fator de Es

trutura na aproximação de Hartree-Fock. É

G(q)=1. Neste caso, o resultado é

suficiente tomar

se

se

p > 1

p < 1

(3.44)

A correçao de campo local na aproximação de Hubbard p~

de ser obtida substituindo a Eq. (3.34) para SHFA(q) na Eq.

(3.43) e o resultado depende do potencial "nu" do sistema. A in

tegrâl é não-trivial e deve ser resolvida numericamente. Este

resultado, quando substituído na Eq. (3.40) fornece o fator de



.72.

estrutura na aproximaçâo de Hubbard. Cpmo exemplo consideraremGs

t 'ld' - 1
um po enCla e ln teraçao tal que F (q)= E. Neste caso temos um

gás de elétrons num plano, imerso no meio de constante dielétri

ca s com interaçâo 1/r.
+ + +

Fazendo na Eq. (3.43) P = q-k temos

1
= --2-

411 n J 11 J2kF
d<I> pdp

O O

q-pcos<I>
2 2 [S (

q +p -2pqcos~ HFA p)-1]
(3.45)

Mesmo com F(q) = 1/s, a integral na Eq. (3.45) só pode

ser resolvida numericamente; no entanto se aproximarmos

2 2 2 2
q +p -2pqcos~ ~ q +kF chegaremo~ ao resultado

1
2 (3.46)

que neste caso difere muito pouco do resultado numérico (42) .

Para calcular o fator de estrutura em RPA, como vimos,

basta tomar na Eq. (3.40), G(q)=O. A integral resultante deve

ser resolvida numericamente.

Qualquer um dos resultados aproximados 'do fator de es

trutura pode ser utilizado como partida para o cálculo auto-con

sistente para obter G(q) na aproximaçâo STLS. Dai prossegue-se

com o método iterativo convencional descrito na Seçâo 2.3.2.

3.1.2 - ENERGIA DE CORRELAÇÃO

A energia de um gás de elétrons é separada, convencio

nalmente, em duas partes, a energia cinética do sistema sem in

teraçâo e a energia de correlaçâo e troca ECT que é calculada p~
, (18) ~10 teorema da erergia do estado fundamental e e dada por

(3.47)
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onde À é um parâmetro relacionado com a carga e·letrônica.

Substituindo a média no estado fundamental da Hamilto

niana de interação do sistema na Eq. (3.47) obtemos, em geral a

relação

1
2 r

o

dqP(qd)

(2TI)2

e2

J [SÀ (q) -1] $À (q)
o dÀ

(3.48)

A energia de correlação, em qualquer aproximação é de

finida como a energia de correlação e troca, menos a energia de

troca, qu~ é dada pela expressão (3.48) calculada com SÀ (q) na

aproximação de Hartree-Pock.

3.1.3 - DISPERSÃO DE PLASMON

Convém mais uma vez enfatizar que a frequência de exci

tação do plasmon w (q) é obtida através dos zeros da função diep
létrica, ou equivalentemente dos polos da função resposta

+
X(q,w)j assim os modos coletivos do gás de elétrons sao

pela relação

conduzindo a

e

Imx (q,w) = O. o

dados

(3.49)

(3.50)

(3.51)

onde consideramos os modos auto-sustentáveis, sem dissipação.

Escalando q em unidades de kp e w em unidades de

Ep/t, e considerando agora as fórmulas explícitas para a função
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resposta X (q,w) (Eq. 3.10) obtemoso

com

+ ~ - q/2

cx = - 2q
±

e
rs

cx =
--D /2n

onde r é definido como o raio de urr, circulo cuja areas
da por um eletron, em unidades do raie de Eohr efetivo,

(m* ~ a massa efetiva do el~tron). Ou seja

1
172

(nn) aB

(3.52)

(3.53)

(3.54)

e ecupa-.

Eh2
~=* 2me

(3.55)

2 . _
Para w >k+k /2, ImX (q,w)=O (ver Eq. 3.11), a condlçaoo

expressa pela equação (3.50) ~ reduzida à equação

onde B(k) é dado pox

-1
B(k) = [2ncxDF(qd) (1-G(q»)]

- (43)'
Deste modo, obtemos a expressao

(3.56)

(3.57)

2
wp(q) =

SI

2B(q)

2 2 2 4
[1+qB(q)] [4+2q B(q)+B (q)q ]

1 +C1B (q)2
(3.58)

que descreve o espectro de excitação de plasmons em um líquido
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degenerado quase-bidimensional de elétrons na aproximação de

campo médio.
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~

C A P I T U L O IV

.,.. .... .-

TEORIA DO LIQUIDO DE ELETRONS DEGENERADO NA SUPERFICIE DE

FILMES DE H~LIOLIQUIDO
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4.1 - UM NOVO SISTEMA QUÂNTICO

Nas experiências realizadas no hélio líquido volumétr~

co ou filmes espessos, como já foi enfatizado anteriormente, os

elétrons comportam-se como um sistema clássico por causa da

xima densidade crítica n que pode ser depositada na superfíciec

do hélio (n = 109 cm2). Um aumento desta densidadec acarreta

uma instabilidade eletrohidrodinâmica na superfície (49). Esta

instabilidade na distribuição uniforme de cargas superficiais

em relação a pequenas flutuações em sua densidade, surge quando

se considera a influência dos elétrons na relação da dispersão

dos modos superficiais, os riplons. Mostra-se que a frequência

de riplons com vetor de onda em torno de q (q é o inverso doc c

comprimento de capilaridade) é consideravelmente diminuída com

o aumento da densidade. Para n >n a frequência torna-se imagic -

nária, sugerindo que a superfície torna-se instável em virtude

das deformações. No entanto para elétrons em filme de hélio

(Figura 4.1) a interação de van der Waals entre o hélio e o

substrato é incorporada na relação de dispersão de riplons,

acarretando um aumento considerável em n •c A relação de dispeE

sao para as excitações superficiais de He, num filme de hélio

de espessura d carregado com urna densidade de elétrons n e

adsorvido num sUDstrato de constante dielétrica Es
-(50,53)e

2 30. T 2 4nn2e2 1+ôe-2qd
w = q{ [--4 + q] +- q - ---q 2 d}tanh qd

q pd p P 1-ôe - q
(4.1)

-3 -2 -
onde ô= (E -1) / (E +1), p = ° .145g cm e T = ° .378erg cm sao as s
densidade de massa do hélio e a tensão superficial do hélio res

pectlvamente, g e a constante gravitacional e a é a constante

de acoplamento para a força de van der Waals entre o dielétrico
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FIGURA 4. 1 - Esquema do aparatoexp::rirrentalusado para deposiçãoêe le~

trons em filme de hélio.
Elétrons são emitidos p~

10 aquecimento de um filamento F, no interior de

+
um capacitar plano; o campo elétrico E perpendic~

lar mantém os elétrons presos à superfície do hé

lia líquido.
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sólido e o hélio. No limite de hélio volumétrico temos

2_ 12
2

w

4TIe n

- g +-q
-q

q p p

assim
n = 1 gp ~ 109 -2

c 2 4 = em4TIe

No caso de filme fino e substrato metálico temos

(4.2)

(4.3)

n
c 99,2d-3/2 (4.4)

Urnaanálise mais detalhada para o caso de um substrato

qualquer está na referência 35. Deste modo, vemos que a varia

çao na espessura do filme na presença de um substrato qualquer,

aumenta consideravelmente a densidade crítica n de elétrons dec

positados sobre a superfície do hélio. Recentemente Etz et

aI. (51) mediram densidades eletrônicas sobre filme de hélio a

temperatura de 1.6k,depositado sobre um substrato de nostaphen

11 -2
(E =3.4),da ordem de 10 cm . Para estas densidades, e tempes -

raturas de hélio líquido, a energia de Fermi dos elétrons supe~

ficiais é maior do que sua energia térmica

t· . t - t" (11)nes e reglme um novo SlS ema quan lCO .

Portanto obtemos

Com o exposto aci

ma, vemos claramehte que o sistema de elétrons depositados so

bre a superfície do hélio líquido adsorvido num substrato qua!

quer constitui um dos mais ricos sistemas de estudo das propri~

dades eletrônicas bidimensionais. Variando a espessura do fil

me e a densidade eletrônica podemos obter neste sistema, tanto

um comportamento clássico quanto o quântico, e ainda estudar o

comportamento do limiar entre os dois regimes.

(11 35) .Recentemente Peeters e Platzman' obtlveram uma
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estimativa da forma e natureza do diagrama de fase (Figura 4.2)

do sistema de elétrons sobre filme de hélio líquido adsorvido

num substrato qualquer usando um argumento dimensional e a teo

ria de Kosterli tZ-'I'h~uless-Halper in-Nelson (KTHN) (52) da fusão

para sistemas bidimensionais.

ocorrefusãoa

o diagrama da Figura 4.2 foi obtido usando o critério

de fusão de Linderman(53) que estabelece que

quando a energia cinética dos sistemas, excede sua energia p~

tencial por urna fração 1Ir . Então r = <v> I <k> determina o dia

grama de fase. Para elétrons sobre hélio vOlumétrico, a teoria

de fusão mediada por deslocação (KTHN) estabelece que

r = (4.5)

onde C~ = e2/mb com b a constante de rede, Ct e Cl são as velo

cidades de som transversal e longitudinal. Usandoosvalores

de Ct e C,[ para um sólido bidimensional a T=O, Thouless(54)

es

timou f=79.

Em seguida, Morf(32) mostrou, usando simulações de

dinâmica molecular que, calculando a dependência da velocidade

de som com a temperatura, o valor experimental f = 137 poderia

ser explicado. Um simples argumento dimensional foi, então usa

do por Peeters e Pl~tzman para obter a dependência de f com a

espessura do filme, ou seja,

r (d)
r (00) =

2

[ct (00) / ct (d)]
2

1-[ct(d)/c-t(d»)

(4.6)

onde ct(d) e c-t(d) são as velocidades de som do sólido de elé

trons sobre filmes de hélio. Como <v> e <k> dependem da densi

dade e temperatura do sistema e levando em conta a dependência
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de r com a espessura foi possível determinar o diagrama de fase

da Figura 4.2. Neste diagrama de fase para a Cristalização de

Wigner as densidades e temperatura estão em unidades de

41
n = ----2-2c TIa rB

e
2e2 _1_

- -- 2
Tc - kBaB r (4.7)

(4.8)

onde aB é o raio de Bohr efetivo. Os resultados da Figura 4.2

são para filmes de hélio depositados sobre um substrato do tipo

saf ira (o = O .9) e para um substrato metálico (o =1), bem como

para hélio volumétrico. A linha tracejada EF=kBT delimita as

regiões de degenerescência do sistema, tal que se EF «kBT, o

sistema pode ser considerado clássico, isto é não-degenerado, e

no outro limite o sistema pode ser considerado completamente de

generado.

O efeito da espessura no diagrama de fase é marcante.

Consideremos a região de baixa temperatura e baixa densidade.

Para hélio volumétrico esta região corresponde ao regime cláss.!.

co enquanto que para filmes isto é verdade apenas se o > 1

pois sempre um limite clássico existe para T -+ O. Para um subs

trato metálico (o = 1) o comportamento é completamente diferen

te. Mesmo no limite de T=O, a baixas densid~des, o sistema en

contra-se na fase líquida. A medida que a espessura do filme

diminui, a região de fase sólida diminui consideravelmente. O

resultado mais interessante é que para uma espessura de filme

menor que uma certa espessura crítica d , que foi estimada serc
o

igual a 60 A, a região sólida reduz-se a um 5nico ponto. Neste
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caso, dispomos de um novo fluido quântico, formado por elétrons

na superfície de filmes de hélio sobre substrato metálico.

Na região I, onde o sistema pode ser tratado classica

mente, os efeitos das correlações dos elétrons depositados na

superfície do hélio volumétrico e também sobre filme de hélio

T

adsorvido em vários substratos, já foram amplamente dis

cutidos(19,34) Assim como na região onde o sistema forma um

cristal de elétrons clássicos(35,55). Neste capítulo estudare

mos as propriedades estáticas e o espectro de excitação deste

sistema na fase líquida, correspondente à região 11 do diagrama

de fase, para várias espessuras de filme, no caso de um substra

to metálico e para vários valores de densidade, compatíveis com

a aproximação STLS. Os resultados das aproximações RPA e

Hubbard também são apresentados, como um caso particular da

da aproximação STLS.

Para determinar o potencial de interação entre os elé

trons sobre a superfície do hélio, devemos resolver a equação

de Poisson com as condições de contorno apropriadas (56) • Este

potencial, como já frisamos anteriormente, depende fortemente

dielétrida constante dielétrica do substrato E , da constantes
ca do filme de hélio E, e da espessura do filme d(57).

sultado é

O re

~(r) =

2e
(~) r2

n-1
n 1-E)2 00 o (1 +E

2Ee E .

(1+E)2 n=1 ~2+(2nd)2

(4.9)

cuja transformada de Fourier é do tipo expressa

(3.1)

pela equação

~(q) =

2
21Te

q F (qd) (4.10)
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com •

1-oexp(-2qd) ]
F(qd) = 2[(1+E)-(1-E)oexp(-2qd)

(4.11)

Daqui em diante, tornaremos a constante dielétrica do

hélio (E = 1.057) igual a unidade, e consideraremos um substrato

metálico (6 = 1). Neste caso ternos,

e

tP(r)
1

2 -,..-~-o
[r +4d2Jl/2

(4.12)

F(qd) = 1-exp(-2qd) (4.13)

Na Eq. (4.12) o segundo termo surge unicamente da blin

dagem do substrato. Para pequenas distâncias entre as partíc~

Ias (r« d), a blindagem é desprezível e temos consequentemente

um potencial Coulombiano

~(r) =

2
e

r + ••• (4.14)

Por outro lado, se os elétrons na superfície encontram

se muito distantes r > > d, temos

cp(r) = + ••• (4.15)

que implica num potencial essencialmente dipolar. No espaço re

cíproco, os limites expressos pelas Eqs. (4.14) e (4.15) são ob

tidos pela análise da função F(qd). Assim, no limite de

pequenos comprimentos de ondas, 2qd» 1, F (qd) = 1 resultando em

cp(q) = 21Te2q

e, no limite oposto,

(4.16)



F(qd) = 2qd

resultando em

2
W(q) = 4118 d

.85.

..","'"

(4.17)

(4.1B)

que é independente de q caracterizando assim um potencial di

polar. Estes resultados mostram claramente que, variando a es

pessura do filme, a interação entre partículas é completamente

variada.

4.2 - PROPRIEDADES ESTÁTICAS

Nesta seção discutiremos as propriedades estáticas de

um fluido degenerado de elétrons com interação entre partículas

dadas pela Eq. (4.12). Neste limite quântico o parâmetro rQ que

especifica o sistema é definido como

= = rs (4.19)

em analogia com o gás de elétrons degenerado tridimensional. O

vetor de Fermi pode entâo ser escrito corno

(4.20)

Substitulndo a Eq. (4.10) com F(qd) dada pela Eq.

(4.13) e, no que segue escrevendo q em unidades de kF e d

em unidades de aB podemos reescrever a Eq. (3.43) corno

onde

G (q) "'- (q+kcos <P)
2 2

(q +k +2qkcos<P)
F dk+q Id) (S (k) -1)

F(qd)

(4.21)



F(qd)
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= 1-exp (_ 2nd~-r- q)s
(4.22)

.•

No limite de longos comprimentos de onda temos

lim G(q)

q-rO r Joo

= __ s_ (1 2n
2nd -exp(- r-k)) [S(k)-l]dk

o s

(4.23)

origem independe de q,neste caso a correçao de campo local na
r- . - - s

e e proporclonal a razao cr. Para d -7- 00

G (O) -r O . No limite de filmes finos ternos

GIOl = -Jook[Slkl-1Jdk
O

ou

G (O) = 1 -g (O )

ternos o resultado

(4.24)

(4.25)

onde g(O) é a função correlação de pares na origem. Para q+oo

ternos o resultado usual

lim G(q) = 1-g(O)
q+oo

(4.26)

ou seja o mesmo limite é obtido, pois, como veremos, neste ca

so, G(q) tende a um valor constante.

Para obter G(q) na aproximação de Hubbard, basta subs

tituir a expressão de S(q), na aproximação de Hartree-Pock, na

Eq. (4.21). O comportamento oe GH(q) na origem é dado pela Eq.

(4.23) com SHP(q). No limite de filmes finos e grandes compri

mentos de onda podemos resolver a Eq. (4.24) exatamente, neste

caso temos

lim GH(q) = 1/2
d+O

q+oo

(4.27)
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É interessante notar a influência da espessura na cor

reçao de campo local na aproximação de Hubbard e STLS. A medi

da que a espessura do filme diminui, os efeitos de correlação

tornam-se mais importantes para todos os valores de comprime~

tos de ondas. Para filmes espessos temos o comportamento de um

gás de elétrons bidimensional com interação 1/r, ou seja GH(q)

aproxima-se do resultado expresso pela Eq. (3.46); a saber,

r-

(4.28)

Nas figuras (4.3) e (4..4)mostramos o comportamento da

correçao de campo local nas aproximações de STLS e Hubbard para

r = 1 e 20; d = 20 (Figura 4.1) e d = 200, (Figura 4.2). O efeis
to de blindagem (r »d) é aparente.s

O fator de estrutura, Eq. (2.40), em unidades

sionais toma a forma

adimen

S(q)
2

~
= TI

-~

r(q) (/, - 9.r sen2e +
o

2
cotg e ] x

Á -~ cos2e

x (1-cose) de

q+/2 rs F(qd) (1-cose) (1-G(q))

(4.29)

No limite de longos comprimentos de onda temos

onde

lim S(q)
q+O

- .?3 I(d,rs)- TI
(4 .30 )

I(d,rs) = r/2
O

(1-cosq,)dq,
2

(1+212 r d (1-cosq,))sen q,s
(4.31)
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FIGURA 4.4 - Correção de campo .)calpara um sistema de elé

trons sobre um filme de hélio (substrato metálico)

nas aproximações STLS (linhas cheias) e de Hubbard

(linhas tracejadas). A espessura do filme em uni

dades de aB é D = 200; Rs = 1 e 20.
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Assim, próximo à origem S(q) é linear com q. No limi

•

te oposto, temos

lim S(q)

q-+oo

-~
TI

-1
(sen (2/q)

J {/1_q4/4
O

2
sen e +

2
cotg e

l1-q 4 /4 co s 28

} x

x (1-cos8)d8 (4.32)

ou

lim S(q) = 1

q-+oo

(4.33)

No limite de filme fino, S (q) também é li.near com q

na origem e tende a 1 quando q-+oo.

Na Figura 4.5 mostramos o comportamento do fator de es

trutura na aproximação de STLS para espessura d=20i a medida

que r aumenta, o fator de estrutura aproxima-se mais rapidamens -

te da unidadei este comportamento não é verificado na RPA. Na

Parar .s

as duas curvas coincidem quando r =10. Para r =20 ass s

Figura 4.6 plotamos S(q), para d=20 e 200, e o mesmo

diferenças são mais acentuadas. No entanto, para q >2kF, as

curvas sao praticamente indistinguíveis. Na Figura 4.7 apreseg

tamos, O comportamento do fator de estrutura nas aproximações

de STLS, Hubbard e RPA para r =1O e d = 2O . O efeito das corres,
lações de curto alcance é evidente.

A energia do estado fundamental é essencialmente escri

ta como uma soma da energia cinética e da energia de interação,

correspondente aos termos de correlação e troca. A energia de

correlação e troca, Eq. (3.48), em unidades de Rydbergs

* * 4/ 2+2 -vos 1 Ryd = m e 2s n , e dada por:

efeti
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= 21/2
r2s ]00 [S I' (q)-1]F 1 (qd)dq

r rs s
O

(4.34)

onde F (qd) é dada pela Eq. (4.25). A energia de correlação,rs
que é a correção em relação à energia obtida na aproximação de

Hartree-Fock é dada por

onde

(4.35)

_ 21/2-7s ]r ]00

s HF

dr's, [Sr~ (q)-1 ]Fr~ (qd)dq
O O

(4.36)

.Na Tabela 4.1 mostramos diversos valores de energia de

correlação e troca, para vários valores de r .s Os efeitos

das correlações de curto alcance são importantes e verificamos

na tabela que as aproximações RPA e de Hubbard superestimam a

energia de correlação.

A função correlação de pares que descreve bem as corre

lações do sistema, corno vimos no Capítulo 1, é obtida da trans

formada de Fourier do fator de estrutura S(q). Em unidades adi

mensionais ternos

g(r)

=

1 + rkdk Jo (kr) [S (k) -1 ] (4.37)

O onde

~ -1
Corno g(r)mede a probabilid~r

esta em unidades de kF .

de de se encontrar uma partícula a urna distância r da origem,

espera-se que seja sempre positiva.

. Na Figura 4.8 mostramos o comportamento da

correlação de pares na aproximação STLS (parte inferior)

função

para
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TABELA 4.1 - Energias de correlação nas aproximações STLS,

Hubbard e RPA para um gás de elétrons sobre um fil

me de hélio de espessura D sobre um substrato me

tálico.

1:11/1/ D=20 D=200 D=5000

1 0.3710.2480.2080.3710.2480.2080.3900.2610.210

2

0.3070.2100.1540.3070.2100.1540.3220.221O. 156

3

0.2670.186O.1240.2670.186O.1240.280O. 1950.126

4

0.2400.168O. 1040.2400.1680.1040.2510.1770.106

5

0.2190.1550.0900.2190.1550.0900.2990.1630.092

6

0.2030.1440.0790.2030.1450.0800.2120.1510.081

7

0.1890.1350.0710.1900.1360.0720.1980.1420.073

8

0.1780.1280.0650.1790.1280.0660.1870.1340.067

9

0.1680.1210.0590.1690.1220.0600.1770.1280.061

10

0.1600.1160.0550.1610.1170.0560.1660.1220.056
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FIGURA 4.8 - Função correlação de pares para um sistema de elé

trons sobre um filme de hélio (substrato metálico)

na aproximação STLS (parte inferior) para D = 200 e

R = 1, 10 e 20; e na STLS, RPA e de Hubbard (partes

superior) para Rs=10 e D=20.
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d=200 e r =1, 10 e 20. Na parte superior mostramos para compas -
raçao os resultados das aproximações STLS, Hubbard e RPA para

d=20 e r =10. Na aproximação de STLS constatamos que, mesmo pas -
ra r =20, g(O) ~ -0,1. Nas aproximações de Hubbard (r =10 es s
d=20 g(O) ~ -3,0 e em RPA g(O) ~ -5,0. Portanto, com estes re

sultados vemos que o efeito das correções de campo local na fun

ção correlação de pares é marcante. Quando se compara a dife

rença do comportamento na origem da função correlação dos pares

entre as aproximações STLS e RPA ou STLS e Hubbard para este

sistema e ~ tratado por Singwi et al (16), nota-se que esta di

ferença e mais positiva para o sistema aqui tratado. Estes re

sultados, vêm reforçar os resultados obtidos por Jonson(42) de

que os efeitos das correlações de curto alcance são mais rele -

vantes em duas do que em três dimensões.

Embora não exista uma medida direta da função

ção de pares, Labert e Richards(58) fizeram o primeiro

experimental para g(r) calculados teoricamente para um

correla

teste

sistema

clássico de elétrons no hélio volumétrico. Eles mediram a de

sordem local na posição relativa dos elétrons usando ;técnicas

espectroscôpicas. Acreditamos que esta experiência possa ser

estendida ao gás de elétrons degenerado aqui discutido.
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4.3 - ESPECTRO DE EXCITAÇÃO

o espectro de excitação do sistema é obtido diretamen

te da Eq. (3 .58), com

B(q) (4.38)

com aD definido pela Eq. (3.54), a saber

r
s

Assim, a relação de dispersão em unidades da energia

de Fermi é dada por:

w (q)
p

= [1 +qB (q) ]{ [( 1.\.1/2 B(qlg3 + 1/4 B2 (q1sL 1/2
2B(q) (1 +!Usrl) } (4.39)2 q

Os efeitos das correções de campo local estão direta

mente incluídas na relação de dispersão de plasmon através da

função B(q). Para G(q) igual à zero, como já frisamos antes,e~

tes resultados reproduzem a relação de dispersão em RPA.

o comportamento assintótico da Eq. (4.38) pode ser fa

cilmente analisado. No limite de longos comprimentos de ondas

temos

w(q)
r 1/2

= 2[(1-G(q))F(qd)~] q1/2
/2

(4.40)

Para d+oo temos F(qd)=1, assim,

lim w(q)
q+O

r 1/2
= 2 [ ( 1-G (q) )~] q 1/2/2

(4.41)

refletindo o comportamento do gás estritamente bidimensional.Es
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te tipo de comportamento foi obtido pela primeira

Stern(59) no estudo da polarizabilidade de um gás de

vez por

elétrons

bidimensional com fundo positivo uniforme e imerso num meio in

finito de constante dielétrica E. Para d+O temos

w(q) = (8d) 1/2q (4.42)

Assim, para um substrato metálico, no limite de filmes

finos, a relação de dispersão de plasmon é linear com q e in

depende da densidade. Esta relação de dispersão é do tipo som.

Este é um 'fato decorrente da grande blindagem do substrato que

modifica o potencial de interação e obriga ao elétron a intera

gir fundamentalmente com a sua imagem.

A Figura 4.9 mostra a dispersão de plasmon na STLS p~

ra d=20 e 200, e r =20. Vemos que os plasmons propagam-se atés
encontrar o ramo superior do contínuo de excitação de pares elé

tron-buraco a um dado vetor de onda q , tal quec
1 2

w (qc) = 2 qc + qc (4 .43)

Notemos que o valor de qc' em torno de 1,25 kF, e o mesmo para

as duas espessuras de filme consideradas.

Na Figura 4.10 é mostrada a relação de dispersão de

plasmon na aproximação RPA, Hubbard e STLS. Observemos que o

efeito das correlações é marcante, pois há uma considerável re

dução no valor de q na aproximação de STLS. Na Figura 4.11c

apresentamos a dispersão de plasmon na aproximação de STLS para

d=20 e r =1, 10 e 20. A medida que a densidade diminui temos as
propagação de modos coletivos com comprimento de ondas cada vez

menor~s. Na Figura 4.12 temos a relação de dispersão de pla~

mon na aproximação de STLS para d=20 e 200 e r =1, 10 e 20. ~. s



.100.

5.5

Rs= 20

4.4

3.3

-
oi2.2

1.1

0.0
0.0 0.6 1.2

a
1.8 2.4 3.0

FIGURA4.9 - Espectro de excitação em STLS para D = 20 e 200
e R = 20. Na ordenada, a energia do plasmon estás
em unidades da energia de Fermi. Observa-se que
o comportamento de gás bidimensional é atingido

para q:: 0,8 kF. O efeito da espessura é aparente
apenas na origem. A área hachurada representa a

região de excitação da contínua de partícula - bur~
co. O valor de q para o qual não há mais pla~

mon é q ::1, J kF. A curva superior tem um comporc -
tamento tipo q1/2 na origem, enquanto que a
curva inferior tem um comportamento quase linear.
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de elétrons sobre um filme de hélio (substrato me

tálico) nas aproximações STLS, RPA e de Hubbard.
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R =10.s
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FIGURA 4.11 - Relação de dispersão de plasmon para um sistema
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me, em unidades de aB, é D = 20; Rs = 1, 10 e 20.
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interessante notar que o efeito da espessura é mais pronunciado

a medida que a densidade diminui. Os comportamentos linear e

. 1 1/2-proporciona a q sao transparentes.

Concluindo, vemos que o efeito da espessura dofilme

de hélio acima do substrato metálico não é relevante no

regime

de altas densidades, onde as aproximações RPA e Hubbard

eSTLS

dão resultados confiáveis.

No entanto, a medida que adensida

de diminui, estes efeitos tornam-se cada vez mais importantes;

e os efeitos das correlações de curto alcance devem ser necessa

riamente inc'luídos, onde a correlação de pares é muito negativa

na origem indicando a falha das aproximações RPA e Hubbard nes

te regime.
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~

C A P I T U L O V

CORRELACÕES ELETRÔNICAS EM HETEROJUNCÕES E

-
POÇOS QUANTICOS DE SEMICONDUTORES
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5.1. ESTRUTURAS ARTIFICIAIS DE SEMICONDUTORES

Com o aprimoramento de técnicas de crescimento de cris

tais corno epitaxia por feixe molecular (molecular beam epitaxy

MBE) e deposição de vapor químico organometálico (metalorganic

chemical vapor deposition - MOCVD), tornou-se possível a fabri

cação de estruturas artificiais de semicondutores com variação

de composição, geometria de interface e dopagem numa escala de

precisão a nível atômico. Estas técnicas permitem o crescimen

to, camada por camada de um material do tipo B sobre outro, do

tipo A, com aproximadamente o mesmo parâmetro de rede, permiti~

do assim um casamento quase perfeito na interface do material

AB. ~ possível ainda, durante o crescimento, dopar seletivamen

te o material A ou B. Esta técnica, conhecida como dopagem mo

dulada (MD) foi demonstrada para urna grande variedade de mate

riais do grupo III-V da tabela periódica. No entanto, a maior

parte dos dados experimentais concentram-se na heterojunção

GaAs-A1GaAs, onde o silício é preferido corno dopante tipo n. Di

ferentemente da dopagem uniforme, onde o crescimento é feito

com um feixe de Si dirigido continuamente sobre a amostra, a do

pagem modulada é obtida 'pela sincronização dos fluxos de Si e

Al de modo que apenas a camada de Al Gal As é deliberadamentex -x

dopada com impurezas de Si. A Figura 5.1 mostra o diagrama de

banda de energia de uma heterojunção GaAs-A1GaAs. A presença de

dopagem no A1GaAs e a variação na composiç~o dos materiais dão

origem a uma descontinuidade no gap da banda na interface. Esta

descontinuidade surge da diferença de gaps entre o GaAs (gap me

nor) e A1GaAs (gap menor). O potencial na interface é gerado

ainda"pelas impurezas doadoras que, para manter o nível de Fer

mi constante através da junção transferem as cargas para a ban
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FIGURA 5.1 - Diagrama de banda de energia de uma

GaAs-A1GaAS

heterojunção
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da de condução do GaAs cuja energia é da ordem de 250 a 300 meV

menor do que a energia da banda de condução do AI Gal As parax -x
uma concentração variando entre x = O .19 a x = 0.29. Esta transfe

rência de carga provoca campos elétricos internos bastante in

tensos
5

(10 V/em) que causam um entortamento de banda bastante

significativo nas proximidades da interface. O potencial quase-

triangular pode confinar os elétrons próximo à interface e prQ

duzem efeitos quânticos semelhantes àqueles observados nas cam~

das de inversao de semicondutores (MOSFET) e em elétrons sobre

filmes de hélio líquido a altas densidades. Uma diferença mar

cante existente entre os elétrons na camada de inversão em dis

posi tivos MOS e nestas heterojunções reside na possível separação

espacial dos-portadores de carga de suas impure zas doadoras. Tal

fato acarreta um aumento da ordem de 1000 na mobilidade dos

elétrons nas heterojunções.

Duas heterojunções podem ser combinadas para formar um

poço quântico, por exemplo, uma camada fina de GaAs delimitada

por duas camadas de AIGaAs. A Figura 5.2 mostra um poço quânti

co isolado intrínseco formado por um "sanduiche" acima descri

to. A origem do poço de potencial é também facilmente entendi

da a partir da seguinte visão simplificada. Os componentes do

poço tem gaps Eg(l) e Eg(2) e espessuras dI e d2, onde 2 corres

ponde à camada de AIGaAs e 1 corresponde à camada de GaAs. A di

ferença no gap de energia é

(5.1)

Esta diferença é dividida em duas partes: uma que ap~

rece através da descontinuidade na borda da banda de condução,

que pode ser representada por V ,e a outra que corresponde ãoc
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descontinuidade da banda de valençia(Figura 5.2). A razao desta

diferença alocada para a banda de condução e de valencia ainda é

alvo de controvérsia na literatura, existem vários valores para

esta proporçao, dentre os quais 85:15 e 60:40, obtidos em expe

riências óticas tais como fotoluminescência, absorção ótica e

eletroreflectância(6l). A dopagem modulada, como enfatizado an

teriormente provoca o entortamento das bandas dos materiais que

constituem o poço (Figura 5.2b) (14). Os elétrons cedidos pelas

impurezas possuem movimento livre no material de gap menor ao

longo do plano perpendicular à direção de crescimento das cama

das, e nesta direção permanecem em estados quantizados em sub

bandas determinadas pela estrutura do poço. Se muitos poços sa:>

combinados em um arranjo regular temos uma super-rede, sistema

inicialmente proposto por Esaki e Tsu(62) no começo da década

de 70 e posteriormente fabricado por Cho e Arthur(63), bem como

por Esaki e chang(64). Cada nível de energia presente no poço

isolado combinam-se para na super-rede formar mini-bandas, da

mesma maneira que os níveis de energia dos átomos individuais

de um cristal combinam-se para formar bandas de energia. A dop~

gem modulada feita nas super-redes permite a formação de cama

das de elétrons e buracos de alta mobilidade no plano perpendi

~ d" - d (65)cular a lreçao da super-re e .

Concluindo, vemos que as técnicas MBE e MOCVD permitem

a construção de sistemas quase-bidimensionaisi sistemas forte

mente anisotrópicos que são muito ricos em suas propriedades

eletrônicas.' Conforme discutido no capítulo III, as proprieda

des estáticas e dinâmicas de um gás de elétrons confinados a um

plano já foram exaustivamente estudadas. Neste capítulo proc~

deremos à análise da influência da largura finita da camada ele-=
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trônica próximo à heterojunção e em poços quânticos com estrut~

ra do tipo GaAs-A1GaAs nas correlações eletrônicas baseado nas

teorias desenvolvidas no capitulo 111.

5.2. O GÁS DE EL~TRONS EM HETEROJUNÇÕES E POÇOS QUÂNTICOS

5.2.1. HETEROJUNÇÕES

Numa heterojunção, como discutido na seção anterior,

os elétrons possuem movimento quase livre na direção paralela

à interface enquanto permanecem quantizados em um poço de poteg

cial quase-triangular na direção perpendicular.

A interação elétron-elétron neste sistema

mensional pode ser escrita como

quase-bidi

+ +
v(rl-r2)=

2e
E:

Is(z) 12Is(Z') ,2

[r2 + (z-z') 2J 1/2
(5.2)

onde ~ = ~l-~ 2 é o vetor bidimensional separando os dois elétrons

no plano e ~(z) é a função de onda envelope do elétron descre

vendo a quantização na direção z. Na Eq. (5.2), estamos despre

zando o termo devido ao potencial imagem, já que este termo de

pende da diferença entre as constantes dielétricas dos dois ma

teriais e para o caso de GaAs e AIGaAs são muito próximas. Es

te termo induz uma correção comprovadamente muito pequena. Pa,

ra baixas temperaturas, somente a mais baixa sub-banda está ocu

pada, de_modo que tomaremos apenas a função de onda do estado

fundamental. A função de onda, em prmncípio, deve ser determi

nada pela solução autoconsistente da equação de Schroedinger e

da equação de poisson com condições de contorno apropriadas na

interface. Entretanto, cálculos autoconsistentes de Stern e

Das sarma(60) mostraram que a aproximação variacional de Stern-
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Howard(7) para ç(z) constitui uma excelente aproximação para a

função de onda da mais baixa sub-banda. Esta função variacio

nal, proposta inicialmente para cálculos na camada de inversão,

pode ser escrita como

~ (z)
b3 1/2

= (:r) z exp(-bz/2) (5.3)

onde b é um parâmetro variacional relacionado com a largura
..

me

dia das cargas próximo à interface e deve ser determinado

minimização da energia total do sistema para valores dados

densidade el~trônica e densidade de íons. O resultado é

pela

da

(5.4)

onde

(5.5)

Na Eg. (5.5), Nd representa a densidade de carga de de

plexão no GaAs e Ns é a densidade eletrônica bidimensional na

camada; m* é a massa efetiva do elétron.

(5 • 3) na Eq. (5 • 2) terno s

2 foo
V(r) = ~ dq J (qr)F(q)

to: o
o

onde

F (q) ~ ~ [Sb2 + 9bq + 3q2][ (b+q) 3

Substituindo a Eg.

(5.6)

(5.7)

Assim, a transformada de Fourier do potencial entre elétrons ne

cessária para os nossos cálculos é dada por

V(q)

2

27Te F(q)
= Eq

(5.8)



q~e apresenta a mesma

vemos que quando b~oo,
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forma geral disc~ti~~.E~_E~t~...(_3.1).Obser
2

F(q)~l, obtendo-se V(q) =._~]T_~_jqL o nosso

conhecido resultado estritamente bidimensional. Para b~O, ternos- --.,-~.~..- .._.~._,•._ .._-_._"._-----_._---_._._---"-" .....-..-----.--------.'-.- ...- ..-.-'-.--

F (q) = (1+C/q)-1 resultando em um potencia~d~~~<?_ ..!9ga.rítmico

5.2.2. POÇOS QUÂNTICOS

Em poços quânticos representados pela Figura 5.2, do

mesmo modo, os portadores de carga estão presos na direção per

pendicular em um poço quadrado unidimensional de largura d e

barreira de potencial Voe Se a camada de AIGaAs é espessa e o

potencial Vo é grande, os efeitos de tunelamento sao desprezí

veis e constitui uma boa aproximação tomar um único poço isola

do com barreira de potencial infinita, conforme demonstram alg~

mas experiências de absorção ótica. Neste caso, é suficiente

determinar uma largura efetiva do poço na aproxrumação de barrei

ra infinita de modo que a energia do estado fundamental calcula

da nesta aproximação coincida com a energia do mais baixo nível

em um poço finito. Neste sentido, podemos considerar as fun

ções de onda eletrônica como aquelas de um poço de potencial com

barreira infinita. Deste modo, supondo que apenas a mais baixa

sub-banda é ocupada podemos escrever

~ (z) (5.9)

A Eq. (5.2) pode ser reescrita como

2 Joo J (kr) JooJoo I 'V(r) = eE °k dk dzdz' I~(z) 121~(z') ,2e-k z-z I
o o o

(5.10 )
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de modo que a transformada de Fourier é facilmente calculada 're

sul tando em (66)

r-

onde

V(q) =

2
27Te

E:q
H(q) (5.11)

H(q) = JoodzfXldZII1;(Z) 1211;(zl) 12
o o

ou explicitamente, pela substituição da Eq. (5.9)

(5.12)

H(q) :::;

(5.13)

onde u = qd. :g interessante analisar o comportamento de H (u) p~

ra u pequeno

lim H(u) = 1 - u/5
u+O

(5.14)

Para d+O, temos que H(u) tende para 1 e reproduzimos mais uma

vez o comportamento do gás de elétrons com largura zero, ou se

ja, uma densidade eletrônica representada na direção z por uma

função delta. Para poços largos (d+oo) obtemos

lim H (u) =
d+oo

de modo que

3--
u (5.15)

V(q) (5.16)

que nos fornece um potencial do tipo log r.
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A seguir, estudaremos as propriedades estáticas e es

pectro de excitação deste gás de elétrons quase.,..bidi.mensional

em heterojunções e poços quânticos nas aproximações de RPA,

Hubbard e STLS.

5.3. PROPRIEDADES ESTATICAS EM HETEROJUNÇÕES E POÇOS QUÂNTICOS

5.3.1. HETEROJUNÇÕES

Como já enfatizamos antes (capítulo 111), a forma g~

ral do potencial de um sistema quase bidimensional é

V(q)

2
- 2TIe F(q),- q

onde F(q) é o fator de forma relativo às inclusões de efeitos

fora do plano. Assim todo o formalismo desenvolvido no

10 II~ aplica-se, exceto quando o potencial efetivo não é está

tico, aos sistemas quase bidimensionais.

A correção de campo local escalada nas unidades adimen

sionais definidas no capítulo IV é

G (q) = - 1 fookdkfTI de (q+ kcose)TI 2 2
o o (q +k +2qkcos~)1/2

(S (k) -1) (5.17)

onde, o fator de forma nas mesmas unidades é dado por:

F (q) =

onde

{8A2(r) + 9A(rs)~q 6q2s . +-}r 2s rs
(5.18)

A(r )s (5.19)
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10 -2
Na Eq. (5.19) consideramos Nd = nlxlO cm

~
que e

a densidade típica de elétrons na camada de depleção do

GaAs - Al Gl As e o raio de Bohr efetivo da ordem de 100 ~ (13).x -x
No limite de longos comprimentos de ondas temos:

onde

lim G(q) = aq
q-+O

(5.20)

a =
1

- "2

o
F (q) (S(q)-1) dq (5.21 )

No limite oposto, q-+oo,temos

lim G(q) -+ 1
q-+oo

como era esperado.

(5.22)

Na Figura 5.3 mostramos o comportamento da função corr~

çao de campo local G(q) (parte inferior) na aproximação de STLS

para r .variando de 1 a 6. Observa-se que quanto mais baixa as

densidade (rs maior), os efeitos introduzidos no potencial efe

tivo ~(q) são maiores. Na parte superior é mostrado, para valo

res r = 1 e r = 6, correção de campo local G (q) na aproximaçãos s
STLS e de Hubbard. ~ interessante notar que praticamente a

aproximação de Hubbard é insensível à variações de densidade no

sistema.

O fator de estrutura S (q) é dado por,:

S (q)
2 2 fa (q) ~

= ~ {l
1T

o
2 2 ll/2 2 2 2 -1/2- T sen 8J + cot 6 (1 - ~ sen 6) }x

(5.23)
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com a(q) definido pela Eq. (3.41). No limite de longos compr~

mentos de onda temos

S (q) = 12 2
'ITr qs

Na Figura 5.4 mostramos o comportamento do fator de es

trutura S (q) nas aproximações STLS e RPA para rs = 1 e r = 6s
(parte inferior). Na parte superior mostramos o comportamen

to de S(q), para rs = 6, nas três aproximações consideradas. A

linha tracejada refere-se ao caso estritamente bidimensional.

o fàtor de estrutura que está relacionado à função cor

relação de pares pela transformada de Fourier da Eq. (1.31)

g (r) 'k:+ -+1 .re (5.24)

fornece-nos informações acerca da validade da aproximação con

siderada. Nota-se que, para r = O, g (O) é tão menor quanto maior

for a área acima da curva S(q). Portanto a função correlação

dos pares para heterojunção apresenta resultados semelhantes aos

mostrados no capítulo IV para o sistema de elétrons sobre hé

lio, se compararmos as características de g(r) na origem para

as diversas aproximações. Isto é, a função correlação dos pa

res g(r) nas aproximações de Hubbard e RPA é negativa na origem

mesmo para rs = 1, enquanto que na aproximação STLS é apenas li

geiramente negativa para r = O, mesmo para rg = 6. Isto vem re

forçar mais uma vez a superioridade da aproximação STLS sobre

as outras duas consideradas. Podemos notar ainda, pela Figura

5.4, que g(O) para o sistema estritamente bidimensional, é mais

negativa do que para a heterojunção.

Na Tabela 5.1 apresentamos a energia de troca ~artree-
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Fock) e as energias de correlação nas três aproximações para a

heterojunção GaAS-AlxGal_xAS bem como para um sistema estrita

mente bidimensional. Este sistema é constituído de um plano de

elétrons, neutralizado por um fundo positivo uniforme, com inte

ração l/r e imerso num meio dielétrico infinito de constante die

létrica igual a da heterojunção aqui considerada. Observamos

na Tabela 5.1, que os efeitos das correlações são mais pronu~

ciadas no sistema bidimensional, do que no quase bidimensional.

Este efeito está inteiramente relacionado ao alcance da intera

çao que no caso bidimensional proibe a presença de um elétron

nas vizinhanças de outro. No caso quase bidimensional a blinda

gem eletrônica é mais acentuada e a repulsão coulombiana

duzida resultando num menor buraco de correlação e troca.

5.3.2; POÇOS QUÂNTICOS

.•.e re

Ao contrário do sistema de elétrons numa heterojunção,

onde a largura finita da função de onda é diretamente depende~

te da densidade, no caso de poços quânticos, temos como parâm~

tros do sistema de elétrons, a sua densidade e a largura do p~

ço onde estão confinados.

"A função correção de campo local, neste caso,

pela Eq. (5.17)

é dada

G(q) =
H (Iq+k Id)

H (qd) (S(k)-l), (5.25)

onde o fator de forma H (q), escalado nas unidades adimensionais,

é dado pela Eq. (5.13) com

u = 2I2'qd/Rs' (5.26)
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TABELA 5.1 - Energia de troca e energia de correlação para um

gás de elétron na camada de inversão de uma hetero

junção GaAS-AlxGa1_xAS nas aproximações STLS,

Hubbard e RPA. As energias estão expressas em
*

Ryd* .( 1 Ryd :: 5. 25rnev)

HETEROJUNÇÃO
SISTEMA BIDIMENSIONAL

(M. Jonson)R
s ~ETRO-ERPA-EHUB-ESTLS-ETRO-ERPA-EHUB-ESTLS

1

0,7100,0790,0620,0611,2000,3970,2720,211

2

0,3960,0890,0740,0710,6000,3250,2280,155

3

0,2820,090O,O740,069--------

4

0,2210,0900,0730,0650,3000,2520,1810,108

5

0,1830,0890,0720,061--------

6

0,1550,0880,0700,056--------

8

0,1220,0870,0680,0510,1500,1880,1370,066

10

0,1000,0860,0660,046--------

14

0,0740,0810,0640,040--------
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onde d é a largura do poço em unidades do raio de Bohr efetivo

*
No limite de longos comprimentos de onda temosaB •

lim G(q) = Bq

(2.27)

q+Q

onde
~ = - ~ foo H(kd) (S(k)-l)dk

(2.28)
o

apresentando o mesmo tipo de comportamento de G(q) na heterojun

...

çao.

Na Figura 5.5 apresentamos a correção Ciecampo local naS

aprbximaç'ões STLS (linhadleia)e Hubbard (linhapontilhada)_para rs = 1

(parte inferior) e rs = 6 ( parte $uperior). As larguras do po

ço sao d = 0,1 e d = 4 para rs = li d = 0,2 e d = 10 para

r = 6. Observemos que o efeito da largura é mais marcante pas -
ra altas densidades. O fator de estrutura é dado pela Eq.

(5.21) simplesmente trocando F(q) por H(q). No limite de lon

gos comprimentos de onda, H (q) -+ I - q/5, de modo que o comport~

mento de S(q) na origem é do mesmo tipo do comportamento de

S (q) na heterojunçãoi Eq. (5.21). Na Figura 5.6 plotamos ofa

tor de estrutura para um gás de elétrons num poço quântico nas

três aproximações aqui consideradas (parte superior) para r = 6s
e d =0,2. Na parte inferior é mostrado o efeito da largura do

poço na aproximação STLS para rs = 6 e d = 10 • Para uma largura

do poço fixa e várias densidades, o comportamento de S(q)

melhante ao.da heterojunção.

..
e se

Na Tabela 5.2 apresentamos o valor da energia de tro

ca (Hartree-Fock) e das energias de correlação nas aproximações

STLS, Húbbard e RPA para vários valores de rs e largura dop~

ço. A energia de correlação na aproximação RPA para um sistema
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poço quântico nas aproximações STLS, Hubbard e RPA

(parte superior) para rs = 6 e d =.2 e na STLS

(parte inferior) para rs = 6; d = 0,2 e 10
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TABELA 5.2 - Energia de troca e energias de correlação para um

gás de elétrons num poço quântico, nas aproxim~

ções STLS, Hubbard e RPA. As energias estão ex
* *

pressas em Ryd • (1 Ryd = 5.25mev)

R -ETRO-ERPA-EHUB-ESTLS
-ERPA
Ds (BI)

1

1,1810,3820,2760,218O, 397

2

0,5950,3100,2200,1580,325

3

O I 396O 12670,1920,126O,27S0,01

4

0,2990,2410,1740,1060,252

5

.0,2390,2230,1590,0920,234

1

1,0670,3020,2290,201--
2

0,5610,2660,1970,151--
3

0,3810,2390,1760,123--.1

4

0,2890,2190,1620,104--
5

0,2330,2040,1490,091--

I

0,8250,1590,1260,138--
2

0,4750,1710,1320,124--
3

0,3360,1680,1280,106--.5

4

0,2610,1610,1240,093--
5

0,2130,1560,1180,083--

I

0,6720,0860,0640,085

2

0,4130,1.lli60,0940,099--
3

0,3010,1230,0960,091--. 1.

4

0,2340,1240,0960,082--
5

0,1970,1230,0950,075--
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de elétrons num plano e interação l/r também é mostrada para

comparação. À medida que a espessura do poço diminui, a ener

gia de correlação aproxima-se mais da energia de correlação do

gás de elétrons bidimensional. Mais urna vez constatamos que o

efeito das correlações é mais importante num sistema estritamen

te bidimensional do que num quase-bidimensional. Para r fixos

vemos que a energia de correlação aproxima-se de zero à medida

que ai largura do poço aumenta.

5.4. ESPECTRO DE EXCITAÇÕES DOS EL~TRONS EM HETEROJUNÇÕES E PO

ÇOS QUÂNTICOS

5.4.1. HETEROJUNÇÕES

A relação de dispersão, dada pelos polos da função re~

posta densidade-densidade, para um gás de elétrons numa hetero

. - ..
Junçao e

J

w (q)p

onde

1 3 1 2 4

1+"2 B (q) q +:r B (q) q } 1/2
(1+ B ~q) q)

(5.29)

B (q)
2naD

= (l-G(q)F(q)
(5.30 )

No limite de longos comprimentos de onda temos

lim F (q) = 1 _ 15 f2
q+O 8r F(r \ qS S

Portanto,

(5.31 )

Assim

B(q)
2na

_ D_ (1+ 15/2

q+O 8rsF(r ) q)
s

(5.32)
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1, {)::: /2: { 1/2 + ( 15 fi + tC'2 ) 3/2)
1m Wp q 4rs q 8rsF{ls) i lrs q
q-+O

(5.33)

Na Figura 5.7 mostramos a relação de dispersão

para elétrons na camada de inversão de uma heterojunção

GaAs-Al Gal As para r = 6x -x s e r = 1s na aproximação STLS.

. .,. . - .
O ramo super10r do cont1nuo de exc1taçao eletron-buraco tambem

é apresentado. Observa-se, como esperado, uma redução marcante

no valor de q quando a densidade é aumentada.c Na Figura 5.8

plotamos a relação de dispersão para rs = 6 nas aproximações

STLS, Hubbard e RPA. O efeito das correlações de curto alcance

é evidente.

5.4.2. POÇOS QUÂNTICOS

A relação de dispersão para um sistema de elétrons num

poço quântico é dada pela Eq. (5.29) cam

B{q)
27TCXD

= l-G (q)H (qd)
(5. 34)

No limite de longos comprimentos de onda temos;

lim H{q) ~ 1 - qd/5,
q-+O

portanto,

(5.35)

lim w (q)p
q-+O

/"::.' ~ 3/2=_y2_(ql/2_ (O,2d-.,,~rs)q )
4rs

(s. 36)

Vemos que gerando q-+O ambas as relações de dispersão,

para a heterojunção e para o poço quântico, têm o mesmo compor

tament~ ql/2 relativo do gás de elétrons bidimensional(59). O
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FIGURA 5.8 - Dispersão de plasmon para elétrons na camada deiE

versão de uma heterojunção nas aproximações STLS,

Hubbard e RPA para rs = 6

r
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fator de forma faz-se presente somente a partir do segundo ter

mo da expansão, corno pode ser visto nas Eqs. (5.33) e (5.34).

A Figura 5.9 apresenta a relação de dispersão para um

gás de elétrons num poço quântico de largura d, na aproximação

STLS para rs = 6 e larguras D = 0,2 e D = 10. A Figura 5.10

é a mesma que a anterior para valores de r = 1 e d = 0,1 e 4.s
Na Figura 5.11 é mostrada a dispersão do plasmon nas aproxim~

ções STLS, Hubbard e RPA para r = 1 e d = 0,1. ~ relevante os
efeito da espessura do poço no espectro de excitação do gás de

elétrons. Um acréscimo na espessura implica num decréscimo na

energia de excitação. Observa-se também um considerável aumen

to no valor de q quando a densidade do sistema diminui.c

Corno já foi observado antes, para larguras de poços

d«l, os resultados da energia de correlação aproximam-se de va

lores obtidos para um gás de elétrons bidimensional. Este efei

to também é notado na relação de dispersão. Para espessura

d = 0,2 a relação de dispersão é praticamente idêntica ã daqu~

le sistema. Â medida que d aumenta, o efeito quase-bidimensio

nalidade torna-se presente, resultando numa redução do espectro

de excitação do sistema. Para densidades altas

esta redução é menor do que ã densidades baixas

(Figura 5.10)

(Figura 5.9).

Este comportamento também é verificado para o caso de elétrons

na camada de inversão de urna heterojunção, reforçando os resul

tados obtidos por Jonson para o caso de elétrons na camada de

inversão em MOSFET.
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A teoria de muitos corpos, aplicada ao estudo do
-

gas

de elétrons tem uma longa história. Inicialmente usada com

vistas ao líquido de elétrons de condução em metais mapeados p~

10 modelo "jellium" (elétrons interagindo em um fundo positivo

uniforme), teve o interesse renovado pela descoberta de novos

sistemas, onde este modelo representa fielmente a realidade ex

perimental. Entre estes novos sistemas surgidos, uma grande

parte pode ser descrito pelo conhecido plasma de uma componente .

(OCP) no regime clássico, enquanto que outros podem ser descri

tos no regime quântico a temperatura zero.

Neste trabalho preocupamo-nos em estudar o comportame~

to de um sistema de partículas com interação de longo alcance

em ambos os regimes, clássico e quântico degenerado. Para isto

utilizamos a formulação dielétrica da Teoria de Muitos Corpos

que tem sido aplicada com sucesso ao gás de elétrons a densida

des metálicas, a sistemas bosônicos com interação tanto de cur

to, quanto de longo alcance e a líquidos clássicos. O fato de

que esta teoria poderia ser aplicada com sucesso aos sistemas

bidimensionais aqui tratados confirmam as nossas expectativas.

Realmente, a teoria STLS conduz a um sensível aprimoramento das

correlações de curto alcance nos sistemas quando comparada as

aproximaçôes de Hubbard, que leva em conta apenas as

ções de troca de buracos, e RPA que despreza qualquer

ção de curto alcance.

correIa

correIa

No caso clássico, a aproximação STLS produz uma acen

tuada melhoria nos resultados de RPA clássica que não incorpora

correlação de curto alcance entre as partículas.

Nos sistemas eletrônicos formado por heterojunções e

poços quânticos a introdução da largura finita da camada eletrô
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nica, embora sem diferença com o sistema estritamente

sional para grandes distâncias entre os portadores de

bidimen

carga,

torna o potencial menos singular a pequenas distâncias compar~

das com a extensão da função de onda na direção perpendicular

ao plano de carga. Confirmamos os resultados de Jonson de que

as aproximações RPA e Hubbard funcionam "pior" em duas

sões do que em três.

dimen

Tratamos pela primeira vez estes sistemas quânticos em

três aproximações, RPA, Hubbard e a teoria autoconsistente

STLS. Concl~ímos que para baixas densidades é necessário ir

além de RPA e Hubbard para descrever corretamente os efeitos de

muitos corpos do sistema.

Desenvolvemos nesta tese um método eficiente de tratar

o fator de estrutura estático do sistema bidimensional pela co~

tinuação analítica da função resposta densidade-densidade para

todas as teorias que incluam uma correção de campo local estát~

ca. As transformações de Ioriatti-Isihara permitem urna nova m~

neira de escrever S(q) evitando urna criteriosa separação para

as contribuições de plasmon e do contínuo da excitação elétron

buraco.

No sistema clássico de díplons aqui tratado, nas apr~

ximações STLS e RPA, obtivemos o fator de estrutura estático,

energia de correlação e relação de dispersão. Ficou eviden

te de nossos cálculos a superioridade da aproximação STLS para

baixas densidades sobre a RPA. No limite de altas densidades,

r «1 vimos que as aproximações STLS e RPA não diferem signifi

cativamente. Mostramos também como as propriedades deste sist~

ma modificaram-se corno função do tipo de substrato usado bem co

mo da espessura do filme de hélio. Para qualquer substrato a
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relação de dispersão dos díplons é do tipo som no limite de fil

mes finos e do tipo plasmon bidimensional para filmes espessos.

o efeito do substrato neste sistema também se reflete na ener

gia de correlação. Esta no limite de filme espesso tende a va

lores constantes diferentes, dependendo do tipo de

"visto" pelos íons.

substrato

Para o sistema de elétrons sobre filmes de hélio dep~

sitado num substrato metálico calculamos suas propriedades está

ticas e dinãmicas (relação de dispersão) nas três aproximações;

STLS, RPA e Hubbard. Mais uma vez constatamos a superioridade

da aproximação STLS sobre as aproximações de Hubbard e RPA no

regime de baixas densidades, conforme atestam os comportamentos

do fator de estrutura e função correlação dos pares. Notamos

que o efeito da espessura de filme é mais pronunciado no regime

de baixas densidades rs» 1. Os efeitos do substrato, não mos

trado neste trabalho, foram calculados e verificamos que neste

regime de densidades não são significativos. No entanto, na

aproximação RPA, quando considerados no regime de baixas densi

dades (r «1), estes efeitos tornam-se marcantes. O espectros
de excitação apresenta dois comportamentos no limite de longos

comprimentos de onda. No limite de filmes finos a relação de

dispersão é do tipo som, enquanto que no limite oposto, reflete

as propriedades do sistema de elétrons sobre o hélio volumétri

co. Na região de densidades r ~ 30 não observamos uma reduçãos .
no valor de q para espessuras diferentes.c O comportamento

de elétrons sobre hélio volumétrico também é notado nos cálcu

los da energia de correlação; ·os nossos resultados, para d~5000

conco~dam exatamente com aqueles obtidos por Jonson no caso do

gás de elétrons estritamente bidimensional.
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Os resultados obtidos por Jonson no cálculo das pr~

priedades estáticas e dinâmicas de um gás de elétrons na camada

de inversão num MOSFET foram totalmente confirmados por nos,

quando calculamos estas mesmas propriedades para um gás de elé

trons na heterojunção GaAs -Al Ga1 As, isto é, os efeitos dasx -x

correlações de curto alcance, apesar de pronunciados, são menos

marcantes para este sistema do que para o estritamente bidimen

sional; observamos ainda uma redução no espectro de excitação

do gás de elétrons quase bidimensionais, devido ao enfraquec.:!:

mento do pot~ncial, quando este sistema é comparado com o estri

tamente bidimensional.

Para o gás de elétrons num poço quântico, vimos que os

resultados do sistema bidimensional foram obtidos no limite de

largura d « 1. A medida que a largura do poço aumenta, isto e,

quando os efeitos quase bidimensionais tornam-se mais marcan

tes, ocorre uma redução no espectro de excitação do sistema. No

tamos ainda, que a energia de correlação aproxima-se de

com o aumento da largura do poço.

zero

Finalmente, sugerimos alguns problemas para trabalhos

futuros:

Aplicação da aproximação de campo autoconsistente no

cálculo das propriedades estáticas e dinâmicas de um

gás de elétrons em camadas (aplicação as

des) .

super - r~

Introdução de blindagem na energia de ligação de im

purezas, além da RPA, em poços quânticos •

. Tratamento do gás de elétrons bidimensional polariza

do na STLS.
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. Obtenção dos efeitos do substrato nas propriedades

estáticas e dinâmicas de um gás de elétrons degener~

do à baixas densidades.
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