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Neste trabalho apresentamos urn calculo teorico para 0 espalhamento Raman eletronico

via flutuac;6es de densidade de spin de urna super-rede 6-dopada de GaAs. A estrutura

elehonica da super-rede e determinada utilizando-se a teoria do funcional densidade den-

tro da aproximac;ao de densidade local.

o calculo da sec;ao de choque revel a que sob condic;oes de extrema ressonancia existe

uma forte depend€mcia das form as de linha com a frequencia de excitac;ao indicando a

coexistencia de urn gas bi e tri-dimensional de eletrons nest a estrutura. Os resultados

obtidos mostram excelente acordo entre teoria e experimento.



In this work we theoretically investigate the eletronic Raman scattering by spin den-

sity fluctuations in periodically 6-doped GaAs. The eletronic structure of the superlattice

is determined using Density Functional Theory within the local-density-functional aprox-

imation.

The calculation of the cross section reveals a strong dependence of the line shape

on the exciting frequency under conditions of extreme resonance, which indicates the

coexistence of a two and three~dimensional electron gas. The results show an excellent

agreement between theory and experiment.



Capitulo 1

-INTRODUQAO

A partir da metade dos anos 60, a espectroscopia atraves do espalhamento inelastico

de luz se desenvolve como uma das tecnicas oticas mais utilizadas na investiga~ao de ex-

cita~oes em solidos. A possibilidade do laser como fonte de excita~ao foi 0 fator determi-

nante para 0 desenvolvimento do metodo. Hoje observa-se espalhamento por excita~oes

element ares em solidos opacos, incluindo metais, semicondutores de gap estreito e em

cristais transparentes.

Uma gama variada de excita~oes element ares tern sido observadas pela espectroscopia

de espalhamento inel<istico a saber: fonons oticos e acusticos,polaritons superficiais e de

bulk, magnons, excita~Oes de gas de eletrons (plasmons e excita~Oes de particula indepen-

dente), assim como excita~oes eletronicas e vibracionais de ions isolados em cristais.

Os semicondutores por possuirem a caracterlstica de formar plasmas degenerados a

baixa temperatura com intera~Oes eletron-eletron substanciais. surgiram como candidatos

por excelencia na aplica~ao da tecnica. Entre suas virtudes, as frequencias de plasma, ao

contrario dos metais, se situam na regiao ascessivel a espectroscopia Raman. E mais, a

densidade do plasma pode ser variada de urn espectro largo por dopagem, por excita~ao

termica ou otica.

A primeira observa~ao de espalhamento por luz de laser em urn plasma de estado

solido foi feita por Mooradian e Wright [1) em GaAs com dopagem tipo-n. Oespectro

revelava espalhamento por excita~Oes longitudinais de densidade de carga, isto e , plas-

mons acoplados a fonons LO. Em 1968 Mooradian [2] comunicava 0 espalhamento de luz



por excitac;Oes de particula independente de gas de eletrons livres em n-GaAs. Este tra-

balho tambem abriu a possibilidade de medida da distribuic;ao das energias cineticas dos

portadores livres por meio do espalhamento inelastico da luz [3).
o espalhamento de luz por eletrons livres de urn semicondutor em urn campo magnetico

foi proposto independentemente por Wolf [4) e por Yafet [5) e observados por Patel [6] em

lnSh. () espectro foi associado ao "spin-flip'" dos eletrons e transic;Oes entre os niveis de

Landau. Espalhamento de luz por modos coletivos de rnagnetoplasma veio a ser comuni-

cado logo a seguir para lnAs tipo n.

Ate esse momento 0 espalhamento inelastico de luz tinha sido utilizado para estudar

excitac;6es de partfcula independente e excitac;6es coletivas em bulk.

A partir da proposta pioneira de Burstein et al [7] 0 metodo passou a ser largamente

utilizado no estudo do comportamento eletronico de sistemas de baixa dimensionalidade,

em particular, para sistemas quasi-bidimensionais em GaAs.

Kestes experimentos, luz incidente com energia proxima ao gap de split-off Eo + ~o

do GaAs, causa transic;oes eletronicas de estados da banda de valencia para estados ex-

citados da banda de condu<;ao. Luz espalhada e emitida pela recombina<;ao dos buracos

remanescentes na banda de valencia e eletrons em est ados ocupados da banda de condu<;ao.

Excitac;Oes na banda de condu<;ao sao produzidas apos tal processo,que e conhecido como,

espalhamento Raman ressonante.

o espeetro Raman ressonante e frequentemente obtido na configura<;ao de retro-

espalhamento com a luz incidente e retro-espalhada propagando em dire<;6es normais

ao plano do sistema quasi-bidimensional. Sob estas circunstancias e porque os f6tons pos-

suem as componentes do vetor de onda ao longo do plano desprezfveis, somente excita<;oes

envolvendo mudan<;as no movimento do eletron normais ao plano sao passfveis de ocorrer.

Tal regra de sele<;aoe baseada na conserva<;ao do momento.

Violac;ao desta regra pode ocorrer devido aos processos de relaxac;ao semelhantes aque-

les que limitam as mobilidades eletronicas (espalhamento elastico por impurezas).

Na geometria de retro-espalhamento dois tipos de espectros podem ser gerados : (a)

espectros polarizados, onde as polarizac;oes da luz incidente e espalhada sao paralelas

e que saa associ ados a flutuac;oes de carga. (b) espeetros depolarizados, obtidos com

polarizac;Oes ortogonais, associados a flutua<;Oesde densidade de spin ( ver Cap. 4 ).



Estas regras de sele~ao sao similares aquelas observadas em bulk n - GaAs e propostas

por Hamilton e McWhorter [8].

Recentemente espalhamento Raman ressonante em super-redes b-Si:GaAs foi repor-

tado na literatura [9]. Estas estruturas para uma dopagem relativamente alta, formam

urn gas de eletrons bidimensional ( ver Cap. 1 ). Os espectros Raman depolarizados para

super-redes de periodos curtos mostraram urn comportamento similar aos de materiais

uniformemente dopados. Porem, para estruturas de periodo maior ( tipicamente 500A)

novas formas de linha surgem. Em particular, para altas energias de excita~ao urn espec-

tro largo e observado, como mostra a fig.( 1.1 ). Estas linhas foram atribuidas a transi<;oes

interminibandas.

10 20 30 40 50
Energy (meV)

Figura 1.1: Espectro Raman ressonante de excita<;Oesvia flutua<;Oesde densidade de
spin em uma estrutura 6-dopada de GaAs de 500A. Energia do laser: (a) 1855 meV,
(b) 1863 meV, (c) 1872 meV, (d) 1880 meV, (e) 1897meV (f) 1910 meV.

Em trabalho posterior [10] sugeriu-se que 0 espectro largo obtido para altas energias

de excita<;ao poderia estar relacionado a luminescencia do nao equilibrio associada ao gap

Eo + ~o.

o objetivo central do nosso trabalho e calcular 0 espectro Raman via flutua<;Oesde den-



sidade de spin da super-rede em questa.<>em condic;oesde extrema ressonancia, mostrando

que 0 espectro pode ser explicado por transic;6es interminibandas e que, a aparic;ao de urn

continuo de transic;oes de alta energia se deve a transic;oes Raman de uma minibanda

fortemente localizada no plano de impurezas para urn quase continuo de minibandas

tridimensionais.

No Cap. 1 apresentaremos 0 conceito de super-redes 6-dopadas.

No Cap. 2 discorreremos rapidamente sobre a estrutura de bandas de semicondutores

do grupo III-V.

No Cap. 3 e desenvolvida a teoria do funcional densidade e Thomas-Fermi que serao

aplicadas na determina~ao da estrutura eletronica da super-rede.

No Cap. 4 desenvolvemos 0 formalismo de espalhamento via fiutua~oes de densidade

de spin.

No Cap. 5 saa apresentados os resultados da estrutura eletronica e do espalhamento,

onde compara~oes sao feitas com dados experimentais obtidos no 1FQSC que corroboram

com os resultados report ados na literatura [9].



Capitulo 2

A superposi<;ao alternada de camadas finas de materiais semicondutores em urn arranjo

peri6dico da-se 0 nome de super-redes.

A ideia de super-redes foi apresentada pela primeira vez em urn artigo famoso de

Esaki e Tsu datado de 1970 [11], onde dois tipos de super-redes foram idealizadas . Urn

baseado na varia<;ao peri6dica da composi<;ao das camadas e outro baseado na varia<;ao

de dopagem em urn material homogeneo. Ao primeiro tipo da-se 0 nome de super-rede

composicional. Ao ultimo, super-rede dopada.

A super-rede dopada consiste de urn semicondutor onde sao efetuadas, em camadas fi-

nas e alternadas, dopagem homogeneas tipo-n e tipo-p, ao Iongo da dire<;aode crescimento,

sendo conhecida como super-rede n-p-n-p . A carga positiva e negativa dos dopantes re-

sulta em urn potencial peri6dico chamado de potencial da super-rede .

Com 0 desenvolvimento de tecnicas, como 0 crescimento por epitaxia de feixe molecular

(MBE), e possivel controlar 0 crescimento de dopantes com grande precisao. 0 controle

chegou a tal ponto que perfis de F\VHM ("Full Width at Half Maximum") de 20 e 30 A,
determinadas por SIMS, para dopagem com Si e Be respectivamente em GaAs tern sido

report ados na literatura [12].

Tais perfis finos de dopagem podem ser matematicamente descritos por uma fun<;ao

delta de Dirac, caso nao haja uma grande difusao de dopantes, sendo entao referidos como

dopagem do tipo - 8. Outros nomes como dopagem planar, dopagem pulso ou dopagem

de camada at6mica tambem sao encontrados.

Uma defini<;aode dopagem tipo - 8 e a de urn perfil em que a regiao dopada e confinada

a poucas monocamadas da constante de rede do semicondutor. A distribui<;ao de dopantes



e entao menor que outros comprimentos relevantes que escalam 0 semicondutor, como por

exemplo,o comprimento de onda de de Broglie do portador livre ( eletron ou buraco ).

A importancia da dopagem tipo - b estci no interesse despertado pela possibilidade de

aplica<;oes em dispositivos.

Ao unir-se 0 conceito de dopagem tipo - b ao de super-rede dopada chegamos ao

conceito de super-rede b-dopada ou planarmente dopada. Esta estrutura consiste de

pIanos de dopagem tipo - b introduzidas periodicamente na dire<;ao de crescimento de

urn cristal sernicondutor hornog€meo. De acordo com 0 tipo de dopantes podernos ter:

(a) uma sequencia peri6dica delta-dopada com 0 mesmo tipo de dopante, onde os pIanos

delta-dopados SaG separados entre si por regioes nao dopadas, que e conhecida como

super-rede b-i-b-i ; (b) uma sequencia peri6dica delta-dopada com dopantes tipo - n e

tipo - p dispostos alternadamente entre regi6es nao dopadas. A este tipo da-se 0 nome de

super-rede dente de serra ou n-i-p-i.

Neste trabalho trataremos com super-rede do tipo b-i-b-i em Arsenieto de Galio (GaAs),

com 0 Si como impureza substitucional ao Gcilio ( dopagem tipo - n ).

Da mesma forma que a super-rede dopada, a super-rede b-dopada que trataremos gera

urn potencial peri6dico na dire<;ao de crescimento, para uma concentra<;ao relativamente

alta de dopantes ( ~ l012cm-2). Isto decorre do fato dos doadores ionizados ( Si )

formarem pIanos peri6dicos de carga ~~it!~~ em que cada Si contribui com urn eletron
Y\C "&'it, \c

para banda de condu<;ao. Assim des de que 0 alargamento da distribui<;ao da impureza

permane<;a menor que 0 menor confinamento do portador, urn gas de eletrons quasi-

bidimensional se formani ao longo da camada de dopantes para super-redes de periodos

suficienternente grandes.

A presen<;a dos portadores livres blinda 0 potencial da super-rede gerando urn potencial

efetivo peri6dico na dire~ de crescimento ( Cap. 3 ).

Na fig.2.1 ilustramos 0 conceito b<isico de dopagem tipo -15 em GaAs e na fig.2.2 uma

super-rede b-Si:GaAs com 0 potencial efetivo da banda de condu<;ao e valencia (split-off).

Note-se que incluirnos tambem urn fundo aceitador homogeneo devido it dopagem nao

intencional introduzida durante 0 crescimento.

Para estudar as propriedades eletronicas nos basearemos no teorema de Bloch, po-

dendo nos limitar ao estudo de uma unica cela do potencial ou seja, -d/2 :::;z < d/2,
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onde it e 0 periodo da super-rede. A extensao para outras regii>esdo espa~o sera feita

usando-se 0 teorema de Bloch e propriedades de periodicidade.

Citemos algumas propriedades relevantes das super-redes b-dopadas :

b) Gap indireto no espa<;oreal devido a modula~ao da banda, possibilitando urn au-

mento no tempo de vida de recombina<;i>esradiativas. Isto significa que as fun<;oes de

onda dos eletrons e buracos estao separadas espacialmente.
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Figura 3.2: Primeira zona de Brillouin para a estrutura Zinc-Blend, usando-se a nota~ao
de Bouckaert.
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estados do cristal para energias que correspondem ao fundo da banda de condU<;ao. As

fun~Oes I X), I Y),I Z) descrevem estados do topo da banda de valencia. 0 fato das tres

func;Oesda banda de valencia possuirem a notac;ao acima e que as mesmas se transforrnam

Devido ao acoplamento spin-6rbita ser diferente de zero nos compostos III-V deve-

se procurar urna base em k=O tal que este termo seja diagonal. Com isso combinac;oes

lineares das func;oesbase SaDformadas onde devemos incluir 0 termo devido ao spin. Estas

func;oes forarn obtidas a partir de urn rnodelo idealizado por Kane [15).

Para a banda de conduc;ao, os estados SaDrepresent ados par func;oes de onda tipo
s-spin up e s-spin down:

(3/2.3/2): (~)(X +iY) i

(3/2, -3/2) : (~)(X - iY) 1

para a banda de buraco pesado ao longo de kz,

(3/2,1/2) : (~)(X + iY) L -( ~)Z i

(3/2, -1/2) : (~)(X - iY) i +h/2/3)Z 1
para a banda de buraco leve ao longo de kz e,

(1/2,1/2): (~)(X +iY) 1 +(~)Z i

(1/2, -1/2) : (~)(X - iY) i -(~)Z 1



para a banda de split-off, onde os dois primeiros numeros entre parenteses represent am

os autovalores J e mJ dos operadores J e Jz respectivarnente.

No capitulo 5 verernos que urn dos efeitos da intera<;aospin-6rbita e perrnitir que em

urn gas de eletrons excitado oticarnente ocorrarn transi~;()esreais na banda de condu<;ao

com spin-flip entre os estados inicial e final.
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luz da TFD. Vma forma alternativa e a baseada na densidade de est ados [18].

Do principio variacional de energia de HK, Kohn e Sham reduziram 0 problema de

muitos carpos a urn sistema de equa~oes autoconsistentes de uma particula para a descri-

<;aodo estado fundamental do sistema eletronico. Para isso foi considerado urn potencial

efetivo, \'t:1, no ponto r, que depende da densidade total, n(r'). e onde formalmente todos

os efeitos de muitos corpos sac levados em conta. 0 potencial efetivo pode ser escrito

onde ¢(r) e 0 potencial eletrosteitico total e Y~c(r) e, por definic;ao, 0 potencial de cor-

relac;ao e troca. A expressao de Vxc(r), e consequentemente de ~~f(r), depende de uma
forma complicada de n( r'). Assim, na pratica, recorre-se a uma aproximac;ilOchamada

aproximac;ao de densidade local (" Local density aproximation " -LDA) em que Vrc(r)

depende da densidade local n(r) no ponto r de uma forma mais simples.

Finalmente e interessante fazer uma comparac;ao dos resultados que podem ser obtidos

a partir de TFD e outros metodos. Evidentemente TFD fomece melhores resultados que

Hartree jeique 0 ultimo nao leva ern conta nem efeitos de troca, nem de correlac;ao. Quando

comparamos TFD corn Hartree-Fock os resultados de TFD sao tipicamente melhores de-

vido ao fato das equac;oes de Kohn-Sham (a serem vistas posteriormente) incluirem, de

forma razoavel, correlac;ao e troca, enquanto as equac;oes de Hartree- Fock incluem os

termos de troca exatamente porem desprezam completamente os efeitos do buraco de
correlac;ao.

Desenvolveremos a seguir, para urn sistema eletronico no est ado fundamental nao de-

generado, a formulac;ao variacional e as equac;6es autoconsistentes de Kohn-Sham.



, ,
4.2.1 DENSIDADE COMO VARIAVEL BASICA

potencial externo v( r) e interagindo entre si atraves da intera~ao Coulombiana. Em

unidades at6micas 0 operador Hamiltoniano desse sistema possui a forma,

(4.2)

T = ~J \71/'*(r)\71fJ(r)dr

1J 1 * " ,U = - I '11fJ(r)1fJ(r)1fJ(r)1{'(r)drdr
2 r - r

Sendo 0 estado fundamental do sistema 'lJ, nao degenerado, temos que para urn po-

tencial externo v(r), 'lJ e urn funcional unico de v(r) e portanto 0 mesmo acontecendo

com 0 valor esperado da densidade eletronica,

Dessas considera~OesHK demonstraram que inversamente v(r) e 'lJ sao univocamente

determinados atraves .do conhecimento de n(r). A demonstra~ao foi feita por redu~ao

ao absurdo, onde mostrou-se que a possibilidade da existencia de potenciais externos

diferentes v'(r) e v(r) ( v'(r) - v(r) =I- cte. ) possuirem urn mesmo valor de n(r), leva a

uma inconsistencia ao aplicar-se 0 principio de energia minima para 0 estado fundamental

Conclui-se entao que 0 conhecimento de n(r), determina a fun~ao de onda do estado

fundamental e portanto todas as propriedades deste estado. Este e 0 teorema de Kohn-

Hohenberg.



4.2.2 0 PRINCipIO VARIACIONAL

Como \lJe urn funcional da densidade n(r), a energia cinetica e a energia de interac;ao

tambem 0 sao. Assim e possivel definir urn funcional universal, F[n(r)], valido para

qualquer mirnero de particulas e qualquer potencial externo,

F[n(r)] = (\ltI(T + U)I\lt)· (4.7)

Atraves desse funcional define-se, para urn dado potencial v(r), 0 funcional de energia,

Eu[n) = J v(r)n(r)dr + F[n)'

sendo que para 0 valor correto de n(r) HK demonstraram que Ev[n) assume seu yalor

minima, igual it energia do est ado fundamental E, se as fun~oes admissiveis sao restritas

a condi~ao,

N[n) = J n(r)dr = N.

A maior parte da complexidade dos problemas de muitos corpos advem da deter-

mina~ao do funcional universal F[n), ja que se F[n) fosse urn funcional simples e conhecido

de n, 0 problema da determina~ao da energia do estado fundamental e da densidade seria

relativamente facil; requeriria meramente a minimiza~ao de urn funcional da densidade

em tres dimensOes, isto e :

hF
v + - = Jl (4.10)

hn
onde Jl e urn multiplicador de Lagrange a ser determinado a partir da eq. 4.9.

B usual se extrair de F[n] 0 termo devido a intera~ao Coulombiana ao escrever-se,

F[ ] = ~J n(r)n(r')drdr' G[]
n 2 Ir _ r'l + n

E [ ] = J ( ) ()d ~ J n(r)n(r')drdr' G[]
v n v r n r r + 2 Ir _ r'l + n



onde G[n] e urn funcional universal como F[n].
Kohn e Sham [16] definiram G[n] como

onde Ts[n] e a energia cinetica do sistema de eletrons niiO interagentes com densidade

n( r) e Exc [n] e, por definic;ao, a energia de correlac;ao e troca do sistema interagente com

densidade n(r).

4.2.3 AS EQUACOES DE KOHN-SHAM

, , J I 1J n(r)n(r')drdr' I

Ev[n (r)] = Ts[n (r)] + v(r)n (r)dr + 2" Ir _ r'l + Exe[n (r)]

Resta agora minimizar Ev[n'] em termos de n'.

Da eq. 4.14 vemos que omitindo-se 0 ultimo termo 0 problema de minimiza~ao de

Ev[n'] seria identico it minimiza~ao da energia de Hartree. Dai a razao de denominarmos

Exe [n' (r)] como a energia de correla~ao e troca.

Minimizando a eq. 4.14 sujeita it condi~ao da eq. 4.9 obtemos a condi~ao de Euler

6Ts[n]
6n(r) + </>(r)+ Vxe - /l = 0

( ) _ 6Exe[n)
Vxe r - 6n(r)

Como ja nos referimos /l e 0 multiplicador de Lagrange associado it eq. 4.9.



As eq. 4.15, 4.16 e 4.17 devem ser resolvidas autoconsistentemente, contudo fare-

mos mais uma aproximac;ao, a chamada aproximac;ao de densidade local (Local Density

Aproximation -LDA), que sera aplicada a eq. 4.1i.

Para urn sistema em que a densidade \'arie lentamente podemos aplicar LDA e escrever

Exe[n) como [16)

Exc[n] = J fre(n(r))n(r)dr

onde (xe( n) e a energia de correlac;ao e troca por particula de urn gas de eletrons uniforme.

Em LDA

d
vxe(r) = dn txc(n(r))n(r) = Jlxe(n(r))

onde Jlxe( n) e a contribui<;ao de correla<;aoe troca para 0 potencial quimico de urn sistema

uniforme.

Como vimos, quando da minirniza<;ao de E~.[n'], a ausencia de Exe implicaria na mi-

nimiza<;ao da energia segundo Hartree. Analogamente 0 conjunto de equa<;oes a serem
resolvidas auto-consistentemente na ausencia de vxe(= J.Lxe) nos leva it solu<;aodas equa<;Oes

de Hartree. Assim e plausivel que a presen<;ade Vre nos leve a solucionar auto-consisten-

temente as equa<;oes

N

n(r) =L Ith(r)12

i=l

onde a soma deve ser efetuada sobre os N est ados ocupados. As eq. 4.20, 4.21 e 4.22

constituem as chamadas equa<;Oesautoconsistentes de Kohn-Sham [23].



-4.3 A APROXIMACAO DE THOMAS-FERMI

Como dito anteriormente a aproxima~ao de Thomas-Fermi constitue a versao mais

simples da teoria do funcional densidade. Historicamente esta aproxima~aa tern como

base a teoria estatistica de Thomas-Fermi [19, 20] que foi aplicada no estudo do gas de

eletrons nao homogeneo. Tal aproxima~ao local sera melhor quando a densidade eletronica

n( r), ou 0 potencial que a gera, varia de urna frac;ao pequena sobre urn cornprirnento de

onda eletronico caracteristico. Esta condic;ao nern sernpre e obedecida como por exernplo,

em atomos e moleculas , onde em regioes pr6ximas ao micleo 0 potencial e singular. No

entanto ainda assim existe urn regime de validade da teoria, a saber, 0 limite estastistico

de muitos eletrons. Portanto em resumo a aproximac;ao de Thomas-Fermi e valida nos

seguintes regimes:

a) Densidade eletronica n(r) variando lentamente.

b) Limite de altas densidades.

o objetivo da aproximac;ao de Thomas-Fermi e fornecer urn metodo em que a den-

sidade eletronica seja obtida a partir de urn potencial efetivo vej(r), potencial este que

com pOem 0 conjunto de N equac;oes de Schrodinger na aproximaC;ao do eletron inde-

pendente de urn sistema de N eletrons interagentes ( vide equaC;Oesautoconsistentes de

Kohn-Sham).

Como a teoria de Thomas-Fermi utiliza as relac;Oesde urn gas de eletrons uniforme, 0

nosso ponto de partida sera obte-las.

Seja urn gas de eletrons uniforme composto de N eletrons localizado numa regiao de

volume V. Entao sua densidade media e dada por

N
no= -V

No est ado fundamental todos os estados no espac;o dos k, saa preenchidos ate k = kF,

que e 0 vetor de onda de Fermi do sistema. Temos entaa que 0 nfunero de eletrons e dado

pelo volume contido na regiao de zero ate kF dividido pelo volume elementar do espac;o

k,
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onde 0 fator 2 se deve ao fato de cada estado k possuir dois niveis eletronicos ( urn para

cada valor do spin ). Assim a densidade eletronica media se relaciona com kF por

k}
no = 311"2 (4.25)

o proximo passo e assumir que as rela<;oesde urn gas de eletrons uniforme podem ser

aplicadas localmente para urn gas de eletrons nao homogeneo. Isto implica que em uma
dada posi~ao r 0 numero de eletrons por unidade de volume n(r), no estado fundamental

e dada por

onde kp deve ser especificado para cada posi~ao r.

No regime em que a densidade eletronica n(r) varie lentamente a energia cinetica do

sistema nao interagente T$[n]' pode ser aproximada pelo primeiro termo da expansao em

series do gradiente de n(r) [17],

T$[n] = J t[n(r)]dr

onde t[n] e a densidade de energia para urn sistema de eletrons nao interagentes com

densidade n.

Para eletrons livres na aproxima~ao de banda parab6lica pode se mostrar facilmente

que a densidade de energia cinetica e dada por

Utilizando esta equa~ao juntamente com a eqA.15, desprezando efeitos de correla~ao

e troca obtem-se,



(2m*)3/2
n(r) = 3 (Ji - ¢(r))3/2 (4.30)

37r21i
que nos da a densidade de carga como func;ao do potencial efetivo, Vef = 4>(r). Na

proxima sec;ao mostraremos como esta equac;ao nos permite calcular 0 potencial efetivo

de super-redes b-dopadas dentro da aproximac;ao de T-F.

-4.4 APLICA<;OES

Esta sec;ilOe dedicada a aplicac;ao dos formalismos desenvolvidos nas sec;oes anteri-

ores na determinac;ao dos potenciais efetivos e da estrutura eletronica das bandas de

conduc;ao e de valencia de super-redes b-Si:GaAs. Nesse calculo utilizaremos as equac;oes

autoconsistentes de Kohn-Sham corn base na aproximac;ao de massa efetiva para eletrons

na banda de conduc;ao e buracos na banda de valencia ( potencial de Hartree ), dentro

da aproximac;ao de densidade local (LDA). A super-rede que iremos tratar possuini urn

mimero finito de celas unitarias implicando numa relac;ao de dispersao discreta. Como

passo inicial dos calculos autoconsistentes determinaremos 0 potencial efetivo segundo a

aproximac;ao de Thomas-Fermi. It importante frisar que os cilculos serao realizados a

temperatura T=O.

, -
4.4.1 CALCULOS PARA A BANDA DE CONDU<;AO

A aproximac;ao de Thomas- Fermi fornece uma forma facil de determinar 0 potencial

efetivo do sistema. Ela foi utilizada pela primeira vez em semicondutor 6-dopado por [24]

e em super-redes por [18]. Utilizaremos da mesma a fim de que em uma primeira aproxi-

mac;ao determinemos 0 potencial efetivo que alimentara as equac;Oesautoconsistentes.

Utilizando a eq. 4.30 que nos da a densidade de carga como func;ao do potencial

efetivo, juntamente com a equac;ao de Poisson, obtemos a equac;ao diferencial nao linear

de T-F que para uma super-rede de N ( impar ) periodos Q. crescida na direc;ao (001) e



d}vej 8 3
-d 2 = --[p- Vej(Z)]2 + 81rnDf(z) - 81rnAz 31r

",(N-l)/2 {r2M(~ "d)]}f(z) = L...j=_(N_l)/2exp -L-O- r. - J

f",(N-l)/2 {[~( 'd)]}dL...j=-(N-l)/2 exp - a Z - J Z

onde as distancias foram escaladas pelo raio de Bohr efetivo do GaAs ( a~ = 98, 7It )
e as energias por Rydberg efetivo ( Ry· = 5,83 meV ). No segundo termo a direita da

equa<;ao 4.31, nD e a densidade de dopantes por area de Bohr que supomos obedecer uma

distribui<;ao gaussiana com largura a meia altura Q. 0 terceiro termo indica que consid-

eramos a existencia de urn fundo residual uniforme de aceitadores, nA, como dopagem

intrinsica do material.

A equa<;ao diferencial nao linear de T-F e resolvida numericamente ao impormos as

condic;oes de contorno da super-rede na cela unitaria

dVej I dVej I - 0
-- d/2 = -- 0-dz dz

Uma vez determinado 0 potencial efetivo de T-F, que como mostrado por Barbosa

[18] e equivalente a aproximac;ao de Hartree, este e usado como ponto de partida para as

equac;oes autoconsistentes, dentro da aproximac;ao de massa efetiva. Como 0 movimento

dos eletrons e quantizado na direc;ao de crescimento z e livre no plano xy (onda plana ),

as equac;Oesautoconsistentes se reduzem as seguintes equac;oes unidimensionais: .

a) A equac;ao de Schrodinger

[- ::' + VH(Z) + V,,(z)] 1/>,..(z) = ',..1/>;•• (z)

onde i represent a 0 indice de minibanda, e kz e 0 vetor de onda na direc;ao z.
b) A equac;ao de Poisson que determina 0 potencial de Hartree, VH, devido a interac;ao

eletrostcitica mutua entre os eletrons e entre os eletrons e as impurezas intencionais e nao



n(z) = L:Nik.lv'ik.(ZW
i,k.

onde 0 e a func;ao escada, J1 e a energia de Fermi e Eik. saD as energia das minibanda i

com vet or de onda na dire<;ao z, kz• Quando a expressao de l";ikz for somada sobre kz,

obtemos Ni que e 0 numero de eletrons por unidade de area na i-esima minibanda.

Quanto ao potencial de correla<;ao e troca na eqA.34 varias parametriza<;oes saD en-

contradas na literatura, a nossa escolha residiu na parametriza<;ao analitica sugerida por

Hedin e Lundqvist [21].

Assim vemos do conjunto de eq. 4.34~ 4.35, 4.36 e 4.37 que, assumido urn potencial

de entrada \;i(z), podemos calcular as fun<;oes de onda. Das fun<;Oesde onda podemos

calcular a densidade de carga, n( z), que por sua vez gera urn potencial de saida "i(z ).

o metodo usual para resolver a equac;ao de Schrodinger no (n + 1)-esimo passo e usar

como potencial de entrada uma combinac;ao linear do potencial de entrada e 0 potencial

de saida da intera<;ao no n-esimo passo, ou seja,

com 0 < Q < l.

o potencial de saida do n-esimo passo nao pode ser usado como potencial de entrada

do (n + 1)-esimo pois acarretaria problemas de convergencia do metodo. Em relac;ao ao

passo em que 0 processo deve ser interrompido segue-se 0 criterio de convergencia usual

que e 0 de verificar as energias encontradas. 0 processo e interrompido no momenta em

que esta energia nao mais se altera dentro de uma precisao pre-fixada.

Para determinarmos a estrutura de minibandas temos de resolver a equa<;ao de Schro-

dinger. Escolhendo a origem do sistema de coordenadas tal que em uma cela unitaria

da super-rede 0 potencial seja uma func;ao par de z, podemos escolher duas soluc;oes



que sejam linearmente independentes com paridade definida dependentes da energia E,

satisfazendo

onde A e B sao constantes arbitnirias.

Do teorema de Bloch, da continuidade de 'lj) e de sua derivada em z = dj2 obtemos

( ) ). sin kz d) )
'l/J z = 'l/Jp(z + 72'l/Ji(dj2)~«dj2) 'l/Ji(Z . (4.43

Obtem-se ainda para urn dado valor da energia E, a rela<;ao de dispersao da super-rede

[22]

Resolvendo a equa<;ao acima para varios valores de energia verifica-se a forma<;ao de

minibandas como e mostrado pelo granco de F(E) versus E (fig.6.1), ja que apenas sao

permitidas energias tais que -1< F(E) ~ 1. Isso explica a razao de termos introduzido

o indice de banda i na equa<;ao de Schrodinger pois dado urn valor de kz temos varias

solu<;Oespossiveis em energia. Assim para cada i, 0 conjunto de niveis eletronicos especifi-

cados pela energia E = l:i(kz) e chamado minibanda de energia. Os valores de l:i(kz) sao



separados por lacunas ou gaps de energia. Para energias correspondentes a estes gaps. nao

hci estados de Bloch permitidos de forma a satisfazer as condic;Oes de contorno impostas.

Finalmente utilizando a relac;a.o de dispersao e efetuando a normalizac;ao reescrevemos

a func;ao de onda dos eletrons na banda de conduc;ao como

1Pik
z

(z) = 1Pp( z) + iR( E)1Pi( z)
J< lj)pl~)p > +R(EF < 1Pd1;'j >

(4.45)

para Izi ~ d/2 e com

4.4.2 CA.LCULOS PARA A BANDA DE VALENCIA

Os calculos referentes a banda de valencia sao estritamente analogos ao da banda de

conduc;ao. Nos concentraremos na banda de split-off que e a banda de interesse. Devemos

portanto ter 0 cuidado de substituir aonde se fizer necessario a massa efetiva da banda

de conduc;ao pela massa efetiva correspondente a banda de split-off e manter a coerencia

das unidades que escalam energia e distancias.

Urn ponto importante a ser mencionado e que no cci1culo do potencial efetivo da banda

de valencia devemos considerar apenas a contribuic;ao devido a Hartree, ja que 0 buraco

nao sente efeitos de correlac;ao e troca por ser uma particula distinguivel no mar de eletrons

em que est a inserido.

De posse dos dados da estrutura eletronica, cujas propriedades da banda de conduc;ao

foram estudadas por diversos autores [24, 25, 18],estamos aptos para fazer calculos de

espalhamento de luz em super-redes 6-Si:GaAs cujos detalhes apresentaremos no capitulo



Capitulo 5

.•.
ESPALHAMENTO RAMAN ELETRONICO

A partir de efeitos advindos da estrutura de banda, urn gas de eletrons num s6lido sob

a influencia de campos externos de radia<;ao, pode ser submetido por mecanismos outros

que nao 0 de flutua<;oes de densidade de carga. Urn deles e 0 de flutua<;Oesde densidade

de spin.

A teoria detalhada deste espalhamento foi obtida pela pnmelra vez por Hamilton

e McWhorter [8] onde foi demonstrado que transi<;oes eletronicas com flip de spin sao

passiveis de ocorrer em urn gas de eletrons. 0 efeito reside na mistura pelo acoplamento

spin-6rbita dos tres estados tipo-p da banda de valencia de forma a produzir estados de

carater misto (vide cap. 2), que nao sao auto-estados de spin como no caso dos est ados de

buraco pesado e split-off ou entao sao auto-est ados de spin somente para uma dire<;ao da

quantiza<;ao do mesmo (buraco leve). 0 flip de spin ocorre quando os campos de radia<;ao

induzem transi<;oes virtuais adequadas entre as bandas de condu<;ao e valencia.

Hamilton e McWhorter mostraram explicitamente que as polariza<;oes da luz incidente

e espalhada estao relacionadas ao tipo de espalhamento produzido. No caso de flutua<;oes

de densidade de spin, como vimos, as duas polariza<;oes sao ortogonais entre si, dando

origem ao espectro depolarizado.

Neste capitulo trataremos do espalhamento inelastico da luz (espalhamento Raman



eletronico) por flutua~oes de densidade de spin a temperatura zero, que serao aplicados a

super-redes b-Si:GaAs, com uma concentra~ao relativamente alta de dopantes. Obteremos

expressoes para a sec;aode choque de espalhamento em regimes que denominaremos de

ressonancia proxima e extrema ressonancia, dependendo da energia de excita~ao aplicada.

No primeiro regime a excita~ao deve possuir energia abaixo (mas proxima) ao gap Eo+~o
do GaAs. 0 segundo compreende valores de energia que coincidem com as energias de

transic;Oes eletronicas entre as bandas de valencia e conduc;ao.

-5.2 SE<;AO D~ CHOQUE EM SEMICONDUTORES VIA
FLUTUA<;OES DE DENSIDADE DE SPIN PARA T=O

Nesta se~ao seguiremos aproximadamente a teoria para 0 calculo da se~ao de choque

para 0 espalhamento inelastico da luz como formulada por Blum [26] para urn gas de

eletrons tridimensional em semicondutores cristalinos. 0 caso especificodo espalhamento

via flutua~oes de densidade de spin sera tratado para temperatura T=O.
Apesar de termos no caso presente uma estrutura em que urn plasma quasi-bidimen-

sional e formado, a formula~ao do problema e basicamente a mesma de urn plasma em
tres dimensOes.

o ponto de partida e 0 Hamiltoniano do sistema eletronico da super-rede Si:GaAs

b-dopada

p~ 1 e2

H = l:.-+ - l:.-+ V(r) (5.1)
"2m 2"~" ri)", 'or)

que inclui intera~OesCoulombianas e onde V(r) e 0 potencial devido aos pIanos de im-
purezas e a periodicidade da rede.

Neste tratamento calcula-se a se~aode choque sem se fazer uma aproxima~ao especifica

para os estados de partieula independente 10:) ; Holo:) = Eolo:), onde Ho = L Pi2/2m.
Embutido em 0: estao todos os indices quanticos para 0 Hamiltoniano Ho, como indices

de banda, spin, vetor de onda e numeros quanticos orbitais. E import ante notar que esta
formula~ao esta em contraste com calculos de massa efetiva e nao parabolicidade [27]onde

a eq. 5.1 e substituida por urn Hamiltoniano efetivo.



Para ca1cular a se<;ao de chogue devemos considerar 0 acoplamento do campo de

radia<;ao com 0 sistema eletronico. Para isso substituimos p na eq. 5.1 por [ p - ~ A (r) ],

onde A (r) eo potencial vetor do campo eletromagnetico no ponto r.

Tratando A (r) como uma perturba~ao, a probabilidade de transi~ao de urn foton

incidente (WL, kL, h) para 0 estado (ws, ks, is) e a concomitante transi~ao do estado

inicial \1), do sistema de muitos eletrons, para 0 estado final IF) e dada pelos elemen-

tos de matriz de operadores da forma A2 (r) e p.A(r).Os simbolos (WL,S, kL,s e h,s)
represent am respeetivamente a frequencia, 0 vetor de onda e a polariza<;ao do foton inci-

dente( espalhado). Utilizando a teoria de perturba<;ao de primeira ordem em A 2 (r) e de
segunda ordem em p.A (r), a expressao geral para a sec;ao de chogue diferencial e [8]

onde, ( ) indica uma media termica sobre 0 estado inicial W = ..•...J - WF e TO = e2jmc2 e

o raio classico do eletron.

MFI h.iSEmc:m,(F I c~co' II)+~~5(0' I iL 10'') ((31 is I (3')x
/j/j'

(
(F I clco' I i)( i I 4c{3' I I) + (F I 4c{3' I i)( i I clco' I I))

(E[ - Ei + nw[) (EJ - Ei - nWF) (5.3)

Na eq.(5.3) II), IF) e Ii) sao estados de muitos corpos do Hamiltoniano H, cl, C{3 sao

operadores de criac;ao e destruic;ao de estados de particula independente 10') e q e 0 vetor

de onda de espalhamento q = (kL - ks).



Para prosseguir no ccilculoe necessario recorrer a aproximac;Oesdado a dificuldade da

eq.(5.3). Estas SaDfeitas seguindo Hamilton e McWhorter [8]~concentrando a atenc;ao

para transic;Oes tais que os est ados II) elF) difiram por excitac;oes de elE~tronsdentro

de uma dada banda do semicondutor que no caso de interesse e a banda de conduc;ao.

o efeito das interac;oes Coulombianas nos elementos de matriz envolvendo momento e

nos denominadores de energia serao desprezados. Alem disso~ supor-se-a que 0 estado

intermediario de muitos eletrons difira do estado inicial e final somente por uma excitac;ao

de particula independente. Considerando portanto 0 espalhamento dentro da banda de

conduc;ao a partir de excita~oes de particula independente encontra-se

MFI =L (F I 10/3 C~C/3 I I)
0/3

No ca1culo de 101/3 utilizou-se completeza para eliminar os estados intermediarios de

muitos corpos e tomou-se WL ~ Ws (aproxima~ao quasi-estatica). It interessante notar

que este result ado e exato para particulas nao interagentes e que a soma sobre /3' inclui

somente estados da banda valencia. As intera~Oes entre as particulas nesse caleulo podem

ser mantidas apenas atraves da fun~ao de correla~ao do operador de par clc/3.

Expressemos agora a se~ao de choque em termos da transformada de Fourier da fun~ao

de correla~aopara 0 operador de par generalizado,

N L 100/3C~C/3'
0/3



onde Nt(t) = eiHtNte-iHt.

Na forma atual ainda nao podemos calcular 0 valor da eq. 5.i pois nao conhecemos

o estado exato de muitos eletrons II). Recorremos entao a uma aproximac;ao conhecida

como Aproximac,;a.ode Fases Aleat6rias (RPA -Random Phase Aproximation) [28).

Suponha que 0 gas de eletrons interagentes esteja submetido a urn potencial externo

da forma,

v = N e-iwt + Nt eiwt = L la;3e~eJ3e-iwt + he (5.8)
01;3

Esta perturbac;ao gera urn potencial eletrostatico induzido, L:OtJ3F~3de~el3ciwt + he .

Em RPA, 0 gas de eletrons interagentes responde segundo urn gas de particulas indepen-

dentes quando sob a ac;ao de urn potencial composto pelo campo externo mais 0 potencial

eletrostatico induzido pela perturbac;ao externa,

\I, (t) = ""'('V + Vind)et e e-iwt + hetot LJ lal3 al3 a 13
al3

Desta forma, uma func;a.oresposta linear a perturbac;ao externa e gerada. A parte ima-

ginaria da transformada de Fourier desta func;ao resposta e relacionada a transformada

de Fourier da func;ao de correlac;a.o, eq. 5.7, via teorema de flutuac;ao e dissipac;a.o [28].

Para achar a func;a.oresposta utilizaremos 0 metodo da equac;ao de movimento.

o Hamiltoniano eletronico efetivo em RPA e descrito por

HRPA = L Eae~eOt + ~ot(t)
a

onde Ea e a energia da particula no estado 0:. Atraves desse Hamiltoniano, a equac;ao de

movimento para urn par eIetron-buraco na banda de conduc;a.oe dada por

in :t (ebCa)t = ([ebea, HRPA])t

onde (}t sao os valores esperados no instante t.

Das regras de anticomutac;ao de operadores fermionicos obtemos



onde Vvv' = ')'vv' + V:~,d.
Vma vez que estamos considerando 0 regime de resposta linear de urn gas na,o intera-

gente ao potencial V (pequeno), 0 segundo termo do lado direito da eq. 5.12 e reescrito

onde 00 denota 0 valor esperado no estado fundamental, com no(nj3) sendo 0 mimero de

ocupa~ao do estado 0(,8).

Temos entao que

(Nt) _ '"' * (t ) _ '"' * Voj3(nj3 - no)w - L...J /oj3 cj3cOt w - L...J /Otj3 (to + E _ E )
Otj3 Otf3 nW j3 0

Como estamos interessados no mecanismo de flutua~oes de densidade de spin, e factivel

que os est ados 0 e ,8 da banda de condu~ao estejam numa representa~ao em que possuam

spins opostos (Vide sec.5.3). Portanto, V~3d = 0, ja que urn campo de origem eletrostatica

nao consegue "flipar" spins. A eq.(5.17) se reduz entao a

(Nt) _ '"' I 12 nj3 - no
w - .;;; /Otj3 (nw + Ej3 - EOt)

Pelo teorema de flutua~ao e dissipa~ao, a transformada de Fourier da fun~ao de cor-

rela~ao na eq.(5.7) e igual a (-7rt1 multiplicado pela parte imaginaria da fun~ao resposta



acima, multiplicada por urn fator dependente da temperatura (1+ nw) a ser dado abaixo.

Portanto,

100dt E
2

iwt
(Nt(t)N(O)) = - (nw + 1) 1mL ha;3!2 h n{3~ no E

-00 7r 7r 0{3 W + (3 - 0

onde nw = [exp(hwjkT) - 1]-1 e 0 fator de ocupa~ao de Bose-Einstein. Considerando 0

caso para T = 0, a sec;aode choque e entao dada por

d2a 2 (WS) 1 {'"' 2 Tl[3-na} ()
dndw = -TO WL ;lm ~ ho{31 E(3 _ Eo + hw + iT} 5.20

onde uma constante fenomenol6gica de amortecimento foi incluida no denominador da

equa~ao acima. Finalmente com mais algumas manipula<:;oes,a se<:;aode choque pode ser

reescrita como

d
2
a 2 (ws) '"' 2 )df2dw = TO WL ~ 110;31 n;3(l - no)6(h...: - Eo;3

sendo que agora (3 e Q represent am estados ocupados e desocupados respectivamente.

5.3 FATOR DE ESTRUTURA EM ESPECTROS DEPOLA-
RIZADOS

S(q,W) =L ho{312n{3(1- no)6(hw - EO(3)
Ot{3

onde EO{3 = Eo - E{3, como 0 fator de estrutura dinamico. Fisicamente este fator fornece

uma medida das transi<;;Oesreais induzidas pela excita~ao, 0 que equivale dizer que ele

mede a transferencia de energia do campo de radia~ao para 0 sistema.

Como vimos trataremos da obten~ao de espeetros depolarizados, 0 que implica dizer

que as polariza<;;oesincidente e espalhada sao perpendiculares entre si (h 1.. fS), Aliado,

utilizaremos a geometria de retroespalhamento onde escolheremos a dire<;;aodo vetor de

onda de espalhamento k = kL - ks, como normal ao plano de dopagem da super-rede



(plano xy).As polariza<;Oes incidente e espalhada adotadas serao fr', fy' respectivamente e

os vetores de onda incidentes e espalhados serao kL = kLz, ks = - ksz.Seguindo a nota~ao

usual, estas informa<;oes podem ser condensadas como z(x' y')= onde z e = denotam 0

senti do dos vetores de onda incidente e espalhado nas dire<;Oes (001), (DOT)do cristal e

x', y' os sentidos das polariza<;oes incidente e espalhada nas dire<;Oes (110) e (lIO).Com

isso 0 parametro /0:/3 toma a forma

_ ~ l:(( 0' I py,eikSz I /3') (/3' I Pr,eikLZ I /3) +
m /3' (£/3 - £/3' + nWL + i;)

+ (0' I Pr' eikLZ I (3') ((3' I Py' e
iksz I (3))

(Eo - E/3' -hWL + i;)

Como trataremos de situac;oes ressonantes 0 primeiro termo da equac;ao acima e despre-

1 (0' I Px' eikLZ I (3') ((3' I Py' eiksz I (3) (5.24)
;0(3 = - L-----------

m (3' (Eo: - E(3' - hWL + i")')

Na Figura 5.1 abaixo ilustramos as transic;6es virtuais descritas pelos elementos de

rnatriz contidas no parametro 10:(3' Nelas urn f6ton e absorvido excitando urn eletron de

urn est ado da banda de valencia, para urn estado da banda de conduc;ao. Urn eletron

da banda de conduc;ao "ve" 0 buraco deixado na banda de valencia e transiciona para

o mesmo emitindo urn f6ton. Assim temos que a transic;ao real sera a promoc;ao de urn

eletron de urn est ado ocupado para urn estado desocupado da banda de conduc;ao. 0

diagrama tambem fornece a inforrna~ao de que aumentos ressonantes do espalharnento de

luz por flutuac;oes de densidade eletronica ocorrem sornente em gaps 6ticos que envolvern

estados de eletrons livres.

Especifiquernos os est ados que aparecem no calculo dos elementos de matriz de 10:(3

com isso ficara claro a origem do termo flutuac;Oes de densidade de spin ou transi~6es com

troca de spin.

Os est ados da banda de condu~ao e de valencia podem ser escritos dentro da aproxi-

rnac;ao de massa efetiva como,



Figura 5.1: Transic;Oes interbanda virtuais que entram no calculo de S(q,w).A conservac;ao
de momento e mostrada. Os mimeros indicam a ordem das transic;oes.



eiknop represent a est ados de ondas plana no plano paralelo a dopagem.

~,~bL(z) e a func;ao envelope associada a minibanda n, com numero de onda

kz, normalizada na cela unitaria da super-rede.

u(b)(r) e a func;ao de Bloch relevante no ponto f.
Aqui 0 indice (b) se refere a banda de conduc;ao (c) ou de valencia (v). Tirando van-

tagem da rapida variac;ao dos u(b)(r) sobre os comprimentos caracterlsticos de variac;ao

das func;Oesenvelope 1/J~bL(z ),

v
I

"Iaf3

onde os estados I Q') se reduzem agora a estados de onda plana e func;oes envelope.

Os dois primeiros elementos de matriz da eq.(5.26), que envolvem as func;oes de Bloch

juntamente corn as componentes do momento, saa conhecidas como elemento de matriz de

momento para transic;oes interbanda. Tomando 0 parametro /o.{3, resolvendo os elementos

de matriz de momento interbanda utilizando as func;6es de Bloch ( vide Cap.2 ) da banda

de conduc;aa ( s i ou s 1) e da banda de split-off e nos reportarmos para a eq. 5.4 obtemos

PC1J = (x I Px Is) = (s I PII I y), etc ,

i 1saa autoestados da matriz de Pauli Uz.

Analisando a expressaa vemos que existe .uma flutuac;ao de spin mas nao de carga ja

que, a flutuac;aa de carga devido ao spin up e contrabalanc;ada pela de spin-down. Como

os estados descritos pelos operadores de criac;aa e destruic;aa se restringem a estados da

banda de conduc;ao que e esfericamente simetrica podemos mudar de representac;ao, por



MFI=L-iP3~'/~t3(F I C~+Ct3-+C~_Ct3+ I I)
ot3 m

que evidenciam transic;Oes com troca de spin. Conclui-se portanto que neste caso 0 meca-

nismo de flutuac;Oesde densidade de spin e transic;oes com troca de spin sao equivalentes.

Resta ainda considerar 0 efeito sobre 0 fator de estrutura dos dois tipos de espalha-

mento mencionados na introdw;iio deste capitulo:

a) ESPALHAMENTO EM RESSONANCIA PROXIMA
Nesse regime, incidimos luz na amostra com energia abaixo mas proxima ao gap

Eo + ~o. Podemos entao aproximar 0 denominador de energia da eq.(5.29) por

Fazendo uso dessa aproximac;ao os detalhes da estrutura dos niveis de energia SaDdes-

prezados, permitindo que se use completeza para eliminar os est ados intermediarios {3'da

banda de valencia. Portanto para este caso 0 fator de estrutura fica

b) ESPALHAMENTO EM CONDI<;;OES DE EXTREMA RESSONANCIA
Nesse caso, as energias da luz incidente coinci~em com as energias das transic;Oes

eletronicas entre as bandas de valencia e conduc;ao, nao permit indo que se fac;a a aproxi-

mac;ao do caso anterior. Com isso temos que levar em conta a estrutura detalhada dos

niveis. Nesse caso 0 denominador de energia da eq. (5.29) e dado por



m: e a massa efetiva eletronica da banda de condu~iw

p_-1 = m:-1 + m:;1 e a massa reduzida efetiva ( mso e a massa efetiva da

banda de split-off ).

Jill represent a 0 vet or de onda na direc;ao paralela ao plano de dopantes em

unidades reduzidas.
, ,

EcA k~), E {3' (k~ ) sao as energias em KII = 0 das mini bandas a, f3 .

Portanto nesse regime 0 fat or de estrutura e

5.4 C.ALCULO DOS ELEMENTOS DE MATRIZ

Nesta se~ao explicitaremoso ca.lculodos elementos de matriz contido nas eq.(5.31,5.33).

Por simplicidade calcularemos apenas para 0 caso de ressonancia proxima ja. que 0 regime

de extrema ressonancia e estritamente ana.logo.

Os estados envolvidos no calculocomo dados na se~ao anterior sao

In) eikll'Peikzz(e-ikzz'l/J~~z(z))

_ eikll·Peikzz4>~~.(z).



Verificamos portanto que as transi~;<)esno plano paralelo ao plano de dopantes sao

verticais. Nos desenvolvimentos acima A e a area da amostra no plano paralelo e L = N.d

e 0 comprimento total de uma super-rede de N periodos e cela unitaria d1 sendo que

utilizamos a nota~ao ko: = k~ ( z ).
A integral restante pode ser reescrita da seguinte maneira :

1 ld , . ,_ A-*(c) A-(c) eik Zdz{l + elk d + ... }N 0 'f'o:ka 'f'{3kl3

1 d ,( 1_ ik' N d)_ r A-*(c) A-(c) ik zdz e
N Jo 'f'o:ka'f'{3k13e 1- eik'd

onde k' = k{3 + q - ko: e <p~L= e-ikaz1jJ~t.

Portanto

M - jd/2 1jJ*(c) iqz1jJ(c) d h {I se k' = 01±gl'" t.q. Iko:l ~ g/2
o:{3 - -d/2 aka e {3k13 Z kii ,k~ 0 para outro valor

onde g e 0 vetor da rede redproca. Na equa~ao acima esta imbutida a conserva~ao de

momento na dire~ao de crescimento do crista!.

Existem duas possibilidades de se fazer as transi~Oesverticais no plano paralelo a
dopagem. Vma primeira e aquela em que 0 estado final esta abaixo da energia de Fermi.

Vma outra e a do estado final estar acima da energia de Fermi. As figuras 5.21 5.3 a seguir

ilustram esse detalhe.

Ate agora nao atentamos ao fato de que em semicondutores dopados e usual dividir

as contribui~Oesdas impurezas em duas partes. A primeira se refere a media espacial da

localiza~ao das mesmas, que no caso dao origem ao potencial da super-rede. A segunda e



Figura 5.2: Transi~oes verticais no plano de dopagem para 0 est ado final abaixo da energia
de Fermi.



Figura 5.3: Transic;;oesverticais no plano de dopagem para 0 est ado final acima da energia
de Fermi.

devido a flutuac;;Oesdesta media gerando urn potencial aleat6rio, que espalha os eletrons ao

Iongo do plano de crescimento. Isto implica numa quebra da verticalidade das transic;;Oes

no plano ap6s urn tempo caracteristico. Assim para levar em conta que 0 tempo de

vida das excitac;;Oese finito, substituimos 0 delta de conservac;;ao de energia dos fatores de

estrutura pela Lorentziana

1 r
F(w) = - (h E)2 f2' (5.39)

1r w - 01/3 +
onde r determina a largura da linha que caracteriza 0 tempo de vida da excitac;;ao.



Capitulo 6

Neste capitulo quantificaremos os desenvolvimentos teoricos apresentados anterior-

mente para super-rede 6-Si:GaAs crescida na direc;;aa (001). Em primeiro lugar apre-

sentaremos os resultados da estrutura eletronica obtidos pelo metodo autoconsistente.

A seguir seraa apresentados os resultados para 0 espalhamento Raman eletronico via

flutuac;;oes de densidade de spin que comparados aos dados experimentais a serem apre-

sent ados mostram excelente acordo.

As equac;;oesdiferenciais saa resolvidas numericamente pelo metodo de Runge-Kutta

de 49- ordem ~ as integrac;;6espelo metodo de Simpson.

Todas as distancias foram escaladas pelo raio de Bohr efetivo do GaAs (98,7 A) e as

energias por Rydberg efetivo (5,83 meV). Todas as energias possuem como referencia a

energia de Fermi (p = 0).

A

6.2 RESULTADOS DA ESTRUTURA ELETRONICA

As caracteristicas da super-rede 6-Si:GaAs investigadas teoricamente seguiram fiel-

mente os dados experimentais a menos do mimero de periodos que consideramos como 11

enquanto que experimentalmente 10. Os motivos que nos levaram a escolher 11 periodos



sao basicarnente de ordern cornputacional. No entanto verificarnos que 0 mirnero de

periodos nao infiui nos resultados a serem apresentados. A super-rede possui uma cela

unitaria Q = 500 A. A densidade superficial de eletrons e a medida experimentalmente

via efeito Hall, ns = 1 x 1Q12cm-2. Consideramos urn fundo uniforme de aceitadores

nA = 1 X 1015cm-3. Em rela~ao ao dopante Si, fizemos a suposi~ao de uma distribui~ao

gaussiana com largura a meia altura de 50A, ja que as camadas delta foram crescidas a

uma temperatura relativamente baixa ( 540 °C ) 0 que reduz processos de difusao.

A presenc;a do fundo residual de aceitadores desloca 0 nivel de Fermi para 0 nivel

de aceitadores. Tais estados SaG ocupados por e1etrons tornados dos poc;os de potencial.

Com isso 0 numero de eletrons numa cela unitaria nao sera mais igual ao numero nD

de atomos doadores. Supondo que cada atomo aceitador tome urn eletron do po<;ode

potencial temos que 0 numero de doadores e dado por

Para solucionar 0 problema da super-rede b-Si:GaAs para a banda de condu~ao re-
solvemos as equa~oes autoconsistentes 4.34, 4.35, 4.36 sujeitas as condi~Oes de contorno

da super-rede eq. 4.34.

Vma vez determinada as fun~oes de onda e 0 potencial efetivo, determinamos a estru-

tura de minibandas da super-rede atraves da rela~ao de dispersao das super-redes [22],

o grafico da fig.(6.1) ilustra a forma encontrada para determinar as minibandas da

super-rede.

No gnifico da fig.(6.2) encontram-se todos os detalhes de uma cela unitaria da super-

rede para a banda de condu~ao: potencial efetivo, estrutura discreta de minibandas,

mimero de ocupa~ao relativo, nivel de Fermi e as densidades eletronicas. A partir deste
grafico nota-se urn aumento na dispersao das minibandas a medida que se dirige para

energias mais altas revelando urn carater tridimensional. Isto pode ser verificado pela de-

localiza~ao das densidades relativas. Em outras palavras, a medida que nos aproximamos

da energia de Fermi, os eletrons tendem a possuir fun<;Oesde onda de eletrons livres.
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Figura 6.1: Grafico utilizado para deterrninarrnos 0 espectro de rninibandas de urna su-
per-rede.



Observa-se tambem uma diminui<;iwdas lacunas de energia que separam minibandas su-

cessivas e que formam a partir da energia de Fermi os estados do continuo.

Os ca.lculos para a banda de valencia de split-off estao apresentados na fig.(6.3). 0

procedimento seguido e amilogo ao da banda de condu~ao. Deve-se tomar cuidado entre-

tanto para manter a coerencia das unidades de energia na equa~ao de Schrodinger 4.34,
ja que 0 buraco possui uma massa efetiya diferente da do eletron da banda de condu~ao.

Em rela~ao ao potencial efetivo gerado, duas considera~oes devem ser feitas. A pri-

meira e que 0 rnesmo tern sinal contrario ao do eletron pois onde 0 eletron sente uma

barreira 0 buraco sente urn po~o e vice-versa. A segunda e que efeitos de correla~ao e

troca nao devem ser considerados, pois os buracos sao particulas distinguiveis em rela<;ao

aos eletrons, onde estao inseridos,.

Na banda de split-off ocorre urn mimero maior de minibandas quando comparamos

com a banda de condu<;~wsendo sua dispersao menor.

Nesta se<;aoapresentamos os resultados da teoria desenvolvida no Cap.5. As miniban-
das de condu<;aoserao identificadas com os indices 1, 2, ... em ordem crescente de energia

de forma a caraeterizar as transi<;6es entre elas. ( ex : E12, E23, etc. ).

Como ja mencionamos a geometria utilizada e a de retro-espalhamento com a luz do

laser incidindo perpendicularmente ao plano de dopantes, sintonizada proxima ao gap de
split-off. Isso implica em urn comprimento de onda da ordem de 64nA, 0 que nos da urn
vetor de onda de espalhamento

A constante fenomenologica de amortecimento " represent a 0 tempo de vida de urn

estado de buraco e 0 valor a ela atribuido e de 6 meV [29].
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Figura 6.2: Espectro de minibandas de conduc;ao calculado autoconsistentemente para
uma cela de uma super-rede 6-dopada de 11 periodos e distribuic;ao gaussiana dos dopantes
com largura a meia altura de 50 A, satisfazendo condic;Oesperi6dicas de contorno. As
densidades relativas e 0 potencial gerado se encontram no lado direito da figura.
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Do grafico experimental (fig. 1.1) somos induzidos a introduzir duas larguras de linha

r na func;ao espectral (vide Cap.5 eq.5.39). Atraves da comparac;ao da localizac;ao dos

picos com as faixas de transi<;ao possiveis obtidos teoricamente ( yer fig.6.4), identificamos

as larguras como pertencentes a duas classes de transic;oes: (a) transic;oes E1n. (b) todas

as outras transic;oes. Estas larguras se devem basicamente ao espalhamento por impurezas

doadoras ionizadas distribuidas aleatoriamente no plano de dopagem. Caso nao houvesse

impurezas 0 sistema deveria se comportar como urn oscilador harmonico com transic;oes

verticais no plano perpendicular it direc;ao de crescimento. No entanto, a presenc;a das

mesmas induz uma probabilidade de mudanc;a nos vetores de onda kll de forma a produzir
transic;Oesnao mais verticais. 0 tempo medio que as impurezas induzem uma transic;ao

nao vertical pode ser considerado como 0 tempo de vida da excitac;ao vertical. Este tempo

se relaciona com a largura de linha por,

r = ~ (6.4)
2TR

onde TR e 0 tempo de relaxac;ao de particula independente.O tempo de relaxac;ao e definido

como a probabilidade por unidade de tempo de que urn eletron com urn determinado

momento seja espalhado por outro com a mesma energia. Por medidas de Shubinikov
de Haas em estruturas b-dopadas em GaAs [32]verificou-se que existe uma relac;ao entre

o tempo de relaxac;ao e de transporte TtlTR ~ 2,5. 0 tempo de transporte e definido

como 0 tempo medio entre dois processos de espalhamento. Assim, conhecido 0 tempo

de transporte ( atraves da mobilidade de transporte ) podemos fazer uma estimativa da
largura de linha r.

Para as transic;Oes E1n que envolvem uma minibanda sem dispersao supomos que

a mobilidade de transporte seja analoga ao de uma delta simples. Este valor da or-

dem de 2.000cm2V-1s-1 [30] implica numa largura de linha r ~llmeV. Para as outras

transic;Oes consideramos como ajuste 0 pico da fig.( 1.1 ) em 1.872 meV onde verificamos

que r ~ 2, 3meV. Para sabermos se esta e uma estimativa razoavel para a largura de

linha, fazemos uma analogi a entre as mobilidades da super-rede e 0 result ado conhecido

da mobilidade de multiplos poc;os quanticos com dopagem seletiva de GaAs-AlGaAs sem

espac;ador [31]. Isto e possivel devido ao fato das func;Oesde onda nas minibandas de in-

teresse serem semelhantes para as duas estruturas. Para multiplos poc;osquanticos com a



mesma dopagem, a mobilidade de trans porte reportada e de 12.500cm2V-1 S-l [31]. Para

r dado pelo valor acima obternos uma mobilidade de transporte de 9.400cm2V-1 S-l para

a super-rede, que e consistente com a rnobilidade obtida para rnultiplos po~os qminticos. A

seguir apresentarnos os resultados do espalharnento Raman para as condi~oes ressonantes

propostas corn as larguras de linha acima sugeridas.

Na fig.(6.4) apresentamos 0 espectro das for~as de oscilador das transi~oes da super-

rede para 0 caso de ressonancia proxima. A forc;a de oscilador corresponde a expressao

do fator de estrutura em ressonancia proxima sem 0 alargamento introduzido pel a fUll<;ao

espectral. Sua importancia reside na identifica~ao das transic;Oes relevantes. A figura

tambem contem a for<;;ade oscilador do gas de eletrons uniforme com a mesma densidade
eletronica tridimensional.

Comparando os espectros do gas 3D com 0 da super-rede notamos que parte da for<;;a

de oscilador da ultima e transferida para regioes de alta energia. Estas regioes como

podemos verificar na figura SaDcaracterizadas por transi~oes E1n ou seja por transi<;;oes

a partir da primeira minibanda, que por nao possuir dispersao e tipica de urn sistema

quasi-bidimensional. Com isso podemos concluir que a super-rede com as caracteristicas

apresentadas e urn sistema em que coexistem urn gas de eletrons 3D e 2D. Esta conclusao

tern sido sugerida tambem por outros autores [33, 34].

Resultados experimentais e teoricos para varias energias de excita<;;aodo laser SaD

apresentados na fig.6.5 em condi<;;Oesde extrema ressonancia. Analizando os varios espec-

tros contidos na figura identificamos duas estruturas basicas. Urn pica pronunciado que e

identificado ( ver fig.6.4) como sendo de transi<;;Oesoriginarias do gas 3D e uma estrutura

larga correspondente as transi<;;oesE1c onde c represent a 0 quase continuo de estados.
Observa-se que as estruturas se deslocam em fun<;aoda energia do laser. Isto pode ser

explicado atraves da ressonancia em diferentes est ados kz dentro do gas 3D. Observamos

ainda que as transi<;OesE1c ressonam para energias bem acima do gap Eo + 6.0• Este

fato nos leva a considerar a superposi<;;ao das fun<;;oesde onda de eletrons da primeira
minibanda e buracos da banda de valencia.

Sabemos que os eletrons e buracos estao separados espacialmente. As fun<;;Oesde onda

dos eletrons da primeira minibanda SaDbem localizadas no centro da cela unitaria e as

fun~oes de onda do quase continuo podem ser consideradas como ondas quasi-planas. Os
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Capitulo 7

Investigamos neste trabalho 0 espalhamento Raman eletronico via flutuac;oes de den-

sidade de spin em uma super-rede h-Si:GaAs em condic;Oesde ressonancia proxima e

extrema ressonancia no gap de split-off.

o potencial efetivo e func;oes de onda da banda de conduc;ao e de valencia foram

determinados auto-consistentemente at raves da teoria do funcional densidade, dentro da

aproximac;ao de densidade local, utilizando como ponto de partida, a aproximac;ao de

Thomas-Fermi. No caso da banda de valencia efeitos de exchange e correlac;ao nao foram

considerados em virtude do buraco ser uma particula distinguivel no mar de eletrons em

que esta inserido.

A partir das func;Oesde onda determinamos a estrutura de minibandas de conduc;ao e

valencia at raves da relac;ao de dispersao das super-redes [22]. De posse dos dados acima

descritos calculamos as sec;Oesde choque nas condic;Oesressonantes propostas.

o espectro das forc;as de oscilador em ressonancia proxima mostrou que nesse sistema

existe uma transferencia de parte da forc;a de oscilador de urn gas 3D para urn gas 2D.

Isto indica que nesse sistema coexistem urn gas de eletrons 3D e 2D.

Em condic;Oes de extrema ressonancia, existe uma grande dependencia do espectro

com a energia de excitac;ao. Isto pode ser entendido como transic;Oes inter-minibandas

ressonantes. 0 espectro mostra duas estrturas bcisicas. A primeira atribuida a transic;oes

inter-minibandas do gas 3D. A segunda, com transic;Oes entre uma minibanda sem dis-

persao e 0 quasi-continuo de estados. 0 fato das transic;Oes de alta energia estarem bem



acima do gap Eo + ~o indica que existe uma superposi~ao de fun~Oesde onda de buracos

de baixa energia com estados altamente localizados da primeira minibanda. Isto decorre

da separa~ao espacial de eletrons e buracos.

Dos calculos apresentados concluimos que 0 espectro observado experimentalmente

e bem explicado por espalhamento Raman por transi~Oes inter-subbandas e que, uma

super-rede do tipo-6 possuindo as caracteristicas apresentadas e uma estrutura em que

coexistem urn gas de eletrons 2~ e 3D, onde a separa~ao espacial de eletrons e buracos

revelada em condi~oes de extrema ressonancia tern urn papel preponderante.
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