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Neste trabalho estudamos as propriedades eletronicas de um sistema
com dopagem planar ou delta. Resolvemos as equayoes de Schrodinger e
poisson autoconsistentemente na aproximayao de Hatree para diferentes
situayoes de interesse com ou sem campos magneticos ou eletricos
externos. 0 metodo empregado para resolvermos a equayao de Schrodinger
e baseado na tecnica do split operator. Obtemos 0 potencial efetivo, os
niveis de energia e a densidade eletronica em funyao da temperatura,
densidade e largura de difusao dos doadores.

Para um campo magnetico uniforme aplicado perpendicularmente ao
plano de doadores mostramos que nao ocorre nenhuma alterayao na
estrutura das sub-bandas eletronicas no intervalo entre 0 e 20T. Para
um campo magnetico uniforme aplicado paralelamente ao plano de doadores
os niveis eletronicos sac deslocados para energias mais elevadas
provocando uma diminuiyao na populayao dos niveis mais excitados e um
aumento significativo na massa efetiva do eletron.

Para sistemas na presenya de um campo eletrico externo calculamos
a energia das sub-bandas eletronicas, a ocupayao, a polarizayao e a
capacitancia em funyao da voltagem externa, da densidade e da posiyao
das impurezas doadoras. Nossos resultados para capacitancia estao
qualitativamente em acordo com recentes resultados experimentais.



In this work we have studied the electronic proprieties of a
system with planar doping or a-doping. We have solved the Schrodinger
and Poisson equations self-consistently in the Hatree approximation for
several condition with or without external magnetic or electric fields.
In order to solve Schrodinger equation we have employed the split
operator technique. The effective potential, the energy levels and the
electronic density was calculated as a function of temperature, donor
density and donor diffusion width.

with external magnetic field applied perpendicular to the donors
plane it is shown that the sub-bands energies are not altered for
fields in the range of 0 to 20T. with magnetic fields applied parallel
to the donors plane we have observed that the energy levels are
shifted to higher energies and a depopulation of the excited levels
occur, also an enhancement of the electron effective mass is found.

with an electric field applied to the system we have calculated
the sub-bands energy levels, the electron concentration, the
polarization, and the capacitance as a function of the gate voltage,
donor density and the position of the donor plane. Our results for the
capacitance agree qualitatively quite well with recent experimental
data.





Desde a proposta inicial de Esaki e Tsu1
0 desenvolvimento no

crescimento de heteroestruturas tem se acentuado cada vez mais,
tornando-se um dos mais dinamicos ramos da Fisica nessa ultima decada.

Dentre uma variedade quase infinita de novas possibilidades de
estruturas um sistema, originalmente proposto por Wood e outros2

, tem
despertado um interesse cada vez maior. Nessas estruturas os atomos
dopantes, geralmente Si, sac introduzidos em um semicondutor,
geralmente GaAs ou AlGaAs, durante a interruP9ao no crescimento
epitaxial, 0 que resulta numa unica monocamada de ions carregados cujo
perfil pode ser descrito por uma fun9ao delta de Dirac. Urn esbo90
desse sistema comumente chamado de "o-doping", dopagem planar ou
dopagem delta e mostrado na fig. 1. A tecnica de crescimento de
sistemas com dopagem delta representa desta forma, 0 limite fisico na
distribui9ao de dopantes em semicondutores e certamente tera grande
importancia no desenvolvirnento futuro de novos dispositivos
opto-eletronicos.

Devido it. atra9ao eletrostatica os eletrons sac mantidos muito
proximos dos doadores ionizados, formando urngas quase-bi-dimensional.
Uma caracteristica particular deste sistema e a ocupa9ao de varias
sub-bandas mesmo para concentra90es moderadas de dopagem. Ao contrario
das heterojun90es com dopagem modulada, as estruturas com dopagem
delta nao apresentam alta mobilidade devido it. proximidade dos eletrons
aos ions que sac fontes de espalhamento. Entretanto devido it.

capacidade de se conseguir alta concentra9ao eletronica proxima it.
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Fig. 1 : Ilustra9ao esquematica do sistema com dopagem delta em
GaAs. Os atomos de si sac confinados num unico plano at6mico.



superficie do material3 abre-se perpectivas para 0 desenvolvimento de
dispositivos eletr6nicos entre os quais se destaca 0 transitor de
efeito de campo (o-FET).

Varias tecnicas experimentais tern sido usadas para estudar os
niveis de energia dos eletrons confinados no POyO de potencial criado
pelos atomos doadores e pelos propios eletrons. A evidencia direta da
formayao de sub-bandas bidimensionais em sistema com dopagem delta foi
obtida atraves das oscilayoes de Shubnikov-de-Hass observada por

. 4-6med1das de magneto-transporte e mais recentemente, atraves de
experimentos de absoryao no infravermelho longinqu07-s. Perfis de
dopagens com larguras de 18 e 20 A determinados por medidas de
Capacitancia-Voltagem (C-V) foram obtidas para dopagem de Si e Be
respectivamente9

-
10

• outras tecnicas tais como, espectroscopia
R 11-12 -" I t ~. 13 tIt t 14-16aman , ressonanC1a C1C 0 ron1ca, une amen 0 ressonan e e
espectroscopia de massa de ions secundarios17 foram utilizados para 0
estudo do sistema com dopagem delta. A espectroscopia de
fotoluminescencia na estrutura com dopagem delta simples contudo e
complicada devido ao fato que 0 potencial que confina os eletrons e
repulsivo para os buracos. Isto reduz a superposiyao das funyoes de
onda consideravelmente e consequentemente diminui a probabilidade de
recombinayao radiativa. Para conseguir 0 confinamento dos buracos os
experimentais tern estudado sistemas com dopagem delta com as camadas
de dopantes crescidas junto a superficie de GaAs ou junto a uma
heterointerface de GaAs-AIGaAS1s

-
19

. A recombinayao radiativa pode
ser observada nessas novas estruturas.

Do ponto de vista teorico, 0 sistema com dopagem delta simples,
tern sido estudado por calculos auto-consistentes, na aproximayao de

t 4 • - d . 20-21 T t dHa ree, ou na aprox1mayao e Thomas-Ferm1 . em se mos ra 0 que
ambos os calculos sao equivalentes e que estao em boa concordancia com
os resultados experimentais. Contudo geralmente estes calculos
consideram a estrutura com dopagem delta ideal. Efeitos da difusao dos
doadores ao longo da direyao do crescimento que, conforme demonstrado
por medidas de C-V sac algumas vezes da ordem de 200 A, a presenya de
dopagem residual, campos eletricos devido a interfaces ou campos
eletricos e magneticos externos geralmente nao sao considerados.



Recentemente, Degani22 tem calculado OS niveis eletronicos e suas
ocupa90es na aproxima9ao da funcional densidade local e tem
considerado os efeitos de difusao de doadores e dopagem residual.
Estes fatores modificam consideravelmente 0 potencial efetivo e
consequentemente os niveis eletronicos.

o avan90 tecnologico tem possibilitado um controle cada vez maior
do crescimento epitaxial e com isso a fabrica9ao de heteroestruturas
artificiais de alta qualidade com grande variedade de geometrias, 0
que vem revolucionando a fisica de dispositb~'os e semicondutores.
Entre essas possibilidades, varias estruturas envolvendo dopagem delta
foram propostas15

,23 e apresentam propiedades e aplica90es
interessantes.

o calculo da estrutura eletronica e problema fundamental para
compreensao das caracteristicas, tais como condutividade, mobilidade,
etc. Neste trabalho apresentaremos resultados de um ccHculo
auto-consistente, na aproxima9ao de Hatree, para varios sistemas com
dopagem delta.

No capitulo II apresentamos 0 metodo utilizado para a solu9ao da
equa9ao de Schrodinger. Discutiremos 0 formalismo, suas vantagens e
aplica90es . Serao mostradas tambem as aproxima90es usadas na
determina9ao do Hamiltoniano associado ao sistema com dopagem delta
bem como as condi90es de contorno usadas para a sua solU9ao.

No capitulo III discutimos inicialmente 0 sistema com dopagem
delta simples apresentando os principais respltados de estrutura
eletronica. Serao analisados em detalhe as varia90es nos niveis de
energia e ocupa9ao das sub-bandas em fun9ao da densidade de doadores,
largura da difusao e temperatura.

No capitulo IV consideraremos 0 efeito de um campo magnetico
externo aplicado na dire9ao perpendicular ou paralela ao plano de
atomos doadores. Para um campo magnetico aplicado perpendicular ao
plano de doadores os niveis de energia no plano x-y serao os niveis de
Landau. Mostraremos que isto nao altera 0 potencial efetivo na dire9ao
z, a densidade eletronica e a estrutura de sub-bandas. Para campos na
dire9ao paralela ao plano de doadores 0 comportamento dos eletrons e
mais complicado pois seu movimento e confinado na dire9ao z tanto pelo



potencial eletrico quanto pelo campo magnetico externo. 0 efeito do
campo magnetico e produzir urn deslocamento diamagnetico nos niveis
eletronicos. Os niveis mais excitados cruzam 0 nivel de Fermi com 0

aumento do campo magnetico ocasionando uma diminic;:aona populac;:ao
destas sub-bandas. Ha uma visivel mudanc;:ana distribuic;:aode cargas
entre as sub-bandas e na relac;:ao de dispersao E (k). Outra
caracteristica importante que sera mostrada neste capitulo e 0 aumento
na massa efetiva do eletron em func;:aodo campo magnetico.

No capitulo V discutiremos 0 sistema com dopagem delta crescido
proximo a superficie do semicondutor e os efeitos da aplicac;:aode urn
campo eletrico externo. Essa e a estrutura usada para fabricac;:aode
transitor de efeito de campo (~-FET) e para experiencias de
tunelamento. Analisaremos entao 0 efeito do campo eletrico na
estrutura eletronica e distribuic;:ao de car~as. Neste capitulo
calcularemos ainda a polarizac;:aoe capacitancia em func;:aodo campo
eletrico externo. A seguir mostramos a influencia da posic;:aoda camada
de atomos doadores em relac;:ao a superficie nas propriedades
eletronicas deste sistema.

No capitulo VI apresentaremos as conclus6es deste trabalho.



MODELO TEdRICO PARA CALCULO DA ESTRUTURA ELETRCNICA
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Neste capitulo discutiremos 0 metoda te6rico utilizado para
calcular numericamente a estrutura das sub-bandas do sistema com
dopagem delta.

o metoda que utilizamos para calcular os niveis eletronicos desse
sistema consiste inicialmente em resolver a equayao de Schrodinger
dependente do tempo atraves do uso da tecnica do split operator. Esse
metodo era usado basicamente em dinamica molecular 24 e foi
recentemente adaptado para 0 use em fisica da materia condensada onde

• 25terns1do aplicado com sucesso
Inicialmente mostraremos como calcular numericafuente a evolu9ao

temporal de uma fun9ao de onda utilizando a tecnica do split operator.
A seguir mostraremos como encontrar os auto-estados e auto-funyoes de
urn Hamiltoniano atraves da evolu9ao temporal da funyao de onda no
dominio de tempo imaginario. Finalmente discutiremos como resolver
auto-consistentemente as equayoes de Schrodinger e Poisson associados
ao sistema com dopagem delta bem como as condiyoes de contorno
utilizadas.

METODO PARA SOLUGAO DA EQUAGAO DE SCHRODINGER DEPENDENTE
DO TEMPO

Para descrever 0 metoda do split operator partimos inicialmente
da equayao de Schrodinger dependente do tempo a qual pode ser escrita
na seguinte forma:



..• ( i ) ..•~(r,t+~t) = exp -h·H·~t ·~(r,t).

Considerando 0 Hamiltoniano H do sistema dado pela soma da
energia cinetica mais a potencial, ou seja:

p2 ...
H = 2m + V(r)

... P 2
...

e escrevendo-o na forma H V(r) + + V(r) podemos= -2- "2 --2-

~~(r,t+~t) [
-i'V(~) ·~t= exp 2'h

+ O(~t)3

] [
_i.p2.~t ] [*exp 2'm.h * exp

. ...
-~'V(r) ·~t

2·h J*~(~,t)

(11-4)

Na expressao acima 0 erro introduzido que e da ordem de ~t3 e
devido a nao comutatividade entre os operadores energia cinetica e
potencial. E importante observarmos que cada operador na equa<;::ao
(11-4) e unitario, consequentemente a norma da fun<;::aode onda e
estritamente conservada em qualquer instante de tempo.

Para calcularmos a evolUl;:ao temporal da func;ao de onda
prescisamos resolver a equa<;::ao(11-4) numericamente. Para isso 0...
espa<;::oe entao discretizado e 0 potencial efetivo V(r) e a fun<;::aode
onda inicial sac calculados em cada ponto da rede.

Geralmente no sistema com dopagens delta as condi<;::oesde contorno
sac impostas no volume ( bulk ). Neste caso e necessario considerarmos
urn sistema grande (da ordem de 10 ~m). Assim sendo 0 usa de uma rede
uniforme e inapropriado pois 0 grande numero de pontos da rede levaria
a um aumento consideravel no tempo de computa<;::ao, tornando-o
ineficiente. Para solucionar este problema, discretizamos nossa rede



nao uniformemente. Um menor espa9amento e considerado onde a fun9ao de
onda varia rapidamente e um maior espa9amento onde esta varia
lentamente. Os valores de espa9amentos usados em nossos calculos sao
da ordem de 1 A em torno da posi9ao da camada de doadores chegando ate
a 40 A nas regioes mais afastadas. 1sso permite uma maior rapidez no
tempo de computa9ao sendo possivel tratar grandes sistemas com um
menor numero de pontos.

Como no sistema com dopagem delta devemos resolver essencialmente
a equa9ao de Schrodinger unidimensional vamos a seguir particularizar
a equa9ao (11-4) para uma unica dire9ao que chamaremos "X".

o procedimento utilizado para resolvermos a equa9ao (11-4)
consiste inicialmente em multiplicar em cada ponto da rede uma fun9ao
de onda inicial 'J1(x,O) (-i'V(X)'l1t) Em seguida 0 operadorpor exp 2'h •

contendo a energia cinetica e aproximado pela seguinte expressao (ver
apendice A):

o operador do lado direito da igualdade e tambem unitario e preservara
a norma da fun9ao de onda. Outra observa9ao importante e que 0 erro
introduzido nessa aproxima9ao tambem e da mesma ordem (l1t3

) que na
equa9ao (11-4).

Para aplicarmos esse operador na nova fun9ao de onda, resultante
da primeira opera9ao as derivadas em cada ponto sac avaliadas como
diferen9as finitas tal que a solU9ao desse sistema e reduzido a
solu9ao de uma matriz tridiagonal. A seguir 0 resultado e novamente

. . (-i'V(X)'l1t)multlpllcado por exp 2 .h para obtermos a fun9ao de onda no
tempo l1t.Este procedimento e repetido iterativamente para calcularmos
a evolu9ao temporal da fun9ao de onda.

Para maior clareza no procedimento utilizado no calculo da
evolu9ao temporal da fun9ao de onda, apresentamos a seguir um esquema
mais detalhado dos passos seguidos.

1ndexando as posi90es e as distancias entre os pontos por i e l1i
respectivamente, temos:



~1-1 ~1 ~1+1----------+-------+-----+-----+-------+-------------
1-2 1-1 1 1+1 1+2

l/1(x ,t) -->1/11
1

V (X) ---->V1
1

Nas operayoes abaixo vamos considerar que a derivada segunda de
uma funyao e obtida usando diferenya finita de tres pontos e e dada
por:

£ 2 F(Xi) = 2*F(X1+~1)
ax (~ 1 (~1 +~ 1-1 ) )

2*F(X1) +
(~1'~1-1)

2*F(X1-~1-1)
(~1-1(~1+~1-1»

~(x,t+~t) exp[ -i·V(x)·~t ] [_i.p2.~t ] * exp [ -i'V(x)·~t ]*IJI(X,t)= *exp 2.m'h2'h 2'h
l J

~ (x)
l J

17(X)

Primeiro passe :
A primeira operac;ao considerando uma rede discreta e dada

~1 = exp (-i.V1.~t)*1/112·h

sendo essa operayao uma mUltiplicac;ao numerica simples em cada ponto
da rede.

Segundo passe :
Devemos resolver a seguinte equayao:

SERVI<;O DE BIBLIOTEC"AEiNroRMAC;,l,O • lralG
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[ i'h.~ta2J-1[ 'h~ta2J7}(x)= 1 - ---'-2 . 1 + )... '-2 *(;(x)
4'm ax 4'm ax

[1 _i· h.~t a 2 ] [ ).' • h. At a 2 ]
---'-2 *7}(x) = 1 + Ll -2 *C (x)4·m ax -4-'m-- ax •.•.

logo definindo c = i*h*~t e usando a equayao (II-7) para considerar a
2*m

rede discreta, temos:

(1 + (~1*~1-1»)7}1
c c * 1-1*7}1+1 ~1-1(~1+~1-1) 7} =~1(~1+~1-1)

(1 - (~1*~1-1») (;1 + C + C*(;1+1 *(;1-1 (II-13)~1(~1+~1-1) ~1-1(~1+~1-1)

L A.. 7} j = 8
1j=l 1J

A =
1j

pj j=i

pjj=i+1

pjj=i-1

e

81= (1 - (~1*~1_1»)(;1+ ~1(~~+~1_1)*(;1+1+ ~1_1(~~+~1_1)*(;1-1



o indice (i) representa cada ponto da rede. Logo reduz imos 0
problema a urn sistema linear cuja matriz associada e tridiagonal. A

solu9ao desse sistema fornecera os valores da fun9ao 11 (x) em cada
ponto i da rede. 0 algoritimo para inversao da matriz e facilmente

t d 1. . . t' 1 26encon ra 0 em 1vros de matemat1ca compu aC10na .

Terceiro pas so :

Repetimos a opera9ao do primeiro passo:

= exp (-i'Vi .~t») *11.
2.h 1

Atraves do procedimento acima encontramos uma nova fun9ao de
onda no tempo t+~t desde que conhe9amos a fun9ao de onda no tempo t.

No procedimento descrito acima mostramos como calcular a evolu9ao
temporal de uma fun9ao de onda. No entanto 0 nosso interesse neste
momento resume-se em calcular as auto-fun90es e os auto-val ores do
Hamiltoniano H. 0 metodo utilizado para isso consiste em fazer uma
pequena modifica9ao no esquema ja descrito ac:i.ma. A propaga9ao das

fun90es de onda e efetuada no dominio de tempos imaginarios ou seja,
substituimos t por -il:. Com essa modifica9ao pode se mostrar (ver
apendice - B) que a fun9ao de onda evolui para 0 estado fundamental do
sistema.

Os estados excitados sac obtidos usando-se 0 mesmo procedimento
mas impondo a ortonormalidade entre todos os estados. Para essa
opera9aO usamos 0 metodo de Gram-Schimdt, muito conhecido em algebra
linear. As novas fun90es de onda sac dadas por :

1/J.(X,t) - L <I/J.(x,t) 11/J.(x,t»I/J.(X ,t)
1 j<i J 1 J



Essa opera9ao e feita em cada passo durante a evolu9ao temporal.
Aqui e importante enfatizar que ao contrario da propaga9ao no tempo
real as fun90es de onda obtidas na propaga9ao no tempo imaginario
deverao ser normalizadas a cada passo.

Escolhemos um numero de fun90es de onda iniciais igual ao numero
de estados que desejamos encontrar. As fun90es de onda iniciais podem
ser praticamente quaisquer pois esse metodo e bastante eficiente e
pouco dependente do chute inicial, em nosso caso usamos os polinomios
de Hermite. A seguir fazemos uma evolu9ao no tempo imaginario com
incremento ~t para cada fun9ao de onda. A fun9ao de onda resultante
correspondente ao estado fundamental e entao normalizada. 0 proximo
passo e aplicarmos 0 metodo de Gram-Schimdt para a fun9ao de onda
resultante correspondente ao primeiro estado excitado, isto e,
ortogonalizamos em rela9ao ao estado fundamental, e normalizamos a
nova fun9ao. Esse processo e feito em ordem ascendente de energia para
todos os outros estados.

As fun90es de onda resultantes sac novamente evoluidas de ~t, ate
que uma convergencia na energia seja alcan9ada.

o incremento no tempo deve ser escolhido pequeno 0 bastante
para assegurar uma precisao no calculo das fun90es de onda. Esse tempo
geralmente e escolhido fazendo-se uma propaga9ao no tempo real e
observando a conserva9ao de energia, sendo escolhido um incremento de
tempo para 0 qual a energia permanece inalterada.

As caracteristicas mais importantes desse metoda de solU9ao da
equa9ao de Schrodinger sac:

1 - Boa estabilidade.
2 - Rapida convergencia.
3 - Convergencia praticamente independente do chute inicial nas

fun90es de onda.
4 - Possibilidade de se estudar qualquer p090 de potencial.
5 - Possibilidade de se estudar transientes, quando a propaga9ao

e feita no tempo real.
Na figura 2 mostramos um exemplo da evolu9ao no tempo imaginario

de dois estados de um p090 quantico servindo para ilustrar a
eficiencia do metodo.
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Fig. 2 : Propaqa9ao no dominio de tempo imaqinario da fun9ao de
onda para a obten9ao dos primeiros estados de u~ p090 de potencial de
larqura 100 A e profundidade de 250 meV. A curva salida corresponde ao
estado fundamental e a curva tracejada ao primeiro estado excitado. 0
intervalo de tempo (~t) e iqual a 0.1 fsec.



Na determinac;:aodos niveis de energia e as func;:oesde onda dos
estados ligados de um sistema com dopagem delta usamos aproximac;:aode
massa efetiva. Os efeitos de nao parabolicidad~ nao sac importantes27

e serao negligenciados em nossos calculos.
Os atomos doadores da camada delta sao introduzidos em uma

monocamada,
500-600 °c,
ate 200 A.

mas devido a alta temperatura de crescimento, em torno de
eles podem se difundir alargando a distribuic;:aoas vezes
Por esse motivo consideraremos em nossos calculos os

doadores distribuidos uniformemente numa espessura ~z. Uma
concentrac;:ao homogenea de impurezas residuais aceitadoras e

15 -3considerada em todo 0 sistema sendo igual a 5xl0 cm. As impurezas
residuais estao sempre presentes mesmo para os melhores crescimentos
ja realizados por qualquer tipo de sistema.

As interac;:oesentre os eletrons na banda de conduc;:aosac
consideradas na aproximac;:aode Hatree onde 0 potencial devido a todos
os eletrons e substituido por um unico potencial medio. Cada eletron

("J ((.P/"),I'se move entao num potencial efetivo VH. que degende apenas da camada
perpendicular a camada delta. Os efeitos de troca e correlac;:aonao sac
considerados nessa aproximac;:aoja que calculos recentes22 feitos na
aproximac;:aode densidade funcional local mostram que as correc;:oesna
energia de sub-bandas devido a esse efeitos podem ser negligenciados.

o potencial efetivo depende apenas da componente z, sendo que 0

movimento dos eletrons no plano paralelo a placa de dopagem permanece
livre. Considerando a simetria de translac;:aono plano x-yea
aproximac;:aode massa efetiva as func;:oesde ondas podem ser escritas
como:

.......
'I1nK (r) = exp (1K·p) * t;n ( z)

VS
... ...

onde K e 0 vetor de onda na direc;:aoparalela ao plano x-y, p a posic;:ao...neste plano (p=(x,y) e S e area da amostra. Nessa equac;:aoa onda



• -+

plana exp(1K-p) descreve 0 movimento dos eletrons no plano paralelov"S

a dopagem e a fun9ao ~n (z) descreve os efeitos do potencial na
dire9ao z.

Os auto-valores nessa aproxima9ao sac dados por

*onde mea massa efetiva do semicondutor, cujo valor em nossos
calculos sera de O.067me 0 qual corresponde ao GaAs.

Os valores de ~n(Z) e Cn sac obtidos a partir da solu9ao da
equa9ao de Schrodinger unidimensional:

r~
-co

*dZ~n (z) ~m (z) = onm

o potencial de Hatree que descreve as intera90es entre os
eletrons e destes com as impurezas e obtido atraves da solu9ao da
equa9ao de Poisson unidimensional:

d
2

4rre
2

[ ]dz2 VH(Z) = ----e-- n(z) - Nd(Z) + Na(z)

onde e e a contante dieletrica do material, cujo valor para 0 GaAs e
usado aqui e 12.9, n (z) e a densidade de eletrons, Nd(z) e a
densidade de doadores ionizados e Na(z) e a densidade de aceitadores
residuais ionizados.

A densidade de eletrons e dada por:

n(z) = L Nil~1(Z) 12

i



onde Nt e 0 mimero de eletrons por unidade de area que ocupam a
i-esima sub-banda. Esse numero depende basicamente da temperatura, da
energia da sub-banda e da energia de Fermi EF e e dado por:

o potencial na equa9ao (11-23) contem 0 termo de intera9ao entre
eletrons que de acordo com a equa9ao (11-24) depende da fun90es de
onda eq.(11.21). Esse termo transforma a equa9ao de Schrodinger em urn
problema de auto valores nao linear. Devido a essa interdependencia
devemos resolver auto-consistemente as equa90es de Schrodinger e
Poisson para obtermos os niveis de energia, as fun90es de ondas,
a densidade eletronica e 0 potencial efetivo.

As condi90es de contorno necessarias para a solU9ao das equa90es
apresentadas acima sac as seguintes (i) Campo eletrico nulo para
Izl=Wj2 e (ii) Potencial igual a ~o para Izl=Wj2. Aqui W e 0 tamanho
total do sistema considerado e ~o e a posi9ao do nivel de Fermi
relativo ao fundo da banda de condu9ao numa regiao do material onde 0

campo eletrico e zero e que geralmente esta a uma distancia
consideravel da camada de doadores. 0 valor do nivel de Fermi depende
apenas das caracteristicas do material hospedeiro, concentra9ao e
nivel de energia do aceitador e temperatura, sendo que a T=OK coincide
com 0 nivel das impurezas aceitadoras para 0 caso de dopagem tipo p.
Urn esquema do sistema com dopagem delta simples onde sao mostrados as
bandas de condu9ao e valencia, bem como 0 nivel aceitador e as
condi90es de contorno e mostrado na fig.3.

Numericamente a equa9ao de Schrodinger e resolvida pelo metodo da
evolu9ao temporal mostrado anteriormente.

A equa9ao de Poisson e uma equa9ao diferencial do 2a ordem, onde
a derivada segunda e numericamente calculada pela diferen9a finita de
tres pontos cuja solu9ao como ja vimos anteriormente e reduzida it

inversao de uma matriz tridiagonal. As condi90es de contorno
discutidas acima sac facilmente incluidas na solU9ao da equa9ao de
Poisson e sac determinadas apenas pelos dois pontos extremos da rede.
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Fig. 3 Ilustrac;:aoesquematica do diagrama de bandas de urn

sistema com dopagem delta, com atomos doadores distribuidos
uniformemente em uma regiao de largura ~z.



Urn esquema detalhado da soluc;ao da equac;ao de Poisson com a

inclusao das condic;6es de contorno e dada a seguir.

A equac;ao a ser resolvida e:

~Z2 VH(Z) = koNt(z)

2
41lek=--_oe

tu -1 tu+----+---- --------+-----+-----+----- ----+-----+
1 2 I - 1 I +1

e considerando VH(zi) --> VI

Nt (Z1) -->NI

a equac;ao (11-27) e dada por :

2VI- 1 2VI +
2VI +1 k*NIAl-1(Al+Al-1) =(Al*Al-1) Al(Al+Al-1)

Para considerarmos as condic;6es de contorno introduzimos os

pontos "0" e "n+1" onde 0 potencial e conhecido e assume 0 valor de <po

discutido acima.

Nesse caso para os pontos "1" e "n" a equac;ao (11-28) pode ser

escrita como:

2V1
(A1*Ao) +

2V2
k*N1

2Vo= -A1(A1+Ao) Ao(A1+Ao)

e

+ 2Vn-1
k*Nn

2Vn+1= -An-1(An-1+An) An(An-1+An)
2Vn

(An- 1*An)

Ao = A1

An = An-1 (11-30)

Aqui convem lembrarmos que 0 valor de <po e determinado pelo nivel

de Fermi no volume (bulk). A temperatura igual a zero temos : <po=Ec-Ea,



sendo Ec a energia do fundo da banda de conduyao e Ea a energia do
nivel aceitador.

Logo a representayao matricial da equayao (II-28), observando que
para os pontos "1" e IInil sac dados pela equayao (II-29), pode ser
escrita como:

n

L HijVj=Bi
j=1

M =
ij

2
flifli-1

2
fli(td +fli-1)

2
f1i-1 (f1i+f11-t)

o

pi j=i

p/j=i+1

p/j=i-1

e

kNi
kN1 Vo- -2f11

kNn Vo- -2f1n

pi h': 1 ,n
pi i=l

(II-33)
pi i=n

Onde (i) representa cada ponto da rede.
Assim a soluyao deste sistema linear atraves da inversao de uma

matriz tridiagonal nos permitira determinar 0 potencial de Hatree em
cada ponto da rede. Neste procedimento 0 nivel de Fermi do sistema e
bem determinado e coincide com 0 zero de energia. Os val ores de
energia em nosso sistema com isso ficam medidos em relayao ao nivel de
Fermi.

Para sistemas com dopagem delta com aplicayao de campo eletrico
externo ou que seja necessario considerarmos efeitos tais como estados
de superficie ou barreira-Schottky as condiyoes de contorno sac
ligeiramente diferentes mas podem ser facilmente implementadas nesse
metodo. Para esses sistemas 0 nivel de Fermi em relayao ao fundo da



banda de conduc:;ao na superficie do material e diferente do volume
(bulk) mas mesmo assim e bem determinado. 0 que fazemos entao e
considerar na relac:;ao (II-30) Vo * Vn+1. Nesse caso temos :

Vo = q>01

Vn+1 = q>On

q>01 e determinado na superficie do material e depende do sistema
considerado. Por exemplo para um sistema com campo eletrico externo
aplicado temos :

onde e~b e a func:;aotrabalho do material usado para fazer 0 contato
Schottky e Vc e a tensao eletrica aplicada. q>One determinado no bulk
e ja discutimos anteriormente.

As soluc:;oes das equac:;oes de Schrodinger e Poisson com as
condic:;oesde contorno discutidas acima sao encontradas pelo metodo de
aproximac:;oes sucessivas. Os passos seguidos sac os seguintes:

1- Determinamos as condic:;oesde contorno Vo e Vn+1.
2- Escolhemos as func:;oesde ondas iniciais ~.(t=O), onde i e 0

1

numero de estados que desejamos encontrar. Usamos nesse caso os
polinomios de Hermite centrados em z=O como chute inicial.

3- Resolvemos a equac:;ao de Poisson obtendo 0 potencial de
Hatree inicial VH(t), considerando apenas as cargas devido aos ions.

4 C 1 1 . .... (t)- a cu amos as energ1as 1n1C1a1S Ei .
5- Fazemos uma propagac:;ao no tempo imaginario, com intervalo de

fl.t,obtendo as novas func:;oesde ondas ~i (t+fl.t~0 intervalo de tempo fl.t
usado em nossos calculos e da ordem de 0.1 fsec.

E (t+fl.t)6- Obtemos as energias i e com esses valores determinamos
entao a densidade de eletrons n(z) {t+fl.t~

7- Obtida a densidade eletronica, calculamos 0 novo potencial de
Hatree VH(new).

Para facilitar a convergencia 0 potencial a ser usado na
iterac:;aosUbsequente e dado por uma combinac:;ao linear entre potencial



de Hatree calculado anteriormente e 0 novo potencial.
8- Calculamos entao 0 potencial a ser usado na proxima iterayao

por: VH(t+L\t)= (l-a) VH(t) + aVH(new),onde a varia de 0 a 1. Um valor
pequeno de a dara uma convergencia suave porem lenta, enquanto que
para valores proximos de 1, a convergencia e rapida mas em muitos
casos ocorre divergencia da soluyao. Logo escolhemos 0 maior valor
possivel desde que a convergencia seja mantida.

9- Repetimos novamente 0 processo voltando ao passo (5).
Esse processo termina utilizando-se um criterio de convergencia.

Em nosso caso esse criterio e que a diferanya de energia para todos os
niveis entre duas propagayoes consecutivas seja menor que 0.01 meV. Ou
seja :

E (t+L\t) (t)
1 - El ~ 0.01 meV

Essa precisao e mais do que suficiente para comparayao com
resuLtados experimentais.





Nesse capitulo discutiremos as caracteristicas de um sistema com
dopagem delta simples ou seja, uma camada de impurezas distribuidas
uniformemente em uma espessura !J.zenvolto em GaAs. Calcularemos os
niveis de energia eletronico, numero de ocupayao ou seja, a densidade
eletronica em cada sUb-banda, a densidade eletronica total e 0

potencial efetivo. Discutiremos tambem como esses parametros variam em
funyao da concentrayao e da largura de difusao dos doadores e da
temperatura.

No sistema com dopagem delta varios fatores podem influenciar na
forma, largura e profundidade do POyO de potencial, bem como nas
energias e ocupayoes de cada sub-banda. Os fatores mais importantes e
que serao discutidos a seguir sac a temperatura e a concentrayao dos
atomos doadores assim como 0 efeito de difusao destes doadores. A
concentrayao de impurezas aceitadoras residu~is sera considerado
constante e igual a 5x1015cm-3 que e um valor caracteristico para
estes sistemas. A concentrayao de impurezas residuais pode nos dar uma
ideia da qualidade da arnostra sendo que semicondutores de alta
qualidade com concentrayoes da ordem de 1014 cm-3 sac dificeis de
serem produzidos e amostras com dopagem residual maiores que 1016 cm-3

geralmente sac de qualidade inferior. Neste intervalo de concentrayao
calculos recentes 27 mostram que a variayao nas energias e ocupayoes
das sub-bandas nao sao relevantes.

consideraremos uma distribuiyao uniforme com espessura !J.z.
100 A, regiao de interesse para esse sistema, calculos

Para !J.z:5
22recentes



mostram que a estrutura de sub-bandas calculada considerando uma
distribuiyao uniforme ou gaussiana sao praticamente equivalentes.
Consideraremos tambem a temperatura igual a zero e a concentrayao de
doadores igual a 7x1012cm-2

.

A fig.4 mostra a forma do potencial efetivo e os respectivos
niveis de energia para quatro diferentes valores de largura de
distribuiyao de doadores (~z) sA, 50A, 100A e 2ooA. Nessa figura e em
todas posteriores as energias sac dadas em relayao ao nivel de
Fermi (Er=O)• ~

A forma e profundidade do potencial e bastante sensivel a difusao
dos atomos doadores. Podemos observar que para ~z=5A 0 potencial tem a
forma de "V" e com 0 aumento da largura ocorre um alargamento no
potencial sendo que para ~z=2ooA este ja tem uma semelhanya maior com
um poyO parab6lico. A profundidade do potencial efetivo sofre um
decrescimo de aproximadamente 118,8 meV quando ~z varia de 5 para
2ooA.

A densidade eletronica calculada em funyao da largura ~z e
mostrada na fig. 5. Podemos observar que os eletrons ficam confinados
em uma regiao de aproximadamente 300A de largura em torno da camada de
doadores. Para ~z=5A a distribuiyao e bastante localizada enquanto que
para ~z=2ooA 0 perfil e mais suave sendo os eletrons distribuidos
quase uniformemente numa regiao de aproximadamente 2ooA.

Os niveis de energia e a ocupayao das sub-bandas calculados para
varias sub-bandas em funyao da largura de dif.usao de doadores sac
mostrados na fig. 6. Observamos que essas quantidades sac bastante
sensiveis a varia<;:aode ~z. Para ~z=5A somente tres sub-bandas sac
ocupadas, a partir de ~z~10oA mais uma sub-banda cruza 0 nivel de
Fermi. Da fig. 6(a) podemos observar que a energia do estado
fundamental sempre aumenta quando ~z varia de 5 para 2ooA. As energias
dos niveis excitados a partir do segundo auto-estado por outro lade
sempre diminuem. Um comportamento diferente ocorre para 0 primeiro
estado excitado cuj0 comportamento e inicialmente uma diminuiyao na
energia com ~z mas a partir de ~z~10 A, quando 0 quarto sub-nivel
cruza 0 nivel de Fermi, ocorre um ligeiro aumento na sua energia. A
separayao entre os niveis, quantidade que pode ser medida

~
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• 7-8experJ.mentalmente , diminue, significativamente, para as duas
primeiras sUb-bandas, sendo que para os niveis superiores as variayoes
sac muito pequenas. Para t.z=200A os niveis sac praticamente
equidistantes confirmando 0 carater parab6lico do potencial.

Uma variayao na largura de difusao provoca uma redistribuiyao dos
eletrons nas sub-bandas, sendo que a ocupayao do estado fundamental
decresce de 4,14x1012cm-2 com t.z=5A para 2,88x1012cm-2 com t.z=200A.
Como consequencia ha um aumento na populayao dos niveis mais excitados
como podemos ver da fig. 6(b).

Podemos resumir 0 comportamento do sistema delta em funyao da
difusao dos atomos doadores da seguinte forma. Com 0 aumento na
espessura (t.z)da distribuiyao de doadores temos:

1 Diminuiyao na profundidade e alargamento do potencial
efetivo.

2 Aumento em energia e diminuiyao na ocupayao do estado
fundamental.

3 - Aumento no numero de sub-bandas ocupadas.
4 Diminuiyao na separayao entre os niveis das primeiras

sub-bandas.
5 Aumento na ocupayao e diminuiyao na energia dos estados

excitados.

No estudo dos efeitos da concentrayao de atomos doadores no
sistema delta consideraremos a temperatura T=OK e a largura da
distribuiyao de impurezas doadoras t.z=50A. A concentrayao de doadores

. t d t 12 -2 13 -2 - I . dsera oma a en re 2x10 cm e 10 cm que sac os va ores usuaJ.s e
dopagem. Para valores de densidade menores que' 1012cm-2,a descriyao
em termos de uma distribuiyao uniforme de dopantes certamente nao e
valida e seria necessario tratar a camada delta como impurezas
distribuidas randomicamente no plano. Para sistemas com dopagem

. 13 -2maJ.ores que 10 cm geralmente ocorre saturayao na concentrayao de
eletrons Iivres23,28-29.

A fig.? mostra 0 efeito da concentrayao de doadores no potencial
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efetivo. Podemos notar uma grande variayao na largura e profundidade
do potencial com a densidade de doadores. Com 0 aumento na
concentrayao ha um aprofundamento e estreitamento do POyO de
potencial. 0 fundo do potencial varia de -71,6 meV para -253,8 meV

12 -2 13 -2quando No passa de 2xl0 cm para 10 cm .
Com 0 aumento da densidade dos atomos doadores ha um

aprofundamento no potencial e consequentemente mais sub-bandas sac
ocupadas e um aumento na ocupayao de cada uma aelas e observado. Na
fig. 8 mostramos a variayao nas energias e ocupayoes das sub-bandas em
funyao da concentrayao de doadores. Podemos observar que a energia das
sub-bandas diminuem quase linearmente com 0 aumento na concentrayao

12 -2dos doadores. Para No~4x10 cm apenas duas sub-bandas estao ocupadas
. 12 -2sendo que a partl.r de No~9xl0 cm sac quatro as sub-bandas

ocupadas. Um aumento quase linear na ocupayao tambem pode ser
. 12 -2observado. Para 0 estado fundamental a ocupayao varl.a de 1,25xI0 cm

12 -2para 5,43xl0 cm quando a concentrayao de doadores varia de
12 -2 13 -22xl0 cm para 10 cm .

Em resumo podemos dizer que com 0 aumento na concentrayao de
doadores temos:

1 - Aprofundamento e estreitamento do potencial efetivo.
2 - Aumento no numero de sub-bandas ocupadas.
3 - Diminuiyao quase linear nas energias das sub-bandas ..
4 - Aumento quase linear na ocupayao das sub-bandas

efeitos da temperatura consideraremos um
12 -2 Ae difusao de doadores sac 7xl0 em e 50sistema onde a coneentrayao

respectivamente.
Nesse caso convem lembrar que nossas energias sac tomadas em

relayao ao nivel de Fermi e que este, medido em relayao ao fundo da
banda de conduyao, tem uma variayao com a temperatura. Inicialmente
calculamos 0 valor da energia de Fermi pois 0 utilizaremos nas
condiyoes de contorno conforme discutido no capitulo II.

Para 0 GaAs 0 valor do intervalo de energia proibida entre 0 tope
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da banda de valencia e 0 fundo da banda de conduyao (Gap) em funyao da
temperatura e dado por:

Eg (T) = 1519 - O.5405*T2/(204 + T) (meV).

o nivel de Fermi e determinado pela neutralidade de cargas. Para
o GaAs com uma dopagem residual de aceitadores (tipo p) teremos:

onde Ne e 0 numero de eletrons na banda de conduyao, Nb e numero de
buracos na banda de valencia e NA e 0 numero de aceitadores ionizados,
sendo essas quantidades dadas por:

Nc = 2· (2 ·n·mb· K:; r/2

\
NAONA --------....l-E-A---E-F....J-

1+~*exp KaT

nessas equayoes NAO e 0 numero total de aceitadores, KB e a constante
de Boltzmann e Fl/2(~)e a integral de Fermi sendo definida como:

xj

exp(x-~) + 1 ·dx ,

Resolvendo numericamente a equayao 111-2 podemos determinar a
energia de Fermi em funyao da temperatura.

o grafico da energia de Fermi, medido em'·relayao ao fundo da
banda de conduyao, em funyao da temperatura e mostrado na fig.9.
Podemos observar que a energia de Fermi aumenta com a temperatura
porem para baixas temperaturas (T<10K) 0 comportamento e diferente.
Neste caso inicialmente (T=OK) a energia de Fermi coincide com 0 nivel
aceitador havendo posteriormente uma rapida diminuiyao com 0 aumento



da temperatura. Esse comportamento do nivel de Fermi sera determinante
em alguns resultados do sistema com dopagem delta como veremos a
seguir.

A mudanc;:ano potencial efetivo com a temperatura e mostrado na
fig.10. Com 0 aumento da temperatura podemos observar uma ligeira
variac;:aoda profundidade do potencial. Quando a temperatura varia de
OK para 300K 0 valor do fundo do potencial muda de -195,7 meV para
-183,8 meV.

A fig.11 mostra as variac;:oesna ocupac;:aoe energia das sub-bandas
em func;:aoda temperatura. Com 0 aumento da temperatura os eletrons das
sub-bandas de menor energia sac excitados termicamente para as
sub-bandas de maior energia. Podemos observar que as ocupac;:oesda
primeira e segunda sub-bandas decrescem quase que linearmente com a
temperatura, em compensac;:ao,a quarta e quinta sub-bandas exibem um
comportamento contrario. Um comportamento ligeiramente diferente e
observado a baixas temperaturas (T<10K) onde as variac;:oes nas
populac;:oes das sub-bandas sac mais abruptas. Para a terceira
sub-banda em particular nesse intervalo de temperatura ha um ligeiro
aumento na ocupac;:aoenquanto que para T>10K observamos uma diminuic;:ao.

as niveis de energia sac bastante influenciados pela temperatura
como podemos ver da figura 11(b). Ha duas regioes com comportamentos
distintos, uma para baixas temperaturas (T<10K) e outra para
temperaturas maiores que 10K. Para T>10K observamos que ha um aumento
praticamente linear nos niveis de energia de todas as sub-bandas,
sendo variac;:oesligeiramente maiores para os niveis mais elevados.
Para T<60K temos quatro sub-niveis com energia menores que a energia
de Fermi e para maiores temperaturas encontramos apenas tres
sub-niveis. Para T<10K 0 comportamento dos niveis de energia e
diferente. Nesse intervalo de temperatura a variac;:aonos niveis
eletronicos e mais rapido e diferente para cada um deles. as niveis
mais excitados sofrem um decrescimo em energia, isto ocorre a partir
da terceira sUb-banda, sendo que as variac;:oesmais intensas ocorrem
para os niveis de maior energia. Para a primeira e segunda sub-banda
ocorre 0 contrario, as energias associadas a elas aumentam nesse
intervalo.
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Esse comportamento diferenciado tanto nos niveis eletronicos
como na ocupayao das subbandas e devido principalmente a variayao do
nivel de Fermi com a temperatura. Conforme foi mostrado para
temperatura igual a OK 0 nivel de Fermi coincinde com 0 nivel das
impurezas aceitadoras. Aumentando-se a temperatura observa-se urn

ligeiro descrescimo no nivel de Fermi ate T~lOK, para temperaturas
superiores a este valor 0 nivel de Fermi cresce monotonicamente. 0
comportamento do sistema constituido por uma dopagem delta simples com
a variayao de temperatura pode ser resumida no seguinte:

1 - Ha uma variayao no comportamento dos niveis eletronicos e
ocupayoes para baixas temperaturas (T<lOK), devido basicamente a
variayao do nivel de Fermi com a temperatura.

2 - Aumento das energias das sub-bandas com a temperatura.
3 - Aumento na populayao das sub-bandas mais elevadas ocasionando

uma diminuiyao na populayao das sub-bandas de menor energia.
4 Pequena elevayao no fundo do potencial com aumento da

temperatura.



EFEITOS DO CAMPO MAGNETICO NO SISTEMA COM DOPAGEM DELTA SIMPLES



Uma das tecnicas experimentais mais utilizadas para 0 estudo de
. d •. t 4-6. 30s1stemas com opagem delta sac as med1das de magnetotranspor e .

Geralmente nessas experiencias 0 campo magnetico pode ser aplicado
tanto na dire9ao perpendicular quanta na dire9ao paralela a
superficie do semicondutor e atraves dessas medidas pode se determinar
a ocupa9ao das subbandas eletr6nicas. Essas medidas sac de grande
importancia pois possibilitam a compara9ao dos resultados
experimentais com os calculos te6ricos.

Neste capitulo pretendemos estudar os efeitos do campo magnetico
aplicado paralelo ou perpendicular a camada de doadores. Estes efeitos
refletem-se no potencial efetivo e niveis de energia das sub-bandas do
sistema com dopagem delta e consequentemente na popula9ao das mesmas.

Primeiramente mostraremos como 0 Hamiltoniano que descreve 0

movimento dos eletrons e modificado quando um campo magnetico
constante e uniforme e aplicado ao sistema e as considera90es te6ricas
necessarias para resolvermos a equa9ao de schro~inger. A seguir os
resultados serao apresentados e discutidos.

Para um campo magnetico aplicado perpendicular ao
...•doadores, que denominamos de dire9ao IIZIl, temos B=(O,O,B).

e conveniente escolhermos 0 potencial vetor como sendo dado

plano dos
Neste caso

...•
A = (O,B'x,O)



do spin com 0 campo magnetico, e dado por

'~.[
2m

. ~Com a escolha apropriada do gauge para 0 potencial vetor A 0

Hamiltoniano e independente da coordenada "y", e uma vez que a direyao
••z" nao esta acoplada com a direyao "x", a funyao de onda pode ser
escrita como:

Resolvendo a equayao de Schrodinger as funyoes Xl(Z) e ~n(X) sac
dados pelas seguintes equayoes: ~

{- ~'h28: + ~(hKY + eBx
2m 8 x 2m c

(1 28
2

)-.·h -2 + VH(Z) 'xi(Z) = Cl'Xi( z)
2m 8z

Vamos entao analisar as equayoes IV-4 e IV-S separadamente.
A equayao IV-4 que des creve 0 movimento dos eletrons na direyao

"x", pode ser reescrita como:

{ 1. 28
2

1· 2 ') 2} () K ()- --. ·l.h 2 + -2 m we (x-xo .~n X = Cn( y). ~n X
2m 8 x



hcKy
eB

Essa equa9ao corresponde a um oscilador harmonico unidimensional
de frequencia we e centrado em xo, cuja solu9ao e bem conhecida31

. As
auto-fun90es sac proporcionais aos polinomios de Hermite e os
autovalores €n(Ky) dados por:

= (n +1 ) 'hwe2

que sac os conhecidos niveis de Landau.
Os auto valores sac independentes

sistema apresenta uma degenerescencia
considerando umcristal finito, pode ser

de Ky, consequentemente 0

a qual para cada orbital,
• (32)calculada e e dado por :

S'eBgar = ---2rrhc

A presen9a do campo magnetico quantiza 0 movimento no plano (x-y)
com os eletrons descrevendo 6rbitas circulares cujo raio Rn depende do
campo magnetico e do numero quantico n, e e dado por:

Rn2 = (2n + 1)~2

Para analisarmos a equa9ao IV-5 que descreve 0 movimento dos
eletrons na dire9ao "z", perpendicular ao plano das cargas doadoras,
usamos um procedimento ancHogo ao descrito no capitulo II para a
solU9ao do sistema com dopagem delta simples. A diferen9a basica
existente e que no delta simples 0 movimento' no plano (x-y) e livre
onde a energia e dada por hk2/2m * e nesse sistema com a presen9a do
campo magnetico 0 movimento e quantizado tornando a densidade de
estados uma fun9ao da energia, e consequentemente, a ocupa9ao dos
niveis sera calculada de forma diferente.



o sistema e resolvido auto-consistentemente da mesma forma
que descrito no capitulo II alterando-se apenas 0 numero de eletrons
por unidade de area que ocupam a i-esima sub-banda que agora e dado
por:

Nl - eB
1lhc

1
+ (n+l/2) hwo

KaT

Os resultados dos calculos neste caso mostram que 0 potencial
VH(Z) nao e modificado pelo campo magnetico e consequentemente os
niveis de energia e densidade eletronica tambem permanecem
inalterados. Podemos afirmar entao que para um campo magnetico
aplicado na direc;:aoperpendicular ao plano de doadores, direc;:ao"z", 0

movimento no plano (x-y) e quantizado nos niveis discretos de Landau,
mas 0 efeito no potencial e func;:oesde ondas dos eletrons na direc;:ao-z
e nula.

Esse comportamento do potencial de confinamento na direc;:ao-zcom
ocampo magnetico pode ser compreendido por dois efeitos relevantes no
problema. Primeiro com 0 aumento do campo magnetico os niveis de
Landau ficam cada vez mais espac;:ados(ver eq.IV-9), consequentemente
ha uma diminuic;:aono numero de niveis de energia abaixo do nivel de
Fermi, isso contribui para diminuir a populac;:aode eletrons em cada
sub-banda. Por outro lade com 0 aumento do campo magnetico a
degenerescencia da cada nivel de Landau aumenta (ver eq.IV-IO) 0 que
por sua vez contribui para um aumento no numero de eletrons por
sub-banda. 0 que acontece entao e que ha uma compensac;:aoentre esse
dois efeitos de forma que 0 campo magnetico na direc;:aoperpendicular
nao afeta 0 movimento dos eletrons na direc;:ao-z.

Esse resultado e particularmente importante ao analisarmos as
experiencias de Shubnikov-de-Hass, que servem para determinar as
ocupac;:oesdas sub-bandas. Nessas experiencias um campo magnetico
magnetico variavel e aplicado na direc;:aoperpendicular ao plano de

SERVIC;O DE 8IBLJOnE:\E-INF'ORM'AC;AO .. IFQSC
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doadores, de forma que 0 valor encontrado na ocupa9ao das sub-bandas
poderia ser interpretado como um valor medio. De acordo com nossos
resultados a ocupa9ao das sub-bandas e independente do campo externo.

Para campo magnetico aplicado na dire9ao ··paralelaao plano de
cargas temos:

-+B = (O,B,O)

-+neste caso e conveniente escolher 0 potencial vetor como A =
(B*z,O,O). Com essa escolha 0 Hamiltoniano do sistema pode ser escrito
na seguinte forma:

H = -!.;(-ih~ + ~BZ )2 _~:a:+ ~:a: + VH(Z)
2m ax 2m a y 2m a Z

onde a intera9ao do campo magnetico com 0 spin e negligenciada.
Para esse sistema a solu9ao para a fun9ao de onda e dada por:

-+
llf (r)

rue
= _1_.exp (iKx'x).exp (iKyy).cP (z)

v'S n.

neste caso a solu9ao da equa9ao de Schrodinger e reduzida a seguinte
forma unidimensional:

{
h2 a2

1 }- --.'- +VH(Z)+- m·wc2(z-zo)2'CPn,Kx(Z)=
2m a2z 2

C (KxI'CPKx(Z)
n n,

onde: eB e frequencia ciclotr6nicaWe = a•m
e (IV-17)

zo hc'Kx= eB



Nesta equa9ao VH(Z) e 0 potencial de confinamento
auto-consistente gerado pelas cargas doadoras da camada delta,
aceitadores residuais e eletrons. 0 termo apes VH (z) e 0 potencial,
VB(Z), gerado pelo campo magnetico. Observamos que VB(Z) e urnp090 de
potencial parabelico cujo centro "zo" depende' do vetor de onda kx
perpendicular ao campo magnetico B. Desta forma existe urnacoplamento
das dire90es x e Z e os niveis eletronicos relacionados com esses
graus de liberdades tern a forma c (Kx). A energia total do sistema e

n
entao dada por:

n2K/
E = • + c (Kx)

2m n

A equa9ao de Schrodinger (IV-16) e resolvida
auto-consistentemente juntamente com a equa9ao de Poisson a qual
determina VH(Z) da forma descrita no capitulo II, mas agora com as
seguintes modifica90es:

-_ .._-- -_. --

a: Nessa equa9ao os valores de Kx sac continuos. Em principio a
eq. (IV-16) corresponde a urn mimero infinito de equa90es. Entretanto
discretizamos 0 espa90 Kx e consideramos apenas os valores cuja
ocupa9ao, que depende da energia e sera discutido abaixo, forem
diferentes de zero. A solu9ao da equa9ao de Schrodinger e entao obtida
pelo metodo da evolu9ao temporal no espa90 imaginario para cada valor
de Kx independentemente.

b: As equa90es 1I-22 e 1I-23, do capitulo II, que fornecem a
densidade de eletrons necessaria para obten9ao do potencial VH(Z) sac
agora substituidas por:

Kmax
n(z) = L L

o
N Kx'lcpKx(z)12

i. i ,

onde N K e 0 mimero de eletrons por unidade de area que ocupam a
i, x

i-esima sub-banda entre Kx e Kx+~Kx e e dado por



de
v'e-en(Kx)

nessa equayao a integral e resolvida numericamente por um metodo
descrito na referencia 33.

Com as duas modificayoes
do sistema, utilizando as
discutidas no capitulo II.

acima e possivel encontrarmos a soluyao
mesmas condiyoes de contorno como

No estudo da influencia do campo magnetico no potencial efetivo
de uma delta simples consideraremos a temperatura igual a zero, a
concentrayao de aceitadores residuais igual a 5x1015cm-3, concentrayao

12 -2 12 -2 . . . d dde doadores com 5x10 cm e ax10 cm e campo magnet loCO varloan0 e
o a 20 Tesla.

A relayao de dispersao e (Kx) das quatro primeiras sub-bandas
calculadas com uma concentrayao de impurezas doadoras Nd = 5x1012cm-2

e distribuidas uniformemente em uma regiao de apenas 50A e
apresentada na fig.12 em funyao do campo magnetico externo. Podemos
observar nestes resultados dois importantes efeitos. a) Deslocamento
na energia para valores mais altos. b) Alargamento na relayao de
dispersao.

a) Observamos um deslocamento diamagnetico para todas as
sub-bandas sendo maior 0 efeito para os niveis de maior energia.
Discutiremos esse efeito com mais detalhes logo abaixo.

b) Da figura 12 podemos mostrar que 0 efeito do campo magnetico
na relayao de dispersao e bem maior para sub-bandas de maior energia.
Devemos notar tambem que diferentemente de POyOS quanticos com dopagem

• 34-35seletlova , onde 0 minimo da banda de conduyao e dependente da
dopagem e pode ocorrer para Kx ~ 0, 0 minimo de e(Kx) no sistema delta
ocorre para Kx=O e e independente da densidade de doadores. 0

".achatamento na relayao de dispersao pode ser ententido analisando-se a
equayao IV-16. 0 potencial devido a presenya do campo magnetico Vs(z),
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e nada mais que urn oscilador harmonico centrado em zoo Na ausencia de
urnpotencial de confinamento, isto e VH=O, e campo magnetico finito a
energia nao tern dependencia com zo (ou Kx), de forma que 0 sistema e
degenerado e a dispersao e plana. Com 0 confinamento VH(Z)*O, a
degenerecencia e entao levantada, e a energia passa a ser dependente
de zoo Essa dependencia e mais acentuada para sistemas cujo potencial
de confinamento (VH(Z» e mais forte.

A figura 13 mostra a varia9ao na energia do sistema delta com
Nd=5x1012cm-2 e 8x1012cm-2 em fun9ao do campo magnetico. Podemos
observar um aumento monotonico nos niveis de energia para todas
sub-bandas com 0 aumento do campo magnetico. A varia9ao da energia em
fun9ao do campo magnetico e diferente nos diferentes niveis
eletronicos, por exemplo, enquanto 0 estado fundamental, n=o varia de
apenas 4.6 meV quando 0 campo magnetico varia de 0 a 20T 0 segundo
estado excitado n=2 varia de 39,5 meV. Estes resultados sao para

.• 12 -2densldades de lmpurezas doadoras Nd=5x10 cm . Podemos entender este
comportamento dos niveis eletronicos em fun9ao do campo magnetico da
seguinte forma: Uma vez que as fun90es de onda dos estados excitados
sac mais extendidas e evidente que 0 efeito do campo magnetico externo
provoque uma pertuba9ao maior nestes estados.

o efeito mais importante do deslocamento diamagnetico e que os
niveis mais excitados podem cruzar 0 nivel de Fermi, como pode ser

. f . 12 -2 d' t dV1StO na 19ura 13. Para Nd=5x10 cm 0 segundo esta 0 eXCl a 0 n=2
. I d . d 012-2cruza 0 nlve e Ferml para B~10.3 T enquanto .que para N =8x1 cm

os estados correspondentes a n=3 e n=2 cruzam 0 nivel de Fermi a B~5.4
T e B~20 T respectivamente. Os valores do campo magnetico para os
quais os estados eletronicos cruzam 0 nivel de Fermi sac importantes
para compara90es com as medidas de magnetocondutividade. Ha uma
correspondencia entre estes valores do campo magnetico e aqueles para
os quais observamos maximos na derivada da magnetocondutividade ~ em
rela9ao ao campo magnetico (a~/aB) 5-6.

Ao compararmos a varia9ao em
diferentes densidades de doadores

energia das
o sistema

deslocamento diamagnetico para menor densidade. Este comportamento
pode ser entendido ao compararmos 0 raio ciclotronico, 0 qual e dado
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por r =..;(hc/eB) (para B=20T temos r ~ 60A), que dara a escala de
c c

comprimento do confinamento magnetico com a extensao do confinamento
gerado pelas cargas doadoras cuj0 valor diminui com 0 aumento da
densidade. Com baixas densidades de atomos doadores espera-se urn
comportamento dominado pelo campo magnetico enquanto que para
densidades muito altas e valores usuais de campo magnetico 0 seu
efeito torna-se menor.

A ocupa9ao das sub-bandas em fun9ao do campo magnetico e mostrado
na figura 14 para Nd = 5xl012cm-2 e Nd = 8x1012cm-2

• podemos observar
que nao ha urn comportamento regular para todas as subbandas. E notado
que a popula9ao do nivel fundamental sempre aumenta com 0 campo
magnetico, enquanto que para 0 nivel com energia imediatamente
inferior ao nivel de Fermi a popula9ao diminui. Para as sub-bandas com
energias intermediarias e observado urncomportamento onde inicialmente
ha urn aumento sendo que inicia uma diminui9ao a partir do momento em
que a banda imediatamente superior cruza 0 nivel de Fermi. Esse
comportamento deve ser analisado por dois fatores determinantes na
popula9ao das sub-bandas. a)O valor da energia em rela9ao ao nivel de
Fermi onde a popula9ao e maior para menor valor de energia. b) A

rela9ao de dispersao. Neste ultimo caso quanta mais achatada a rela9ao
de dispersao, maior deve ser 0 valor de Kmcixna equa9ao IV-19, de
forma que ha urnnumero maior de estados contribuindo para a populayao
daquela sub-banda. Com 0 campo magnetico ha urn aumento no valor da
energia e urn achatamento na relayao de dispersao em cada
sub-banda. Esses dois efeitos contribuem de forma contraria para a
popula9ao das sub-bandas sendo que 0 peso de cada urndesses fatores e
diferente nos diversos niveis. Para 0 estado fundamental, por exemplo,
a varia9ao na energia e minima de forma que 0 achatamento na relayao
de dispersao e mais importante, 0 oposto ocorre para as sub-bandas
ocupadas de maior energia.

Urn efeito importante do campo magnetico e a mudanya no valor da
massa efetiva das diversas sub-bandas. Na aproximayao de banda
parab6lica a energia e considerada quadratica em torno de Kx=O. A

varia9ao da massa efetiva m*(B) com 0 campo magnetico para as quatro
primeiras sub-bandas e mostrado na figura 15(a) e 15(b) para



(a)
3.5

n=o3.0

- 2.5'"Ie 12 -2u 2.0 No= 5x 10 em
'"-0

)( 1.5
n =1-Z 1.0

0.5 n=2

0.0
0 5 10 15 20

BCT)

Cb)
5

n=o
4-'" 12 -2I No= axlO eme 3u

'"0 n =1
)( 2-Z

n=2

n=30
0 5 10 15 20

BCT)
Fig. 14 : Ocupa9ao das varlas

magnetico para (a) ND=5xI012cm-2

A A 15 -3T=OK, L.lz=50 e NA=5xIO em •

sub-bandas (Nl) em fun9ao do campo
e (b) ND=8xI0

12cm-2
• Consideramos



Nd 12 -2 12 -2 .=5x10 cm e Nd=8x10 cm reSpect1vamente. Pode se observar um
aumento no valor da massa efetiva para todas as sub-bandas sendo que
esse aumento e mais acentuado para as sub-bandas com maior energia,
pois neste caso as fun90es de onda sac mais extendidas. Se compararmos
a varia9ao da massa efetiva para uma mesma sUb-banda, com diferentes
valores de concentra9ao de doadores, observamos que a mudan9a na massa
efetiva e maior quando a concentra9ao de doadores e menor. Esse efeito
pode ser visto na figura 15(c) que mostra a varia9ao da massa efetiva
do estado fundamental em fun9ao do campo magnetico para dois valores
diferentes de concentra9ao de doadores. Esse comportamento pode ser
entendido de maneira analoga a discutida na varia9ao da energia. Uma
vez que para maiores concentra90es de doadores 0 confinamento devido
ao potencial eletrostatico e maior de forma que a fun9ao de onda e
mais localizada, assim sendo havera um efeito menor do campo magnetico
neste estado. A transi9ao metal-isolante observada experimentalmente
em sistemas com dopagem delta6 pode ser atribuida, em grande parte, a
esse aumento na massa efetiva Ja que e sabido que a resistividade de
um material e proporcional ao valor da massa efetiva.

Para termos uma ideia da influencia do campo magnetico no
confinamento eletronico mostramos na figura 16 as fun90es de ondas das
quatro primeiras sub-bandas do sistema com dopagem delta com
Nd=5x1012cm-2 para campo magnetico igual a 0 e 20 Tesla. Podemos
observar urnaumento signficativo no confinamento para todos os niveis
sendo que as maiores pertuba90es ocorrem para os niveis de maior
energia, 0 que e esperado conforme discutido anteriormente. Convem
lembrarmos que neste sistema as fun90es de onda na dire9ao-z dependem
de Kx, e que na figura 16 temos as fun90es de onda para Kx=O. 0
potencial total e a soma de VH ( z) e VB ( z). Para valores de Kx*O 0

potencial magnetico tende a confinar a fun9ao de onda em torno de zo,
que e uma fun9ao de kx. Portanto a fun9ao de onda sera deslocada
ficando localizada em posi90es diferentes de zero. Esse deslocamento e
fundamental na determina9ao do potencial e densidade eletronica total
como veremos a seguir.

A figura 17 mostra a densidade total N(z)
VH(Z) em urnsistema com uma delta simples para

e 0 potencial efetivo
uma concentra9ao de
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d d d 12 -2 .oa ores N =5x10 cm com B=OT e B=2OT. Podemos observar que 0 efelto
do campo magnetico na densidade eletronica total e 0 potencial efetivo
e praticamente nula. Ha urn ligeiro acrescimo no confinamento
eletronico que consequentemente induz urn pequeno aprofundamento no
potencial. A pouca variayao na densidade eletronica e consequentemente
no potencial e interessante j a que varios aspectos sao relevantes
nesse comportamento. Primeiro, com 0 aumento do campo magnetico vimos
que hei uma diminuiyao na populayao das sub-bandas mais excitadas,
sendo os eletrons transferidos para estados de menor energia onde as
funyoes de ondas sac mais concentradas. Segundo, independentemente da
redistribuiyao de cargas nas sub-bandas 0 campo magnetico aumenta 0

confinamento em cada uma delas, conforme foi mo~trado na variayao das
funyoes de ondas anteriormente. Terceiro, e talvez mais importante, e
que 0 campo magnetico gera urn confinamento onde a funyao de onda e
centrada numa posiyao diferente de zero e que depende do valor de Kx.

Este causa urn alargamento na distribuiyao de cargas. Conforme nossos
resultados, esses tres efeitos tendem a se cancelar.

Em resume podemos dizer que os resultados mais importantes para
urn sistema constituido por uma delta simples na presenya de urn campo
magnetico paralelo ao plano de cargas doadoras sac os seguintes:

1- Hei urn achatamento na relayao de dispersao c (Kx) com 0 campo
magnetico

2- Ha urndeslocamento diamagnetico na energia das sub-bandas.
3- Hei uma diminuiyao na populayao das sub-bandas de maior

energia.
4- Aumento da massa efetiva do eletron para todas as sub-bandas

com 0 campo magnetico.
5- 0 potencial efetivo e a densidade total sac pouco afetados

pelo campo magnetico.
6- Os efeitos do campo magnetico sac mais importantes para

sub-bandas de maior energia e para sistemas com menor densidade de
doadores.

'
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Fig. 17 : (a) densidade eletronica total e (b) potencial efetivo
calculados para valores diferentes do campo magnetico com T=OK,
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·EFEITOS DO CAMPO EL~TRICO E DA SUPERFfCIE NO SISTEMA COM DOPAGEM
DELTA SIMPLES



o crescimento da camada de doadores em sistemas com dopagem delta
e em alguns casos feito muito pr6ximos a superficie do material. Estas
estruturas sac uteis para estudarmos tunelamento dos eletrons entre as

b d f· , 14,16su -ban as da camada dopada e a super 1C1e , para estudos do
transistor de efeito de campo em sistemas delta, aqui chamado
delta-FET3,23 t d d d'f - d t d d t'e para es u os a 1 usao os a omos oa ores a raves

d' d 'tA' 9,36-38 , tdas me 1das e capac1 anc1a-voltagem (C-V) • Nesses S1S emas um
metal, geralmente ouro, e depositado sobre a superficie do
semicondutor, formando uma barreira Schottky, onde uma tensao e entao
aplicada. Uma figura esquematica desse sistema e 0 respective diagrama
de bandas e mostrado na fig. 18. Nessa figura os contatos ohmicos,
indicados como fonte e dreno sac necessarios apenas para experiencias
de simulayao de delta-FETe Maiores detalhes quanto a fabricayao desses
materiais poderao ser encontrados nas ref. 3, 14 e 26.

Neste capitulo vamos estudar 0 efeito de um campo eletrico
aplicado no sistema com dopagem delta, calculando 0 potencial efetivo,
os niveis de energia e ocupayao em funyao da tensao aplicada no
contato. Duas outras caracteristicas importantes deste sistema serao
calculadas. Primeiramente a capacitancia em funyao da tensao aplicada
no contato a qual e obtida experimentalmente para determinarmos a
difusao dos doadores. Segundo, a polarizayao em funyao do campo
eletrico que nos dara a resposta dieletrica do sistema.

Nesses sistemas com dopagem delta um parametro importante na
determinayao de suas caracteristicas e a posiyao da camada de doadores
em relayao a superficie. Mostraremos entao 0 comportamento da energia
e a ocupayao das sub-bandas em relayao a este parametro.

Inicialmente discutiremos as considerayoes te6ricas necessarias
para a soluyao desse sistema e,a sequir 0 resultados numericos serao
apresentados e discutidos.
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Fig. 18 Ilustrayao esquematica (a) do arranjo experimental e
(b) do potencial efetivo de urn sistema com dopagem delta usado para
experiencias de tunelamento e como transistor de efeito de campo. e~b
e a barreira de potencial metal-semicondutor e Zo e a posiyao da
camada de doadores em relayao a superficie.



Conforme visto no capitulo II as condiyoes de contorno
necessarias para resolvermos 0 sistema com dopagem delta depende do
valor do potencial na superficie, <pOl, e no volume (bulk), <pOn.0
valor de <pOne determinado pelo valor do nivel de Fermi em relayao ao
fundo da banda de conduyao, e como discutido anteriormente, e dado
por:

o valor de <pOldepende de dois fatores : a) 0 valor do nivel de
Fermi na superficie do material que e determinado pela barreira de
potencial (e<pb) gerado pelo contato metal-semicondutor, con forme
mostrado na fig. 18 e depende basicamente do tipo de metal. Para 0

contato de cure em GaAs 0 valor de e<pbe de aproximadamente 1,0 eV e
sera 0 valor usado em nossos calculos. b) A te~sao eletrica aplicada

no contata que desloca 0 fundo da banda de conduyao em relayao ao
nivel de Fermi na superficie. Comessas considerayoes 0 valor de <pol e
dado por:

onde e~b e a barreira de potencial metal-semicondutor e VGe a tensao
eletrica aplicada.

Esses val ores das condiyoes de contorno sac as unicas
modificayoes no procedimento descrito no capitulo II para soluyao
auto-consistente das equayoes de Schrodinger e Poisson.

Para 0 estudo do sistema com dopagem delta na presenya de
campo eletrico externo aplicado consideraremos uma concentrayao
atomos doadores de 7XI012 cm-2 distribuidos uniformente numa camada
espessura de 50 A, a concentrayao residual de aceitadores
5 1015 -3 t· . - d dx cm e a emperatura 19ual a zero. A pOSlyaO a cama a

de
de

de

de



doadores em relac;:aoa superficie (Zo) e mantida constante e igual a
200 A. Um estudo mais detalhado dos efeitos de Zo nos niveis de
energia serao considerados na proxima sec;:ao.

Na fig.19 mostramos 0 potencial efetivo para quatro diferentes
valores de tensao Ve: -200, 0, 200 e 400 mV. Podemos observar uma
grande variac;:aona largura e na profundidade do potencial. 0 fundo do
poc;:ode potencial varia de -117,7 meV para -134,5 meV quando a tensao
aplicada varia de -200 mV para zero. Temos entao que a variac;:aono
fundo do potencial e bem menor que a variac;:aocorrespondente do
potencial na superficie. Isso ocorre porque com 0 aumento da tensao e
consequentemente 0 aprofundamento e alargamento do potencial existira
um aumento no mimero total de eletrons ocasionando uma blindagem
maior, de forma a minimizar 0 efeito da tensao externa. Nesse sistema
podemos observar tambem que devido a superficie 0 potencial e
assimetrico.

o efeito da tensao externa na densidade eletr6nica e mostrado na
fig. 20. Podemos observar que ha um aumento e um alargamento na
distribuic;:aodos eletrons como consequencia direta do comportamento do
potencial mostrado anteriormente. Podemos observar tambem que a
distribuic;:aoeletr6nica nao esta centrada na posic;:aodos atomos
doadores mas esta deslocada para a direc;:aocontraria a superficie. Com
o aumento da tensao aplicada a distribuic;:aotende a se tornar
simetrica com 0 centro de massa deslocando-se para a posic;:aodos
atomos doadores.

Os niveis de energia e a ocupac;:aocalculados para varias
sub-bandas em func;:aoda tensao externa (Ve) sac mostrados na fig. 21.
Para Ve menor que aproxirnadarnente-880 rnV nenhurna sub-banda tern
energia menor que 0 nivel de Fermi enquanto que para Ve=600 mV temos
tres sub-bandas ocupadas. Podemos observar que a energia de todas as
sub-bandas diminuem, e consequentemente 0, numero de ocupac;:aoe sempre
crescente. Este efeito era de se esperar devido ao comportamento do
potencial efetivo que se alarga e aprofunda.

Esse aumento no numero de eletrons nas sub-bandas e
consequentemente no numero total sac importantes para os experimentos
de espectroscopia de tunelamento14,16 pois representam as cargas
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Fig. 19 : Potencial efetivo
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Fig. 20 Densidade eletr6nica total calculada para diferentes
valores de tensao aplicadas no gate (Ve) considerando T=OK,
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tranferidas da superficie metalica para 0 semicondutor. Para voltagens
positivas os eletrons sac tranferidos do metal para as sub-bandas do
sistema com dopagem delta enquanto que para vol tag ens negati vas os
eletrons tendem a esvaziar essas sub-bandas. Nessas experiencias a
energia das sub-bandas eletronicas podem ser de~erminadas a partir da
primeira derivada da corrente de tunelamento.

o efeito do campo eletrico nas func;:oesde onda dos tres primeiros
estados desse sistema e mostrado na fig. 22 para dois valores
diferentes de tensao Vc=O e Vc=400 mV. Podemos observar dois efeitos
importantes nas func;:oes de onda com 0 aumento da tensao externa.
Primero, ha um aumento no confinamento sendo esse estreitamento na
func;:aode onda uma consequencia direta do aprofundamento do potencial.
Segundo, ha um deslocamento na func;:aode onda para a superficie sendo
que os maximos destas se deslocam de aproximadamente 30A neste
intervalo de tensao. Podemos observar tambem que as func;:oesde onda
sac assimetricas sendo que a maior probabilidade e observada a direita
da pos~c;:ao da camada de atomos doadores. A assimetria e
particularmente mais evidente para as func;:oesde onda dos estados mais
excitados.

Uma caracteristica importante para sistemqs corn campo eletrico
externo e a sua polarizac;:ao que dara informac;:oes sobre a resposta
dieletrica do sistema. A polarizac;:ao para poc;:os quanticos e fios
quanticos foram calculados recentemente39

-
42

• Para sistemas corn
dopagem delta calcularemos a polarizac;:ao em func;:aoda tensao externa
aplicada ja que nesse sistema 0 campo eletrico nao e bem determinado.
Os efeitos de acoplamento eletron-fonon, cujos efeitos nos calculos
da polarizac;:ao ern fios quanticos mostraram41 ser importantes, nao
serao incluidos nestes calculos preliminares e sera objeto de futura
investigac;:ao.

A polarizac;:ao por unidade de area e definida como:

P = <-ex> - <ex>VC Vc=O

sendo "e" a carga eletronica por unidade de area, x a posl.cao e Vc a
tensao externa aplicada enquanto que 0 simbolo <~ denota valor medio.
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No sistema com dopagem delta, tanto a carga eletronica quanto 0

valormedio da posi9ao modificam-se com a tensao externa.
A polariza9ao calculada para uma delta com uma concentra9ao de

doadores de 7xl012cm-2
, difusao de 50A, concentra9ao de aceitadores

residuais de 5xl015cm-3 e temperatura igual a zero e mostrado na fig.
23 para Vc variando entre -400 e 400 mV. Observamos uma polariza9ao
linear. Esse comportamento linear da polariza9ao, pelo menos nesse
intervalo de tensao, e de certa forma interessante pois nenhuma das
quantidades calculadas anteriormente e que sac importantes nesse
contexto, 0 numero de ocupa9ao e a distribui9ao de cargas, mostraram
uma varia9ao linear.

A determina9ao do perfil da concentra9ao dos atomos dopantes, ou
basicamente a difusao desses atomos durante 0 crescimento epitaxial, e
obtida atraves das medidas de capacitancia-voltagem (C-V). Nessas
experiincias a capacitancia do sistema e medidi em fun9ao da tensao
aplicada num contato Schottky. Os dados obtidos podem ser elaborados
para que urn perfil da distribui9ao de cargasem fun9ao da posi9ao
possa ser inferidos das medidas de C_V9, 36-38 • As interpreta90es
destes perfis e que darao as informa90es sobre a difusao dos doadores.

A capacitancia por unidade de area para urn sistema com dopagem
delta e definida como:

C = dQ/dVG,

onde Q e a carga eletronica por unidade de area, e mostrado na fig.
24 em fun9ao de Vc. Os parametros para esse sistema sac os mesmos
usados no calculo da polariza9ao e a capacitancia e calculada para
duas temperaturas T=OK e T=300K.

Para T=OK podemos observar duas regioes distintas para VG ~
-880mV e Vc ~ -880mV. Na primeira referente a Vc ~ -880mV a
capacitancia e constante e igual a zero pois nenhuma sub-banda esta
ocupada. Para uma voltagem aplicada igual -880 mV, a qual chamamos de
Vllmiar'0 nivel fundamental cruza 0 nivel de Fermi produzindo uma
varia9ao praticamente descontinua na capacitancia. Para Vc ~ -880 mV a
capacitancia ternurncomportamento praticamente linear nao mudando sua
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inclina9ao mesmo quando outros niveis come9am a ser ocupados, ou seja
quando estes cruzam 0 nivel de Fermi.

Para T = 300K 0 comportamento da capacitancia e semelhante, sendo
zero para valores abaixo de -1100 mV e com uma varia9ao linear para
tensc5es acima de -700 mV. A diferen9a maior ocorre para tensoes em
torno de V onde a transi9ao ocorre de maneira abrupta porem

IllDlar
continua consequencia da distribui9ao de Fermi isto e, a possibilidade
de ocupa9ao dos niveis eletronicos mesmo com energias acima do nivel
de Fermi.

Para uma compara9ao qualitativa, mostramos no destaque interno da
fig. 24 uma medida experimental da capacitancia versus a tensao

3 36externa' . Podemos observar um comportamento semelhante ao nosso
calculo te6rico. Entretanto para uma compara9ao quantitativa entre
nossos resultados e os experimentais precisariamos ter informa90es dos
parametros da amostra utilizada tais como a concentra9ao e posi9ao dos
atomos doadores.

Em resumo podemos dizer que para um sistema com dopagem delta
crescido proximo a uma superficie e com uma tensao externa aplicada,
temos:

1- Aprofundamento do potencial que neste caso e assimetrico com a
diminui9ao da tensao externa.

2- Aumento e deslocamento da densidade eletronica com tensao
externa.

3- Diminui9ao da energia de todos os estados e consequentemente
um aumento no numero de ocupa9ao com 0 aumento da tensao externa.

4- Deslocamento e localiza9ao das fun90es de onda com 0 aumento
da tensao externa.

5- A polariza9ao do sistema cresce lineramente com a tensao
externa.

6- Capacitancia calculada teoricamente tem comportamento
qualitativamente de acordo com 0 resultado experimental.



superficie do semicondutor um parametro importante e a distancia (Zo)

da camada de atomos doadores em relayao a ela. Estudos recentes tem
3 23mostrado ' que nos transistores de efeito de campo fabricados a

partir de estruturas com dopagem delta apresentam caracteristicas
favoraveis a esse tipo de operayao devido a alta concentrayao
eletronica, alta transcondutancia e voltagem de ruptura, e devido
principalmente a proximidade do canal eletronico a superficie.

Nesse trabalho estudamos a influencia da posiyao Zo na energia e
ocupayao das sub-bandas que sac caracteristicas basicas para
compreensao destes efeitos. Em nosso estudo consideramos a
concentrac;ao de doadores de 7x1012cm-2

, a difusao de 50 A,
• 15 -3 . 1concentrayao residual de acel.tadores de 5x10 em e temperatural.gua

d zero. A condiyao de contorno na superficie e dada apenas pela funyao
trabalho do metal sendo mantido constante e igual a 1,0 eV. Logo,
nessa simulayao nao consideraremos 0 efeito da tensao externa.

A fig.25 nos mostra a energia e ocupayao das sub-bandas em funyao
da posiyao (Zo) dos atomos doadores no intervalo de 200 a 500 A.
Podemos observar que estas grandezas sac bastante sensiveis a este
parametro. A energia decresce a medida que aumentamos Zo, sendo que a
variayao e mais acentuada para Zo pequeno. A energia do estado
fundamental varia de -80 meV quando Zo = 200A para -130 meV quando Zo

= 500A sendo este valor ja proximo ao de urn sistema delta simples
simetrico com os mesmas parametros, cujo valor d~ energia desse estado
e de -143,5 meV. Podemos observar tambem que 0 numero de sub-bandas
ocupadas depende da posiyao dos atomos doadores sendo que para Zo

menor que 380A duas sub-bandas estao ocupadas e para Zo maior que 380A
temos tres sub-bandas, que e equivalente ao de urn delta simples
simetrico com mesmos parametros. Isso mostra que para distancias acima
de 500A os efeitos da superficie nao sac importantes para esta
concentrayao de doadores.

o numero de ocupayao das sub-bandas tambem mostra uma forte
dependecia com Zo, Estes valores aumentam com 0 aumento de Zo. E
possivel que a obtenyao do numero de ocupayao das sub-bandas atraves
de medidas de magneto-transporte poderiam estimar a distancia da
camada doadora em relayao a superficie.



comportamento
da camada de

com dopagem
em relac;:ao adel ta em func;:ao da distancia

superficie da seguinte forma:
1- Diminuic;:ao da energia e aumento da ocupac;:aocom aumento da

distancia a superficie.
2- Com os parametros usados em nossos CcHculos os efeitos da

superficie nao sac importantes a partir de 500A.
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Neste trabalho estudamos a estrutura das sub-bandas eletronicas
para um sistema com dopagem delta. 0 calculo numerico foi realizado na
aproxima<;:aode Hatree utilizando um metodo baseado na tecnica do
split operator para a solu<;:aoda equa<;:aode SChrodinger. Neste caso
resolvemos a equa<;:aode Schrodinger dependente do tempo e fazemos a
evolu<;:aoda fun<;:aode onda no dominio de tempo imaginario. Esse metodo
mostrou-se muito eficiente na solu<;:aodeste sistema pois e muito
estavel e praticamente independente do chute inicial das fun<;:6esde
onda. Uma caracteristica importante deste metodo e que podemos
utiliza-Io para qualquer potencial e nos permite estudar sistemas com
dopagem delta nas mais diversas situa<;:6estais como, delta crescido em
po<;:osquanticos, deltas crescidos em barreira de potencial, deltas
crescidos junto a interfaces e super redes de deltas.

Fizemos um estudo te6rico detalhado do potencial efetivo, niveis
de energia e densidade eletronica do sistema com dopagem delta com e
sem campo magnetico ou eletrico externo em fun<;:aoda temperatura,
densidade e largura de difusao de doadores. Nestes calculos,
observou-se que a estrutura de sub-bandas e muito sensivel a todos
esses parametros. Mostramos que ha uma diminui9ao na profundidade e um
alargamento no potencial efetivo e consequentemente uma diminui9ao na
separa9ao entre os niveis eletronicos com 0 aumento da difusao dos
dopantes, sendo que para 1~20oA os niveis sao praticamente
equidistantes refletindo 0 carater parab6lico do potencial. 0 aumento
na concentra<;:aode doadores provoca um aprofundamento no potencial e
um aumento significativo no mimero e ocupa9ao das sub-bandas. Um
resultado importante verificado e a diminui9ao da popula9ao do estado
fundamental e consequentemente um aumento da popula9ao dos estados
mais excitados com 0 aumento da temperatura.

Calculamos tambem a influencia do campo magnetico nestas
estruturas. Para um campo magnetico aplicado perpendicularmente ao
plano de doadores mostramos que nao ocorre nenhuma altera9ao na



estrutura de sub-bandas eletronicas. Por outro lado nossos ccHculos
mostram que urncampo magnetico aplicado paralelo ao plano de doadores
afeta consideralvelmente a estrutura eletronica deste sistema. Ha urn
achatamento na relac;:aode dispersao c (k) para todas as sub-bandas.

x

Esta permanece simetrica independente da concentrac;:aode doadores.
Ocorre urndeslocamento diamagnetico nos niveis eletronicos para maior
energia provocando uma diminuic;:aona populac;:aodos niveis mais
excitados. Ha urnaumento na massa efetiva dos eletrons com 0 aumento
do campo magnetico. Mostramos que estes efeitos sao mais pronunciados
para sub-bandas de maior energia e sistemas com menor densidade de
doadores. Apesar da grande variac;:aonestas caracteristicas mostramos
que 0 potencial efetivo e a densidade eletronica total permanece
praticamente inalteralda quando 0 campo varia de 0 a 20T.

Para sistemas com dopagem delta crescidos proximos a superficie
de semicondutores na presenc;:ade urncampo eletrico externo mostramos
que a sua estrutura eletronica e muito afetada pela voltagem aplicada
no contato Schottky. Neste caso mostramos que com 0 aumento da tensao
ha urn deslocamento e localizac;:ao das func;:6es de onda, urn
aprofundamento no potencial e urn aumento no mimero de sub-bandas
ocupadas. A polarizac;:aodeste sistema calculada para No=7xlO-1 2 cm-2

mostra urncomportamento linear para uma tensao externa variando entre
-400 e 400mV. Mostramos que a capacitancia calculada para esse sistema
esta qualitativamente de acordo com os resultados experimentais. Por
fim calculamos 0 efeito da distancia dos atomos doadores a superficie
(Zo) para No=7X10-12cm-2 e mostramos que para Zo > 500A os efeitos da
superficie nao sac importantes e 0 sistema comporta-se praticamente
como urndelta simples no volume (bulk).

A estrutura eletronica deste tipo de sistema e muito sensivel a
todos os parametros envolvidos nos calculos de forma que uma
informac;:aobem detalhada das caracteristicas da amostra deve ser
obtida para uma comparac;:aodos nossos resultados com os resultados
experimentais.





A soluc;ao da equac;ao de schrodinger dependente do tempo e dada

para ~t muito pequeno e aproximada por:

sendo 0 Hamiltoniano do sitema dado por:

Vamos entao avaliar 0 seguinte operador:

Neste caso convem definir os seguintes operadores:



· ...
A = _~.V(r) .Llth 2

2 ..• )
B= -~. ( ;m+v~r) Llt

Para Llt...0 vamos considerar a seguinte aproximayao

onde 0 simbolo
operador w.

Neste caso temos entao a seguinte relayao:

exp(A+B) = eXP(A).eXP(B).exp(-~ [A,B])

eXP[-~.H.Atj ~ exp[-i.vJr) Atj *exp· [-~.[ ;:+VJr>jAt].
*exp [_~[v(r) ,~ +V(r)]Llt2]

2h2 2 2m 2

~+V(r))Llt].
2m 2



Com isso a equayao (A-S) pode ser reescrita da seguinte forma:

~(r,t+~t)=exp(-~ovJr)~t)oexp(_~o ;:~t)*exp(-kov~r)~t)*~(r,t+~t)

+ O(~t)3 (A-IO)

APROXlMA~XO PARA 0 TERMO QUE CONTEM OPERADO~ ENERGIA CINETICA

o operador que contem a energia cinetica e 0 seguinte:

( i p2) (i ~t a2
)exp -_o---~t = exp __0--- --2h 2m h 2m ax

expandindo a exponencial para ~t-+ 0 e considerando somente termos
quadraticos temos :

exp(K~t)= I + K~t + (K~t)2+2!

onde 0 ultimo termo somado nao altera a aproximayao quadratica



desta forma fazemos a seguinte aproxima9ao:

] [





cujas
temos-.auto-fun90es sac q, (r) com auto-valores En, tal que £0<£1<£2 •• ,

n

que uma fun9ao de ondas ~(~) qualquer pode ser expandida na base desse
Hamiltoniano e sua evolu9ao no tempo e dada por:

-. ( i 0 ~n 0 t) A. n (r-')~(r,t) = ~ anoexp - 'I'

Fazendo a sUbstitui9ao de t-. -i~, isto e,
propaga9ao no dominio de tempo imaginario, temos:

Considerando a integral do quadrado da fun9ao de onda em todo 0
espa90 temos:

J .... 2 ...•I~ (r,~) I 0 dr

onde observamos que a fun9ao de onda nao permanece normalizada no
tempo e tem um decaimento exponencial. Normalizando a fun9ao de onda
temos:



IjJnorm (r ,"t) =
~ anoexp(- ~) ~n1r)

I 2 l 20

C
h
n

o"t)~ L lanl oexp - -------
n

aooexp (- C~ o"t)~0 (r) +al°exp (- _C_~_o_"t)~ 1 (r) +a2 °exp (- _C_~_o"t_)~ 2 (r) + ...
IjJnorm (r,"t) - _

aooexp(- ~)Jl+(~)2exp (Co-Cl) 0"t+(a2)2eXp (Co-C2) 0"t+ ...h ao h ao h

J al 21 + (-) expao
(C 0 -C 1) 0"t

h
(Co-C2) 0"t

h

Um fator importante
tempo imaginario e que
fundamental independente
seja 0 estado inicial.

na evolu9aO da fun9ao de onda no dominio de
a fun9ao de onda converge para 0 estado
dos valores de an ou seja para qualquer que
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