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RESUMO

-Utilizou-~eum Hamiltoniano r.i (6x6) do tipo kane para, se

estudar a estrutura de bandas e níveis de Landau para hetero

estruturas de semicondutores zincblende dos grupos ~II - V e 11

VI. Os efeitos do acoplamento entre as bandas de conduçlo e

valência, da mistura dos estados da banda de valência, da nlo

parabolicidade do nlveis, da total degenerescência dos nlveis, do

warping e das discontinuidades da massas efetivas nas hetero

interfaces slo levados em conta.

Mostrou-se que a intera,lo entre as bandas de conduçlo e

valência nlo pode ser desprezada, mesmo para semicondutores de

gap largo, como citado em trabalhos existentes na literatura.

Para um estudo sistemático do modelo, utilizou-s~ um poço

quintico de GaRs - Ga(Rl)Rs e entlo aplicou-se o modelo a um

~istema de semicondutores semimagnéticos (poço qulntico de (dTe 

Cd(Mn)Te).

xii



R Kane •.like (6x6)

RBSTRRCT

-....•
k.pHamittonian is used to study the

subband structure and landau levels for group 111 .. V and group

11 - VI zincblende semlconductor heterostructures. The effects af

conduction-valence band coupling, valence band states mixing,

nonparabolicity of the levels, the full degeneracy of the levels,

warl:Jing and effectives masses discontinuities at the

heterointerfaces are taken lnto account.

It is shown that the interaction between conduction-valence

bands cannot be neglected, evan 50 the semiconductor have wioe

gap, as claimed in previous work in the literature.

GaRs - Ga{RllRs Quantum well wasused as B. model for a

sistematic study of the effects of each effective k_P parameters.

Then, it was applied to the study' the subband structure af
-

semimagnetic semiconductor system (a Quantum well of CdTe

CdCHnlTe).

xiii



Rs pesquisas sobre hetero-estruturas semicondutoras

artificiais t~is como: super-redes, poços quinticos, hetero

junções, etc, iniciaram-se em 1970, com a proposta de Esaki e Tsu

[1)~ papa produzir um potencial peri6dico unidimensional,

alternando-se camadas semicondutoras. O objetivo principal era o

de construir um sistema onde o livre caminho médio dos elétrons

fosse maior que o comprimento de confinamento do sistema.

Inicialmente foi enfatizado que, em tais estruturas, poderiam

ocorrer fenômenos de transporte nlo usuais, decorrentes da

separaçlo das bandas de conduçlo e valência em estreitas "mini

bandas ou sub-bandas. Esta separaçlo é uma consequência da

reduçlo da zona de Srillouin original devido. introdu,lo de uma

super-periodicidade sobre o perfodo do cristal determinado pelo

parimetro de rede.

O primeiro problema enfrentado, foi o de ·como se produzir

tais hetero-estruturas·, jé que, para se obter amostras de boa

qualidade seria necessário um bom casamento entre as interfaces

(parlmetros de rede) dos materiais constituintes. Esse problema

foi resolvido, graças ao progresso alcançado pelas técnicas de.
crescimento, tais como: Molecular Seam Epitaxy (MBE) [23, Metal

Organic (hemical Vapor Deposition (MOCVD) [33 e mais recentemente

1



Chemical Beam Epitaxy (CBE> [4], com as Quais atualmente obtem-se

amostras

abruptas.

ultra-finas de altissima Qualidade e superfícies

R primeira hetero-estrutura artifícial crescida por MBE (5)

consistia de camadas alternadas de GaRs e Ga1_wRlwRs com x

• o
variando de 0.15 a 0.35, e períodos variando de 50 R a 200 R. As

primeiras experiências com hetero-estruturas foram feitas para

investigar anomalias no transporte [6J e para demonstrar o

comportamento Quantico do elétron (partícula em um~ caixa) [7J. R

introduçlo da dopagem modulada [8), subseQuentemente modificou o

conceito estabelecido de poço Quadrado, e estendeu as pesquisas

para fen~menos físicos fundamentais totalmente novos, incluindo o

efeito Hall Quanti~ado [9], astad05 de resistência Quase zero

[10) e localizaçlo do elétron em um gás de elétrons bi-

dimensional em altos campos magnéticos [11,12].

Rtualmente~ ~s sistemas mais estudados 510 hetero-estruturas

de GaRs - -Ga1-' •.•Rl'.,Rs. O bom casamento dos parametros de rede dos

dois semicondutores (Â ala!:! 0.06' para GaRs - Gao•7Rlo•3Rs)

permite a obten,lo de interfaces praticamente livres de tens~es,

sem rugosidades e àbruptas. Tais hetero-estruturas 510 assim o

protótipo ideal para se estudar os fenamenos associados ao gás de

elétrons quasi-bi-dimensional, obtido pelo confinamento dos

portadores no po,o de GaRs inserido entre duas barreiras de

Recentemente, hetero-estruturas formadas por semicondutores

2



do grupo 11 - VI, tem despertado um crescente interesse.

Particularmente, hetero-estruturas de semicondutores

semimagnéticos [13) . Neste sistema a dependência de suas

propriedades com uma variação do campo magnético externo aplic2:io

e/ou uma variação da temperatura. torna-os fascinantes objetos de

estudo e promissores sistemas para serem explorad:Js

tecnologicamente.

~v Os novos materiais. que constituem as hetero-estruturas

semicondutoras. possibilitam o estudo de uma grande variedade de

efeitos eaplicaç5es. (om uma simples hetero-junção pode-se obter

altas mobilidades eletrônicas [14]. o que permite a fabricação de

componentes uLtra-rápidos. Os poços quânticos possuem várias

aplicaç5es tecnoLógicas, particuLarmente Lasers [15) e
~

moduLadores eletro-óticos rápidos. além de ser o sistema malS

expLorado teoricamente. ~s sup~r-redes podem ser utilizadas em

dispositivos eletrônicos. como por exemplo. em dispositivos que

possam expLorar efeitos da resistência diferenciaL negativa. [163,

propriedades de tuneLamento [17]. etc. ~

~s fascinantes propriedades físicas do gás de eLétrons bi-

dimensional e a .grande importância da pesquisa de novos

materiais. suscitou o desenvoLvimento de novas teorias. Um dos

modelos utiLizados no cálcuLo de estruturas eletrônicas é a

aRproximação de Função EnveLope" (ou ·~proximação de Massa-

Efetiva"). desenvolvida por White and Sham. G. Bastard e M.

~Ltarelli [18-21]. Sua simplicidade e eficiência permitem o

3



estudo das propriedades eletrônicas de diversas hetero-

estruturas,

experimentais.

assim como, uma analise comoda dos resultados

Nestetrabatho pretende-se estudar a estrutura eletrônica de

poços Quinticos constituidos de semicondutores com estrutura

cristalina zincblende e gap direto, na presença ou não de campos

externos aplicados. O modelo utilizado para calcular a relação de

disperslo para as sub-bandas baseia-se, fundamentalmente, no

método
--
Ié.p, desenvolvido por Luttinger [22,23] e Kane [24].

Utiliza-se um Hamiltoniano C6x6), o Qual leva em conta a

interaçlo entre as bandas de condução e val@ncía, a

descontinuidade das massas nas interfaces, anisotropias dos

materiais, etc. Este cálculo é de extrem~ importincia, pois

através dele pode-se determinar a densidade de estados, e

portanto, pode-se determinar as propriedades 6ticas, a estrutura

de exc i"tons, os estados de impureza e a Quantizaçlo das sub-

bandas em,

externo.

níveis de Landau, na presença de um campo magnético

No capítulo 11 é apresentada uma breve revisao dos aspectos

principais da -Aproximaçlo de Massa-Efetiva- para o modelo de uma

banda sendo esta
--

uma introduçlo ao método k.p apresentado no

capítulo 111. Neste capitulo é discutido um modelo (8x8) [25], o

Qual descreve as bandas de conduçlo, valência e split-off,

R aplicaç'o de um campo magnético externo,

4
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provoca o apareclmento de um espectro completamente discreto, ou

rápida introduç~o

de Hamiltoniano

o

aos

aC'..Jl

Landau.

apresentado na

dos parâmetrDs

de

e

níveis

níveis

discussãouma brevebem como,

compLeta quantização em

para o cálculo destes

seja, uma

Hamiltoníano

capítulo IV,

envolvidos.

No capítulo V é apresentada uma

sistemas bi-dimensionais e ao modelo

utilizado para descrever os mesmos.

Como dito anteriormente, o sistema constituído por Ga~s

Ga1_M~lMRs, por ser o mais conhecido atualmente, é o candida~o

preferencial para se fazer um estudo detalhado do modelo. Isto é

feito no capítulo VI, onde s~o apresentadas as principais

características do modelo, bem como, uma comparaç~o aos

resultados obtidos, com o método aqui desenvoLvido, e os jà

existentes ná literatura.

No capítulo VII, o método descrito no capítulo

utilizado para estudar hetero-estruturas mais recentes~

V, é

.p o ç o 5

quânticos de semicondutores semimagnéticos Ctomou-se como exemplo

CdTe - Cd1_wMnwTe). t feita uma breve introduç~o a esses

materiais e os resu~tados obtidos s~o apresentados.

Finalmente, no capítulo VIII, discute-se de forma geral os

resultados aqui obtidos e as perspectivas de futuros trabalhos.

Deve-se ainda salientar que a comparaç~o dos resultados aqui

apresentados, com os resultados experimentais existentes na

literatura, é uma tarefa bastan.te difícil desde que existem

5



incertezas nos valores de alguns parimetros. Rlém di~so, evitou

se um ajuste dos resultados experimentais, pois não se tinha

acesso aos detalhes de como tinham sido obtidos.

6



li. IAPROXIMA,XO DE MASSA-EFETIVR-

11.1 - lntrodu~lo

Este capítulo é dedicado a uma breve revislo dos aspectos

fundamentais da ·Rproxima~lo de Massa-Efetiva·. R idéia básica é

substituir um problema complicado de cálculo de estrutura

eletrônica, por um problema simples, como veremos a. seguir.

Quando deseja-se tratar o problema de um potencial externo

UCr> superposto ao potencial cristalino Vc (7),
cristal

o ~amiltoniano 00

C 1 )

onde mo é a massa do elétron livre,
~

possue auto-valores E"(k),

~
que 510 fun,~es bastante complicadas do vetor de onda k e, além

disso, dependem fortemente das simetrias do cristal. Estes ainda.

dividem-se em um núme$'o muito grande de baridas (índice n).

tudo torna o problema bastante difícil.

Isto

Em determinadas situaÇ~es é possível e desejável substituir

7



o Hamiltoniano ~c Dor um operador energld cinêtica efetivQ

( 2)

onde m~ é agora uma massa efetiva que carrega toda a informaç-âo

do potencial cristalino V~(r)_ Impõe-se porém que, as auto-

energlas do operador dt'c. sejam iguais as auto-energias do

operador 1 ••.-1'"4'/

forma, tratar

nas proximidades de um ponto de máximo ko- Dessa

o problema do potencial externo superposto U(r),

torna-se muito mais simpLes, pois deve-se encontrar a soluçao O~;

11.2 -Rproximaçao de Massa~EfetiYa·:

Banda

Modelo de uma

Considere uma partícula de massa m,

8

propagando-se em um



cristal cujo potencial periódico é Vc(r). Suponha que um

potencial externo U(1) é superposto a Vc(r). Para determinar ~s

estados eletrônicos dessa particuLa,

s~guinte Hamiltoniano~

tem-se que resoLver o

(3)

Por simpLicidade, suponha que a soLuç~o desejada, ~ (rJ I

possue energia E dentro da primeira banda (n=O) e, que as bancas

superlores estejam muito distantes desta (aproximaç~o de U~2

banda) . ~ssim a funç~o de onda ly (1) pode ser expandida .,0

subcon j un to de ondas de B Loch {li' o k (7) } , com auto-estados :ia
--+

HamiLtoniano cristaLino n~o perturbado {Eo(k)}:

indice de banda, pode-se escrever a expans~o como:

Omitindo-se o

(4)

Substituindo-se (4) em (3) e usando a ortonormaLidade de ~~(~)

tem-se:

9
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Uma vez que a onda de Bloch é da forma:

ondeu ~ (7) pos sue a me sm a pe ri od i c i d ade de V c: (~), tem -se:

onde

t 6)

Desde que u~-(7)Uk'(~) é uma função periódica de~, ela pode

ser expandida como:

10



(8)

onde Gp é um vetor da rede recíproca e a somatória cobre todo o

espaço recíproco. ~ eq. (7) torna-se

(9)

Para se obter uma forma simples para (6) duas suposiç5es

devem ser feitas:

(i) - U(7) varia suavemente dentro de uma célula unitãria

(i i)-
extremo k()

E(k) é uma funç~o quadrãtica em k' , na vizinhança d-o

~ suposiç~o (i) assegura que p=O é o termo dominante em (9) I

-- - -'"
assim ~endo, k e k' s~o tomados na vizinhança de ko. Desd, que

a~":k' = (2 it ) -:li, e dev i do a (i) e (i i) pode -se esc rever :

J
( 1 O)

e

11



E lt\ ::
J

( ~J
(11 )

definindo-se agora:

\
J (12 )

e substituindo-se (10,11 e 12) em (6) tem-se:

\L
..I

A(~\ ": O (13 )

Esta é facilmente reconhecida como a equaç~o de Schrodinger de

uma partícula com massa efetiva m~ movendo-se no potencial .U(r).

Como (13)
-+

é válida somente na vizinhança de ko, a equaç~o (4)

pode ser aproximada por:

~
onde o termo fora da integral é a onda de Bloch em ko,

12

(14 )

\\lk~ (r),



e então aSSim:

~ssim sendo, ~(~) é o coeficiente da expansão da função de

onda total
~

na onda de Bloch no extremo ko ou, da mes'11a

maneira, ~(r) é a amplitude de modulação (ou também função

envelope) da onda de Bloch. ~ densidade de probabilidade total

~ (1)12 é o produto da densidade de pr"obabilidade I ~ ;0(7)12

determinada pelo potencial cristalino V~(1), vezes a densidade de

probabilidade devida ao fator de modulação 1~(7)12,

determinado pelo potencial superposto U(7).

sendo este

Note que a "~pro~imação de Massa-Efetiva" cor responde ~

substituição do efeito do potencial cristalino Vc(1), através de

um operador energia cinética efetivo que produz, na vizinha~ça de

...
ko, soluç5es identicas as soluç5es do cristal. ~ grande vantagem

desta aproximação reside no fato de se poder encontrar soluç5es

em casos onde o potencial U(r) extende-se por muitas células

unitárias, ou mesmo quando se trata imperfeiç5es nas interfaces.

Campos elétricos e magnéticos podem ser tratados com relativa

facilidade nesta abordagem.

Uma situação mais complexa ocorre qua~do um certo n~mero de

bandas são degeneradas. ~ função de onda,

13

neste caso, deve ter



tantas componentes quanto o número de bandas degeneradas, e a

equaç~o de Schrodinger torna-se uma matriz envolvendo o

acoplamento entre cada banda.

14



111.

111.1 - Introduç~o

o MtTODO k.p

o estudo da estrutura eletrônica em semicondutores teve

início nos anos 40/50. ~lguns métodos foram desenvolvidos para

isso. o método lL'P, com o qual calcula-se perturbativamente a

de dispers~o na vizinhança de k -'O

= ko, foi

desenvolvido por Luttinger [22,23] e Kane [24] na década de 50 e

é muito simples para ser usado. Este método, contudo, não poae

ser utilizado para calcular a estrutura de bandas em toda a zona

de Brillouin. Para isto, outros métodos foram desenvolvidos, como

por exemplo o método do pseudo-potenciali desenvolvido por

Phillips [26). Contudo este método tem a

necessitar de um trabalhoso cálculo computacional. ~ssim sendo, a

simplicidade de descriç~o característica do método K.p é

preferíveL e às vezes a única maneira de se calcular a estrutura

eletrônica (presença de campos externos).

~ principaL raz~o peLa qual o método V.p é indicado para o

cálculo da estrutura eletrônica de semicondutores,

fato de que as propriedades eletrônicas· usuais,

deve-se ao

tais como,

transporte, absorç~o ótica entre bandas,

15
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detalhes da estrutura de bandas nas proximidades dos seus

extremos. ~ssim, o conhecimento da relaç~o de dispers~o na

vizinhança dos extremos das banda é fundamental e o método T.p
tem sempre fornecido bons

resuldados experimentais.

resultados em comparaç~o com os

111.2 - Bandas de

Zincblende

Energia para Semicondutores

~ simetria dos compostos III-V e lI-VI ocorre no grupo Td2,

mais frequentemente referido como estrutura zincblende. ~

estrutura zincblende tem associada a ela um conjunto de operações

de simetria as quais s~o ilustradas na figura (1a) e esta difere

da estrutura do diamante (por exemplo, Si e Ge) na queb~a do

centro de simetria de invers~o. ~ primeira zona de Brillouin é

mostrada na figura (1b) junto com os nomes convencionais dos

pontos de simetria. Contudo uma típica estrutura de banda de um

composto 111 - V ou 11 - VI mostra um gap fundamental direto em

k=O, ou seja no ponto r. o ramo mais baixo da banda de condução

é usualmente bem separado dos mais altos.

Na ausência da interação spin-órbita,· a banda de valência

tem três ramos, dois dos quais são degenerados através da zona de

16



Brillouin. ~lém disso, todos os três ramos s~o também degenerados

em r o acoplamento spin-órbita quebra a degenerescência da

banda de valência em r / separando um ramo (banda split-off) dos

outros dois

figura C1cl.

(bandas heavy-h~lee Light-hoLe) como mostrado na

o acoplamento spin-órbita é grande e usualmente

atribuído ao grande momento angular dos elétrons das camadas

atômicas internas dos elementos dos grupos V ou VI nos

respectivos compostos

o Hamiltoniano para a parte periódica da onda de BLo~h

( 1)

e de

(2)

~ssim tem-se:

(3)
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Figura 1. Estrutura esquemática das bandas dos compostos dns
grupos 111 - V eII - VI

a. Mostra um cubo o qual contém as mesmas operaç5es de
simetria que a estrutura zincblende.

b. Most~a a primeira zona de Brillouin de um cristal
c~m e5trutura zincblende e os trªs pontos de maior
sime tria: r em (O, O ,O), X em (O, 1 ,O) e L em (1,1, 1 ) .

c. Mostra esquematicamente a estrutura de bandas dos
compostos 111 - V e 11 - VI na vizinhança do pontor, mostrando o gap fundamen~al Eg e a energia de
s.pin-ó rb ita 1:::.. • Os s ím bo lo s r re f e rem -se à
representaç~o das funç5es de Bloch u"o(r) sem spin
(grupo simples, do lado esquerdo) e com spin (grupo
dupLo, do Lado direito). Os números entre parentesis
d~o a degenerescªncia totaL de u"o(7) em cada caso.
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onde

( .L )

R dependªncia deste método ~obre a forma de ~Q é taLvez

mais aparente se a expans~o das exponenciais em (4) é feita danjo

a seguinte série de potªncias:

~ \'- t
2.1

(5)

onde [ ] denota o comutador entre os operadores. O HamiLtoniano

do cristaL n~presença do acoplamento spin-6rbita é

(6)

...•
onde (i é o

~
operador de spin de PauLi, ~~ é o gradiente com

respeito à coordenada r e c é a velocidade da Luz.

Usando-se a relaç~o de comutaç~o geraL [27]

19



r --l. r- (7)

--.

Vp sendo o gradiente com respeito à variável momento,

(5) dá:

onde

a equação

(8)

11
J. '2. Z.'Mo c:..

(3)

e

Todos os comutadores

vem

enquanto

do

~z.

termo

vem

--.
linear em k e também dá

do termo quadrático.

o nome do

(10)

método,

de

ordem mais alta s~o zero e (8) é um Hamiltoniano exato para a

20



o cálculo usual da estrutura de banda envolve

diagonalizaç~o de d{-ç: para uma certa escolha de u•.•i:Cn e este

procedimento funciona bem para potenciais periódicos. No caso de

um potencial não periódico UCr) o quaL se extende à algumas

células, a diagonaLizaç~o torna-se praticamente impossível devido

a matriz ficar excessivamente grande e um tratamento tal como

"aproximaç~o de massa-efetiva" ~ mais apropriado .

.~ próxima seç~o discute um modelo analítico simpLes. ELe

consiste em selecionar um pequeno n6mero de ondas de Bloch para

~o em (6) e calcular os elementos de matriz de ~~. ~s soLuções

analíticas s~o expressas em termos de um pequeno n6mero de

parâmetros os quais s~o então ajustados usando-se os resultad~s

de absorç~o ótica do material.

111.3 - Modelo de Kane para Semicondutores dos Grupos

111 - V e 11 - VI. (Modelo de Oito Bandas)

o gap relativamente estreito nos compostos 111 - V e em

alguns compostos 11 - VI causa uma forte interação entre a banda

de condução mais baixa e as três bandas de buraco. O modelo de

Kane leva em conta esta forte interação, escolhendo as oito

21



R Tabela 1 mostra a tabela oe

funções de onda de Bloch em

matriz de ~~ dado em (8).

r e calculando os elementos de

caracteres do grupo de operações em r indicando a

repr~sentaçlo das funçÕes de onda das bandas de conduçlo e

valência no ponto r Uma analise detalhada da simetria da

estrutura zincblende na referência [28) mostra Que as ondas de

Bloch para a banda de conduçlo, em r 510 orbitais do tipo s

pertencentes a representaçao ~~ . Também as três ondas de Bloch,

degeneradas no topo da banda de valência, tem a simetria dos

orbitais p. o~ orbitais tipo s, 15) , transformam-se, sob o

conjunto de operações indicadas na Tabela 1, como um orbital de

momento angular l=O, enquanto os orbitais do tipo p transforma~-

se, sob o mesmo conjunto de operações, como orbitais de momento

angular l=1 ..Estas funções 510 similares aos harmônicos esféricos

no grupo de rotaçlo contínua e slo chamados harmônicos

cristalinos ou cúbicos. Para l=1 eles 510 usualmente escritos

como Ix>. Iy> e Iz). De agora em diante, todos 05 quatro orb}tais

510 supostos normalizados dentro de uma célula unit6ria.

Na presença do acoplamento spin-orbitl é conveniente

construir uma combinaçlo linear destes quatro orbitais e as duas

funç~es de spin 1/2. t e ~, de mineira que o termo de spin-órbita

torne-se diagonal. Isto é conseguido uSlndo o c~njunto de base

IJ ,m.l ) f com J- =L+5. Para l=O e 5=1/2, existem dois orbitais

pertencentes •• r'" (J:=1/2) e p I ra l=1 e '5=1/2, existem seis

orbitais, dois dos quais pertencentes •• r~(J=1/2) e os outros
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quatro pertencentes a !":lJ=3/ZJ. Essa combinação Linear aeVt

s a tis faz e r a re ver são tem p o ra L , - i (lI C, o n d e liy é a c om p o n e n t = "

do operador de spin de Pauli e C e o operador compLexo

conjugado.

Os orbitais de Kane e seus respectivos auto-valores para (8)

são mostrados na sequência da Tabela I. Nestas express8es, os

coeficientes das combinaç8es lineares são reconhecidos como os

coeficientes de [lebsch-Gordan da decomposição de IJ,mJ) na base

I l , m1 j S , me } • I=tLém disso, os conjuntos superior e inferior s ãe

dubLetos degenerados. Para o ordenamenta escoLhido, ~t fornece um

Hamiltoniano matricial (8x8) da forma [25]:

r Ds
• •..

CT 1
M-

Q--R y-w-x-
I ~ I=t+IVZ-I=t~1V6'-B'"M- Dc -Lo

)o' + I

I=t\I V2'

'"...
~ .1

Q-

D .•CorS+_bLU.+ !
Ir;'fI

i

-1=t-1\}'6

'"
B-

I
-R [+D- 5-

Y + I
'*

b.•.
-I=t~/1.1'6'y- -B S+ D-[- R

w-

-L _ lã
S-[-D+1=t+/VZD+-

x-

o LB-1=t-/V6I=t~1\12DcM+

.•.

""•
o x+ w+y+RQ+M+Ds

(11 )
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onde

\ I 2.' \
~~ -= - 6 ~ _\_ f.. \ ",L" .•• V-'1 ~ \{t. I

2

.±. _\ _ G\ ~ \Li. I K- \
e'

i': (IL'x - \(~) ~ "•. j~ f~ {I(". "'I t ... _\
• z. fi:

, ('- t 1.\K-:: ~ '(.1. 2 \(..e. - -':'X - \('1 1

rz:

'{~ ~~.)( .•. \ ± J-;' ,'Y-.-
1.....'

X -+ -- - ± \

.J3

26



\
"Z.

JT

l =

C"±-:.

::, ± ::

f3
z..

R
2

\
"Z-

onde k ± = kx + ik y e { } denota o anticomutador. ~5 energias,

Eg (energia de gap) e ~ (energia de spin-ót'bita) s~o medidas a

partir do topo da banda de valência e (1~) é dada em unidades

atômicas (~=mo=1).
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lodos os

independentes.

parâmetros utiLizados aqui são

t, '\4 e '\;fornecem a interação entre

reaIs e

sendo conhecidos como

interação entre r. x

parâmetros de Luttinger.

G e ~ x r~ são '( ,

Os parâmetros de
\ ,t e "\:'. F e o

parâmetro de massa efetiva da banda de conduç~o ( ~ ), T é o

interação entre

parâmetro Linear em k para ~ e P e G s~o

x \t, . I=l interação entre

os parâmetros

rl.x\; e\;xG:

de

é

dada por T', P' e G'. N2 representa um acoplamento adicional

entre a banda de conduç~o ~ e as bandas de valência ró

O parâmetro,. =( i'~- \'1.)/2 é chamado parâme-tro de warping,

porque,

como Ge,

se este fosse zero em materiais com simetria de inversão

Si ~Diamante, as bandas de energia seriam isotrópicas,

ou seja,
--+

independentes da direç~o de k. Os parâmetros T, G e N2

são chamados parâmetros de assimetria de invers~o, porque eLes

s~o iguais a zero em materias que possuem simetria
Iae inversão,

como Diamante,

zincblende.

mas diferentes de zero em materiais com simetria

Neste modelo, o efeito das bandas de conduç~o superiores é

adicionado como uma perturbaç~o. Na obtenç~o de (11) o tipo de

teoria de perturb~ção utiLizada é descrita por Lowdin [29]. Na

teoria de perturbaç~o usuaL, tenta-se diagonaLizar o HamiLtoniano

completamente, por um processo iterativo, o quaL é útiL quando

todo eLemento de matriz fora da diagonaL é muito pequeno quando

comparado com a energia de separação d~s'niveis não perturbados,

que estão interaginda. No método de Lowdin, supõe-se que todos os
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estados podem ser divididos em duas classes ~ e B. Estados na

categoria !=lI interagem fortemente entre S11 mas estados em p.

interagem fracamente com estados em B. ~s interações conectando

estados em A com estado em B, são então removidas inteiramente,

como na teoria de perturbação usual. Os elementos de matriz q~e

conectam estados pertencentes somente a l=l não são removidos.

Depois distol os estados em l=l são considerados Hrenormalizados" e

a matriz com estas interações "renormalizadas" deve ser

diagonalizada exatamente.

Para hetero-estruturas de compostos 111 - V e 11 - VI

algumas simplificações podem ser feitas nesse modelo. Essas

simplificações serão discutidas nos pr6ximos capitulas.
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IV. N1VEIS DE LRNDRU

IV.1 - Introduç~o

o Hamiltoniano que descreve os níveis de energia magnéticos

nas bandas de conduç~o e valência no centro da zona de Brillouin

é obtido fazendo-se uma modificaç~o no método de massa-efetiva de

Luttinger e Kohn [22]. Seguindo o tratamento de Kane para o caso

de campo zero [24], inclui-se o acoplamento entre as bandas de

condução e valência exatamente, e os efeitos das bandas maiS

altas na ordem de k2• Rssim, os efeitos de n~o parabolicidade,

anisotropia e os efeitos quânticos das bandas de condução

valência s~o incluídos.

IV.2 - Modelo de Oito Bandas

Para um campo magnético B aplicado em uma direç~o arbitrária

definida pelos ângulos polares esféricos e e ~ pode-se fazer a

seguinte transformaç~o de coordenadas [25]
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-:v::I!:.
~c..o~& \(~

-~e. V\. 8 \,-:z..+u::>::.e~ 'f \<..;-.

'1<.,/

-:CO<;;,~ ::'e.V\Ô\1.1
~CJ:>l:.e V-l....~e..Y\ o

~e.V\ ~\'-~ ( 'T I, ~

\li

-=
-~ ~

\1....1..

~LO~~ \1..:,

onde o campo magnético está na direção do eixo 3. rotação

corre~pondente dos estados de base resulta em uma

do Hamiltoniano k.p. Então tem-se:

transformação

\(.1
:. 1

(o.. -\~~\
>.2

\<.z.. ~

\..(o.. - Q~) (2)
À,R

onde ~ = (~c/eB)1~2 é o raio de Landau, ~ks é o componente do

momento ao longo da direção do campo magnético aplicado, e aT e a

são os operadores de levantamento e abaixamento para as funções

de oscilador harmônico Hn (polinômios de Hermite)

31



o....-t
~\n-:-.

~ Y\ ~ l'
\\", ~.l

(3)ú. t\n

::J;'
\-\ 'Y\ - ~

N é o operador número

( ~ )

e

( 5)

o Hamiltoniano transformado
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J

onde k~ = kx + iky, { , } denota o anticomutador e [ I ] denota o

comutador. ~s energias Eg (energia de gap) e 6. (energia de

spin-órbita) s~o medidas a partir do topo da banda de valência ~

(6) é dada em unidades atômicas (~=mo=1).
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ús novos parametros que aparecem aqul, também s~o realS e

independentes. ~ e q fornecem 2 interaç~o entre

~., f o rn e c em a i n te ra ç ~ o e n t re x e Nj contribLl

para o fator giromagnético da banda de conduç~o e, do mesmo mode

contribui para o fator giromagnético da banda de valência.
,
t ..• ~

rep~esenta um acoplamento adicional entre a banda de conduç~o

e as bandas de valência r€> . Todos os três últimos parâmetrcs

s~o definidos por WeiLer em [25J.

~s soluções da equaç~o de Schrodinger:

(7)

s~o da forma:

'f\

H",1.1.1

'Y\

\-\'Y\-l.u2.

u~

\-\",-2.

\~(Y\\l~
I u~\-\ '"I

(8)
Y\

't\. Y\-~u'5"
'Y\

\\'rl~\~ut.
Y\

\-\Y\u~
YI

\\n~I0~
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e com isso obtem-se quatro tipos de níveis de landau, soluções da

eq. (6).

No primeiro tipo, o nível de landau N=-1 é um estado

singleto de heavy-hole totalmente desacoplado e determinado pelo

operador diagonal Dh quando n=-1 na eq. (6). Para esta soluç'o o

spinor, na eq. (8l, tem todas as componentes iguais a zero exceto

a sexta componente. Este é o estado fundamental da banda de

valência.

No segundo tipo, a sotu~'o é um quadrupleto envolvendo

somente componentes com ,pin para baixo. Estas slo obtidas na

soluç'o da matriz 4x4 formada pelas linhas e colunas em que

aparecem, na diagonal, os operadores Ds, Dl, Dh e Dc· na eq.

(6). Convencionou-se cham~r este conjunto de estados, dois em

r,.um em r; e um em r•.(estado fundamental da banda de conduçlo)

de nrvel de landau N=O.

O próximo nível de landau, N=1, ~ composto de sete estados

soluções da eq. (6) onde somente a linha e a coluna em que o

elemento da diagonal é o operador Dh- slo eliminadas. Tem-se

entlo .dois estados na banda de conduçlo e cinco na banda de

val@ncia, onde, dois slo light-hoLe, um heavy-hole e dois spLit

off.

Finalmente, o altimo tipo de soluçlo é o octupleto que

envolve totas as oito componentes, onde n ~ 2.
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V. SISTEMRS BI~DIMENSIONRIS

Nos dltimos anos a área de maior crescimento dentro da

física de semicondutores, tem sido, sem dúvida, a que estuda

sistemas bi-dimensionais. Estas estruturas consistem,

principalmente, de camadas semicondutoras com a geometria das

interfaces1 niveis de dopagem e composi,lo química definidas com

precislo na escala atômica. Os materiais constituintes devem ter

par'metros de rede com valores bem próximos,

monocristais de alta qualidade possam ser crescidos.

de modo que

Durante a decada de 70, o MISFET (Metal-lnsulator-

Semiconductor-Field-Effect-Transistor) de Si [30] foi a estrutura.
mais proeminente no estudo das propriedades de um g6s de elétrons

bi-dimensional. Neste sistema, figura (2a), o semicondutor

substitue a segunda.placa de um capacitor, para o qual o isolante

desempenha o papel do dielétrico. No modo mais comum de opera,lo,

uma polariza,lo pos~tiva dn eletrodo de metal (g~te) atrai

elétrons para a interface 5i/5i02 produzindo uma densidade

suficientemente alta a ponto de induzir uma in'versão local da

'densidade de portadores majoritários no substrato tipo p.
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Existiam duas razões principais para o HI5FEl atrair toda a

atençlo. R primeira era Que a densidade de portadores na

interface podia ser variada externamente em duas ordens de

magnitude cm-2) , limitada inferiormente pela

voltagem de limiar Ctipícamente da ordem de 0.5 V) necessária

para induzir a camada de inverslo, e superiormente pela voltagem

Que provocava o rompimento do dielétrico (tipicamente da ordem de
o

100 V para camadas de óxido com espessura de 1000 a 1500 R). R

segunda razlo era Que as energias relevantes na camada de

inverslo slo todas da ordem de meV (mili-elétron volt).

Neste sistema, os elétrons slo confinados na interface

5i/5i02 pelo campo elétrico aplicado (figura (2c» sendo Que as

funções de onda nao podem penetrar mais do Que uns poucos

angstrons no Óxido isolante. estados

eletrônicos, no plano da interface., é relativamente simples: os

elétrons sao livres para se mover no plano, com uma massa efetiva

m- associada com o mínimo da banda de conduçao.

Uma segunda estrutura do tipo capacitar, que é ainda mais

simples, em princípio, do que o sistema 5i/5102, é obtida

revestindo-se a pl~ca inferior de um capacitor convenciorial com

Hélio líquido, e introduzindo-se elétrons sobre a superfície do

líquido [31,32] (figura (3». Os elétrons ficam em um vácuo quase

perfeito, atraídos para a superfície pelo potencial e repelidos

pela barreira ~e potencial do líquido.

.
Rs densidades típicas, de

elétrons, slo quatro ordens de magnitude menores (N 10- cm-2) do
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Figura 2. ~ estrutura MISFET.

a. Mostra esquematicamente um sistema Metal-Insulatoft-
Semiconductor-Field-Effect-Transistor (M1SFET)

indicando a posiç~o da camada de carga.
b. Mostra um diagrama de energia, como uma funç~o da

distãncia da interface do isolante. ~s bandas de
conduç~o e valência do isolante e do semicondutor e
seus respectivos gaps s~o mostrados para a condição
de banda plana.

c. Mostra o mesmo diagrama de energia, como uma função
de X, para uma ddp aplicada Vg. ~s linhas s6lidas
ilustram a tradicional curvatura das band~s e a

linha tracejada ilustra a energia potencial V(x). O
valor x=d define a extens~o da camada de depleiç~o.
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Figura 3. Filme de Hélio líquido.

Esquema para os estado eletrônicos na superfície
de um filme de Hélio em um substrato dielétrico:
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que as obtidas no MI5FET de 5i, sendo que o limite superior

(N 109 cm-2) é alcançado quando a superficie do Hélio se

permitindo uma descarga para a placa inferior.

rompe,

Rté recentemente, exemplos de particulas quinticas em uma

caixa, tinham sido limitados a sistemas de ocorrência natural,

tais como: a emisslo de partículas alfa de núcleos pesados

[33,34) , efeito Ramsauer-Townsend [353, etc. Rvanços no controle

do crescimento epitaxial de hetero-estruturas semicondutoras, tem

tornado possível a observaçlo de efeitos de confinamento qulntico

em dispositivos óticos produzidos em laboratórios. Tais hetero

estruturas tem despertado grand~ interesse tanto teórico como

tecnológico devido a várias propriedades fundamentais e,

principalmente devido ao fato de que uma variedade de novos le

úteis) dispositivos opto-eletrônicos e eletrônicos podem ser

produzidos.

Hetero-estruturas artificiais consistem de uma série de

camadas alternadas de, em geral, dois componentes (1 e lI)~ Tais

componentes possuem gaps de energia Eg1 e EgX1 e slo dispostos em

camadas com espessuras d1 e d1X. R diferença dGS gaps de energia,

Vo = EgX1 - Eg1, é dividido em uma parte VOe, a qual aparece como

uma descontinuidade na banda de conduçlo €c (z), e em outra

parte, Vo." a qual modula a borda da banda devalência é.., (z),

como mostrado na figura (4a). Enquanto o movimento dos portadores

paralelo às camadas é praticamente livre, s~ndo levemente afetado

pelo potencial periódico, o movimento na direçlo z (a direçlo de
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crescimento das camadas) corresponde ao movimento em um sistema

de período d. Consequentemente, as curvas de dispersão E (kz) S20

reduzidas para novas miní-zonas de BrilLouin definidas por

I kz I < í1' Id. JHém disso, cada banda E (kz) é dividida em min~

bandas tV\(kz) separadas por mini-gaps em kz=O e nos contornos d2s

zonas, kz = 1: 'il' Id, como mostrado na figura (4b), por causa 00

potencial da hetero-estrutura.

Uma discussão mais detalhada deste sistema,

próximos capítulos.

será feita nos

V.2 - Modelo de Kane para Hetero-Estruturas (Modelo de

Seis Bandas)

r.::ttéo presente, as teorias usadas no cálculo da est~utura

eletrônica em hetero-estruturas tais como MISFETS [36-38J,

hetero-junç~es [39-42] e· poços quãnticos e super-redes[20,41,43

47J baseiam-se em.Hamiltonianos para um ~nico tipo de portador

(elétron ou buraco). ~ssim sendo, esses modelos não tratam

devidamente a interação entre portadores diferentes.

O modelo proposto aqui trata esta interação de maneira mais

adequada, desprezando somente, como nos motlelos citados acima, a

interação spin-órbita, pois o desconhecimento dos parãmetros
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Figura 4. Esquema de uma hetero-estrutura.

uma hetero

periódico
energia

a. Diagrama das bandas de energia de
estrutura. indicando o potencial
proveniente da diferença de gap de
EgXX - EgZ entre os componentes.

b. Splitting da banda de energia E(kz) em sub-bandas
E~ (kz) devido a superposiç~o de um potencial
periódico d. O número de sub-bandas e dado por dia.
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de interaçlo nos resultados de absorçlo ótica dificulta o

tratamento deste acoplamento. De posse desses parâmetros pode-se.

facilmente, acrescentá-lo ao modelo.

Dessa maneira, considerando-se a energia de' spin-Órbita

infinita (Â =0:», os orbitais de Kane, IJ,mJ>, reduzem-se a seis

funções Que serão reordenadas como:

1U1 ) =11/2,1/2) = 5 ,

lUa>

=13/2,3/2> = -i/VZ (X +iY)t

IU:!J)

==13/2,-1/2> =i/V6 [(X -iY)t+ 2Z ~)

1u"")

=13/2,1/2> = -i/V'6 [(X +iY)~ - 2Z tJ

1Us)

=13/2,-3/2> =i/V2 (X -iY) ~

IU6)

=11/2,-1/2) = 5 ~

Para uma hetero-estrutura onde a direç'o de crescimento das

camadas é escolhida como direçio z e o plano x-y denota o plano

das interfaces, o Hamiltoniano ~Z (111.11) pode ser escrito na
-

forma de um operador energia cinética efetiva fazendo-se:

- \,
( 1)
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onde:

....I!
De

~/V2'- ~ ••. 11.56'BOO

~* 1V2

D+C5"OO

-~/V6'

C"D-O-5*-B

B

-5 OD-C-~* 106

O

O5C'"'D+~/V2'

O

O-B-~JV6'~* I V2'De

(2)

e
i.. e
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c=

fi'----
2.

;'0
e

onde as energia Eg (energia de gap) e Ev (descontinuidade da

banda de valêncial sao medidas a partir do topo da banda de

valência.

k é o mOdulo do vetar de onda no plano x-y e e determina a

sua direçlo em relaç'o ao eixo x.

Todos os parimetros são funções de z, pois são diferentes' em

cada um dos materiais constituintes. Por isso, nos termos onde

aparecem produtos do operador a/ai.. com algum outro parlmetro,' uma

simetrizaç'o deve ser feita.

Os valores dos parimetros Nz e G slo desconhecidos, mas

~evem ser pequenos, assim adotou-os como ·zero. opar&metro T dado

por Cardona et alo (48) é muito pequeno para os materiais nos

quais tem-se interesse, ass1m sendo, também .tribuiu-se zero a

ele.

O parimetro de massa efetiva de r_, F, é determinado pela

massa efetiva de bulk. No limite de acoplamento spin-órbita
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infinito tem-se [25)

\ (3)

onde, por conveniência, usou-se unidades atômicas.

o movimento dos elétrons e buracos na hetero-estrutura é

determinado pela equa~lo de Schrõdinger para O spinor de seis

componentes

(4)

(5)

onde ri é dado por (2) e V é uma matriz diagonal 6x6 contendo

qualquer potencial ~xterno aplicado à hetero-estrutura e também

tens&es internas.

Desde que as hetero-estruturas produzidas atualmente possuem

interfaces de alta qualidade pode-se, sem perda da realidade.

supor uma invarian~a translacional no plano x-y de modo que as

componentes da fun,ao de onda RJ{x,y,z) podem ser escritas como:

48



, .....•....... \e.')(.0 •.•.." K' r 1
\

-+ -...
onde k e r s~o vetores no plano x-v e j=1, ... ,6.

~ condiç~o de contorno generalizada em uma dada interface

uma consequência da conservaç~o do fluxo de probabilidade e

obtida da integraç~o da equaç~o (2) através de uma faixa muito

estreita da junção. No limite em que essa faixa vai a zero,

seguinte operador deve ser contínuo através da interface

r
1

,
I -Gc d

ooP:loo
, "0e.

I

o G-.aoCh<~ooi
õ~ I, G+.Q.I o o o-Ch*-P1

I
I

Ot.

G+~

I
I Pj -Cho ooiI i

o

oCho
,

oG-..5L
oi. '\o o- P;oo-Gc Q

"'ô~ :
...I

(7)

onde:

z..
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_L_
fb'-

L

~ eq. (7) representa a generalizaç~o da condiç~o de contorno dad2

por BenDaniel and Duke [49] para massa efetiva parabólica e po~

~ltarelLi et alo [46] para o Hamiltoniano de Luttinger.

Para obter-se as componentes ~J (z) do spinor,

sistema de equações resuLtante quando k=O:

a. banda de condução

resolve-se -

L A!:.

z.

AJ. QeÀ'1.., ~ -\. ...sL
(h.t.

d~
- (Ba)

L
,

A~
."

'Kc:.
At:.-Qe.LA"ô

d t.2.

dê
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onde:

z
(~.d -'<

\

Ke
: ~.J - ~)

~ ~ \ \

2"\

Ge -=

\.
\? ?

, .3 (:4l\2\

b. banda de valência (light-hole)

L ~
z.

A"'.:J Ql A":: - '(L -\.L
dt.'"

de.

(8b)d~

Iv...
~- V:l A.•.••-~l
~A);.

ch.'-

d't

onde:

'Z.

\ZL -:: 2. l~-r - ~ '\

l f~ ~ 2. f, '\
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Q '"L

c. banda de valªncia (heavy-holel

-.L A2
'-

Az.-:::.

-
\(\-..

dé

(8c)L
"l.

AsAs -;.
-~h

dr.'-

onde:

Resolver as equaç5es acima, acopladas, é muito difícil mesmo

numericamente. Desacoplando-as obtem-se um número muito elevado

de equaç5es, para as quais as condiç5es de contorno n~o s~o

conhecidas. Para resolver esse impasse, considera-se inicialmente

o parâmetro P igual a zero, e com isso consegue-se desacoplar as

equaç5es. ~s condiç5es de contorno pa~ resolver tais equaç5es S~D

52

iii5tiÕ:'bii'lKStí'iftÕ li flW. E 1U1M1U. OE SÃôCÃÍLII••
FUtCA



determinada5 pelo tipo de hetero-estrutura a ser estudada.

Conhecendo-se os ~J(Z), diagonaliza-se o Hamiltoniano da eco

(2) para os valores de k desejados, obtendo-se assim a relação C~

dispersão ExK.

V.3 - Campo Magnético Externo

Quando aplica-se um campo magnético na direç~o z, direç~o ce

crescimento da hetero-estrutura, quantiza-se também o movimento

dos portadores no plano x-y, e com isso obtem-se um espectro dos

níveis de Landau inteiramente discreto.

Considerando-se, peLos mesmos motivos que os apresentados r.8

tópico anterior, que a energia de spin-órbita é infinita (A =00),

novamente obtem-se uma matriz 6x6 para descrever o movimenta dos

portadores na hetero-estrutura.
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í
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onde novamente as energias Eg e Ev s~o medidas a partir do to~c

de r~ ~ usou-se unidades at8micas. Os operadores a e a+ foram

definidos em CIV.2 eq. (3 - 5))

= e B I c é a frequência de ciclotron (em unidade~

at8micas) e é o ângulo de anisotropia do cristal no plano. X-y

Novamente considera-se os parâmetros T,

além do parâmetro N3•

N2 e G iguais a zero,

O parâmetro N1 é obtido através do fator giromagnético de

bulk de r<. por Weiler [25]

2. -+
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onde tomou-5e â = QO •

o movimento dos portadores na hetero-estrutura é determinado

pela equaç'o de Schrõdinger

( 11 )

onde ~ é dado por (5) e V é uma matriz diagonal 6x6 contendo

qualquer potencial externo e tensões internas. ~(x,y,z) pode ser
~

escrito como 4 (x,y,z) = (R1,R~,R3,R.,R~,R.) onde:

Rj(x,y,z) :;H•.•-1( ~ Ire) R:t(z)

R:l!'(x,y,z)

::H•.•-2 ( ~ Ire) R~(z)

R3(x,y,z)

H•.•( ~ I rc:)R:s(z)
.

(12)=

R..•(x,y ,z)

=H•.•_:L( ~ Ir<:;)R. (z)

R,,(x,y,z)

=H•.•+:1. ( ~ I rc: )R!l(z).R",(x,y,z)
::H•.•( ~ Ire) R",(z)

H( ~ Ire) s'o fun,ões de o~cilador harmônico onde ~ é um vetar

no plano x-v e rc éo r~io ciclotrônico dado por rc =

em unidades atômicas.
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Lomo Já discutido no capítulo IV (seção IV.2) para n=-1 2

eq. (12) pode ser escrita como

-,

o que fornece um estado de ~ (J=3/2,mJ=-3/2).

Da mesma forma para n=O obtem-se três estado::

r: (J=1/2,m.; =-1/2) I r~CJ=3/2,m., :-312) e r~(J=3/2,mJ =-112) I pa" 2

n = 1 o b tem - se c in c o e s t a dos: C. (J = 1 12 ,m J = t 1 12) ,r~(J =3 12 ,m J = -3 12 ) e

~(J=3/2,mJ=~1/2). Para n ~ 2 obtem-se todos os seis estados.

Para obter-se os RJ(z) segue-se o orocedimento descrito ~

tópico anterior e com isso pode-se determinar os níveis de Landõu

(ExB) .
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(amo dito no capítulo 1, hetero-estruturas de GaRs

Ga(RllRs tem sido, nos últimos anos, intensivamente estudadas,

tanto experimentalmente como teoricamente .. Rssim sendo, o

conhecimento adquirido sobre tais materiais e hetero-estruturas é

bem maior do que o adquirido para outros sistemas. (om isso,

optou-se por um poço finito de GaRs - Ga(RllRs, para se fazer um

estudo sistemático dos parame~ro~ do modelo descrito no capftulo

anterior.

Rpesar de ser o sistema mais conhecido atualmente, ainda

existem algumas controvérsias sobre o valor de alguns parimetrn~

que slo utilizados no modelo, para descrever as intera,~es entre

as bandas. (amo estes parametros slo obtidos através do ajuste

de dados experimentais provenientes de várias técnicas, isto

provoca. uma discordincia entre seus valores. Entr~ os conjuntos

de parimetros encontrados na literatura [50-53] para GaRs e RlRs,

optou-se pelos apresentados nas referências [50,52) por serem os.
mais aceitos atualmente. (amo, para a maioria desses parimetros

nlo se conhece sua dependência com a cGncentraçlo de Rluminio (x)
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para tomou-se uma aproximaç'o de

ordem zero, ou seja, fez-se uma interpolaç~o linear entre os

parimetros do GaRs e RlRs.

1 abe l a I I .

Estes parâmetros slo apresentados nê

Controvérsia ainda maior ocorre na determinação das

descontinuidades das bandas de condução e valência (Ev). Esta

descontinuidade nas interf aces determina a maioria das

propriedades da hetero-estrutura e, assim, constitue o parâmetro

mais importante para o projeto de um dispositivo [54]. Na

literatura existem vários trabalhos sobre o valor desta

descontinuidade [55-59l, mas como o valor mais aceito atualmente

é uma descontinuidade de 60 ~ da diferença dos gaps do materiais

constituintes para a banda de condwçlo e 40 ~ de~ta diferença

para a banda de valência, adotou-se estes valores para os

resultados aqui apresentados (figura (5».

Para se fazer um estudo do modelo, foi escolhido um poço

qulntico com uma
o

camada de GaRs de 100 R e com barreirâs de

Rnalisou-se primeiramente,
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: PQRÂMETROS I

T!=lBELQ11

DEPENDÊNCIQ
_ c

I UNID (Q = 100 Q)

" I,------------1-------------------------------1------------------

t (x)
I6.85 - 3.40 x ,meVI I

t (x)

I2.10 -1.42 x ImeVI I

f?> ( X )

I2.90 -1 .61x
I

meVI I

m'"ex)

I0.0665 +0.1535 x imoI

P(x)

I98.95 - 9.29 x ImeVI I

Egex)

I1519.2 +1040.0 x + 470.0 x2ImeVI I

Evex)

I- 0.4(1040.0 x + 470.0 x2)ImeVI I

Fex)

I112m'" -1/2 - 2P2/3Eg ImeVI I

-
J:l2
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Figura 5. Poço quântico de GaRs - Ga1_wRlwRs

Diagrama das bandas de energia para um poço
quântico de GaRs - Ga1_wRl~Rs onde est~o indicadas as
dis~ontinuidades das bandas de conduç~o e valªncia.
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deste modelo em detrimento com ~ já existentes na Literatura, eu

analisou-se o efeito da interaç~o entre as bandas ce

conduç~o e valência sobre a estrutura de sub-bandas.

interaç~o é dada pelo parimetro P.

Nos trabalhos de ~ndo [60], Rltarelli et alo [46] e Bastard

and Brum [61), apenas a interaç~o entre as bandas de valência

(heavy-holes e Light-holes) é tratada. Para recobrar estes

resuLtados, no modelo aqui descrito, basta tomar P=O.

Na figura (6) é apresentada a relaç~o de dispersão para a

banda de condução e na figura (7) para a banda de valência co

poço citado acima. Nas figuras (6d) e (7d) as linhas sólidas sâo

o resultado
- -

do modelo K.p (6x6), as linhas tracejadas são c ~.

resultados para P=Q e as linhas pontilhadas são os resultados

obtidos com a aproximação parabólica e calculados

respectivas massas de bulk.

com 2S

Pode-se notar uma forte não-parabolicidade e a formação de

mlnl-gaps, tanto na banda de condução como na banda de valência.

Os mini-gaps na banda de condução (figura (6c)) são uma

consequência da diferente não-parabolicidade de cada nivel,

assim, quando E•.•(Id aproxima-se de E•.•+1(k) o acoplamento do

Hamiltoniano t.; produz o afastamento entre os niveis. R banda de

valência (figura (7c)) é predominantemente não-parabólica para

pequenos valores de k , onde a dispersão é determinada pelos

termos Lineares em k. Os termos da diagonaL, quadráticos em k,

dominam a dispersão para grandes valores de k.
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Figura 6. Relaç~o de dispers~o para a banda de conduç~o para

~m poço quântico de Ga~s - Gao_7~lo_3~s de 100 ~.

a. Banda de conduç~o parabólica calculada com a massa
de bulk (m* = 0.0665).

b. Relaç~o de dispers~o calculada sem interaç~o entre
as bandas de conduç~o e valên~ia (P=O).

c. Estrutura de banda de conduç~o calculada através do
Hamiltoniano K.p (6x6).

d. [omparaç~o entre o primeiro estado da banda de
conduç~o calculado através: aproximaç~o parabólica
(linha pontilhada), sem acoplamento entre as bandas
de conduç~o e valência (linha tracejada) e
Hamiltoniano k.p (6x6) (linha sólid~).
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Figura 7. Relação de dispersão para a banda de valência pa~ao
um poço quântico de GaRs - Gao.7Rlo.3Rs de 100 R.

a. Banda de valência parabólica calculada com as
massas de bulk (m: = 0.3774 e mr = 0.090)

b. Relação de dispersão calculada sem interação entre
as bandas de condução e valência (P=O).

c. Estrutura de banda de valência calculada através do

Hamiltoniano K.p (6x6).
d. Comparação entre o primeiro estado da banda de

valência calculado através: aproximação parabólica
(linhas pontilhadas), sem acoplamento entre 2S
bandas de condução e valência (linhas tracejadas) e
Hamiltoniano K.p (6x6) (linhas sólidas).
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o principal efeito do acoplamento entre as bandas

conduçâo e valência, é alterar as massas efetivas, que, como dito

aClma, deve-se aos termos lineares em k. ~ diferença nos valores

das energias em k=O é devida ao acoplamento que mistura elétrors

e light-holes mesmo em k=O e é representado pelos elementos B ro

Hamiltoniano eV.2 eq. (2». Estas características s~o importantEs

no estudo de muitas propriedades eletrônicas, tais como, a

formaç~o de excitons e fotoluminescéncia. Note que o exciton ce

heavy-hole é formado por estados em k=O. ~ massa efetiva reduzica

no plano x-v é determinada pela curvatura da mais baixa sub-banca

de conduç~o e pela mais alta sub-banda de valência. Por sua v e:;::,

o exciton de light-hole é formado por um elétron em k=O e um

buraco no máximo do segundo ramo da sub-banda de valência EfTi

k=ko, o qual depende da largura do poço e da altura da barreiras.

~ssim sendo, a determina~~o precisa da relaç~o de dispers~o
,/
E:

fundamental para o cálculo das energias de ligaç~o dos excitons.

Out~o aspecto interessante para se analisar, é cómo v~ria a

estrutura de sub-bandas em funç~o da direç~o de k, no plano x-v.

Nas figuras (8a) e (8b) é apresentada arelaç~o de dispers~o para

as sub-bandas de conduç~o e valência respectivamente, para os

casos extremos, ou seja, k nas direçeíes [10] e [111. Para a banda

de conduç~o a anisotropia é muito pequena, sendo notada somente

para grandes valores de k nos níveis mais altos. Mas, para a

banda de valência, a anisotropia é muito mais pronunciada,

principalmente para os níveis mais baixos,
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cresce. Isto provoca uma dependência na massa efetiva do~

portadores com a direção de k, o que afeta as propriedades

transporte do sistema.

VI.3 - Poço Finito de Ga~s - Gao_7~lo.3~s na Presença

de um Campo Magnético Externo

Utilizando-se o modelo descrito na seção V.3 estudou-se o

comportamento dos níveis de Landau como função do campo magnético

externo. Três novos parâmetros aparecem no Hamiltoniano (V.3 eco

e q descritos no capítulo IV. Nas figuras (9a) e

(9b) são apresentadas as curvas ExB para o nível de Landau N=2

para as bandas de condução e valência respectivamente.

de zero ~ as linha$tracejadas foram obtidas

sólidas,

diferentes

em ambas as figuras, foram calculadas com N~ I

~s linha$

~.
com

e q iguais a zero. Para a liga Ga1_K~l~~s esses parimetros tem a

seguinte dependêncid com a concentração de ~lumínio:

N1 = 2.30 - 1.26 x

~ = 1.72 - 1.60 x

q = 0.04 - 0.01 x
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Compara-se as energias do nível de Landau N=2 em
função do campo magnético para N:a.I ~ e q iguais a zero
(linhas tracejadas) e para N:a.I f.. e q diferentes de
zero (linhas sólidas) para um poço de 100 À de Ga~s
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a. banda de condução
b. banda de valência
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Na banda de condução os níveis de energia são praticamente

lineares com o campo, o que nlo acontece para a banda oe

valência. Nesta, os níveis de energia são funções bastante

complicadas do campo, o que mais uma vez mostr~ a grande n~o-

parabolicidade da banda de valência. Em ambas as figuras, figuras

(Sa) e (Sb), o efeito dos parâmetros N1, it e q é diminuir o

splitting entre os níveis com spin para cima e com spin para

baixo.

Nas figuras (10a) e (10b) slo mostradas as curvas de ExB

para (figura (10a» os 2 estados mais baixos da sub-banda de

condução para os níveis de landau N=O, N=1 e N=2. Na figura (10b)

tem-se os dois primeiros estados da sub-banda de valência para 05

níveis de landau N=-1, N=O, N=1 e N=2. Nota-se, na banda de

valência, uma fraca dependência com o campo magnético dos níveis

de landau N=-1 e N=O, e uma dependência mais complexa com o campo

para os níveis com N mais altos. Cabe ressaltar que o nível de

landau N=-1 e um estado puramente heavy-hole.

Como pode-se notar, o efeito do acoplamenlo entre as bandas

de condu,lo e valência é de fundamental importincia, pois altera

toda a estrutura de sub-ba~das do sistema, principalmente próximo

dos m6ximos das bandas, ou seja, k=O. Portando nlo deve-se

desprez6-lo quando deseja-se estudlr propriedades que dependam de

detalhes da relação de disperslo.
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VI!. SEMICONDUTORES SEMIMRGNtTICOS

VII.1 - Introduç~o - Propriedades de Bulk

~s propriedades magnéticas de um novo grupo de materia~s

semicondutores - semicondutores semimagnéticos [62-S4J ou

semicondutores magnéticos diluídos [65] - tem sido intensivamen:e

estudadas desde 1977 quando Komaro~ et alo [66] relataram pe_a

prImeIra vez um grande aumento dos efeitos magnéto-óticos em

Cd(Mn)Te. Semicondutores Semimagnéticos s~o de fato soluções

sólidas do tipo ~1-MMMB. as quais s~o formadas pela substituiç~o

do componente ~ em um composto semicondutor comum ~B por um

componente

composto

magnético M com estrutura eletrônica 3d ou 4f. Se o

MB é um semicondutor magnético, ent~o, as soluç~es

sólidas ~1-NMMB preenchem continuamente "o gap" entre os

semicondutores normais n~o magnéticos e os semicondutores

magnéticos. Neste caso ~1-MMMB é o -elo de ligaç~on entre RB e MB

e a terminologia 'semicondutores semimagnéticos' adequadamente

reflete esta situaç~o. Diluindo-se compostos magnéticos MB com

íons n~o magnéticos ~ pode-se referir aos compostos ~1_~MMB cano

'semicondutores magnéticos diluídos'.

Na ausência de campo magnético externo (B=O) semicondutores
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semimagnéticos tlpicos como et::

comportam-se de maneira similar ao Hg:l._~f[d"le. i=lmbos 05 compost:)s

ternárlOS, tem estrutura de bandas oe

conduçao e valencia êl qual depende da substltuiçào de Hg Dor

ou Ld: mudando-se a composiçâo x, pOde-se modificar a estrutu~a

de bandas, ou seJa, as massas efetivas de elétrons e buracos, g20

de energia, etc.

i=I diferença qualitativa entre Hg:l._•.Mn •.le e Hg"._~,[d•.le é

revelada quando um campo magnético externo é aplicado (B:lQj.

Neste caso a presença dos íons magnéticos, através da interaçco

de troca entre os momentos magnéticos localizados e os

elétrons de Bloch, essencialmente afeta o comportamento dos

portadores llvres. Lomo uma primeira aproximaçâo, a mudança ce

comportamento da banda de elétrons pode ser descrita através aa

introduçâo

do bulk.

de uma média de spin <5z) proporcional b magn.tizaç~Q

Em contraste com os semicondutores magnéticos, ol'lde

sistema de ions magnéticos que interagem fortemente está em um

estado magnético que não reage (ou reage muito fracamente) ao

campo magnético externo, os ions magnéticos nos semicondutores

semimagnéticos respondem ao campo magnético aplicado e, ao mesmo

tempo, sua concentração em semicondutores semimagnéticos é Quase

a mesma Que em semicondutores magnéticos. Nesta situação o

em um cristal semicondutor semimagnético, o papel ce

componente

desempenha,

M caracterizado pela polarização de spin <5z>
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um
11 amp Lif icado r·' do campo magnético externo, onde o fator oe

ampLificação, fator giromagnético, é da ordem de 300 [67]. Es~e

em campos externos moderados,
~ , . ~

semlmagnetlcoS

fenômeno torna possível observar, em semicondutores

ef~itos magnét~-

óticos extremamente grandes. SpLitting Zeeman gigante da ban=c

excitônica [66,68-71J, grande rotação de Faraday [66,70,72= ,

shift de Stokes gigante da combinação spin-flip da Luz espalha~a

[73-76], e outros efeitos anomaLos, tal como a dependência n~o

usual da energia de ativaç~o do aceitador com o campo magnético

em semicondutores semimagnéticos de gap estreito Hg1-xMnMTe

80] e aumento do fator giromagnético por duas ordens de magnitude

Cgrv300) [67/79,81,82].

~ média de spin com a temperatura e o campo magnéticc

torna possíveL observar, em um semicondut8r

semimagnético, efeitos onde a variaç~o de temperatura atua

maneira similar a uma mudança de B: ambos, diminuiç~o 82

temperatura e aumento no campo magnético resultam em um a~mento

da poLarizaç~o de spin <Sz>. Esta é a raz~o para a existência de

de~endência exótica com a temperatura da amplitude de oscilaç~o

quântica CShubnikoQ-de HaBs) em semi~ondutores semimagnéticos

[81,83-85]. Por exempLo, uma variaç~o da temperatura em um

semicondutor semimagnético induz RdampingM do primeiro harmônico

medido em um campo magnético fixo Bo.

As anomaLias mencionadas ac im'a s~o observadas

indistintamente em semicondutores
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circunstância, indubitavelmente, justifica a definiçlo dos

semicondutores

semicondutores.

semimagnéticos como um novo grupo de compostos

VII.2 - Poços Qulnticos de (dTe - (d(Mn)Te

Recentemente hetero-estruturas de compostos 11 - VI tais

como

crescidas por HBE [86,87] e estudadas por várias

943.

técnicas [88-

Nestas hetero-estruturas as propriedades de bulk citadas

acima 510 mantidas e pode-se também manipular algumas

propriedades f(slcas através de uma varlaçao na concentraçao x do

ion Hn. Três importantes parimetros da hetero-estrutura dependem

desta concentraçao. o primeiro parlmetro é • descontinuidade das

bandas, a qual, adotou-se aqui, aumentar lin~.rment. tom x. Como

uma consequência, camadas de Cd1_wMnwTe de espessura L. são

apropriadas para se usar como barreiras para po,os qulnticos de

CdTe de espessura Lz. Isto é mostrado esquematicamente na figura

(11), onde a estrutura eletrônica de um poço quântico de CdTe -

Cd1_wMn ••Te é. ilustrada. N. figura; E. é o gap da barreira de

é o gap do bulk de (dTe.
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medidas em relaç'o ao topo da banda de valência do Cdle. Sabe-se.

de resultados experimentais, que a descontinuidade das bandas é

muito pequena, mas seu valor ainda nao está bem estabelecido.

o segundoparimetro que varia com x é a diferença entre as

constantes de rede [95) dos dois tipos de camadas. Esta variação

ocasiona o aparecimento de tensões na camada de CdTe, o que pode

mudar as características da hetero-estrutura. o terceiro

parimetro importante que muda com x é a fase magnética da liga.

Cristais de Cd1_MMnwTecom x ) 0.17 sofrem uma transiçlo de fase

paramagnética para spin-glass à baixas temperaturas [96). Para x

< 0.17 a liga permanece paramagnética para todas as temperaturas.

Rssim, em hetero-estruturas com barreiras de Cda_wMnNTe com x

0.17, pode-se ter uma mudança de fase magnética da barreira,

simplesmente variando-se a temperatura.

Novamente, do ponto de ~ista do cálculo da estrutura

eletrônica, a maior dificuLdade para se tratar este sistema, é a

obtençao dos parimetros a serem utili%ados no modelo.

dificuldade encontrada aqui, é maior do que a encontrada no

sistema GaRs - Ga(Rl)Rs,
-

tao conhecida como Ga1_HRlwRs. Rssim sendo, alguns parimetros

sao parimetros do CdTe, ou seja,

nlo variam com a concentra,lo x (Tabela 111). Desde que a

concentra~ao de Mn nao seja muito grande isto é pLenamente

justificávele. nao deve introduzir erros significativos. Para a

descontinuidade das bandas, a única informaçao que se tem é de
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l PI=IRAMETROS I

TI=IBELl=l 111

DEPENDfNCII=I

_ "
: UNID (1=1 = 100 1=1) I

I . I I i.,------------,-------------------------------,------------------1

t (x) I5.28 + 28.15 x ImeVI I

t (x)

I1.88 + 6.74 x ImeVI I

f"b(x)

I2.46 +1.04 x ImeVI I

P(x)

I88.81 ImeV, I

Eg(x)

I1585.0 + 1582.0 x ImeVI I

Ev(x)

I- 318.0 x ImeVI I

F(x)

I0.41 ImeVI I

N1(x)

I1.37 imeVI I

~ (X)

I1.27 ImeVI I

q(X)

I0.05 ImeVI I

-
l=l
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que esta deve ser pequena para a banda de valência,

ainda nlo se tem seu valor obtido experimentalmente.

sendo Que-

Com isso,

para efeito de célculo, adotou-se. relação 80 ~ I 20 ~ de

dif~r~nça dos gaps para as descontinuidades das bandas de

conduçlo e valência,

concentração x.

respectivamente e variação linear com a

o
Para os célculos utilizou-se um poço de 50 R de CdTe com

barr~ira5 de Cd~_HHnMTe com x=0.06.

Nas figuras (12a) e (12b) é mostrada a relação de dispersão

para as bandas de condução e valência, respectivamente. Obteve-se

um comportamente Que, de forma geral, assemelha-se ao obtido para

R ocorrência demini-gaps na banda

de condução para valores de k - paralelo menores do Que os

deve-se principalmente ao

fato de que o poço aqui utilizado é menor e isto faz com que os

níveis ligados se aproximem mais do continuo aumentando a

interaçlo entre eles. Nota-se também, uma diminuição da não-

parabolicidade da banda de vallnci., o que deve-se, em parte, ao

.enor tamanho do poço, mas t•• bém ao fato de que este sistema

possue um g.p maior, o que diminue a interaçlo entre as bandas de

conduçao e val@ncia.
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VII. 3 - Poço Quântico d~ CdTe - Cd1_wMnwTe na Presença

de um Campo Magnético Externo

Os íons Mn no semicondutor Cds_HMnMTe est~o distribuíd~5

aleatoriamente na sub-rede fcc do elemento Cd e a camada 3c~

semi-preenchida é altamente localizada em cada sítio. Os Clnco

elétrons formam um momento magnético localizado que interage cem

os elétrons das bandas. Esta interaç~o pode ser descrita pelo

Hamiltoniano de Heisenberg

"-

onde Si e (} s~o os operadores de spin do i-ésimo íon Mn e ca

banda de elétrons respectivamente, é a constante de interaçâc
~

de troca e os vetores r e Ri definem as coordenadas dos elétrons

das bandas e dos íons Mn respectivamente.

sobre os íons Mn ap~nas.

~ soma em (1) é feita

~ b~nda de elétrons, representada pelas funç~es de onda de

Bloch,

Ent~o,

interage simultaneamente com um grande n~mero de íons Mn.
A

o operador de spin Si pode ser substituído pela sua média

térmica ( 5 i ) na aproximaç~o de campo médio. Por esse mesmo

motivo, pode-se usar a aproximaç~o VC~ (Virtual
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~pproximation) para escrever ~ (r - Ri) como x ~ (r - R), onde )<'

é a concentração dos íons Mn e R é um vetar da rede. ~ssim, par2

um campo magnético na direção z tem-se:

onde a soma agora é feita sobre todos os sítios da rede ce

Bravais.

~ média térmica do operador de spin, <Sz>, para pequenas

concentraç5es de Mn, pode ser descrita por uma função ce

Brillouin Bs(Y) modificad~

( .-, ".:lJ

onde So(x) ~ o spin de saturação devido a formação de clusters; 5

e g são o spin e o fator g do íon magnético respectivamente; }e é

o magneton de Bohr;ke é a 'constante de Boltzmann e B o campo

magnético; T é a temperatura da amostra e To(x} é uma temperatura

efetiva ajustável para cada liga.

~ principal vantagem da forma Hex dadà em (2) sobre a dada

em (1) é a sua periodicidade,
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interaç~o de troca na mesma base em que foi escrito o

Hamiltoniano K.p (seç~o V.2).

Com isso obtem-se Hex (a qual serã utilizada como a energ:a

pot~ncial na eq~ (9) (seç~o V.3) da forma:

I0/2

-:
O

OOOO

I O
T/2OOOO

O

O-T/6OOO

O

OOT/6OO

O

OOO-T/2O

O

OOOO-0{2
I-'

(L)

onde

T =
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e

s~o os elementos de matriz da interaç~o de troca para a banda ce

conduç~o e valência respectivameHte. No é o número de células pcr

centimetro cúbico.

Para o sistema aqui estudado,

barreiras de Cd1-NMnNle com x=0.06,

poço de CdTe de 50 ~ cem

os valores dos parâmetrcs

determinados experimentalmente s~o os seguintes [69]:

No o( = 220.0 meV

No \->

= -880.0 meV

T

= 1.8 K- (5)

To

= 2.25 K

50

= 1.4

Nas figuras (13a) e (13b) faz-se uma comparaç~o entre as
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Figura 13. Efeito do potencial magnético de troca sobre os
nfveis de Landau

Mostra-se o efeito do termo de interaç~o de troca

sobr~ os nivel de Landau N=2 para um poço quãntico de50 A de CdTe - Cdo_94Mno_o~Te. Para o potencial
magnetico de troca diferente de zero tem-se as linhas
sólidas, enquanto que para ~ste igual a zero tem-se as
linhas tracejadas em
a. banda de conduç~o
b. oanda de valência
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curvas ExB obtidas para o nível de Landau N=2, com o termo do

potencial magnético de troca (linhas sólidas) e sem o termo 00

potencial magnético de troca (linhas tracejadas). Pode-se notar-

que os niveis da banda de condu,ão sào praticamente lin~ares como

funçao do campo e que o efeito das barreiras magnéticas é muito

pequeno sobre estes níveis. Isto deve-se ao fato de que o poço na

banda de conduçlo é profundo, fazendo que a funçlo de onda dos

elétrons penetre pouco nas barreiras. Para a banda de valência, a

dependência dos níveis com o campo já é bem mais complexa.

principalmente quando o potencial magnético das barreiras é

levado em conta. O efeito das barreiras é mais pronunciado para a

banda de valéncia,

muito mais nesta,

porque a funçlo de onda dos buracos penetra

do que a funçlo de onda dos elétrons, devido ~

pequena descontinuidade e ao grande valor da integral de troca

~. Deve-se também a isto. o efeito da magnetizaçlo ser mais

acentuado nos niveis superiores do que nos niveis inferiores.

Nas figuras (14a) e (14b) slo apresentadas as curvas de ExB

para os dois primeiros estados das bandas de conduçao e valência

respec tiv amente, para os niveis de Landau N=O, N=1 e N=2. Nota-

se, além da complexa dependência com B dos níveis, o efeito de

splitting de spin em cada sub-banda e o comportamento altamente

anomalo do fator giromagnético efetivo. Estas caracteristicas

desempenham um papel significante nas propr~edades magnéto-óticas

das hetero-estruturas dos semicondutores semimagnéticos.
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VIII. CONCLUSõES E PERSPECTIVRS

Os resultados apresentados neste trabalho mostram qu:,

apesar de se estar tratando sistemas onde a energia de gap e

considerada grande, ainda assim, a interação entre as bandas oe

condução e valência desempenha um papel importante. Nota-se 2

ocorrência de uma alteração significativa nos niveis da banda 8€

valência quando esta interação é levada em conta, além de se

obter uma variação da quasi-parabolicidade da banda de conduçãci,

espelhada pela variação da massa efetiva em função ca

concentração dos materiais e da largura do poço Jfigura (15)).

Como dito na Introdução (capitulo I) uma comparação

quantitativa dos resultados aqul obtidos com os resultadcs

experimentais encontrados na literatura é bastante difici ..

Porém,. isso não impede que uma comparação qualitativa seja feita.

Na figura C16a) é apresentada a energia de transição como funç~o

do campo magnético para o sistema GaRs - GaCRl)Rs. Como pode-se

notar, os resultados obtidos para campos magnéticos maiores do

.que 4 T são comparáveis qualitativamente com os resultados

experimentais apresentados na figura C16b). O comportamento dos

niveis de menor energia do resultado experimental não é obtico

porque estes niveis são devidos a excitons,'o que não é levado em

conta no modelo. Nas figuras C17a) e C17b) o mesmo
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comparaç~o ê feito para o sistema Cdle - CdCMnlTe. Note novamente

a boa concordância q~alitativa dos resultados obtidos Cfigu~a

C17al) com os resultados experimentais (figura C17bl).

Vjri~s 5~O as perspectivas de futuros trabalhos, dentre O~

quais pode-se citar:

1. ~plicar o modelo a sistemas de gap estreito, tanto pa~a

semicondutores normais como para semicondutores semimagnéticoz,

p01S nestes sistemas a interaç~o entre as bandas de conduç~o e

valência é fundamental.

2. Tornar o cálculo auto-consistente, com o objetivo de

absorção

n~o de

estudar sistemas dopados.

3. ~plicar .0 modelo a sistemas uni-dimensionais (Quantum

Well Wires), ~nde o confinamento em duas direç5es modifica

drasticamente as propriedades do sistema. ~tualmente estes

sistemas tem atraído muita atenç~o.

4. Utilizar os resultados obtidos para calcular:

ótica, energia de ligaç~o de excitons na presença ou

campo mag~ético externo, polaron ligado ou n~o em sistemas

semimagnéticos, etc.

Espera-se que 05 resultados apresentados aqui e os

apresentados nas publicaç5es provenientes deste trabalho, possam

contribuir para um maior entendimento das hetero-estruturas,

principalmente as constituídas de semicondutores semimagnéticos,

e com isso aumentar, ainda mais, o intere~se tecnológico destes

sistemas.
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