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Resumo

Neste trabalho apresentamos um estudo sistemático das propriedades ópticas e

estruturais de super-redes de pontos quânticos auto-organizados de lnAs. As super

redes foram crescidas por epitaxia de feixes moleculares sobre substratos de GaAs

orientados na direção (100) com diferentes números de camadas de pontos quânticos

e diferentes valores do espaçamento entre elas. As propriedades estruturais das

super-redes foram observadas em seção transversal por microscopia eletrônica de

transmissão convencional e de alta resolução. Os resultados permitem determinar a

evolução da altura, do diâmetro e da densidade dos pontos quânticos em função da

modificação da espessura da camada de espaçamento. Também observamos que

pontos quânticos empilhados muito próximos tendem a relaxar através da formação

de defeitos estruturais identificados como micromaclas. As propriedades ópticas

foram investigadas por meio de fotoluminescência a baixa temperatura, bem como

variando-se a potência de excitação e a temperatura da amostra. Reportamos um

novo comportamento da posição do pico de fotoluminescência com a redução da

espessura da camada de espaçamento. Interpretamos este comportamento em termos

de modificação do tamanho dos pontos quânticos, acoplamento eletrônico,

relaxamento parcial da tensão e formação de centros de recombinação não-radiativa.

Usando essas interpretações, calculamos os espectros de fotoluminescência das

super-redes, que ajustam muito bem os dados experimentais. As interpretações

propostas são também sustentadas pela influência da espessura da camada de

espaçamento na intensidade integrada de fotoluminescência e nas energias de

ativação.
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Abstract

In this work we present a comprehensive and systematic study of the optical

and structural properties of self-organized InAs quantum dots superlattices. The

superlattices were grown by molecular beam epitaxy on GaAs (100) substrates with

different number of quantum dot layers and different thicknesses between these

layers. Their structural properties have been observed by conventional and high

resolution cross-sectional transmission electron microscopy. The results allow us to

sketch the evolution of the dot height, diameter and density when the spacer layer

thickness is modified in a wide range. We also observe tOOtclosely stacked quantum

dots tend to relax through the formation of structural defects identified as

microtwins. The optical properties OOvebeen investigated by means of conventional

, power dependent- and temperature dependent photoluminescence. We report for the

flfst time on an unusual beOOviorof the photoluminescence peak position when the

spacer layer thickness is reduced. We interpret this beOOviorin terms of quantum dot

size modification, electronic coupling, partial strain relaxation and non-radiative

recombination centers formation. Using these interpretations, we then produce

simulated photoluminescence spectra tOOtfit very well the experimental data. These

interpretations are further supported by the spacer layer thickness influence upon

photoluminescence integrated intensity and activation energies.

x



1. - Introdução.

A busca de micro-circuitos mais integrados, que consumam menos energia e

que necessitem de custos de produção mais baixos sempre motivou a indústria

microeletrônica a reduzir cada vez mais as dimensões laterais dos dispositivos

produzidos.

No entanto, quando as dimensões laterais de um cristal são reduzidas até

algumas dezenas ou centenas de distâncias inter-atômicas, novas propriedades

surgem devido aos efeitos quânticos induzidos pelo confmamento dos portadores de

carga. As estruturas assim obtidas são chamadas de estruturas de baixa

dimensionalidade, sendo bidimensionais (2D), unidimensionais (lD) e zero

dimensionais (OD) quando o movimento dos portadores de carga fica quantizado,

respectivamente, em uma, duas ou três direções. O uso de tais estruturas em

dispositivos semicondutores deve permitir a obtenção de mobilidades e eficiências

ópticas maiores, além de possibilitar a fabricação de novos dispositivos como, por

exemplo, transistores de um único elétron. No caso específico de um laser

semicondutor, o efeito das estruturas de baixa dimensionalidade está ilustrado na

figura 1: a diminuição da dimensionalidade produz um aumento e um estreitamento

significativos do ganho espectral do laser, diminuindo a corrente limiar e

aumentando a eficiência do dispositivo.

1
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Figura 1 : Ganho espectral de um laser semicondutor para vários graus de

confmamento da região ativa (retirado da ref. [1]).

As técnicas de crescimento epitaxial, com as quais se tomou possível o

controle do crescimento de cristais na escala atômica, permitiram alcançar um

considerável domínio na fabricação de filmes semicondutores ultra-[mos. Estruturas

2D tais como poços quânticos.(QW - "quantum well"), heterojunções e super-redes

foram assim produzidas com sucesso e já se encontram comumente em dispositivos

como transistores, detectores de infravermelho, diodos, lasers, etc. Visando a

fabricação de estruturas lD e OD - isto é, fios e pontos quânticos - processos

litográficos foram utilizados visando a redução das dimensões laterais dos filmes

semicondutores.
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Essas técnicas, porém, apresentam várias dificuldades tecnológicas, além de

produzirem uma certa deterioração dos filmes, o que levou à busca de técnicas

alternativas de fabricação de nano-estruturas. Entre elas, o uso de materiais que

demonstram um certo tipo de auto-organização natural em estruturas nanométricas,

tem se destacado como um caminho promissor para a produção de fios e pontos

quânticos.

Assim, foi mostrado que, sob certas condições, o crescimento epitaxial de dois

semicondutores cujos parâmetros de rede diferem em alguns pontos percentuais

resulta na formação de ilhas tridimensionais nanométricas[2-4]. Devido a suas

excelentes propriedades ópticas e estruturais, assim como a sua relativa simplicidade

de produção, essas pequenas ilhas vêm se tomando sérios candidatos para atuar como

pontos quânticos (QDs - "quantum dots") em dispositivos semicondutores, atraindo

o interesse de muitos grupos de pesquisa na última década. Além disso, o número de.
pontos quânticos e conseqüentemente, a eficiência óptica dessas estruturas pode ser

facilmente aumentada pela justaposição das regiões ativas, exatamente como no caso

de uma super-rede. Fabricação, características e funcionamento de diodos laser

baseados em tais estruturas já têm sido reportados por vários autores[5-8].

No entanto, o número e a complexidade dos fenômenos fisicos (tensões,

acoplamento eletrônico, piezeletricidade, segregação de material, defeitos, ... )

presentes em super-redes de QDs fazem com que a sua influência nas propriedades

eletrônicas dessas estruturas não seja ainda perfeitamente compreendida. O objetivo

deste trabalho é, portanto, propor novos elementos para o entendimento das

propriedades eletrônicas de super-redes de pontos quânticos através de uma

3



investigação detalhada das suas propriedades ópticas e estruturais. Desenvolvemos

tal investigação de maneira sistemática, em função do número de camadas da super

rede e do espaçamento entre elas, em estruturas de super-redes de pontos quânticos

auto-organizados de Arseneto de Índio (lnAs) crescidos sobre substratos de Arseneto

de Gálio (GaAs).

Mostramos os diversos aspectos deste trabalho ao longo dos sete capítulos

desta tese. Em primeiro lugar, apresentamos, no capítulo 2, as principais

características das estruturas que possuem um confinamento OD, asSIm como as

diferentes maneiras de obtenção de tais estruturas. Descrevemos o processo de

formação de pontos quânticos por auto-organização, em especial no caso do

crescimento de lnAs sobre GaAs. Efetuamos em seguida uma revisão da abundante

literatura existente nesta área para expor as propriedades dos pontos quânticos auto

organizados e das suas super-redes. Tal revisão nos permite fmalmente apresentar os

objetivos deste trabalho no contexto dos trabalhos já realizados a nível nacional e

internacional.

Para nosso estudo, super-redes de QDs com diferentes configurações foram

produzidas por epitaxia de feixes moleculares (MBE - "molecular beam epitaxy")

no grupo de Semicondutores do IFSCIUSP. O processo de produção das amostras,

assim como os parâmetros escolhidos para o seu crescimento são apresentados no

capítulo 3. Neste capítulo descrevemos também as técnicas de fotoluminescência e

microscopia eletrônica de transmissão utilizadas para a caracterização das amostras.

Tratando-se neste último caso de urna técnica pouco utilizada no Brasil na área de

semicondutores, procuramos fornecer vários detalhes sobre o assunto, em particular
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sobre o processo de preparação das amostras, em razão da importância fundamental

desta etapa no processo de caracterização estrutural.

No decorrer deste trabalho, percebemos a necessidade de quantificação dos

efeitos de certos fenômenos fisicos sobre as propriedades eletrônicas das amostras.

Desenvolvemos então, um modelo teórico simples destinado ao cálculo dos níveis de

energia e das funções de onda dos elétrons numa super-rede de pontos quânticos.

Apresentamos no capítulo 4 a metodologia adotada no desenvolvimento do modelo,

assim como as suas limitações.

Investigamos as propriedades estruturais das amostras no capítulo 5. As

caracterizações foram realizadas em colaboração com o Centre d'Elaboration des

Matériaux et d'Etudes Structurales de Toulouse, na França. Apresentamos o

procedimento experimental para a obtenção de imagens em microscopia eletrônica

de transmissão convencional e de alta resolução. Através da observação da

microestrutura das amostras confirmamos a existência dos pontos quânticos e

elaboramos estatísticas quanto à sua altura, ao seu raio, à sua distância e à sua

densidade. Tais estatísticas nos permitem traçar um perfil da evolução das

características fisicas do QD na super-rede. Os valores numéricos obtidos são

utilizados posteriormente para o cálculo dos estados eletrônicos.

No capítulo 6, apresentamos os resultados das caracterizações ópticas das

super-redes. A investigação das suas propriedades ópticas em função do número de

camadas de QDs revela a clara influência do relaxamento da tensão sobre os estados

eletrônicos. Por sua vez, os resultados obtidos em função do espaçamento entre as
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camadas mostram um comportamento original que não corresponde ao esperado.

Procuramos, então, entender tal comportamento em termos de acoplamento

eletrônico, relaxamento da tensão e modificações estruturais. Para isso, discutimos os

resultados experimentais com base nos resultados teóricos fornecidos pelo modelo e

nos resultados de microscopia.

Finalmente, apresentamos, no capítulo 7, as conclusões do nosso estudo, sendo

indicados alguns dos seus possíveis desenvolvimentos futuros.
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2. O confinamento zero-dimensional.

o objetivo deste capítulo é apresentar as características dos pontos quânticos e

seus diferentes meios de fabricação, tentando apontar as vantagens e desvantagens de

cada um. Será dada ênfase à produção de QDs por auto-organização, sobretudo,

durante o crescimento epitaxial, assim como à descrição dos fenômenos que ocorrem

ao empilhar-se pontos quânticos numa super-rede. Finalmente, este capítulo não tem

a pretensão de constituir uma revisão detalhada do estado da arte atual na área de

fabricação de pontos quânticos, sendo o leitor aconselhado a consultar as referências

citadas para maiores informações.

2.1. O que é um ponto quântico ?

Quando as dirílensões laterais de um cristal são reduzidas abaixo do

comprimento de onda de De Broglie para o elétron, o movimento das partículas neste

cristal não pode mais ser tratado de forma clássica, sendo a mecânica quântica usada

para descrever tal movimento. Diz-se que as partículas ficam confrnadas. Esse

confinamento tem uma conseqüência direta no espectro de energia da estrutura, isto

é, na sua densidade de estados, já que a energia cinética da partícula passa a ter

valores discretos permitidos na direção do confrnamento.
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Figura 2 : Representação esquemática das estruturas 3D, 2D, lD e OD

e as densidades de estados correspondentes.

o último grau de confmamento é atingidQ quando as dimensões laterais do

cristal são reduzidas nas três direções do espaço, obtendo-se um ponto quântico (vide

figo 2). Neste caso, a densidade de estados tem a forma de uma série de funções delta,

sendo permitidos somente alguns valores discretos da energia para a partícula. Estes

valores só dependem das dimensões laterais da estrutura, sendo dados, no caso

simples de um ponto quântico esférico, pela equação[9] :

E _ 1i2 (tr)2n-2m D (2n+1Y
(2.1)

onde m é a massa da partícula e D o diâmetro do ponto quântico. No caso de um

ponto quântico de dimensões Lx, Ly e Lz, substitui-se nlD por (n/Lx+ n!Ly+ n/Lz).

Incluído numa matriz de potencial eletrostático maior, o ponto quântico se

torna, então, um poço de potencial para as partículas, já que seus níveis são mínimos
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de energia do sistema. Devido à semelhança com os níveis de energia de um átomo,

os pontos· quânticos têm sido chamados de super-átomos e seus níveis eletrônicos

descritos como níveis atômicos I s, 2s, 2p, etc.

2.2. Como produzir um ponto quântico ?

Em materiais semicondutores, o comprimento de onda de De Broglie é da

ordem de algumas dezenas de nanômetros, sendo necessária, portanto, a produção de

estruturas desta dimensão para se observar os efeitos do confinamento

tridimensional.

2.2.1. Técnicas baseadas na transferência de um padrão.

A maneira mais comum de se çbter pontos quânticos é a produção, em

primeiro lugar, de uma estrutura bidimensional como, por exemplo, um poço

quântico. Essa estrutura é geralmente produzida por epitaxia para se ter um controle

preciso da espessura do filme. O confmamento lateral é obtido através da definição

física das bordas da estrutura. Para isso, um padrão geométrico desenhando as

laterais da estrutura é transferido para a amostra, após o crescimento, por litografia

de alta resolução. Um ataque químico subseqüente corrói a amostra até a camada

bidimensional, produzindo as nanoestruturas desejadas[IO-12].

Devido à introdução de defeitos na amostra decorrentes do ataque químico,

essa técnica foi modificada para minimizar o problema, sendo investigada a

realização de pontos quânticos induzidos por um campo extemo[13,14]. Nesta

técnica, a amostra é crescida de tal forma que contenha um poço quântico próximo à
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superfície. Após o crescimento, processo litográfico e ataque químico são usados

para se produzir nesta camada superficial estruturas de pequenas dimensões laterais,

a partir das quais será aplicado o campo externo. Este pode ser um campo elétrico ou

um campo de tensão, dependendo das propriedades da camada superficial da

amostra. Desta forma, os portadores são confmados na direção vertical pelo poço

quântico, sendo o confinamento lateral resultante da modificação do potencial

eletrostático produzida pelo campo externo gerado abaixo da estruturas existentes na

superfície[15-17]. Esta técnica apresenta a vantagem de separar espacialmente os

pontos quânticos da região danificada pelo ataque químico. É também possível se

ajustar o alcance do confmamento lateral pela modificação da distância entre o poço

quântico e a superfície.

Uma outra alternativa para a produção de nanoestruturas é o crescimento

seletivo sobre substratos processados. Nesta técnica, faz-se uso das diferentes

velocidades de crescimento dos materiais em função da orientação cristalográfica do

substrato[18]. O material InGaAs, por exemplo, tem uma taxa de crescimento quase

nula nas faces (111) de um substrato de InP, enquanto o próprio InP cresce em ambas

as faces (111) e (100) do mesmo substrato[19]. Se uma pirâmide invertida com faces

(111) for fabricada num substrato de InP, a deposição de uma fma camada de

InGaAs neste substrato resultará na formação de uma nanoestrutura isolada de

InGaAs no fundo da pirâmide. Tal pirâmide é geralmente realizada por litografia e

ataque químico seletivo.

No entanto, esse conjunto de técnicas apresenta desvantagens relacionadas ao

processamento litográfico. Em primeiro lugar, o ataque químico realizado durante
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este processamento, seja antes ou após o crescimento, sempre danifica a amostra. Em

segundo, as dimensões laterais da nanoestrutura produzida dependem da resolução da

'escrita' litográfica. Constata-se hoje que, mesmo com técnicas de alta resolução, é

dificil alcançar dimensões laterais de algumas dezenas de nanômetros. E, por último,

o processamento litográfico é trabalhoso por necessitar de várias etapas, assim como

de equipamentos sofisticados.

2.2.2. Técnicas baseadas na auto-organização.

É possível se produzir nanocristais por precipitação de compostos

semicondutores em matriz vítrea[20,21]. O processo é similar ao processo de

fabricação de filtros de cor, sendo uma certa porcentagem de material semicondutor

adicionada aos constituintes da base do vidro. O conjunto é fundido a altas

temperaturas (~1200 °C) e, depois, vertido para a sua conformação. Em seguida, o

vidro assim produzido é mantido entre 600 e 800°C para a formação dos

nanocristais semicondutores. A duração e a temperatura deste tratamento térmico

defmem o tamanho médio e a densidade dos nanocristais. Os nanocristais resultantes

têm forma esférica e diâmetro médio da ordem de algumas dezenas de A, com uma

dispersão em tomo de 30 %. No entanto, este meio de fabricação se aplica a

semicondutores fortemente iônicos como CuCI, AgI e do tipo lI-VI, como por

exemplo CdSe. Além disso, usa-se quase exclusivamente compostos binários para se

evitar flutuações de composição. Estas amostras também apresentam a desvantagem

de não poderem ser dopadas sendo, portanto, dificil a sua utilização em dispositivos

semicondutores.
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Estruturas auto-organizadas também podem ser produzidas durante o

crescimento epitaxial de um material semicondutor que possui um desacordo

significativo do parâmetro de rede com o substrato. Durante a deposição das

primeiras camadas, o material depositado adota o parâmetro de rede do substrato. O

modo de crescimento é, então, bidimensional e a camada depositada estressada. No

entanto, atinge-se uma certa espessura para a qual a energia de deformação

armazenada no filme se torna alta demais, sendo mais favorável uma reorganização

do mesmo. Dependendo da energia superficial do sistema, esta reorganização pode

ocorrer através da criação de deslocações ou através da formação espontânea de ilhas

tridimensionais. Este último modo de relaxamento é conhecido como transição de

Stranski-Krastanov (SK)[22] e está ilustrado na figura 3.

InAs

InAs

GaAs

~ ~ ~ ~ ~

ª

e < e
1 c

~

Ilhas de InAs

GaAs

e > e
2 c

Figura 3 : Transição de Stranski - Krastanov. À esquerda, a espessura e) está abaixo

da espessura crítica ec, o crescimento é bidimensional e o filme estressado. À direita,

a espessura e2 ultrapassa a espessura crítica ec, e o crescimento se torna

tridimensional, produzindo ilhas.

As ilhas formadas desta maneira têm dimensões laterais da ordem de algumas

dezenas de nanômetros[23] e não apresentam defeitos estruturais nem

deslocações[ 4], apesar de terem uma estrutura cristalina altamente estressada. Devido
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à sua formação natural, obtém-se uma distribuição de tamanhos ao redor de um valor

médio. O ajuste das condições de crescimento[24,25] permite, entretanto, um certo

controle da dispersão desta distribuição, bem como da densidade planar das ilhas.

Este método tem a vantagem de ser versátil: nanoestruturas já foram

produzidas em vários sistemas semicondutores, tais como Sh-xGe,JSi[4], InxGal-

xAs/GaAs[2,3], InGal_xPx/InP[26],Znl_xCdxSe/ZnSe[27].Além disso, as ilhas são

formadas durante a epitaxia, sendo então possível integrá-Ias facilmente como região

ativa em heteroestruturas semicondutoras para a realização de dispositivos,

principalmente opto-eletrônicos.

2.3. Pontos quânticos auto-organizados de InAs sobre GaAs.

2.3.1. Principais características.

O sistema InAs/GaAs apresenta um desacordo no parâmetro de rede de 7,2 %,

o que o torna um sistema interessante para a produção de nanoestruturas

semicondutoras pelo processo de auto-organização. A deposição de InAs sobre um

substrato de GaAs (100/ começa de maneira bidimensional, isto é, camada por

camada, até atingir a espessura crítica de ~1.7 monocamadas (MC)[23,28,29]. Uma

monocamada representa uma camada de átomos de índio somada a uma camada de

átomos de arsênio, sendo equivalente à metade do parâmetro de rede, ou seja ~3A na

*
Neste trabalho são estudadas amostras crescidas exclusivamente sobre substratos (100). Passaremos,

portanto, a omitir a terminologia (100) para a orientação da superfície de crescimento, menos
indicado. É importante salientar que os valores apresentados a seguir são específicos das estruturas
possuindo esta orientação cristalográfica. Resultados sobre pontos quânticos crescidos com
orientações diferentes podem ser encontrados nas referências [30,106,107,119-121].
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direção [100]. Depois de alcançada a espessura crítica, ilhas são formadas

espontaneamente sobre uma fina camada bidimensional conhecida como camada de

'molhamento' (WL - "wetting layer"). A forma, as dimensões e a densidade das

ilhas vão se modificando a medida que o crescimento prossegue. Além de 3 Me,

entretanto, as ilhas tridimensionais coalescem, dando origem a estruturas

maiores[29,30], mais altas e provavelmente contendo deslocações, sendo, portanto,

indesejável prosseguir o crescimento mais adiante.

A geometria mais freqüentemente encontrada é piramidal[31,32], sendo

também observadas ilhas com formato de disco ou de lente. As faces da pirâmide são

planos cristalográficos do tipo {1I0}, o que lhe confere propriedades piezelétricas

devido à acumulação de cargas nestes planos[33]. As dimensões laterais das ilhas

variam geralmente entre 10 e 25 um, sendo suas alturas em tomo de 5 nm. Devido à

discontinuidade da banda de condução Me na heterojunção lnAs/GaAs (LlEc ~0,9

eV) e ao valor da massa efetiva do elétron no lnAs, o confinamento vertical permite,

ao menos, a existência do primeiro nível eletrônico E~D dentro da ilha, já que:

J2

Ji2 1[

flEc > E3D '" 2m· (Lz
(2.2)

onde m * é a massa efetiva do elétron e Lz a altura da ilha. Obviamente, a

consideração do confrnamento lateral, da estrutura real da ilha, do efeito da tensão de

compressão, assim como do potencial piezelétrico é necessária para se obter um

valor de E~D mais perto da realidade, porém o valor utilizado aqui constitui uma

aproximação razoável do valor real. As ilhas satisfazem, portanto, as condições de
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pontos quânticos, fazendo com que, no decorrer desta monografia, o termo ponto

quântico seja usado para designar as ilhas de InAs sobre GaAs.

Devido ao caráter natural do seu processo de formação, os pontos quânticos

auto-organizados não possuem dimensões laterais iguais, porém, apresentam uma

certa distribuição estatística de tamanhos ao redor de um valor médio. No entanto, as

flutuações de tamanho observadas não ultrapassam 20 %[29,34,35]. Essa distribuição

tem uma conseqüência direta nas propriedades ópticas das estruturas de QDs. De

fato, utilizando a equação (2.2), vemos que a distribuição das dimensões laterais

induz uma distribuição dos níveis eletrônicos dos QDs e, portanto, uma distribuição

espectral da intensidade emitida pela estrutura. Um dos desafios atuais da aplicação

dos QDs em lasers, por exemplo, é a determinação das condições de crescimento

ideais que levam a um estreitamento desta distribuição.

A densidade planar de pontos quânticos obtida por auto-organização é

geralmente alta, da ordem de 1010_101I cm-2• Assumindo uma rede regular

quadriculada de QDs, essas densidades resultam numa distância de 35 a 100 nm

entre o centro de um QD e o centro do seu vizinho mais próximo. A interação

eletrônica entre pontos quânticos vizinhos é, portanto, fraca ou inexistente, já que a

função de onda do elétron é altamente localizada dentro do QD[33]. Por outro lado,

embora constituam arranjos densos, a área coberta pelos QDs é somente uma

pequena parte da superficie da estrutura[36], estimada em menos de 10 %. Uma

cobertura superficial maior é também indicada para se obter dispositivos mais

eficientes.
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2.3.2. Super-redes de pontos quânticos

A maneira mais simples de se aumentar a eficiência de uma estrutura de pontos

quânticos é, certamente, através do aumento do número destes, porém, isto parece

dificil de ser realizado no plano, já que a densidade planar dos QDs permanece

relativamente constante. Surgiu então a idéia de se empilhar, na direção de

crescimento, planos consecutivos de pontos quânticos, exatamente como camadas

bidimensionais de semicondutores diferentes são empilhados para formar super-redes

de poços quânticos. Para a fabricação destas estruturas, produz-se uma primeira

camada de pontos quânticos com a deposição de InAs sobre GaAs. Estes QDs são em

seguida recobertos por uma camada de GaAs, chamada de camada de espaçamento.

Foi mostrado que a superficie da amostra se torna novamente plana e regular após a

deposição de algumas monocamadas de GaAs[31,37,38], embora a superficie inicial

seja rugosa devido à presença dos QDs. Pode-se realizar então uma nova deposição

de InAs, sendo assim formada uma segunda camada de pontos quânticos acima da

primeira. A repetição do ciclo de deposição (camada de espaçamento de GaAs +

camada de pontos quânticos de InAs) permite a fabricação de estruturas de super

redes de pontos quânticos.

As primeiras observações estruturais de tais amostras mostraram que ocorre um

novo tipo de auto-organização, isto é, os pontos quânticos das camadas superiores

alinham-se verticalmente acima de um ponto quântico da primeira camada, formando

colunas de QDs[2,39-41]. A explicação deste fenômeno é que o campo de tensão

gerado por um ponto quântico propaga-se na camada de espaçamento até a superficie

e conseqüentemente influi no crescimento subseqüente do InAs, já que este cria uma
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região favorável para a nucleação de novas ilhas[39,42]. Isso faz com que novas ilhas

sejam formadas preferencialmente acima das ilhas já existentes nas camadas

inferiore's, levando a um alinhamento dos pontos quânticos na direção de

crescimento.

Em relação às propriedades ópticas, o empilhamento das camadas de QDs

provoca um deslocamento da emissão óptica da estrutura para as baixas

energias[40,43-46]. Para uma espessura constante da camada de espaçamento, esse

deslocamento é mais importante quanto maior o número de camadas empilhadas.

Para um número fixo de camadas de QDs, quanto menor a camada de espaçamento,

maior o deslocamento. Foi então sugerido que o empilhamento dos QDs e seu

alinhamento na direção vertical permitisse o acoplamento eletrônico entre pontos

quânticos de canadas adjacentes, o que tem como efeito o agrupamento dos estados

localizados dos QDs isolados em uma mini-banda delocalizada[40] ..

A formação desta mini-banda provoca, em primeiro lugar, a redução da energia

do estado fundamental do elétron e, conseqüentemente, o deslocamento da emissão

óptica para o infravermelho. Em segundo lugar, tal mini-banda causa um

estreitamento espectral desta emissão[40,47], já que o processo de recombinação

passa a ocorrer a partir do mesmo estado para todos os elétrons da coluna de QDs.

Finalmente, a delocalização dos estados eletrônicos reduz o tempo de recombinação

dos elétrons[48], o que, por sua vez, diminui a corrente de limiar em dispositivos do

tipo laser[49,50].
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A utilização de super-redes de pontos quânticos em tais dispositivos é,

portanto, sedutora, pois proporciona aumento do ganho, redução da sua largura

espectral, redução do limiar de corrente e emissão mais próxima da faixa

tecnologicamente importante dos 1,3 J,l.m[51].

No entanto, vários outros fenômenos estruturais têm sido observados em

estruturas de super-redes de pontos quânticos, tais como a modificação da geometria

dos QDs[48,52], o aumento das suas dimensões laterais[47,53,54], o estreitamento da

sua distribuição de tamanhos[55,56], o desaparecimento dos QDs após algumas

camadas[57,58] e a formação de defeitos estruturais[59,60]. Essas observações,

porém, não encontraram explicação satisfatória, mostrando que a maioria dos

fenômenos que ocorrem devido ao empilhamento, assim como suas conseqüências

nas propriedades ópticas e eletrônicas, ainda não são perfeitamente entendidas. A

propagação e redistribuição dos campos de tensão na estrutura, as variações de

tamanho dos QDs, a modificação do campo piezelétrico e o acoplamento eletrônico

entre QDs vizinhos constituem, em particular, pontos a serem esclarecidos para que

seja possível a aplicação dos pontos quânticos em dispositivos.

As primeiras investigações das propriedades ópticas de super-redes de pontos

quânticos realizadas no grupo de Semicondutores do IFSC/USP revelaram resultados

complexos de dificil interpretação[61,62] e motivaram a realização de um estudo

detalhado destas estruturas. Grande parte dos trabalhos encontrados na literatura

geralmente propõe um estudo focalizado em uma propriedade particular (óptica,

estrutural ou elétrica) das super-redes, ou utiliza técnicas que requerem duas

amostras diferentes, impossibilitando uma correlação direta entre observações
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estruturais e propriedades ópticas. Além disso, poucos estudos foram dedicados ao

efeito do espaçamento entre as camadas da super-rede, sendo a maioria focalizada no

efeito do número de camadas. Foi então decidido o desenvolvimento de uma

investigação sistemática de super-redes de QDs com o intuito de se estabelecer uma

correlação entre suas propriedades estruturais e eletrônicas, dando principal ênfase à

influência do espaçamento entre as camadas de pontos quânticos. Neste trabalho, as

técnicas de caracterização foram escolhidas de tal forma que se possa realizar todas

as medidas na mesma amostra.
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3. Produção e caracterização das amostras.

Neste capítulo passamos a descrever as técnicas utilizadas na produção e na

caracterização das amostras investigadas neste estudo. As super-redes de pontos

quânticos auto-organizados de lnAs foram produzidas através da técnica de MBE no

Grupo de Semicondutores do IFSC. Apresentamos brevemente o equipamento e as

principais características desta técnica. Reportamos também os parâmetros utilizados

no crescimento das super-redes, assim como os critérios que nos levaram a escolhê-

los. Utilizamos a fotoluminescência para investigar as propriedades ópticas das

amostras produzidas. Tratando-se de uma técnica usual em caracterização de

materiais, limitamo-nos a fornecer alguns detalhes sobre o dispositivo experimental

utilizado.

As propriedades estruturais das amostras foram investigadas por microscopia

eletrônica de transmissão. Esta técnica, por sua vez, não é muito usual,

principalmente por requerer custosos equipamentos e exigir muitos cuidados na

preparação das amostras. Procuramos, portanto, apresentar alguns conceitos

experimentais importantes desta técnica, assim como apresentar detalhadamente os

diversos tipos de preparação das amostras e as etapas da sua realização.
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3.1. Crescimento das amostras.

3.1.1. Técnica de epitaxia por feixes moleculares.

A epitaxia é uma técnica especial de crescimento de cristais que permite a

formação de camadas monocristalinas de mesmo parâmetro de rede e mesma

orientação cristalográfica que o substrato sobre o qual elas são depositadas. As

condições experimentais satisfeitas no caso da epitaxia por feixes moleculares

possibilitam, além disso, a obtenção de filmes extremamente fmos e com uma

baixíssima concentração de defeitos.

A câmara de crescimento de um equipamento de MBE está ilustrada na figura

4. Os feixes moleculares obtidos pela evaporação de elementos de alta pureza nas

células de efusão reagem entre si na superficie d~ substrato, onde os átomos migram

até seus sítios na rede cristalina. A temperatura do substrato é mantida em tomo de

500 °e para que essa migração seja rápida, o que minimiza a formação de defeitos. A

temperatura da célula de efusão de um material determina a velocidade de

crescimento deste material. Além disso, o substrato é colocado num suporte rotativo

para a obtenção de camadas mais homogêneas. O conjunto representado na figura 4 é

colocado em condições de ultra alto vácuo (pressão típica 10-9Torr) de tal forma que

a contaminação por impurezas durante o crescimento seja minimizada.

A característica principal da técnica de MBE é, certamente, o de proporcionar

um controle altamente preciso da espessura das camadas depositadas. De fato, as

velocidades de crescimento utilizadas são baixas, em tomo de uma monocamada por

segundo[63], o que, no caso do GaAs, equivale a ~ 0.28 nrn/s. Assim, fmas camadas
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monocristalinas podem ser crescidas átomo por átomo de forma plana em nível

atômico. O crescimento de um composto pode ser interrompido a qualquer momento

colocando-se o obturador na saída da célula de efusão apropriada, o que possibilita a

realização de interfaces abruptas com pouca interdifusão dos compostos.

Porta-substrato

Tela fluorescente

~ Obturador

- - -O-11

\.- Feixe molecular

,
Substrato~

c::J----
Canhão de elétrons

Células de efusão

Figura 4 : Representação esquemática do dispositivo experimental de crescimento

por epitaxia por feixes moleculares.

Além de impedir contaminações, as condições de ultra-alto vácuo permitem a

caracterização, durante o crescimento, da camada epitaxial por difração de elétrons

de alta energia (RHEED). Nesta técnica, um feixe de elétrons com energia de

algumas dezenas de keV incide no substrato com ângulo rasante (vide figura 4),
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sendo a sua difração pela rede cristalina da amostra observada numa tela

fluorescente. Obtém-se, então, um padrão geométrico cuja intensidade apresenta um

comportamento oscilatório. A freqüência dessas oscilações está diretamente

relacionada à velocidade de crescimento, enquanto a geometria do padrão é

determinada pela morfologia da superficie. Um padrão de linhas é observado no caso

de uma superficie lisa, enquanto uma superficie rugosa produz um padrão de

pontos[30]. O RHEED é, portanto, uma ferramenta útil para monitorar o crescimento

dos pontos quânticos, já que a formação das ilhas tridimensionais induz uma

mudança no padrão de difração.

3.1.2. Determinação das condições de crescimento.

As amostras investigadas neste trabalho foram crescidas por epitaxia por feixes

moleculares. Antes de realizar o crescimento das próprias estruturas de super-redes

de QDs, foram crescidas amostras possuindo uma camada simples de QDs para

investigar as condições experimentais mais favoráveis à obtenção das melhores

características ópticas das estruturas. Os parâmetros investigados foram o número de

monocamadas de InAs depositadas para a formação dos pontos quânticos e a pressão

PAs de arsênio dentro da câmara de crescimento, sendo os critérios de avaliação a

intensidade do pico de fotoluminescência e sua largura (FWHM).

A deposição do InAs foi monitorada pela técnica de RHEED. O diagrama de

linhas observado durante os primeiros instantes do crescimento tomou-se um

diagrama de pontos após a deposição de ~ 1,7 Me, indicando uma transição de um

modo de crescimento bidimensional para um modo tridimensional. Tal transição é
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característica de um crescimento do tipo SK e portanto, da formação de ilhas

tridimensionais.

Tabela 1 : Propriedades de luminescência das amostras crescidas.

Parâmetros do Luminescência
crescimento

PAs (Torr)

MCdeIntensidadeFWHM
lnAs

(a.u.)(meV)

3

1.5 10-4107

8 x 10-8

40.8 10-4110

5

0.1 10-4

3

8.5 10-459
2 x 10-8 4

1.6 10-463

Como indicado na tabela 1, as melhores condições para a obtenção dos pontos

quânticos são uma pressão de arsênio em tomo de 2. 10-8 Torr e uma quantidade de 3

MC de lnAs. Usando-se uma pressão de arsênio maior, a cinética de migração do

material lnAs na superficie toma-se mais lenta[64], produzindo ilhas menos

homogêneas e, portanto, um pico de luminescência mais alargado. Usando-se uma

quantidade maior de lnAs, há formação de ilhas maiores, com início da coalescência

entre elas, gerando deslocações e, portanto, um decréscimo da intensidade de

fotoluminescência.

3.1.3. Crescimento das super-redes de pontos quânticos.

Sendo defmidos estes parâmetros, iniciou-se o crescimento das estruturas de

super-redes de pontos quânticos, cuja geometria está esquematizada na figura 5.
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GaAs - proteção - 500 A

T vezes

G a As - ta m pão - 1 OOO A

S R A IAs-G aAs

G a As - ta m pão - - O,3 IJm

G aAs - substrato (100)

Figura 5 : Geometria das estruturas de super-redes de QDs crescidas.

Antes de se iniciar o crescimento, a pressão de arsênio e a temperatura do

substrato foram fIxadas, respectivamente, em 2.10-8 Torr e 580°C. Acima do

substrato foi crescida uma primeira camada tampão (buffer) de 0,3 J..lmde GaAs

seguida de uma heteroestrutura composta de 10 períodos da seqüência {IOum GaAs

/ 5 um AlAs}, cujo papel é impedir a propagação de defeitos residuais do substrato

para a estrutura em estudo[30]. Em seguida, uma segunda camada tampão de 1000

Á. de GaAs foi depositada sobre a heteroestrutura. A temperatura do substrato foi

então abaixada até 450°C, sendo o crescimento da super-rede de pontos quânticos
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realizado nesta temperatura. De fato, devido ao baixo ponto de fusão do índio, é

necessário abaixar a temperatura de crescimento para minimizar a difusão dos

átomos de índio e conseqüentemente, a sua segregação. Finalmente, uma camada de

500 A de GaAs foi depositada por cima da super-rede de QDs para completar e

proteger a estrutura.

Cada super-rede é constituída de T camadas de pontos quânticos de lnAs. Duas

camadas consecutivas de QDs são separadas por uma camada de GaAs de espessura

d. Antes e depois da deposição do lnAs observou-se uma interrupção de crescimento

de 30 s para, respectivamente, alcançar uma rugosidade menor da superfície de GaAs

(antes do crescimento dos QDs) e permitir uma melhor reorganização do lnAs em

ilhas tridimensionais (posteriormente). Conforme determinado no item 3.1.2., 3 MC

de lnAs foram depositadas em cada camada para a formação dos pontos quânticos, a

qual foi controlada através do padrão RHEED. O padrão bidimensional observado no

início do crescimento tomou-se tridimensional após ~1,7 MC, sendo essa transição.
observada em todas as camadas.

Foram produzidas três séries de amostras contendo, respectivamente, T=3, T=7

e T=15 camadas empilhadas de pontos quânticos. Para cada série foram crescidas

cinco amostras variando-se a espessura d da camada de GaAs em 11, 15,22,33 e 44

monocamadas. Desta maneira, obtemos distâncias de 40, 50, 70, 100 e 130 A,

respectivamente, entre duas interfaces GaAslInAs consecutivas. Assim,

considerando-se uma altura média de ~30 A para os pontos quânticos, estes valores

nos permitem regular a separação vertical dos QDs entre um terço e três vezes a sua

altura.
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3.2. Espectroscopia de luminescência.

3.2.1. Princípio da fotoluminescência.

A técnica de caracterização por fotoluminescência analisa a distribuição

espectral da radiação emitida por uma amostra após a sua excitação por um feixe de

luz monocromática, geralmente obtido com um laser. É uma técnica não.destrutiva e

relativamente simples pelo fato de não requerer equipamentos sofisticados, o que a

tomou uma técnica amplamente utilizada para a caracterização das propriedades

ópticas dos materiais. Portanto, apresentamos aqui seu princípio de funcionamento

sem entrar em detalhes. As referências [65-67] fornecem valiosas informações sobre

o assunto.

No caso de semicondutor<?s,a energia do feixe de excitação é superior à

energia de banda proibida ( "gap "), de tal modo que um fóton incidente possa ceder

sua energia a um elétron da banda de valência, deixando assim um elétron livre na

banda de condução e uma lacuna livre na banda de valência. Para retomar à banda de

valência, o elétron deve, por sua vez, ceder a energia adquirida, o que pode ser

realizado de forma não radiati.vapela emissão de ronons, ou de forma radiativa, pela

emissão de fótons. A análise espectral dos fótons emitidos pela amostra proporciona

então uma representação das transições eletrônicas permitidas na amostra e, portanto,

das posições relativas dos seus níveis energéticos.

Além de informações sobre níveis eletrônicos, o espectro de fotoluminescência

pode fornecer informações sobre a qualidade cristalina da amostra e, variando-se os

parâmetros do experimento, tais como temperatura, potência de excitação ou

polarização da luz incidente, tem-se acesso à várias outras características do material.
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No entanto, a fotoluminescência apresenta limitações devido ao fato de que só

fornece essas informações de maneira qualitativa, assim como só fornece

informações sobre processos radiativos.

3.2.2. Aparato experimental.

I
Lock - in

Laser de argônio

Monocromador 0,5 m

-~----------------~=

Chopper

u_u{

Lentes

Espelho

/u_u_u
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I Prisma

'-:.*:]r~~~~~~

Criostato

l~
Helio

Amostra

/ Computador \

Figura 6 : Dispositivo experimental utilizado para a técnica de fotoluminescência.

o dispositivo experimental usado para as medidas de fotoluminescência está

esquematizado na figura 6. Um laser de argônio (Coherent Innova 90) é utilizado

como fonte de luz mono cromática com comprimento de onda de 514,5 nm (o que

equivale a ~ 2.41 eV), sendo o seu feixe focalizado na amostra. A amostra é mantida

num criostato de circuito fechado de hélio (Cryo Instruments) cuja temperatura pode

ser controlada na faixa de 15 K até a temperatura ambiente. A radiação emitida pela

amostra é focalizada por um sistema de lentes na entrada de um mono cromado r
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SP EX de comprimento 0,5 m, onde ela é separada espectralmente por uma rede de

difração, sendo finalmente detectada por uma fotomultiplicadora (PM) Hamamatsu

tipo SI. O sinal obtido é analisado por um sistema de detecção síncrona (lock-in) na

freqüência estabelecida pelo "chopper". Um programa traça o espectro de

fotoluminescência na tela de um computador a partir da a intensidade medida (1) em

função do comprimento de onda (Â.).

3.3. Microscopia eletrônica de transmissão.

A microscopia eletrônica de transmissão permite a visualização da estrutura da

amostra investigada com uma 'resolução típica de algumas centenas de Á. Essa

resolução pode chegar ao nível atômico quando a técnica de microscopia eletrônica

de alta resolução (HREM) é utilizada. A TEM é tradicionalmente utilizada para a

caracterização de contornos de grão, domínios de fase, precipitados, deslocações e

macias em metais, ligas metálicas e materiais cerâmicos. Sua aplicação em

caracterização de materiais semicondutores restringia-se à observação de defeitos em

cristais semicondutores volUJpétricos, sendo rara a sua utilização em estruturas

produzidas por epitaxia em razão da alta perfeição cristalina alcançada. Esta técnica,

entretanto, já foi utilizada com sucesso para a determinação da rugosidade de

interfaces em heteroestruturas tensionadas[68,69]. Com o desenvolvimento das

nanoestruturas auto-organizadas, porém, a TEM se tomou uma das poucas técnicas,

com as microscopias de tunelamento e de força atômica, que proporcionam a

visualização direta das dimensões, da geometria, da posição e da densidade dessas

nanoestruturas. Além disso, a TEM é a única dessas técnicas de microscopia que
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permite a observação de nanoestruturas localizadas abaixo da superficie e crescidas

sobre substratos não dopados.

Apresentamos a seguir conceitos importantes para o entendimento desta

técnica e dos resultados que ela fornece. Descrevemos também o processo de

preparação das amostras, que constitui um passo essencial para o sucesso das

caracterizações. Mais detalhes sobre o modo de operação do microscópio e a

obtenção de imagens serão apresentados no capítulo 5.

3.3.1. Fundamentos da microscopia eletrônica.

3.3.1.1. Difração dos elétrons pela amostra.

A técnica de TEM consiste, basicamente, em enviar um feixe paralelo de

elétrons mono-energéticos de alta energia (tipicamente algumas centenas de keV) na

amostra investigada. A interação destes elétrons com a amostra resulta no

espalhamento dos mesmos pelos átomos do cristal. Este espalhamento pode ser

elástico ou inelástico, ou seja, sem ou com perda de energia dos elétrons incidentes.

O espalhamento elástico é relacionado à interação dos elétrons incidentes com o

potencial coulombia110 dos átomos e dos elétrons do cristal, enquanto o

espalhamento inelástico é associado às perdas de energia causadas pela ionização dos

átomos do cristal pelos elétrons incidentes.

No entanto, se a amostra for suficientemente [ma (tipicamente abaixo de 100

nm na direção do feixe de elétrons), o espalhamento é principalmente de natureza

elástica, sendo a difração dos elétrons pela amostra tratada pela teoria cinemática.
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Segundo a teoria cinemática, o espalhamento dos elétrons é determinado pela

periodicidade da rede cristalina e pela natureza das propriedades de espalhamento

dos átomos que compõem a célula unitária do cristal[70]. Assim, a intensidade I

difratada é dada pelo produto [70-72] :

I oc IGI21FI2 (3.1)

onde G e F são chamados, respectivamente, de fator de forma e fator de estrutura. O

fator de forma descreve o efeito da rede cristalina na difração dos elétrons e tem por

expressão[70,71]:

Nx Ny N,

G = L L Lexp[-2iJZ"(k - ko)' rn]
nx=lny=ln,=l

(3.2)

onde ko e k são os vetores de onda do feixe incidente e difratado, Nx, Ny e Nz o

número de células do cristal em cada uma das três direções do espaço e rn um vetor

da rede cristalina tal que: rn = nxãx + nyãy + nzãz, sendo ãx, ãy e ãz os vetores

unitários da rede cristalina. G é então o produto de três séries geométricas de razão

exp[-2iJZ"(k -ko)·ãç] (com ç=x, y, z). Utilizamos as propriedades de tais séries e

obtemos:

G = }), exp[-i;r(N, + l)(k _ ko)' ã,] sen[mv, ~k -_ko)' ã,],y, sen[JZ"(k - ko)' ãç] (3.3)

Logo:

2 --

IGI2 = TI sen ~1ZNç~k-_ko)·ãç]
ç=x,y,z sen [JZ"(k- ko)' ãç]

(3.4)

Mostra-se que G tem máximos abruptos se k - ko for um vetor da rede

recíproca do cristal, isto é se a condição de Laue for satisfeita:

k -ko = g
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onde g é um vetor arbitrário da rede recíproca do cristal. Utilizando as relações

Ifl = Ifol = 1/Â e Igl = 1/dhk/ [71], a condição de Laue leva à conhecida relação de

Bragg:

2dhk/senB = nÂ
(3.6)

onde dh/d é a distância entre dois planos cristalográficos (hkl), B o ângulo de difração,

n um número inteiro e Â o comprimento de onda do feixe de elétrons.

o espalhamento elástico dos elétrons pela rede cristalina da amostra é portanto

determinado pela simples lei de Bragg, sendo o feixe difratado por um plano

cristalográfico (hkl) chamado de reflexão (hkl). No entanto, a equação (3.4) mostra

que pequenos desvios das condições de Bragg resultam numa intensidade baixa

porém não nula, de tal maneira que é possível formar imagens sem satisfazer

rigorosamente a relação de Bragg.

3.3.1.2. Intensidade de difração.

Todos os planos cristalográficos (hkl) de um cristal, porém, não difratam os

elétrons da mesma maneira. De fato, segundo a equação (3.1) a intensidade difratada

é modulada pelo quadrado do fator de estrutura F que traduz a influência da posição

e da natureza dos átomos da célula unitária no espalhamento dos elétrons. F tem por

expressão[70,71]:

N

F = 'LI} exp[-2iJr(f -fo)'0]
}=l

(3.7)

33



onde N é o número de átomos da célula unitária, jj o fator de espalhamento atômico

de cada um deles e '0 = ujãx +vjãy +wjãz denota a sua posição na célula unitária.

Obtemos, então, para os máximos de G (k - ko = g):

N

F = F(hkl) = Ilj exp[-2i7Z"(hu j + kvj +Iwj]
j=l

(3.8)

Consideramos o caso dos semicondutores lU-V, cuja estrutura é do tipo

"Zincblend", isto é, o cristal consiste de duas sub-redes cúbicas de faces centradas de

átomos lU e V deslocadas de um quarto de diagonal. Oito átomos compõem a célula

unitária, sendo os átomos lU localizados em (0,0,0), (Yí,Yí,O), (Yí,O,Yí) e (O,Yí,Yí) e os

átomos V em ('l4,'l4,'l4),(%,%,Yí), (%,Yí,%) e (Yí,%,%). Deduz-se então a expressão do

fator de estrutura[71,73]:

F(hkl) = {I+ exp[i7Z"(h+ k)] + exp[i7Z"(k + I)] + exp[i7Z"(1+ h)]}·

. h+k+1
{1m + Iv exp[21(---)]} (3.9)

4

onde1meIv são, respectivamente, os fatores de forma atômicos do elemento lU e V.

O fator de estrutura modula portanto a intensidade difratada em função dos

índices da reflexão (hkl). Se h, k e 1 forem misturados, por exemplo, a soma dentro

do primeiro colchete da equação (3.9) é igual a O e a intensidade da reflexão é nula

apesar de satisfazer a relação de Bragg. A tabela 2 apresenta os valores do fator de

estrutura para algumas combinações dos índices hkl.

Numa heteroestrutura com dois materiais diferentes, cada um deles vaI

produzir uma intensidade de difração diferente. O contraste da imagem obtida é dado

pela razão dessas intensidades, ou seja, pela razão dos quadrados dos fatores de

estrutura dos dois materiais.
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Tabela 2: Expressão do fator de estrutura para combinações dos índices hkl.

Condição sobre hkl IFfTipo de reflexão

Mistos

O(100), (110)

Impares

16Chr?+//)(111), (311)

Pares, h+k+I=4n

16Chr,+Ivi(400), (220)

Pares, h+k+I=4(n+1f2)

16ifm -Iv)2(200)

3.3.1.3. Formação das imagens.

Após terem sido difratados pela amostra, os elétrons são focalizados para

formar imagens fortemente ampliadas das regiões difratantes. O sistema de formação

de imagem de um microscópio eletrônico consiste de pelo menos três lentes

eletromagnéticas: a lente objetiva, a lente intermediária e a lente projetora.

Após a amostra, o feixe de elétrons é em primeiro lugar focalizado pela lente.
objetiva. Esta lente permite formar tanto imagens da amostra quanto imagens da

distribuição angular dos feixes difratados (vide figo 7). De fato, num ponto do plano

imagem desta lente objetiva convergem todos os feixes emergentes de um mesmo

ponto da amostra com ângulos de difração diferentes. A imagem obtida neste plano

é, então, a representação espacial dos feixes difratados, ou seja, a imagem real da

microestrutura da amostra Tal imagem fornece informações sobre a morfologia da

amostra.

Por outro lado, todos os elétrons espalhados com o mesmo ângulo de difração

mas provenientes de pontos diferentes da amostra são focalizados num mesmo ponto

do plano focal da lente objetiva. A imagem obtida neste plano é então a

representação da distribuição angular dos feixes difratados, ou seja, a representação
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dos planos cristalográficos que difratam na amostra. Essa imagem é chamada de

imagem de difração. Através da imagem de difração pode-se deduzir grande

quantidade de informações sobre a estrutura do objeto, por exemplo, o tipo e os

parâmetros da rede cristalina, ou os átomos que compõem o cristal.

- - - - - amostra

(a)

I
feixe incidente

I I\I I

I

feixe iflcidente

I I! I I

lente objetiva

imagem de difração- - - -

primeira imagem

lente
intermediária

segunda
imagem

lente
projetora

- - imagem final

(b)

Figura 7: Representação esquemática da formação da imagem real do objeto (a)

e da sua imagem de difração (b) em TEM.
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Para amostras monoctistalinas, a imagem de difração é uma rede bidimensional

de pontos luminosos, já que todos os planos (hkl) difratam com o mesmo ângulo[74].

Cada um desses pontos corresponde à difração dos elétrons por um tipo de plano

cristalográfico, ou seja, a uma reflexão (hkl).

No caso de uma amostra de parâmetros cristalinos conhecidos, a imagem de

difração também indica a orientação na qual a amostra se encontra com respeito ao

feixe incidente. De fato, para um dado cristal a distribuição angular dos feixes

difratados varia de acordo com a direção de incidência do feixe de elétrons. A

imagem de difração é então utilizada para se alinhar uma certa direção cristalográfica

da amostra com o feixe incidente de elétrons.

Finalmente, a imagem de difração permite selecionar uma ou várias reflexões

para formar uma imagem que contenha unicamente informações relacionadas a

certos planos cristalog'ráficos, como no caso de uma imagem em campo escuro (cf.

3.3.1.4.).

A seleção entre imagem real e imagem de difração para visualização fmal é

realizada pela lente intermediária, de distância focal variável de tal modo que seja

possível formar no plano objeto da lente projetora, imagens do plano focal (fig. 7b)

como imagens do plano imagem da lente objetiva (fig.7a). A lente projetora

fmalmente projeta numa placa fluorescente a imagem ampliada do seu plano objeto.

3.3.1.4. Tipos de imagens e contraste.

A origem do contraste da imagem está principalmente ligada a variações nas

condições de espalhamento elástico. De fato, os elétrons espalhados inelasticamente
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não são focalizados no plano da imagem em razão das aberrações cromáticas da lente

objetiva, porém produzem um fundo contínuo que diminui o contraste da imagem.

o contraste da imagem pode ser melhorado pela colocação de um diafragma

com diâmetro de algumas dezenas de micrômetros no plano focal desta lente. Se o

diâmetro deste diafragma for suficientemente pequeno, os elétrons espalhados com

grandes ângulos de difração são bloqueados, e somente os elétrons não espalhados

contribuem efetivamente para a formação da imagem (fig. 8a). Trata-se de uma

imagem em campo claro. Em tal imagem, o contraste é o resultado de modificações

locais das condições de espalhamento dos elétrons, seja por modificação de

espessura, pela presença de materiais diferentes ou de defeitos.

feixe incidente feixe incidente

I LII
amostra

lente •

-,- -objetiva-

- diafragma-
de abertura

I 1 ~ 1 I

(a) (b)

Figura 8: Formação da imagem em campo claro (a) e em campo escuro (b).

Obtém-se uma imagem de campo escuro se, ao invés dos elétrons não

espalhados, somente os elétrons espalhados forem usados para a formação da

imagem. Para isso, o diafragma de abertura é colocado fora do eixo óptico do

microscópio, ao redor de uma das reflexões da imagem de difração (fig. 8b). Na

38



imagem fmal, somente as áreas da amostra que contribuem à reflexão selecionada

vão aparecer claras. Portanto, além do contraste de espalhamento, a imagem de

campo escuro possui um contraste adicional de difração. É assim possível separar,

por exemplo, fases cristalinas com estrutura ou orientações diferentes. Este tipo de

imagem é também amplamente utilizado para a caracterização de defeitos cristalinos,

através da determinação das suas condições de extinção.

Finalmente, se o diâmetro do diafragma de abertura for suficiente para deixar

passar o feixe primário de elétrons não espalhados mais alguns dos feixes difratados,

obtém-se uma imagem de vários feixes. A interferência desses feixes no plano da

imagem resulta num contraste de fase, e o padrão de interferência fornece uma

imagem dos planos cristalográficos do cristal. Tal modo de imagem é utilizado para

alta resolução e só pode ser atingido se o espalhamento for unicamente de natureza

elástica, isso é, com amostras muito fmas.

3.3.2. Preparação das amostras.

Como visto anteriormente, a técnica de TEM é baseada no processo de

espalhamento elástico do feixe de elétrons pela rede cristalina da amostra

investigada. Se a amostra não for suficientemente fina (tipicamente, acima de 100

nm), os processos de espalhamento inelástico dos elétrons tomam-se predominantes,

a intensidade do feixe transmitido cai, ficando, então, impossível a visualização da

microestrutura da amostra A obtenção de amostras de espessura muito fma a partir

de pedaços espessos é portanto um passo fundamental para as observações de TEM.
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Existem várias técnicas para se reduzir a espessura de um amostra até as

dimensões desejadas para sua observação em TEM[75]. Umas características comuns

a todas é que são demoradas e requerem grandes cuidados na manipulação das

amostras. A escolha de uma técnica específica é geralmente determinada pelo tipo de

material investigado e pelo modo de observação escolhido. No caso do GaAs,

tratando-se de um material frágil, utiliza-se técnicas lentas baseadas no ataque

químico e no polimento manual. Apresentamos a seguir as técnicas empregadas na

preparação das amostras de super-redes de pontos quânticos para sua observação em

TEM.

3.3.2.1. Métodos de observação.

Existem dois métodos de observação da amostra pela técnica de TEM : a vista

planar e a seção transversal (fig. 9).

vista planar
"planview"

camada a observar

seção transversal
"cross section"

Figura 9 : Vista planar e seção transversal para as observações de TEM.

No caso da vista planar, observa-se a amostra por cima. A redução de

espessura realiza-se então na direção de crescimento. No entanto, para uma camada
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epitaxial, existe o risco de que a espessura fmal seja tão pequena que a amostra

preparada não possua a região que se quer observar.

No caso da seção transversal, observa-se a amostra lateralmente. A sua

espessura é então reduzida numa direção perpendicular à direção de crescimento.

Portanto, qualquer que seja a espessura fmal da amostra preparada, ela sempre

possuirá a estrutura que se quer observar, sendo maiores as chances de sucesso das

medidas.

3.3.2.2. Preparação química.

Este tipo de preparação é utilizado para a obtenção de amostras para fms de

observação em vista planar. A redução da espessura da amostra é realizada por

ataque químico, utilizando-se, por exemplo, o bromo e o metanol como reagentes. A

velocidade de ataque da solução é determinada pela concentração de bromo no.
metanol, sendo que quanto maior a concentração, maior a velocidade. Para

interromper o ataque e limpar a amostra entre os vários ataques, utiliza-se uma

solução de tric1oroetileno.

A amostra é fixada num suporte junto com duas lâminas de microscópio óptico

de 100 !lm de espessura, e a espessura do substrato é reduzida por atrito num papel

filtro embebido com uma solução pouco concentrada. No final desta etapa, a amostra

tem uma espessura igual à das lâminas, ou seja 100 !lm.

O objetivo da próxima etapa é a formação de uma pequena depressão na

amostra, no fundo da qual serão criadas as regiões fmas. Para isso, uma rodela de

platina é colocada sobre a amostra para atuar como máscara durante o ataque. No
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caso do GaAs, o diâmetro interior da rodela deve ser pequeno para não produzir

muitas regiões fmas que poderiam se quebrar devido à fragilidade do material. O

conjunto amostra-máscara é atacado por uma solução de concentração controlada, ou

seja, cuja velocidade é conhecida. Para não furar a amostra, o ataque é interrompido

após o tempo necessário para retirar aproximadamente 3/4 da espessura. Finalmente,

a máscara é removida.

Continua-se o ataque com uma solução mais diluída até o fundo da depressão

tomar-se translúcido e, fmalmente, com uma solução muito diluída até furar a

amostra. As regiões fmas observáveis encontram-se nas bordas do furo assim

produzido. Essas duas últimas etapas são realizadas com o auxílio de uma lupa

binocular para um melhor controle visual dos fenômenos.

A preparação química apresenta as vantagens de ser um método rápido e

relativamente simples de se desenvolver e util~. No entanto, esta técnica só

permite a preparação de amostras para observação em vista planar, e apresenta a

desvantagem da utilização do bromo, um reagente tóxico.

3.3.2.3. Preparação mecânica.

Esta técnica, baseada na redução da espessura da amostra por polimento

mecânico manual e bombardeamento iônico, foi utilizada para a preparação de todas

as amostras de super-redes de QDs investigadas. Ela permite a preparação de

amostras para observação em vista planar ou em seção transversal. O procedimento

descrito abaixo refere-se ao caso de uma seção transversal e está ilustrado na figura

10. A preparação de uma vista planar necessita de um menor número de etapas.
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Figura 10 : Procedimento da preparação mecânica de uma seção transversal.
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Em primeiro lugar, a amostra é clivada em duas partes, coladas em seguida

uma sobre a outra (fig. 10a), e prensadas durante mais de duas horas numa estufa. A

clivagem ocorre segundo direções cristalográficas com alta densidade atômica

perpendiculares à direção de crescimento, sendo que no caso de uma amostra

crescida na superficie (100), essas direções são do tipo <011>. Uma serra de fio

diamantado é usada, depois, para cortar lâminas finas (tipicamente 500 J.lm) na

estrutura colada (fig. 10b). A próxima etapa é o polimento dos dois lados da lâmina.

Para o seu polimento, a lâmina é fixada com cera num bloco de latão, e

deslizada circular e manualmente sobre discos abrasivos. Usam-se três discos: um

disco de carbeto de silício (SiC) com um grão de 15 J.lm,e dois discos de alumina

(Aha3) com grãos de 3 e 0,3 J.lm.Com o disco de SiC, a lâmina é diminuída até uma

espessura de aproximadamente 100 J.lm(fig. 8c). a valor dessa espessura não é

muito importante por ser uma espessura intermediária. a mais importante nesta etapa

é tornar a superficie da amostra a mais lisa possível, o que é realizado pelos discos de

alumina e visualizado através de um microscópio óptico.

Com o primeiro lado polido, vira-se a amostra no bloco de latão e inicia-se o

polimento do seu outro lado cQmo SiC, até uma espessura de 50 J.lm.Abaixo deste

valor, utilizam-se os discos de alumina para se obter uma taxa de polimento mais

lenta e uma superficie lisa.

a disco com um grão de 0,3 Ilm é fmalmente usado para se alcançar um estado

de superficie espelhado ("mirror like"). Durante esta etapa, é preciso ter muitos

cuidados e controlar constantemente a espessura da amostra, também como a

limpeza dos elementos de polimento, pois pequenas impurezas podem fraturar a

amostra.
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Figura 11 : Redução de espessura por bombardeamento iônico. (a) princípio de

funcionamento. (b) fotografia (x200) de uma amostra para observação em seção

transversal após bombardeamento iônico. A fotografia mostra o suporte da amostra

(1), a amostra (2), ajunção de cola (3) e o furo produzido (4).

o resultado fmal é uma lâmina de aproximadamente 20 !J.mde espessura, que é

diretamente fixada no suporte de observação do microscópio eletrônico. Entretanto,

essa espessura não é suficientemente fma para a observação em TEM, sendo então

necessário reduzí-Ia ainda mais. Tal tarefa porém, não pode ser realizada por

polimento manual já que o risco de se quebrar a amostra é grande. Por isso utiliza-se

a técnica de "ion milling", onde a lâmina é bombardeada por íons de alta energia.

Nessa técnica, dois feixes de íons Ar+ acelerados colidem na superfície da amostra,

"arrancando" os átomos do material, até formar um furo (fig. 11). O ângulo entre a

direção dos feixes e a superfície da amostra é baixo para produzir regiões fmas e

relativamente estendidas, enquanto a amostra gira em tomo do seu centro para a

obtenção de um furo simétrico. Além disso, no caso de GaAs, é necessário esfriar a

amostra com nitrogênio líquido para que ela não esquente muito, impedindo assim

fenômenos de recristalização. Uma vez a amostra furada, as regiões fmas encontram-

se nas bordas do furo. No caso de uma seção transversal, as regiões fmas que
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possuem a camada a ser observada são facilmente localizáveis pois estão situadas nas

bordas do furo, perto dajunção de cola (veja figollb).

A principal vantagem dessa técnica é que, além de ser basicamente a única

técnica de preparação para observações em seção transversal, ela é muito eficiente.

No entanto, ela apresenta alguns inconvenientes: o procedimento é demorado e muito

delicado, necessitando a utilização do "ion milling", técnica cara e lenta (o tempo

médio para furar uma amostra de 20 !J.mé de 8 horas). Além disso, devido à

fragilidade do GaAs, quebra-se muitas amostras, o que torna a preparação ainda mais

demorada.

3.3.2.3. Outros tipos de preparação mecânica

Neste trabalho foram experimentadas, sem grande sucesso, mais duas técnicas.
derivadas da preparação mecânica :

- o "dimpler" é uma pequena fresa que produz uma depressão na amostra,

evitando as fases de polimento manual para a diminuição da espessura. Mas, devido

a fragilidade do GaAs, a amostra usualmente quebra.

- na técnica do tripé, a lâmina é fixada num suporte levemente inclinado que

produz um perfil na forma de uma cunha durante o polimento. A espessura atingida

na ponta desta cunha é de alguns micrômetros, diminuindo assim o tempo necessário

para furar a amostra no "ion milling". No entanto, o controle da espessura na ponta

do biseI e da inclinação do suporte tornam essa técnica mais demorada que a técnica

de polimento manual.
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4. Modelo teórico para uma super-rede de QDs

o estado eletrônico de um ponto quântico é determinado por vários fatores,

sejam eles intrínsecos, como material, forma e dimensões do QD ou extrínsecos,

como campos de tensão, campo piezelétrico, segregação de material e efeitos de liga.

No caso de super-redes, a presença de outros QDs também altera os estados

eletrônicos através da modificação de alguns destes fatores, ou pela criação de novos,

como por exemplo o acoplamento eletrônico.

No entanto, campos de tensão, dimensões dos pontos quânticos e acoplamento

eletrônico são usualmente apontados na literatura como principais responsáveis pelas

modificações das propriedades eletrônicas em super-redes de pontos quânticos. Neste

trabalho também procuramos entender tais modificações em termos destes três

fenômenos. É difícil porém, determinar com certeza a influência de cada um numa

certa observação experimental.

Percebemos, então, a necessidade de dispor de uma estimativa quantitativa da

influência de alguns destes fenômenos. Decidimos, então, modelar os efeitos dos

parâmetros mais facilmente mensuráveis, isto é as dimensões dos pontos quânticos e

o acoplamento eletrônico entre eles, pois estes dependem de parâmetros estruturais

que podem ser diretamente visualizados através das imagens de TEM.
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4.1. Metodologia.

o nosso objetivo é portanto o desenvolvimento de um modelo que traduza a

modificação dos estados eletrônicos (energia e localização) de uma super-rede de

pontos quânticos de InAs numa matriz de GaAs em função do espaçamento, do

número de camadas e das características estruturais de cada um dos QDs. Tal modelo

servirá então como suporte na interpretação das propriedades eletrônicas ao invés de

uma simulação destas propriedades.

Duas metas foram seguidas para o desenvolvimento: a simplicidade e o caráter

descritivo do modelo. Escolhemos um modelo simples pois nem o desenvolvimento

do modelo nem o próprio modelo são objetivos principais do trabalho apresentado

nesta tese. Quanto ao caráter descritivo do modelo, estamos interessados em entender

o comportamento das propriedades eletrônicas mais do que em obter valores exatos

destas propriedades. Além disso, a simplicidape acarreta uma série de aproximações

que impedem os resultados numéricos de coincidir com os resultados experimentais.

Visando a simplicidade do modelo, várias aproximações da situação real foram

realizadas, sendo essas de~alhadas a seguir.

Nas super-redes, os QDs ficam alinhados na direção vertical de tal maneira que

formem colunas. A distância entre duas colunas vizinhas é da ordem de 20-25 nm, ou

seja, sempre maior que a distância vertical entre dois QDs consecutivos numa mesma

coluna. Desprezamos, portanto, as interações eletrônicas entre colunas vizinhas e

consideramos somente os estados eletrônicos de uma única coluna.

No modelo, o ponto quântico é considerado como sendo um disco. Na verdade,

os QDs têm forma de lente ou de pirâmide truncada, com bases paralelas a certas
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direções cristalográficas. No entanto, o disco é uma forma geométrica simples que

mais se aproxima do caso real. Refletimos sobre a possibilidade de utilização de um

paralelepípedo, mas este é um sistema de três variáveis cartesianas, enquanto o disco

só utiliza duas variáveis no sistema de coordenadas cilíndricas. Finalmente, os

parâmetros utilizados para o raio e a altura do disco foram determinados a partir das

imagens de TEM.

Consideramos um único estado eletrônico (o estado fundamental) por ponto

quântico. Na realidade, o QD possui vários estados eletrônicos, porém estamos

interessados na interpretação de resultados de fotoluminescência que envolvem

recombinações a partir dos estados eletrônicos mais baixos do sistema. Não nos

interessa, portanto, a determinação dos estados excitados do sistema. Além disso,

acreditamos que a diferença energética causada pelas variações de tamanho dos QDs

na coluna seja inferior ao espaçamento dos níveis eletrônicos dentro de um QD, de

tal maneira que não existam interações entre os níveis fundamental e excitado de dois.
QDs diferentes. De qualquer modo, as conseqüências de se considerar um único

estado eletrônico serão discutida com mais detalhes na seção 4.5.

Devido à grande diferença nas dimensões radial e vertical do disco, podemos

considerar que não existe acoplamento entre os movimentos do elétron nestas duas

direções[76]. Logo, as partes radial e vertical da função de onda podem ser separadas

e o problema tratado independentemente em z e p. Feita tal consideração, as energias

e funções de onda obtidas são soluções aproximadas da equação de Schrõdinger. A

validade dessas soluções foi investigada na referência [77] no caso de discos

quânticos de InGaAs, sendo comprovado que tal aproximação é válida para

dimensões de pontos quânticos similares aos QDs investigados neste trabalho.
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Em razão da diferença de parâmetro de rede entre lnAs e GaAs, o material

lnAs é submetido a uma tensão biaxial de compressão no plano perpendicular à

direção de crescimento. Foi mostrado que o cálculo exato do campo de tensão é

complexo e depende da geometria do ponto quântico[33]. No entanto, a distribuição

da tensão no QD é bastante uniforme, de tal maneira que sua influência nas

propriedades eletrônicas pode ser considerada como um deslocamento constante do

fundo da banda de condução dentro do QD. Fonseca et al.[78] mostraram que tal

consideração não acarreta um grande erro nos resultados. O valor do deslocamento é

dado pelo produto da tensão pelos potenciais de deformação, o que resulta em

aproximadamente 330 meV.

Segundo Grundmann et al.[33], o efeito do campo piezelétrico é desprezível no

caso de um QD isolado, sendo a perturbação nos níveis de energia menor que 1 meV.

Tal efeito torna-se importante em pontos quânticos acoplados, sendo este a origem.
do levantamento da degenerescência dos níveis eletrônicos[78]. Entretanto, isto não

afeta o nível fundamental do sistema. Neste modelo, ignoramos portanto os efeitos

de piezeletricidade.

O modelo é desenvolvido analiticamente a partir da equação de Schrõdinger

para o elétron num disco isolado. Obtemos a energia e a função de onda do estado

fundamental em função da altura e do raio do disco. Em seguida, resolvemos

novamente a equaçãÇ>de Schrõdinger para o elétron no sistema de N discos aplicando

o método das ligações fortes (tight binding) para determinar as energias e funções de

onda dos N estados do sistema a partir das energias e funções de onda dos N discos

individuais.
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4.2. Resolução do problema de um disco quântico isolado

4.2.1. Considerações preliminares.

o objetivo deste primeiro cálculo é determinar o nível de energia e a função de

onda tridimensional do estado fundamental de um elétron confmado em um disco

quântico de InAs de raio R e altura Lz, numa matriz de GaAs. Em razão da simetria

angular do problema, adotamos a notação cilíndrica e a função de onda total pode ser

escrita da seguinte forma:

lj/(p,B,z) = lj/(p,z)eim8 (4.1)

Como estamos somente interessados no estado fundamental, escolhemos o

momento angular m nulo e obtemos

1

lj/(p,B,z) = ~lj/(p,z),v27r
(4.2)

sendo a constante 1/ .J27r introduzida para manter a condição de normalização da

função lj/(p, z). Daqui em diante, passaremos a omitir sistematicamente a parte

angular do problema, sendo a função lj/(p, z) considerada como função de onda total.

Como supomos as variáveis z e P separáveis, temos:

lj/(p,z) = cp(p)rjJ(z), (4.3)

onde cp(p) e rjJ(z) são as partes radial e vertical da função de onda, respectivamente.

Para a resolução do problema tridimensional consideramos em primeiro lugar o

movimento na direção vertical que possui o maior confmamento. Este primeiro

51



problema é equivalente ao do elétron num poço quântico unidimensional de largura

Lz e barreira finita. Obtém-se, assim, a função fjJ(z) e a parte vertical Ez da energia

total do elétron. Resolve-se em seguida a equação de Schrõdinger em p para

determinar a parte radial cp(p) da função de onda no plano e a parte radial Er da

energia total do elétron. Neste cálculo, alguns parâmetros, tais como, massa efetiva e

potencial eletrostático, devem ser alterados para levar-se em conta a penetração finita

da função de onda vertical fjJ(z) na barreira. A energia do estado fundamental do

elétron no disco é dada pela soma das energias Ez e Er.

4.2.2. Resolução vertical.

Consideramos um poço quântico unidimensional de largura Lz centrado em

z=O. A origem das energias é fixada de tal modo que o potencial eletrostático seja

nulo dentro do poço e de valor Vo na barreira. Devido à presença de dois materiais

distintos no poço e na barreira, os valores das massas efetivas dos portadores m]

(poço) e m2 (barreira) são diferentes. A função de onda do elétron fjJ(z) satisfaz,

então, a equação de Schrõdinger:

.{ 1i2 82 }

HfjJ(z) = ----2 + Vez) fjJ(z) = EzfjJ(z)2m 8z

cujas soluções são da forma

fjJpoço(z) = C1·cos(k1z) no poço e

fjJbarreira(z) = C2.exp(-k2Izl) na barreira,

onde kl = ~2mlEz /1i2 e k2 = ~2m2(V -Ez)/1i2 .
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Dentro do poço, não consideramos as soluções impares já que só temos

interesse no estado fundamental do elétron.

As condições de continuidade de tjJ(z) e ~ ~ tjJ(z) nas bordas do poço:
m8z

tjJpoço(Lz /2) = tjJbarreira(Lz /2)

1 8 I 1 8 I--a tjJpoço(Z) = --a tjJbarreira(z) ,ml 'Z Lz/2 m2 'Z Lz/2

junto com a condição de normalização de tjJ(z) :

00

(tjJ ItjJ) = JtjJ2 (z)dz = 1
-00

(4.5)

(4.6)

(4.7)

levam a um sistema de três equações cuja resolução permite determinar as três

incógnitas do sistema: a energia do estado fundamental Ez do elétron no poço e os

coeficientes C] e C2, sendo assim determinada a função de onda tjJ(z) .

4.2.3. Resolução radial.

A função de onda total If/(p, z) é solução da equação de Schrõdinger:

HIf/(p,z) = H(p,z)q.>(p)tjJ(z) = Eq.>(p)tjJ(z) (4.8)

onde E é a energia do elétron no disco. Como não existe acoplamento entre o

movimento do elétron nas direções radial e vertical, podemos separar o operador H:

H(jJ,z)= H(P)+ H(z)+ i1V(jJ,z), (4.9)

onde i1V(jJ,z) é um termo adicional para garantir um potencial eletrostático constante

de valor Vo fora do disco. Temos: V(z)+V(P)+i1V(jJ,z)=Vo, o que implica em

i1V(jJ,z)=-Vo para (lzl, p) > (L/2,R). Após a substituição de (4.9) na equação (4.8),

multiplicamos por tjJ(z) e integramos em z entre -<X) e 00:
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f~(z)H(p,z)~(z)lp(p)dz = f~(z)H(p)~(z)lp(p)dz + f~(z)Õ.V(p,z)~(z)lp(p)dz

+ f~(z)H(z)~(z)lp(p)dz

= f~(z)Elp(p)~(z)dz (4.10)

Vamos agora explicitar os termos da equação (4.10). Como a função ~(z) é

normalizada e que lp(p) não depende de z, os dois últimos termos podem ser

simplificados:

f~(z)Elp(p)~(z)dz = Elp(p) f~2(Z)dz = Elp(p) (4.11)

f~(z)H(z)~(z)lp(p)dz = lp(p) f~(z)H(z)~(z)dz = Ezlp(p) (4.12)

o segundo termo é também facilmente explicitado. Ele é nulo para p < R,

enquanto que para p > R:

'"

f~(z)Õ.V(p,z)~(z)lp(p)dz = -2Volp(p) f~2(Z)dz (4.13)
Lz /2

o primeiro termo requer mais cautela para ser simplificado, já que o operador

H(P) tem uma certa dependência em z através da massa efetiva m(p,z) para p < R:

Logo:

H(p) = _.!..1'12{~_8 (_P __ 8 J} + V(p)2 P 8p m(p,z) 8p
(4.14)

(4.15)

f ~(z)H (p )~( z)lp(p )dz

= {_.!..1'12[~~ f~(z)[ p 8 }(Z)dZ] + V(p) f~\z)dz}lp(P)2 P 8p m(p,z) 8p

{I [1 8 [LZ/2 '" ]] 8 }
= __ 1'12--2 f ~(z)~~(z)dz + f ~(z)~~(z)dz -+ V(p) lp(p)

2 P 8p o m1 Lz/2 m2 8p

{lI 8 [ 2 Lz /2 2 '" ] 8 }
= __ 1'12-- - f~2(Z)dz +- f~2(Z)dz p- +V(p) lp(p)

2 p8p m1 o m2Lz/2 8p
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A equação (4.10) pode então ser escrita sob a forma:

H'cp(p) = Ercp(p),

onde Er=E-Ez

e H'(p) =-!h2{~~(_P_~J}+v'(P)'2 p 8p m'(p) 8p

{V'(P> R) = V -2 JVoçb2(z)dz

com L,/2'

V'(p < R) = O

, L,/2 2 <X)

{m'(p<R)=ml de _1_=~ J,t,2(z)dz+- fçb2(Z)dz em'2=m2e on, 'Y mm'(p>R)=m; ml ml o 2 L,/2

(4.16)

o problema tridimensional reduz-se então ao problema unidimensional de um

disco quântico plano, com alterações na massa efetiva do elétron dentro do disco e da

altura da barreira de potencial. Estas alterações traduzem a penetração fmita da

função çb(z) na barreira.

Para p <R, as soluções da equação (4.16) são da forma:

CP;n(P)= AI Jo(~p)+ BI No(~p) (4.17)

onde Jo e No são, respectivamente, as funções de Bessel e de Neumann de ordem O, e

~ = ~2mEr/h2 . No entanto, em razão da divergência de No(x) emx=O, temos que

impor B 1=0 para garantir que a função cp(p) seja finita para qualquer valor de p.

Da mesma maneira, para p>R as soluções de (4.16) são da forma:

CPout(p) = A2 10 (À2P) + B2 KO(À2P) (4.18)
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onde 10 e Ko são, respectivamente, as funções de Infield e MacDonald de ordem O e

,.1,2 = ~2m(V' - Er)/,/. Novamente, temos que anular a constante A2 pois

lim[lo(x)] = -00.x~o

Como no caso da resolução da parte vertical da função de onda, as condições

de continuidade de cp(p) e _1 ~ cp(p) na borda do disco:
m'ap

CP;n(R) = CPout(R)

1 a lia-, -a CPin(P) = -, -a CPout(p)m] 'P R m2 P IR

junto com a condição de normalização de cp(p) :

00

(cplcp)= Jpcp2(p)dp = 1
o

(4.19)

(4.20)

(4.21)

fornecem um sistema de 3 equações cuja resolução numérica permite determinar as

três incógnitas Er, Ai e B2, e conseqüenteme];)te, a função cp(p), parte radial da

função de onda total.

A energia do estado fundamental do elétron num disco quântico é então

E=Er+Ez e a função de onda correspondente lfI(P,z) = cp(p)rjJ(z).
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4.3. Resolução do problema de N discos quânticos.

4.3.1. Descrição do sistema.

Disco N

z

Disco j

Disco 1

Li

>p

Figura 12: Sistema de N discos quânticos utilizado no modelo teórico.

Vamos agora utilizar os resultados anteriores para determinar as funções de

onda e as energias de um elétron num sistema de N discos quânticos alinhados ao

longo do seu eixo de simetria, como representado na figura 12. A distância entre as

bases de dois discos consecutivos é constante e igual a D, independentemente dos

discos considerados. O disco j tem raio e altura próprios Rj e Lj, sendo seu centro

localizado em p = O e sua base em z = (D.j). A energia e a função de onda do estado

fundamental deste disco quando isolado são denotadas por Ej e qJj. Finalmente, por

razões de simplicidade nos cálculos, realizamos uma mudança de origem das

energias de tal maneira que o potencial eletrostático do disco j Vj(p,z) =- Vo dentro do

disco j (D.j<z<D.j+Lj e p<Rj), sendo nulo em qualquer outro lugar. Com a origem

57



das energias assim modificada, deve-se também alterar as energias calculadas para

um disco isolado, diminuindo-as do valor Vo.

4.3.2. Cálculo dos estados eletrônicos.

o hamiltoniano do elétron no sistema dos N discos é:

~ n2 1 N

H(p,z)=--V pz-V pz+ LV/p,z)
2 m j=1

(4.22)

Vamos tratar o problema na aproximação das ligações fortes. Assim,

utilizamos as funções de onda dos N discos para construir uma base vetorial

{lf/Plf/2,...,lf/N}. Toda função de onda do sistema é então uma combinação linear das

funções desta base e portanto, pode ser escrita da seguinte forma:

N

\JI(p,z) = La;lf/;(p,z)
;=1

(4.23)

É importante notar que, com o empilhamento dos discos, as dimensões radial e

lateral do sistema são agora semelhantes, de tal modo que não é mais possível adotar

a separação de variáveis utilizada no caso do disco quântico simples.

A função \JI(p,z) satisfaz a equação de Schrõdinger do sistema dada por:

ou seja
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~ {2 1 ~}H\JI(p,z)= -n V m V+ f:tVj \JI(p,z)= E'P(p,z)

N N

La; Hlf/;(p,z) = ELa;lf/;(p,z)
;=1 ;=1

(4.24)

(4.25)



Para resolver a equação (4.25) precisamos projetá-Ia em cada um dos

elementos da base {lfFl,1fF2,... ,IfFN}. A projeção no elemento IfFkresulta em:

N N

(lfFk Jíll'P) = Lai(lfFk lílllfFi) = ELai(lfFk IlfFi) (4.26)
i=1 i=1

Assim, a projeção sobre a base inteira resulta num sistema de N equações que

pode ser escrito na forma matricial:

(lfFllfI!lfFl) (1fF11~11fF2).. (lfFllfIIIfFN)Ir ai(1fF21HIIfF2)" .. a2 =

E

.. (1fFN 1fIllfFN ) )\ a N

(lfFl IlfFl) (1fF111fF2) ..

(1fF211fF2)..

(lfFlIIfFN) aI

a2
(4.27)

ou seja Hã= ESã,

(IfFNIIfFN)AaN

(4.28)

onde ã={a2,a2, ... ,aN} e H e S matrizes cujos elementos Hik e Sik são:

H ik = (lfFi IílllfFk) e S ik = (lfFi IIfFk ) . Estes elementos de matriz podem ser calculados

em função das funções rp(p) e (J(z) dos discos i e k:

0000

Sik = (lfFi JlfFk) = J Jrpi(P)(Ji (Z)rpk(P)(Jk (z)pdpdz
0-00

00 00

= JPrpi(P)rpk(P)dp J(Ji(Z)(Jk(Z)dz (4.29)
-00 -00

H. = (If/, lfillf/,) = (1f/,i{-h'V ~ V+ ~Vi}ilf/')

~ (If/, I{- h'V ~ V + V,~ If/,) + (If/, If.;VilIf/,)
N

= Ek(lfFi IlfFk) + L(lfFi IVjllfFk)
j=1
i'''k
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= EkSik + Pik

N NOOoo

onde Pik = L(lf/i IVjllf/k) = L f ffIJi (p)(A (z)Vj (p, Z)flJk(p)(A (z)fX/fX/z
j=l j=l 0-00
J'T-k j~k

N Rj J-D+Lj

= -VoL fPflJi(P)flJk(P)dp fçbi(Z)çbk(Z)dz
j=l o j_D
j~k

(4.30)

(4.31 )

Logo, temos S-IHã=Eã (4.32)

sendo, portanto, as energias permitidas para o elétron os autovalores da matriz S-lH.

As N funções de onda do sistema são, então, obtidas pelo produto escalar dos N

autovetores desta matriz pelo veto r-base li/ = {lf/l ,lf/2 ,... ,lf/ N}:

'Pi(p,z) = ãi • li/ (4.33)

onde ãi é um dos N autovetores da matriz S-lH. Estas funções, porém, não são

normalizadas, sendo necessário introduzir na expressão (4.33) uma constante de..

normalização tafi'que ('Pi 1''Pi) = 1. Como temos ('Pi I 'Pi) = ãi • (li/I li/)' ãi = ãi • S . ãi ,

essa constante de normalização é 1/.J ãi • S . ãi • As funções de onda do elétron no

sistema de N discos quânticos são então dadas por:

ai .lf/

( z)= ~_\}li P, "ai .S.ai
(4.34)

Integrando a expressão (4.34) em relação a P, obtém-se a densidade de

pro babilidade do estado eletrônico i em um ponto qualquer do eixo z:

00

Pi(z) = fP'Pi2 (p,z)dp
o
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4.4. Desenvolvimento e extensão do modelo.

4.4.1. Implementação.

Larguras e alturas dos discos.

Cálculo da energia do estado fundamental e
das funções de onda radial e vertical de cadaum dos discos do sistema.

Cálculo dos elementos
de matriz Sij, Pij e Hij.Obtenção da matriz S-IH.Obtenção dos autovalores e autovetores e,

Modificação do

portanto, das energias E; e funções de onda

espaçamento

entre os discos
'P;{p,z) normalizadas.

Cálculo das densidades de probabilidade

.P;(z) e das localizações nij

I

Representação gráfica dos resultados I

Armazenamento dos resultados

Figura 13: Diagrama de blocos do programa desenvolvido

O modelo teórico apresentado nos parágrafos anteriores foi desenvolvido com

o software comercial Mathematica 2.2. A figura 13 apresenta o diagrama de blocos

do programa. As variáveis de entrada são os raios e as alturas dos N discos, sendo os

parâmetros utilizados no cálculo relacionados na tabela 3. Para se obter o valor do

potencial de confmamento subtraímos o deslocamento energético produzido pela

tensão de compressão do valor da discontinuidade da banda de condução na interface
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GaAslInAs na ausência de tensão. Tal valor é determinado segundo a referência [79]

e equivale a 840 meV. O deslocamento produzido pela tensão é dado pelo produto

desta e do potencial de deformação, resultando no valor de 330 meV. Obtemos,

então, um potencial de confmamento total de 510 meV para o elétron. Como

resultados, o programa determina a energia de cada um dos discos, as energias E; dos

N níveis dos sistema e as N funções P;Cz), sendo estes resultados armazenados para

posterior tratamento gráfico.

Tabela 3 : Parâmetros utilizados no cálculo dos estados eletrônicos.

Os valores foram retirados das referências [80,81].
Parâmetro

lnAsGaAs

Energia do gap CeV)

Eg0,42 1,519

Massa efetiva do elétron

•
0,023 0,067me

Massa efetiva

m.1 0,035
•

.
0,45

dos buracos pesados
mhh

mil 0,341

Massa efetiva

•
0,027m/h

m.1

dos buracos leves
0,082

mil

0,088
-n

19,67

Parâmetros de Luttinger Y2

8,37

Parâmetro de rede CÁ)

ao6,0583 5,6533

Potencial de deformação CeV)

a- 6,08 -8,33

&//

-0,0716
Tensão

&.1

0,0778

L1Ec

0,84
Deslocamento das bandas CeV) LlE

0,27
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4.4.2. Extensão ao caso dos buracos.

o modelo é desenvolvido para o cálculo das energias e funções de onda dos

elétrons podendo, porém, ser estendido ao caso dos buracos alterando-se apenas

alguns parâmetros. Neste caso, o potencial eletrostático é determinado da mesma

maneira que para os elétrons, considerando-se a discontinuidade energética e o

potencial de deformação relativos à banda de valência. Além disso, a tensão de

compressão leva à degenerescência da banda de valência, separando as banda de

buracos leves e buracos pesados. Devido à natureza da tensão, a banda de mais alta

energia é a banda de buracos pesados[82]. Assim, não é preciso efetuar o cálculo

para o caso dos buracos leves, já que estes não participarão das recombinações por

possuírem uma energia menor.

Além disso, a tensão modifica as massa efetivas dos buracos de acordo com os

parâmetros de Luttinger Yi e n[83]:

11
hh __

m.l -rl-2r2
1

Ih _

m.l - rI +2r2
hh _

mil - rI + r2
1

Ih _

mil - rI -r2

(4.36)

Assim, utilizamos m1h como massa efetiva do buraco no InAs para a resolução

da parte vertical do problema do disco isolado, enquanto m~h é utilizada para a

resolução da parte horizontal.
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4.5. Limitações do modelo.

Uma primeira limitação do modelo para sua aplicação em casos reais de super-

redes de pontos quânticos é a aproximação da geometria dos pontos quânticos. No

modelo, por razões de simplicidade nos cálculos, adotamos uma geometria de disco

para descrever o ponto quântico. Os resultados das caracterizações estruturais em tais

sistemas mostram, porém, que os QDs têm forma de lente ou de pirâmide truncada.

Portanto, ao considerarmos o ponto quântico como um disco, cometemos um erro

sobre a sua forma, e provavelmente sobre suas dimensões.

No entanto, é difícil avaliar o erro acarretado pela aproximação da geometria

do QD. Como indicação, a comparação· dos nossos resultados com resultados

obtidos para uma pirâmide perfeita[33] revela uma diferença de 20 meV na energia

do estado eletrônico fundamental. Por outro lado, tratando-se de uma pirâmide

truncada, o erro cometido pela aproximação de disco é principalmente um erro sobre

a dimensão radial do ponto quântico. Já que essa direção não possui o maior grau de

confinamento, acreditamos razoável considerar que o erro cometido não acarretará

em modificações importantes no resultado do cálculo.

O programa também apresenta outra limitação relacionada à metodologia

matemática escolhida para o desenvolvimento do modelo. De fato, adotamos no

modelo uma aproximação matemática que consiste na separação das variáveis p e z

para o cálculo do estado fundamental de um disco isolado. Rigorosamente, não se

• Para essa comparação, o diâmetro do disco foi escolhido igual à dimensão da base da pirâmide e a
altura do disco determinada igualando os volumes do disco e da pirâmide.
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pode escrever If/(p,z) = cp(p)tjJ(z) e o problema deve ser resolvido em conjunto nas

duas dimensões, tornando mais complexa a resolução do problema. No entanto, foi

mostrado que em razão da grande diferença de confmamento nas direções vertical e

radial, o erro cometido é pequeno[77]. Marzin et al.[84] mostraram que resultados

obtidos por este método constituem uma boa aproximação para os resultados obtidos

por métodos puramente numéricos. Hawrylack et al.[85] conseguiram reproduzir

resultados experimentais em pontos quânticos de InGaAs a partir de um modelo

baseado na separação das variáveis.

Finalmente, o modelo tem uma restrição importante por considerar somente o

estado fundamental de cada disco. Assim, os N estados calculados não são,

necessariamente, os N estados de mais baixa energia do sistema, já que podem existir

níveis intermediários formados pelo acoplamento eletrônico entre estados excitados

dos discos. Tal aproximação é de grande importância pois a função de onda total é

determinada considerando-se somente a base das funções de onda dos estados

fundamentais dos discos isolados. Em particular, a aproximação das ligações fortes

tal qual escrita na equação (4.25) perde a sua validade se certos níveis fundamentais

dos discos isolados se encontrarem perto da ressonância com níveis excitados de

outros discos.

Há de se verificar, portanto, qual a posição energética destes estados excitados.

Segundo calculado, o confmamento vertical produz um único estado para discos de

altura inferior a 90 Á. Para discos de altura em tomo de 25 A, o confinamento lateral

produz um estado adicional para raios superiores a 70 Á, sendo tal estado, porém,

encontrado no contínuo de estados da banda de condução do GaAs para raIOS
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inferiores a 90 A (vide figura 14). Energias similares podem então ser obtidas para o

estado excitado de um disco de grandes dimensões e o estado fundamental de um

disco muito menor. Como exemplo, a energia do estado fundamental para um disco

de 20 A de altura e 50 A de raio (367 meV) está acima da energia do estado excitado

de um disco de 40 A de altura e 100 A de raio (340 meV).

A aproximação das ligações fortes deixará, portanto, de ser válida se tivermos

discos próximos e de dimensões laterais muito diferentes, o que na prática é pouco

provável acontecer.

550

500

->
Q)

E-
450

400

250 -l estado fundamental

350

300

eu

C)
L...

Q)
C

W

200

60 70 80 90 100 110

Raio (A)

Figura 14: Energias do estado fundamental e do estado excitado de discos de 20 A

(quadrados), 25 A (círculos) e 30 A (triângulos) de altura em função do seu raio.

A zona hachurada representa o contínuo de estados do GaAs.
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5. Análise estrutural das super-redes

As caracterizações estruturais das super-redes de pontos quânticos foram

realizadas através de microscopia eletrônica de transmissão em colaboração com o

Centre d'Elaboration des Matériaux et d'Etudes Structurales (CEMES) em Toulouse,

na França. Foram utilizados dois microscópios eletrônicos Philips CM20 e CM30

ST, emitindo feixes de elétrons de no máximo, 200 e 300 keV, respectivamente.

Neste último caso, a energia dos elétrons permite uma resolução espacial de 2 A, o

que possibilita a observação da amostra em alta resolução.

As amostras foram observadas em seção transversal, já que esta é a única

maneira de observação que permite a visualização de todas as camadas de pontos

quânticos da super-rede. A espessura das amostras foi red\lZida até algumas dezenas

de micrômetros pela técnica de polimento mecânico manual segundo o procedimento

detalhado no parágrafo 3.3.2.3. A técnica de bombardeamento iônico foi, em

seguida, usada para se obter regiões suficientemente fmas possibilitando a

observação no microscópio eletrônico.
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5.1. Procedimento experimental das observações.

o porta-amostra do microscópio possui um sistema de inclinação da amostra

em tomo de dois eixos perpendiculares ao feixe de elétrons, permitindo alinhar o

feixe de elétrons com uma direção cristalográfica específica da amostra. No caso da

observação dos semicondutores III-V, procura-se alinhar o feixe com a direção

cristalográfica <011> para a obtenção da imagem de difração característica

esquematizada na figura 15. Refere-se então ao azimute <011>. O diafragma de

abertura é, em seguida, colocado de tal maneira que somente uma das reflexões da

figura 15 contribuirá na formação da imagem real da amostra, sendo geralmente

usadas as reflexões (200) ou (400) para cristais orientados na direção cristalográfica

<100>.

••
400•

(*)

(*){*l
•

•-ili.i33
•

•••
•000•022

••
(*)

(*)
111

<*l 13:?>•
200 •

3il
31i

Figura 15 : Imagem de difração esquematizada para a estrutura diamante no azimute

<011>. O símbolo (*) indica uma reflexão inexistente para um cristal monoatômico.

A figura 15 é meramente esquemática não restituindo, portanto, a diferença de

intensidades entre as reflexões, sendo essas intensidades dadas pelo quadrado do

fator de estrutura da equação (3.9) e apresentadas na tabela 3. Para o caso do GaAs,
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temosfGa=7,2 e/As=7,3[86], e as intensidades resultantes estão apresentadas na tabela

4. Assim, a intensidade das reflexões (000) e (400) é muito maior que a da reflexão

(200), sendo mais fácil localizá-Ias na imagem de difração. No entanto, essas duas

reflexões intensas apresentam desvantagens: a imagem real formada pela reflexão

central (000) tem pouco contraste, e a reflexão (400), por estar localizada longe do

eixo ótico, produz uma imagem real com algumas aberrações.

Tabela 4 : Intensidade das reflexões (000), (200) e (400) no caso do GaAs.

Reflexão

1F12

Valor de 1F12

(000)

(fGa+iAi

3457

(200)

(fGa-iAi

1,5

(400)

(fGa + fAsi

3457

Por outro lado, apesar da sua fraca intensidade, a reflexão (200) apresenta duas

vantagens para a observação das amostras investigadas. Em primeiro lugar, o

contraste da imagem obtida com esta reflexão é altamente sensível à diferença de

espécies químicas na amostra, em razão da importância dos fatores de espalhamento

atômicos no cálculo da intensidade. No caso da heteroestrutura lnAslGaAs, a razão

[(fIn - IAs)j(f Ga - IAS)Y dos fatores de estrutura do lnAs e do GaAs é igual a 50,

sendo assim esperado um forte contraste entre os dois materiais nas imagens obtidas.

Em segundo lugar, a imagem é formada somente pelos elétrons difratados por

planos cristalográficos do tipo (200), ou seja, planos paralelos ao plano de

crescimento da estrutura investigada. Desta maneira, a imagem obtida contém

unicamente informações sobre estes planos.

As observações de TEM das super-redes de pontos quânticos foram portanto

realizadas em campo escuro selecionando-se a reflexão (200).
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5.2. Observação dos pontos quânticos por TEM.

5.2.1. Camada simples de QDs.

Antes de se investigar as propriedades estruturais das super-redes de QDs,

observamos por TEM uma amostra contendo uma única camada de QDs. A figura 16

apresenta uma imagem de TEM obtida nesta amostra com a reflexão (200). As zonas

escuras provêm do contraste químico devido à presença do material lnAs e da

modificação do espalhamento dos elétrons causada pela tensão ao seu redor. De fato,

o material GaAs situado na proximidade dos QDs não está relaxado e, portanto, não

satisfaz a relação de Bragg da equação (3.6) devido à modificação do seu parâmetro

de rede pela tensão.

A A A

50 nm
GaAs

Figura 16: Imagem de TEM de uma única camada de QDs de lnAs obtida com a

reflexão (200).

Observa-se claramente a presença dos pontos quânticos, bem como da fma

camada bidimensional ("wetting layer") formada durante a transição de modo de

crescimento SK. Pode-se constatar que a interface entre o GaAs e o lnAs é abrupta,...

devido à interrupção de crescimento realizada antes e após a deposição do lnAs.

Além disso, a amostra não apresenta nenhum tipo de defeito estrutural na porção

observada.
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Podemos também determinar, através da figura 16, algumas informações sobre

o tamanho e a geometria dos pontos quânticos, que são características importantes

por influírem na distribuição da tensão ao redor do ponto quântico e, portanto, nas

condições de formação dos pontos quânticos das camadas superiores. Em primeira

aproximação, a geometria dos QDs pode ser estimada como piramidal em razão do

perfil triangular observado na figura 16. Os valores e desvios médios obtidos para a

base e altura dessas pirâmides são, respectivamente, (106 ± 6) A e (33 ± 3) A, em

concordância com trabalhos já publicados[38,87], sendo o erro na medida estimado

em ±2 A. No entanto, uma determinação precisa, tanto do tipo de geometria, como

das dimensões dos QDs é delicada pois como mencionado anteriormente o contraste

da imagem não fornece a localização exata da interface entre o ponto quântico e a

camada de GaAs.

Além disso, não se sabe exatamente em qual medida as dimensões aparentes na

imagem de TEM correspondem às dimensões reais dos pontos quânticos. De fato,

existe a possibilidade de uma parte do QD ter sido arrancada durante a redução de

espessura da amostra. Neste caso, as dimensões aparentes dos QDs são inferiores às

suas dimensões reais. Segundo Kienzle et al.[88] que investigaram este problema no

caso de QDs de Ge/Si, tal fenômeno leva a subestimar em 10 % o tamanho real dos

QDs numa amostra de espessura 100 nrn. No entanto, os pontos quânticos de Ge

considerados neste trabalho têm dimensões laterais de 850 A, ou seja, são 6 vezes

maiores que os QDs de InAs da figura 16. A probabilidade de termos um ponto

quântico de InAs incompleto numa amostra de 100 nrn de espessura é, portanto,

muito menor, sendo, consequentemente, muito menor o erro cometido na

determinação das dimensões dos QDs.
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5.2.2. Super-redes de pontos quânticos.

A figura 17 apresenta a seção transversal de uma super-rede possuindo 3

camadas de pontos quânticos espaçadas de 50 A. Observa-se claramente a presença

dos pontos quânticos, assim como seu perfeito alinhamento na direção vertical,

formando colunas. Nesta figura, todos os pontos quânticos da camada inferior

resultam em QDs alinhados nas camadas subseqüentes, o que mostra uma excelente

correlação vertical entre as camadas de QDs.

50 nm

Figura 17 : Microestrutura de uma super-rede de pontos quânticos

possuindo 3 camadas de QDs eSlJaçadas de 50 A.

O alinhamento vertical dos pontos quânticos é um fenômeno comumente

observado em super-redes de QDs. Os campos de tensão produzidos pela presença de

um ponto quântico se propag~m na camada de espaçamento e diminuem localmente

a energia de superficie acima da ilha[39]. Estes mínimos de energia constituem

pontos de nucleação preferencial para as novas ilhas durante uma nova deposição de

InAs. Assim, novos pontos quânticos de InAs são formados acima dos QDs

existentes. Obviamente, tal processo depende dos valores relativos do alcance dos

campos de tensão e da espessura da camada de espaçamento. Este ponto será

discutido na seção 5.3.
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Os QDs da figura 17 também não possuem mais o perfil triangular observado

na figura 16. Os pontos quânticos da super-rede apresentam um perfil mais achatado

como se fossem em forma de lente. Ledentsov et aI. [48] propuseram uma explicação

baseada na segregação de material segundo a qual os átomos de Índio escapam do

topo da pirâmide de lnAs durante o crescimento da camada de espaçamento,

deixando QDs sob a forma de pirâmide truncada. A altura desses QDs depende da

taxa de evaporação dos átomos de índio, ou seja, da cinética do crescimento.

Nota-se além disso que, em alguns casos, os QDs da última camada parecem

maiores que os da primeira camada, como já reportado em resultados de microscopia

de transmissão[89,90], de tunelamento[53,54,91] e de força atômica[47]. A base dos

pontos quânticos da primeira camada tem ~98 A, enquanto esse valor é de ~ 112 A

para os da última camada, com um desvio médio de ±5 A. Tal observação não pode

ser atribuída a uma inclinação das colunas perpendicularmente ao plano da imagem,.
pois se observaria também uma inclinação de certas colunas no plano da imagem

devido à isotropia do material. Por outro lado, a altura dos QDs também aumenta de

18 A na primeira camada para 22 A na última, com um desvio médio de ±2 A.

Acreditamos portanto que, em certas colunas; o tamanho dos pontos quânticos

aumenta à medida que novas camadas de QDs são depositadas.

Este aumento das dimensões dos QDs é, provavelmente, uma conseqüência

direta do fenômeno anterior, sendo que ocorre uma transferência de material das

camadas inferiores para as superiores. Assim, os átomos de Índio que escapam do

topo de uma pirâmide são incorporados na estrutura durante a deposição da próxima

camada de QDs, produzindo desta maneira pontos quânticos maiores. Por outro lado,

é também possível que, devido aos mínimos locais de energia na superficie, haja uma
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difusão de material das WLs para os QDs, formando QDs maiores e WLs mais fmas.

A verificação por TEM desta última hipótese é relativamente dificil em razão do

contraste de tensão entre lnAs e GaAs.

5.2.3. Influência do número de camadas de QDs.

o aumento de tamanho dos pontos quânticos de uma camada para a próxima

pode ser prejudicial para as propriedades ópticas das super-redes. Em primeiro lugar,

pontos quânticos de dimensões diferentes têm níveis de energia distintos,

enfraquecendo um possível acoplamento eletrônico entre eles. Um acoplamento

fraco implica por exemplo um tempo de vida reduzido devido à localização da

função de onda, sendo indesejável para atingir o limiar de inversão de população em

lasers. Por outro lado, pontos quânticos muito grandes podem relaxar sua tensão de

compressão através da formação de defeitos estruturais que deterioram as

propriedades ópticas.

Visando a investigação das modificações causadas em amostras com um maior

número de camadas, realizamos caracterizações estruturais nas super-redes

possuindo 7 e 15 camadas de pontos quânticos esp~çadas de 50 Á. Observou-se

fenômenos similares nessas duas amostras, sendo uma imagem obtida com a super

rede de 15 camadas apresentada na figura 18. As 15 camadas de molhamento

('wetting layers ') de lnAs são visíveis, sendo seu espaçamento medido em (53±2) Á,

em concordância com os parâmetros do crescimento. Essas camadas parecem

onduladas na imagem, porém permanecem relativamente planas até o topo da

estrutura. Nota-se também a presença dos QDs, bem como seu alinhamento na

direção de crescimento, como já visto na figura 17.
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SQnm

Figura 18 : Microestrutura de uma amostra de super-rede de pontos quânticos

com 15 camadas espaçadas de 50 A.

No entanto, vários novos fenômenos podem ser observados em relação à figura

17. Na parte esquerda da imagem, indicado pela letra a, distingue-se na camada

inferior dois pontos quânticos relativamente próximos. Eles vão se aproximando nas

camadas subseqüentes, até aproximadamente a sexta camada, na qual eles frnalmente

se juntam para formar uma única coluna acima do QD situado à direita na camada

inferior, de maneira que temos a impressão de que o segundo ponto quântico foi

"absorvido". De fato, a interação dos campos de tensão de dois QDs muito próximos

produz um único mínimo de energia na superficie da camada de espaçamento, o que

leva à nucleação de um único ponto quântico na próxima camada.

Embora seja mais raro (e não visível na figura 18), o fenômeno oposto, no qual

uma única coluna de QDs dá progressivamente origem a duas colunas distintas,

também é observado. Em geral, ocorre 1iucleação de uma pequena ilha junto a uma

ilha de dimensão maior, sendo que as duas vão se afastando a medida que novas

camadas de QDs são adicionadas. A transferência de material entre as duas ilhas faz

com que as suas dimensões convirjam.
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Por outro lado, algumas colunas apresentam um certo desvio do alinhamento

vertical dos pontos quânticos em relação à direção de crescimento. Assim, os QDs da

coluna indicada pela letra b na figura 18 se deslocam progressivamente para a direita

quando novas camadas são depositadas. Dentro do retângulo pontilhado, observa-se

que até aproximadamente a décima camada, os pontos quânticos mudam de posição

de tal maneira que a distância entre eles se torna mais uniforme. De fato, os QDs da

última camada são separados de 24±1 Á, enquanto esse valor é de 20±3 A na

primeira camada.

Esses dois fenômenos indicam que o sistema constituído pelos pontos

quânticos da super-rede experimenta um novo tipo de auto-organização. Tanto a

agregação/separação de QDs, quanto o seu deslocamento progressivo permite

alcançar uma configuração mais ordenada em relação à distribuição aleatória da

primeira camada. Acreditamos que este novo tipo de auto-organização ocorra devido.
aos campos de tensão gerados pelos pontos quânticos. As referências [56] e [92]

simularam os efeitos do estresse na nucleação de novas ilhas em super-redes de

pontos quânticos, revelando que o empilhamento das camadas de QDs leva a uma

melhor uniformidade dos tamanhos dos pontos quânticos e do espaçamento lateral

entre eles. Além disso, mostraram que as mudanças mais significativas ocorrem nas

10 primeiras camadas, como visualizado na figura 18.

Finalmente, é possível observar, na figura 18, a aparição de linhas oblíquas,

indicadas pelas letras c. Essas linhas têm origem em regiões altamente perturbadas da

amostra e correspondem à formação de defeitos estruturais. Tais defeitos são também

encontrados na super-rede de 7 camadas de QDs, porém, com freqüência menor. Nas
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duas amostras, essas linhas oblíquas são o único tipo de defeito observado. Quanto à

sua natureza, não acreditamos que sejam deslocações por se tratar de defeitos

lineares (as deslocações têm geralmente um aspecto mais sinuoso) e por não termos

conseguido determinar suas condições de extinção. De fato, se o vetor de Burgers b

da deslocação for perpendicular ao vetor g característico da reflexão utilizada, a

deslocação não aparece na imagem[93]. Entretanto, os defeitos sempre foram

visualizados nas observações realizadas com as reflexões (400), (220) e (111). Desta

forma, acreditamos que as linhas observadas na figura 18 correspondam a defeitos

bidimensionais relacionados a imperfeições no empilhamento atômico do cristal.

Faltas de empilhamento (FE), que são defeitos causados pela ausência de um

plano atômico na estrutura, apareceriam mais fmas que as linhas da imagem.

Acreditamos, portanto, que estes defeitos sejam micromaclas (MM). Uma macla é

uma região do cristal que sofreu uma rotação de 180° ao redor de uma certa direção

cristalográfica, produzindo um cristal 'espelho' do cristal original (vide figura 19).

Adotamos a terminologia micromaclas pois os defeitos observados concemem, no

máximo, uma meia dúzia de planos cristalográficos.

Essas microma~las são orientadas segundo duas direções simétricas que

formam um ângulo de 35° com a direção de crescimento [100], ou seja, são paralelos

aos planos cristalográficos (111) da amostra (ângulo de 35,25 ° com [100]). Supomos

desta forma que os defeitos observados na figura 18 são micromaclas envolvendo um

número reduzido de planos (111). Micromaclas similares já foram observadas em

estruturas de pontos quânticos[37,41].
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Acreditamos, portanto, que existe um número crítico de camadas de pontos

quânticos a partir do qual o sistema relaxa com a formação de defeitos estruturais.

Tal número depende, evidentemente, da espessura da camada de espaçamento, bem

como do tamanho dos pontos quânticos.

t [100]
I
I

MICROMACLA
/(111)/

/
MATRIZ

(100)

Figura 19: Representação da seção transversal de um cristal de GaAs com uma

micromac1a envolvendo três planos (111). Na micromac1a, o cristal sofreu uma

rotação de 1800 ao redor d~ direção [1 01] .

5.3. Análise estrutural estatística

A observação por TEM das super-redes de pontos quânticos evidenciou a

importante influência dos campos de tensão (criados pelos QDs já formados) nas

propriedades estruturais de tais estruturas. De fato, os campos de tensão dão origem

ao alinhamento vertical dos QDs, bem como, à formação de defeitos. Além disso,

junto com o fenômeno de segregação de material, eles participam do aumento de

tamanho dos pontos quânticos. Como os campos de tensão têm um alcance

relativamente curto (no máximo 20 nm), é esperado que seus efeitos dependam

fortemente da distância entre as camadas da super-rede. Para determinar sua
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influência, realizamos uma investigação quantitativa sistemática das propriedades

estruturais de super-redes contendo um número fixo de camadas de pontos quân1icos

(sete) com espaçamentos variáveis entre 40 e 130 Á.

5.3.1. Metodologia.

Para tal investigação, as imagens de microscopia são digitalizadas e ampliadas

até se atingir a escala 1:106. Uma rede regular de pontos de passo 0,1 mm é então

superposta à imagem e cada QD aproximado por um retângulo cujos vértices

pertencem a essa rede. Assim, asseguramos um erro de medida constante para todas

as amostras investigadas, sendo esse estimado em ± 1,5 A. Determina-se assim a

altura, base e posição de cada retângulo, sendo esses valores utilizados para

estabelecer estatísticas (histogramas das distribuições e valores médios) da altura, do

diâmetro e da separação horizontal dos QDs para cada camada da super-rede. Para.
tais estatísticas foram considerados cerca de 150 QDs em cada amostra, menos para a

super-rede de 130 Á de espaçamento, para a qual somente 80 QDs puderam ser

medidos.

Os resultados são apresentados nas figuras 20 a 24 para espaçamentos

variando, respectivamente, de 130 Á a 40 A. Cada uma dessas figuras é constituída

de quatro painéis mostrando uma imagem de TEM da amostra (d) e os gráficos da

altura média dos QDs (a), do seu diâmetro médio (b) e da distância média entre QDs

vizinhos (c) para cada camada da super-rede. Os valores mínimos e máximos de cada

um destes três gráficos são os mesmos para todas as amostras, sendo assim mais fácil

a comparação entre os resultados.
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Finalmente, foi estabelecido o fator de correlação vertical (FCV) para se

quantificar o grau de alinhamento vertical dos pontos quânticos nas amostras

apresentando este fenômeno. O FCV traduz a correlação entre as posições dos pontos

quânticos em camadas sucessivas e é defmido como:

FCV ~ r-(x'"~~x, J

para IXi+l - Xi I > Ri

para IXi+l - Xii < Ri

(5.1)

onde Xi e Ri são, respectivamente, a posição e o raio do QD na camada inferior e Xi+ 1

a posição do QD na camada superior.

5.3.2. Resultados e interpretações.

5.3.2.1. Espaçamento de 130 A

.
A microestrutura da super-rede contendo camadas de QDs espaçadas de 130 A

está apresentada na figura 20c. De um ponto de vista qualitativo, não existe

correlação evidente entre as posições dos pontos quânticos em camadas sucessivas,

embora ocorra o alinhamento vertical entre certos QDs, formando pares verticais, já

que tal alinhamento raramente se repete uma segunda vez. Também não se nota

aparente modificação de diâmetro ou altura dos QDs.

De maneira mais quantitativa, a altura média dos pontos quânticos se encontra

entre 22 e 28 A, sendo as distribuições dos valores medidos muito alargadas (desvio

médio de até ± 25 %). Além disso, os valores médios não parecem seguir um

comportamento defmido, não sendo observada correlação entre a altura dos QDs

numa dada camada e na camada seguinte.
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Figura 20: Valores médios (a) da altura e (b) do diâmetro dos QDs em camadas

espaçadas de 130 A, e imagem de TEM (c) de tal estrutura.
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Figura 21: Valores médios (a) da altura, (b) do diâmetro e (c) da separação horizontal

dos QDs em camadas espaçadas de 100 A, e imagem de TEM (d) de tal estrutura.
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Os valores obtidos para o diâmetro dos QDs, no entanto, apresentam poucas

variações, permanecendo quase constante em tomo de 100 A, com exceção das duas

primeiras camadas para as quais se encontra valores ligeiramente inferiores. O leve

aumento de diâmetro nas cinco últimas camadas provavelmente ocorre devido à

formação de QDs maiores nos pares verticais.

Devido ao caráter aleatório das posições dos pontos quânticos, a distância entre

os QDs e o FCV não representam dados pertinentes e, portanto, não foram

determinados.

Na figura 20c observa-se também uma micromacla (MM) que se estende até a

superficie da amostra. Este defeito nasce na primeira camada de QDs, o que indica

que, ao contrário dos defeitos observados na figura 18, ele não é causado por

modificações estruturais dos QDs. Ao redor do ponto de início da micromacla, o

contraste escuro estendido na camada de espaçamento indica a presença de uma forte

tensão. Acreditamos que a formação desta micromacla é o resultado do relaxamento.
da tensão numa ilha demasiadamente grande, formada pela coalescência de alguns

pontos quânticos. De fato, foi mostrado que o processo de coalescência dos pontos

quânticos tem seu início após a deposição de 3 MC de InAs[30].

Essas observações mostram que para camadas de pontos quânticos espaçadas

de 130 A, os campos de tensão criados por QDs (de altura média 25 A) numa camada

não tem efeito na camada seguinte. As camadas assim distantes podem, portanto, ser

consideradas como independentes, sendo a super-rede um conjunto de camadas

individuais de pontos quânticos.

83



5.3.2.2. Espaçamento de 100 A

Podemos observar na figura 21d que a redução de 30 A (~ equivalente à altura

de um QD) da espessura da camada de espaçamento tem um efeito drástico no

alinhamento vertical dos pontos quânticos, embora sua correlação vertical não seja

ainda perfeita, resultando em valores médios do FCV em tomo de 0,5. No entanto, o

aumento do FCV com o número de camadas (tabela 5), indica que a estrutura tende a

ficar mais organizada quando novas camadas são adicionadas.

Tabela 5: Valores médios do FCV para camadas de QDs espaçadas de 100 A.

Camada 1 2 3 4 5 6

FCV 0,340 0,406 0,381 0,573 0,631 0,637

Nas três primeiras camadas desta super-rede observa-se pontos quânticos

relativamente pequenos, porém em grande quantidade. Com o aumento do número de

camadas, os QDs menores progressivamente desãparecem em proveito dos maiores,

cujas dimensões aumentam. Nas camadas subseqüentes, o fenômeno se torna mais

raro porém sem desaparecer totalmente, o que leva à formação de colunas

incompletas de QDs. Tais modificações são relacionadas à modulação da energia de

superfície pelos QDs da camada inferior, criando mínimos de energia mais ou menos

estendidos, favorecendo ou não a nucleação de novas ilhas.

Uma análise quantitativa das características dos pontos quânticos revela que a

sua altura aumenta monotonamente com o número de camadas, com uma taxa de 1 A

por camada. O diâmetro e a separação horizontal dos QDs também aumentam com o

número de camadas. No entanto, ambos se estabilizam após a quinta camada, com os

valores respectivos de 120 A e 25 nrn. De fato, o desaparecimento dos QDs menores
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deixa um espaço maior entre os QDs remanescentes. Além disso, o material

destinado à formação dos QDs que desapareceram é incorporado aos QDs

remanescentes, tornando-os maiores. É interessante notar que nas últimas camadas, a

relação entre diâmetro e separação dos QDs (a separação é o dobro do diâmetro)

produz uma configuração periódica dos campos de tensão na superficie, criando um

equilíbrio para a nuc1eação de novos pontos quânticos. O excesso de material

produzido pela segregação ao longo da estrutura é acomodado por um aumento

constante da altura dos QDs, já que os parâmetros laterais chegaram numa situação

de equilíbrio.

Na figura 21d, certos lugares da camada de proteção (sinalizados por M)

apresentam padrões de interferências conhecidos como interferências de Moiré. Este

fenômeno corresponde à dupla reflexão dos elétrons em lâminas cristalinas de

orientação diferente[71]. A localização desta interferência perto do furo produzido.
pelos íons sugere a presença, neste lugar, de um fragmento da amostra arrancado

durante o bombardeamento iônico da mesma, não tendo, portanto, nenhuma relação

com a presença dos pontos quânticos.

Uma separação vertical de 100 A entre camadas de QDs é, portanto, suficiente

para que os campos de tensão dos QDs maiores induzam a nuc1eação de novas ilhas

verticalmente alinhadas. Nesta super-rede, o mecanismo predominante responsável

pelas modificações estruturais dos QDs é o desaparecimento das ilhas pequenas (por

falta de nuc1eação ou por agregação) devido aos campos de tensão. Desta maneira, a

estrutura atinge uma configuração estável no plano de crescimento após a quinta

camada de QDs.
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5.3.2.3. Espaçamento de 70 A

A figura 22d apresenta a microestrutura de uma super-rede cujas camadas estão

distantes de 70 A. Ao longo da estrutura, observa-se nitidamente modificações da

altura e do diâmetro dos pontos quânticos, bem como o seu alinhamento vertical,

sendo melhor que o da amostra anterior. Nota-se também a presença de uma

micromac1a no meio da estrutura, porém de curto alcance.

A determinação dos parâmetros estruturais dos pontos quânticos aponta uma

correlação vertical quase perfeita (vide tabela 6). Assim, somente 10 % dos QDs da

primeira camada não dão origem a uma coluna inteira.

Tabela 6: Valores médios do FCV para camadas de QDs espaçadas de 70 A.

Camada 1 2 3 4 5 6

FCV 0,922 0,995 0,987 0,991 0,995 0,947

A altura dos QDs é constante, e fica em to~o de 25 A, menos para a primeira e

a quinta camada (fig. 22a). O diâmetro dos QDs segue um comportamento idêntico,

apresentando um valor constante em tomo de 93 A, menos para a primeira camada,

na qual ele é de 80 A. Os QDs são menores na primeira camada em razão da

ausência de mínimos de energia que facilitariam sua nuc1eação. A razão do aumento

de altura na quinta camada, entretanto, não está clara.

A distância entre os QDs não apresenta muitas variações, já que nas camadas

superiores se repetem as característica encontradas na primeira camada. O leve

aumento das distâncias nas últimas camadas é provavelmente uma conseqüência dos

desaparecimento progressivo da pequena fração de pontos quânticos que não dão

origem a uma coluna completa.
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Figura 22: Valores médios (a) da altura, (b) do diâmetro e (c) da separação horizontal

dos QDs em camadas espaçadas de 70 A, e imagem de TEM (d) de tal estrutura.
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dos QDs em camadas espaçadas de 50 A, e imagem de TEM (d) de tal estrutura.
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É interessante notar que nesta super-rede, as características dos QDs na

primeira camada são as mesmas que na super-rede anterior. No entanto, com um

espaçamento de 70 A a super-rede apresenta um melhor alinhamento vertical e atinge

uma configuração estável quanto às dimensões e posições dos QDs a partir da

segunda camada devido à criação de um número maior de sítios de nucleação. A

conseqüência direta deste fenômeno é que os QDs têm diâmetro e separação menores

pois não ocorre transferência de matéria para avolumá-Ios.

5.3.2.4. Espaçamento de 50 A

Na super-rede possuindo uma camada de espaçamento de 50 A (fig. 23), as

camadas são tão densas em pontos quânticos que esses fic:im muito próximos entre

si. Tal proximidade faz com que ocorrências de agregação de QDs sejam freqüentes

nas duas primeiras camadas. .
No entanto, as dimensões dos QDs parecem sofrer poucas modificações após a

segunda camada. De fato, sua altura permanece constante em tomo de 22 A, sendo

levemente inferior na primeira camada e superior na última. O seu diâmetro aumenta

de 68 A na primeira camada para 96 A na terceira camada, a partir da qual se

estabiliza. Da mesma forma que no caso anterior, a agregação dos QDs provoca o

aumento das suas dimensões nas primeiras camadas da estrutura. A altura dos QDs

aumenta na última camada devido à incorporação do material durante o crescimento

da camadas anteriores.

Como conseqüência adicional, o desaparecimento dos QDs causado pelo

processo de agregação leva a um aumento da distância entre QDs vizinhos de 12 nm

na primeira camada para 17 nm na quinta camada. Apesar do desaparecimento de
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certas ilhas, o alinhamento vertical dos QDs é excelente, resultando em valores altos

do fator de correlação vertical (Tabela 7).

Tabela 7: Valores médios do FCV para camadas de QDs espaçadas de 50 A.

Camada 1 2 3 4 5 6

FCV 0,928 0,931 0,948 0,987 0,973 0,987

Observa-se na figura 23d a presença de algumas micromaclas de curto alcance

porém maior que no caso anterior. Estes defeitos são também encontrados com mais

freqüência que na super-rede possuindo uma camada de espaçamento de 70 Á. Eles

provêm do relaxamento da super-rede proporcionado pelo aumento relativo de

volume do material lnAs na estrutura devido à redução da camada de espaçamento.

O espaçamento de 50 Á entre as camadas de QDs parece dificultar a

reorganização dos QDs na estrutura. As modificações das dimensões dos QDs são

pequenas pois realizadas somente nas primeiras camadas por agregação de ilhas. Nas

camadas subseqüentes, a movimentação superficial dos átomos é limitada pela alta

densidade de sítios de nucleação que reduz o seu comprimento de difusão. Por outro

lado, a proximidade dos QDs deixa pouco material para ser agregado. Como

resultado, obtém-se QDs de dimensões constantes, menos na última camada em

razão da segregação de material na estrutura toda.

5.3.2.5. Espaçamento de 40 A.

A principal característica observada na imagem de TEM da super-rede com

camadas de QDs espaçadas de 40 Á (fig. 24) é o grande número de micromaclas
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dos QDs em camadas espaçadas de 40 A, e imagem de TEM (d) de tal estrutura.
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(indicadas pelos marcadores), que se estendem em certos casos até a superficie da

amostra. Todos esses defeitos nascem na última camada, onde os pontos quânticos

são altamente tensionados como indica o alto contraste escuro ao seu redor. De fato,

devido ao baixo espaçamento entre as camadas de QDs, ocorre relaxamento da

tensão da super-rede através da transferência de parte da tensão para a camada de

espaçamento de GaAs. A tensão que existe entre a super-rede e a camada de

proteção, ambas relaxadas e com volumes importantes, está portanto concentrada na

última camada de pontos quânticos. Esta tensão concentrada é então minimizada pela

formação de micromaclas.

Na figura 24d, distingue-se as colunas de QDs pelo contraste mais escuro. Os

QDs são alinhados na direção vertical com um alto grau de correlação vertical

(Tabela 8), não sendo observada modificação aparente da sua altura. No entanto, a

proximidade das camadas de QDs na direção vertical dificulta uma determinação.
precisa dos parâmetros, podendo acarretar um erro maior nas medidas.

Tabela 8: Valores médios do FCV para camadas de QDs espaçadas de 40 A.

Camada 1 2

FCV 0,890 .0,967

3

0,947

4

0,845

5

0,959

6

0,841

Quantitativamente, os valores determinados são menores que para as outras

amostras, o que pode ser parcialmente explicado pela dificuldade na medição devido

à proximidade dos QDs em ambas as direções. Os valores determinados para a altura,

o diâmetro e a separação dos QDs são em tomo, respectivamente, de 18 A, 70 A e 10

nm independentemente da camada considerada. A altura dos QDs é, entretanto,
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maior para a última camada, provavelmente em razão da incorporação de grande

parte do material segregado nas camadas inferiores.

5.3.3. Síntese dos resultados.

A análise dos resultados apresentados nos parágrafos anteriores nos permite

estabelecer a relação dos fenômenos induzidos pela redução do espaçamento entre as

camadas de pontos quânticos:

~ Aumento dos sítios de nucleação na camada seguinte causado pela maIor

influência dos campos de tensão produzidos pelos QDs já formados. Tal aumento

tem, por sua vez, duas conseqüências principais:

a) um aumento do grau de alinhamento vertical dos QDs,

b) uma estabilização do diâmetro e da separação dos QDs através da redução

do comprimento de difusão do materialqo plano de crescimento

~ Aumento de altura dos QDs na última camada, já que é diminuída a

incorporação deste material por formação de liga nas camadas de espaçamento em

razão da menor espessura dessas camadas.

~ Aumento do nÚlilero de micromaclas. O decréscimo da razão volumétrica entre

IoAs e GaAs na super-rede proporciona um certo relaxamento da estrutura. A tensão

fica então concentrada na interface entre a super-rede e a camada de proteção, isto é,

na última camada de pontos quânticos, sendo que ocorre formação de micromaclas

para minimizá-Ia.
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Constatamos, portanto, que a redução do espaçamento entre as camadas de

pontos quânticos não traz somente benefícios para a estrutura. De fato, tal redução

contribui, por um lado, para o melhoramento do grau de alinhamento e da

uniformidade dos QDs e, por outro lado, para a degradação da estrutura, através da

formação de micromaclas. No entanto, como esse último processo ocorre para

espaçamentos baixos, existe uma certa espessura da camada de espaçamento para a

qual as melhorias estruturais são significativas sem que haja ainda formação de

defeitos. Neste presente estudo, obtemos tal configuração para camadas de pontos

quânticos espaçadas de 70 A.

5.4. Observações em alta resolução.

5.4.1. Procedimento das observações.

Vimos na seção 5.1. que uma imagem de microscopia convencional é formada

selecionando-se uma só reflexão da imagem de difração, de tal modo que a imagem

real obtida seja o resultado da difração do feixe de elétrons por planos

cristalográficos de uma mesma família. No caso da microscopia eletrônica de

transmissão em alta resolução (RREM - "High Reso/ution E/ectron Microscopy"), a

imagem é formada usando-se a reflexão central (000) junto com uma ou várias outras

reflexões da imagem de difração. Os feixes assim selecionados vão produzir, no

plano da imagem real, um sistema de interferências. Cada ponto de intensidade

máxima deste sistema corresponde à projeção de colunas atômicas pertencendo aos

planos cuja reflexão foi selecionada, segundo a direção do feixe de elétrons.

94



Essa técnica é muito eficiente, pois proporciona uma imagem da amostra em

escala atômica. No entanto, a espessura da amostra é o principal fator limitante, não

sendo sempre possível realizar observações em alta resolução, mesmo para as

amostras observadas com sucesso em microscopia convencional.

•....'"
.~

[001]
~

1.41A

~~~~U (001)

_As
O Ga

0[110]

Figura 25 : Projeção da rede cristalina do GaAs perpendicularmente à direção [110].

As linhas pontilhadas (111) e (001) correspondem às projeções

dos planos de tipo (111) e (001).

No caso das observações realizadas, procurou-se, em primeiro lugar, alinhar

rigorosamente o feixe incidente de elétrons com a direção [110] do cristal. O

diafragma de abertura foi em seguida colocado no eixo ótico, com uma abertura tal

que as reflexões (111), (111), (111) e (111), ou seja, as quatro reflexões mais

próximas da reflexão central (vide figura 15), participassem da formação da imagem

real. Usou-se uma ampliação em torno de um milhão de vezes. Com essas condições

experimentais, a imagem obtida é a projeção das côlunas atômicas do cristal num

plano (110) segundo a direção [110], como esquematizado na figura 25.
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Figura 26: Imagem de HRTEM de uma super-rede constituída

por 15 camadas de QDs espaçadas de 50 Á.



No entanto, a imagem final depende da resolução espacial do microscópio

utilizado. Neste caso, o microscópio é um Philips CM30 ST cuja tensão de

aceleração de 300 KV permite uma resolução espacial de 2 A, não sendo possível a

distinção entre as colunas de Ga e de As, pois o seu espaçamento é de 1.41 A (fig.

25). A imagem final apresentará portanto pontos separados de 3.45 A, cada ponto

correspondendo à projeção de uma bi-coluna Ga-As.

5.4.2. Observações.

A figura 26 mostra uma imagem de alta resolução das 8 primeiras camadas de

uma coluna de pontos quânticos obtida com uma super-rede de 15 camadas

empilhadas. Os pontos quânticos de InAs e as regiões tensionadas do material GaAs

aparecem escuros, sendo o formato do QD da primeira camada indicado na imagem.

No entanto, a determinação das interfaces entre o GaAs e o InAs ainda não é fácil,

embora os pontos correspondentes à projeção das bi-colunas In-As sejam maiores

devido ao maior raio atômico do índio. Apesar disto, é possível visualizar as

modificações da posição e do tamanho dos pontos quânticos. Estes deslocam-se para

a direita devido à presença de uma segunda coluna localizada à esquerda da imagem,

porém não visualizada na figura 26. Quanto ao seu tamanho, observa-se que os QDs

não são de forma piramidal, como sugerido anteriormente, sendo os QDs das

camadas superiores mais largos e de menor altura que nas camadas inferiores.

As camadas bidimensionais de InAs (indicadas por marcadores brancos ao lado

direito da imagem) aparecem com pouco contraste, pois têm pouca diferença de

parâmetro de rede com o GaAs. Os pontos quânticos das últimas camadas
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representadas na imagem também aparecem mais claros em relação aos das primeiras

camadas. É difícil dizer se tal observação é relacionada com as condições

experimentais da observação da amostra ou com as suas propriedades estruturais

intrínsecas. Considerando-se unicamente este último caso, podemos supor que os

pontos quânticos das camadas superiores não são constituídos de lnAs puro mas sim

de uma liga de InGaAs devido à segregação do índio.

Finalmente, quando depositado sobre GaAs, o materiallnAs experimenta urna

deformação tetragonal: ele está em compressão no plano (001), o que provoca um

aumento do seu parâmetro de rede na direção [001],0[001]' Assim, o ângulo a entre os

planos (001) e (111) - e, conseqüentemente, entre suas projeções - é maior no lnAs.

De fato, a tensão da estrutura pode ser estimada pela mudança deste ângulo. A teoria

elástica prevê o valor de 6.499 A para 0[001],sendo a modificação de a de 3.61 °[69].

Esta modificação do ângulo a fo i claramente opservada nas imagens obtidas sem,

porém, poder-se medí-Ia com precisão, não sendo possível a determinação exata do

valor da tensão.
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6. Propriedades ópticas.

Neste capítulo passamos a expor os resultados obtidos nas caracterizações das

propriedades ópticas das super-redes de pontos quânticos. Essas propriedades foram

investigadas por fotoluminescência com o aparato experimental descrito no terceiro

capítulo. Procuramos, em primeiro lugar, comprovar a existência de uma emissão

óptica ligada aos QDs. Em seguida, investigamos as propriedades ópticas das super

redes em função do número de camadas de pontos quânticos e do espaçamento entre

elas. Os resultados obtidos por TEM e através do modelo teórico desenvolvido nos

permitem propor interpretações baseadas nõ acoplamento eletrônico, no aumento de

tamanho e no relaxamento da tensão nestas amostras. O papel dos defeitos

(observados por TEM) é também investigado por medidas de fotoluminescência em

função da potência de excitação. Finalmente, a estabilidade térmica e as energias de

ativação para o decaimento da emissão óptica são determinadas através de medidas

de PL em função da temperatura.
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6.1. Emissão óptica dos pontos quânticos.

Investigamos primeiramente a existência de uma emissão óptica causada pelos

pontos quânticos através da comparação dos espectros de fotoluminescência de duas

amostras nas quais tinham sido depositadas, respectivamente, 1 e 3 mono camadas de

lnAs, sendo a presença (ou ausência) dos QDs confIrmada por TEM (seção 5.2.1.).

Lembramos que a quantidade mínima necessária para a formação dos QDs é ~ 1,7

ML, sendo, portanto, esperada a formação de um poço quântico na primeira amostra.

1.61.51.41.31.21.1
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J

C Bl:l ctl
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:"Q
cncQ)+-'C
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Figura 27 : Espectros de fotoluminescência a 20 K de duas amostras crescidas com a

deposição de 3 ML (a) e 1 ML (b) de lnAs e imagens de TEM correspondentes.

100



o espectro da amostra contendo QDs (figura 27a) apresenta três picos,

indicados pelas letras A, B e C. O pico A, situado em 1,51 eV, encontra-se nas duas

figuras e corresponde à recombinação excitônica entre a banda de condução e a

banda de valência do GaAs. A emissão óptica da camada bidimensional de 1 ML de

luAs aparece em 1,484 eV na figura 27b, exatamente na mesma posição que o pico B

da figura 27a, sendo este atribuído à recombinação dos portadores na camada de

molhamento de luAs. Além disso, a coincidência perfeita desses dois picos mostra

que a espessura desta camada é de uma monocamada. Nota-se, entretanto, uma maior

largura do pico B na figura 27a, relacionada à flutuações de altura da camada da

molhamento, já que um número maior de monocamadas de luAs foi depositado.

Finalmente, a figura 27a apresenta um terceiro pico (C) em tomo de 1,23 eV,

inexistente na figura 27b, sendo portanto atribuído à emissão óptica dos pontos

quânticos. Essa emissão tem como origem a recombinação radiativa, dentro do ponto

quântico de luAs, entre o nível fundamental do elétron e o nível fundamental do

buraco[2,94]. Por outro lado, o pico C é relativamente alargado, sendo sua FWHM

medida em 71 meV. De fato, dado que a emissão individual de um QD é uma função

delta e que um número muito alto (> 107)de QDs participam da emissão óptica, o

espectro de PL reflete a distribuição das dimensões laterais desses QDs (vide seção

2.3. e referências [38,95]), sendo portanto alargado devido à formação natural dos

QDs. No caso geral, este pico pode ser ajustado por uma função gaussiana[96].
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6.2. Emissão óptica de super-redes de pontos quânticos.
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Figura 28 : Espectros de PL de uma camada simples e de super-redes de QDs

contendo 3 e 7 camadas espaçadas de 70 Á.

Investigamos, em seguida, as modificações ocorridas quando outras camadas

de QDs são acrescentadas à estrutura A figura 28 apresenta os espectros de PL

obtidos a baixa temperatura para várias super-redes com diferentes números de

camadas de QDs empilhadas, sendo mantida constante a espessura da camada de

espaçamento (70 Á). Observa-se um claro deslocamento do pico de PL para o

infravermelho, isto é, um abaixamento do estado eletrônico fundamental com o

empilhamento de novas camadas de pontos quânticos. Este comportamento também

está ilustrado na figura 29a, onde estão reportados os valores da posição do pico de

PL em função do número de camadas de pontos quânticos, para diferentes camadas

de espaçamento. Pelo menos três fenômenos podem ser responsáveis por este

deslocamento para o infravermelho.
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Em primeiro lugar, o decréscimo da energia de PL pode ser explicado em

termos de aumento das dimensões dos pontos quânticos, já que o valor energético do

estado fundamental do QD é proporcional ao inverso do quadrado do seu tamanho,

conforme mostrado pela equação (2.1). Embora um certo aumento de tamanho tenha

sido observado por TEM (vide capítulo anterior), esse não é suficiente para explicar

o deslocamento de 125 meV observado. De fato, segundo calculado com o modelo

exposto no capítulo 4, tal deslocamento corresponde a um aumento de 1,4 vezes da

altura e do diâmetro dos QDs. Obtém-se os valores de 1,3 e 1,6 vezes considerando

se, respectivamente, os resultados apresentados nas referências [84] e [33,97]. Além

disso, como a modificação de tamanho não afeta todas as colunas de pontos

quânticos e que essas são suficientemente distantes para que não haja tunelamento

entre elas, deveria se observar no espectro de PL das camadas empilhadas um pico

relacionado à contribuição óptica dos QDs cujo tamanho ficou inalterado.

Em segundo lugar, devido à proximidade dos pontos quânticos na direção de

crescimento, as funções de onda dos elétrons podem ter uma certa sobreposição,

permitindo o acoplamento entre estados eletrônicos de QDs vizinhos. Este

acoplamento possibilita a formação de um novo estado eletrônico de localizado e de

menor energia, sendo que maior o número de estados acoplados, menor a energia

desse novo estado[9]. Entretanto, a sobreposição das funções de onda é função

exponencial inversa da distância entre os QDs, sendo fraco o acoplamento se os QDs

não estiverem suficientemente próximos. No entanto, para 7 discos idênticos

espaçados de 70 A, encontramos uma redução de 11 meV da energia do estado

fundamental no sistema acoplado. Cálculos recentes mostraram, por outro lado, que

o abaixamento máximo devido ao acoplamento eletrônico em QDs empilhados é de
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~ 22 meV[78], sendo portanto esses dois valores inferiores ao deslocamento

observado na figura 28.
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número de camadas empilhadas para diferentes valores do espaçamento.

As linhas pontilhadas são guias para a leitura.
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Por último, a tensão de compressão no material InAs reduz o potencial

eletrostático do elétron em uma quantidade L1Ec dada pela equação:

I1Ec = ac(8xx + 8yy + 8zz) (6.1)

onde ac é o potencial de deformação hidrostático da banda de condução e &xx, &yy e &zz

os componentes hidrostáticos do estresse[79,98]. No caso do InAs, ac = -5,08 eV, o

que resulta num valor de 330 meV para L1Ec e conseqüentemente num potencial

eletrostático de 510 meV. A organização vertical dos pontos quânticos em colunas

permite um certo relaxamento da tensão que diminui a energia do estado

fundamental do elétron no ponto quântico, através da redução do valor do

potencial[48]. Assim, é de se esperar que os QDs das super-redes com um maior

número de camadas, sendo menos estressados, tenham um estado fundamental mais

baixo. As imagens de TEM, porém, não possibilitaram uma determinação precisa do

valor da tensão, não sendo possível se avaliar a importância deste fenômeno no

decréscimo do estado fundamental. Por outro lado, calculamos em mais de 50 % a

redução da tensão necessária para se produzir um decréscimo de 125 meV do pico de

fotoluminescência.

Não podemos, portanto, apontar um dos fenômeno citados como origem única

do deslocamento do pico de PL para o infravermelho, como proposto

anteriormente[40,43]. Assim, acreditamos que a explicação esteja na ação conjunta

desses fatores: o relaxamento elástico e o aumento de tamanho proporcionados pelo

empilhamento das camadas permitem que os QDs tenham um estado eletrônico

fundamental menor. Devido ao acoplamento eletrônico entre os QDs de uma mesma

coluna, as funções de onda tomam-se delocalizadas, de tal maneira que os elétrons
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possam se mover por tunelamento até o ponto quântico de menor estado

fundamental, onde eles recombinam radiativamente.

Além disso, a estabilização da posição de pico, visível na figura 29a acima de 8

camadas empilhadas sugere que as modificações mais significativas do relaxamento

da tensão e do aumento de tamanho dos pontos quânticos ocorram nas primeiras

camadas da estrutura, como proposto teoricamente[ 56] e verificado nas imagens de

TEM.

Nota-se também na figura 28 uma diminuição da largura do pico de

fotoluminescência de 60 para 35 meV, ou seja, uma redução de 40 % da FWHM. As

variações da largura de pico de PL em função do número de camadas de pontos

quânticos estão apresentadas na figura 29b. Para espaçamentos inferiores ou iguais a

70 A, a FWHM primeiramente diminui, ating~do o seu valor mínimo para 7

camadas empilhadas e, depois, aumenta com o número de camadas. Essa diminuição

da FWHM é uma indicação adicional a favor das interpretações propostas. De fato,

nessas super-redes, a transferência dos elétrons entre pontos quânticos causada pela

de localização da função de onda impede que a emissão óptica seja o reflexo exato da

distribuição de tamanhos, como acontece no caso de uma camada simples de QDs.

Nota-se que a região do aumento da FWHM corresponde à da estabilização da

posição do pico na figura 29a, sugerindo que a recombinação passe a ocorrer entre

estados eletrônicos de maior energia, possivelmente através da supressão do

acoplamento eletrônico. Um comportamento similar da FWHM foi observado por

Sugiyama et aI. [89] e atribuído à formação de deslocações.
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No entanto, os comportamentos reportados nos parágrafos anteriores não se

aplicam para amostras com camadas de espaçamento maiores que 100 Á. Neste caso,

a posição do pico de PL não exibe variação significativa, estando sempre localizado

ao redor do seu valor no caso de uma camada única de pontos quânticos. Por outro

lado, a largura do pico aumenta com o número de camadas empilhadas.

A posição constante do pico de PL significa que nenhum dos três fenômenos

mencionados anteriormente está presente. Devido ao afastamento das camadas de

QDs, a super-rede se comporta como um conjunto de N camadas simples de QDs.

Em razão do caráter aleatório da formação das ilhas de InAs, quanto maior o número

de camadas, maior a probabilidade de se obter pontos quânticos com dimensões

extremas (ou muito grandes ou muito pequenas). Isto resulta no alargamento da

distribuição de tamanhos na amostra, e conseqüentemente no aumento contínuo da

suaFWHM.

Os resultados de TEM, entretanto, revelaram que para camadas distantes de

100 Á existe um certo aumento de altura dos pontos quânticos que deveria modificar

a energia do pico de PL. Entretanto, a densidade dos QDs em cada camada deve ser

levada em consideração. Assim, a contribuição óptica das primeiras camadas (QDs

menores) á mais importante já que eles são mais numerosos. Desta forma, o

fenômeno esperado é um pico de PL numa energia sensivelmente constante - porém

levemente deslocado para energias menores - cuja largura aumenta, como observado

na figura 29.
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6.3. Influência do espaçamento entre as camadas.

6.3.1. Resultados e interpretações.

As interpretações da figura 29 mostraram a importância da espessura da

camada de espaçamento nas propriedades ópticas das estruturas. Para ilustrar a

influência da proximidade vertical das camadas de pontos quânticos, reportamos na

figura 30 os valores da energia do pico de PL e da sua largura em função da

espessura d da camada de espaçamento. Observa-se que a redução da espessura da

camada de espaçamento de 130 A para 70 A provoca um deslocamento do pico para

o infravermelho. Interpretamos tal deslocamento considerando os resultados de TEM

da seção 5.

Para d=130 A, a super-rede é um conjunta de camadas independentes de

pontos quânticos pois não existe interação de nenhum tipo entre elas. A energia do

pico de PL da super-rede tem então um valor próximo ao valor do pico de uma

camada única de QDs.

Quando o espaçamento é reduzido para 100 A, ocorre um início de correlação

vertical entre as camadas que produz um aumento de tamanho dos QDs. Maiores, os

QDs têm um estado fundamental mais baixo e produzem uma emissão óptica

deslocada para o infravermelho. O deslocamento total do pico de PL não é

expressivo, no entanto, pois os QDs existem em proporções reduzidas e não há

transferência de portadores em sua direção devido à ausência de acoplamento

eletrônico.
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marcadores do lado direito indicam os valores no caso de uma camada única.

Para d=70 A, as camadas se tomam mais sensíveis aos campos de tensão, de

tal forma que a densidade de pontos quânticos formados com dimensões maiores é

agora alta. Logo, o espectro de PL traduz de maneira mais fiel a presença destes

QDs, cujo aumento da sua altura reduz o estado fundamental. Além disso, a

diminuição da camada de espaçamento libera uma parte da tensão [99], o que

contribui mais ainda para o decréscimo do estado fundamental. Por último, vimos

109



por TEM que os QDs têm altura e diâmetro semelhantes a partir da terceira camada.

Os seus estados eletrônicos estão, portanto, em ressonância o que, junto com a

sobreposição das suas funções de onda, produz uma redução adicional do estado

fundamental através da formação de um estado delocalizado entre os QDs acoplados.

Além desta redução, o acoplamento permite a transferência dos elétrons dos QDs

menores para os maiores[lOO,lOl], sendo reduzida a parte de mais alta energia no

espectro de fotoluminescência. A conjunção destes fenômenos provoca, portanto, um

deslocamento significativo do pico de PL para o infravermelho.

É de se esperar que espaçamentos menores favoreçam ainda mais estes

fenômenos e que o pico de PL continue a se deslocar para baixas energias. No

entanto, é o contrário que acontece : a energia do pico de PL volta a aumentar para

espaçamentos menores que 70 A. Nota-se que este surpreendente comportamento é

similar para cada amostra, descartando a possibilidade de um erro de medição..
Nas imagens de TEM, vimos que em super-redes com [mas camadas de

espaçamentos, a forte interação dos campos de tensão impede um grande aumento de

tamanho dos pontos quânticos. Tal limitação das dimensões, entretanto, não justifica

por si só o fenômeno observado.

Umas das principais características observadas nas imagens de TEM é a forte

concentração de micromaclas. Na interface da micromacla e da matriz cristalina, a

ruptura da simetria do cristal leva à formação de novos estados eletrônicos ligados ao

defeito. Tais estados têm seus níveis de energia dentro do 'gap' do semicondutor e

atuam como centros de recombinação não radiativa para os portadores[102-105]. As

micromaclas são visíveis nas imagens de TEM próximas aos QDs maIOres,
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geralmente na última camada. Com o acoplamento eletrônico entre QDs e a

semelhança das suas dimensões nas camadas superiores da estrutura, uma grande

parte dos portadores pode facilmente se movimentar até os estados de defeitos, onde

eles recombinam de maneira não radiativa. A emissão óptica dos pontos quânticos de

maior dimensão é portanto suprimida, sendo o espectro de PL o reflexo da emissão

óptica dos QDs menores localizados nas primeiras camadas da estrutura.

A FWHM das super-redes investigadas não parece seguir um comportamento

bem defmido, como no caso da posição do pico de PL. Todas as amostras, porém,

apresentam um valor mínimo da FWHM para um espaçamento de 70 A entre as

camadas de pontos quânticos. A redução observada atinge o valor de 50 % no caso

da super-rede contendo 7 camadas de QDs. Tal redução da FWHM para esta

espessura da camada de espaçamento é atribuída ao acoplamento eletrônico entre os

QDs, que suprime a emissão óptica dos QDs menores através da transferência dos

portadores destes QDs para QDs maiores. No entanto, os resultados apresentados na

figura 30b mostram que a FWHM é principalmente influenciada pelo número de

camadas da estrutura.

6.3.2. Modelamento.

Tentamos agora, a partir das interpretações propostas acima, simular a emissão

óptica de cada uma das super-redes para determinar as variações teóricas do pico de

fotoluminescência em função do espaçamento entre as camadas de pontos quânticos.

Desenvolvemos esta simulação no caso das super-redes possuindo 7 camadas de QDs
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já que conhecemos as características estruturais dos QDs nestas estruturas, conforme

determinado por TEM no capítulo anterior.

Em primeiro lugar, as energias dos estados eletrônicos são determinadas para

cada camada a partir dos valores médios da altura e do diâmetro dos QDs (figuras 20

a 25). Suponhamos então um único estado por camada de QDs, sendo por enquanto

ignoradas as flutuações de tamanhos na camada. O fundo da banda de condução do

GaAs é considerado como origem das energias.

Calculamos em seguida, para cada camada, as variações dos estados

eletrônicos produzidas pelo relaxamento da tensão. A amplitude do relaxamento é

obtida por interpolação das simulações de elementos fmitos apresentados na

referência [99] em função da razão entre a altura média dos QDs hQD e a espessura d

da camada de espaçamento (Tabela 9). Para cada amostra, o potencial de

confmamento é então modificado segundo a amplitude do relaxamento, sendo

determinadas as energias dos estados eletrônicos dos QDs parcialmente relaxados.

Tabela 9: Valores do relaxamento da tensão utilizados na simulação.

Espaçamento· 130 A

hQdd 0,19

Relaxamento O

100A-
0,25

10%

70A

0,36

40%

50A

0,42

55%

40A-
0,48

60%

Calculamos então os estados eletrônicos do sistema constituído pelas 7

camadas de pontos quânticos parcialmente relaxados, para cada valor da espessura da

camada de espaçamento. O acoplamento eletrônico modifica os estados dos QDs

individuais de maneira significativa para espaçamentos inferiores a 70 A. Neste caso,
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a análise da localização das funções de onda dos estados acoplados nos permite

associar camadas de QDs e energias dos estados acoplados.
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Figura 31: Espectros de PL simulados a partir das características

estruturais das amostras determinadas por TEM nas figuras 20 a 25.

A emissão óptica de cada camada de pontos quânticos é então modelada como

sendo uma função gaussiana da energia:

1~ ~exp[ _ { E ~ E, )']
(6.2)

onde Eo é a energia do estado referente à camada considerada, A é a área da função

gaussiana e w a sua largura. A área A da emissão deve ser proporcional ao número de
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centros emissores na camada considerada, ou seja, a densidade dos QDs. Logo, A é

tomado como sendo o inverso da distância média entres QDs vizinhos ao quadrado.

A largura w da emissão é determinada como a variação de energia ao redor de Eo

causada pelas flutuações médias das dimensões dos pontos quânticos na amostra,

sendo, portanto, constante para uma dada amostra.

Finalmente construímos a emissão óptica total da super-rede efetuando a soma

das sete emissões ópticas das camadas de pontos quânticos. Construímos assim, para

cada amostra, vários espectros simulados de fotoluminescência para QDs

parcialmente relaxados, QDs acoplados, QDs parcialmente relaxados e acoplados e

QDs parcialmente relaxados e acoplados na presença de centros de recombinação

não radiativa. Neste último caso, o efeito dos centros de recombinação não radiativa

é traduzido diminuindo-se de uma ordem de magnitude a intensidade (área) das

emissões ópticas dos estados de menor energia, sendo os espectros assim simulados.
apresentados na figura 31 para todas as super-redes. Nesta simulação, o efeito da

recombinação não radiativa foi incluído nas super-redes com camadas de

espaçamento de 40 A e 50 A.

A figura 32 apresenta as variações da posição do pico de PL em função do

espaçamento para vários níveis de modelamento. Em cada caso, a posição do pico

para d=130 A foi tomada como referência. Observamos que as dimensões dos pontos

quânticos, o relaxamento da tensão e o acoplamento eletrônico entre as camadas

(figuras 32a e 32 b) explicam satisfatoriamente o deslocamento do pico de PL para o

infravermelho quando o espaçamento é reduzido de 130 A para 70 A, porém falham

em explicar seu comportamento abaixo de 70 A. Com a consideração dos centros de
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recombinação não radiativa (figura 32c), entretanto, conseguimos reproduzir

fielmente o comportamento experimental do pico de fotoluminescência, sendo assim

confirmada a validade das interpretações propostas na seção anterior. Na simulação,

o deslocamento do pico para as altas energias abaixo de 70 A é mais pronunciado,

provavelmente, em razão da redução arbitrária da intensidade efetuada para traduzir

o efeito dos centros de recombinação não radiativa.
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Figura 32: Posição simulada (a,b,c) e experimental (d) do pico de PL em função do

espaçamento. As simulações mostram os resultados obtidos para QDs (a)

parcialmente relaxados, (b) parcialmente relaxados e acoplados, e (c) parcialmente

relaxados e acoplados, incluído-se a recombinação não radiativa através dos defeitos.
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6.4 Investigação da contribuição dos defeitos.
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Figura 33 : Variação da intensidade de fotoluminescência em função.
do espaçamento entre as camadas de pontos quânticos, para diferentes super-redes.

Foi mostrado na seção anterior que o comportamento não usual da posição do

pico de fotoluminescência para espaçamentos inferiores a 70 A pode ser interpretado

em termos da supressão da emissão óptica de certos pontos quânticos. Tal supressão

ocorre devido à formação das micromac1as que constituem centros de recombinação

não radiativa para os portadores de carga Para comprovar a existência de tais

centros, investigamos a dependência da intensidade integrada de PL em função da

distância entre a camadas de pontos quânticos. Considera-se a intensidade integrada

no espectro total, e não a intensidade máxima, de tal maneira que todos os QDs que

participem da emissão óptica sejam levados em conta. Os resultados estão
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apresentados na figura 33 para as três séries de amostras. A diminuição brutal da

intensidade de PL para fmas camadas de espaçamento, atribuída à supressão de parte

do espectro, confirma a existência dos centros de recombinação não radiativa.

Além disso, constata-se na figura 33 que quanto maior o número de camadas,

menor a intensidade integrada de PL, enquanto que se espera o fenômeno oposto. De

fato, uma super-rede com 15 camadas possui cerca de 5 vezes mais pontos quânticos

que uma super-rede com somente 3 camadas sendo, portanto, prevista uma

intensidade 5 vezes maior. As imagens de TEM revelaram, no entanto, a presença de

micromaclas na super-rede de 15 camadas. Acreditamos, desta forma, que o aumento

do número de camadas de pontos quânticos tem um efeito similar à redução da

camada de espaçamento, isto é, provoca a formação de centros de recombinação não

radiativa.

Investigamos em seguida a natureza da emissão óptica das estruturas através de

um estudo da influência da potência do feixe laser de excitação sobre a intensidade

integrada de fotoluminescência. A figura 34 apresenta os resultados obtidos para

algumas das amostras investigadas. As medidas foram realizadas mantendo-se

constante a temperatura da amostra em 20 K.

A dependência observada é linear num intervalo de duas ordens de magnitude,

não sendo observada saturação, o que indica uma baixa concentração de

defeitos[106,107]. Tal dependência também mostra que os valores experimentais da

intensidade integrada !PL são uma função exponencial da potência de excitação P:

(6.3)

onde o valor do expoente a da equação (6.3) descreve o tipo de recombinação, sendo

117



1 para recombinação excitônica e 2 para recombinação de portadores

livres[108,109]. Pela interpolação linear dos resultados obtidos nas super-redes,

determina-se valores de a entre 0,88 e 1,27. Isso sugere, portanto, que os éxcitons

são responsáveis pela emissão óptica das estruturas de super-redes de pontos

quânticos, como é de se esperar para temperaturas baixas.
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Figura 34: Influência da potência de excitação na intensidade integrada de PL

de uma super-rede de 3 camadas de QDs, para espaçamentos diferentes.

Em certos casos, porém, o pico de PL apresentou um comportamento

assimétrico com o aumento da potência, conforme ilustrado na figura 35. Tal

assimetria poderia ser explicada pela presença de duas distribuições diferentes de

118

I' < lil I
'I 1'1 11'1 Il~



tamanhos de pontos quânticos na amostra, porém, a figura 35a mostra uma clara

saturação da parte de baixa energia do espectro, o que não aconteceria com dois

tamanhos predominantes. Por outro lado, cada espectro pode ser perfeitamente

ajustado pela soma de duas funções gaussianas, como mostrado na figura 35b. Nesse

caso, obtemos dois picos em~I,14 e ~1,20 eV. A razão das intensidades desses picos

passa de 0,3 (baixa potência) para 7,4 (alta potência), demostrando a saturação do

pico de baixa energia.
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Figura 35 : (a) espectros de PL medidos para diferentes potências de excitação, e (b)

decomposição de um espectro como soma de duas funções gaussianas.

A super-rede considerada possui 3 camadas espaçadas de 70 A.

Além disso, a diferença energética entre os dois picos está em concordância

com o valor de 60 meV calculado como diferença entre as duas primeiras transições

ópticas em pontos quânticos[33,97,110] isolados. Isso sugere, portanto, que o pico
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em 1,20 eV corresponde à emissão óptica de um nível excitado. Com o aumento da

potência de excitação, ocorre saturação da transição óptica envolvendo o estado

fundamental dos pontos quânticos e, assim, obtemos recombinação dos portadores

via um estado excitado.

Por outro lado, baseado em observações similares, R. Heitz et ai.[52]

atribuíram este fenômeno à recombinação em pontos quânticos acoplados (pico de

baixa energia) e não acoplados (pico de maior energia). Essa interpretação também

poderia ser usada na descrição do comportamento dos espectros da figura 35, sendo

observada a saturação da emissão óptica dos QDs acoplados. Entretanto, parece

dificil a escolha entre as duas possibilidades somente com os resultados da figura 35,

sendo necessárias investigações adicionais com técnicas diferentes, como

espectroscopia de absorção ou fotoluminescência de excitação.

6.5. Propriedades ópticas em função da temperatura.

A dependência do espectro de fotoluminescência com a temperatura fornece

informações sobre os processos de relaxamento térmico dos portadores e permite a

determinação das energias de ativação dos processos de emissão óptica.

Investigamos, portanto, a influência da temperatura nas propriedades ópticas das

super-redes. Para isso, registramos os espectros de PL das amostras aumentando-se a

temperatura da amostra de 20 K até se observar o desaparecimento do sinal de PL.

Usamos uma potência de excitação média de tal maneira que todos as componentes

gaussianas existentes nos espectros possam ser visualizadas.
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6.5.1. Estabilidade da emissão óptica.
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Figura 36: Espectros de PL de uma super-rede de 15 camadas de pontos

quânticos espaçadas de 130 A em função da temperatura.

A figura 36 apresenta vários espectros de PL de uma mesma super-rede (15

camadas espaçadas de 130 A) para diferentes temperaturas da amostra. O pico de

fotoluminescência demonstra uma boa estabilidade com a temperatura, sendo

possível medir um sinal experimental até 200 K. Todas as super-redes de QDs

revelaram essa mesma característica, porém, para super-redes possuindo camadas de

QDs espaçadas de 40 A, a fraca intensidade de PL não permitiu registrar os espectros

acima de 120 K. Para estruturas comuns de poços quânticos, o sinal de
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fotoluminescência geralmente desaparece acima de 80 K[lll]. Todavia, a

estabilidade do pico de PL das super-redes indica um aumento da força do oscilador

óptico devido à presença de um confrnamento adicional[112,113] nas estruturas

confIrmando, assim, suas características zero-dimensionais.

6.5.2. Largura de linha.

Observa-se na fIgura 36 que o pico de fotoluminescência se torna assimétrico

com o aumento da temperatura, devido a um decréscimo mais rápido do lado de alta

energia do espectro. De fato, essa parte do espectro corresponde à emissão por

pontos quânticos de pequenas dimensões laterais cujo estado fundamental está

localizado perto do contínuo da banda de condução. Uma baixa energia térmica é

suficiente para que os elétrons confrnados nesses QDs "rasos" sejam levados até a

banda de condução, tornando-se elétrons livres. Tais elétrons podem então, sob

condição de que seus tempos de vida sejam suficientemente longos, ser capturados

pelo potencial eletrostático mais "fundo" de um ponto quântico maior. O aumento da

temperatura inibe progressivamente, portanto, a emissão óptica dos pontos quânticos

menores, ou seja, da parte de alta energia do espectro de fotoluminescência, sendo

fortalecida a emissão por QDs maiores. A conseqüência deste fenômeno é uma

redução da largura do espectro de fotoluminescência com o aumento da temperatura

da amostra. Elevando-se ainda mais a temperatura, no entanto, o processo de

espalhamento elétron-ronon toma-se predominante e o alargamento homogêneo da

emissão óptica é observado.
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Figura 37: Variações da largura do pico de PL em função da temperatura,

para super-redes com 15 camadas de pontos quânticos.

Essa explicação foi originalmente proposta para explicar o decréscimo

anômalo da largura do pico de PL de camadas simples de pontos quânticos ao

aumentar-se a temperatura[107,114]. Este decréscimo, porém, quando observado em

super-redes de QDs, não foi tão significativo, como pode ser visto na figura 37. Além

disso, não observamos decréscimo da FWHM em super-redes com camadas de

espaçamento inferiores a 100 A. De fato, o acoplamento eletrônico entre as camadas

próximas permite a transferência dos portadores dos QDs menores para os QDs

maiores, mesmo na ausência de energia térmica.
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6.5.3. Energias de ativação .
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Figura 38: Gráfico de tipo Arrhenius da intensidade de PL de uma super-rede de 7

camadas espaçadas de 50 Á. A linha reta mostra o ajuste linear utilizado para

determinar a energia de ativação.

Para altas temperaturas, observa-se um forte decréscimo da intensidade de

fotoluminescência IPL, ligado ao escape dos pares elétron-buraco confmados nos

pontos quânticos para a camada de molhamento, na qual eles recombinam de forma

não radiativa[114]. Este processo, chamado de emissão termo-iônica, é basicamente

um processo termo dinâmico caracterizado por uma energia de ativação EA• Na região

de altas temperaturas, podemos, portanto, escrever[115]:

(6.4)

onde C é uma constante, kB a constante de Boltzmann e T a temperatura absoluta.

Através de um gráfico do tipo Arrhenius da intensidade de PL em função de l/kBT
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(fig. 38) determinamos, então, o valor da energia de ativação como a inclinação do

ajuste linear dos valores experimentais na região de altas temperaturas. Os valores

obtidos para as super-redes estão apresentados na figura 39, sendo coerentes com

resultados anteriores reportados em camadas simples[30,111] e em super-redes de

QDs[116,117].
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Figura 39: Energias de ativação das super-redes.

Observamos que para um número constante de camadas de pontos quânticos, a

energia de ativação permanece constante ao reduzir-se a camada de espaçamento de

130 A para 70 A, enquanto EA diminui abaixo de 70 A. A redução do valor de EA

para camadas próximas indica que a recombinação dos portadores ocorre a partir de

estados menos confmados. Isso tende, portanto, a comprovar a hipótese segundo a

qual o sinal de PL provém dos pontos quânticos menores (cujo estado fundamental se

encontra mais próximo aos estados da WL), sendo suprimida a emissão óptica dos
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QDs maiores por meio da recombinação não radiativa através dos defeitos

estruturais.

No entanto, o valor constante de EA entre 130 A e 70 A é inesperado, pois a

energia do pico de PL sofre modificações importantes neste intervalo. De fato,

espera-se um aumento de EA devido ao deslocamento do pico de PL para o

infravermelho quando a espessura da camada de espaçamento é reduzida de 130 A

para 70 A. Mostramos, entretanto, que as mudanças do potencial de confinamento do

elétron são principalmente responsáveis pelo deslocamento observado. Podemos

prever modificações menores do potencial de confinamento para o buraco, já que o

baixo potencial de deformação da banda de valência e a alta massa efetiva do buraco

minimizam os efeitos do relaxamento da tensão e do acoplamento eletrônico. Desta

forma, os buracos se tornam os portadores menos confmados da super-rede, sendo

necessária uma energia baixa para levá-Ios até a WL e, portanto, impedir o processo

de recombinação radiativa. Acreditamos, portanto, que o processo de decréscimo da

intensidade de PL seja dominado pelo escape térmico dos buracos localizados nos

QDs, em contraste com resultados reportados em camadas simples de QDs, segundo

os quais este processo é dominado pelo escape dos pares elétron-buraco[114,118].

Nota-se também na figura 39 que as energias de ativação são sistematicamente

menores quanto maior o número de camadas da super-rede. Este resultado lembra a

figura 33, na qual observa-se intensidades de fotoluminescência similares para super

redes com números diferentes de camadas de QDs. Acreditamos, portanto, que o

empilhamento das camadas de QDs (além de um certo número de camadas) tem o

mesmo efeito negativo que a redução da camada de espaçamento abaixo de 70 A,

126

II I '1.1 I I I



isto é, a formação de canais de recombinação não radiativa para os portadores

confmados nos pontos quânticos. De fato, os resultados de TEM confrrmam esta

hipótese, pois observou-se que o aumento do número de camadas tende a provocar a

formação de um maior número de micromaclas na amostra.
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7. Conclusões.

As propriedades ópticas e estruturais de estruturas zero-dimensionais foram

investigadas. Essas estruturas são super-redes de pontos quânticos auto-organizados

de lnAs que foram produzidas pela técnica de epitaxia por feixes moleculares sobre

substratos de GaAs. A transição de um modo de crescimento bidimensional para um

modo tridimensional foi observada in situ para todas as amostras após a deposição de

~ 1,7 mono camadas de lnAs, indicando a formação dos pontos quânticos.

As propriedades estruturais das amostras produzidas foram caracterizadas por

microscopia eletrônica de transmissão, após ter adquirido o domínio das técnicas de

redução de espessura da amostra necessárias às observações. As imagens obtidas

confIrmaram a presença dos pontos quânticos, além de mostrar, no caso das super-

redes, seu alinhamento na direção de crescimento. Observou-se que a forma, o

tamanho, a densidade planar e a posição dos pontos quânticos são modificados pelo

empilhamento de novas camadas, alcançando uma configuração mais ordenada em

relação à distribuição aleatória da primeira camada. Através de um estudo

sistemático das características estruturais dos QDs em função da sua separação

vertical, foi demonstrada a importância dos campos de tensão nas dimensões, no

alinhamento e no ordenamento das ilhas. Desta forma, mostrou-se que a redução da
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separação entre as camadas da super-rede produz um aumento do ordenamento e do

grau de alinhamento vertical dos pontos quânticos. No entanto, para camadas de QDs

muito próximas foi observada a formação de defeitos estruturais identificados como

micromac1as e relacionados com o relaxamento da tensão. Determinou-se que a

melhor combinação entre o ordenamento dos QDs e a formação de micromac1as é

alcançada para uma separação de 70 A entre as camadas de pontos quânticos.

As propriedades ópticas das super-redes foram estudadas por

fotoluminescência a baixa temperatura, assim como em função da potência de

excitação e da temperatura de medição. Os pontos quânticos produzem em ~ 1,2 eV

uma emissão óptica eficiente, porém alargada devido à distribuição natural dos seus

tamanhos. A boa estabilidade térmica dessa emissão confirma o confmamento zero

dimensional das estruturas investigadas. O empilhamento das camadas de QDs

produz um deslocamento do espectro para o infravermelho, atribuído ao abaixamento

do estado eletrônico fundamental dos pontos quânticos. Reportamos pela primeira

vez o comportamento incomum do pico de fotoluminescência com a redução da

separação vertical entre as camadas de QDs. Mostramos que parte deste

comportamento é explicado por modificações estruturais, relaxamento da tensão e

acoplamento eletrônico entre pontos quânticos. Adicionalmente, a transferência de

portadores proporcionada pelo acoplamento eletrônico reduz a largura da emissão

óptica das estruturas. Mostramos também que os defeitos estruturais observados em

super-redes com fmas camadas de espaçamento danificam as propriedades ópticas

através da formação de centros de recombinação não radiativa. Os valores

experimentais da energia de ativação da fotoluminescência tendem a confirmar essa

hipótese. Além disso, o modelamento da posição do pico de PL ajusta
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satisfatoriamente os dados experimentais quando todos estes fenômenos são

considerados. Independentemente do número de camadas da super-rede, o maior

deslocamento e a menor largura do pico de PL foram obtidos para um espaçamento

de 70 A. OS resultados de PL corroboram, desta forma, os resultados de TEM.

Os resultados apresentados nesta tese mostram, portanto, inequivocamente, a

existência de uma espessura "ideal" da camada de espaçamento para a qual se obtém

estruturas com as melhores características ópticas e estruturais. Para as amostras

investigadas neste trabalho, determinou-se tal espessura em tomo de 70 A. É

importante salientar, porém, que este valor é válido somente para as estruturas aqui

consideradas. De fato, acreditamos que o valor desta espessura "ideal" apresente

variações significativas em função das condições de crescimento utilizadas para a

produção das super-redes.

Uma continuação lógica deste trabalho é a verificação deste fenômeno para

outras condições de crescimento, bem como a investigação da dependência que

existe entre os diferentes parâmetros do crescimento e a espessura "ideal". Futuros

desenvolvimentos deste trabalho também incluem a investigação detalhada dos

estados eletrônicos dos pontos quânticos em super-redes, seja através de novas

caracterizações ópticas tais como fotoluminescência de excitação, fotoluminescência

resolvida no tempo e magneto-Iuminescência, ou através de caracterizações elétricas

tais como medidas de capacitância-voltagem (C-V) e espectroscopia de níveis

profundos (DL TS - "Deep LeveI Transient Spectroscopy").
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