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Abstract

We investigate the initial steps of the surfactant rnediated epitaxial
growth of InAs over GaAs (001) surface, with Te as a surfactant element, The

calculations are performed within the density functional theory, using norm-

conserving ab-i,ni,ti,o pseudopotentials, and local density approximation. The

results indicate that the interdiffusion of ?e atoms to the growth surface reduce

the surface free energy, confirming the surfactant action of Te. Moreover we

find that, using the first neighbour As *- 7e exchange process, only partial
interdiffusion of ?e atoms to the growth surface occurs, giving rise to the

GaAsl Tef InAs interface, with half a monolayer of. Te atoms, Next we have

calculated the stability of GaAsf Tef InAs interface against phase segregation,

where the results show that this structure is energetically unstable. On the

other hand, the interface with one monolayer of InAs over GaAs (001), present

a reduction of the formation energy with the inclusion of Te atoms in this
interface. Also we have verified that 7e atoms induce a repulsive interaction
between ás dimers adsorbed on Te layer, which prevents the formation of
clusters of ,4s on the growth surface. The adsorption and exchange process

of As2 molecules over GaAs (001), Ga terminated, and covered by ,Se and

,S atoms was considered. The results indicate that the adsorption process is
energetically favourable, but the subsequent exchange process, ,4,s -r {,Se,,9},
is not energetically favourable. The electronic structure and the valence-band-
offset (VBO) of GaAsf Tef InAs interface, with half a monolayer of ?e atoms
was calculated. Using the same calculation procedure, we have determinated
the change of VBO of GaAsf Al,As interface, with an inclusion of ,9i or Ge

atoms in the interface between GaAs and AlAs, and the dependence of VBo
with the growth sequence of materials. The results indicate that the increase

of VBO, when ihe GaAs is deposited over ,4las (001), can be attributed to
the ,5i (Ge) atoms which occupy the .4s sites binding to the GaAs layers of
the interface. Otherwise the reduction of VBO, when the AtAs is deposited
over GøAs (001), is attributed to the Sz(Ge) atoms which occupy the ,4s sites
binding to the AlAslayers of the interface.
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Resurno

Neste trabalho apresentamos um estudo teórico da ação surfactante

do Te no crescimento epitaxial do -In,4ssobre o GaAs (001). Os cálculos foram

feitos dentro da teoria do funcional densidade) com a aproximação de densidade

local, e utilizando-se pseudopotenciais ab zni,ti,o com conservação da norma. Os

resultados indicam que a interdifusão do ?e, para a superfície de crescimento,

reduz a energia livre do sistema, o que está de acordo com a ação surfactante

do Te. Porém veriflcamos, baseado num processo de troca As * 7e entre

primeiros vizinhos, que parte do Te fica preso na interface GaAsf In-As, dando

orígem à uma interface GaAslTef InAs com meia monocamada de ?e, também

confirmando resultados experimentais, Calculamos da energia de formação da

interface GaAslTef InAs, e os resultados indicam que esta estrutura é energeti-

camente instável quanto à segregação de fase. Por outro lado, uma interface

formada por uma monocamada de .In-As sobre o GaAs (001), tem a sua energia

de formação reduzida, devido à presença do Te. Também verificamos que o

Te evita a formação de aglomerados de ,4s na superfície de crescimento, por

meio de uma interação repulsiva entre os dímeros de Ls adsorvidos sobre o

?e. Calculamos os mesmos processos de adsorção e troca do As2 sob¡e o GaAs

(001) terminado em Go, e coberto por uma monocamada de outros elementos

da coluna VI, o ,9e e o ,S. Os nossos resultados indicam que a adsorção do

As2 é um processo exotérmico, porém a troca As *- {^9e, ^9} não é energeti-

camente favorável. Quanto a estrutura eletrônica da interface GaAsf Tef InAs,

para uma concentração de meia monocamada de Te, determinamos a descon-

tinuidade da faixa de valência, "valence-band-offset" (VBO), e a estrutura de

faixas de energia. Utilizando-se os mesmos procedimentos de cálcuio e den-

tro do estudo de interfaces, estudamos a dependência do VBO da interface

GaAslAlAs, com a inclusão de uma moûocamada de ,Si ou de Ge na região da

interface, bem como a depedência do VBO com a ordem de crescimento dos

materiais. Verificamos que o aumento do VBO, quando o GaAs é depositado

sobre o AlAs (001), é devido à ocupação pelo Si (Ge) de sítios de -4s ligado às

camadas de GaAs da interface. De forma análoga, a redução do VBO quando
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o AlAs é depositado sobre o GaAs (001), é devido à ocupação pelo Sz (Ge) de

sitios de ,4s ligados às camadas de AlAs da interface.
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Introdução

O crescimento epitaxial envolvendo materiais com características distin-
tas tem atraido um grande interesse, tanto nas aplicações tecnológicas, como na
pesquisa básica da ciência dos materiais. Dentro desta classe de estruturas, ou
de heteroestruturas, os materiais semicondutores têm sido alvo de uma série
de estudos, tanto experimentais quanto teóricos, A obtenção destas estru-
turas através de um processo de crescimento epitaxial bidimensional (2D), ou
"camada-camada", sem a transição 2D --+ 3D, é limitada pelas características
físicas dos materiais envolvidos. Por exemplo, temos o crescimento epitaxial
do InAs sobre o GaAs (001). Estes materiais apresentam um descasamento,
quanto aos seus parâmetros de rede de aproximadamente 7 %, o que induz um
grande acúmulo de tensões elásticas na região da interface entre os materiais,
levando à formação de ilhas (3D) após a deposição de aproximadamente 1.5
monocamada de 1n,4s sobre o GaAs (001). Recentes t¡abalhos experimentais

[28]-[32] verificaram a ação surfactante do ?e no crescimento epitaxial do InAs
sobre o GaAs (001). É verificado que o ?e segrega para a superfície de cresci-
mento à medida que as camadas de InAs são depositadas sobre o GaAs (001),
reduzindo a energia livre do sistema, Esta redução da energia é acompan-
hada por um processo de passivação da superfície, devido aos átomos de ?e

[40]. Desta forma, baseado na ação surfactante do ?e, foram obtidas est¡u-
turas com até 6 monocamadas pseudomórficas de InAs, sem a ocorrência da
transição 2D -. 3D, durante o processo de crescimento sob¡e o GaAs (001).
Esta ação surfactante também é verificada em alguns elementos da coluna V
(,4s e ,Sb), no crescimento epitaxial do ^9i ou do Ge, sobre um substrato de
.9i (001) [35, 36]. Neste caso a segregação do .4s ou do ^9å, para a superfície
de crescimento, leva à redução da energia livre do sistema. Por outro lado,
novos trabalhos experimentais [28] indicam que somente parte ð,o Te deposi-
tado sobre o GaAs (001), segrega para a superfície de crescimento (sobre o
InAs), e a outra parte fi.ca "aprisionada" na interface entre os dois materiais,
dando orígem à estruturas com dopagem tipo ô de Te. Neste mesmo trabalho
é atribuido à presença do Te, na região da interface, a estabilidade da estru-
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tura de In,,ls pseudomórfico, sobre o GaAs (001), durante o seu processo de

crescimento,

Nossa proposta inicial, neste trabalho, é realizar um estudo teórico,

através de cáculos de primeiros princípios, desta ação surfactante do ?e no

crescimento epitaxial do InAs sobre o GaAs (001), bem como a possibilidade

de seu "aprisionamento" na interface entre os materiais, O estudo foi feito

através de uma sequência de adsorção e troca de uma molécula de As2 e de

átomos de In, sobre uma superfície de GaAs (001), coberta com uma monoca-

mada e com meia monocamada de Te. Também verificamos as alterações na

topologia da superfície do GaAs (001), devido à presença do Te. Calculamos a

estabilidade da interface GaAsf InAs, inicialmente sem a presença do ?e, e em

seguida com concentrações de uma monocamada e meia monocamada de 7e

entre os materiais. Determinamos também a energia de formação relativa da

interface no seu estágio inicial de crescimento, isto é, uma interface formada
por uma monocamada de 1n,4s sobre o GaAs (001), com a presença do 7e em

várias configurações distintas. Calculamos em seguida a estrutura eletrônica
da interface formada por meia monocamada de 7e.

Na segunda parte realizamos um estudo comparativo dos mesmos

processos de adsorção e troca de uma molécula de As2, sobre o GaAs (001)

coberta com outros elementos da coluna VI, no caso o Se e o 
^9. 

Além da
possibilidade de se realizar um estudo comparativo das propriedades do 

^9e 
e o ,S

com o 7e, a superfície de GaAs (001) coberta com uma ou várias monocamadas

de ,9e ou de ,S, tem atraido uma série de estudos teóricos e principalmente

experimentais [7a]-[92]. Devido à propriedade de passivação da superfície de

GaAs (001), com a adsorção do ,9e e ,S, alguns trabalhos [83] têm utilizado
a superfíc\e de GaAs (001), coberta com ,9e, para o crescimento de filmes
orgânicos, Por outro lado, estruturas com dopagem tipo "delta" de ,Se têm
sido obtidas [95,96]. Quanto ao processo de formação das estruturas cobertas
com ,Se ou ,9, durante seu crescimento epitaxial, alguns trabalhos experimentais

173, 74,76, 78] indicam que o 
^9e 

quando depositado sobre o GaAs (001), irá
ocupar os sítios de ,4s através de um processo de troca,Se *t As, e em seguida
o Ls (trocado) é desorvido da superfície. Da mesma forma, no caso do ,9, este

irá ocupar os sítios de ,4s também através de um processo de troca ,9 e+ As

[85,91,92], Porém, neste caso, sobre o GaAs (001) coberto por S, é formado
uma estrutura desordenada de sulfeto de arsênico, indicando que o ás trocado
pelo 

^9, 
permanece na superfície de crescimento.

Na terceira parte deste trabalho, de forma análoga ao estudo da
interface GaAsf InAs, com a inclusão ð,e Te entre os materiais, calculamos
a alteração na descontinuidade da banda de valência, "valence-band-offset"

8



(VBO), com a inclusão de uma monocamada de ,Si ou de Ge, na interface

GaAsf AlAs, O estudo do efeito da presença de ,Sz ou de Ge na interface

GaAslAlAs, tem atraido uma série de trabalhos tanto experimentais [97, 99,

100, 101] como teóricos [98]. A possibilidade de controlar o VBO entre os

diferentes mate¡iais de uma dada heteroestrutura é de grande interesse na

construção de dispositivos microeletrônicos, como por exemplo a fabricação

de capacitores de escala atômica (micro-capacitores) 1100, 102]. Os resultados

experimentais indicam uma variação de 0.4 eV a 0.6 eV no valor do VBO da

estrutura GaAslAlAs com uma monocamada de .92 ou de Ge entre os materi-
ais, em função da ordem de crescimento, isto é, se o AlAs é depositado sobre

o GaAs (AlAs/GaAs), ou se o GaAs é depositado sobre o AlAs (GaAs/AlAs).

Cálculos teóricos [98] apresentam uma boa concordância com os resultados ex-

perimentais de medidas de VBO, para concentrações de .9i (Ge) de até meia

monocamada entre os materiais. Porém, para concentrações maiores os resul-

tados experimentais indicam uma saturação do valor do VBO em função da

concentração de ,Sz ou de Ge, enquanto que os resultados teóricos indicam um

comportamento quase linear entre a concentração de ,9i e o valor do VBO,
divergindo sensívelmente com os resultados experimentais, para concentrações

de uma monocamada de ,9i.

A apresentação deste trabalho está dividida em seis partes, na primeira
parte apresentamos uma rápida introdução ao conjunto de técnicas de cálculo

utilizadas nas diversas estruturas. No segundo capítulo apresentamos os re-

sultados referentes à ação surfactante do 7e, no crescimento epitaxialdo InAs
sobre o GaAs (001), a energia de formação da interface e a est¡utura eletrônica
da interface GaAsf InAs com meia monocamada de Te entre os materiais. No

terceiro capítulo apresentamos o estudo referentes à superfície de GaAs (001)

coberta com uma monocamada de Se ou de ,S, realizando um estudo compara-

tivo com a ação surfactante do 7e. No quarto capítulo apresentamos um es-

tudo da variação do VBO em função da ordem de crescimento das interfaces
AlAslGaAs e GaAsf Al,As, com a presença de uma monocamada de ,Si ou de

Ge entre os materiais. No quinto capítulo apresentamos a,s conclusões gerais

deste trabalho, e por último apresentamos um conjunto de três apêndices, re-
ferentes a obtenção da energia total no espaço dos momentos, a construção
do pseudopotencial e o último apêndice trata dos parâmetros estruturais do

GaAs, do InAs, da molécula de As2, do Te e do .4s, nas suas fases de materiais
puros.
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Capítulo 1

Método de Cálculo

Neste capítulo apresentaremos as principais técnicas de cálculo que

utilizamos para o estudo das superfícies e interfaces semicondutoras. Inicial-
mente apresentamos a Teoria do Funcional Densidade (TFD) [1], que permite
a determinação da energia total no estado fundamental de um dado conjunto
de elétrons, sob a ação de um potencial externo, a partir do conhecimento

da densidade de carga (autoconsistente) do sistema. Em seguida apresenta-
mos a forma da expressão da energia total no espaço dos momentos, baseada

na TFD, que é uma consequência direta da utilização de onda,s planas como
funções de base, e também as forças de Helmann-Feynman (H-F), que foram
utilizadas na determinação das posições de equilíbrio (configuração de energia
mínima) das estruturas. Na seção seguinte apresentamos a Teoria do Pseu-

dopotencial, onde os potenciais dos íons que compõe o sólido são substituidos
por pseudopotenciais (de primeiros princípios), potenciais mais suaves, e mais
adequados à utilização de ondas planas como funções de base para a des-

crição dos orbitais do sólido. Por último apresentamos a técnica de Dinâmica
Molecular Quântica proposta por Car-Parrinello[2], que foi utilizada na solução
das equações de Kohn-Sham (KS) [3] e na determinação das configurações de

equilíbrio. Este conjunto de técnicas apresentadas têm dado bons resultados
no cálculo da energia total, geometria de equilíbrio e estrutura eletrônica no
estudo de sólidos e moléculas, apesar das limitações computacionais, quanto
ao tamanho das estruturas envolvidas nos cálculos.

1.1 Teoria do F\rncional Densidade

A teoria do funcional densidade (TFD) foi desenvolvida por Hohen-
berg e Kohn [1] (1964) e por Kohn-Sham [3] (1965). Atualmente é considerada
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como uma poderosa ferramenta para a determinação da estrutura eletrônica
e energia total de sólidos e moléculas, podendo ser considerada como um
aprimoramento da teoria de Thomas-Fermi. A TFD tem como postuiado
básico que a energia total, no estado fundamental, de um conjunto de elétrons
movendo-se sob a ação de um potencial externo, pode ser obtida a partir do
conhecimento da densidade de carga autoconsistente deste sistema. Esta teoria
pode ser expressa na forma de dois teoremas:

1. A energia total, para o estado fundamental, de um sistema de muitos
elétrons é um funcional único da densidade de carga, n(i).

2. Este funcional obedece a um princípio variacional, que apresenta um
valor mínimo para a densidade de carga, n(Ò, igual a densidade de carga
correta, p(4, do estado fundamental.

A seguir apresentaremos uma b¡eve exposição desta teoria 14, 5,6,7,
8], Dado o potencial externo V""r(Ò, o funcional da energia pode ser escrito
como: rEl"(í),v"",(ù): .l V"",(ùn(f)du + r[n(f)], (1.1)

onde o funcional ¡1"(4] carrega os termos de energia cinética dos elétrons e

a interação elétron-elétron, e pode ser reescrito como:

dudu' + c[n(fl]

Assim a energia no estado fundamental fica:

rtn")t=T I I n(ùn(ri)
li -;'l

(1.2)

IElp(Ò,v",r(Òl V"*¿(f)p(F)da t

iu p(r)p(ri)

lF - r1l
dudu'+ c[p(Ð]. (1.3)

A forma de G[n(Í)] é desconhecida. Porém, Kohn e Sham (1965)
propuseram sepa ar Gln(í)) em dois termos, tais como:

c["(4] - rln@)) i E,"ln(fl), (1.4)

onde T[rz(i)] representa a energia cinética de um sistema de partículas não
interagentes com densidade n(Ò, " E,"ln(Ò) representa todas as correções
para o modelo de partículas independentes, isto é, os efeitos não clássicos de

11



troca e correlação, "exchange-correiation" (rc), que permanecern desconheci-

dos. Desta forma, a energia do estado fundamental passa a ser escrita como:

IEÍp(í),V""r(í)l r[p(Ð] + V",¡(í)p(fldu i
p( pG)

dudu' + E,"lp(F)). (i.5)itt lr-
Para podermos utilizar a equação acima na determinação da energia

total do sistema no estado fundamental, precisamos: a) de um método pa a en-

contrar a densidade de carga autoconsistente, p(Ð, qu" minimiza Elp(Ò,V"*r(Ò),
b) determinar a energia cinética, flp(Ò| o que necessita do conhecimento das

funções de onda V¿, eue determinarn também a densidade de carga p(Ð e c)
uma boa aproximação para a energia de troca-correlação E,"lp(t).

Os itens a) e b) podem ser resolvidos utilizando-se das equações de

Kohn-Sham, que são obtidas aplicando-se o princípio variacional sobre nlp(Ò),

6{Elp(f),v.,r(Òl - eN} : 3, (1.6)

onde e é um multiplicador de Lagrange devido ao vínculo quanto a conservação
do número de partículas (,N):

I and'u: N'

resultando numa equação de Schrödinger de elétrons não interagentes:

{-*" +vxslp(Ò,}*,,0 = e¡ ü,(r)

v*slp(Òl : v",r(í) * r' I #ro, . ry#
v"slp(ù) : v",r(í) + v¡vlp(í)l + W"lp(ûL

(1.7)

onde ù¡(i) e €¡ são os autoestados e autovalores num sistema de partículas
independentes, e imersos num potencial dado por

(1.8)

(1.e)

O primeiro termo à direita representa o potencial externo, que no
nosso caso é devido aos núcleos atômicos, o segundo termo representa o po-
tenciai de Hartree, e o último termo o potencial devido às correções ao modelo
de partícula independente, ou potencial de troca-correlação.
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Obtido um conjunto de soluções ü¡, autoconsistente, a densidade de

carga é dada por: 
.N

p(i):Ðlvrlr, (1.10)
j=L

e a energia cinética pode ser determinada por:

'lv

rlp(Òl : t ( ú¡ I.¡ - v* slp(Òl I v¡ ). (1.11)
j:1

Resolvemos assim os itens a) e b), encontrando uma forma de de-
terminar a densidade de carga autoconsistente, utilizando a equação 1.8, e a
energia cinética utilizando 1.11.

Por último falta determinar o termo de troca-corrrelação. Neste tra-
balho utilizaremos a aproximação de densidade local, "Local Density Approx-
imation" (LDA), onde, se a densidade de carga (p(Ð) varia de forma bastante
suave, a energia de troca-correlação do sistema será igualada localmente à e-

nergia de troca-correlação de um gás de elétrons uniforme, com densidade local
p(i), matematicamente:

IE,"lp(Òl = e,"lp(í))p(í)du, (1.12)

onde e,. [p(û] ét 
"energia 

de troca-correlação (por elétron) de um gás de elétrons
uniforme com densidade p(ñ). E o potencial é escrito como:

v-"lp(ûl
6 E,"lp(ùl

6 p(r)
6 {p(Òr,"lp(Ðl}

( 1.13)
t p(ù

Das várias aproximações para o termo de troca-correlação, utilizare-
mos a aproximação de Ceperly-Alder [9], parametrizada por Pe¡dew e Zunger
[10], que é atualmente a mais utilizada nos cálculos de energia total, que em
unidades atômicas é dada por:

c¡c

cø

cc

ca

¿ -LzLC I LCt

-0.4582f r",

-0,L4231 (1 + 1.95529\Æ + 0.3334r,; ( r, ) 1)

-0.0480 * 0.0311/n r, - 0.0116 r" + 0.0020|nr".(r, ( 1)(1.14)
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Uma aproximação também bastante utilizada é a de Wigner [tt], que

é dada por:

€r,

(.7

ec

€r + ec)

-0.4582f r",

-0.44
3-9 + ,",

(i.15)

Onde a densidade de carga de um gás de eletróns homogêneo (p,), está rela-

cionado com rs (distância intereletrônica média), por:

y, _ 
4nrsrf J

O termo de troca-correlação também deve conter as correções para
a energia cinética, uma vez que ela foi calculada dentro da aproximação de

partícula independente. Assim esta energia pode ser dada, de forma exata,
como: a energia total do sistema menos a energia cinética (de partícula inde-
pendente), menos a energia de Ha¡tree e menos a energia devido ao potencial
externo. O que restar é a energia de xc, sem nenhum tipo de aproximação.

L.2 Energia total no espaço dos momentos

A energia total de um sólido ou de uma molécula (E7"ro¡), den-

tro da aproximação adiabática, pode ser expressa como a soma das ener-
gias de interação entre os íons (E¿o,,- ¡,*) , e a energia de interação eletrônica
(E.t.lV",t.,p]) 

"u 
presença de um campo externo, 7"r¿.. Baseada no método

do pseudopotencial e dentro da Teoria do Funcional Densidade (TFD) [1], u
energia total de um sólido é a diferença entre a energia total real (do sólido) e

a energia dos "caroços " isolados. Nesta seção apresentaremos a expressão da
energia total no espaço direto, e a sua passagem para o espaço dos momentos.
Em seguida apresentaremos o teorema das forças de Helmann-Feynman (H-F),
que foi utilizado para a obtenção das configurações de equilíbrio das diversas
estruturas estudadas. Alguns detalhes quanto às passagens matemáticas estão
apresentadas no apêndice A.

Podemos expressar a energia total de um sólido da seguinte forma

14, 5,71:

Erorot : Eí-r-í-, * E"t.lV"rt., pl. (1.16)
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Aqui estamos assumindo que os íons são esféricamente simétricos e

que não ocorre nenhuma sobreposição entre íons vizinhos. Desta forma a

energia de interação íon-íon é dada por:

Z¡Z¡,

+pr -
na equação acima Ê representa um vetor na rede de Bravais e Zi e / repre-
sentam a valência e o vetor posição do íon j contido na célula unitária.

A energia devido às interações eletrônicas é dada por:

EalVn, pl: E¿.. * En I E.r.-íon * E,r, (1.18)

onde E;,,. representa a energia cinética de uma partícula independenle, E¡¡
é a energia de interação coulombiana elétron-elétron, E"¡.- un é a energia de
interação coulombiana elétron-íon e por último 8," é a energia de troca-
correlação, obtida dentro da aproximação de densidade local. Cada um dos
termos da equação 1.18 podem ser reescritos como:

(1.17)

,r'lñ ñ,-ùl

E"in : l"Ð
n,k

vi,rØ#v2v *,¡(r)d,u,

p(í)p(r-')
dudu',

i-rt

r'- r1

(1.1e)

(1.20)E¡¡ IIT
E"I.-íon

8,, : 
Inr,"lp(Òlp 

(ù do, (r.22)

_ Nas equações acima f) representa o volume do cristal, e a somatória
em r¿, k é feita sobre todos os estados de valência ocupados. No termo de in-
teração elétron-íon (Ea.-r,,) o potencial iônico é dado por um pseudopotencial
não local, que será descrito adiante, e e""[p(Ð] é a energia de troca-correlação
de um gás homogêneo de elétrons (aproximação LDA).

Conforme descrito na seção anterior, a energia total da parte eletrônica
pode ser expressa por:

pØp@)

Ð
n,É,ñ.,¡

ln*:,rlùr;"-¿on(r-- Ë - fi¡v,,rç4ao, (1.21)

Ì'(¿) -T I l"E"t dudu'+
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lnlr,"{o) - v,"(p)) p(r)d,u ( 1.23)

A passagem da expressão da energia total para o espaço dos momen-
tos é baseada numa análise de Fourier, que transforma um dado conjunto de

equações diferenciais no espaço direto, em um conjunto de equações lineares
no espaço recíproco.

A função de onda ú,,,f(Ð deve obedecer a condição de Bloch:

v,,r (r-* ñ) : "nruv*,r(f), (L.24)

o que permite Ü,,,6 ser descrito numa base de ondas planas:

ú,,r(fl) : t c,r(i) ";(Ë+d)r. (1.25)
é

Partimos inicialmente das equações de Kohn-Sham [3] , no espaço
direto:

I n'-c î.,-,.l
l- ^o' 

*v"r.(ÒlÜ,,u(Ð - e"(k)Ü,.;(f), (1.26)

onde a função de onda !4(Ð é substituida pela expansão 1.25. Multipli-
cando a eq. 1.26 por e-¿(å+G)'- pela esquerda e integrando no volume do cristal
(O), obtemos um conjunto de equações lineares para os coeficientes C,,6(õ) e

energias e*(Ë):

ln2 ,1 -r2 -'l
6f, * ð)" - ,"(ã)l c*,t(d). 

ä 
v", (Ë + ð',r + d) c*.6(i) :0,

(r.27)
onde o potencial efetivo é dado por:

(1.28)

que pode ser separado em três componentes (apêndice A):

v"¡.(Ë+ d',É,+i7 : V,.-¿,*(Ë+ d',Ê+ ð)+vH(ð - d')+
v,"(d - d), (1.29)

v"¡.(É + d', i,+ i) : ä !*nu'*d')ov.r.(r-)";18+ð¡'- 
¿,
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V.l_ íon Ð s,(i - i,.1v,.",,(d - d,)+
J

Ð tV,¡çË, + i, ,[ + d¡ (1.30)

v,".,i(d - d'¡ = * Ir"uu_.ê')'v,"".,i(i)d,o,

si(G - G') : 9!"l(e-e'l,r 
,

A componente não local do pseudopotencial é dada por:

LV,¡ : * t ^v,¡(Òjt(lqll,l)j,(lq] 
llfl)r2d'r

onde j¡(r) são funções esféricas de Bessel, 
" 

q-: Ë + Õ.
Porém para a obtenção da energia total, devemos tomar um certo

cuidado no tratamento dos termos divergentes para d : 0, que são: a) o termo
de Hartree, E¡¡, b) a parte local do pseudopotencial, Eer.-íon; que apresenta um
comportamento da forma - Z¡e2 f r para valores grandes de r, c) e a energia de
interação coulombiana entre os íons, Eion-¡-,. Ihm e col. 112] demonstraram
que estes três termos divergentes para d : 0 , após algumas manipulações
matemáticas, podem ser somados produzindo um resultado não divergente.
Esta soma (energia por célula unitária) é dada por:

Eí-r-ionl E.r.-¿o,.* Eø : 'yEuotd* E'"t-¿rr* E'n + Ð"¡ ÐZt,
jj

(1.34)

onde Ef¡.- óon ê E'H são igualados a zero para d - A e .f¡wotd é a energia de
interação eletrostática de um dado conjunto de íons pontuais imersos num gás
uniforme formado pelos elétrons de valência. O termo c¡ dado por (apêndice
A)'

I r /- Z,ez\a¡ - n. Jn" (I4*;(') + L 
)du, 

(1.35)

pode ser considerado como uma "medida" do grau de repulsão do pseudopo-
tencial.

Podemos expressar a energia total (energia por célula unitária) como:

(1.31)

( 1.32)

(1.33)
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Erotut = Ean. + E'a * Etur.-íoo ¡ 1u-,roff.* ? 
n¡\ Z¡,, (1.36 )

(1.37)Ean. o",äl"",nl' *fr* c)'

o
E'u = îtvr@)^Õ)

L-
G

(1.38)

E*" = o"f ,e,"çd1pçd\,

d
(1.3e)

E1,._oou = o"rptÕÐ s¡(d)V,..,r(d) +n"f Ð c;,r@,)c*,6(i) x
ê i n,É ð,ê!

Ð s¡(ð - i,¡ Ð xu,¡(Ë+ d,, Ë +,Õ. (1.,40)
i I

xx'

Em termos da equação 1.23 a energia total pode ser expressa corno:

Er*ot = Ð.,,(ã) -E'*+^8,"¡1".*0ff.*? or\r,

(1.42)

(1.41)

(1.43)

-- Ð.,(Ë) -ï+ffilrrurl'* 
? 

p(ð)1,,"(d) - %"(õ)l +

nlEualtl
0.
o* + Ð'¡ Lz,.

A sorna de, Ewald que, camega as interações íon-íon, pode ser expressa
como;

El^-r^^lauatd

E¡,n-¡*- zr¿g* Ð
i

4trZiez
G2
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Portanto, tendo um conjunto de coeficientes C,.É(d) e um conjunto de

autovalores e*(Ë) autoconsistentes obtido através das equações de KS, (L27),
podemos calcular a densidade de carga utilizando:

p(Õ): Ð c;*(i,)c^¡(Õ + d,), (1.44)
n,É,é'

e determinar o valor da energia total energia total do sistema, no espaço dos
momentos, utilizando a equação L42.

1.3 Forças de Helmann-Feynman
O conhecimento das forças que atuam sobre os átomos num sólido

ou numa molécula é fundamental para a determinação da sua configuração
de equilíbrio, ou confrguração de mínima energia. A busca das posições de
equilíbrio dos átomos é um processo iterativo, ou seja, a cada conjunto de
deslocamentos atômicos, em resposta a um dado conjunto de forças, uma nova
densidade de carga deve ser recalculada para a,s novas posições atômicas, dando
orígem a um novo conjunto de forças, e assim sucessivamente, até que as forças
sejam "nulas" e a energia total do sistema não varie, dentro de um dado critério
de convergência. A força num dado íon na posição/ é dada pelo gradiente da
energia total do sistema:

Fl -v F Erotol,

t
e- z¡z¡,(n+fl-ñ.,-F' d

2 ln+F-ñ,-F'l
_T lv"-r.(í)p(Ò|,dÚt

: F1-,+ Fi. (1.45)

Lembramos que V"n. é um potencial externo qualquer, no nosso caso
7."¿. representa os pseudopotenciais dos íons que formam a rede. O primeiro
termo à direita representa a força entre os íons, que pode ser obtida utilizando-
se a soma de Ewald. Na análise do segundo termo da força, devemos lembrar
que o potencial externo V",1 depende diretamente do conjunto das posições nu-
cleares {pJ qo" dão orígem a estrutura do cristal, portanto V"ú. = V",r.(í, {F}).
Como a densidade de carga é um funcional único do potencial externo, esta

Ð
ñ,i,Ér,i,
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tar¡rbém d.eve depender implicitamente das posições atômicas: p - p(F, {ù)
Desta forma o segundo termo da força pode ser dado por:

F*. : - I ,h lv,t.(F,tpJ)l p('-, ipJ)du - | u"*'(r', tFÐfi o?-,l|\)dr,

: - I # lv*,, (í,{d})l p(d {F})¿, - I *u^ # nþ-,{.d})d,,

_ Ft,.rr¡+ F*pl (1.46)

Combinando as equações 1.45 e 1,46, te,mos a força total sobre um
dad"o íon 3:

Fi : Fi*,+ Fj,.,r, + F!,.çr¡,

= Ft*_, * F!,.<r>, (r.47)

onde "Ëf¡-r é denominad.a força de Hebnann-Feynrnan, que é dada pela in-
teração eletrostática entre os íons positivamente_carregadoso e pela interaçã,o
entre os íons e uma densidade de carga p(í, {p}). O segundo termo tem
orígem nas imprecisões devido aos procedimentos de cálculo utilizad.o para a
solução da equação de autovalores (eq. L.27). Podemos expres$ar este termo
da seguinte forma:

rt¡- el.(2) hlWt?] v.,¡('a') ,

\i
iLrk

'# 
l- *"' * vx s- u'xË¡] u,,,¿1

-2Re{* ¡ æ l- *o" * txs- ."(ã)]

- IW[v*,- {i*s]a',

-2Re

-2Re

Fj _frirA1

í)d,u

ú,,6(fldu

)

)

(1.48)
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l,ias equações acima,, Vrcs representa o potencial efetivo de Kohn-

Sham obtido após um núrnero finito de iterações. Desta forma são identificadas

duas componentes de força que têm orígem nas imprecisões nos procedimentos

de cáiculo. O primeiro termo F$ e deviao a não completeza no conjunto de

funções de base na expansão da função de onda. Se ü,.6(fl é um autoestado

exato para a equação de KS, para o potencial tys, entã.o a força FL: O.

Também numa base de ondas planas, esta contribuição é nula, já que estas

funções não dependem das coordenadas atômica. (d) O segundo termo é

uma "medida" do grau de autoconsistência na solução da equação de KS. Se o

potencial Vys for exatamente igual ao potencial exato V¡çs, esta contribuição

também será nula e F): g.

Como foi citado no inicio desta seção, o cálculo da força é um pro-

cesso iterativo, logo a cada conjunto de deslocamentos atômicos, é necessário

obter uma nova solução para a equação de KS (I.27), para as novas posições

atômicas, e o cálculo das novas forças devem ser feitos somente após a obtenção

de um conjunto de soluções autoconsistentes. Caso contrário estaremos su-

jeitos a forças correspondentes a potencias não convergidos, o que irá dificul-

tar a obtenção de uma configuração de energia mínima. Ou de outra forma,

a utilização de um potencial não "covergido" (ou não autoconsistente) para

o cálculo da força irá incrementar o termo Fto a" equação 1.48, que será so-

mado as forças de H-F, resultando num valo¡ de força que não correponde à

realidade.

L.4 Teoria do Pseudopotencial

Nesta seção discutiremos, de forma resumida, alguns pontos da teoria
do pseudopotencial.

Sabemos que os elétrons num dado sólido apresentam basicamente

dois tipos de comportamento: i) próximo aos núcleos atômicos sentem um

forte potencial atrativo, tendo pouca participação nas ligações químicas, con-

servando portanto as características de orbitais atômicos (átomos isolados).

Esta região formada pelo núcleo atômico e os elétrons mais ligados, denomina-
mos de "caroço"; i,i) regiã,o formada pelos elétrons de valência , tendo uma
grande participação nas ligações químicas, determinando portanto a maio¡
parte das propriedades físicas de um sólido ou de uma molécula. Estes elétrons
de valência sentem um potencial bem menos atrativo, e seus orbitais apresen-

tam formas mais suaves, sendo possível de serem bem descritos numa base de

ondas planas [13].
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Em 1940, Herring 114] propôs descrever as funções de onda dos elétrons
num dado sólido como uma combinação linear de estados de caroço e ondas
planas, de forma que estas funçöes fossem ortogonais aos estados de caroço.
Tal combinação foi denominada de ondas planas ortogonalizadas, "Ortogonal-
ized Plane Waves" (OPW). Em 1950, Phillips e Kleinman [15] demonstraram
que as OPW podem ser derivadas através de um potencial repulsivo, V¿, eue
cancela parte do potencial atrativo, Vc, dos "caroços", dando orígem a um
potencial efetivo menos atrativo.

A forma do potencial repulsivo é obtida partindo-se da equação de

Schrödinger:

alv) :.lv), (1.4e)

onde

H : T+V, (1.50)

.o- û representando o potencial efetivo experimentado pelos elétrons, 
" 

f u

energia cinética, dentro da aproximaçã,o de partícula independente.
Partindo das OPW de Herring, com o termo de onda plana substi-

tuido por uma função de onda suave (pseudofunção de onda, Õ), u função de

onda real ü pode ser expressa como:

lv) : lo) +Ða"lo") (1.51)
c

onde a função de onda real (ü) é ortogonal aos estados de caroço (iÞ"), deter-
minando desta forma os coeficientes b":

(o:lv) : o:(o:lo) +t(Õ:lÕ")b"i (1.52)

com:

b, : -(Þ.lo). (1.53)

Substituindo a expansão 1.51 na equação de autovalores 1.49, e uti-
lizando os coeficientes determinados em 1.53, chegamos à seguinte forma para
a equação de autovalores:

Êlo) + Ð(. - e")lo")(o"lo) = .lo). (1.54)
c
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Da equação 1.54 podemos identificar um potenciai efetivo menos atra-
tivo, ou pseudopotencial, que é dado por:

ûo'lo) : (rz + û") ¡o¡, (1.55)

onde Û¿ representa um potencial repulsivo:

vo : 
Ð(. -.")lo")(Õ"lo). (1.56)

O potencial repulsivo (Û¿) cancela parte do potencial atrativo V, ja
que os autovalores dos estados de "caroço" €" são menores (algebricamente)
do que os autovalores dos estados de valência e, dando origem a unr. termo
positivo. Finalmente, a equação de autovalores 1.49 pode ser dada por:

¡¡o'lQ) : ulÕ), (1.57)

[r + tz^] to) : €lo), (i.58)

que apresenta os mesmos autovalores (e), para os estados de valência, obtidos
utilizando-se a hamiltoniana com o potencial efetivo V.

A forma do pseudopontencial, eq. 1.56, nãg é única. Austin, Heine e
Sham [16] demonstraram que o potencial repulsivo 7a pode ser expresso como:

Û"lo) : Ð(41Õ")(Õ"lo), (1.5e)

onde F" é uma função arbitrária. Expandindo a pseudofunção de onda de um
dado autoestado de valência de í1p", (Þr, numa base formada por autoestados
de .Û, ü, e ü", que são conjuntos completos, para a valência e para a condução
respectivamente, teremos :

liÞ,) : Ð""1v,) 
+Ð""1*"). (1.60)

Utilizando-se a forma geral para o pseudopotencial, eq. 1.59, a pseu-
dofunção de onda Õ, é dada por:

lO,) = liú") +Ðo"lÕ"), (1.61)
c

confirmando a não unicidade na forma do pseudopotencial, e permitindo, desta
forma, um maior grau de liberdade para a sua escolha.

Neste trabalho utilizamos pseudopotenciais com conservação da norma,
propostos por Bacheiet, Hamann e Schluter [18] (BHS). Estes pseudopotenciais
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são obtidos através de um cálculo atômico, considerando-se todos os elétrons,
dentro da teoria do funcional densidade (TFD) [1], resolvendo-se as equações

de Kohn-Sham [3] de forma autoconsistente: (em unidades atômicas)

I td2 ¿ll+1) I

l-iæ 
* -Ë -tV(p,r))rR"¡(r) : e,,¡rRn¡(r) (1.62)

onde

vlp,r) : -4 *Vnlp,r)+vlDAlpl, (1.63)'T

é o potencial autoconsistente para uma partícula, p(r) representa a densidade
eletrônica dos estados ocupados, Vrlp,r] é o potencial de Hartree 

" 
Vloolp)

é o potencial de troca-correlação obtido dentro da aproximação de densidade
local. A construção do pseudopotencial deve obedecer basicamente a quatro
condições:

(u) A pseudofunção de onda gerada pelo pseudopotencial não deve con-
ter nodos, assegurando portanto uma forma suave para o pseudopo-
tencial.

(b) Além de um dado ¡aio de corte (""), u pseudofunção de onda e a
função de onda obtida a partir do cálculo atômico, considerando-se
todos os elétrons, devem ser idênticas:

Rl*(r):Ri,(r); rlr". (1.64)

(.) A densidade de carga na região r 1 r" obtida através da pseudo-

função de onda e da função de onda real, devem ser iguais:

lo" lBf'lzrzdr : lfuft'(r)l2r2dr.lo"
(d) E por último, os autovalores dos estados de valência, obtidos através

do pseudopotencial e at¡avés de um cálculo atômico, devem ser
iguais:

el"' = el''. (1.66)

Obtida a pseudofunção de onda, que satisfaz as condições acima, o
pseudopotencial é determinado invertendo-se a eq. 1.62:

vf, :,t -t!j). #@,fr[,ofl l,)], (1.62)

(1.65)
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onde a singularidade na origem é removida, fazendo com que o pseudopotencial

se comporte como r¡ próximo da origem.

Uma vez que estamos interessados na utilização destes pseudopoten-
ciais em diferentes meios, em relação àqueles em que foram gerados, é in-
teressante obter um pseudopotencial iônico, subtraindo-se do pseudopotencial
(atômico) inicial, os efeitos dos elétrons de valência na configuração atômica
em que foi gerado. São estes o potencial de Hartree e o potencial de troca-
correlação, calculados de forma autoconsistente. Assim,

Vnoi",,(r) : Vo"'(r) - Vfr' (r) - V:: . (1.68)

Nestes procedimentos para a obtenção do pseudopotencial iônico, es-

tamos assumindo que os elétrons de valência e os elét¡ons de caroço podem ser
desacoplados no cálculo do potencial de t¡oca-correlação. Isto é uma aproxi-
mação já que este termo apresenta uma dependência não linear com a den-
sidade de carga total p(r). Se o acoplamento entre as funções de onda de

valência e as funções de onda do "caroço" for considerável, tal procedimento
não é aconselhável, sendo mais adequando utilizar a técnica de "correção de

caroço" proposta por Louie e col. [19].
Na eq. 1.67 verificamos uma explícita dependência do pseudopoten-

cial iônico com o momento angular da pseudofunção de onda, que pode ser
reescrita como:

vi,;.(r)=Våi"t+fnv,(r¡4, (1.6e)
I

onde o termo nã,o local, AI4(r), é de cu¡to alcance, 
" 

P¡ é um operador de
projeção para o momento angular l:

P¡: ll,m)(t,ml. (1.20)

o termo local, Vf,i"t, de longo alcance, pode ser escolhido de forma
arbitrária, porém vinculado a reproduzir as propriedades de espalhamento
atômico.

Na forma final para o pseudopotencial iônico, está implícito que este
não é afetado pelos diferentes meios que não correspondem àquele em que
foi gerado, isto é, o pseudopotencial iônico permanece inalterado durante a
autoconsistência, sendo esta aproximação, denominada de "aproximação de
caroço congelado".

Na forma proposta na eq. 1.69, o pseudopotencial foi separado em
dois termos, um termo local, e um segundo termo dependente do momento an-
gular (l), ou semi-local, que carrega todas as correções devido à não localidade
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do pseudopotencial. Esta correção é feita somente para alguns valores de mo-

mento angular l, o que é fisicamente razoável devido ao aumento do potencial
centrífugo,

|(+!,
para valores grandes de L

Num pseudopotencial semi-local, a não localidade está somente na
parte angular, assim reescrevendo a eq. 1.69, temos:

vli."o"(Ò :vl"'"t(r)+Ðlr¿(r)lt,rn)(t,*1, (1.71)
I'n

onde ll, rn) são harmônicas esféricas normalizadas. Porém, num pseudopo-

tencial completamente não local, à não localidade também deve aparecer na
componente radial : AV¡(r) --+ LV¡(r,r'). Desta forma a eq. 1.71 fica [20, 21]:

vl:;."d' - vl"""t(r) + Ð l¿, m)LV¡(r,r')(t.ml, (1.72)
l,n

onde o termo não local LV(r,r') pode ter a dependência em r e r', desconec-

tada. Assim:
LV(r,r'): F*(r)fiF(r'), (1.73)

quando substituido na eq. L.72, a não localidade passa a ser expressa através
de uma única função:

Lv(r',r-)*t :Eti,^?)f,€,,*(r'), (r.74)

onde {¡,-(r) são funções arbitrárias. E finalmente, o pseudopotencial, eq. 1.71

fica:
vf,::."d"(ù : vlo""t(r) + Ð l€,,-) Ít(Ët,*|. (1.75)

I,n

Kleinmann e Bylander [22] (KB) propuseram uma forma para, o pseu-

dopotencial completamente não local, eq. L74, onde o termo não local é dado
por:

LVrff V,ri) : 16¡,-) E{'" \t,,*1, (1.26)

onde EKB é a energia de KB, que é uma medida da contribuição não local do
pseudopotencial na energia total do sistema. A energia de KB é dada por:

nKB (Rl'"lLVr2lR1'"| ,1 44\IL\ =1- \r.f f/
\Rf'lAI4l^Rf") '
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e as funções {¿,-(r) são dadas por:

AY¡(") Dpst ̂ \€i.-(') : 
t(AilÃyrtlá"r.')fl, 

Ri'(r)' (1'78)

Lembramos que Rf'(r) e Aiz¡(r) representam a pseudofunção de onda

e a parte não local do pseudopotencial de BHS. Este processo de tornar o

pseudopotencial completamente não local, não altera a forma da autofunção

radial RT"(r) e nem o autovalor €¡, o que é verificado através daigualdade:

Lvtrr lÄl') : Av,lRl,) (1.7e)

No apêndice B, apresentamos, de forma um pouco mais detalhada, a

construção do pseudopotencial de BHS,

L.5 Dinâmica molecular de Car-Parrinello
A obtenção dos autoestados e autovalores da equação de Kohn-Sham

foi baseada na técnica de dinâmica molecular de Car e Parrinello [2], Esta
técnica tem apresentado bons resultados no estudo de estruturas que podem

envolver um número relativamente grande de átomos para a sua simulação,

como por exemplo, no estudo de superfícies [23], de estruturas amorfas [2a] e

de aglomerados [25]. Ela também permite simular o processo de resfriamento

"annealing", através de uma dinâmica real dos íons (incluindo, desta forma,
os efeitos de temperatura) permitindo, portanto, um estudo bastante realístico

da geometria de equilíbrio de uma dada estrutura. Ent¡etanto, esta simulação
requer um recurso computacional extremamente grande, o que para a maioria
dos nossos cálculos não era disponível. Portanto, nos nossos cálculos não rea-

lizamos processo de resfriamento simulado para a obtenção da geometria de

equilíbrio das nossas estrutura"s. Inicialmente realizamos uma minimização da

energia eletrônica, mantendo-se as posições atômicas fixas. Em seguida cal-
culamos a força sobre cada átomo, forças de Helmann-Feynman, e a partir
do diagrama de forças obtido foi feito um conjunto de deslocamentos, procu-
rando minimizar as forças, levando também à minimização da energia total do
sistema.

No esquema proposto pela dinâmica molecular de Car-Parrinello, é

inicialmente definido um espaço de configurações eletrônico, fo¡mado pelas

funções de onda dos orbitais ocupados (ü,), que no nosso caso é expandido
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numa base de ondas planas:

ü*.;(4 -Ð c,.É(Õ)etÉ+Ôí. (1.s0)
õ

Os coeficientes crr.6 são são assumidos como coordenadas de uma
"partícula" clássica, numa dinâmica fictícia. O potencial ao qual a "partícula"
está sujeita é o próprio funcional energia de Kohn-Sham, E[{Ë}, {!ú}, {"}],
que é função do conjunto das posições atômicas dos íons dentro da célula,

{ñ}, ao conjunto das funções de onàa relativo aos orbitais ocupados, {iú¿}, e

do volume (forma) da célula unitária considerada nos cálculos, {o},
Um dado ponto, dentro deste espaço de configurações eletrônico, é

bem definido pelo conjunto de coeficientes {c,.¡}, ou coordenadas, para os or-
bitais ocupados (Vo). A partir deste ponto, a minimização da energia eletrônica
consiste numa busca, dentro deste espaço de configurações, de um ponto ou
conjunto de coeficientes ({c,.¡}) q". resulte num mínimo de energia. Porém,
esta busca deve obedecer a um vínculo quanto a ortonormalidade dos orbitais

{v'}'
Ao deslocamento desta "partícula" é definido um coeficiente de ve-

Iocidade:

iú-
ItE

"n,k (1.81)

onde o tempo ú não é um tempo real, mas um parâmetro para o movimento da
"partícula". Dada a velocidade da "partícula" e o potencial ao qual ela está
sujeita, as equações que irão reger esta dinâmica fictícia, são obtidas a partir
de uma Lagrangena:

L : T-V,
: | ¡r(,ir,l,û ¿> - E [{v,}, {ñ}, {"}] ,

i

: IÐ¡'1to(d)12-r[{ø},{fr},{"}] , (1.82)
iê

Com a inclusão dos vínculos quanto à ortormalidade das funções de
onda, a Lagrangeana acima fica:

L : I p(,i,nlii, nl _ ,l{v,},1ñy, 1a}] +

t n,,,{ l/ *r,o{,i(d#r] - oo,¡\, (1.83)

dVi
flrÊ

dt
dci

f,¡Ê

dt'
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onde A¿.¡ são os multiplicadores de Lagrange que asseguram a ortonormalidade
das funções de onda. Dentro do esquema de dinâmica fictícia, os multipli-
cadores de Lagrange irão atuar como "forças" sobre as t'partículas" no espaço

de configurações.
As equações de movimento são obtidas a partir das equações de La-

grange:

AL

PÚ¿

ôv;'

-ffi* 
?n0,,',,

-nvn* | A;.¡V¡,
j

ond.e /1 é a Hamiltoniana de Kohn-Sham. Lembramos que como È é o gru-

diente em relação a ü¡, eue define um ponto no espaço de confi.gurações, cor-

respondendo assim a uma "força" fictícia que atua sobre a "partícula", e o
multiplicador de Lagrange (A¿,¡) também irá atuar como uma "força", conser-
vando a ortonormalidade das funções de onda.

Para a integração das equações de movimento, aplicaremos o algo-
ritmo de Verlet [27], que dá o valor do i-ésimo estádo eletrônico no "instante"
r*ar:

d / aL\_t_l
¿t \av: )

¡ñ (1.84)

iI,,(¿ + Ar) =

ilr,(r + a¿) :
2V{t) - ir¡¿(¿ - a¿) +

2iI/,(¿) - ú,(ú - 
^¿) 

+ Ê] . ry,(l 85)

v'1lt¡',

l? 
n',,*, -

onde At é o intervalo de "tempo" dos passos eletrônicos. Este algoritmo apre-
senta erros da ordem de (Àt)4. Um estudo quanto a estabilidade e a con-
vergência do algoritmo de Verlet é apresentado por Payne e col. [26].

Desta forma, nesta dinâmica molecular de Car-Parrinello, seguimos a
trajetória de uma partícula em uma superfície de energia, e alcançamos simul-
taneamente as relaxações iônicas e eletrônicas do sistema de forma iterativa.
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Capítulo 2

Ação surfactante do Te no
crescirnento epitaxial do InAs
sobre o GaAs (001), e a
formação da interface
GaAsf Te(O.6) /InAs

Neste capítulo iremos estudar a ação surfactante do 7e no crescimento

epitaxial do InAs sobre GaAs (001), terminado em Ga e coberto com uma
monocamada (e meia monoacamada) de Te128,30, 31, 32, 33]. procuraremos

analisar esta ação surfactante do 7e através de uma seqüência de processos de

adsorção e troca de uma molécula de As2 e de átomos de -In, com os átomos
de Te que formam a superfície de crescimento. Examinaremos também a de-

pendência entre o processo de troca (,4s .r ?e) com a concentração de ,4s,

0¿", sobre a superfície de 7e que foi experimentalmente observada por Grand-
jean e Massies [34], para uma cobertura de meia monocamada de Te sobre o
GaAs (001), terminado em Ga. Em seguida verificaremos os efeitos estrutu-
rais, devido à presença de uma subcamada de Te, na topologia da superfície
de crescimento. Em paralelo aos processos de adsorção e troca da molécula
de As2, estudaremos a possibilidade da formação de uma interface GaAsf InAs
com meia monocamada de 7e entre os materiais, conforme proposto por Ro-
drigues e col, [28], determinando a sua energia de formação. por último,
apresentaremos um estudo da estrutura eletrônica desta interface.

Com a finalidade de analisar a ação surfactante de ?e, considera-
mos vários estágios de um processo simulado de crescimento, a partir de
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Figura 2.1: Etapas de adsorçã,o e troca do As2 sobre o Te. a) A adsorção
de uma molé.cula de As2 sobre a superfícàe de GaAs:Te; b) adsorção de uma
segunda molécula de As2; c) troca entre um dímero de As da superfície e um
par de dtomos de Te da subcamada, antes da adsorçã,o da segunda molécula de

As2, etapa b); d) adsorçõ,o da segunda molécula de As2 após a troca As *- T€,
etøpa c); e) troca entre um dímero de As da superfície e um par de átomos de

Te da subcamada, após a adsorção da segunda molécula de As2,etapa b); f)
adsorçd,o de um átomo de In após a primei,ra troca As +-Te, etapa c).

uma superfície de GaAs (001), terminada em Ga, inicialmente recoberta com
uma monocamada de Te. As etapas do crescimento simulado estudadas neste
capítulo estão indicadas na figura 2.1.

Nos cálculos utilizamos supercélulas com reconstruçáo 2x2,2x4 e 4x2,
permitindo a verificação de interações, repulsivas ou atrativas, entre os dife-
rentes dímeros na superfície. Para a simulação da região de material puro
(substrato - "bulk" - de GaAs) utilizamos seis monocamadas de GaAs, e para
a região de vácuo, também o conespondente a seis monocamadas de GaAs.
O mapeamento da primeira Zona de Brillouin foi feito utilizando-se conjun-
tos de quatro e dois pontos especiais, para ¿ñ estruturas 2x2 e 2x4 (ot 4x2),
respectivamente, e uma energia de corte de 12 Ry para a expansão das on-
das planas. Na figura 2.2 apresentamos a forma da célula utilizada para uma
reconstruçã.o 2x2, onde a superfície é formada por uma monocamada de 7e
sobre o GaAs (001), terminada em Ga, e sobre o Te ê, adsorvido uma molécula
de As2. Esta estrutura será identificada como GaAs:Te(1.0):As(0.5), e na
figura 2.3 apresentamos a densidade de carga total, tomando-se uma média na
direção de crescimento, antes e depois da adsorção de uma molécula de As2.
As forças sobre os átomos, bem como seus os deslocamentos, são calculados
de forma iterativa, onde consideramos como força ttnula" valores menores do
que 5 x 10-5 unidades atômicas. As relaxações foram feitas até a terceira
monocamada abaixo da superfície.

GoAr OoA¡

OoAr

ffi{*
OoA¡
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Figura 2.2: Célula conT reconstruçã,o 2 x2, direçõ,o [001], termi,nada em Te

(esfera cinza-claro) e cobertl, por meia monocamada de As (esfera branca),

com três rnonocamada de GaAs, que simulam a regi,õ.o de "bulk" (substrato de

GaAs). O Ga é representado por esferas pretas.

Além das seis monocamadas de "vácuo", para evitarmos a presença

de um campo eletrostático "artificial" entre as superfícies de diferentes células

devido às condições periódicas de contorno, utilizamos o procedimento pro-

posto por Neugebauer e Schefrer [39], que introduz um plano de dipolo na

região de "vácuo" entre as células vizinhas, obtido de forma autoconsistente,

e compensando este campo " artificial".

No apêncide C apresentamos os parâmetros estruturais do GaAs,

InAs, Te, As e da molécula de /,.e2, nec€ssários para o estudo das superfícies,

obtidos at¡avés dos cálculos teóricos.

2.t Adsorção da molécula de As2 sobre a su-

perfície GaAs:Te(1.0)

Inicialmente determinamos a geometria de equilíbrio de uma superfície

2x2, de GaAs (001), terminada em Ga, e recoberta com uma monocamada de

ec)
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d,epoi,s d,ø adisorção de uma mol,éculø d,e As2 sobre u:rna rnonocarnød,a de Te'
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?e, sobre a qual será adsorvida uma molécula de As2. Calculamos a energia de

adsorção do Tesobre o GaAs (001), terminado em Ga, numareconstrução 1x2,

correspondendo à cobertura de uma monocamada de Go, conforme proposta
por Tsai e col. [46]. A energia de adsorção neste caso é definida como:

EAd - ErlcaAs: 7e(1.0)l - nrfca.ls.. Ga,r x2l- ørlrel. (2.1)

Na equação acima, ErlGaAs: 
"e(1.0)] 

representa a energia total de uma su-

perfície de GaAs (001), terminada em Ga, e coberta por uma monocamada de

Te, ETlGaAs : Ga,l x 2] representa a energia total de uma superície de GaAs
(001), terminada em Gø, numa reconstrução 1x2, e ErlAs2) representa a ener-
gia total de um átomo isolado de Te. Os cálculos foram realizados utilizando-se
uma célula com periodicidade 2x2, onde obtivemos uma energia de adsorção
igual a -4.67 eY lâfomo. Cálculos teóricos de Ohno [40] indicam uma energia
de adsorção para o ?e igual a -3.97 eV/átomo, numa superfície 1x1. Para
veriflcar a possibilidade da formação de algum tipo de aglomerado de 7e ad-

sorvido sobre o Ga, calculamos o limite superior para o ganho de energia com
a formação de um aglomerado de 7e, que no caso é a energia de coesão do Te

numa fase hexagonal. Esta representa a sua fase energeticamente mais estável,
onde obtivemos uma energia de coesão igual a -3.74 eY lâtomo. Comparando
esta energia de coesão com a energia de adsorção do Te, que é a energia liberada
quando um átomo de Te é adsorvido na superfície formada por uma monoca-
mada de Ga, verificamos que a esta última estrutura é energeticamente mais
favorável. Verificamos uma pequena dimerização do Te sobre o GaAs (001),
onde a distância entre os átomos de Te que formam os dímeros é de 3.56 Ä,
o que corresponde à uma deformação de 9.8 % em relação à estrutura não
dimerizada. A distância entre os átomos de Te da superfície e os átomos de

Ga da subcamada é de 2.59 Å, o que está em boa concordância com os valores
obtidos por Ohno [40], onde o Teé, adsorvido sobre o GaAs (001), terminado
em Ga, porém calculado pa a uma estrutura 1x1. A distância entre os planos
de Ga e Te da superfície é igual a t.67 Å. A densidade de carga total desta
estrutura está representada na figura 2.4.

Em seguida consideramos a adsorção de uma molécula de As2 sobre
esta superfície, dando origem à uma estrutura com "vacância lateral", ou seja
o Te ê coberto com meia monocamada de ,4.s, e uma ûleira de vacância na
superfície. A energia de adsorção do As2 sobre uma superfície de Te é de

-1.92 eYldímero, indicando ser um processo exotérmico. Nesta estrutura a

energia de adsorção é definida como a diferença entre as energias totais das
superfícies de Te, adsorvida por uma molécula de As2, GaAs:Te(1.0):As(0.5),
e a superfície de 7e sem a presença do As2, GaAs:Te(1.0), mais a energia total
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Figura 2.4: Densi,dade total de carga pl,ro, o, superfíci.e de GaAs (001), terrnà-
nada em Ga, coberto, conl urnl, monocamada de Te.

de uma molécula livre de As2, conforme a expressão 2.2:

EAd = ErlGaAs:"e(1.0) :.as(O.b)l - ErlGaAs:?e(1.0)l - ErlAs2). (2.2)

A distância entre os átomos de ,4s que formam os dímeros é de 2.37
À, o que corresponde a uma deformação d,e 40% em relação à estrutura não
dimerizada. A distância de ligação entre os átomos de Te da superfície e os
átomos de ,4s adsorvidos é de 2.77 Å, o que é razoalvelmente maior do que
a soma dos raios de covalência entre os átomos de Te e As, rA" I rr":2.50
Å, ittdicando um caráter parcialmente iônico para estas ligações. Verificamos
ainda que com a adsorção da molécula de As2 a distância média entre os
planos de Te e de Go da segunda subcamada, aumenta em 0.04 Ä, .o- relação
à posição "zincblend".

A energia de formação do dímero de .4s sobre a superfície de 7e, pode
ser definida como sendo a diferença entre as energias totais das superfícies com
os átomos de Ls dimerizados e não dimerizados, ambos nas posições atômicas
relaxadas. Assim, obtivemos para o dímero de .4s uma energia de formação
igual a -}.aa eY ldímero, indicando que a formação do dímero de As, sobre a
superfície de Te, é um processo exotérmico.

Podemos comparar os resultados da adsorção do As2 sobre o 7e com
os resultados obtidos considerando-se a adsorção da molécuIa de As2 sobre uma
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superfície de GaAs (001). terminada em Ga, sem a cobertura de Te. A energia
de adsorção neste segundo caso é igual a -3.19 eV/dímero, resultando numa
estrutura a(2 x 4) : 0 : 0.5 144,45, 50]. A distância de ligação entre os átomos
de ,4s que formam o dímero é de 2.65 Å., o que corresponde à uma deformação
de 33% em relação à estrutura não dimerizada. A energia de formação dos
dímeros de ,4,s é de -0.62 eV/dímero, indicando que a sua formação também é

um processo exotérmico.
Comparando-se os valores das energias de adsorção, verificamos que

a presença da subcamada de Te faz com que a molécula de As2 fique menos
ligada à superfície. Esta menor coesão do As2 sobre a superfície de 7e, em
relação à superfície terminada em Ga, é também refletida por uma menor
deformação da molécula, em relação à distância de equilíbrio quando livre
(2.08 Å). Isto é, a molécula de As2 ao ser adsorvida sobre o Te, apresenta
uma deformação relativa de 14 %, enquanto que ao ser adsorvida sobre o Ga,

a deformação relativa é igual a 27 %. Podemos atribuir esta menor interação
entre a molécula de As2 e a superfície de 7e, aos valo¡es muito próximos de
eletronegatividade entre os elementos, Te e As, se comparados com os valores
de eletronegatividade do ,4s e do Ga, e também à uma repulsão eletrostática
entre os planos de ,4s (superfície) e de ?e (subcamada).

Na figura 2.5 apresentamos a densidade total de carga para a su-
perfície de Te, adsorvida com uma molécula de As2. Verificamos por esta
figura que, com a adsorção, há uma tendência dos átomos de 7e da subca-
mada, preencherem a região de "vacância lateral" entre os dímeros de ,4s. A
figura 2.6 apresenta a variação na densidade total de carga devido à adsorção,
que é dada pela diferença entre as densidades totais, antes e depois da ad-
sorção. Esta diferença é dada pela equação abaixo:

Lp' : prlcoAt:Te(1.0) :,as(0.5)] - prfco,ls :?e(1.0)], (2.3)

onde o primeiro termo à direita representa a densidade total de carga para a
superfície terminada com uma monocamada de 7e, reconstrução 2x2, e coberta
com meia monocamada de .4s (devido à adsorção de uma molécula de ,4s2),
e o segundo termo representa a densidade total de carga de uma superfície de
7e sobre o GaAs (001), antes da adsorção do .4s2. Observamos uma grande
concentração de carga entre as ligações As- Te, e uma tranferência de carga para
as regiões de "vacâncialateral", nasubcamada de Te. A figura 2.7 apresenta
somente as contribuições positivas, isto é, as regiões onde houve ganho de
densidade de carga, Apt > 0.

Para verificarmos a possibilidade de formação de algum tipo de aglo-
merado de ,4s sobre a superfície de Te, calculamos a energia de coesão do As2
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Figura 2.5: Densi,dade total de carga após a adsorçã,o de uma molé.cula de As2

sobre o Te.
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Figura 2.6: Di,ferençø entre as densi,dades totais de carga na superfíc,ie, antes
e depois da adsorçõ,o do As2, o que dd, o sentido de transferê,nci,a de carga.
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numa estrutura romboédrica, que é a estrutura energeticamente mais estável
dos átomos de ,4s, Bsta energia de coesão é defi.nida como a diferença entre
as energias totais do l,s numa fase romboédrica, e do -4s formando moléculas
de As2, o que resulta em uma energia de coesão igual a -2.60 eV l(molécuia de

-4s2), tomando os mesmos procedimentos de cálculo. Esta energia de coesão
representa um limite superior para a energia liberada devido à formação de

algum tipo de aglomerado de ,4s partindo-se de moléculas de As2170].
A energia de adsorção do -4s2, sobre a superfície de Te, é igual a-I.92

eV/dímero. Portanto, a formação de algum tipo de aglomerado de ,4s sobre
a superfície de Te, ou a dissociação da molécula da superfície incorporando-
se à alguma fase sólida de ,4s (reservatório), são processos energeticamente
favoráveis. Porém, devemos levar em conta que a formação de qualquer tipo
de aglomerado de As, sobre o Te, deverá ter uma energia de coesão maior
do que a energia de coesão do ,4s na fase romboédrica, uma vez que esta é a
configuração energeticamente mais estável. Assim, esperamos que a formação
de meia monocamada de dímeros de ,4.s sobre o 7e também seja uma fase

energeticamente possível, como veremos adiante no estudo dos processos de

troca com os átomos de Te da subcamada, e no estudo das estruturas 4x2.
Para a superfície sem a presença ð.o Te, GaAs (001), terminado em

Gø, obtivemos uma energia de adsorção de uma molécula de As2, igual a -3.19
eV/dímero. Ao compararmos esta energia de adsorção com a energia de coesão
do As2 numa fase romboédrica, -2.60 eYlmolécula, obtivemos uma diferença
de energia de -0.59 eV/dímero. Portanto, neste caso, o processo de adsorção
é energeticamente mais favorável à formação de algum tipo de aglomerado de
Ls sobre o GaAs (001), terminado em Ga.

Numa etapa seguinte, consideramos a troca entre o dímero de ás
da superfície e o Te da subcamada, figura 2.1-c. Este processo de troca é

energeticamente favorável, onde obtivemos uma redução na energia livre da
superfície de 0.11 eYl(2x2), evitando, portanto, a formação de aglomerados
de .4s sobre a superfície de ?e, uma vez que a mobilidade das moléculas de Ls2
é drasticamente reduzida ao interdifundirem para a subcamada de 7e. Este
fato está de acordo com o efeito surfactante do Te no crescimento epitaxial do
In,GaçrAsf GaAs. A densidade total de carga, após a troca, está represen-
tada na figura 2.8. Com a troca, a superfície se torna mais "compacta", pois
o plano de Te da superfície está agora 0.19 Å abaixo do plano anterior de,4s
da superfície. A distância de ligação entre o .4s da subcamada com o Te da
superfície passa a ser de 2.56 Ä,, o que está mais próximo da soma dos raios de
covalência, TA" I rr"=2.50 Å, indicando um incremento do caráter covalente
destas ligações.
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Figura 2.8: Densi,dade de cargl, total após a troca As*Te

Na flgura 2.9 apresentamos a diferença entre as densidades totais de

ca ga, antes e depois da troca, dando um quadro das transferências de carga
devido à troca. Esta diferença é dada por:

Lp' : prlcaAs:Te- As:Te(O.5)] - pt[GaAs:Te(LO) :,4s(0.5)], (2.4)

onde o primeiro termo à direita representa a densidade total de carga após

a troca,4s .t Te, e o segundo termo a densidade total de carga antes da troca.
Verificamos por esta figura, um grande aumento na densidade de

carga entre as ligações Te-As, devido à redução na distância de ligação ent¡e os

átomos, de 0.21 Å. O fr da superfície praticamente não apresenta dimerizaçã,o
sendo a distância entre os átomos de Teigual a 3.92 Å. A figura 2.10 apresenta
somente as contribuições positivas da equação 2.4, onde podemos inferir que

o aumento da densidade de carga entre as ligações As-Te, é compensado pela
redução na densidade de carga da região de superfície.

Os planos de Ga, imediatamente abaixo dos planos de Ls e 7e, prati-
camente não "sentem" o processo de troca, uma vez que o seu deslocamento
médio, devido à troca, na direção [001] foi de 0.01 Å. Ert. fato vem justifrcar as
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relaxações, no cálculo, somente até a terceira monocarnada de átomos abaixo
da superfície.

A redução da energia livre da superfície com a troca As * ?e, pode
ser justifrcada como sendo devido a uma redução da distância de ligação As-Te,
que por sua vez aumenta o caráter covalente das ligações, com uma densidade
de carga da superfície mais concentrada entre as ligações, figura 2.10. Uma
menor interação repulsiva entre a superfície de ,4.s, meia monocamada, e a
subcamada formada por ,4s e Te, é justificada pela menor distância entre os
planos da superfície e a subcamada. Conforme argumentos apresentados por
Grandjean e Massies [3+], na análise da ação surfactante do ?e, a energia de
ligação Ga-As é mais forte do que aligação Ga-Te. Destaforma àmedida que
o 7e passa para a superfície, trocando de sítio com o Ls, as ligações Ga-As
aumentam ern número, devido ao As que segrega para a subcamada ligando-se
com o Ga, por sua vez, o número de ligações Ga- 7e diminui, devido ao Te
que segregou para a superfície dando lugar as ligações Ga-As. As energias de
ligação citadas na referência são: 1.73 eV para o Ga-As e 1.51 eV para o Ga-
Te. A' redução da energia livre também pode ser atribuida a uma redução das
tensões elásticas na superfície de 7e, com a troca As ,-+ 7e , uma vez que os
átomos de Te apresentam um raio atômico 0.19 Å maior do que o raio atômico
do ás, e a segregação do Tepara a superfície de crescimento pode levar a uma
redução da energia elástica do sistema.

Para verificar a possibilidade da formação de algum tipo de aglome-
rado de 7e, que interdifundiu para a superfície de Te-As, Comparamos esta
energia de coesão, igual a 4.7a eYlá,tomo, com a energia de adsorção do Te,
que é a energia liberada quando um átomo de Te é adsorvido na superfície
formada por meia monocamada de ?e e meia monocamada de As (GaAs:Te-
,4s). Esta energia de adsorção é dada por:

EAd -- ErlGaAs:Te- As:Te(0.2b)] -E'tlGaAs:Te-Ár] - nrlf el Q.s)

O primeiro termo à direita representa a energia total da superfície GaAs:Te-
,4s (001), com uma reconstruçã,o 2x2, adsorvida com um átomo de ?e, o se-
gundo termo representa uma superfície GaAs:Te-As (001), antes da adsorção
do átomo de Te, e o último termo representa a energia total um átomo livre de
7e, que foi calculada tomando os mesmos procedimentos de cálculo. Obtive-
mos uma energia de adsorção igual a 4.00 eV/átomo, para o primeiro átomo de
Te. A energia de adsorção de um segundo átomo de Te sobre esta superfície,
procurando formar um dímero de Te, é dada por:

EAd - ErlGaAs : Te- As: 7e(0.5)] - ErlGa,ls : Te- As : Te(0.25))- nrlf el

(2.6)
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onde o primeiro termo representa a energia total de uma superfície GaAs:Te-
,4s, coberta com meia monocamada de ?e, e os demais termos são os mesmos
da equação 2.5. Obtivemos uma energia de adsorção igual a -4.09 eV/átomo.
Portanto, a formação de algum tipo de aglomerado de Te é pouco provável,
sendo energeticamente mais favorável a formação de meia monocamada de 7e

sobre a superfície de GaAs:Te-As. Ou, de outra forma, após o processo de

troca As ,- 7e, os átomos de Te que passaram para a superfície não tendem
a formar algum tipo de aglomerado de ?e, conservando uma estrutura 2D
(bidimensional).

Comparando os valores de energia de adsorção do primeiro e do se-

gundo átomo de Te sobre a superfície, verificamos que os valores são muito
próximos, o que sugere que um dos átomos de ?e "sente" muito pouco a pre-
sença de outro átomo de Te mesmo num sítio vizinho, o que está de acordo
com a não formação de dímeros de Te sobre a superfície GaAs:Te-As.

2.2 Adsorção de urna segunda molécula de
Asz

Em continuidade ao processo simulado de crescimento, consideramos
a adsorção de uma segunda molécula de As2 sobre a superfície GaAs:Te(1.0)
recoberta com meia monocamada de ,4s, figura 2.l-b. Verificamos que este
processo também é exotérmico, apresentando uma energia de adsorção igual a
-0.21 eV/dímero. A distância entre os átomos de .4s que formam os dímeros
é de 2.25.Ä. (adsorção da primeira molécula) e 2.18 Ä. (adsorção da segunda
molécula), formando assim dois dímeros assimétricos (não equivalentes). Porém,
não verificamos nenhum tipo de interação atrativa entre os dímeros. No
equilíbrio, o plano dos dímeros de maior distância de ligação está 0.27 Å abaixo
do plano formado pelos dímeros de menor comprimento de ligação.

Comparando com a superfície antes da adsorção da segunda molécula
de As2, verificamos que a altura dos planos de ás (que formam os dímeros
com maior comprimento de ligação) aumenta em 0.42 Å, . qn" a distância
de ligação entre os átomos de ás da superfície e 7e da subcamada, aumenta
em 0.17 Å, passando para 2.93 Å. Esta nova geometria indica que a segunda
adsorção de uma molécula de As2 torna a superfície menos compacta. O deslo-
camento da subcamada de Ga, é novamente muito pequeno: 0.02 Å. Quanto
às distâncias de ligação entre os átomos de ,4s que formam os dímeros antes e
depois da adsorção da segunda molécula de ,4s2, verificamos uma redução de
0.12 Å, indicando uma maior dimerização dos átomos de ás da superfície. Este
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compodamento é justificado devido à uma forte repulsão eletrostática entre
as camadas de ,4s (superfície) e o Te (a subcamada), após a adsorção da se-

gunda molécula de As2, visto que as duas camadas têm um excesso de elétrons.
Portanto, o reduzido valor de energia de adsorção, a pequena deformação da
molécula de As2 sobre o Te, em relação à distância de equilíbrio quando livre
(8.2 % e 4.8 %), e uma maior distância de equilíbrio entre os planos de Ls e

a subcamada de 7e, são resultados de uma menor interação eletrônica entre
as camadas de ,4s e de 7e, da superfície e da subcamada respectivamente.
Lembramos que energias de adsorção da ordem de 0.21 eV/dímero são carac-
terísticas de um processo de adsorção física, isto é, sem uma transferência
significativa de carga entre a molécula e a superfície.

Na figura 2.11 apresentamos a densidade total de carga na superfície
após a adsorção da segunda molécula de As2. Comparando-a com a figura 2.5,
que apresenta a densidade total de carga após a adsorção da primeira molécula
de As2 sobre o 7e, veriflcamos uma menor densidade de carga entre as ligações
As-Te após a adsorção da segunda molécula.

A energia de formação dos dímeros, que é dada pela diferença das
energias totais entre os sistemas dimerizado e não dimerizado, é de -1.81

eV/dímero. Podemos atribuir este alto valor de energia de formação dos

dímeros à maior dimerização dos átomos de .4s da superfície, onde as de-

formações em relação às posições não dimerizadas foram de 43% e de 45%,

lembrando que após a adsorção da primeira molécula de As2, esta deformação
era de 40 %.

Para podermos inferir algo sobre o efeito do Te na adsorção da se-

gunda molécula de As2 sobre a superfície de GaAs, realizamos os mesmos
cálculos para as superfícies anteriores, porém sem a presença da subcamada
de Te. Assim, a adsorção da segunda molécula de As2 ocorre diretamente sobre
o GaAs (001), terminado em Ga numa reconstruçao (2x2), cobe¡ta por meia
monocamada de ás. O processo de adsorção, desta segunda molécula de As2,
é energeticamente favorável com uma energia de adsorção de -2.86 eV/dímero,
formando-se assim uma monocamada de .4s sobre o Ga. A adsorção do ,4,s2

sobre o Ga é mais favorável, se comparada com a adsorção sobre o 7e, o que
pode ser atribuido à valência dos elementos, isto é, o As que tem valência
V prefere adsorver sobre o Ga que tem valência III (formando ligações cova-
lentes típicas de materiais III-V) a adsorver sobre o ?e que tem valência VI,
resultando num excesso de carga nas ligações, dando origem à uma repulsão
eletrostática entre os planos de As e Te.

Na configuração de equilíbrio, a distância entre os dímeros de ,4s é

de 3.95 Å, itrdicando que novamente não ocorre nenhum tipo de interação
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atrativa entre os dímeros, A distância entre os átomos de ,4s que formam
os dímeros é de 2.31 Å (ad.sorção da segunda molécuia de ,4s2) e 2,50 Å
(adsorção da primeira molécula de ,4s2), novamente formando dímeros as-

simétricos, Também verificamos uma diferença de altura entre os dímeros,
onde o que apresenta um maior comprimento está a 0.35 ,4, acima do que

apresenta um menor comprimento. Este comportamento é contrário àquele
verifrcado com a presença de uma monocamada de 7e. Atribuimos este efeito
à diferença de eletronegatividade entre os átomos da superfície (Ga ou 7e), e
à molécula de As2, onde para o caso da superfície de 7e (que é um pouco mais
eletronegativo do que o As2) o sentido das trocas de carga é da molécula para
a superfície, enquanto que para a superfície terminada em Ga (que é menos
eletronegativo do que o As2) o sentido das trocas de carga é da superfície para
a molécula. A formação de aglomerados de .4.s sobre a superfície de Ga,As ter-
minada em Ga, é pouco provável, uma vez que a energia de adsorção do As2 é

0.26 eV mais baixa do que a energia de coesão do As2 numa fase romboédrica
de .4s. Isto é razoável uma vez que este processo equivale, por exemplo, ao

crescimento epitaxial contínuo do GaAs sobre GaAs. Lembramos que resul-
tados de cálculos teóricos [45], indicam que a formação de uma monocamada
completa de ,4s sobre o GaAs (001), terminado em Ga, é uma fase energeti-
camente pouco provável. Por outro lado, recentes cálculos teóricos de Tsai e

col. [a6], indicam que a formação de uma superfície de GaAs (001), terminada
por uma monocamada de ,4s, é uma fase energeticamente possível, bem como
uma superfície GaAs (001), terminada por uma monocamada de G¿. Na seção

seguinte, onde calculamos as superfícies com reconstruçã"o 2x4 e 4x2, verifi-
camos que para uma estrutva a2(2 x 4), para o GaAs (001), terminado em

Gø e coberto por dois dímeros de ,4.s em sítios vizinhos, a distância entre os

átomos de Lsque formam os dímeros é igual a2.53 Å ficando numa mesma
altura na direção [001], antes da dimerização dos átomos de Ga da subcamada,
que apresentaremos com mais detalhes na próxima seção.

A partir dos valores obtidos para a energia de adsorção do -As2 sobre
o GaAs (001), podemos também inferir que a presença do Te inibe a adsorção
d.o As2 em sítios vizinhos, o que não ocorre quando a adsorção é feita sobre o
GaAs (001), terminado em Gø, sem a presença de uma monocamada de ?e.

Este tipo de comportamento nos dá um indicativo de que o 7e induz à uma
interação repulsiva entre os dímeros de ás, ação semelhante àquela proposta
por Ohno [43], no estudo da ação surfactante do -4s no crescimento epitaxial
do Si.

Em um processo seguinte, após a adsorção da segunda molécula de
,4s2 sobre a superfície de Te cobe¡ta por meia monocamada de .4s, considera-
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Figura 2.12: Densidade total de cargo, após a troca As*-+Te, formando uma
superfície com 50% de Te e 50% de As, plano (110).

mos o processo de troca entre um dímero de ,4s da superfície e um dímero
de Te da subcamada, figura 2.I-e. O processo é energeticamente favorável,
apresentando uma redução na energia total do sistema de l.16 eYl(Zx2), fr,-

cando assim a superfície formada por duas camadas com 50% de Te e 50%
de ,4s. A densidade total de carga da superfície, após a troca As * Te, está"
representada na figura 2.12.

A distância entre os átomos de ,4s da superfície, que apresentam uma
dimerização é de 2.64 L, correspondendo à uma deformação de 33 % em relação
à posição não dimerizada. os átomos de ?e da superficie, que dimerizam
pouco, distam entre si 3.63 Å, correspondendo à uma deformação de T.g %.
Há uma forte interação atrativa entre os dímeros de ás e de Te, que apresentam
uma distância entre si de 2.79 Å, o qo" corresponde à uma deformação de 2g
% em relação às posições "zincblend". Na figura 2.l2,verifr.camos uma grande
densidade de carga entre os dímeros. Na figura 2.13 apresentamos a diferença
entre as densidades de carga antes e depois da troca As ç> Te, e na figura 2.14
apresentamos somente as contribuições positivas da figura 2.13.

Po¡ estas figuras verificamos um grande aumento na densidade de
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Figura 2.14: Somente as contribui,ções pos'it'iuas da diferença entre as densi,-
dades totais de carga coïn 0, troca Asç+Te.

carga ao longo das ligações As-As e As-Te, entre a superfície e a subcamada.
O aumento na densidade de carga entre as ligações As-Te é acompanhado por
uma redução de 0.37 Å na distância de ligação entre os átomos de ,4s (da sub-
camada) e Te(da superfície), passando de 2.93Å para 2.56 .Å.. Os átomos de .4s
da superfície e os átomos de ,4s da subcamada apresentam uma distância de
ligação de 2.49 Å, sendo 0.13 ,Ä. maior do que a soma dos raios de covalência
do ,4s. Também verificamos um grande aumento nas densidade de carga en-
tre os dímeros de ,4s e Te da superfície, devido à interação entre eles, e em
contrapartida uma redução na densidade de cargas livres da superfície.

O fato do processo de troca ser energeticamente favorável, pode ser
atribuido à redução das cargas livres da superfície, devido à uma forte interação
entre os dímeros. E, como no caso anterior, onde estudamos a troca As ++ !¿
para uma superfície com meia monocamada de ,4.s, temos que à medida que
o ?e passa para a superfície, trocando de sítio com o ,4s, as ligações Ga-
.4s aumentam e as ligações Ga-Te diminuem numericamente, o que também
contribui para a redução da energia do sistema, acompanhado de uma redução
das tensões eliísticas na superfície.
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A adsorção de uma segunda molécula de As2 sobre uma superfície
de Te, coberta com meia monocamada de ás, apresenta uma energia de ad-
sorção 2.39 eVldímero maior do que a energia de coesão do As2 numa fase
romboédrica do .4s, que representa um limite superior para a formação de
qualquer tipo de aglomerado de ,4s sobre a superfície de crescimento. Portanto
neste caso, a formação de algum tipo de aglomerado de ,4s sobre a superfície
é um processo bastante provável. Porém, a troca entre os dímeros de ,4.s da
superfície e Te da subcamada, que como vimos é um processo exotérmico, re-
duzindo a energia do sistema em 1.16 eYl(2x2), pode evitar a formação do
aglomerado de ás, uma vez que a passagem do ,4s para a subcamada reduz
drasticamente a sua mobilidade evitando assim a formação do aglomerado, ou
a dissociação do .4s da superfície. Este efeito está novamente relacionado à na-
tureza surfactante do 7e no crescimento epitaxial do InAs sobre o GøLs, onde
a passagem do Te para a superfície reduz a energia livre e evita a formação de
aglomerados sobre a superfície.

Em seguida analisamos a dependência entre a energia liberada com a
troca As <-+ Te na superfície, e a cobe¡tura de -4s sobre o Te, 0¡, Para 0¿.":0.5
- meia monocamada de ás (dimerizada) - sobre o Te, a energia liberada com a
troca é de 0.11 eY lQx2), enquanto que para 0¡":1.0, esta energia passa para
LI6 eV lQx2). Portanto, a troca As *, ?e é incrementada com o aumento da
cobertura á¿, sobre o 7e, para o caso de uma cobertura de uma monocamada
de Te sobre o GaAs (001), terminada em Ga, com reconstrução 2x2, Esta
tendência está de acordo com as verificações experimentais de Grandjean e
Massies [34], porém obtida para o caso de uma cobertura de aproximadamente
meia monocamada de Te e meia monocamada de ,4s sobre o GaAs (001),
terminado em Ga, e reconstrução 2x1. Foi verificado que o livre caminho
médio de difusão dos átomos de ,4.s, que são depositados sobre a superfície, é
reduzido de forma proporcional à cobertura (d¿r), e esta redução é atribuida ao
incremento do processo de troca As *- ?e, onde os átomos de Teinterdifundem
para a superfície e os átomos de ,4s passam para a subcamada.

Uma segunda troca As *- ?e, onde toda a camada de Te fica agora
na superfície e todo o ,4.s fica na subcamada, não é um processo energetica-
mente favo¡ável. Verifrcamos um aumento de 0.77 eVlQx2) na energia total
da estrutura, em relação à configuração anterior (superfície formada por meia
monocamada de 7e e meia monocamada de ás), figura 2.!-e. No equilíbrio a
distância d-e ligação As-Te passa de 2.93 Å, quando o .4s está na superfície,
para 2.63 Å, quando todo o Te está. na superfície, indicando que a superfície
se torna mais compacta após a segunda troca, apesar de se¡ um processo e-
nergeticamente não favorável. Este último valor é idêntico ao valor obtido por
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Ohno 140], para uma reconstrução lxl com o 7e depositado sobre o ,4s.
Podemos, desta forma, afirmar que o Te corn uma cobertura de uma

monocamada sobre o GaAs, terminado em Ga, é parcialmente surfactante
para a,s camadas de ,4s depositadas, não segregando completamente para a
superfície de crescimento. Este resultado está de acordo com as observações
experimentais de Rodrigues e colaboradores [28], onde foi verificado que aproxi-
madamente meia monocamada de Te fr.ca "presa" na interface, no crescimento
epitaxial de InAs sobre o GaAs.

A estrutura indicada na figura 2.l-e pode ser obtida por dois cami-
nhos: no primeiro, já citado, é formada uma monocamada de ,4s sobre o Te e
em seguida é feita uma troca entre o ,4s (da superfície) e o Te (da subcamada).
O segundo caminho está indicado na sequência das figuras 2.I-c ---+ 2.1-d ---+ 2.L-
e, onde a adsorção da segunda molécula de As2 ocorre após a troca As *--, Te,
para uma cobertura de meia monocamada de -4s sobre o 7e. Verificamos que a
energia de adsorção da segunda molécula de ,4s2 é ¡eduzida sensivelmente neste
processo, se comparada com a adsorção antes da troca, figura z.I-b, passando
de -0.21 eV/dímero para -1.25 eV/dímero. Porém, a segunda troca As *+ Te
continua sendo energeticamente não favorável. Esta energia de adsorção (-
1.25 eV) comparada com a energia de coesão do As2 numa fase romboédrica
(-2.60 ev), indica que é energeticamente mais provável a formação de um
aglomerado de ás sobre a superfície, perdendo-se assim as características de
um crescimento epitaxial bidimensional, ou a desorção do As2 da superfície de
crescimento, abrindo-se espaço para a adsorção de átomos de In, para o caso
de uma crescimento epitaxial de InAs sobre o GaAs.

calculamos a energia de adsorção de um átomo de In sobre uma
superfície formada por meia monocamada de ?e após a troca ,4.s * ?e, flgura
2.r-f., e obtivemos uma energia de adsorção igual a -2.8r eV/átomo, indicando
ser um processo exotérmico, e energeticamente mais favorável à adsorção de
uma segunda molécula de As2.

Na figura 2.15 apresentamos um resumo das etapas de adsorção e
troca para a superfície d,e GaAs (001) - 2x2,, coberta por uma monocamada de
Te.

2.3 Reconstrução 4x2 e 2x4
Estudamos também uma superfície GaAs:Te(1.0):As(0.s) com uma re-

construção 4x2, onde verificamos a interação repulsiva entre os dímeros de ás
sob¡e uma superfície de 7e, conforme foi sugerido na seção anterior, através
dos valores de energia de adsorção do As2 sobre o ?e numa reconstrução 2x2,
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Na figura 2.16, apresentamos a estrutura formada por uma monocamada de

?e sobre o GaAs (001), terminada em Ga, com dois dímeros de ,4s adsorvidos
em sítios vizinhos, figura 2.I6-a, e em sítios alternados, figura 2.16-b,

Obtivemos uma redução na energia total de 0.83 eV/( x2) ao afas-
tarmos os dímeros de.4s, frguras 2.16-a -- 2.16-b, indicando que a formação
de dímeros de ,4s em sítios afastados formam uma configuração energetica-
mente mais favorável. Na estrutura da figura 2.L6-a, obtivemos uma energia
de formação dos dímeros de -0.88 eV/dímero e uma distância de ligação entre
os átomos de -4s que formam os dímeros, de 2.35 Å e 2.33 Å, .orn uma diferença
de altura entre os dímeros de 0.03 Ä., onde o dímero de maior comprimento está
abaixo do dímero de menor comprimento, e a distância média entre os planos
de -4s (superfície) e de ?e (subcamada) é igual a 1.58 Å. Enquanto que para
a superfície GaAs:Te(1.0), coberta por uma monocamada de As, a distância
entre os átomos de ,4s que formam os dímeros é de 2.25,& e 2.18 Å e a distância
ent¡e os planos de,4s e Teé igual a 2.02 L. Este fato confirma novamente o

efeito da repulsão eletrostática entre as camadas de ,4.s e 7e, que é incremen-
tado com o aumento da corbertura de Ls sobre o Te, induzindo desta forma
à uma menor interação entre as moléculas de As2 e a superfície de ?e. Ve¡i-
ficamos que com a dimerização do -4s, quando os dímeros estão dispostos em
sítios vizinhos, figura 2.I6-a, ocorre uma interação repulsiva entre os dímeros
na direção [-110], paralelo ao plano da superfície e perpendicular à direção de
dimerização, dando origem a um deslocamento, nesta mesma direção, [-110],
de 0.26 Å e 0.29 Å, no sentido de afastá-los.

Comparando-se as duas estruturas da figura 2.16, verificamos que na
segunda estrutura (figura 2.16-b) ocorre um aumento na distância de ligação
entre os átomos de ás que formam os dímeros, sendo acompanhado de uma
redução na distância entre os planos de ás (superfície) e de 7e (subcamada),
indicando portanto uma maior interação entre o As2 e a superfície de Te.

Este efeito é intuitivamente razoável, já que ao afastarmos os dímeros de As,
sobre o Te, colocando-os em sítios alternados, estamos reduzindo a repulsão
eletrostática entre os planos de ,4s e de Te, o que também justifica a redução
da energia livre da superfície de 0.83 eY lQx2), ao afastarmos os dímeros.

Em seguida calculamos uma superfície com os dímeros de -4s ocu-
pando sítios vizinhos, a2(2 x 4) : 9:0.5, GaAs (001), terminada em Gø, sem
a presença do Te 144,45,47,48,49, 50, 51]. Não verificamos nenhum tipo
de interação repulsiva entre os dímeros de ,4s. Pelo contrário ocorre uma pe-
quena interação atrativa entre os dímeros de ,4.s, onde a distância entre eles é
de 3.79 Å, cor.espondendo a uma deformação de 4.0 To em relação à posição
dos átomos de ,4s antes da dimerização. A distância entre os átomos de .4s
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Figura 2.16: Vi,etø løteraL, pilano (110) da superfície carn reeo;nstruçdo (4 x
2), *) eanL os d;ím,eros de As (esþra branca) sobre o Te (esferø einza-es.cura)
oaupøndo eíùi,oa ui,øi,nhos, b) ,earn os dúmerøs d,e As øføstados, ou altemados,
sobre, a Te, Os dtomos de Gø estõ,o representødos por esteras pretøs.
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Figura 2.77: Superfície GaAs (001), a2(2x4), as esferas brancas representam
os d,tomos de As e as esferas pretas os d,tomos de Ga.

que formam os dírneros é de 2.53 Å, correspondendo à uma deformação de 36

To em relação a superfície não relaxada. Em seguida verificamos a formação
de dímeros de Ga na subcamada, conforme proposto por Northrup e Froyen

[47], Moll e col. [48] e Schmidt e Bechstedt [49], através de cálculos teóricos
e verificado experimentalmente por Bielgelsen e col. [50] e Broekman e col.

[51], figura 2.17. Ã formação dos dímeros de Ga na subcamada é um processo

exotérmico, com a energia de formação dos dímeros igual a -0.56 eV/dímero.
Na figura 2.18, apresentamos a densidade total de carga dos dímeros de Ga

da subcamada. A distância de ligação entre os átomos de Ga que formam os

dímeros é igual a 2.63 Å, enquanto que Schmidt e Bechstedt [49] obtiveram
uma distância de ligação igual a 2.51 .Ä,. Não verificamos a rotação dos dímeros
de ,4.s da superfície , conforme proposto por Broekman e col. [51]. A distância
entre os átomos de ,4s, que formam os dímeros na superfície, é alterada com
a dimerização da subcamada de Go, passando para 2.52 A, e 2.54 Å, onde
o dímero de menor comprimento é aquele que está ligado aos átomos de Ga

dimerizados. Schmidt e Bechstedt [49] obtiveram uma distância de ligação
igual a 2.50 Å para os dois dímeros .

Posteriormente, verificamos a formação da estrutura al(2 x 4) : 0 -
0.5, [44,45, 51], onde os dímeros de ,4.s são colocados em sítios alternados,
figura 2.19. A estrutura é semelhante à da figura 2.16-b, porém sem a sub-
camada de Te. Comparando-se os valores de energias totais das estruturas
al(2 x a) e a2(2 x 4), obtivemos que a segunda estrutura é energeticamente
mais favorável, com uma diferença de 0.10 eV/(2x4), ou 0.013 eV/(1x1).

A superfície com os dímeros alternados, figura 2.16-b, apresenta uma
energia de formação dos dímeros de -0.60 eV/dímero, e ¿LS distâncias entre os

átomos de .4s, que formam os dímeros de são de 2.38 Å e 2.44 Å. Podemos
comparar esta estrutura com a superfície 2x2, onde é adsorvida uma molécula
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Figura 2.I8: Densidade total de carga dos dímeros de Ga da subcamada, para
a estratura a2(2 x a).

Figura 2.I9: Superfíci,e GaAs (001), aI(2x4), as esferas brancas representam
os ó,tomos de As. As esferas pretas os titomos de Ga
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Figura 2.20: Superfíci,e GaAs (001), P(2 x 4), as esferas brancas representam
os d,tomos de As e as esferas pretas os ó,tornos de Ga.

de As2 sobre o Te. Nesta estrutura a distância entre os átomos de ,4s que
formam os dímeros é de 2.37 Å, porém o dímero de comprimento 2.38 Å da
estrutura 4x2 se forma numa altura de 0.11 Å acima do correspondente dímero
da estrutura 2x2. Quanto à energia de formação do dímero na estrutura 2x2,
obtivemos -0.aa eY ldímero, enquanto que na 4x2 obtivemos -0.60 eV/dímero.
Esta diferença de 0.16 eV pode ser atribuida a um maior grau de liberdade para
os átomos da superfície da estrutura 4x2 do que na estrutura2x2. Por exemplo,
para a estrutura 4x2 verificamos uma diferença de altura entre os dímeros de
0.18 Å, onde o dímero de maior comprimento fica abaixo do dímero de menor
comprimento, o que não é possível ser obtido numa estrutura 2x2, devido à
periodicidade da célula.

Em seguida verificamos a formação da estrutura P(2x4), proposta por
Biegelsen e col. [50], Broekman e col. [51] e calculada por Ohno [45], Northrup
e Froyen 1471, e Schmidt e Bechstedt [49], onde o GaAs (001), terminado em
Ga é coberto por três dímeros de ,4s em sítios vizinhos, figura 2.20.

Calculamos a energia de adsorção de uma terceira molécula de As2
sobre a estrutura aI(Z x 4) : 0:0.5, a qual é dada por:

EAd - ElpQ x 4)l - {ElAs2l+ Ela(2 x 4)l}, (2.7)

onde E[B(2 x a)] é a energia total da superfície P(2 x \, ElAs2l é a energia
de uma molécula de As2, e Ela(z x 4)] é a energia total da estrutura a(2 x a)
com 9-0.5. Obtivemos uma energia de adsorção igual a -3.56 eV/dímero, que
é uma energia 0.96 eV/dímero menor do que a energia de coesão do .4.s2 numa
fase romboédrica, indicando que a formação de aglomerados de -4s sobre a
superfície de .4s P(2 x 4), não é um processo energeticamente favorável. Rea-
lizando os mesmos procedimentos de cálculo para a determinação da energia
de adsorção do ,4s2 numa superfície (4x2), coberta por dois dímeros de ,4s
sobre uma subcamada de Te, depositados em sítios alternados, figura 2.16-
b, calculamos a energia de adsorção de uma terceira molécula de As2 dando
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Figura 2.2r: Superfície GaAs (001), reconstruçã,o /rxP, coberta por urna rnono-
camada de Te (esfera c'inza-escuro), sobre o qual sã,o adsoruidos três dímeros
de As (esfera braca). As esferas pretas os átomos de Ga.

origem à uma estrutura típo B(2 x 4), que denominaremos de p'(4 x 2), figura
2.21. A energia de adsorção neste caso é dada por:

EAd : EIP'Ø x 2)l - {ElAs2l+ Ela'(4 x 2)l}. (2.8)

onde EIB'@xZ)) é a energia total da estrutura Bt(4x2) e Ela,(4x2)) é a
energia total da estrutura indicada na figura 2.16-b. Obtivemos uma energia
de adsorção igual a -0.44 eV/dímero. Na configuração de equilíbrio verificamos
que a distância entre os átomos de Ls, que formam o te¡ceiro dímero é igual a
2.13 Å, o que corresponde à uma deformação de 2.4% em relação à disiância
entre os átomos de ,4s para uma molécula de As2livre, e com uma altura de
1.03 Å acima dos outros dois dímeros de ,4s, figura 2.2L, o que indica uma
interação muito fraca entre a molécula de As2 (terceira) e a superfície.

Portanto, podemos afirmar que a presença de uma camada de Te
sobre o GaAs (001), induz à uma interação repulsiva entre os dímeros de ,4s,
onde a adsorção do As2 em sítios alternados é energeticamente mais favorável,
evitando desta forma a formação de aglomerados de ,4s sobre os superfície de
?e, favorecendo um crescimento epitaxial bidimensional.

Em seguida, determinamos a energia de formação relativa da su-
perfície a'(4 x 2). Esta energia de formação é relativa à uma estrutura seme-
lhante, isto é, adsorvidatambém por dois dímeros de.4ssobre o GaAs (001),
a2(2 x 4), Neste caso a energia de formação relativa será dada por:

A,{t¡o,*.: Ela'( x2)l- Ela2(2 x 4)] - 8x tr" (2.9)

que é função somente do potencial químico do Te. Resultando em:

L{l¡o,,o. - -0.62 - þre, (2.10)
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em eV por superfície (1xl). Graficamente este resultado pode ser representado
pela figura 2.22. Yerifrcamos que para þr" ) 0.62e\t, a presença da subcamada
de Te reduz a energia de formação da superfície a2(2 x 4). portanto, para
este intervalo de LLret esta estrutura é energeticamente mais estável do que
a estrutura a2(2 x 4). Atribuimos esta redução da energia de formação à
presença subcamada de Te, sobre ao qual são adsorvidas as moléculas de As2.
Se tomassemos a estrutura com os dois dímeros de As colocados em sítios
vizinhos, a'(4x 2), o intervalo para o potencial químico do Te (1"r"), em que
a estrutura é energeticamente mais estável (devido à presença subcamada de
Te), passa para, py" > 0.52eV.

Lembramos que o potencial químico do Te, tem como limite superior
o potencial químico da sua fase hexagonal:

þr" 1 p!f:n, eJL)
e como limite inferior tomamos o potencial químico do Te adsorvido numa
superfície de GaAs (001), teminada em Ga. Resultando desta fo¡ma em um
potencial químico para o 7e igual a L.p.y":-1.05 eV, com um intervalo de
variação para este potencial químico igual a:

plf! + Lpr" 1 t"r" < t?:n. e.Iz)
Adotando estes mesmos procedimentos de determinação da energia de

formação relativa, calculamos a energia de formação relativa para a estÃtura
com três dímeros de ,4s sobre uma superfície de Te, Bt(4 x 2). Tomamos como
referência a estrutura formad.a por três dímeros de ás sobre 

'o 
GaAs (001) com

reconstrução 2x4, B(2 x \. Desta forma, a energia de formação relatíva, é
dependente somente do potencial químico d,o Te:

Lll¡*n.: Elþ'Ø x2)] - Elp(2 x4)l - Bx t"r". (2.13)

Resultando em um intervalo para o potencial químico do Te, para que a es-
trutura P'(4x 2) seja energeticamente mais estável, igual a, þi" > -b.24, "*ev por superfície 1xl. Portanto, para que a estrutura p,(4 x 2)-seja energeti-
camente mais estável do que a superfície p(2 x 4), devido u p."r"oçu d" ima
subcamad a de Te, o ambiente de crescimento deve ser relativamente mais rico
em Te do que o caso da superfície a'(4 x 2), formada por dois dímeros de .4s
sobre o ?e.
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Figura 2.23: (a) vi,sta lateral, plano (-j10), da superfície formad,a por un-La
n'Lonoc0,mo,da de In (esfera cinza-claro) sobre o Te (esfera cinza-esc,uro), re-
construçã,o 2x2. Ga (esfera preta) e As (esfera branca).

2.4 Deposição de In sobre o Te
Complementando o estudo anterior, aqui analisamos o efeito da pre-

sença do Te sob uma monocamada de .In, numa estrutura de GaAs (001),
terminada em ás, coberta com uma monocamada de ?e, com reconstrução
2x2' Na figura 2'23 apresentamos a vista lateral da superfície terminada em
In, com uma subcamada de Te.

A estrutura relaxada apresenta uma dimerização dos átomos de In na
superfície, sendo a distância ent¡e os átomos que formam os dímeros de 2.g2 Å e
2.95 ,Ä.. A distância de ligação ent¡e o In d,asuperfície e o Teda subcamada é de
2.84 Ã, um pouco maio¡ do que a soma dos raios de covalência dos elementos:
rrn + rr":2.76 Å. n presença da subcamada de ?e torna a superfície de .In
mais uniforme (mais "plana") se comparada com a mesma superfície sem a
presença da subcamada de Te. A diferença de altura (na direção [001]) entre
os átomos de In da superfície, é em média igual a 0.02 Å. Imaginanåã o /n
adsorvido como um estado precursor do crescimento do .In,As sobre o GaAs -
(001) com Te, esta superfície estará comprimida no plano de crescimento, já
que o InAs é forçado a ter o parâmetro de rede do GaAs no plano (001).

Para verificar o efeito da presença da subcamada d.e Te, calculamos
a mesma estrutura onde depositamos uma monocamada de In sobre o GaAs,
terminado em Ls, sem a presença do Te, conforme a fr,gva 2.24. Na con-
figuração de equilíbrio esta superfície é muito menos uniforme, apresentando
uma maior dimerização do In. A distância entre os átomos d.e Inque formam
os dímeros é de 2.63 Å e 2.83 Å, com o dímero de maior .o-priro"rrto de
ligação apresentando uma diferença de altura entre os átomos de In de 0.g5

63



Figura 2.24: (a) Vista lateral, plano (110), da superfície de In (esfera c'inza-
claro) sobre o GaAs, termi,nada em As (esfera branca); Ga (esfera preta).

Å, formundo assim um ângulo de 19.6" em relação ao plano de crescimento.
O outro dímero, o que apresenta menor comprimento de ligação, fica prati-
camente paralelo ao plano de crescimento. Nos dois casos, com a subcamada
de Te e sem a subcamada de Te, nã"o verificamos qualquer tipo de interação
atrativa entre os dímeros de In.

Podemos atribuir esta menor unifo¡midade do plano de Insobre o As,
isto é, sem a presença do Te, à tensão provocada no plano de crescimento, já
que o InAs estâ vinculado ao substrato de GaAs, que apresenta um parâmetro
de rede, calculado, 5 % maior (experimental de 7 %). Este efeito deve ter
uma conseqüência direta na formação de aglomerados de 1n e ás na superfície
de crescimento do 1n,4s sobre o GaAs, prejudicando desta forma um cresci-
mento bidimensional das camadas epitaxiais. Verificamos que a presença da
subcamada de Te elimina esta "rugosidade" da superfície de /n.

Uma vez que no cálculo anterior, onde a superfície de In é bastante
não uniforme ("rugosa"), foi considerado somente uma monocamada de InAs
epitaxial sobre o GaAs, verificamos ainda, se com o aumento do número de ca-
mada de InAs sobre o GaAs, porém mantendo o vínculo quanto ao parâmetro
de rede do GaAs no plano de crescimento, a "rugosidade" da superfície seria
eliminada. Para isto, calculamos as posições de equilíbrio para uma superfície
Iivre de /n,4s (001), com uma reconstrução 2x2, vinculado ao parâmetro de
rede do GaAs, no plano de crescimento. Experimentalmente equivale à uma
situação onde os planos de InAs não "sentem" mais a presença do substrato de
GaAs, a menos do vínculo do parâmetro de rede do GaAs no plano de cresci-
mento. Para esta superfície a distância entre os átomos d,e In que formam os
dímeros é de 2.82 Å e 2.63 Å, praticamente iguais à situação onde é "deposi-
tado" somente uma monocamada de InAs sobre o GaAs, frg:u¡.a 2.24. Aqui
novamente o dímero de maior comprimento apresenta uma diferença na altura
- na direção [001] - entre os átomos de In de 1.12 Å, formando um ângulo de
23.4 em relação ao plano de crescimento, enquanto que o dímero de menor
comprimento de ligação está praticamente paralelo ao plano da superfície e
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não há nenhuma interação atrativa entre os dímeros.
Adicionalmente verificamos o efeito da presenç a do Te sob¡e o InAs

(001), com reconstrução 2x2 e terminado en .In, coberto co1ll uma monoca-
mada de 7e. os nossos resultados indicam que o plano d.e In, que agora está
sob um plano de Te,, da superfície, se torna mais homogêneo e a diferença média
na altura dos átomos de /n passa para 0.02 Å. O platto de Te da superfície
apresenta uma diferença média na altura de 0.02 ,Å, e não verificamos ne-
nhuma dimerização dos átomos de Te. Comparando a energia de adsorção dos
átomos de Te na superfície de InAsr com a energia de coesão do Te numa fase
de cadeia hexagonal, verificamos que a energia liberada com a adsorção é r.l4
eV/átomo mais baixa do que a energia de coesão, indicando que a formação de
uma monocamada de Te sobre o InAs (001), terminado em In, é uma estrutura
enegeticamente mais favorável à formação de algum tipo de aglomerado de ?e
sobre a superfície, ou a desorção do Te da superfície de InAs.

A estrutura seguinte a ser considerada é aquela formada por uma
monocamada de 7e sobre o GaAs, GaAs:Te (001) e reconstrução 2x2, coberta
com uma monocamada de 1n, onde posteriormente passamos uût dímero de
In para a subcamada, trocando com dois átomos de ?e (que passam para a
superfície)' Verificamos que o processo de troca é energeticamente favorável,
reduzindo a energia total do sistema em 3.76 eV lQx2). A sequência de troca
está representada na frgura 2.2b.

verificamos, na superfície, que os átomos de Te não dimerizam, e que
os átomos de In dimerizamJ com uma distância entre os átomos de .In que
formam os dímeros de 2.87,Ä.. os deslocamentos na direção [rto] lndicam que
há uma forte interação atrativa entre os dímeros de 1n e os átomos de ?e,
ficando os dímeros de In 0.74 Å, acima dos átomos de ?e.

Finalmente passamos todo o Te para a superfície, realizando uma
segunda troca entre o dímero de In da superfície e o Te d.a subcamada. O
processo é novamente energeticamente favorável, reduzindo a energia total do
sistema em 4.53 ev lQx2). A configuração final está indicada na figura 2.26.

A superfície de ?e é bastante homogênea e "plana',, onde pratica-
mente não há dimerização. A distância entre os planos de Te e 1n passa para
1.80 Å, reduzindo de 0.1g ,À em relação à estruiura onde o -In estava na su-
perfície (sobre o Te), figura 2.23. A distância de ligação Te-In passa para
2.68 Å, o que é muito próximo da soma dos raios de covalência do ?e e do
1n, dando assim um caráter covalente às ligações. podemos inferir que uma
redução no comprimento de ligação Te-Inde aproximadamente 0.25 Å,, devido
à troca Te *- In,indrz à um aumento na densidade de carga entre as ligações,
tornando assim os planos da superfície mais compactos.
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(u)

(b)

(.)

Figura 2.25: (ø) Vista de tapo dø superlíeie d,e. In.sobre urna monaca¡nøila, ile
Te, (b) ap(50 wma troes,. erttre um dúnero d,e In (dø superfíeie) e doi;s titomoa de
Te (d'a, subcarnødø), (c)após ø segunda troca entre um dínzero d,e Im (superficie)
ø d;ois ó'tarnas i[e Te' (subcørnøilø), ficanã,a desta, forrna unxq, rniano,eøms,¿lø d,e

Te sobrç'urr¡a eubeqrntila de In. Nø figurø; In - ea,feraâ c'iaza.claro, Tc - esfera
ci,nzø-escurpo As -. esfer'a branca, e Ga - estera preta.
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Figura 2.26: (a) vista laterar, prano (-110), da superfície d,e GaAs, formad,opor urno' Tnonoco,Tno,da de Te (esfera c'inza-escura) sobre o In (esfera c,inza_
clara), todo o Te foi, segregado para a superfícze. os átomos d,e As e Ga estão
representados por esferas brancas e pretas, respectiuamente.

se compararlnos as posições do plano de -4s, que está a duas sub-
camadas abaixo da superfície, antes e depois da passagem do ?e para a su_
perfície, figura 2.23 -+ figura 2.26, verifr.amos um deslocamento de 0.008 Å
na sua posição, indicando que as relaxações da superfície, devido ao processo
de troca, são bastante localizados, e que ao considerarmos somente relaxações
até esta subcamada é o suficiente para a determinação da configuraçao d"
equilíbrio destas estruturas, e dos valores relativos de energia total-

comparando a energia de adsorção de ?e sobre o rn, figura 2.26, com
a energia de coesão do Te numa fase de cadeia hexagonal, verificamos que
a formação de uma monocamanda de ?e sobre o In da superfície (adsorçào)
apresenta uma energia de 1.34 eV/átomo mais baixa do que a energia de coesão
do Te numa fase de cadeia hexagonal. Lembramos que esta energia de coesão
representa um iimite superior para a energia liberada com a formalão de algum
tipo de aglomerado de Te sob¡e a superfície. Comparando ainda este resultado
com aquele obtido para a adsorção do Te sobre o InAs (001), verificamos que
a presença da subcamada de Go torna a energia de adsorçã o ð,o Temais baixa
de 0'22 ev/átomo, ou de outra forma, o Te frca menos ligado à superfície à
medida que vai se afastando da interface GaAsf Inás, ocupando sítios de .4s e
em direção à superfíci e de InAs.

2.5 superfície com cobertura de meia mono-
camada de Te
Nesta seção estudaremos o processo de adsorção e troca de uma

molécula de As2 sobre uma superfície de GaAs (001), terminada em Ga e
coberta por meia monocamada de ?e, calcuiadu'rroáu célula com periodi_
cidade 2x2' dando origem à uma reconstrução 2x1, conforme proportu po,
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Figura 2.27: vi,sta de topo da superfíci,e de GaAs (001), teminada de Ga (esfera
preta), e coberta por meia rnonocarne,da de Te (esfera cinza-escuro) e de As
(esfera branca), dando orígem à, uma reconstruçã,o 2 x L.

Bielgelsen e col. [52]. Na figura 2.27 apresentamos a vista de topo desta es-
trutura, e na figura 2.28, apresentamos a densidade de carga total da ligação
entre os átomos de ?e e o Ls, formando pares Te-As, com uma forte interação
eletrônica entre eles.

Na conflguração de equilíbrio verificamos a formação de ligações ?e-
As, na superfície, com uma distância de equilíbrio igual a 2.75 Ä, " o plano
formado pelos átomos de Te estão a 0.13 .Ä, acima do plano formado pelos
átomos de ,4s.

Em seguida calculamos a energia de adsorção de uma molécula de
,4s2 sobre esta superfície, que é dada por:

EAd : ErlcaAs : TeAs: ás(0.5)] - {ørlcaAs : TeAs) + ø' [Árr]], (2.r4)

onde E"[GaAs:TeAs:,4s(0.5)] é a energia total de uma superfície de GaAs
(001), te¡minada em Ga, coberta por meia monocamada de ?e e de As, e
sobre a qual é adsorvida uma molécula de As2 ETlGaAs :TeAsl é a energia
da mesma superfície porém antes da adsorção da molécula de As2, e por último
ETlAs2) é a energia de uma molécula livre de .4s2. Obtivemos uma energia de
adsorção igual a -2.83 eV/dímero, indicando que este processo é exotérmico, e
com uma energia menor do que a energia de coesão de uma molécula de As2
na sua fase de material puro (romboédrico), evitando desta forma, a formação
de aglomerados de ,4s sobre a superfície ou a dissociação da molécula de ,4,s2.
Na confrguração de equilíbrio, a distância entre os átomos de 1s que formam
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Øre

Figura 2.28: Densidade total de co,rgl, dos pares Te-As, nrr,nlo, reconstruçã,o
2xL.
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Figura 2.29: Vista de topo da superfície GaAs:TeAs, øpós a adsorçã'o de uma

molécula de As2. Os átomos de Ga estõ,o representados pelas esferas pretas,

os ó.tomos de As por esferas brancøs, e o Te por esferas c'inza-escuros'

os dímeros é igual a 2.6I Å, correspondendo à uma deformação de 25% em

relação à molécula livre de As2. As distâncias de iigação entre os dímeros de

As Ãu superfície e os átomos de ?e e Ls da subcamada' são iguais a 2^.75 A' e

2.42 Ã, respectivamente, e a soma dos raios de covalência valem, 2.50 Å e 2.36

Å., indi.ando um caráter parcialmente iônico para estas ligações.

Comparando-se este processo de adsorção com a adsorção sobre uma

superfície coberta por uma monocamada de ?e, verificamos que a adsorção

sobre uma superfície coberta por meia monocamada de Te e de ás é um pro-

cesso energeticamente mais favorável, apresentando uma energia de adsorção

de 0.92 eV/dímero menor e com uma maior deformação da molécula de As2,

em relação à molécula livre. Na figura 2.29 apresentamos a topologia da su-

perfície após a adsorção de uma molécula de As2, e na figura 2.30 a densidade

total de carga. Verifrcamos uma maior densidade de carga para as iigações

As-As em relação as ligações Te-As.
Em seguida verificamos o processo de troca As r-. 7e, onde o As2

da superfície passa pala a subcamada, e o ?e passa pala a superfície, flgura

2.3L. Com a troca os átomos de Te da superfície apresentam uma pequena

dimerização, com uma distância de ligação igual a 3.04 .Â., o que corresponde

à uma deformação de 23Yo em relação à posição não dimerizada. Porém, este

processo de troca (As *- ?e) não é energeticamente favorável, pois obtivemos

um aumento na energia total de 0.7a eY lQx2). Na figura 2.32, apresentamos

a densidade total de carga após a troca, onde podemos verificar um pequeno
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OAs
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Figura 2.30: Densidade total de carga após a adsorçã,o da molécula d,e As2
sobre a superfície de GaAs:TeAs

aumento na densidade de carga nas ligações ,4s-?e, apesar do processo não ser
energetic amente favorável.

Realizamos os mesmos cálculos para uma superfície com reconstrução
4x2, também com uma cobertura de meia monocamada de Te e As, sobre a
qual são depositadas duas moléculas de As2, figura 2.33. A distância entre
os átomos de Ls que formam os dímeros é igual a 2.sg Å, e a distância entre
os átomos de Te e ás da subcamada são iguais a2.75 Ã e 2.4J Å respectiva-
mente, apresentando uma boa concordância com os resultados obtidos para a
superfície com reconstrução 2x2. Em seguida foi feita a troca entre um dímeros
de .4s da superfície e um par de átomos de Te da subcamada, figura 2.J4, re-
sultando num aumento da energia total de O.aIeYl(éx2), com uma distância
entre os átomos de Te da superfície igual a 3.07Å (deformação de 22%).Resul-
tados que também concordam bem com aqueles obtidos para a estrutura 2x2,
inclusive o aumento da energia total com a troca As ++ Te, ját" que neste caso,
da estrutura 4x2, estamos trocando um quarto de monocamada, enquanto que
no cÍrso da estrutura 2x2 foi trocada meia monocamada, portanto a variação
da energia total com a troca na estrutura 2x2 deve ser aproximadamente o
dobro em relação à estrutura 4x2.

Em seguida calculamos a energia de adsorção de uma segunda molécula
de As2, sobre uma estrutura com reconstruçã"o 2x2, semelhante às estruturas
com uma cobertura de uma monocamada de ?e. Obtivemos uma energia de
adsorção igual a -r.92 eYldímero, sendo maior do que a energia de coesão
do As2 na sua fase romboédrica, e 0.g1 ev/dímero maior do que a energia
de adsorção da primeira molécula de ,4s2. Na configuração de equilíbrio, a
distância entre os átomos de ,4s que formam os dímeros é igual a 2.50 Å e
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Figura 2.31: Vista de topo da superfíci,e após o processo de troca As *- Te. Os
ó,tomos de Ga estõ,o representados pelas esferas pretas, os ó,tomos de As por
esferøs brancas, e o Te por esferas cinza-escuros.

Figura 2.32: Densidade total de carga após a troca As <+ Te

@Te
OAs
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Figrrra 2.33: Vista d,c topo d,a superJieie lxgn øpós a øilsorçã,a i!,e ilaaë
molé,d,ul'as de Asz. os úiomas d,e Gu estõ,o representødos pelas esferas pre-
tas, os titornos d,e As'por eslerøs brøneøs, e o Te par esferøs cínza-escuros.

'v3



Figura 2"34: V,i;sta de tapa du. saperficie lxL, após do pîoeesso ile ¿y6e6 r4,s ç¡
Te. Oa átornøs de Ga es;iãa re resentailos peløs esferas pretøs, os átomoE iXe

As pør e,sferas hrønur,so 'e a Te por esfe.tøs ei,nza-esewros.
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2.48 Ã, indicando uma menor deformação em relação ao As2livre, o que é
resultado de uma menor interação entre a molécula e a superfície. Em seguida
verificamos a possibilidade da troca As .t 7e, onde o ?e da subcamada passa
para a superfície. Obtivemos um aumento na energia total de 0.26 eY l(2x2),
indicando que tal processo novamente não é energeticamente favorável, porém
apresentando um aumento na energia total de 0.15 ev/(2x2) menor do que no
caso onde temos somente uma molécula de .4s2 adsorvida. Na figura 2.35 é

mostrado um diagrama com as etapas de adsorção e troca apresentadas nesta
seção.

Portanto, podemos afirmar que numa superfície coberta por meia
monocamada de 7e e meia monocamada de ,4.s, apresentando uma reconstru-
ção 2x1, a passagem do Te para a superfície através de um processo de troca
As .t 7e, entre primeiros vizinhos, não é energeticamente favorável. Nos
t¡abalhos de Grandjean e Massies [34] é verificado que para uma cobertura de
meia monocamada de Te e de ,4.s, o átomo de Te segrega para a superfície de
crescimento, porém sempre ocupando sítios de Ls, isto é, a segregação oco¡re
após a deposição de ás e Gø sobre uma subcamada de Te. Nas tabelas abaixo
apresentamos alguns valores de energia de adsorção e troca, após a adsorção
da primeira molécula de As2, para as superfícies com uma cobertura de uma
monocamada (GaAs:Te(t.0))e meia monocamada de Te (GaAs:Te(0.5)).

Tabela 2.1: Energi,a de adsorçã,o e troca de uma molécula de As2 sobre as
superfícies de GaAs:Te(l.O) e GaAs:Te(0.5).

Estrutura EAd eV dAr-A" A Etroca evl
GaAs:Te(1.0)
GaAs:Te(0.5)

-t.92
-2.83

2.37
2.6t

-0.11
0.74

Tabela 2.2: Energi,a de adsorçõ,o e troca de uma segunda molécula de As2 sobre
as superfíci,es de GaAs:Te(l.0) e GaAs:Te(O.5).

Estrutura EAd leY dAr-A" A Et """leVl
GaAs:Te(1.0):As
GaAs:Te(0.5):As

(0.5)
(0.5)

-0.2r
-r.92

2.25 I 2.r8
2.50 I 2.48

-1.16
0.15

Outro ponto que podemos observar é que a passagem do Te para a su-
perfície através da troca As * Te, para uma cobertura de uma monocamada
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de Te é sempre energeticamente favorável, isto é, para uma cobertura de meia
monocamada de .4s ou para uma cobertura de uma monocamada de ,4s. En-
quanto que para uma cobertura de meia monocamada de Te, a sua passagem
para a superfície por este mesmo processo de troca, não é energeticamente
favorável.

2.6 Comentários
Estudamos a ação surfactante do Te sobre o As. Partimos de uma

superfície de GaAs (001), terminada em Gø, e coberta com uma monocamada
de Te, calculamos uma seqüência de processos de adsorção e troca energeti-
camente favoráveis, verificando assim uma ação parcialmente surfactante do
?e sobre o As. Parte do Te fica "preso" na interface ocupando sítios de ,4s,
e parte segrega para a superfície de crescimento, reduzindo a energia livre
da superfície, resultado que está de acordo com as verificações experimentais
de Rodrigues e col, [28] Verificamos também, por meio da energia liberada
num processo de troca As *- Te, que a troca é favorecida com o aumento da
cobertura de .4s sobre o Te, o que está de acordo com a tendência verificada
experimentalmente por Grandjean e colaboradores [34].

o reduzido valor da energia de adsorção obtido com a deposição de
uma segunda molécula de .4s2 vizinho a um dímero de ,4s, sobre uma superfície
de Te, indica que o ?e tende a evitar este tipo de configuração, sugerindo uma
repulsão entre os dímeros de ,4s sobre o Te, como no modelo proposto por
Ohno [a3]. Confi¡mamos esta repulsão entre os dímeros de As, através dos
cálculos das energias totais e das energias de adsorção de uma molécula de
As2, para várias configurações numa estrutura 4x2, terminada em Te, e 2x4,
terminada em Gø. Também verificamos que a presença da monocamada de Te
reduz a energia de formação das superfícies de GaAs (001), a(zr44 e a2(2n4),
onde esta redução da energia de formação é uma função do potencial químico
do Te.

Em seguida nós estudamos a ação surfactant e do Te sobre as ca-
madas de In. Partimos de uma superfície de GaAs (001) , terminada em .á.s,

e coberta com uma monocamada de 7e, onde verifrcamos por meio de uma
série de configurações energeticamente favoráveis, que o Te atua como um e-
lemento surfactante para as camadas de 1n, segregando completamente para a
superfície de crescimento, e reduzindo sensivelmente a energia livre do sistema.
verificamos também que a presença do Te, tanto na subcamada, sob o In, como
na superfície de crescimento, sobre o In, torna a superfície mais homegênea,
ou mais plana. Comparando com a mesma estrutura, porém sem a presença
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do Te, verificamos que esta superfície se torna "rugosa", o que atribuimos
às tensões elásticas no plano de crescimento. Esta maior homegeneidade da
superfície com o Te na subcamada, deve favorecer um crescimento bidimen-
sional do InAs tensionado sobre o sobre GaAs (001), isto é, um processo de
crescimento "camada a camada" (2D).

Em todos os casos onde o ?e segrega para a superfície, este apresenta
uma energia de coesão (adsorção) mais baixa quando ligado a superfície, do que
a energia de coesão do Te numa fase de material puro (fase hexagonal). Este
fato indica que energeticamente é mais favorável a formação de uma monoca-
mada de Te na superfície de GaAs (001) or InAs (001), do que a formação de
aglomerados de 7e, ou a desorção do Te da superfície de crescimento.

Também verificamos estes mesmos processos de adsorção e troca,
agora numa superfície coberta por meia monocamada de 7e e rneia mono-
camada de ,4s. Calculamos a energia de adsorção de uma molécula de ,4s2
sobre esta superfície, onde obtivemos uma energia maior (em valor absoluto),
se comparada com a estrutura com uma cobertura de uma monocamda de Te,

e também maior do que a energia de coesão do As2 numa fase romboédrica,
indicando que o As2 fr,ca mais ligado à uma superfície com uma cobertura
de meia monocamada de Te e de As. Porém, o processo de troca As t- Te,
levando o Tepara a subcamada e o ,4.s para a superfície, não é energeticamente
favorável, isto é, a passagem do Te para a superfície, neste caso, não reduz a
energia livre da superfície. Realizamos o mesmo processo de troca As ,- Te,
após a deposição de uma segunda molécula de .4s2, e novamente não verifi-
camos uma redução da energia livre da superfície. Portanto, podemos afirmar
que se a superfície parte de uma cobertura com meia monocamada de 7e, este
permanecerá na subcamada, se o seu processo de segregação for através de um
processo de troca da forma, As *- 7e entre primeiros vizinhos,, isto é, o ?e
ocupando sítios de cátions.

2.7 Interface GaAs/Te/InAs
Nas seções anteriores deste trabalho verificamos a possibilidade da

formação de uma interface GaAs/Te(0.5)finAs, por meio de uma seqüência de
processos de adsorção e troca de uma molécula de As2 sobre uma superfície de
GaAs:Te. Nesta seção apresentaremos um estudo da estabilidade da interface
GaAs lTe(n7")f InAs, pa a uma concentração de Teigual a uma monocamada,
(ør"=1.0), meia monocamada (ør":0.5), e sem a presença do Te (ør":0.0),
procurando verificar se a presença do ?e torna a interface energeticamente
mais estável ou não. Este cálculo foi feito considerando-se dois procedimentos.
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Figura 2.35: Diagrama dos processos de adsorção de troca de uma molécula
de As2 sobreurna superfície de GaAs (OOl¡, terminad,a em Ga,, e coberto corn
nxe'io, Tnonocarnada de Te e de As, com urna reconstruçõ,o 2x1.

No primeiro caso calculamos a energia de formação da interface já formada,
levando-se em conta os potenciais químicos dos elementos que formam a in-
terface em separado. No segundo caso consideramos a presença da superfície
de crescimento na formação da interface. Para isto, calculamos uma estrutura
composta por uma monocamada de .In,As sobre o GaAs (001), onde colocamos
os átomos de Te em vários sítios entre a interface GaAs/InAs e a superfície de
InAs, e determinamos a variação da energia de formação da interface devido à
inclusão do átomos de Te nestes vários sítios. Finalmente para ry":0.5, verifi-
camos a estrutura de faixas de energia e a influência do Te na descontinuidade
na banda de valência, "valence band offset" (VBO) entre os materiais.

2.7.t Energia de Formação
Para podermos determinar (e comparar) a estabilidade das diferentes

inte¡faces aqui estudadas, devemos definir a energia livre de formação da inter-
face. Apresentaremos aqui uma breve exposição dos procedimentos adotados
para a determinação desta energia de formação.

o equilíbrio termodinâmico de uma interface como uma função da
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sua composição, é determinado através do mínimo da energia de formação da
interface, [53, Sa, 55]:

er;:**'(rr") : |[c,{rr.) -tnnro, (2.r5)
,i=1

onde o índice z indica os diferentes tipos de átomos que formam a estrutura
(no nosso caso i - Go,, In, As e Te), p¿ seus respectivos potenciais químicos,
n¿ indica o número total de elementos do tipo i que estão presentes, e G*(r7")
é a energia livre de Gibbs, calculada para uma estrutura com periodicidade
n e uma concentraçã'o ry" de Te na interface. No equilíbrio termodinâmico
podemos afirmar que:

¡-t(GaAs) = Ltco * ¡.t¡,;

¡1,(InAs) : Fn,* ¡t¡". (2.16)

Os potenciais químicos de cada um dos elementos estão em equilíbrio
com a respectiva fase de material puro ("bulk"), sendo p.(GaAs) o potencial
químico para o GaAs puro, e p(InAs) para o InAs parc. Desta forma os
"bulks" de GaAs e InAs irão funcionar como reservatórios, podendo trocar
átomos de Ga, Ine As com a interface. A escolha do potencial químico também
deve obedecer ao vínculo de que o seu limite superior seja o potencial químico
de um dado elemento na sua fase mais estável. por exemplo, o potencial
químico do ás, ¡,r,a", deve ser menor ou igual ao potencial químico do ás
na fase romboédricã, þA" < p\:k, ca^so contrário esta fase não seria a mais
estável e sim alguma out¡a que resultaria num potencial químico maior. Esta
consideração também é válida para os outros elementos.

Definindo o calor de formação como [Se, Sa]:

LHro'*(GaAs) : p.(GaAs) - þco - ¡f,A", (Z.IT)
obtemos um intervalo de variação para os potenciais químicos do As e d,o Ga:

pg:k + fil]torm 1 pco < py:k
pTln + fit{torm 1 p¡" < p\:k (2.18)

Portanto, a energia livre de formação da interface depende dos poten-
ciais químicos dos elementos em separado, sendo neste caso igual à energia livre
de Gibbs por partícula [55]. Porém, na fase sólida podemos aproximar a ener-
gia livre de Gibbs (G : E -t pv - 

"^g) 
à energia total do sistema a ?:0, uma

vez que o termo pVpode ser desconsiderado, e o termo dependente da tempe-
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ratura tende a se cancelar quando tomamos diferenças de energias [53, 54, 60].
Assim para fase sólida utilizaremos a aproximação: Q - Brotat(T -- 0), onde
pTotat é igual a energia total obtida através da teoria do funcional densidade.

Utilizando as relações 2.16 a energia de formação 2.75 pode ser escrita
como:

e|",*(ær": o) : |lr|*^t*"" : o)

- nc.p(GaAs) - n7*¡.t(InAs)1,

(2.1e)

para a interface coûr íD7":[.Q,

Q{,"'^("": o'5) : ET"r"'(*r": 0.5) - QI"'*(*r" : o)

- ne"p(GaAs) - ny*p,(InAs)

* lt¡" - |trT", (2.20)

para a interface coûl 07":Q.9,

Q{r"'*(*r.: 1.0) : El"'"'(*r,: 1.0) - QI*^@r" : o)

- nc,p(GaAs) - n¡^p,(InAs)
* 2p* - 2ltru, (2.2I)

para a interface coÍI í07"=1.0, onde ET"'"'(rr") é a energia total da estrutu¡a
com periodicidade n e uma concentraçã,o x7. de Te na interface.

Os termos de p,(GaAs) e p,(InAs) são as energias totais dos mate-
riais puros de Gaá s e InAs, calculadas num mesmo parâmetro de rede da
supercélula (aco*). Desta forma o InAs sofre uma deformação tetragonal na
direção [001]. Este procedimento é justificado pelo fato de que o Inás que está
presente na região da interface, atuando como um reservatório para os átomos
de In e .4s, está vinculado ao parâmetro de rede do GaAs, no plano (001), por-
tanto deformado tetragonalmente na direção [001]. Lembramos que estamos
estudando uma situação em que o InAs ê depositado sobre um substrato de
GaAs .

2.7.2 Energia de formação da interface GaAs/Te/InAs
Utilizando os procedimentos acima apresentados, determinamos a e-

nergia de formação das interfaces. Os cálculos foram realizados utilizando-se
supercélulas com periodicidade (n) igual a 3 e 5, na direção [001], conforme as
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figuras 2.36 e 2.37. com uûra reconstrução 2xl na interface GaAs/InAs. Para
o mapeamento da primeira Zona de Brillouin utilizamos um conjunto de dois
pontos especiais e energias de corte de 12 Ry e 18 Ry para a expansão das
ondas planas.

Uma vez que as camadas ð.e InAs estão vinculadas a um parâmetro
de rede do GaAs, no plano de crescimento, estas devem sofrer uma defo¡mação
tetragonal na direção [001], dando origem a uma variação no volume da su-
percélula. O cálculo da deformação tetragonal foi feito baseado no modelo
de Keating [56], "valence-force-field" (vFF), onde são somente consideradas
as tensões elásticas da estrutura, sem levar em conta as trocas de carga dev-
ido às deformações da rede. Este modelo tem apresentado bons resultados na
determinação da geometria de equilíbrio e energia de formação de interfaces
e super-redes semicondutoras, como por exemplo nos cáiculos realizados por
Lacks e Zunger[57] e ohno [58], e no estudo da formação de uma monocamada
de InAs imersa num "bulk" de GaAs (001) realizado recentemente por Bernard
[59], onde foi verifrcado a validade do modelo elástico para esta estrutura.

Definimos um parâmetro (4 : f ) para a deformação tetragonal, onde
ø é o parâmetro de rede do GaAs, e c é a dimensão da supercélula na direção
[001]. Obtivemos 4 : 3.15285 e n - 5.25510, para as estruturas com periodi-
cidade n = 3 e 5, respectivamente, com uma energia de corte de 12 Ry. Estes
valores de 4 correspondem a deformações relativas de 5.1% para os dois casos.
Para n=3 (energia de corte de 18 Ry), obtivemos um valor de 4-3.162g4, o que
corresponde a uma deformação relativa de 5.4%. Na sequência apresentaremos
os resultados obtidos para a energia de formação utilizando-se uma energia de
corte de 12 Ry para a expansão das ondas planas.

Para x7"=0.0, conforme a equação 2.7g, a energia de formação da
interface independe dos potenciais químicos dos elementos em separado, resul-
tando em:

nIli@r. - o.o)

aIT@r.: o.o)

_ 0.054

: 0.020

rneVfinterface.
meVf interf ace.

Os valores obtidos para a energia de formação indicam que as inter-
faces são instáveis quanto à segregação de fase, e os valores obtidos estão em
boa concordância com resultados obtidos por Ohno [b8] e por Boguslawski e
Baldereschi [61], em estruturas semelhantes: super-redes (GaAs)1 lQnAs)1.
A dependência da energia de formação com a periodicidade (n), que está in-
versamente relacionada com a densidade de interfaces (Ð), está também de
acordo com a proposta de Boguslawski e Baldereschi [61], onde à medida
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Figura 2.36r V'í,stø laterø[. ila supercéIulø, uti,Iizøda pere a' estuilo dø í,nüe:r!øcc
GøAs/T-e(0,5)ftnAs $Ai), eorn T,econstruçã,o Z x I, e perí,o.ilì,eiilød,e n=g. As
esferøs brwteas ,representam. os iÍ,tomos de As, as esferøs pretaa :repre -ent6rn
os ó,tamos de'Gæ, esferas cinza-claros os titomos de In e ø,esf.e7ø a,i,nzø-esaara
representa o á:torno. d,e Te.
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F'igura 2.37: Vista lateral ilø sapercéXula u:tí,|;i,zad,ø parø o estuil,o da, i,nterfaee
GaAs/Te(0.5)finAs (001)t corn reconstrução 2 x l, e perí,odici¿sfls n:9. As
este,ras brøncøs'represemtørn os óto,rnos ile As, as esferas pretus reprz,sentam
os ú,ta nos de Gø, esterøs einzø-claros as útomos d,c In e a esfera cimzø-escura
representø o iátomo de Te.
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que a densidade de interfaces diminui, ou a periodicidade n aumenta, a con-
tribuição na energia total devido às transferências de carga e às deformaçoes
eliísticas na região da interface se totnam desprezíveis, dominando somente a
contribuição elástica devido a deformação tetragonal do voiume da supercélula.
Desta forma, a energia de formação tenderá a zero. Dos valores de energia de
formação em função de n, verificamos que a transferência de carga na inter-
face tem uma cont¡ibuição positiva na energia de formação, isto é, tende a
desestabilizar a interface. Conforme a proposta de Dandrea e col. [62], este
comportamento segue a regra de energi,a interfacial, onde é proposto que, "a
transferência de carga terá uma contribuição negativa (positiva) na energia
de formação da interface, se o menor dos seus constituintes apresentar uma
menor (maior) eletronegatividade". No nosso caso temos o Ga que é mais
eletronegativo do que o 1n, com eletronegatividade de Phillips [oa], ae 1.13 e
0.99 respectivamente, confirmando desta forma a regra.

Para uma interface com meia monocamada de Te, æy" - 0.b, a energia
de formação depende linearmente da diferença entre os potenciais químicos do
Ls e do 7e. Assim, obtivemos para a energia de formação em eV por interface,
os seguintes valores:

a{!;çrr": 0.5) : 1,59 + þ¡" - t-Lr.
alil-i@r": 0.5) - 1.60 + þe, - þr. (2.22)

Para n : 5 apresentamos o resultado graficamente no diagrama da
figura 2.38, determinando a região de potencial químico do .4s e do ?e em que
a interface é energeticamente estável quanto à segregação de fase, o{1fl' < o
(região abaixo da reta). Realizamos os mesmos cálculos acima, para a energia
de formação para a interface corn c7":Q.5, porém utilizando uma supercélula
com as duas interfaces idêntica, isto é, com a presença de meia mocamada de
?e nas duas interfaces, evitando desta forma a inclusão da energia de formação
de interface com or":0.0. A equação 2.20 passa então a ser escrita como:

{l]o'^(rr"- 0.5) = T 
* Wl*"¡(¿r" : 0.5)

n6op.(G aAs) - n ¡.p(I nAs)
* lt¡" - pr"l, (2.2J)

onde obtivemos

nlil_iþr": o,b) : 1.68 + tr.q." - þr"
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Figura 2.38: Diagrama de fase para a interface GaAs/Te(rr. : 0.5)/InAs, e

po,ra a 'interface GaAs/Te(ær" = 1.0)/InAs, com periodi,cidade n:5. A regiã,o
hachurada representa os l'imites de uariaçõ,o dos potenciais quími,cos do As e

do Te.

O resultado acima, apresenta uma boa concordância com valor da
energia da formação obtida na expressáo 2.22, onde consideramos somente
uma interface com ?e.

Verificamos portanto que a interface com meia monocamada de ?e
é energeticamente instável quanto à segregação de fase. Lembramos que os
potenciais químicos do ás e do 7e têm como referência as suas respectivas
fases de material puro, pA, -+ þ,q,"- pTlk " ltrT. -+ l"Lr"- tHln. O limite inferior
do potencial químico do ,4s, conforme 2.18, depende do calor de formação do
GaAs, onde adotamos um valor de literatura, -0.7a eV [gB]. Alguns valores
calculados teoricamente, -0.74 eV [53], -0.76 eV [54] apresentam uma excelente
concordância com os resultados experimentais. Para o ?e o limite superior é
bem definido, sendo o do 7e na sua fase hexagonal, e para o seu limite inferior
adotamos o potencial químico do Te adsorvido sobre uma superfície de 1n,4.s
(001). Desta fotma, temos um intervalo entre os valores máximo e mínimo
para o potencial químico do Te, igual a 1.14 eV. Esta última escolha para o
limite inferior do potencial químico do Te é baseada na hipótese de que se o
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Figura 2.39: Diagra,ma de fase para a interface GaAs/Te(rr":0.5)/InAs, e

paro, a i,nterface GaAs/Te(ær" : L.0)/InAs, com peri,odi,cidade n:5, em funçã,o
do potenc'ial químico do Te, para urn ambiente de cresci,mento rico en-¿ As.

Te não encontrar nenhuma configuração estável na região de interface entre
os materiais, ele tenderá a migrar para a superfície de crescimento, no caso
a superfície do InAs (001). A partir do gráfico verificamos que por mais rico
que seja o ambiente de crescimento em Te (pr" - p$o) e pobre em ,4s,
a interface corfi fi7" : 0.5 será sempre energeticamente instável. Também
podemos apresentar o resultado da energia de formação da interface somente
em função do potencial químico do Te, supondo que o ambiente de crescimento
seja rico em ás, conforme a frgura 2.39.

Na configuração de equilíbrio, da interface GaAs/Te(0.5)/InAs para
n:3 as distâncias de ligaçã.o Te-Ine Ga-Te são de2.73 Å e 2.60 Å respecti-
vamente, e para n = 5 obtivemos 2.72 Ã e 2.59 Å, apresentando uma boa con-
cordância com a soma dos raios de covalência dos elementos, rne+rn:2.76 Å,

e r7.*16o-2.58 Äindicando desta forma um caráter covalente para as ligações
na interface. Este comportamento é confirmado nas figuras 2.40 e 2.41, onde
apresentamos as densidades totais de carga para a interface corrt 17":0.5, para
os planos (110) e (-110), e periodicidade n - 3. Nestas figuras observamos que
praticamente não há diferença quanto à forma das ligações dos sítios de ,4s e

0,00
máx.
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de Te. Comparando-se as densidades de carga das ligações Te-In, figura 2.40,

e das ligações Te-Ga, figura 2.41, verificamos uma maior densidade de carga
para as ligações Te-Ga, isto é, o Tefrca mais fortemente ligado ao plano de

Gø do que ao plano de In. Como o 7e entra de forma substitucionai nos sítios
de -As, procuramos determinar a fo¡ma das transferências de carga quando um
sítio ocupado por um átomo de ás é substituido por um átomo de ?e. Para
isto apresentamos nas flguras 2.42, 2.43 e 2.44, as diferenças nas densidades
totais de carga, quando passamos de uma interface cotrr r7":0.0 para uma
interface corír t7.:0.5. Esta diferença é dada por:

Lprorot : protor(ry" : 0.5) - protot(r7" : 0.0). (2.24)

Observamos nas fi.guras 2.42 2.43 um maior fluxo de carga para as

ligações Te-Ga, se comparado com as ligações Te-In. Este sentido de tran-
ferência de carga está de acordo com a eletronegatividade dos elementos, o Ga

é mais eletronegativo do que o In. Também a partir das fi.guras 2.42 e 2.44,
verificamos que as transferências de carga ocorrem em regiões bastante local-
izadas na interface, o que indica que o número de camadas utilizadas (n:3
e 5) no estudo é adequado. Podemos infe¡ir que o aumento da energia de

formação com a inclusão do Te na interface é predominantemente devido a um
aumento (positivo) da energia elástica, o que é esperado pois, os átomos de Te

apresentam um raio atômico maior do que os átomos de Ls, e este aumento na
energia elástica não é compensado por uma contribuição eletrônica (negativa).
Estas trocas de cargas, com a inclusão do Te na interface, está de acordo com
a eletronegatividade dos elementos.

Quanto à energia liberada com as relaxações em torno do sítio de Te,

conside¡amos a estrutura relaxada quando as forças de H-F eram menores do
que 25 meV/Ä. A redução da energia total devido às relaxações foram de 0.42
eV/ interface para os primeiros vizinhos e de 0.06 eV/interface ao relaxarmos
os segundos vizinhos, indicando assim que relaxações até segundos vizinhos
são suficientes.

Uma vez que a interface é energeticamente instável, procuramos ve-
rificar a existência de algum sítio na direçã,o [111], direção do interstício, onde
o átomo ðe Te pudesse assumi¡ uma posição energeticamente mais estável,
ou encontrar um sítio de meta-estabilidade, ficando assim o 7e intersticial
na região da interface. Para isto deslocamos o átomo de Te ao longo desta
direção e definimos uma energia de "Barreira" (L.EB,,,.) que o átomo de Te

deve "vencer" durante este deslocamento. A energia da "Ba¡reira" é dada por:

LE ao,,. : ET::f:".(rr") - ETor"' (rr.),
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Figura 2.40: Densidade total de cargo,, plano (110), passando pelos átomos de

Te da i,nterface.

)
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Õ

Figura 2.41: Densi,dade total de cargo", plano (-j10), passand,o pelos átomos d,e
Te
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Figura 2.42: Tfansferência de carga na interface deui,do à i,nclusã,o do Te nos
sítios de As, ÍT":0.0 e g.Te:0.5, plano (110).
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onde) ET:t". é energia total para a estrutura com o átomo de Te deslocado
na direção [11i], e E['t"t(rr") é a energia total para o átomo de Te frxo na
interface.

Os cálculos foram feitos colocando-se o átomo de 7e num dado ponto
ao longo da direção [111] e, em cada ponto, os átomos vizinhos foram relaxa-
dos até segundos vizinhos. A periodicidade da célula utilizada é igual a 3 e

não levamos em conta nenhuma operação de simetria nos cálculos. Devemos
lembrar que devido à periodicidade e ao tamanho da célula no plano (001),
há uma interação entre os átomos de Te das células vizinhas. Assim os nossos
resultados dão somente uma estimativa do valor da altura da "Barreira" de
energia para o deslocamento do Te ao longo desta direção. Para podermos
determinar a "Barrei¡a" de energia com uma maior precisão, devemos utilizar
uma célula com uma dimensão maior no plano (001), reduzindo desta forma a
interação entre os átomos de Te (deslocados) entre células vizinhas. Os resul-
tados estão representados na flgura 2.45, onde não verificamos nenhum sítio
de meta-estabilidade para o ?e, e ainda encontramos para um deslocamento
máximo, igual a uma distância de ligação Ga-Te, uma altura de "Barreira" de
energia igual a 4.26 eY. Portanto, podemos inferir que, apesar da interface ser
instável quanto a segrega,ção de fase, é pouco provável que uma vez formada
a interface, o Te saia do seu sítio substitucional e migre para as camadas de
InAs, ou forme algum tipo de aglomerado de Te na interface.

Para uma concentração e7":1.9, obtivemos uma energia de formação,
em eV por interface, igual a:

øI'J-{(*r": 1.0) : 3.54 + 2 * (tto" - pr"),
n|"l_{(*r.- 1.0) - 3.68+ 2*(t"o"- t-Lre). (2.26)

Novamente a energia de formação é uma função linear para os potenci-
ais químicos do ,4.s e do ?e. Os resultados de 2.26 também estão representados
na figura 2.38. Verificamos que a interface corn o7":1.0 é energeticamente
menos favorável do que a interface cotn o1":0.5, o que é esperado devido ao
excesso de carga na região da interface, já que o ?e ocupa os sítios de ás, e

também devido ao incremento das tensões elásticas na interface GaAs/InAs.
Na figura 2.39 apresentamos a energia de formação em função do potencial
químico do Te, para um ambiente de crescimento rico em ,4s.

Utilizando os mesmos procedimentos de cálculo do caso anterior, de-
terminamos a "Barreira" de energia para um átomo de Te, num deslocamento
ao longo da direção [111]. o comportamento para esta segunda configuração
(ør":1.0) foi bastante diferente, e a forma da "Barreira" está representada na
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figura 2.45. V'erificamos que o 7e tende a se deslocar na direçao [111], procu-
rando ocupar um sítio de menor energia. Obtivemos um ponto de mínimo com
um valor de LEBo,,.(rr. :1.0):-9.46 eV, para um deslocamento equivalente
a2l3 da distância de ligação Ga-Te (1.72 Å), quebrando a ligação com o átomo
de Ga da interface, ver figura 2.36.

verificamos ainda, a possibilidade de se encontrar algum ponto de
mínimo de energia para o Te, f.ora da direção [111]. A partir do ponto situado
a2l3 da ligação Ga-Te, sobre a direção [111], deixamos o átomo de ?e livre
"procurando" um sítio de menor energia em torno desta região. Encontramos
uma posição energeticamente mais estável para o Te fora da direção [111] , que
apresenta uma energia de 0.89 eV mais baixa do que a posição do 7e fixo
na interface. Realizamos o mesmo procedimento, agora, partindo da posição
relaxada para um deslocamento de Il2 da distância de ligação Ga-Te, qtte
corresponde à uma altura de barreira de -0.11 eV, e encontramos novamente
um sítio energeticamente mais favorável, com uma energia de "Barreira" de
-0.79 ev, também fora da direção [111]. Em ambos os casos, apesar do Te
encontrar um ponto de mínimo de energia fora da direção [111], o átomo de
Te está. contido no plano (110), que é um plano de simetria de reflexão na
interface. Portanto, pãrã, ry":1.0 a formação de algum tipo de aglomerado de
Te na interface é um processo energeticamente bastante favorável, bem como
a segregação do Te para as camadas de InAs. A não estabilidade, ou a não
permanência dos átomos de Te na interface está de acordo com a menor estabi-
lidade da interface com Íy":L}, em relação à interface com o7":Q.5. Também
está de acordo coût os resultados das seções anteriores, onde a primeira troca,
ou a interdifusão dos átomos de 7e para a superfície, para uma cobertu¡a de
uma monocamada de Te sobre o Ga, é um processo energeticamente favorável.

Tomados os resultados de energia de formação para n : J e b, com
uma energia de corte de 12 Ry, estimamos a convergência dos valores obti-
dos quanto à periodicidade (n) das supercélulas. Para concentrações de Te,
rr":0.0 e 0.5, verificamos variações da ordem de 0.03 eV e 0.01 eV na energia
de formação por interface, porém parâ, Í,y"-1.0, obtivemos uma variação na
energia de formação de 0.14 eV/interface. Tal comportamento é atribuido a
um incremento da interação eletrostática entre os planos de Te ao reduzirmos
a periodicidade da célula (n : 5 -- 3), com aumento da concentração de ?e
na interface (ær" - 0.5 --+ 1.0). Em seguida estimamos a convergência quanto
à energia de corte utilizada para a expansão das ondas planas. Variando a
energiade corte para 18 Ry e n:3, para rr":0.5 e 1.0, obtivemos:

a[!-{@r": 0.5) : 1.4b + þA" - þr.,
ar,T_{(ær": 1.0)- J.42+2*(tro"- pre), (2.27)
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para as energias de forrnação. Comparando-se com as equações 2.22 e 2.26
verificamos uma boa concordância, pois diferenças da ordem de 0.15 eV, nestas
energias de formação, levam as mesmas conclusões obtidas para uma energia
de corte de 12 Ry. A diferença de energia entre as est¡uturas com o7":Q.g s
1.0 passa de 0.18 .y (12 Ry) para 0.26 eV (lSRy) Lembramos que aqui, as
fases de material puro do ,4s e do 7e também foram calculados com a nova
energia de corte. Portanto temos também uma boa convergência quanto a
energia de corte para a expansão das ondas planas. Também calculamos a
variação da energia total do sistema ao toma¡mos uma reconstrução 1x2 na
interface, com Ø7":Q.$. Obtivemos uma diferença na energia total de 0.01
eV/interface, portanto assumimos que os dois tipos de estrutura apresentam
a mesma energia de formação.

Ðm seguida calculamos a variação da energia total do sistema, ao
retirarmos um átomo de Te da interface e o colocarmos imerso nas camadas
de InAs, substitucional num sítio de Ls. Desta forma a interface com 27"=Q.,!
passa a flcar sem a presença do Te (- rr":0.0), 

" a interface com o7"-1.0
passa a ter somente meia monocamada de Te (--- ¿r":0.5), figuras 2.46 e 2.47.
Obtivemos uma redução da energia total de 0.03 eV/interface pùrâ" r,y":0.5, e

uma redução de 0.20 eV/interface pâra c7":1.0. Atribuimos esta redução de
energia, a um "alívio" das tensões eliísticas na interface ao segregarmos o ?e
para as camadas de InAs. O 7e apresenta um raio atômico maior que os outros
elementos, e as camadas de InAs têm uma distância interatômica maior do
que as camadas de GaAs, permitindo desta forma, uma melhor "acomodação"
dos átomos de 7e substitucionalmente nos sítios de ,4s. Este efeito é mais
significativo para a interface coÍr o7":1.0, o que também é esperado, pois
além de apresentar um maior acumulo de tensões elásticas, que é aliviado à
medida que o 7e segrega da interface, também deve ocorrer uma redução da
energia eletrostática, já que cada átomo de Te tem um elétron em excesso nas
ligações com o Ga or,In, e desta forma com a passagem do Te para as camadas
de InAs, estamos espalhando esta carga em excesso.

2.8 Energia de formação da interface GaAs/
Te/InAs considerando a superfície
Nos cálculos realizados na seção anterior, determinamos a energia de

formação de uma interface já formada, isto é, não levamos em conta que a
interface se forma de maneira gradual, passando por uma série de etapas de
formação. Por outro lado, durante o crescimento epitaxial de uma dada hete-
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Figura 2,46: Vista tateral; de auper.eé:l,ulø uti,Ii¿øda no estudo dø ,ínterface for-
mød,,a por urna, rnonocørnadu d,e Te entre o InAs e GøAs. As esferas brancøs
representørn os átornos d,e.As, as esferas pretøs reprecemtørn os átom,os, d,e Gø,
esfems cinza-claros os á,tomos de In e as esferas cinza-escuros representam os
¡áto.mos de Te.
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Figura 2.47: V.istø lutero.l. da interface após a segregaçã,o de um átomo d,e Te
pora q,6 aq,mø¿las d;e h.As, As esferø;s brølnca,s represewtørn as útomas de, As,
as esferas p etøs regt esent@* as á,tonos de Ga, esferas cíwza-elû,ros os tú;tomog

d,e In e as esterøs cimzø-es,euros representøm os átornos ile Te.
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Figura 2.48: Vista lateral de super-célula util'izada no estudo da interface for-
mada por urna rnonocaml,da de InAs sobre o GaAs:Te. As esferas pretas re-
presentam os d,tomos de Ga, as esferas brancas representam os d,tomos de As,
as esferas cinza-escuros representam os átomos de Te e por últi,mo as esferas
cinza-claros, que representam os átomos de In.

roestrutura, no caso GaAs/In4.s, ocorre a deposição "camada a camada" do
.Ir¿-As sobre o GaAs:Te, (superfície de GaAs (001), terminada em Gø, coberta
por uma monocamada de T"). Nesta seção determinamos a ene- rgia de
formação da interface levando-se em conta a presença superfície de crescimento,
através de uma estrutura formada por uma monocamada de InAs, depositada
sobre o GaAs:Te.

Utilizamos uma célula com reconstrução 2x2, conforme ¿É frguras 2.48
e 2.49, formada por seis monocamadas de GaAs (001), simulando o substrato
de crescimento, uma monocamada de ?e, sobre o GaAs, terminado em Gø, e
uma monocamada de InAs sobre o Te. A região de vácuo é equivalente a seis
monocamadas de GaAs. Para o mapeamento da primeira Zona de Brillouin
utilizamos um conjunto de quatro pontos especiais, e uma energia de co¡te de

99



N ORMF

), Cri

sERVIÇo DE

BIBLIOTECA Ez
a

DE'

ô

I
0

Figura 2.49: Vista de topo da superfície forrnada por un'Lo, n'Lonoco,Tn0,da de

InAs sobre o GaAs:Te, com a formaçõ,o de dímeros de As. As esferas pretas
representa os ó.tomos de Ga, as esferas brancas representam os átomos de As,
as esferas cinza-escuros representam os átomos de Te e por último as esferas

c'inza-claros, que representam os átomos de In.

12 Ry para a expansão das ondas planas. As três primeiras monocamadas da
superfície foram relaxadas até que a força sobre cada átomo fosse menor do
que 25 meVl.Ä.. Para algumas estruturas, relaxamos até a quarta camada, e
veriflcamos uma variação média nas posições atômicas da ordem de 0.03 Å em
relação às posições obtidas relaxando-se somente três monocamadas, e uma
redução na energia total de 0.04 eV/(1x1). Na figura 2.50 apresentamos a

densidade de carga média ao longo da direção de crescimento, [001] , p(z), que
é dada por:

p("):+ tp(x,a,z)d,rd.E. Q.zB)
Atll J

onde -4,, é a área no plano (001) da céluia. Nesta figura verificamos que a
densidade total de carga é nula nas bordas da célula.

Inicialmente calculamos uma estrutura onde todo o Te fr.ca na inter-
lace GaAs/InAs, que abreviaremos aqui por 17" - 1.0, conforme a figura 2.48.

Na configuração de equilíbrio verificamos a dimerizaçã"o dos átomos de ás da
superfície, onde a distância interatômica é de 2.54 Å,, o que corresponde a
uma deformação de 36% em relação à posição não dimerizada. A energia de
formação dos dímeros é igual a -0.88 eV/dímero. Na figura 2.51 apresentamos
a densidade total de carga no plano da superfície formada pelos dímeros de
As. Na configuração de equilíbrio, a distância de ligação Te-In e Te-Gø das
subcamadas valem 2.S1 Å e 2.72 Å. Enquanto que no estudo das interfaces
GaAs/InAs (seção anterior) obtivemos 2.72 Å, para a ligação In-Te e 2.59,Å.
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Figura 2.5r Densi,dade total de cl,rga po,ra os dímeros de As da superfíc,ie com
rr":1,0

para a ligação Ga-Te, para uma periodicidade n=b. Portanto, podemos afrr-
mar que as ligações In-Te e Ga-Te, da interface, são comprimidas à medida
que depositamos um maior número de camadas de InAs sobre o GaAs:Te,
isto é, quando a região de interface não "sente" mais a presença da superfície
de crescimento. A compressão das ligações Ga-Te (0.13 Å) foi maior do que
a compressão das ligações In-Te (0.0s Ä), o que deve induzir a uma maior
densidade de carga nas ligações Gø- Te, em relação à ligação In-Te.

Em seguida, trocamos dois átomos de ,4s da superfície, com dois
átomos de ?e da interface. Verificamos duas configurações possíveis, conforme
as figuras 2.52 e 2.54, que abreviaremos como: ,02":0.5-a e ø7":[.g-þ. Na
estrutura proposta na figura 2.52, venfr,camos uma forte interação atrativa
entre os átomos de .4s e Te,, formando pares ao longo da direção [-110]. A
distância entre os átomos de.4s e Teé de 2.90 Å, e não verificamos nenlruma
interação atrativa entre os pares. Na figura 2.53 apresentamos a densidade
total de carga dos átomos de Ls e ?e desta superfície. euanto à posição dos
átomos, verifi- camos que eles apresentam praticamente a mesma altura na
direção [001], formando assim uma superfície bastante plana. Comparando-se
o valor de energia total desta superfície, com aquela apresentada na figura
2.48, onde todos os átomos de Te ficam na interface, obtivemos uma redução
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Figura 2.52: Geometria da superfície GaAs:Te:InAs, com dois átornos de Te
segregados parü o, superfície de crescimento, formado pares Te-As. As esferas
pretas representa os átomos de Ga, as esferas brancas representam os átomos
de As, as esferas c'inza-escuros representam os á,tomos de Te e por úItimo as
esferas c'inza-claros, que representam os átomos de In.

de 0.34 eV/(1x1), isto é, ao passarmos meia monocamada de ?e para a su-
perfície, ocupando sítios de ,4s e fo¡mando pares Te-As, a estrutura se torna
energeticamente mais favo¡ável.

Na figura 2.54, verificamos a formação de dímeros de ,4s e uma dime-
rizaçã"o muito pequena do Te. A distância entre os átomos de -4s, que for-
mam os dímeros, é de 2.50 Å e entre os átomos d.e Te é de 3.8g ,4., o qn"
correspondem à deformações de 37 % e I.4 % respectivamente, em relação à
superfície não dimerizada. A densidade total de carga entre os dímeros de ,4s
e Te da superfície estão indicados na figura 2.55. Também verificamos uma
interação atrativa entre os dímeros de,4.s e Te, e a distância entre os dímeros é
de 3.56 Å, correspondendo à uma deformação de 10 Yo em relação à estrutura
não dimerizada. Atribuimos esta interação atrativa à diferença de eletrone-
gatividade entre os dímeros, e a posição dos átomos de ,4s da subcamada, que
devido à relaxação dos átomos da superfície, ficam aproximadamente 0.2T L
abaixo do plano de Te da mesma subcamada. Devido à maior dimerização dos
átomos de ,4s da superfície, estes ficam num plano 0.02 Ä. abaixo do plano
de Te, tornando-se desta forma, uma estrutura menos plana em relação à da
figura 2.52. Comparando-se novamente as energias totais, verificamos que esta
configuração, figura 2.54, apresenta uma energia 0.a6 ev/(1x1) mais baixa do
que aquela corr tt7":1.0, e também uma energia 0.12 ev/(1x1) mais baixa do
que a configuração da figura 2.52. Portanto, a formação de dímeros de .4s e

?e nesta superfície é uma configuração energeticamente mais favorável.
Por último, estudamos uma configuração onde todos os átomos de

Te da interface ocupaû.ì. os sítios de ,4s da superfície. Esta é a configuração
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Figura 2.53: Densidade total de cargl, pa,ro, os po.res As e Te da superfície com

frr":0.5a

Figura 2.54: Geometria da estrutura GaAs:Te:InAs, formada por dímeros As-

As e Te-Te na superfíci,e de crescimento
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Figura 2.55: Densi,dade total de co,rgo, po,ra os dímeros de As e Te da superfície
COTV r'7":Q,$þ

energeticamente mais favorável, com uma redução na energia total de 0.36
eV/(1xl), em relação à estrutura anterior, rl":O.5-b e, se comparada com
a estrutura com t,7.=I.0, onde todos os átomos de 7e estão na interface, a
energia total é 0.82 eV/(lx1) menor. Desta forma, a estrutura energeticamente
mais favorável é aquela em que todos os átomos de Te interdifundem para a
superfície de crescimento, sobre o InAs (001), ocupando sítios de .4s.

Lembramos que neste caso estamos somente considerando a ocupação
de Te em sítios de ânions (,4s), isto é, não verificamos a possibilidade de uma
confi.guração energeticamente mais favorável com o 7e ocupando um sítio de
cátion (Ga ott In). Ou, de outra forma, estamos considerando uma situação
em que o 7e interdifunde para a superfície de crescimento, reduzindo a energia
livre so sistema, realizando trocas As *r Te entre segundos vizinhos, evitando
desta forma, a ocupação de sítios de cátions.

Podemos inferir que, se este processo de interdifusão do 7e da inter-
face para a superfície, ocorrer através de um processo de troca entre sítios de
segundos vizinhos, não ocupando sítios de cátions (In ou Ga), mas somente os
sítios de ânios (.4s), a passagem de todo o Te da interface para a superfície,
passa a ser um processo energeticamente possível. Porém, devido ao número
de ligações a serem quebradas ser relativamente grande, é necessário que a
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Figura 2.56
rr":0'0

Dens'idade total de carg,, para átomos de Te da superfíci,e com

temperatura de crescimento seja alta o suficiente para que o ?e tenha ener-
gia cinética necessária para interdifundir da interface para a superfície. Num
recente trabalho experimental de Grandjean e Massies [30], já citado, a tem-
peratura de crescimento é da ordem de 580"C, e o Te interdifunde para a
superfície, após a deposição do .4s e do Gø, ocupando somente sítios de ânios
(,4s), levando à uma redução da energia livre da superfície.

Na figura 2.56 apresentamos a densidade total de carga para os átomos
de Te da estrutura GaAs/InAs/Te, onde todo o ?e está na superfície, onde
verificamos que não ocorre dimerização entre os átomos d,e Te. Na figura 2.57
apresentamos a densidade de carga média na direção z ([001]). Com a passagem
de todo o 7e para a superfície, a densidade de.r.gu fica mais',cÀpacìa',,
se comparada com a estrutura em que o Te fr,ca na interface e a superfície é
formada por uma monocamada de ,4s. Isto é, a redução da energia total de
0.82 ev/(1x1), é acompanhada por um processo de deslocamento de planos da
superfície no sentido do substrat o de GøAs. Os deslocamentos foram de 0.35
Å e 0.73 Å para os planos da superfície (,4s ou ?e) e para a subcamada de In,
respectivamente.

utilizando as possíveis configurações para a interface formada por
uma monocamada de InAs sobre uma superfície de GaAs:Te, determinamos a
variação da energia de formação destas estruturas em relação à uma estrutura
semelhante, porém sem a presença dos átomos de ?e. Inferimos, desta forma,
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o efeito da presença do ?e nas diferentes configurações, sobre a energia de
formação da interface GaAsf Inás, para uma monocamada d.e InAs. Como
estamos interessados na variação da energia de formação com a inclusão do Te
na interface entre os materiais, esta é dada por:

a[CI1"'-1 : Ero'"l(ær.) - BTotaI - rLrel,Lre¡ (2.2g)

que é função do potencial químico do Te (pr.), e ET","I(r7") é a energia total
da estrutura com a presença do Te nas diferentes configurações, com uma
concentraçáo u7" na interface, E!"td é a energia total da estrutura sem a
presença do Te ê rlre,t o número de átomos de Te, que é igual a quatro. O
potencial químico do 7e será relativo à sua fase de material puro (hexagonal).
Desta forma, obtivemos os seguintes resultados para A[ol--1 ern eV/(1x1):

o Na configuração onde todos os átomos de Te estão na interface, e a
superfície é formada por uma monocamada de As (27":1.9¡.

AlCIji:l.o] = -0.¡z - Lrr.. (2.30)

o Na configuração onde metade dos átomos de ?e estão na interface) e a
outra metade na superfície, paralelo aos dímeros de ,4s (ør":O.b-b):

l[rtiflio.s] : -0.9g - LLr". (2.31)

o Na configuração onde a superfície é formada por uma monocamada de
7e sobre o /n (ø7"-0.Q);

n[cr{flio.o] : -1.3+ - þr.. (2.J2)

Estes resultados podem ser representados graficamente conforme o
diagrama da figura 2.58.

Verificamos que a presença do Te torna a interface GaAsf InAs ener-
geticamente mais estável, para certos intervalos de ¡.17". para um potencial
químico do Te maior do que -0.52 ev (pr. > -0.s2 ev), a interiace com
ÍT":r.0, onde todos os átomos de ?e ficam na interface, red.uz a energia de
formação do sistema. Porém, a estrutura mais estável é sempre aquela em que
todos os átomos de Te segregam para a superfície de crescimento, r7":Q.Q.
Para -0.99 ev < þr" { -0.52 ev somente as estruturas Ø7"-0.5-b e fir":0.0
apresentam uma redução na energia de formação da interface. E, para -1.34
eV < þr. { -0.99 eV, somente a estrutura com uma monocamada de Te na
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superfície, 17.:0,0, apresenta A[f¿l--] < 0. De outra forma, à medida que

o ambiente de crescimento vai se tornado mais pobre em Te. a confrguração

mais estável é aquela em que o ?e segrega para a superfície de crescimento'

sobre o InAs (001), não se fi.xando na interface entre o InAs e o GaAs.

Baseando-se nestes resultados e naqueles apresentados no início desta

seção, pala a energia de formação da interface GaAsf InAs, podemos afirmar
que a estabiiidade na formação do ,In,4s epitaxial sobre o GaAs, num regime de

crescimento bidimensional, onde o -In,4s conserva o parâmetro de rede do GaAs

(001) no plano (001), é devido ao Te presente na superfície de crescimento, já
que a rnedida que o ?e interdifunde para a superfície ocorre uma redução da

energia livre do sistema.
A formaçao da interface com meia monocamada de Te, entre o InAs

e o GaAs, é atribuida à ocupação, pelos átomos de Te, dos sítios de cátions,

(Ga ou ,In) durante o processo de crescimento, frcando desta forma aprisi,ona-

dos na interface entre os materiais. Por outro lado, se a interdifusão do ?e

ocorresse ocupando somente sítios de ânions (.4s), a passagem de todo o ?e

para a superfície de crescimento, seria um processo energeticamente favorável.

Conforme ploposto por Grandjean e Massies [34], a passagem do Te pala a

superfície de crescimento se dá através de um plocesso de troca As *+ Te,

porém de forma simultânea com a deposição dos átomos de Ga, evitando as-

sim a ocupação pelo ?e de sítios de cátions, onde o crescimento é feito a
temperaturas elevadas (= 580"C).

2.9 Estrutura eletrônica da interface GaAs/
Te/InAs
Nesta seção apresentaremos a estrutura de faixas de energia para

a interface GaAslfe(0.5)lInAs, e analisaremos a influência da presença dos

átomos de Te no valor da descontinuidade da faixa de valência ("valence-band-

offset" - VBO).
Inicialmente determinamos as faixas de energia para a interface GaAsl

InAs, com uma periodicidade n:3, e reconstrução 2x1. Obtivemos uma largura
para a região proibida ("gup") de 1.11eV, sendo o tipo de transição direta,
flgura 2.59. O topo da faixa de valência tem a sua degenerescência quebrada,
passando para um estado duplamente degenerado e um estado não degenerado,

com üm afastamento de 0.35 eV. Na direção lM , o topo da faixa de valência
é desdobrado em dois estados não degenerados, conespondentes a uma banda
de "buraco- leve" e a outra correspondente a uma banda de "buraco-pesado".
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Esta quebra de degenerescência é atribuida a uma deformação tetragonal, na
direção 1001], das camadas de 1n.4s sobre o GaAs (001).

Com a inclusão de meia monocamada de 7e, substitucional nos sítios
de ás, obtivemos uma interface GaAsl InAs com uma dopagem ó de Te,

com uma concentração de aproximadamente 3.2 x 1gta"*-2. Observamos a
formação de um estado semi-ocupado, próximo do fundo da faixa de condução,
com uma dispersão de 0.11 eV para a direçao lZ. Para a direção lM esta
dispersão passa para 0.92 eV, ctuzando o nível de Fermi, dando um caráte¡
semi-metálico à interface. Esta maior dispersão do estado na direçao lÑI é

devido à forte interação entre os átomos de Te de células vizinhas no plano
(001), onde a distância entre os átomos de Te é aproximadamente 3.9 Å. Por
outro lado, a pequena dispersão na direção I Z ¿ atiAuida à distância entre
os átomos de Te ao longo dadireção [001], que é aproximadamente 16 Å. Ve-
rificamos uma forte interação entre os estados do fundo da faixa de condução
e o estado semi-ocupado, tornando a transição indireta, com um "gap" de

1.15 eV, sendo o mínimo no ponto Z. O topo da faixa de valência tem a sua
degenerescência (dupla) quebrada, com um desdobramento de 0.15 eV, figura
2.60. Na direção lZ verificamos também uma quebra de degenerescência,
porém, os dois estados resultantes apresentam bandas praticamente paralelas
entre si, correspondendo a uma massa efetiva bastante alta, que é esperado
pois a mobilidade dos portadores deve ser reduzida na direção perpendicular
ao plano de crescimento. Por outro lado, paralelo ao plano de crescimento a

mobilidade dos portadores é relativamente maior, dando origem à estruturas
de poços quânticos, com um confinamento de um gás de elétrons bidimensional.

Para uma periodicidade n=5, a dispersão do estado semi-ocupado na
direção lZ ¿ reduzida, passando para 0.05 eV, o que é esperado, uma vez
que a distância entre os átomos de Te (na direção [00t]) passa a ser igual
a 27 L. Podemos afirmar portanto, que para uma periodicidade n=5, a in-
teração eletrônica entre os diferentes planos de Te é bastante reduzida, se

comparada com a estrutura com periodicidade n-3. Nesta mesma direção
verificamos também que este estado (semi-ocupado) acompanha o fundo da
faixa de condução, ficando quase que paralelo a este, em média 0.15 eV abaixo(
figura 2.61). Na direção FX obtivemos uma dispersão de 0.90 eV. No topo
da faixa de valência verificamos uma quebra de degenerescência de 0.15 eV,
o que concorda com o resultado obtido para a estrutura com periodicidade
n:3. Convém ressaltar que as direções lX e fM estão associadas a direções
paralelas ao plano de crescimento.

Em seguida verificamos o efeito da presença de meia monocamada de
Te na interface, no valor do VBO. Quanto ao procedimento utilizado para a
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determinação do VBo, seguimos o esquema proposto por Baroni e cot. [105],
onde o VBO é dado por:

6luat. : 
lE,, - Vlo" - lE,, - Vl 

"" 
* lVo" - Vu"), (2.33)

os dois primeiros termos à direita representam contribuições referentes aos
materiais puros GaAs (BQ " 

ao InAs Øq, 8,, é a energia do topo da faixa
de valência de cada um dos materiais, e V é potencial efetivo médio, ao longo
da direção de crescimento, que é dado por:

-1v--
L, I,' V(z)dz, (2.34)

onde tr" é o comprimento (periódico) na direção e ([001]) da célula unitária.
Portanto, estes dois termos representam a posição do topo da faixa de valência
de cada um dos materiais puros, tomando como referência os respectivos po-
tenciais efetivos médios(7) , e V (z) é o potencial efetivo obtido através de uma
media planar, perpendicular a direção de crescimento:

1

A* V(*,y, z)drdE, (2.35)

onde ,4,r, é a área no plano ry, e v(r,y,z) é o potencial efetivo obtido através
de um cálculo autoconsistente. O último termo da equação 2.33 é uma medida
do dipolo na região da interface quando é formada a heteroestrutura. Este
dipolo é devido à uma intensa troca de cargas entre os dois materiais, o que
leva a um deslocamento dos níveis de referência, ou dos potenciais efetivos
médios(7). Este potencial efetivo médio deve ser calculado numa região afas-
tada o suficiente da interface, isto é, numa região em que não "sinta" as trocas
de carga devido a formação da interface, ou de outra forma, numa região onde o
potencial efetivo médio seja praticamente constante ao longo da direção [001].

Para a estrutura GaAsf InA.s com n:3 a forma do potencial efetivo
v(z) é representada na figura 2.62. obtivemos um vBo de 0.20 ev, sendo que
os deslocamentos dos níveis de referência, devido à formação da interface, são
iguais a 0.09 eV e 0.02 eV, para as camadas de InAs e GaAs, respectivamente.
O valor do VBO por nós obtido está em boa concordância com os resultados
experimentais obtidos por Kowalczky e col. [62] (0.17 eV), e com alguns resul-
tados teóricos obtidos por Tersoff [6s] (0.20 eV), e divergindo um pouco dos
resultados obtidos por Tagushi e Ohno [76] (0.St eV).

Ao incluirmos o 7e, verificamos uma forte deformação do potencial
efetivo V("), devido ao excesso de carga na interface. pa¡a o cálculo do po-
tencial efetivo médio, V, utilizamos uma supercélula com periodicidade n:b,

IO,
v(z):
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terface GaAs/InAs. Os autoualores do topo da faira de ualê,ncia (ubm) foram
calculdados pl,ro, os materiais puros: GaAs e InAs.

o que permite obter a média do potencial efetivo numa região suficientemente
afastada na interface, figura 2.63.

Obtivemos um VBO de 0.16 eV, o que está em boa concordância com os re-
sultados experimentais obtidos por Rodrigues e col. [29] de 0.22 eY. É iot"r.r-
sante verificar que a diferença entre os níveis de referência, último termo da
equação 2.33, é igual a 1.88 eV, enquanto que no caso experimental a diferença
entre os estados de caroços, que são os níveis de referência utilizados para a
determinação do VBO (Go¡o e Ina¿), é igual a 1.9 eV, indicando uma boa
concordância entre os resultados. Ao calcularmos o VBO numa região mais
afastada da interface, isto é, tomando o potencial efetivo médio (7) em ca-
madas mais afastadas de InAs e de GaAs, onde o potencial efetivo é menos
deformado devido o dipolo da interface, p¿rssamos para um VBO de 0.18 eV.
Desta forma obtemos um valor mais próximo do resultado experimental, entre-
tanto convém lembrar que o intervalo de incerteza nas medidas experimentais
do VBO é da ordem de 0.05 eV.

Resultados experimentais indicam uma variação do VBO com o núme-
ro de camadas de InAs depositadas sobre o GaAs:?e(0.5), passando de 0.40
eV para uma deposição de 3 monocamadas de InAs, para 0.22 eV para b
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monocaanad.as de InAs", e estabilizando enr 0.17 eV para uma deposição de

8 inonocamadas até L5 mo¡ocam.ad,as d,e InAg' Uma vez que não èsta-mos

ievand.o em conta a presença da superfície de crescimento no cálculo do VBO,
a sua determirração para o caso de um. número relativamente peqüen de ea-

madas de hzls depoeit,adas, é pouco precjsa, Por sutro lado, å med,ida gue é
,d.epositado um maior nri¡ne¡o de camadâs de Iø;{s, oc efeitos da superflcie de

crescimento sã.o minim,iøadas, podendo ser desconside.rados na determiaação
do VBO.

Os no-qgo$ resultados quanto. o valor do VBO, com a inelnsão de mela

monocamad a de Te entre OS, matefiais, apresenta uma boA co¡cordância con
os resultados experimentais, onde é verificado uma redução no valor do \IEIO,
pêra umã. deposição de 5 moaocatlad:as de /¡r"Ae Eobr.e o GaAs:Te. apresenta

uuia boa conco¡dância com os valores experiment:ais no lirnite de satuiação'do
VBO, com o número de eanradas de InAs depositadas.

r.18



Capítulo 3

Adsorção e troca da rnolécula
de As sobre as superfícies de
GaAs:Se e GaAs:S

Neste capítulo estudaremos as superfície de GaAs (001) terminadas
em Go, coberta com uma monocamada de Se, GaAs:,9e, e com uma mono-
camada de 5, GaAs:S, bem como os processos de adsorção e troca de uma
molécula de As2 sobre estas estruturas, comparando com comportamento sur-
factante do Te, visto no capítulo anterior.

As estruturas foram calculadas utiiizando-se supercélulas com pe-
riodicidades2x2 e 4x2 na superfície (001), com uma energia de corte de 12Ry
para a expansão das ondas planas e conjuntos de quatro e dois pontos especiais
para o mapeamento da primeira zona de Brillouin, de forma semelhante aos
procedimentos utilizados na estrutura GaAs:Te.

3.1 Superfícies livres de GaAs:Se e GaAs:S
Inicialmente calculamos a configuração de equilíbrio para a superfície

de GaAs:Se, coberta com uma monocamada de ,9e, utilizando-se uma célula
com periodicidade 2x2. Verificamos duas possíveis confrgurações de equilíbrio
correspondendo às reconstruções 2x1 e 1x1, para o plano dos átomos de ,Se

na superfície. Na primeira configuração, com uma reconstrução 2x1, formada
por dímeros de .9e sobre o GaAs (001), a distância entre os átomos de .ge

que formam os dímeros é de 3.11 Ä., o qu" corresponde à uma deformação
de 16% em relação à estrutu¡a não dimerizada. A distância de ligação 

^ge-
Gø sendo igual a 2.42 L. A formação de uma estrutura 2x1 está de aco¡do
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com as verificações experimentais de Takatani e col. [76], Li e Pasheiei'[78],
Scimeca e col. [79], Maeda e col. [st] e Hirose e col. [83]. verificamos que a

estrutura com reconstrução lx1 apresenta uma energia total 0.061 eY lQx2)
mais baixa, indicando ser energeticamente mais favorável, A formação de uma
estrutura 1xl foi verificada em alguns trabalhos experimentais de Kuruvilla e

col. l7 ] e Turco e col. [75]. Para esta reconstrução a distância entre os átomos
de Ga-Se, no equilíbrio, é de 2.4A Å. Tanto pa a a reconstrução 2x1 como
para a 1x1, a distância Ga-Se apresenta uma boa concordância com a soma
dos raios de covalência dos elementos: rco + rs":2.40.Å., indicando um forte
caráter covalente destas ligações. Estes valores apresentam também um boa
concordância com os resultados obtidos por Ohno [40], para uma reconstrução
lxl, bem como a não formação de dímeros de ,Se sobre o GaAs (001) terminado
em Ga. Devido à pequena diferença de energia ent¡e as estruturas dimerizada e

não dimerizada (0.061 eV), acreditamos que a formação destas duas fases sejam
energeticamente equiprováveis. Também existem veriflcações experimentais de
estruturas 2x3 [70] para crescimento de ^9e a altas temperaturas, e estruturas
axl 1771.

Determinamos a energia de adsorção do ,Se sobre o GaAs (001), ter-
minado em Ga, com uma reconstruçao lx2, de forma análoga à superfície de
7e, equação 2.1. Obtivemos uma energia de adsorção igual -5.33 eV/átomo,
ohno [40] obteve uma energia de adsorção igual -5.21 eY lâtomo, numa estru-
tura 1xl. Na confrguração de equilíbrio, verificamos que com a dimerização
da superfície de ,9e, esta se torna mais plana ("lisa"), onde a variação média
na altura, dos átomos de ^9e, na direção [001], passa de 0.04,& para 0.001 Å
após a dimerização. Apesar da energia de formação do dímero ser positiva, a
formação de uma superfície plana numa reconstrução 2x1 está de acordo com
os resultados de Hirose e col. [83], para uma monocamada de Se sobre o GaAs,
no estudo do crescimento de filmes de elementos orgânicos sobre o GaAs:Se.
A distância entre os planos de ,Se da superfície e de Ga da subcamada, na
configuração de equilíbrio, é igual a 1.36 Å, o que está em boa concordância
com as verificações experimentais de Takatani e col. [76].

A superfície de GaAs;,s, também calculada com uma célula de perio-
dicidade 2x2, nã"o apresentou nenhum tipo de dimerização, conservando uma
reconstrucão 1x1, o que diverge dos resultados obtidos por Ohno [40], onde
se verifica a formação de dímeros de .9-^9 sobre o GaAs terminado em G¿.
Alguns resultados experimentais indicam a formação de estruturas 2x1, como
nos trabalhos de Xin e col. [8b] e sugiyama e col. [87]. Também sendo
verificado a formação de estruturas 2x6 por Tsukamoto e Kogushi [86]. Nos
trabalhos de Yokoi e col. [88] (para o 

^9 
depositado sobre o ,4s). Sugahara e col.
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[90] e Lu e col. [91, 92] (para,gdepositado sobre o Ga). verifica-se a formação
de estruturas 1x1, o que concord.a com os nossos resultados.

A energia de adsorção do ^9 sobre o GaAs (00r), terminado em Gø,
numa reconstrução 1x2, é igual a 5.TI eV/átomo, indicando ser o processo
energeticamente mais favorável, se compararada com as superfícies de ?e e de
Se. Resultados teóricos de Ohno [40], indicam uma energia de adsorção igual a
5.59 eY lâtomo, utilizando-se uma estrutura 1x1, seguindo portanto, u *.r*u
tendência de um aumento na energia de adsorção, ao passa¡mos da superfície
de Te para a superfície de .9. Na confrguração de equilíbrio para GaAs:,S lxl,
verifica-se que a distância de ligação entre o Ga-S é igual a 2.81 Å e que a
distância entre o plano de S (superfície) e o de Ga (subcamada) é igual a l.l1
,4., o que está em boa concordância com os valores obtidos por sugiyama e col.
[87], onde adistância Ga-Séigual a2.3 Å e adistânciaentre osplanos é igual
a 1.1 Å. A soma dos raios de covalência é igual a 2.30 Å, indic.ndo um färte
caráter covalente para estas ligações.

Na figuras 3.1, 3.2 e 3.3 apresentamos a densidade de carga total,
tomando uma média planar na direção de crescimento, [001]:

(3.1)

para as superfícies de GaAs:Te, GaAs:Se e GaAs:5. V'erificamos uma menor
concentração de carga na superfície para a estrutura GaAs:Te, e uma maior
concentração para a estrutura GaAs:S, ficando a estrutura GaAs:Se numa
situação intermediá¡ia. Tal comportamento está de aco¡do com a eletronegati-
vidade dos elementos, onde o Te é o menos eletronegativo e o ^g o mais
eletronegativo.

3.2 Adsorção de uma molécula de As2
Em seguida consideramos o processo de adsorção de uma molécula d,e As2

sobre a superfície 2x2 de G¿-As;,se, originando a estrutura GaAs:se:As(0.5),
figura 3.4. A energia liberada neste processo de adsorção é dada por:

EAd : ErlGaAs: ,ge :.4s(0.5)] - {ErlGa,+s: ^ge] + nrl,l,s2l}, (3.2)

onde E"[GaAs ; ^9e : .4s(0.b)] é a energia total de uma superfície de GaAs
(001), terminada com uma monocamada de se, e coberta com meia monoca-
mada de ,4s, e ErlGaAs : ,gel é a energia total de uma superfície d.e GaAs
(001), terminada em Ga, coberta com uma monocamada de 

^se, 
e ErlAs2l é a

p( z
1

A* lo."
p(æ,a, z)dndy,
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Figura 3.I: Densi,dade médi,a de carga na di,reçã,o [00i], p0,r0, urna superfíci,e
de GaAs (001) terminada em Ga, coberta corn un¿o, monocl,rnt,da de Te, com
reconstruçã,o 2 x 2.

energia de uma molécula de ,4s2 obtida utiiizando-se os mesmos procedimentos
dos cálculos anteriores. Desta forma, obtivemos uma energia de adsorção igual
a -2.48 eV/dímero, indicando que o processo de adsorção do .As2 é exotérmico.
Porém, novamente comparando esta energia de adsorção com a energia de
coesão da molécula de As2 num "bulk" de ás, na fase romboédrica, temos
que a energia de adsorção é 0.12 eV/dímero mais alta, favo¡ecendo portanto,
a formação de algum tipo de aglomerado de .4.s sobre a superfície de ,Se, ou
a desorção da molécula da superfície. Porém, devemos novamente lembrar
qne ao compararmos a energia de adsorção com a energia de coesão do As2
numa fase romboédrica, estamos tomando um limite superior para a energia
de coesão de algum tipo de aglomerado de ,4.s sobre a superfície de ^ge, 

já que a
formação de qualquer tipo de aglomerado de ás deve apresentar uma energia
de coesão menor (em valor absoluto) em relação à sua fase romboédrica.

Na confrguração de equilíbrio a distância entre os átomos de As, que
fo¡mam os dímeros sobre o ,Se, é igual a 2.51 Å, o que corresponde à uma
deformação de 36% em relação a estrutura não dimerizada. A distância entre
o plano de ,4s da superfície, formado por meia monocamada, e o plano de ,Se

da subcamada é igual a r.27 Å,, correspondendo à uma distância d" ligação
Se-As igual a 2.51 Å, o que é razoavelmente maior do que a soma dos raios de
covalência dos elementos, ra, irs"-2.32 Å, indicando um ca¡áter parcialmente

(õàco
Iq)

(ú
o)
õ()
q)Þ
q)Þõp
at)c
(t)o

+ GaAs:Te

AsTe As As

Ga Ga Ga

L22



0ioo50

o,0040

0,003Q

p.o0Ê0

goo1,o

0,0000

Fig'nra 3,2: Densidøde méd,i,ø de carga nø ilireçõ,o [001], Wra, urna, superflci,e
d,e GaAs (0a1) furminad,a em Ga, coberta corn urnø momacqirnüda,ile Se, eorn
reeonsttttçã,0 2 x 2.

(ü
bcg
ìrog
d
It
6o
ûtE
oÞ
aûú'õ
É
to
é¡

-o- GeAsiSe
Se

Ae As As

(la Ga Ga

123



+ GaAs:SS

As As As

Ga Ga Ga

0,oos0

0,0040

0,0030

0,0020

0,0010

0,0000

Figura 3.3: Densidade média de carga na di.reçã,o [001], po,ro, um,a, superÍíci.e
de GaAs (001), term'inada enx G0., coberta corn un'¿l, nlonocornl,da de S, com
reconstruÇã.o 2 x 2.

iônico para a ligação.
A energia de formação do dímero,é igual a -0.19 eV, indicando que a

sua formação é um processo exotérmico. E interessante comparar a forma da'
molécula de As2 antes e depois da adsorção, onde verificamos que a distância
de equilíbrio entre os átomos de ,4s para a molécula livre é igual a 2.08 Å, e

quando adsorvida sobre a superfície de ,9e, a nova distância de equilíbrio passa
para 2.51 Å. Atribuimos este efeito à interação (química) entre a molécula
adsorvida e a superfície, tornando os átomos de .4s, da molécula, menos ligados
e apresentando desta forma uma energia de coesão menor.

Podemos também analisar o processo de adsorção da molécula de As2
sobre o Se(.5) por meio de duas etapas :

1. deformação da molécula ao ser adsorvida, d!i,To, - di!"ry", porém sem a
transferência de carga entre a molécula e a superfície, como se a molécula
estivesse inerte à superfície (adsorção física);

2. transferência de carga entre a molécula e a superfície, ligando à superfície
de Se(.9), isto é, quando a molécula deixa de ser inerte à superfície.

Evidentemente estes dois processos acontecem em conjunto, mas esta
divisão pode ajudar a estudar a adsorção do .4s2. Neste procedimento, a

(õ

co
.q)
o
õÐ
õo
oÐ
o!(úp
coê

124



Figura 3.4: Vista lateral da superfície de GaAs, terminøda em Ga, (esfera
preta) e coberta com urna rnonocan'¿l,da de Se(S) (esfera cinzø-claro), após a
adsorçã,o de uma molé.cula de As2 (esfera branca).
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energia de adsorção pode ser expressa como:

EAd : pilef orn' + Enn.r., (3 3)

onde Ed'r"'-' representa o aumento de energia devido à deformação da molécula,
sem transferência de carga com a superfície (etapa 1.) e o segundo termo
Binter', representa a energia devido à interação entre a superfície e a molécula,
ou às transferências de cargas entre a superfície e a molécula, porém sem de-
formá-la (etapa 2.). Assim, para a adsorção sobre a superfície de ,9e, obtivemos
uma energia de adsorção igual a -2.48 eV/dímero , o que resulta numa energia
de deformação igual a *1.75 eV/dímero e uma energia de interação igual a-4.23
eV/dímero. Estas energias podem ser interpretadas da seguinte forma: +1.75
eV é a energia necessária para tirar uma molécula livre da sua configuração de
equilíbrio (dtft;:o,- 2.08 Å), e levá-la para uma nova configuração de equilíbrio
correspondente àquela quando depositada sobre o Se (dj!":7"':2.51Å), porém
sem trocas de cargas com a superfície. A energia de interação, igual a -4.23 eY ,

é resultado da interação eletrônica (trocas de cargas) entre a molécula e a su-
perfície, porém sem nenhuma variação na distância de ligação entre os átomos
de .4s da molécula. Lembramos que os dois processos ocorrem em conjunto,
isto é, à medida que a molécula interage com a superfície, levando à uma troca
de cargas entre os elementos (As2 *- GaAs: ^9e(^9)), e a ligação As-As assume
uma nova distância de equilíbrio. Portanto, a energia devido à deformação da
molécula (Ea"t-'''¡ é superestimada, levando a um valor também alto para a
energia de interação química (Ei"t"'r.

Sobre a superfície de ,9, GøAs:S, também verificamos a adsorção de
uma molécula de 24.s2, resultando na estrutura GaAs:S:As(0.5). Obtivemos
uma energia de adsorção igual a -3.14 eV/dímero, indicando que novamente
o processo de adsorção é exotérmico. Neste caso, a energia de adsorção é

em valor absoluto 0.5a eV/dímero mais alta do que a energia de coesão do
,4s2 num "bulk" de .4s. Portanto, é pouco provável a formação de algum
tipo de aglomerado de ,4s sobre o ,9 ou a desorção do As2 da superfície. A
configuração energeticamente mais estável é aquela em que não há formação
de dímeros de ,4s, com a distância de ligação entre os átomos de ,4s igual
a 3.94 Å. Forçando-se a dimerização dos átomos de ,4s sobre o ^9, obtivemos
uma segunda configuração de equilíbrio, com uma distância entre os átomos
de -4s igual a 3.17 Å(dimerizado), correspondendo à uma deformação de 20%
em relação à estrutura não dimerizada, porém a energia total aumenta de 0.08
eY f 2x2' A distância de ligação entre os átomos de ,4s da superfície e os átomos
de ,Sda subcamada é igual a 2.30 Å, (z.zo Ä,), pata a estrutura não dimerizad,a
(dimerizada). A soma dos raios de covalência (r¡" + rs-2.22 Å) indica um
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GaAs:Te:As(O.5)

Figura 3.5: Densi,dade total de carga dos dímeros de As sobre uma superfície
de Te.

caráter parcialmente iônico para as ligações.
Utilizando a expressão 3.3, para a adsorção do As2, obtivemos uma

energia devido à deformação igual a 4.26 eV/dímero, e uma energia devido à
interação igual a -7.50 eV/dímero. Podemos atribuir este alto valor de energia
de deformação do As2 sobre o .t, à não dimerizaçã,o do .4s, isto é, a uma maior
deformação do As2 em relação a sua configuração de equilíbrio (livre) ao ser
adsorvida sobre a superfície de ,S. Este alto valor da energia de interação indica
uma maior transferência de carga entre a molécula e a superfície. Nas frguras
3.5, 3.6 e 3.7 apresentamos as densidades totais de carga para os dímeros de
Ls sobre as superfícies de Te, Se e S. V'erificamos uma maior densidade de
carga para os dímeros de ,4s sobre o Te, o que está de acordo com a sua menor
deformação, em relação à molécula livre, e uma menor energia de adsorção,
por outro lado verificamos a quebra dos dímeros de ,4s sobre o 

^9.
Nas figuras 3.8, 3.9 e 3.10 apresentamos as densidades totais de carga ao
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GaAs:Se:As(0S)

FÌguta 3.6: Ðens'idøde tatøl d,e eargù, d,oa d,úmeros d;e As sobre uma superfíci,e,
,de Se,
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GaAs:S:As(0.5)

Figura 3,V:: Densid,ade toüal de carga d,os d,írneros d,e As so:bre amø su elfieie
d,e S.
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Figura 3.8: Densidade médi.a de carga na direçã,o [001], paro, unlo, superfície de

GaAs termi,nada em Ga, coberta con'L un'¿l, n'¿onocarno,da de Te, reconstruçõ,o
2x2, e após a adsorçã,o de uma rnolécula de As2

longo da direção de crescimento, equação 3.1, para as superfície terminadas
em Te, ,9e e ,S respectivamente. Verifi.camos uma distribuição mais concen-
trada, após a adsorção da molécula de As2, na superfície terminada em ,S, e

uma menor concentração para a superfície terminada em Te. Atribuimos este

efeito à uma maior interação eletrônica entre a molécula de As2 e a superfície
de ^9 (que apresenta uma maior diferença de eletronegatividade em relação
ao ás), e uma menor interação para a superfície de Te (que apresenta uma
menor diferença de eletronegatividade em relação ao ás). O ,Se apresenta uma
situação intermediária. Também podemos observar uma alteração nas densi-
dades de carga nas camadas mais internas de .4s e Ga, abaixo da superfície,
devido à adsorção da molécula de As2. Esta perturbação é muito pequena
no caso da superfície de ?e e mais intensa para a superfície de S, indicando
novamente uma interação eletrônica mais intensa no último caso, e frcando
novamente o ^9e numa situação intermediária.

Numa etapa seguinte, consideramos o processo de troca As * ,9e en-
tre os dímeros de ,4s da superfície e os átomos de ,9e da subcam ada, GaAs:Se:As
(O.S¡ -- GaAs:SeAs:Se(0.5), figura 3.11. Obtivemos que este processo de troca
não é energeticamente favorável, resultando num aumento da energia total de
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Figura 3.I0: Densi,dade média de carga na di.reção [001], po,ro, urna superfíci,e
de GaAs termi,nada em Ga, coberta conl urna n'ronocan'ro,da de S, reconstrução
2x2, e após a adsorçõ,o de uma molécula de As2

0.8  eY lQx2). Trabalhos teóricos de Schmidt e col. 170,72) indicam que numa
superfície de GaAs (110), coberta com meia monocamada ou uma monocamada
de ,9e, o processo de troca As -r,Se, onde o ás interdifunde para a superfície e

o ,9e para a subcamada (sentido contrá¡io ao nosso processo de troca), é ener-
geticamente favorável. Assim para uma superfície (110), não polar, a passagem
do Se para a superfície através de um processo de troca com o ,4s, não é ener-
geticamente favorável, da mesma forma que para uma superfície (001), polar,
esta mesma troca não é energeticamente favorável. Portanto, podemos inferir
que existe uma tendência dos átomos de ,Se interdifundirem para o substrato
de crescimento ( GaAs), através de um processo de troca As +> g¿.

Na configuração de equilíbrio da estrutura GaAs:SeAs:Se(0.5), os
átomos de .9e da superfície não dimerizam, resultando numa distância de
ligação igual a 3.94 Å entre si. As distâncias entre os átomos de ,5e da su-
perfície e os átomos de Se e de ,4s da subcamada são iguais ã, ds"_s":2.49 4,,,

e ds"-A"-2.33 Å. A soma dos raios de covalência é de 2.ZB L e 2.52,4.. Assim,
as ligações Se-As, após a troca Se ,- As, passam a apresentar um forte caráter
covalente.

Alguns trabalhos experimentais verificaram a formação de uma (ou
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Figura 3.1.1-: 'Vi"atß l:øterøI d,a sa erfície GaAs:Se(S):As(A.S) - (001), qtós a
troca As **. ,5e; mu:rizø reeonstruçõ,o 2x2. Na fi,gur\, as åtomas de G:q, sùa
representøtød,as por esferøs pretas., ,o As ,por esferøs bra,ncas e o Se(S) por
esferøs e:í:nzøs.
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várias) monocamada(s) de 5e sobre o GaAs (001), com o ,Se ocupando sítios

de -4s, através de um processo de troca Se -' As 174,76, 78], onde o ,4.s

da superfície é desorvido e o ,5e frca ligado às camadas de Ga,, resultando em

reconstruções lxl e 2xI. Este comportamento está de acordo com os nossos

resultados, onde a estrutura energeticamente mais favorável é aquela em que

o Ls está sobre o ,9e, e este ligado as subcamadas de Ga, GaAs:Se:As(0.5),
em relação à estrutura formada após a troca As .-+ Se, GaAs:SeAs:Se(0.5)'
Confirmando, desta forma, a tendência de interdifusão do Se pa a as camadas

de ,4.s do substrato. Por outro lado, o .4s que permanece na superfície apresenta

uma energia de adsorção de 0.12 eV menor (em valor absoluto) do que a

energia de coesão num "bulk" de As, portanto é possível que este desorva da

superfície de ,Se, a temperaturas relativamente altas, x a70'C 178). A sua

interdifusão para as subcamadas de ,9e, como no caso da superfície de Te, náo
é um processo energeticamente favorável, resultando numa superfície GaAs:Se,

com o ,9e ocupando sítios de Ls.
No caso da superfície de ,9, coberta com meia monocamada de ,4.s,

GaAs:S:As(0.5), o processo de troca ^9 
*' ás, ent¡e o dímero de ,4s da su-

perfície, e o ,S da subcamada, também é um processo energeticamente não

favorável; a energia total do sistema aumenta de 1.17 eV l(2x2) com este pro-

cesso de troca. A estrutura formada (GaAs:SAs:S(0.5)) apresenta meia mono-
camada de S sobre uma mocamada de ^9 

(50%) e ,4s (50%), e não verificamos
a dimerização dos átomos de ,5 da superfície. As distâncias de ligação com os

átomos da subcamada são iguais a d,s-¡"-2.22 L e ds-s-2.18 .Â', e a soma

dos raios de covalência resulta em2.22 Ä. e 2.08 Å respectivamente, indicando
que as ligações ,S-,4s apresentam um caráter covalente. Lembramos que antes

do processo de troca a distância ds-,q," era igual a 2.30.4,. Assim o caráter co-

valente da ligação é incrementado com a troca ^9 
.t ,4s, apesar deste processo

de troca não ser energeticamente favorável.
Semelhante à superfície GaAs:Se, a formação da superfície GaAs:S,

com o S ligado à uma subcamad a de Ga, é atribuida também a um processo de

troca As *- S, onde os átomos de ,4s da superfície são trocados pelos átomos
de .9 que são adsorvidos [85, 91, 92], formando predominantemente ligações
Ga-9, com o ,9 ocupando sítios de ,4.s. Os nossos resultados teóricos também
concordam com tal comportamento, já que (no sentido inverso) a passagem de

meia monocamada de ,S da superfície para a subcamada, ocupando sítios de .4s,

GaAs : SAs: ,9(0.5) - GaAs : ,9 : As(0.5), é um processo energeticamente
favorável. Porém, como a energia de coesão do -4s2 sobre a superfície GaAs:5,
é 0.54 eVlQx2) maior do que a energia de coesão do As2 num "bulk" de

As, é pouco provável que o ,4s desorva da superfície, mesmo à temperaturas
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relativamente altas. Este fato pode levar à formação de algum tipo de liga
ou amorfo de .4s e ,5 sobre a superfície de GaAs.'^9, como foi sugerido por
Lu e Graham [91], onde é observado uma estrutura formada por sulfeto de

arsênico (desordenado), sobre uma monocamada de .9ligado à uma subcamada
de Ga, em uma estrutura 1x1. A não dimerização do ,4s, para a estrutura
GaAs:S:As(0.5), deve contribuir para a formação desta estrutura desordenada
sobre o .9, já que é maior o número de ligações pendentes do ,4s da superfície.

Podemos resumir os processos de adsorção e troca de uma molécula
de As2 sobre as superfícies de GaAs:Te, GaAs:Se e GaAs:S. Os resultados
destes processos estão representados na tabela abaixo:

Tabela 3.\: Energi,as de adsorçõ.o (Eoo ) e troca (8""'", de uma molécula de

As2 sobre as superfícies de GaAs:Te, GaAs:Se e GaAs:S, com reconstruçõ,o

2x2. Na tabela, dA"-A" representa a distancia entre os ó.tomos de As adsorui-
dos, Ed"Í-*' representa a energia de deformaçã,o da molécula, pinter' repre-

senta a energ'i,a deai,do às trocas de cargas entre a molécula e a superfície.

dA"_ A"

tÄl

Edelorm.

IeV/dímerol

Eznter.

IeV/dímerol

6troca

lev l2x2)
Estrutura EAd

IeV/dímero]
-L.92

-2.48
-3.14

qan
L.¿ I

2.51

3.93

0.82
r.75
4.36

-2.74
-4.23
-7.50

-0.11
0.84
L.T7

GaAs:Te
GaAs:Se
GaAs:S

Da tabela acima verificamos que em todos os casos a adsorção de uma
molécula de As2 sobre a superfície de GaAs (001), coberta com Te,,Se ou ,S, é

um processo exotérmico, sendo a energia de adsorção maior, em valor absoluto,
para a superfície terminada em ,9 e menor para a superfície terminada em Te.

Podemos inferir a partir destes resultados, que a molécula de As2 frca mais
ligada à superfície de ,S, que apresenta uma maior diferença de eletronegativi-
dade e um menor raio de covalência em relação ao As, e menos ligada ao Te,

que apresenta uma menor diferença de eletronegatividade e um maior raio de

covalência (também em relação ao .4s). A adsorção sobre o ,Se é um caso inter-
mediário, apresentando praticamente os mesmos valores de eletronegatividade
e raio de covalência do ,4s.

Utilizando células com reconstrução 4x2 comparamos o efeito de re-
pulsão entre os dímeros de As sobre a superfície de ,Se e de .9, de forma a
verificar o mesmo efeito que ocorre sobre a superfície de ?e. Inicialmente
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Figura 3.12: Vi,sta lateral da superfíci,e GaAs:Se(S) (00t), 4 x 2, coberta com
doi,s dímeros de As (esfera branca) (cobertura de 50%), colocados em síti.os
ai,zinhos, figura superior. Abai,ro, o, n'resrno, superfì,cie, corn os dímeros coloca-
dos em sítios alternados. As esferas pretas representørn os átomos de Ga, e

as esferas c'inzas os átomos de Se(S).

colocamos os dois dímeros de .4s em sítios vizinhos; em seguida colocamos
os dímeros em sítios alternados, figura 3.12. Verificamos que ao afastarmos
os dímeros, a energia total do sistema é reduzida em 0.b6 eVl(ax\ e 0.64
eV l@xz) para as superfícies de ,9e e de ,S, respectivamente. Apresentando
portanto, uma redução na energia total menor do que no ca,so da superfície de
?e, onde a redução da energia total da superfície é igual a 0.83 eV/(4x2). Este
resultado indica uma repulsão menos intensa entre os dímeros de ,4s sobre a
superfície de ,Se e de S, do que sobre a superfície de ?e.

A superfície de ,5e (ax2) com os dímeros em sítios vizinhos apresenta
uma distância de ligação entre os átomos de ,4s, que formam os dímeros, igual a
232 Ã. Ao afastarmos os dímeros, esta distância passa para2.45Ä. A ¿istância
entre os planos de .4s a superfície e o plano de ,Se da subcamada passa de 1.b0
Å patu 1.26 Ä, indicando uma maior interação entre os dímeros ã a superfície
de ,Se quando os dímeros estão afastados. O mesmo efeito é verificado na
superfície de S (ax2), quando os dímeros estão dispostos em sítios vizinhos, a
distância de ligação entre os átomos de ás, que formam os dímeros, é igual a
2.33 Å', e quando afastados, esta distância passa para 3.89 Å. A distância-entre
o plano de Ls da superfície, e o plano de .9da subcamada, passa de 1.45 Å para

I
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0.91 Å, ao afastarmos os dímeros, novamente indicando uma maior interação
entre os dímeros de ,4s e a superfície de ,9.

3.3 Adsorção de urna segunda molécula de
Asz

De forma semelhante à superfície de Te, GaAs:Te, estudamos a ad-
sorção de uma segunda molécula de As2 sobre o ^9e coberto por meia monoca-
mada de,4s, GaAs:Se:As(0.5), e também sobre uma superfície de ,S, coberta
com meia monocamada de /s, GaAs:S:As(0.5), numa reconstruçã.o 2x2.

Inicialmente calculamos a energia de adsorção, onde obtivemos -0.45
eV/dímero e 1.14 eV/dímero, para as superfícies de Se, GaAs:Se:As(0.5), e de
S, GaAs:S:As(0.5), respectivamente. Desta forma a adsorção de uma molécula
de As2 sobre a superfície GaAs:Se:As(0.5) é um processo exotérmico, resul-
tando numa superfície de ,9e coberta com uma monocamada de As, GaAs:Se:As
(1.0).O mesmo não ocorre para a superfície de ,5, onde a adsorção de uma se-
gunda molécula de As2 é um processo endotérmico. Portanto, é pouco provável
a adsorção da segunda molécula de As2, formando-se uma monocamada de ,4s
sobre uma superfície de S, GaAs:S:As(1.0).

Na configuração de equilíbrio, para a estrutura GaAs:Se:As(1.0),veri-
ficamos a formação de dímeros de As, com uma distância de ligação entre os
átomos de Ls, que formam os dímeros, igual a2.0g A, e2.4L,Å. Formando assim
dímeros assimétricos (não equivalentes), semelhante à estrutura GaAs:Te:As
(1.0), com o dímero de menor comprimento de ligação posicionado a 1.34
Å acima do dímero de maio¡ comprimento de ligação. Comparando-se as
configurações de equilíbrio da estrutura GaAs:Se:As(0.5) e GaAs:Se:As(1.0),
isto é, antes e depois da adsorção da segunda molécula de ,4s2, verificamos que
a adsorção desta segunda molécula diminui a distância de ligação do primeiro
dímero em 0.10 Ä e o plano formado por estes dímeros sobe de o.og Å. em
relação à subcamada de ,5e. Tal comportamento é esperado, já que à medida
que o dímero se afasta do plano da superfície (Se), sobre o qual está adsorvido,
este fica menos ligado à superfície, procurando recuperar a configuração de
molécula livre, onde a distância entre os átomos de ás é igual a 2.08 Å. euanto
ao segundo dímero de ás, a distância de equilíbrio é igual a 2.0g Å, portanto
praticamente não interage com a superfície ficando a uma distância de 2.70 Å
acima do plano de ,Se, o que justifica a pequena deformação que o dímero sofre
em relação à molécula livre,

Apesar da energia de adsorção da segunda molécura àe As2, sobre o
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GøAs:se:As(0.5), indicar que o processo é exotérmico, -0.46 ev/dímero, esta
energia é muito maior do que a energia de coesão da molécu\a ð,e As2 numa
fase de "bulk" (romboédrica), A formação de algum tipo de aglomerado de ,4s
sob¡e o ,Se, passa a ser energeticamente bastante favorável, pois esta segunda
molécula fica muito pouco ligada à superfície, Como no caso da superfície de
?e, verificamos que a presença de uma subcamada de Se evita a adsorção de
moléculas de As2 em sítios vizinhos, o que é confirmado através dos cálculos
utilizando uma reconstrução 4x2 para o ,Se, apresentado na seção anterior,
evitando portanto a formação de aglomerados de ,4s sobre a superfície.

A formação de aglomerados de ,4s pode também ser evitada através
de urn processo de troca As ,t,Se, onde um dímero de ,4s da superfície troca
de sítio com um par de átomos de ,9e da subcamada. Este processo de troca é
energeticamente favorável, onde a energia total do sistema é reduzida de -0.82
eY I (2x2), ficando a superfície e a subcamada formada por meia monocamada
de ,9e e meia monocamada de As, GaAs:SeAs:SeAs.

Na configuração de equilíbrio a distância entre os átomos de .4.s dime-
rizados, da superfície, é igual a2.65,4., e entre os átomos de ,Se, que apresentam
uma pequena dimerização, é igual a3.4r Å, o qu" correspondem à deformações
de 33% e r4To, respectivamente, em relação às posições "zincblend". Também
verificamos uma forte interação entre os dímeros de ,4s e de ,5e, que apresentam
uma distância entre si de 2.42 Å, o que corresponde à uma deformação de 38%
em relação à estrutura "zincblend". A distância de iigação entre o,4s e o ,Se

é reduzida após atroca As *-,Se, passando de 2.49 Å,para2.J4 Å. A soma
dos raios de covalência vale 232 Å,; portanto o caráter covalente da ligação é
incrementado com a troca.

Como no caso da superfície de ?e, verificamos uma dependência entre
a energia liberada com a, troca As *, Se, e a cobertura de ás (d¿") sobre o ,Se.

Para 0¡r:0.5 o processo de troca não é exotérmico; a energia total do sistema
aumenta de 0.84 eVlQx2). Ao passarmos para 0¡,=I.0, o processo de troca
passa a ser exotérmico, onde a energia total do sistema reduz de 0.g2 eV lex2).
Portanto, a troca As *, ,9e é incrementada com o aumento da concentração
de ,4s sobre a superfície de ,Se.

Na seqüência ve¡ificamos a possibilidade de uma segunda troca As .t
,Se, ficando desta forma todo o ,ge na superfície e a subcamada formada por
átomos de ás, GaAs:As:Se(1.0). Este processo não é exotérmico acarretando
um aumento de energia de 0.7b evlQx2). Os átomos de ,Se da superfície
apresentam uma pequena dimerizaçâo, com uma distância interatômica de
3.58 Å, o que equivale à uma deformação de 9.3% em relação à estrutura
não dimerizada. A distância de ligação entre os átomos de ,Se da superfície,
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com o ás da subcamad,a, é igual a 2.49 Å, indicando um caráter parcialmente

ionônico para estas ligações, e também apresentando um valor de distância um

pouco maior ,. .o*p-ado com os resultados obtidos por Ohno [40], 2.38 Å.

Portanto, podemos afirmar que na segregação do ,Se, GaAs:As:Se(1.0), para a

superfície de crescimento, através de um processo de troca de dímeros, entre

primeiros vizinhos, somente parte do ,9e segrega pala a superfície; e outra parte

fica "presa" na superfície inicial) numa proporção de 50%, permitindo desta

forma, a construção de estruturas com dopagem tipo delta de ,Se, [95, 96].

É int"resrante comparar as energias totais das estruturas GaAs:Se:As

(1.0)e GaAs:As:Se(1.0), superfície formada por uma monocamada de .As sobre

o .9e, e superfície formada pol uma monocamada de ,Se sobre o As, respecti-

vamente. Verificamos que a estrutura GaAs:As:Se(1.0) apresenta uma energia

total 0.08 eVlQxZ) mais baixa do que a estrutura GaAs:Se:As(1.0). Por-

tanto, a estrutura com todos os átomos de ,9e na superfície de crescimento é

uma fase energeticamente mais favorável, em relação a fase em que todo o ,9e

frca na subcamada e coberto pol uma monocamada de .4s. Porém, tal fase

(GaAs:As:Se(t.0)) é pouco provável de ocorrer devido a existência de uma

fase intermediária (GaAs:SeAs:,Se,As), que é energeticamente mais favorável.

Apesar da formação da estrutura GaAs:S:As(1.0), através da ad-

sorção de uma segunda molécula de As2 sobre a superfície GaAs:S:As(0.5),

não ser um processo exotérmico, verif.camos a configuração de equilíbrio desta

estrutura, Os átomos de ,4s da superfície dimerizam, com a distância in-

teratômica igual a 2.50 ,Å. e 2.41Ä, com o dímero de maior comprimento 0'04

Å abaixo do dímero de menor comprimento, seguindo a mesma tendência das

estruturas, GaAs:Te:As( 1.0) e GaAs:Se:As( 1.0).
Na sequência verifrcamos o processo de troca As *-+ ,9, entre um

dímero de .4s da superfície e um par de átomos de S da subcamada. O pro-

cesso é exotérmico, com uma redução na energia total de 1.85 eV/(2x2). Na

configuração de equilíbrio, a superfície e a subcamada são formadas por meia

monocamada de Ls e meia monocamada de ^9, onde os átomos de ás dime-

rizam, com uma distância de equilíbrio igual a2.64 Ä, e os átomos de ^9não
apresentam nenhuma dimerização . Verificamos também uma interação atra-
tiva entre o dímero de Ls e os átomos de ,5 da superfície, com uma distância
de equilíbrio igual a 3.22 Å, qu" correponde à uma deformação de 18 Yo em

relação à estrutura "zincblend".
Em seguida verificamos a possibilidade de uma segunda troca As *.

,S, ficando desta forma todo o .9 na superfície sobre uma monocamada de ,4.s.

Obtivemos um aumento na energia total de 0.06 ev/(2x2), indicando que tal
processo não é energeticamente favorável. Porém, o aumento da energia total
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do sistema com esta segunda troca é uma ordem de grandeza menor do que

no caso das superfícies de Te e de Se.

Os processos de adsorção e troca de uma molécula de As2 sobre as

superfícies de,5e e Sestão representadas nas figuras 3.13 e 3.14.
Na tabela abaixo apresentamos um resumo dos resultados da adsorção

e troca de uma e duas moléculas de As2 apresentadas nesta seção:

Tabela 3.2: Energi,a de adsorçã,o da segunda molé.cula de As2 @ea', sobre

as superfíci,es de GaAs:Te, GaAs:Se e GaAs:S, e a uari,açõ,o da energia total
deui,do aos processos de troca entre os d,tomos de As, adsorui,dos, e os á,tomos
de Te, Se e S da subcømada (Et"-tîoca e Û2"-troca).

E^o eV/dímerosEstrutura EL"_troca ley l2x2) EZ" -t|'oca. eY l2x2l
GaAs:Te
GaAs:Se
GaAs:S

-0.2r
-0.46
1.34

-1.16
-0.82
-1.85

0.77
0.75
0.06

Comparando de forma geral os resultados obtidos para os processos
de adsorção e troca, de uma e duas moléculas de As2 sobre as superfícies de
GaAs:Te, GaAs:Se e GaAs:S, verificamos que o As2 frca mais ligado à camada
de S, que apresenta uma maior diferença de eletronegatividade, em relação ao

-As, e fica menos ligado à camada de Te, que apresenta uma menor diferença de
eletronegatividade em relação ao .4s. Esta maior ou menor interação entre a

molécula e a superfície está diretamente relacionada com uma maior ou menor
deformação da molécula, em relação à sua configuração de equilíbrio. Quanto
aos processos de troca entre o As2 adsorvido e os átomos da subcam ada, Te,

Se e S, verificamos que a troca é energeticamente favorável somente para a
subcamada de ?e, enquanto que para as subcamadas de ,5e e ,S verificamos
um aumento da energia total do sistema. Este aumento da energia (passando
de um processo energeticamente favorável, para o 7e, para um processo ener-
geticamente não favorável, para o ,5e e ^5), também proporcional a diferença
de eletronegatividade entre os átomos da superfície e o átomo de ,4s. Este
comportamento confirma a ação surfactante de Te, bem como a formação de
uma ou várias monocamadas de Se ou de ,9, sobre o GaAs (001), através de
um processo de troca As *- {,9e,,9}, onde os átomos de ,9e ou Socupam os
sítios de ,4s. Quanto ao processo de adsorção de uma segunda molécula de
As2, verificamos que este processo é exotérmico somente para as superfícies de
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Figura 3.r3: Diagranìn dos passos de ad,sorçã,o e troct, d,e uma molécula d,e As2
sobre urnz" superfíci,e de GaAs:Se (001).

?e e de ,se, porém o valor obtido para a energia de adsorção indica um pro-
cesso de adsorção física, isto é, sem uma significativa interação química entre a
superfície e a molécula de -4s2. Enquanto que a adsorção da segunda molécula
de As2 sobre a superfície de .g, é um processo endotérmico.
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Capítulo 4

Interface GaAs/Si(Ge) / 
^lAs

Dentro do estudo das interfaces, realizados nos capítulos anteriores,
estudamos a estabilidade, a estrutura eletrônica, e a influência da presença do
Te, no valor do VBO da interface GaAs/Inl,s. Utilizando-se os mesmos pro-
cedimentos de cálculos, neste capítulo procuraremos determinar a influência
do ,Sz e do Ge, no valor do VBO da interface GaAs/Alás, em função da or-
dem de crescimento dos materiais. Para uma concentração de uma monoca-
mada de Sz ou de Ge. Alguns ¡esultados experimentais indicam uma variação
de 0.4 eV a 0.6 eV no valor do VBO [97, 99, 100, 101], devido a inclusão
de Sz ou Ge na interface GaAs/AlAs. Nestes mesmos trabalhos experimen-
tais, é verificado que esta variação no VBO está intimamente relacionada
com a ordem de crescimento dos materiais, isto é, se AlAs é crescido sobre
o GaAs (001), AIAs/Si.(Ge)/GaAs, ou se o GaAs é crescido sobre o AlAs
(001), GaAs/Si(Ge)/AlAs. Alguns resultados teóricos de Peressi e col. [98]
apresentam uma boa concordância com as medidas experimentais de VBO,
em função da ordem de crescimento dos materiais e a concentração de Si(Ge)
na interface. Porém, para concentrações maiores do que meia monocamada de
Si(Ge), os resultados experimentais indicam uma saturação do VBo, enquanto
que os resultados teóricos apresentam um comportamento quase linear com a
concentração de Si.(Ge), divergindo dos resultados experimentais. Um recente
trabalho experimental de Chambers e flan [103], propõe que a formação de
ligações S|-III e Si,-V seja responsável pela saturação do VBo com a concen-
tração de ,Si na interface.

Desta forma, calculamos o vBo para as interfaces GaAs/si.(Ge)/AtAs
e AlAs/Si(Ge)/GaAs, isto é, para a interface com o GaAs crescido sobre o AlAs
(001), com uma monocamada de ,9i ou de Ge entre os materiais, e para a inter-
face com o AlAs crescido sobre GaAs (001), com uma monocamada de ,Sz ou de
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Ge entre os materiais, respectivamente. Quanto a dependência do VBO com

a ordem de crescimento dos materiais, partimos da hipótese de que quando é

depositado o AlAssobre GaAs (001), com uma monocamada de Si ou de Gena

interface, os átomos de Si(Ge)tenderão a segregal para as camadas de AlAs,

isto é, na direção da superfície de crescimento. De forma análoga quando

GaAs é deposiiado sobre o AlAs (001), os átomos de Si ou Ge procurarão

segregar para as camadas d,e Go,As. A segregação do ,si para a supeúícje de

crescimento foi verificada nos trabalhos experimentais de Brandt e col. [104]'

no crescimento do GaAs sobre o GøAs (001) coberto com ,92' Neste mesmo

trabaiho foi verificada a formação de defeitos do tipo: Si6o, Si¡r, Si - X
(defeitos complexos) e a formação de pares si6o - si¡". onde este último

ìipo d" defeito torna-se mais evidente com o aumento da concentração de Si,

aproximando-se de uma monocamada epitaxial de '9i'
Baseado nesses resultados, para a simulação da interface, AIAs/Si(Ge)

/GaAs, consideramos meia monocamada de Si'(Ge)ocupando sítios de Gø ou
'AI, 

Si6o ou .9i¿¡(Ge¿t), e meia monocamada de si,(Ge) ocupando os sítios

ð,e' As,"bi¡,(Gro"), imersos nas camadas de AlAs vizinhas à interface, SiA'!"

(G "i,!' ). 
Para a interface G aAs / Si ( G e ) / AIA s, consideramos novamente meia

nrorrã.u*uda d.e Si(Ge)ocupando sítios de Ga ott' Al, e meia monocamada de

Si.(Ge)ocupando sítios de .4s imersos nas camadas de GaAs vizinhas à inter-

raàe,'si?o!o" (G"lio'). Evidentemente a segregação do sz ou de Ge é maior

do que áou, *ooocamada^s, porém a sua concentração deve ir reduzindo à me-

dida que nos afastamos da região da interface entre os materiais. Portanto,

consideramos que somente os átomos de Si ou de Ge das primeiras monoca-

mad.as, vizinhas à interface, têm uma influência signifi.cativa na variação do

VBO, através da formação de defeitos de ^9iso, Si¡"(Ge¡"), Si¡¡(GeA¡) e a

formação de pares, Sico- Si* e Sin - Si¿"(Ge¡¡ - Gee,)'
Os cálculos foram realizados utilizando-se uma supercélula com pe-

riodicid.ad e n--5, conforme a frgura 4.1. No plano (001) utilizamos uma recons-

trução 2x1,, a frm d.e considerar 2 átomos de Si(Ge), na interface GaAs/AIAs,

possibilitando a formação de defeitos do tipo, Sico, Si¡¿, Si¡" e pares Sico,¡t-
,Si¿,. Para a integração da primeira zona de Brillouin utilizanos um conjunto

de dois pontos especiais, e uma energia de corte de 12 Ry para a expansão das

ondas planas. As relaxações foram feitas até os segundos vizinhos em torno

dos átomos de Si(Ge), e consideramos força "nula" valores menores do que

5 x 10-5 unidade atômicas. A determinação do VBO foi feita utlizando-se o

procedimento proposto por Baroni e col [105]:

LE, - lE, - Vlco,+" - lE, - Vlete, I lVc"o, - V¡,o,], (4'1)
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Figura 4.1: Vi,sta lateral da supercélula util'izada para o cálculo da i,nterface
AlAs/Si/GaAs (AlAs deposi,tado sobre o GaAs, corn uma nTanocamada de Si,

entre os materiai,s), formando Si6o e Sii:!". A esferas pretas representam os
á,tomos de As, as esferas brancas os átomos de Al, as esferas cinza-escuros
os átomos d,e Ga, e os átomos de Si,(Ge) estã.o representados pelas esferas
cinza-claros.

já citado nos capítulos anteriores. A partir da equação acima verificamos que a
variação do VBO, com a inclusão de .92 ou Ge, é atribuida à variação no último
termo do lado direito da equação, que é uma medida do dipolo na interface
entre os materiais, devido às trocas de cargas nesta região.

4.L Interface AlAs/GaAs
Inicialmente determinanos o VBO da interface AlAs/Ga.As, sem a

presença de Si,(Ge). Obtivemos um VBO de 0.39 eV, o que está em boa con-
cordância com algumas medidas experimentais, por exemplo, 0.42 eY obtido
por Sorba e col. [101] e 0.39 ev obtido por Katnani e col [106]. Apresenta
também uma boa concordância com alguns resultados teóricos como, 0.45 eV
obtido por Bylander e Kleinmann [107] e 0.41 eV obtido por Zhang e col.

[108]. Por outro lado Dandrea e col. [fOO] oUtiveram teóricamente um VBO
de 0.49 eV. Na flgura 4.2 apresentamos um esquema do perfil das faixas de
energia para esta interface. A decontinuidade do fundo da faixa de condução,
"conduction-band-offset" (CBO), foi obtido somando-se os valores experimen-
tais das faixas proibidas ("gup") de cada um dos mate¡iais. Este procedimento
é justificado devido à deficiência da teoria do funcional densidade, em dar uma
boa estimativa da largura da faixa proibida dos materiais. Na figura 4.3 apre-
sentamos a variação da densidade de carga, relativa aos respectivos materiais
pnros (GaAs e AlAs), com a formação da interface AIAs/GaAs. Verificamos
que as trocas de carga ocorrem numa região bastante restrita à interface, e o
sentido das trocas é das camadas de AIAs para as camadas de GaAs, o que
estáde acordo com os resultados obtidos por Bylander e Kleinmann [107].
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Figura 4.4: Vista lateral da interface AlAs/Si.(Ge)/GaAs, com a segregaçõ,o

de ó,tomos de Si. para as camadas de AlAs. A esferas pretas representam os

d,tomos de As, as esferas brancas os d,tomos de AI, as esferas cinza-escuros
os átomos de Ga, e os d,tomos de Si(Ge) estõ,o representados pelas esferøs

c'inza-claros.

4.2 Interface AlAs/Si(Gu)/GaAs
Com a inclusão de uma monocamada de Si (Ge) entre os materiais,

esperamos a segregação destes elementos para as camadas de AlAs, conforme
argumentado no início deste capítulo. A topologia das interfaces estão repre-
sentadas nas figuras 4.I e 4.4, para o caso da interface com ,9i.

A interface da figura 4.1, apresenta o Si6o e o outro átomo de ,9i

ocupando um üm sítio de ,4s imerso na.s camadas de ,AlLs vizinhas à interface,
SiÎ!'. Para esta estrutura obtivemos um VBO de 0.22 eV, e na flgura 4.5
apresentamos o perfil das faixas de energia. Nos trabalhos experimentais de

Sorba e col. foi verificado um VBO de aproximadamente 0.08+0.07 eV [97]
e 0.05t0.07 eV [101], enquanto que Bratina e col [99] obtiveram um VBO
de 0.10Ì0.08 eV. Neste caso, apesar do nosso resultado seguir a tendência de

uma redução de VBO com a inclusão do ,Si, quando AlAs ê depositado sobre
o GaAs (001), o valor calculado está fora do intervalo de erro das medidas
experimentais.

Em seguida determinamos o VBO para a interface indicada na figura
4.4, onde temos Si¡¡ e Sii'!', também sem a formação de pares Si-Si. Neste
c¿rso, os dois átomos de ,Si estão ime¡sos nas camadas de AlAs. Obtivemos
um VBO de 0.18 eV, o que está mais próximo dos resultados experimentais de

So¡ba [97] e Bratina [99], neste caso dentro do intervalo de erro experimental.
Na figura 4.6 apresentamos o perfil das faixas de energia.
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Figura 4"5: PerfiI das fai:røs d,e e:mersia ila, inteyføee ArAs/si,l?das" eorn a,

fonnøçúo iLe s'i,s." e Si¿!!', corn parte de si segregad,o pa;rø øs cc¡vna,ilas de
AlAs uíøånh,øs à, íntcrføae" Os u,ølores estão dad,os srn eV.
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Figura 4.6: PerfiI das fai,ras de energi.a da i,nterface AIAs/Si/GaAs, conr o,

formaçõ,o d,e Si;it e Sil!" , corn parte de Si, segregado po,rl, a,s camad,as d,e

AlAs ui,z'inhas à, i,nterface Os ualores estã,o dados em eV.

AlAs

GaAs
BC

Es P 
= 2.23

BV

Vo"o. = -6.75

Vn¡n" = -8'96

calculamos também o vBo para a interface GaAs/si/AlLs, onde
o GaAs é depositado sobre o AlAs (001), coberto por uma monocamada de
Si. Nesta situação o Sz irá migrar para as camadas de GaAs. As estruturas
calculadas estão indicadas nas figuras 4.7 e 4.8. Na figura 4.2, verificamos a
formação de pares sico - sil:o" e obtivemos um vBo de 0.59 eV. sorba e
col. obtiveram um VBo de aproximadamente 0.20+0.08 eV [101] e 0.62f0.07
ev [97] e Bratina e col. obtiveram também 0.67+0.08 eV, indicando uma
razoável concordância entre os nossos resultados e os resultados experimentais,
e seguindo a tendência de aumento do VBO com a deposição do GaAs sobre
o AIAs (001), com ,9i. Para a interface da figura 4.8, onde também ocorre a
formação de pares si,u- silio", obtivemos um vBo de -0.63 ev, apresentando
uma melhor concordância com os resultados experimentais. Na figura 4.g,
apresentamos o perfil das faixas de energia para este caso.

Devido ao tipo de ¡econstrução utilizada na interface, (2x1), ao segre-
garmos os átomos de ,9i para as camadas de GaAs, ocorre a formação de pares
Si-Si, enquanto que para o ,S'i segregado para as camadas de AtAs (dentro do
nosso modelo), não ocorre a formação de pares Si-Si. portanto, verificamos em
seguida se a variação do VBO, que é atribuido ao aumento (redução) do dipolo
da interface, é devida à formação (ou a não formação) destes pares. para isto,
calculamos uma interface com reconstrução 1x2, invertendo a formação dos

CBO = 0.53

Es"P = 1 .52

VBO = 0.18

Li = 2.21
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Figura 4.7: Vi,sta lateral da i,nterface GaAs/Si/AlAs, com o, segrega,çã,o de
d,tomos de Si' po,ro, as camadas de GaAs. A esferas pretas representanr os
d,tomos de As, as esferøs brancas os ó,tomos de AI, as esferas c'inza-escuros
os d,tomos de Ga, e os d,tomos de Si.(Ge) estão representados pelas esferas
cinza-claros.

Figura 4.8: vi,sta lateral da i,nterface GøAs/Si,/AlAs, com a segrega,çõ,o de
átomos d'e Si, po,ro, 0,s camadas de GaAs. A esferas pretas representarn os
átomos de As, as esferas brancas os átomos de Al, as esferas cinza-escuros
os ó,tomos de Ga, e os dtomos de Si,(Ge) estã,o representados pelas esferas
c'inza-claros.
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Figura 4.10: Vista lateral da ,interføce AlAs/Si/GaAs, com 0, segregaçã,o de

átomos de S'i para as camadas de AlAs. Com a formaçã,o de pares SiG^-Sill!".
A esferas pretas representam os átomos de As, as esferas brancas os titomos
de Al, as esferas cínza-escuros os átomos de Ga, e os átomos de Si(Ge) estã,o
representad,os pelas esferas cinza- claro s.

pares. Isto é, para o AlAs/Si/GaAs, a segregação do Sz que é no sentido das
camadas de AlAs,leva agora à formação de pares Sico- Si,!", figura 4.10.
Para o GaAs/Si/Alás, onde a segregação acontece no sentido das camadas
de GaAs, porém sem a formação de pares Si-Si, figura 4.11. Obtivemos um
valor de vBo igual a 0.25 eV para a interface AlAs/Si/GaAs, e 0.60 eV para
a interface GaAs/Si/AIAs, o que concorda bem com os resultados (calculados)
anteriores, onde a formação dos pares era invertida. Portanto, o aumento ou
a redução do dipolo da interface não é devido a formação (ou a não formação)
de pares Si-Si.

A partir das figuras 4.1 e 4.4, referente à interface AIAs/Si./GaAs,
onde verificamos uma redução do dipolo da interface (reduzindo o VBO), pode-
mos inferir que esta redução do dipolo é indiferente quanto à ocupação do ,gi
nos sítios de valência III, os sítios de Ga ou Al. O mesmo acontece com a
interface GaAs/Si'/AlAs. Desta forma, a diferença básica entre estas estru-
turas é a posição do ^92 

que ocupa os sítios de ás. Verificamos que o dipolo
(da interface) aumenta ou diminui com a ordem das posições dos planos de Sz

na interface. Assim, desiocando-se no sentido das camadas de GaAs para ¿LS

camadas de AlAs, o dipolo aumenta quando passamos primeiro por um plano
que contém Sil"o", e em seguida ao plano com.9i6o ou,Si¡¡, isto é, quando o

^9i¿, está imerso nas camadas de G¿ás vizinhas á interface. No caso contrário,
verificamos uma redução do dipolo, quando encontramos primeiro um plano
de Si6o ou ,9i¿¡, e em seguida um plano de si¿l!". Neste caso o ,sz está ime¡so
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Figura 4.11: Vi,sta lateral da interface GaAs/Si/AIAs, com a segregaçã,o de

átomos de Si, po,ra as camadas de GaAs. Sem a formaçã.o de pares Si-Si. A
esferas pretas representam os átomos de As, øs esferas brancas os ¡itomos de

AI, as esferas c'inza-escuros os d,tomos de Ga, e os átomos de Si(Ge) estao
representados pelas esferas cinza-claros.

nas camadas de ,41,4s próximo da interface.
Baseado nos mesmos procedimentos de cálculo, determinamos a varia-

ção do VBO com a inclusão de uma monocamada de Ge entre o AlAs e o GaAs,
e a sua depedência com a ordem de crescimento dos materiais.

Para a interface GaAs/Ge/AL4s, semelhante à frgura 4.8, onde espe-
ramos a segregação do Gepara a,s camadas de GaAs, formando Ge¡¡ e G"X:o"
imerso nas camadas de G¿.As próximo à interface, obtivemos um VBO de 0.59
eV. Resultados experimentais de Bratina e col. [99], indicam um VBO de 0.75
:t 0.08 eV, para uma deposição de 1.1 monocamada de Ge.

No caso da interface AlAs/Ge/GaAs, onde o Geirá" procurar segregar
para as camadas de AlAs, semelhante à figura 4.4, formando Gea¡ e Gejl!',
obtivemos um VBO de 0.19 eV, apresentando uma melhor concordância com os
resultados experimentais de Bratina [99], 0.18 + 0.08 eV. O perfil das faixas de
energia está indicado na figura 4.12. Portanto, podemos afi¡mar que a variação
do VBO com a ordem de crescimento dos materiais, no caso do Ge, segue o
mesmo comportamento do caso do ,Si, isto ê, o Ge segrega para as camada^s
de GaAs, na estrutun GaAs/Ge/AlAs, aumentando o vBo, devido ao Ge¡"
imerso nas camadas de GaAs. o VBo é reduzido quando o Ge segrega para
as camadas de AlAs, na estrutura AIAs/Ge/GøAs, devido ao Ge¡" imerso nas
camadas de AIAs.

A partir dos resultados obtidos, podemos inferir que a dependência
entre o VBO da interface GaAs/Si(Ge)/AlAs e a ordem de crescimento dos
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Figura 4.12: Perfi,I das faixøs de energi,a da interface AIAs/Ge/GaAs, con'¿ o,

formaçõn de Gea¡ e Gef;!", corn parte de Ge segrego,do para as ca,nxo,das de

AlAs ui,zinhas ò. interface. Os ualores estã,o do,dos em eV.

materiais, para uma concentração de uma monocamada de Sz ou de Ge, na

interface GaAs/AlAs, é devido a segregação do Si.(Ge) na direção da superfície

de crescimento, resultando na formação de ,5i6o, Si¡¡, Si¡" e de pares Sico,¿¡-
,Si¿". Verifrcamos um aumento do VBO, em relação à interface GaAs/AlAs,
quando o Si¡, está ocupando um sítio de ,4s que está ligado às camadas de

GaAs, Sil¡o". Por outro lado, o VBO é reduzido quando o Si¡" está ocupando

um sítio de ,4.s, ligado às camadas de AlAs, Si,iY'. O mesmo efeito ocorre

para o Ge. Também podemos inferir que o aumento ou a redução do VBO é

indiferente quanto a ocupação, pelo ,Si ou pelo Ge, dos sítios de cátions, Gø

ou Al, bem como a formação ou a não formação de pares Si-Si.

CBO = 0.52

EsuP = 1 .52

VBO = 0.19

LV = 2-22
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Capítulo 5

Conclusões

Utilizando-se métodos de primeiros princípios, realizamos a simulação
dos processos de adsorção e troca de uma molécula de As2 e dos átomos de
1n, sobre o GaAs (001), coberto com uma e com meia monocamada de Te,
procurando entender os mecanismos envolvidos na sua ação surfactante no
crescimento epitaxial do InAs sobre o GaAs (001). Nossos resultados indicam
que a presença de uma monocamada de ?e, sobre o GaAs (001), leva à uma
interação repulsiva entre os dímeros de .4s adsorvidos, evitando a formação
de aglomerados de ,4s na superfície. Em seguida realizamos uma troca As *-
?e, entre os dímeros de ás da superfície, e os átomos de Te da subcamada.
Verificamos que somente uma parte do Te, meia monocamada, segrega para
a superfície de crescimento. Portanto, partindo-se de uma monocamada de
7e sobre o GaAs (001), te¡minado em Go, e baseado num processo de troca
As r- ?e entre primeiros vizinhos, somente parte do Te irá segregar para a
supefície de crescimento, reduzindo a energia livre do sistema. A outra parte do
Te fr'cará" presa na interface entre os materiais, dando origem à uma estrutura
tipo delta de Te.

Através do cálculo da energia de formação da interface GaAsf InAs
com a presença do Te entre os materiais, obtivemos uma energia de formação
positiva, indicando que esta estrutura não é energeticamente estável. Em
seguida através do cálculo da energia de formação relativa, para uma estrutura
formada por uma monocamada de InAs, sobre o GaAs (001), colocando o
Te em várias configurações entre a interface e a superfície, veriflcamos que a
presença do Te reduz a energia de formação da interface. Porém, a estrutura
energeticamente mais favorável é aquela em que todos os átomos de Teficam na
superfície, sobre a monocamada de /n,4s (001). Se o processo de segregação do
Te, da interface para a superfície, ocorrer através de uma troca entre segundos
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vizinhos, isto é, o 7e passa para a superfície somente após a deposição do Ls
e do In, de forma que o Te ao segregar sempre ocupe sitios de Ls, a estrutura
energeticamente mais favorável é aquela em que todo o Te frca na superfície
de crescimento. Portanto, podemos afirmar que a estabilidade no crescimento
pseudomórflco do InAs, sobre o GaAs (001), não é devido à presença do Te
na interface entre os materiais, e sim devido à presença do Te na superfície de
crescimento, sobte o InAs. Calculamos a estrutura de faixas de energia para
a interface GaAsf InAs, com a presença de meia monocamada de ?e entre os
materiais. Verificamos que o 7e introduz um estado semi-ocupado, próximo
do fundo da faixa de condução, com um dispersão de 0.11 eV na direção12,
para uma periodicidade n: 3, passando para uma dispersão igual a 0.05 eV,
para um periodicidade n : 5. Em seguida calculamos o VBO desta interface,
apresentando uma boa concordância com os resultados experimentais.

Quanto à ação surfactante do ?e, sobre as camada ð.e In, verificamos
que a estrutura energeticamente mais estável é aquela em que toda a mono-
camada de Te segrega para a superfície de crescimento, também baseado num
processo de troca Te *- In entre primeiros vizinhos. Este fato indica que o Te
é completamente surfactante para as camadas de In.

Comparando-se as energias de adsorção e troca de uma molécula de
.4s2 sobre uma superfície de GaAs (001), coberta com outros elementos da co-
luna VI (.9e e ,S), verificamos um aumento da energia de adsorção (em valor
absoluto) proporcional à diferença de eletronegatividade entre o ,4s2 e a su-
perfície de adsorção (Te, Se e ,9). A molécula de As2 frca mais fortemente ligada
à superfície de ,S e menos ligada à superfície de ?e. o processo de troca As <+

{ Te, Se ou ^9 } é energeticamente favorável somente para a superfície d,e Te.
Isto é, somente para a superfície coberta com uma monocamada de ?e, sobre
o GaAs (001), a passagem do Te para a superfície de crescimento baseado num
processo de troca As *- ?e (entre primeiros vizinhos), reduz a energia livre da
superfície. No caso do ,5e e do ,9, estas trocas levam à um aumento da energia
livre. Nossos resultados indicam que o aumento da energia livre, é propor-
cional à diferença de eletronegatividade entre os elementos da superfície e a
molécula de As2, passando de um processo energeticamente favorável, no caso
do Te, que apresenta uma eletronegatividade muito próxima do .4s, para um
processo energeticamente não favorável, no caso do ,ge e do ,9, onde o ^9 apre-
senta uma maior diferença de eletronegatividade em relação ao As. Portanto,
podemos inferir que entre os element os, Te, Se e ,S, somente o Te apresenta
características de um elemento surfactante, em um crescimento epitaxial do
1n,4s sobre o GaAs (001), ou no crescimento epitaxial d,o GaAs sobre o GaAs.
Por outro lado, o indicativo de que os processos de troca As *- Se e As *. S
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não serem energeticamente favoráveis, está de acordo com as verificações ex-
perimentais da formação de uma (ou várias) monocamadas de ,9e ou de S sobre

o GaAs (001). A formação de tais estruturas é baseada num processo de troca
entre o ,4s e o ,Se ou o S, o que está de acordo com os nossos resultado dos

cálculos de energia total.
Dentro do estudo das interfaces de materiais III-V, analisamos a de-

pendência entre a descontinuidade da faixa de valência, ("valence-band-offset" )
VBO, da interface GaAsf AIAs ,com a presença de uma monocamada de ,5i ou
de Ge entre os materiais, e a ordem de crescimento das camadas. Isto é, o au-
mento do VBO quando o GaAs é depositado sobre o AlAs (001), ou a redução

do VBO quando o AlAs é depositado sobre o GaAs (001). Os nossos resul-

tados indicam que o aumento do VBO, para a estrutura Ga,As/Si(Ge)lAlAs,
é devido aos átomos de Si ou de Ge que segregam no sentido da superfície
de crescimento, isto é, para as camadas de Ga.As, com o,9i (Ge) ocupando
sítios de ,4.s ligados às camadas de Gø,As vizinhas a interface. O sentido de

segregação do átomos de Si ou Ge, para a superfície de crescimento também
é responsável pela redução do VBO na estrutura AlAslSl,(Ge)lGaAs. Neste

caso a redução do VBO é devida aos átomos de ,5i ou de Ge que segregam
para as camadas de AlAs, ocupando sítios de ,4s ligados às camadas de AlAs
vizinhas à interface.
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Apêndice A

Energia de intera
elét trolf.-lon no espaço dos
rnomentos

Aqui apresentaremos as p¿Nsagens matemáticas para a obtenção da
energia de interação elétron-íon (8"¡.-.¿on) no espaço dos momentos, e a obtenção
do termo o que aparece na expressão da energia total ao somarmos os termos
divergentes para G : 0, ou seja, a energia de Hartree (Err) 

" 
a energia devido

à parte local do pseudopotencial para valores grandes de r.
Dada uma função periódica, Í(ù - f (r-* ^Ë¡, "lu 

pode ser expandida
numa base de ondas planas, 

";d''-, 
onde i é ,t* vetor da rede recíproca, õ =

mtÛt * mzËz * msis, onde rn¿, (z - 1,2,3) são números inteiros. Os vetores
da rede recíproca e os vetores da rede direta Ç estão relacionados por: ir.8¡ :
2tr6¿,¡. Desta forma a função /(i) pode ser escrita como:

/(i) : Ðl(Õ)rnõ.F, (A.1)
õ

onde os coeficientes da expansão são dados por:

ÍG) : å Inu'u'f (í)do, (A.2)

que resulta da seguinte igualdade:

å In"uu*u'\idu = 6êd,. (A.3)

No nosso caso a densidade de carga p(Ò . os potenci aisvs(í) .v"*(Ò
são periódicos na rede, portanto podem ser expandidos diretamente na forma

ção
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da eqnação A.1 e os ise-us coeñcie¡.tee dados por 4.2. Devido à periodicidade
do cristal, podemos trocar o volume do ffistil (o) pelo volume de uma célula
unití¡ia(.f),)"

O pseudopote,nc-ia,l total numr sóIido cristalino pod.e ser dado cor.no
unra 'soma de pse,udopoteneiais iônioos:

tf'-ø(ü=Lvf;-^V-ã-rj), (A,4)
Ë,¡

A energia devido ao pseudopotencial é dada por:

\ !.ú;¡(dûro' 
'-^" (i')v ,{r)du :

n,h

-Ðn äf, 
v;¡r¡Û¡ï'-iø''(F - ñ' - i,¡v *o(td, (4.5)

onde a soma em ??,, Ë é feitu sobre todos os estados ocupados.
Utiliøando a funçã,o de onda exparidida,mlna base de ondas planas:

v**.(f,):Ð C.*,¡(ê)d(ñ-d).r, (A"6)
e

,subst-ituida na equaçã;o, .4.5, temos:

,H ¿ vl r('){o'-*(r}v*66d, =

: ÐÐÐ c;*(d)c^r(d)x
n,k,I Rj G,G'

f e-itÉ.+G'),rft,i-* V- ñ - i.¡¿tË+ô,- du,

=ÐÐ!c:,É(d)c^8(d)x
n,Ê,t ñ.,i ê,ê,

!e-aÉ+ê',1.(r+E+r)frr:-^.1rt¡"tã+ð),F,+ã+¿])d-,

: Ð f c;¡1d')c*,;(d)*
GrGt a,k,l

f etd-õ't.ñ ¡ efd,-rã' ¡.tt I r-4Ê+ë, ¡.rfw.--', 
¡4ra\Ë+ð),r gu,

ñ7r

(A.7)

(A.8)

(A.e)
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:0 Ð Ð c;,rtd,¡c,.rçd7x
é,G'n,É.t

1¡

Ð sr(d - Ø* J "-'tu*e't'íi¡,rs'-íon(F)e¿&+G)'ídu,j

:f¿Ð Ðc;¡G')c,.¿(i)x
ê.d'n,É,1

Ð sr(d - d')ç,f; -^"(Ë + ë' ,É + ð¡,
i

s(d- ð'):k? 4ê-ð')í,,

* I"- 
i1É + ê' ¡.,- lvi,î;^" (û *

Ð ¡r¿,¡ (Ð P,) u'G*êt' ao,

(A.10)

(A.11)

onde
(A.12)

é o fator de estrutura atômico. O elemento de mat¡irV¡,¡]i,+d',Ë+i¡ e auao

por:

u,¡(Ë + d' ,Ë + d): O: | "-$*e't';v,n;'r*(Ò"ttÉ+ê)'r¿o. 
(A'13)

Lembramos que o pseudopotencial pode ser separado em duas com-

ponentes: a)um termo local, independente do momento angular l, de longo

alcance, que apresenta um comportamento da forma: -Zre2 f r para valores

grandes de r, porém sem a singularidade próximo da origem, e b)um termo

não local que carrega tod.a a dependência do momento angular, de curto al-

cance, que em geral tomamos somente pala alguns valores de l: l:0, 1 e 2,

devido ao potencial centrífugo ser proporcion aI a 12 ' Desta forma o pseudopo-

tencial é dado por:

'îf; -^"(ù - vf,i;r*(Ð + Ð LVf;-r*(ùPr, (4.14)
¡

onde Pl é um operador de projeção para o momento angular I. Substituindo a

equação 4.14 em 4.13, temos:

(Ë, + ê'frp"
v l,i

-aùn t?l+k
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^ eß'-ro-n("Ë,+ d,, ñ + d) : #lt ¿rê-ê't.ry7s-tutr4av+

| "-$*e't'-T o*r( 4þ,"<É+ô.r¿o

W;-*(Ê + d,ã + d) =, uygr^yd - d') +

¡ ¿q,¡(Ë + d',,ã + d),
I

Ð
,nrÉ

d: Ë+ë,
d - ñ+d'.

Substitu.indo a equação 4.15 em 4.11, temos:

t q,r(,r)*,u *'-*" (üv 
^¡ 

(Ð¿' =

-, o Ð Ð q,ñ( d' ) e,,,r( ð) Ð- su ( d - d' I luåfr"'td - d,)+
ð,õn n,É 'i

1.61

(Á".15)

onde:

vt*o{ê- d') ::: *. I erß-ð').ryrçrb^çr)da, ça.ro)

rt4,¡(fi+ dr,Ë + ë¡ = *, f r'-r{Ã+õ'¡';'6 vw(ûp,u'(É+ê.\,du. (l.-tÐ

Utiliz,rlr-rdo as identidadee :

uiÇÊ = +rf(t)t¡(qr)Y¡"*(d.,)yå(r-r), 1a.r.a)
lnitit,

lf,*(do) y,:^(d,) = Çr,çuo.ur,¡, (A"19)

o:rde ¡(r) são funções esféficas de Bessel e Y,^ são hatmônieas esféricas* a
equação A.17 frca:

A,¡(d, û'= t* ay¡¡('J¡( q.i)j¡({r)t2dr, (420)

ontle:



Ç 
avirlË'+ d,, A* ø]

: n Ð I dJ-'r(d)e;r(d) Ð s;(d - d ¡vxtø*çd': d')+
é'd,, ",ñ i
CIE

õ,ë!
Ð eå,r(d')r,'(d) Ð s¡(d - õ,) Ðav,,¡(Ã + d ;Ê + ê1,
.n¡Eit

=o Ð Ðq,u(d -ê!')c,,í(dlÐ si(ð"Jv,*r(d")+
g,ë" nrk

CI t Ðt:,,r@')c",u-(d)Ð
G:Ê n,h î

s¡(d - ðt¡E nq¡Ë+ C',ã'+ d1,
I

(A'21)

Portanto a parte da energia total dewido aos pseudopotenciais é dada
por:

I / rrl r(¡)ïo,.--(i)v,n, {f)d,u -#J" n¡:

-of p(ÕÐ Si(d)ui"u^¡(d)+oÐ I e;,F(d1c*¡(d)*
d i 7,9'ê,Q,

Ðs¡(d - d) Ð av¡(Ë + d,Ë + d¡. (A.22)
it

A dsnsidade de carga p(d), no espaço dos momeltos é dada po,r:

p(d.) =
G,t

Ðq¡(ê - d'1c*,¡d¡.
nþ

(A.23)

O termo a¡ Que aparece na expressão da energia total ao somarmos os
termos que divergem para 6 = 0, surge do comportamento do tipo -Z¡ez f r,
da c,onponente local do pseudopoteneial, pa,ra v,alo,res grand.es de r. Ássim,
para valores pequenos de ldl " 

parte local do pseudopoiencial no uspu,ço dos
momentos fica

rr¡ä;""(d) :F !*ie', 
88 a,

I
n"

4rq2Z¡
O't,G2

* c; - (,termoa de o¡d,e,m, swperiar em G).

(A,.::2$
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0 que t¡eimitc reeserevex o termo c; coÍro:

I -^ iunt.â, . 4tre2Z;ft¡ _ P, 1U,""ï'*(G)*ffi1,
= * tfuï;'*t ¡ * tÉf 0,. (A,2b)

De forma aniá:lo,ga p-odenros,expandir a deas-íd.ade de carga Do espaço
rccíproco Bara pequenos. valores de G:

p(ê) = #-. þ.G'+ (term,aa d.e ard;em supøi;or enz G), (4.26)

qrre pode ser reescdto e.onCI:

p [:n
G+0

flot.

þra-ml,
,1,\:t :Í*l dudu,

v -r'l

4t¡

IArt.

-47¿2,

Finalmeute, agrupando os três te¡ur,os d.iverge¡tes pa,ra d : 0 :

},5 [ø-l-*(d) + ør(dil * Elo^-'"^: 
? ",T zi * yn*a¿.

obtem.os urn resultado ¡ão d-iverge_nte,

(A,27)

(a,28)
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Apêndice B

Construção do pseudopotencial

Aqui apre.senta¡emos alguus passos biísicospara a construção de um psen-

dopotencial não local, con conse¡vêção da noflna, baseado no mrátodo pr.oposto

por Bachelet Hamann e Schluter [18]:

¡ Inicialmente é resolvida uma equação tipo equação de Schrödinger par,a

a contponente maior da equação de Dirac:

Læ
- 2dr2 -

lc(rc + t)
2r2

*V"(r G'"(r) : e*G,(;r), (8.1),]

onde:

fù-
-1, paraj:¡¡LfZ,
--f+1, paraj=-l-LfZ,

e V' (r) é o potencial auto consistente para uma dada conûguração atômica
z. A solução de 8.1 foruece o potencial V'(r') e a função de onda G"(t).

r É eonstruido um primeiro pseudopotencial (Iry,j), onde é eliminada a

singularidade enr r'= 0:

ç,t,r¡ = v.(,) ['- r (å)] + cit (;) (8 2)

a função de corte f (r lr""¡) é construida de tal forma que /(æ) * 0 para
æ+æef(ø)*1pa¡ac--+0.
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A constante ci é ajustada de forma que a função ti,¡(r) solução
da equação de Schrödinger (B.1) com o potencialV"(r) ---V{.,(r), nã,o

apresente nodos, e tenha o mesmo autovalor ei da solução original, G*(r),
isto é, considerando todos os elétrons no cálculo. A solução ,i,¡(r),
normaiizada, deve concordar com a função de onda real Gr(r), a menos
de uma constante multiplicativa:

tiwi,t(r) - G¡(r), (8.3)

para r maior do que o raio de corte, r ) r.¡. A função de corte é dada
por:

r (T )'e
t.j

rcj
(8.4)

(8.6)

(8.7)

com À:3.5.
O raio de corte r"¡ determina o ponto a partir do qual a pseudo-

função de onda e a função de onda real passam a coincidir, e é conside-
rado uma medida da qualidade do pseudopotencial, e não um parâmetro
de ajuste. Desta forma um raio de corte excessivamente grande dará
origem a um pseudopotencial bastante suave, porém com a transferibili-
dade bastante comprometida. Por outro lado a redução do raio de corte
é limitado pela posição do primeiro nodo mais externo da função de onda
real. um conjunto de raios de corte adequados é dado na tabela I da
referência [18].

¡ A forma da pseudofunção de onda é alterada para valores pequenos de
r

,ï,j: ülrï,¡+6irt+t)f(;), (8.5)

esta função wT,j deve concordar com a função de onda real para valores
de r ) r"¡. Quanto à normalizaçã,o, temos que:

t |,i,,{,)l'0, 1

Il'r,,r, + 6irl+t¡ (;))' - 1
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ofide a cons-t¿inte, 6f deve ser a rnenCIr solução de uma equação quadr.átiea
do tipo:

26i ! ui¡þ)rl+.r(fr1a, + $iY ! r2(t+1) fz (;) dr : o qB.s¡

que gar,aûte utra preeisão quanto a norinalização da ordem du ^f - 1 ro
10-s ¿ L0-2.

r O pseudop-otencíal atômico, Ví¡, é obti.do atir:a,\rés da inversão da equação
de Sehrödinger, qEê tem corro solução a funçã,o de onda urfir, que não
apreserrta aodos., resultanda, em:

Àt l-l'À -\ lci ./
+À(À+1)(å)

ví¡(r) = 'vi¡(r)*u;¿.'¡ (+) [- ,wïñ- 
\

't'ffi¡r(r) := Vi,¡þ) - f ffiU, - ffi ,

*2e¡ - zfTrçr¡j, (B.e)

r O pseudopotencial iônico é obtido subtraindo-se do pseudopotencial atô-
rltieq, V{¡r ,oø efettos correspondentes aos elétrons de valência, isto é, o
termo de Hartree e o potencial de t'troca-correlação". Desta forma o
pseudopo-tencial iônico é dado por:

onde:

(8.10)

(8.11)p"(r) = E 2

csû.øllø-s octrpirdat

Como j :l tLlz, ê definido um pseudopotencial médio:

,oü,¡('),lrl
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'i;* = 
"h 

W,5pk)+ (r+ r¡û;fr,,X'¡] , (8.12)

e os efeitos de interaç,ão'ospria'érùita' (SO) é deseii.to por::

ûfo _ #lt,iTpþ) -v,i\nþ)) (8.13)

DesJa fo-ræa o pseudopoteqcial iônieo que leva em conta efeitos retra-

tivísticos é dado por:

Von",V) = Ð lt,m¡ lqt""(') + rqt"(")í{ 0; *1. (8"14)
r

E fi.nalmeate o termo U'f*(r), que é uma média pond.erad.a em j, é

separado em duas componentes: um primeiro termo de longo alcance, coulom-
bia,no, que é in ependente de l" e urn:$egrndo terriro, de eurto alcancen que

leva toda a dependência em l:

vi'"'(r) = t"o,.(r) + [vi*" (8.15)

Os pofqciêis de e-aroço, to*.þ\ e o termo de curto alcateen Âjø''1r¡,
podem ser exp,andidos em funções tipo gaussianas, desta forr1¿:

t*,.(n) = -? {Ð.r*e'f [(of"'-)"'.]] , (8.16)

3

ÀÛ¡d"*.,- Ð(Ár +rz1,¿¡slençil2. (8.17)
i=1

Portanto, cada elem.ento é carac eriza.do por uma ca.rga de valência
Z, e dois 'conjuntos de constantes cfo'' e,atY',, para d =7¡9, E par-a cada valor
de I temos dois conjuntos de constantes A¿rA¡+s e o¿ para i = 1,213.
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Apêndice C

Parâmetros estruturais do
GaAs, InAs, Te, As e da
rnolécula de Arz

O primeiro passo para o cálculo das propriedades eletrônicas e estrutu-
rais das superfícies e das interfaces, é a determinação de algumas propriedades
dos materiais, que formam estas estruturas, em separado. Iniciaimente calcu-
lamos os parâmetros de rede do GaAs e do InAs, correspondentes à energia
mínima, e os seus respectivos módulos de compressibilidade. Utilizamos um
conjunto de energias de corte entre 10 Ry e 22 Ry para a expansão das on-
das planas, verificando a convergência da energia total, parâmetro de rede e

módulo de compressibilidade, em função do tamanho da base utilizada. Este
parâmetro de rede correspondente à energia mínima (para uma dada energia
de corte) será utilizado nos cálculos das demais estruturas. Em seguida cal-
culamos a distância de equilíbrio entre os átomos de Ls, numa molécula de
As2, e a respectiva energia total. Por último, determinamos a configuração de
equilíbrio e a energia total do ?e e do Ls, na"s sua.s fases de materiais puros,
hexagonal e romboédrica respectivamente.

Para a determinação do parâmentro de rede do GaAs e do /n4s, uti-
lizamos uma célula unitária formada por dois átomos, que corresponde à uma
estrutura do sulfeto de zinco (2"Ð.Determinamos a energia total deste sis-
tema, em função do parâmetro de rede (o), procurando aquele que corresponde
ao mínimo de energia total. Os cálculos foram feitos com um conjunto de dois
pontos especiais para a integração da primeir a zorLa de Brillouin, e energias
de corte de 10 Ry, 12 Ry, lb Ry, 18 Ry e 22 Ry, para a expansão das ondas
pianas. Os resultados estão representados nas figuras C.1 e C.2.
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O módulo de compressibilidade (B), que é uma medida da rigidez de

um cristal, é deflnido como:
T) - "dPo: -vfr, (c'1)

onde Vé o volume do cristal e p é, apressão aplicada. À t"*p..utura zero abso-

luto, que corresponde às condições em que os cálculos são realizados, podemos

utilizar a identidade:
d(I : -pdv, (C.2)

que relaciona a a variação da energia total (dQ, com uma dada variação de

volume (dlz). Desta forma, o módulo de compressibilidade pode ser dado por:

" - vt!. (c 3)' dv2',

que pode ser obtido a partir das curvas de energia total em função do parâmetro
de rede do material. Na tabela abaixo apresentamos os parâmetros de rede

correspondentes à energia mínima (oo), 
" 

os seus respectivos módulos de com-

pressibilidade (B), para o GaAs e o InAs.

Tabela C.1.: Parametro de rede e módulo de cornpressi,bi,l'idade do GaAs e do

InAs, para d'iaersas energ'ias de corte.

18 Ry 22 RyEnergia de corte 10 Ry 12 Ry 15 Ry
5.563
5.861

0.77r
0.729

5.557
5.852
0.781

0.742

o3""'(A)
oó"'" (Å)

BGaAs (Mbar )
BInAs (Mbar )

5.559

5.843
0.802
0.731

5.581

5.867
0.719
0.730

5.563
5.864
0.778
0.72r

Os nossos resultados indicam uma boa convergência para os valores
do parâmetro de rede e o módulo de compressibilidade, para os diferentes
valores de energia de corte. O GaAs apresenta um parâmetro de rede ex-
perimental de 5.65 Å., " um módulo de compressibilidade de 0.769 MBar, e o
.In,4s apresenta um parâmetro de rede experimental de 6.06 Ä,, e um módulo
de compressibilidade igual 0.600 Mbar [110]. Os valores teó¡icos calculados,
pa a uma energia de corte de 12 Ry ( que será utilizado na maioria dos nossos

cálculos), apresentaum desvio de 1.5 Topara o parâmetro de rede do GaAse
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3.3 % para o parâmetro de rede do InAs. Desta forma, o descasarnento entre
os parâmetros de rede do GaAs e do InAs será igual a 5.3 %, enquanto que no
caso experimental este descasamento é igual a 7.3 %.

Calculamos também a energia total e a configuração de uma molécula
de Asz. O cálculo foi feito utilizando-se uma célula na forma de uma "caixa
cúbica" de aresta 11.16 Å i= Z x o8"A"), e uma energia de corte de 12 Ry para
a expansão das ondas planas. Inicialmente a molécula foi disposta no centro
da célula, e paralela à uma das arestas da "caixa". Desta forma, obtivemos
uma distância de equilíbrio, entre os átomos de ,4s, igual a 2.08 Å(exp. 2.10

,4,[111]). Em seguida colocamos a molécula paralela à diagonal da "caixa",
alterando a distância entre os átomos de.4s de células ("caixas") vizinhas,
verificando a existência de alguma interação entre as moléculas vizinhas, devido
à periodicidade do sistema. Nesta nova disposição da molécula, obtivemos uma
distância de equilíbrio, entre os átomos de ás, igual a 2.07 Å, e uma variação
da energia total de 0.3 meV/molécula. Isto indica que o tamanho da "caixa"
utilizada é adequado para o cálculo de uma molécula livre de ,4s2. Na figura C.3
apresentamos a energia total da molécula em função da distância de equilíbrio
As-As.

Nos cálculos da energia de formação das superfícies e das interfaces, é

necessário determinar a energia total dos elementos, que formam as estruturas,
em separado. No nosso caso determinamos as energias totais do Te e do /s, nas
suas respectivas fases energeticamente mais estáveis. O Te f.oi calculado numa
fase hexagonal e o Ls numa fase romboédrica. Para cada caso determinamos
o volume de energia mínima, utilizando-se energias de corte de 12 Ry e 18 Ry.

O Te na fase hexagonal, é formado por três átomos por célula unitária.
O volume da célula unitária, experimental, é igual a 101.2978 Å3 e a distância
interatômica é igual a 2.86 Å¡ttO1. Na figura C.4 apresentamos os resultados
da energia total em função do volume da célula. O cálculo da variação do
volume foi feita de forma "hidrostática", mantendo-se as posições atômicas
fixas. Em seguida para os pontos próximos do mínimo de energia total, foi
realizada a relaxação dos átomos da célula, procurando uma configuração e-
nergeticamente mais estável. Durante as relaxações consideramos força nula,
valores de forças menores do que 5 x 10-5 unidades atômicas (x25 mev/Å).

Para o volume experimentai a distância interatômica passa de 2.86
Å patu 2.89 Å, e a redução d.a energia total, devido às relaxações, foi de
0.015 eV/célula. Portanto, mantendo-se as posições atômicas fixa,s, realizando
somente variações "hidrostáticas" no volume da célula de Te, os resultados
quanto à configuração de equilíbrio são bastante satisfatórios. No caso obtive-
mos o volume experimental como aquele de energia mínima.
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Em seguida, ainda para o 3þ" utilizando os rnesrxrosprocediment,-o¡ de

cáIeulo, €om unla,,eûetgia do eo- e de 18 Ry, dete¡minanios o volume coffespon'
dente å ene.rgìa urÍnima. O-btiveuros o rr,ríoims para, nra volurne eorlesp,ondente

a 0,01 %, rn€¡ror do que o volume expedrnental, cor.tr um.a, r.edução da energia

tofal, de¡rjdo às rdatcações, igual a 8 meVlcé.lula.
A eetrgtura do As" romt¡oédrica eom dois åtorrros pÕr,célul-a unitátia'

fbi calculada tomande'se uma célula hexagonal com seis átorlos por eélula

un-Tfá¡ia. O ,vol.uure expedrnental da eélula é' iguat a A^p,L447 ff, e i distâ,ncia

interatômisa, efire o,B ¡ítouros de ,4s' ,å iguå,L a 2',51 Å [i101" Os, valo¡es de

energi4 tOt¿1 e.rn ftnção d'o volurne da célnla,, eStã,o rep.,rese[t.ãdo-s ua figura

Ç.5. No Bonto a[€ encfgia mÍnirnao que corresponde ao volume experimental,
os á;t6mos de Ás foram relaxados. Obtivemos uma fedução d-a energia totaln
devido às rel'æeações, igu a 0.05 eV/célula. Para uma energia de corte de

L8 Ry, obtiveq¡os tar¡rbéu¡ uma energia mínirna p¿r,ra o volume expetimerit , e

com xrrna redução da energia totat, devido às reiaxações, igual a .0,02,eVJeélula.
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