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Nós calculamos o efeito da interação elétron-fonons longitudinais óticos (LO)

sobre a energia de transição ls-+2p+ entre os niveis de uma impureza doadora,

localizada em um poço quântico de GaAs-AlxGa1_XAs. Nossos resultados para a

energia de transição em função do campo magnético aplicado, mostram claramente,

que a saturação da energia de transição (efeito pinning) ocorre na energia dos fonons

LO, em boa concordância com recentes dados experimentais. Obtemos também a massa

de ddotron de polarons confinados em fios quânticos quase-unidimensionais, com

potencial de confinamento parabólico. Observamos que o comportamento da massa é

diferente daquele para sistemas bi-dimensionais e que esta diferença é maior quanto

maior o potencial de confinamento.

Para a heterojunção de GaAs-AIGaAs e GaAs-GaSb, investigamos a

importância da interação elétron-fonons interfaciais sobre a massa de cÍclotron.

Verificamos, que a contribuição dos fonons interfaciais é fundamental nas regiões

próximas às resonâncias, onde domina o espectro. Finalmente, calculamos a energia de

ligação de uma impureza hidrogenóide, localizada no centro de um ponto quântico

circular de GaAs-AIGaAs. Na ausência de campo m~gnético aplicado, obtivemos uma

expressão analitica para a função de onda do elétron ligado. Notamos, que a influência

do campo magnético sobre a energia de ligação é fraca nas regiões de pequenos raios,

devido ao forte potencial de confinamento.



We calculate the effects of the electron-longitudinal optical (LO) phonons

interaction on the intra donor ls-+2p+ transition energy in GaAs-AIGaAs quantum

wells structures. Our results to the transition energy as a function of the magnetic field

strength, show that the pinning effect occur in the phonon LO energy in good

agreement with recent experimental data. The cyclotron mass of polarons confined in

quasi.one.dimensional quantum-well.wires1 with parabolic confinement potential, is

also obtained. The behavior of electrons effective mass with magnetic field is different,

of the two-dimensional systems, and the difference increase when the confinement

potential increase.

To heterojunctions of GaAs-AIAs and GaAs-GaSb, we investigate the electron-

interfacials optical (10) phonons interactions on the effective cyclotron mass. We find

that the electron-IO-phonons interaction is fundamental near the resonances, where

they dominate the spectra. Finally, the ground state binding energy of donor impurity,

placed in the center of a circular quantum dot is calculated. Without magnetic field, we

obtained the analytic expression to the bound electron wave function. The influence of

the magnetic field on the donor binding energy is more weak, when the radius of the

quantum dot became smaller.



de cristais, como Epitaxia por Feixe Molecular (MBE) e Deposição de Vapor Quimico

Organometálico (MOCVD), tornou-se possivel a fabricação de heteroestruturas

compostas de camadas alternadas de dois materiais semicondutores. com grande

estruturas incluem heterojunções. poços quânticos e super-redes semicondutoras. A

fabricação de super-redes foi proposta pela primeira vez por Esaki e Tsu [1] em 1969.

satisfeito pelas heteroestruturas compostas por GaAs e pela liga AlxGa1_XAs. onde x é

a concentração de alumínio, nesse caso a variação do parâmetro de rede (~a/a) é da

ordem de 0.06% onde a=5,6 angstrons é o parâmetro de rede do GaAs. Por este

a energia de "gap" do AlxGa1_xAs, Eg= (1,52+1,155x+0.37x2 ) eV [2} é maior que a

do GaAs (Eg=1.52 e V). Este fato provoca descontinuidades nas bandas de valência

(BV) e condução (BC) na interface e estas descontinuidades comandam todas as

propriedades eletrônicas dessas heteroestruturas. Experimentalmente [3} observa-se que

a descontinuidade da energia do "gap" distribue-se entre as bandas de condução e



AIGaAs~ material de "gap" mawr, e dopado com impurezas doadoras, enquanto 0

GaAs e mantido puro (dopagem modulada), os eletrons cedidos pelas impurezas irao se

aioJar no GaAs, material com 'gap" menor, ficando ai confInados por urn po<;,ode

potencial unidimensional perto da interface entre os semicondutores. Este po~o de

potencial e originado pela diferen~a de "gap" entre os dois materiais e pelas impurezas

doadoras.

o gas de eletrons assim formado e dito ser dinamicamente bidimensional ja que

o movimento eletr6nico e livre nas dire~6es paralelas a interface da heterojun~ao e

quantizado em subbandas na dire<;a.o perpendicular, pela presen<;a do po<;o de potencial.

Devido 'a separa<;a.o espacial entre as impurezas ionizadas e os eletrans ha uma

supressao do espalhamento elastico e essas estruturas exibem altas mobilidades

eletr6nicas a baixas temperaturas (5.106 cm2/V s). Pelo mesmo processo de dopagem

mod ulada nos podemos ter tam bem 0 gas de eletrons quase- bidimensionais (G EQ2D)

presente em po<;os quanticos e super-redes.

Agora se em vez de dopar-se 0 material da barreira dopa-se 0 GaAs~ por

exemplo de uma estrutura de po<;os quanticos~ entao 0 confinamento espacial ira

beneficiar em muito a intera<;ao coulombiana eletron-impureza [4] originando energlas

de ligac;ao mais altas que as encontradas no volume (bulk) do semicondutor.

Os materiais dos grupos III- V e II-VI da tabela periodica, que sac os mats

utilizados para a fabnca<;ao de heteroestruturas, sac polares. E em semicondutores

polares 0 movimento eletr6nico e acompanhado do campo de polarizac;ao dos fonons

oticos formando a quase partfcula chamada de polaron. Esta intera<;ao eletron-fonons

oticos diminue a energia do eletron de uma quantidade correspondente a energia de

ligac;ao do polaron e provoca uma renormalizac;ao de sua massa e£etiva.

Experimentalmente observa-se, de experiment os de ressonancia ciclotr6nica, que os

efeitos polar6nicos em heteroestruturas de GaAs-AlGaAs sac mais fracos que no

volume do GaAs. Existem muitas outras propriedades dos sistemas quase-



hidimensionais que sac hem diferentes daquelas para 0 volume do semicondutor [5,6}.

Nos an os mais recentes com 0 avan<;o nas tecnicas de nanolitografia e corrosao

qui mica, surgiram novas variedades de heteroestruturas, onde os eletrons sac

confinados em duas ou tres dimens6es. Essas estruturas sac fahricadas a partir de

estruturas hidimensionais crescidas por MBE. Confinando 0 eletron em duas dimens6es

temos os chamados fios quanticos [7} (quantum well wires), que comportam urn gas de

eletrons quase-unidimensionais, temos tambem os pontos quanticos [8] (quantum dots)

que sac similares a atomos artificiais, onde 0 movimento do eletron quase-

Como vimos as propriedades eletronicas das estruturas bidimensionais ja eram

diferentes daquelas do volume (3D) do semicondutor e de se esperar que para estas

novas estruturas as diferen<;as nas propriedades sejam ainda maiores. Com 0 aumento

do confinamento eletronico a energia de liga<;ao de impurezas doadoras deve crescer

bastante [9]. Tambem a mobilidade eletronica em fios quanticos deve ser beneficiada

pelo confinamento adicional [lOJ.

Neste trabalho nas estudamos nos tres primeiros capitulos 0 efeito da intera<;ao

eletron-fonons aticos sobre as propriedades de eletrons (livres ou ligados) confinados em

diferentes heteroestruturas semicondutoras, submetidas a urn campo magnetico

uniforme. No primeiro capitulo consideramos a presen<;a de uma impureza doadora

hidrogenaide dentro de urn po<;o quantico de GaAs-AlGaAs e investigamos os efeitos

polar6nicos sobre a energia de transi<;ao entre os niveis da impureza ls~2p+. No

segundo capitulo investigamos a massa ciclotr6nica de polarons, presentes em fios

quanticos quase-unidimensionais de GaAs e InSb com potenciais de confinamento

parabalicos. nas regi6es de campos fracos , fortes e ressonantes. Nesses dois capitulos

consideramos somente a intera<;ao do eletron com os fonons longitudinais aticos (LO)

do volume do semicondutor, via hamiltoniana de Frohlich.



eletrons presentes em heterojun~6es de GaAs-AIAs e GaAs-GaSb. e considerado no

capitulo tres, onde avaliamos 0 erro de se considerar apenas a intera~ao eletron-fonons

10 do volume do GaAs Via namlltoniana de Frohlich.

No capitulo quatro obtemos a energia de ligac.;ao de uma impureza hidrogen6ide

localizada no centro de urn ponto quantico circular de GaAs-AIGaAs. Na ausencia de

campo magnetico aplicado obtemos as formas analiticas das fun~6es de onda do eletron

ligado. E os efeitos do campo magnetico sobre a energia de liga~ao sao considerados

at raves do metodo variacional. Cada urn dos capitulos traz uma introdu~ao mais

espedfica do assunto nele tratado, de modo a localizar 0 problema dentro de urn

contexto mais geraL seguida do desenvolvimento dos calculos e da analise dos

resultados obtidos.



MAGNETOPOLARON LIGADO A UMA IMPUREZA HIDROGENOIDE EM UM POCO

QUANTICO DE GaAs-AlxGal_xAs



AIGaAs [11]. Nestes materiais a interac;ao eletron-fonons La tern sido estudada

teoricamente [12-20] e observada experimentalmente por varios autores [21-24].

estritamente bidimensional (2D) onde se tern urn aumento substancial destes efeitos

No entanto, quando incluimos nos calculos a natureza quase-bidimensional (Q2D) do

Desde que a blindagem da interac;ao eletron-fonons La pelos eletrons livres

desempenha urn papel fundamental na reduc;ao dos efeitos efeitos polar6nicos S.Huant e

,
obtidas de experiment os de magneto-6ptica da energla de transic;ao entre os mvelS

ls-.2p+ de uma impureza doadora. localizada em estruturas de multiplos POc;os

quanticos dopados. as principais resultados desses experiment os sac conflitantes.

daquela dos fonons La e TO (transversais 6ticos) do centro da zona. Este

surpreendente resultado foi combatido par Huant e Martinez [27], que a atribuiram a



Huant e co-autores foi observado urn claro "pinning" da energla de transi~a.o· na

energia dos fonons LO do volume (bulk) do GaAs. Alem disso eles tambem verificaram

Na epoca em que esses experimentos foram realizados, nao havia nenhum

ca.lculo teorico publicado na literatura que tratasse dos efeitos do magnetopolaron

ressonante sobre as propriedades de doadores em sistemas eletronicos confinados. Nosso

trabalho [28-30] foi entao 0 primeiro dlculo teorico para investigar os efeitos da

intera~ao eletron-fonons LO sobre a energia de transi~ao ls~2p+ de urn eletron ligado

a uma impureza hidrogenoide presente em urn poc;o quantico de GaAs-AlxGa1_XAs.

Para a otenc;ao da energia de transic;ao. nos seguimos 0 seguinte procedimento:

primeiramente usando 0 metodo variacional caleulamos as energias dos niveis Is,

2p+ e 2p_ da impureza doadora associadas a subbanda mais baixa do poc;o quantico. A

func;ao de onda tentativa variacional que usamos tern a forma gaussiana e foi escolhida

com muito cuidado. A correc;ao polar6nica a estas energias e caleulada atraves da

teoria de perturbac;ao de segunda ordem de Wigner-Brillouin melhorada (IWBPT), de

uma forma modificada por Cohn. Larsen e Lax (CLL) [31]. Nossos resultados, para a

experimentais de Huant e co-autores. e reforc;am 0 fato observado por eles. de que a

propriedade "pinning" do polaron ressonante sobre a energia de transic;ao Is~2p+ se

da quando a separac;ao dos niveis for igual a energia dos fonons LO do GaAs.

Este capitulo e organizado da seguinte forma: na sec;ao l.~ apresentamos 0

caleulo da energia dos niveis da impureza seguindo 0 metodo variacional e discutimos a

validade da func;ao de onda tentativa escolhida. Na sec;ao 1.2.2 generalizamos a teoria

de perturbac;ao de CLL para urn sistema quase-bidimensional. e obtemos assim 0

deslocamento da energia do eletron devido ao acoplamento eletron-fonons LO.

Finalmente na sec;ao 1.3 comparamos nossos resultados com os resultados

experimentais de Huant e co-autores [25].



..
impureza doadora hidrogen6ide, aplica-se urn campo magnetico uniforme, B, na direC;ao

interagindo com os fonons longitudinais 6ticos (LO) do volume (bulk) do GaAs, na

unidades polaronicas, onde as energias sao medidas em unidades de hW LO, onde W LO e

a frequencia dos fonons longitudinais oticos de longo comprimento de onda e os

comprimentos em unidades do raio do polaron rp=( h/2rn1 W LO)1/2, sendo rn1 a rnassa

de banda do eletron no GaAs, pod ernos escrever

H1='"'b ..•+b ..•
--=: k k
k

H" = I:
k



onde ,- hwc , com wc=eB/m1c a frequencia de dclotron e Rp = Ry' / hWLO ,2hWLO
sendo Ry' = 5.83 meV 0 Rydberg efetivo para 0 GaAs. Ainda na equac;ao (1.2)~ Lz e a

componente z do operador momento angular em unidades de h, r = [/ + \Z_ZI)2]1/2 e a

....
GaAs. Os operadores criac;ao e aniquilac;ao dos fonons LO, de vetor de onda k =

sao denotados por b ...•+ e
k

b ...•respectivamente e 0 potencial de interac;ao
k

v - _ _i (47r0 )1/2k - ...• V '
Ikl

Vo Izl> L/2

V(z)= { (1.6)

o Izi < L/2

v - 0.60 (°1040 x + 470 x2 )o - nUl
HLO

Para calcularmos a energia do eletron associada ao estado fundamental (Is) e

aos estados excitados (2p- e 2p+) da primeira subbanda eletrica dos niveis da impureza

nos tratamos H2 como uma perturbac;ao em relac;ao a (Ho + HI). E atraves do metodo



1.2.1 Caleulo das energias dos niveis 1s, 2p+ e 2p_ do sistema nao perturbado (a=O).

o sistema de coordenadas malS conveniente para escrevermos a Hamiltoniana

Ho e 0 sistema de coordenadas cilindricas, desse modo teremos,

sendo que 0 indice i=1,::?,3 denota os niveis de energla is, 2p+ e 2p_, que possuem

numero quantico azimutal m, igual a 0,+1 e -1 respectivamente. C1 e a constante de

F(z) = {



A B (KIL) K..,L/2= cos 2 e" .

,
E esperado que uma fun<;ao de onda tentativa com variaveis separadas p,¢ e z

A energia do i-esimo nivel e obtida minimizando-se 0 valor medio da

em rela<;a.o aos parametros bi' Portanto, Ei tern a seguinte forma,

00 00 27[' I 127/:1'(P,¢,z)
-2 Rp1

/
2 fpdpf dzf d¢ ----

[p2 +( Z_7)2] 1/2o -00 0 '1



F( ) J .....
ECoID = -21r ~ et- p dp d¢ I iI!i(P,¢ )I::! e1q.p

q

00

F( q) = f I F( Z )12 e-qlz-Zjl
-00

onde In(x) e a func;ao de Bessel de indice n. As formas explicitas das energias dos
,

niveis 15, 2p+ e 2p_ , sac mostrados a segUlr,

" 00

E1s = K/ + bl + 41: - 2 f dq F(q) exp(-q2/4bl))
1 0

E2P+ = K/ + 2b2 + "Y + 21:"- 2 J dq F( q) exp(-q2/4b2X1 - 4~J '
~ 0 -



Naturalmente a preClsao no cálculo da energIa do i-ésimo nível, depende da

escolha que fizemos para a função de onda tentativa. Nós optamos pela forma

gaussIana. equação (1.9). porque os resultados que obtIvemos com ela para a energIa de

transição lS-t 2p+, estão muito próximos daqueles de Chang e co-autores (26), para o

problema de uma impureza doadora localizada no centro de um poço quântico de

GaAs-AIGaAs. E estes resultados foram obtidos através do método variacional de uma

maneira mais rigorosa~ expandindo-se a função de onda tentativa em um conjunto de

bases gaussianas como feito por Greene e Bajaj (GB) (32L corrigidas para a não-

parabolicidade das bandas de condução. No trabalho de Chang, os resultados teóricos

para a energia de transição sem o efeito polarônico concordam muito bem com os

resultados experimentais para campos magnéticos até 9T ~ como esperado, pois nessa

região os efeitos polarônicos tem pouca importância.

Na figura 1.1, temos o gráfico da energia de transição ls -t 2P+ em função do

campo magnético B. para um poço quântico de 138 angstrons de largura de GaAs

limitado por Alo.3Gao.7As. Os resultados mostrados na figura são aqueles obtidos por

nós através da função de onda tentativa gaussiana (linha continua) e aqueles de GB

corrigidos pela não-parabolicidade (NP) das bandas de condução (BC) por Chang

(linha tracejada). Como pode ser visto a concordância entre os resultados é excelente.

o que justifica o uso da função gaussiana em nossos cálculos. Nota-se então. que o

efeito da não-parabolicidade das bandas de condução já está embutido em nossos

cálculos via função de onda variacionaL quando a impureza está localizada no centro

do poço quântico.



Como 0 GaAs e urn material fracamente polar~ 0 acoplamento eletron-fonons

Portanto a energia do i-esimo nivel sera dada por:

onde ~Ei(B) e 0 deslocarnento de energia provocado pela interac;ao eletron-fonons LO

na energia Ei(B) nao perturbada de urn autoestado de Ho. ~Ei e dado pela expressao;

equac;ao (1.9) e ~i e urn fator que depende da teoria de perturbac;ao a ser usada [33].

Para 0 nivel ls, i=l, fazernos ~·=O 0 que corresponde, a teoria de perturba~ao de
1

Rayleigh-Schrodinger (RSPT), para os dernais estados excitados 2p, i=2 e 3 nos

fazernos ~i = ~Ei - ~El' 0 que corresponde a teoria de perturbac;ao de Wigner-

Brillouin rnelhorada, IWBPT. Como discutido em varios trabalhos [34] essa teoria de

perturbac;ao nos leva ao valor correto do 'pinning' dos niveis de energia e por isso e a

Urn dos principais obstaculos para a avaliac;ao da equac;ao (1.23) e que a soma

sobre os niveis n, e sobre todos os estados da impureza e nos nao conhecernos todas as

energias e todas as fun~oes de onda destes estados. So conhecernos tres estados Is, 2p+

e 2p_. Se lirnitarrnos a soma a estes tres niveis apenas, nao obterernos bons resultados.



corre~ao ~Ei com boa aproxima~ao, que foi usado por eles para 0 calculo da energia

dos niveis de urn doador no CdTe. Nos aqui seguiremos 0 trabalho desses autores feito

originalmente para 0 caso 3D, generalizando este metodo para nosso sistema quase-
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Figura 1.1 Energia de transi~a.o 1s-+ 2p+ para um po~o de 138 angstrons e
,

concentra~a.o de Ai x=O.3, sem 0 efeito polar6nico . .4 curva continua representa nossos



Come~amos escrevendo 0 elemento de matriz que aparece na expressao do

...
< nl e-ik.r Ii >

00 21\ 00 ...•..• .

= J p dp J d¢ J dz \Wi(p,¢WIF(z)12e-lk.Pe-lk2z
a 0-00

(1.24 )

00

F(kz) = J dz e-ik2Z IF(zW .
-00

..• 2

a ~ fd2k I Mni(k) I Jdk IF(k )12 1boEi= 0 .••.2 L E.+~.-E -1 2 2 k~ k:2 '
..•." n=O 1 1 n + z

(XI (XI

FQ (k) = J dz J dz' IF(zW IF(z')I2 e-k1z-z'\
-00 -00



Voltemos agora nossa aten<;ao para 0 denominador Dni que aparece sob 0

elemento de matriz da equac;ao (1.23). Nos podemos escrever l/Dni como.

(1.29 )

Expandindo 0 termo (1+~n)-\ chegaremos a

onde usamos 0 fato que 0 ultimo termo dentro dos parenteses equivale a ~n3_ ~n4+

~n5+ ..... Substituindo esta expressao na equaC;ao (1.27) nos pod em os escrever 0



(1.35 )

(1.36)

Ternos entao que calcular cada urna dessas contribui~6es para LiEi. Corne~arnos

substituindo a expressao para 0 elernento de rnatriz Mni(k)~ equa<;ao (1.24), na equa~ao

(1.34) para T 1 , e somando sobre n obtemos ,

onde usamos 0 fato de que os niveis n, formam urn conjunto completo e as autofunc;6es

de ligac;ao do polaron. No limite de urn gas de eletrons estritamente bidimensional. F Q

= 1 . TIe dado por,

= a- ."")~
4J1,

00 . ~ 0'" I M .(k) I~(En-E.-k~)
LJo lll'· 1

n=



~

L (E~-Ei-k2) 1< nle-ik'Pli > 12= 0
n

(1.43)

Outra maneira de obtermos 0 mesmo resultado para T':h que nos sera fiuito utH

mais a. frente. e escrevermos a equac;ao (1.42) cia forma,

:L (En-Ei) < ile-ik'Pln > < nleik'Pli > =
n

sendo que [A,B] representa 0 comutador de A com B e 0 operador momenta IT e tal

"
II~= _v2+ 'YLz+r p~



Logo o resultado da equação (1.44)
-+... '1

< il(k2-2k.Il) li > =k", desde que os
.•• -+

autoestados têm paridade definida teremos então que < il2k.IIli > =0, o que está de

acordo com nosso resultado anterior. Então o termo T 2 será dado por, T 2 = ~ T 2' E o

termo ~T2 é da ordem de 0'2, como no nosso caso 0'«1 fazer T2 = O, deve ser uma

boa aproximação. Desprezar esse termo é equivalente a executarmos a seguinte

aproximação na equação (1.40),

(1.48)

energias fi e Ei, e nós passaremos a adota-Ia daqui para a frente.

Na expressão para T 3' equação (1.36), vamos realizar a soma sobre o indice n.

:L(En-Erk2Y2 1< nle-ik'Pli > 12=:L {(En-Ei)2-2k2(En-Ei)+k4} 1< nle -ik.Pli > li 1.49)
n n

:L (En-Ei)2 1< nle -ik'Pli > 12 = < ill [e -ik,p.Ho], Ho] eik'Pli > =
n

Assim a soma em T 3 se reduz a 4 < i1(k.TI?li > , e portanto,

onde TI2D é o componente no plano (p,<j» do operador TI. No caso bidimensional puro



T 1r0 'III 21':3 = -8 < 1 2D 1 >

Resumindo para 0 caso particular do gas de eletrons bidimensionais (GE2D), 0

I\E 1r0 1r0 'III 21' T
U i=- 2 - 8 < 1 2D 1 > + i

Como sabido, a massa do polaron 2D e mp=(l + 1rt ).
Embora tenhamos feito algumas pequenas aproxima<;6es, continuamos com 0

mesmo problema para a avalia<;ao de T i que tinhamos antes para a avali<;ao de /:lEi, ou

seja, a soma sobre todos os niveis, Naturalmente nos teremos que limitar a soma no

termo T{ aos tres niveis conhecidos, A precisao dessa aproximac;ao foi estudada em

Os elementos de matriz entre os tres estados ls, 2p+ e 2p_, que aparecem na

expressao de T{ sac dados por,



(1.56 )

(1.57)

onde fJ·· = (b.-b. )/2 e os b·'s sac nossos parametros variacionais obtidos no calculo
1J 1 J I

das energias dos niveis nao perturbados, sem 0 efeito polaronico. Entao com os valores

dos bi's calculamos numericamente a energia do i-esimo nivel da impureza,

Na proxima sec;ao apresentamos nossos resultados para a energia de transic;ao

ls~2p+ e comparamos com os resultados experimentais disponiveis.

Para obtermos a energla de transic;ao do nivel is para 0 nivel 2p+, nos

calculamos a energia dos niveis nao perturbados minimizando as equac;5es (1.19-21)

em rela<.;ao aos parametros variacionais bi" Com esses parametros calculados.

obtivemos 0 deslocamento dos niveis de energia do eletron ligado provocado pelo efeito

polar6nico e encontramos assim a energia do i-esimo nivel, (i' atraves da equac;ao

AIO.25Gao.75Ascom largura de 100 angstrons. A massa de banda do eletron em unidades

da massa do eletron livre me, e m1=0.067 no GaAs e m:!=m1+O.083 x no AlxGa1_XAs.

Tomamos a energia do gap, Eg. do GaAs como 1520 meV. hWLO=36.77 meV,



rp=39,35 meV e fO= 12,5. Como a densidade eletronica nas amostras usadas nos

experimentos e bem baixa, nao consideramos efeitos de blindagem da interal;ao eletron-

fonons devido aos eletrons livres~ de modo que 0 tinieo efeito a reduzir 0 acoplamento e
o fator de forma da heteroestrutura.

Na figura 1.2 nos mostramos os resultados para a energia de transi~ao ls-.2p+,

como fun~ao do campo magnetico aplicado. as resultados de nossos calculos sac

mostrados pelas linhas s6lidas (com 0 efeito polar6nico) para a impureza localizada no

centro do poc;o (A) e na interface entre os dois semicondutores (B), respectivamente

zI=O e zI=L/2. Os pontos circulares e os triangulos sac os resultados experimentais de

Huant e co-autores [25] obtidos atraves de medidas de transmissao magneto-optica

(TMO) e de magneto-fotocondutividade (MFC). Os pontos circulares correspondem as
posic;oes dos picos no espectro de TMO e MFC e sac interpretados como devido as
transic;oes ls-.2p+ de doadores no centro do poc;o. A concordancia entre esse conjunto

de dados com 0 resultado teorico e excelente. Como vemos ha urn forte "pinning" da

energia de transic;ao a medida que a separac;ao entre os niveis is e 2p+, aproxima-se da

energia dos fonons longitudinais oticos (LO) do GaAs. A separaC;ao ressonante dos

niveis ocorre em B=16T, para a impureza no centro do poc;o e a separac;ao (split) dos

niveis de energia' se da em do is ramos, esse fato e tambem suportado pelo ponto

experimental que aparece com energia acima de hW LQ.

o conjunto de triangulos na figura 1.2 mostra as posic;oes dos picos dessas

transic;oes (ls-.+2p+) que aparecem quando dopantes sac introduzidos na barreira. A

exata origem desses picos ainda nao e bem conhecida. mas a opiniao geral [36.37] e que

ela nao pode ser encontrada na teoria de uma {mica impureza. Esses picos tern sua

posic;ao muito proxima daquela esperada para impurezas na interface como observamos

da figura~ mas eles nao sac devido a esse tipo de impurezas.

Ressalte-se que nao foi necessario incluir a nao parabolicidade das bandas de

conduc;ao nos calculos, ja que esse efeito esta embutido na nossa func;ao de onda



,
(pontos circulares e triangulos) para a energia de transir;ao (me V) entre os niveis

ls-+2p+ de uma impureza doadora localizada no centro (A) e na interface (B) de urn

por;o quantico de GaAs-A~,25GaO.75As de 100 angstrons de largura, em funr;ao do campo

magnetico (Tesla).



localizada fora do poço quântico de GaAs, na região da barreira de potencial no

AIGaAs. a uma distância L/2 da interface (zI=L) é mostrada na figura 1.3. A linha

tracejada representa nossos resultados sem a inclusão do efeito polarônico e a linha

cheia com a inclusão desse efeito. Comparando esses dois resultados vemos mais

claramente o efeito "pinning" provocado pela interação elétron-fonons LO. Os pontos

circulares são os resultados experimentais de Huant e co-autores [38].

A concordância entre os resultados experimentais e os teóricos é boa na região

(NP) das bandas de condução. a concordância melhora bastante como pode ser

observado na figura 1.4. Incluímos a NP através da expressão de Palik e co-autores

[39] obtida do modelo k.p de Kane para um modelo de três bandas, ou seja,

consideramos a energia do nível i como,

Alguns autores [36] acham que para esse tipo de impureza localizada na barreira

entre os poços de uma estrutura de múltiplos poços quânticos (MQW), a aproximação

de um único poço não é suficiente para resolver satisfatoriamente o problema. Ai

poderia estar a explicação para o fato de termos de aumentar a contribuição da NP das

(l-.mYlçO-DE~:~L:\.:':.- \~': r ~>.';'!; ····lt)i:l~-l
____ ,_ •. =ç ..•.=r"""-_'=-:.:~~_'~ ··~·_..l_X_.___J



em função do campo magnético aplicado, diferiam pouco daqueles para um único poço.

De modo que considerar uma estrutura de dois poços somente não se mostra suficiente
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CAMPO MAGNÉTICO B (Tl

Figura 1.3- Energia de transição ls-+2P+ entre os niveis de uma :mpureza doadora

localizada no centro da barreira (zI=L/2) entre dois poços quânticos de GaAs-

Alo.2SGaO.7SAs. A linha cheia (tracejada) é o nosso resultado com (sem) a interação

polarônica e os circulos os resultados experimentais.
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CAMPO MAGNÉTICO

Figura 1.4- Energia de transição ls-+2p+ entre os niveis de uma impureza doadora

localizada no centro da barreira (zl=L/2) entre dois poços quânticos de GaAs-

A~.25GaO.75As. Incluimos nos cálculos uma NP extra como descrita no texto. A linha

cheia (tracejada) é o nosso resultado com (sem) a. interação polarônica. e os circulos os

Shi e Peeters [37] em um trabalho posterior calcularam a energia de transição

ls-+2p+ para uma impureza doadora localizada em uma super-rêdes de GaAs-AIGaAs
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na presença de um campo magnético aplicado ao longo da direção de crescimento. Eles

também usa.ra.m o método variacional com uma função de onda. tentativa gaussiana

(com dois parámetros variacionais) e incluíram a correção polarônica via teoria de

perturbação de segunda ordem.

Seus resultados também fora.m comparados com os dados experimentais de

Huant e co-autores [2S,38} e a concordância foi excelente para a impureza no centro de

um poço e no centro da barreira entre dois poços. enquanto a concordância para a

impureza na interface (B) foi péssima. Efeitos de NP foram incluídos nos cálculos

através da dependência da massa efetiva com a energia do elétron.

A explicação para a não concordância com os resultados experimentais quando

dopantes são introduzidos na barreira denotados por B na figura 1.2, é facilmente

,Justificável desde que a exata origem desses picos não é conhecida. A concordância para

a impureza no centro da barreira reforça a idéia de que a aproximação de um poço

simples é insuficiente. No entanto devemos observar que nesse trabalho de Shi e co..

autores [37], o, efeito polarônico é incluido via teoria de perturbação sem nenhum

cuidado especial, ou seja, a soma sobre os três niveis conhecidos é feita diretamente.

Este fato pode ser o responsável por alguns resultados inesperados1 que são encontrados

neste trabalhQ. Por exemplo espera·se que a campos fracos a energia de transição com

(CF) e sem (SF) o efeito polarônico coincida, e que com o crescimento do campo

aplicado a curva CF se afaste daquela SF. tornando-se menor aproximando o ponto de

saturação (efeito pinning). O que observamos é que os resultados de Shi {37J; se opoêm

a esses argumentos~ a curva CF na região de campos fracos está acima da SF. e se

aproxima desta com o crescer do campo aplicado,

Resumindo nossos resultados para a energia de transição de um ma.gnetopolaron

entre os níveis ls-+2p+ de uma impureza doadora localizada no centro de um poço e

na interface~ de uma estrutura de múltiplos poços quânticos de GaAs~ concordam muito

bem com os dados experimentais de Huant e co-autores [25~38] e mostram claramente
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que o pinning da energia de transição se dá quando a separação dos níveis de energia se

aproxima da energia de um fonon LO, tiWLO Verificamos também que a energia de

transição diminue à medida que a impureza se desloca do centro do poço para fora

deste.



,
CAPITULO 2

DE ELÉTRONS CONFINADOS EM FIOS QUÂNTICOS.



mostram-se mais claramente na dependência da massa de renormalização do elétron

com o campo magnético aplicado à amostra. Tais massas efetivas são usualmente

medidas em experimentos de Ressonância Cic10trânica (RC)) 'onde a interação dos

elétrons com os fonons óticos leva a um apreciável deslocamento do pico de RC, que é

interpretado como sendo devido à renormalização da massa do elétron.

Resultados de RC para heteroestruturas de GaAs-AIGaAs [22-24] e estruturas de

metal-óxido-semicondutor (MOS) de InSb [21] e CdHgTe [40], mostram que a massa

cic10trânica cresce com o campo magnético B. Esse crescimento é quase linear com B

magnético aproxima-se da energia dos fonons longitudinais óticos (LO) do material.

No caso do GaAs-AIGaAs os efeitos polarânicos são reduzidos em relação àqueles do

elétrons. No caso de MOS de InSb esta situação é invertida, sendo que neste material

os efeitos de muitos corpos não são importantes e o ingrediente crÍtico é a forte não

Avanços nas técnicas de litografia e de epitaxia por feixe molecular (MBE)~

permitiram submeter o gás de elétrons quase-bidimensional (q2D) presente em

heteroestruturas de GaAs-AIGaAs [41L ou estruturas de metal-óxido-semicondutor

(MOS) de p-InSb a um potencial de confinamento lateral extra, que restringe seu

movimento em uma segunda dimensão. conferindo a esse sistema propriedades de

transporte quase-unidimensionais (Q1D). Tais estruturas assim construidas, são

,~çó DE--ii"all'ó-r f:.CA'Ê' í:-~íO~:tA AçÁ'o'=:l'ialc
FlSICA



Simulações para heteroestruturas de GaAs-AIGaAs sugerem que o potencial de

confinamento lateral é aproxímadamenteharmônico [42]

A interação de elétrons com os fonons LO em fios quânticos foi estudada por

vários autores para fios com diferentes formas (43-46]. Para fios quânticos de GaAs-

AIGaAs com confinamento lateral parabólico na direção y] Degani e Farias [47]

obtiveram as correções polarônicas para a auto-energia e massa efetiva do elétron. Eles

verificaram que a massa efetiva do polaron cresce com o aumento da magnitude do

potencial de confinamento e com a redução da extensão finita da função de onda na

direção z.

Neste capitulo nós investigamos o comportamento com o campo magnético

aplicado da massa efetiva ciciotrônica de polarons confinados em fios quânticos

parabólicos crescidos a partir de heteroestruturas de GaAs-AIGaAs e de MOS de InSb

[48]. Em nossos cálculos consideramos apenas a interação com os fonons LO e

desprezamos os fonons interfaciais. Também outros efeitos como a blindagen do

acoplamento pelos portadores livres, não-parabolicidade da banda de condução e

extensão finita da camada eletrônica na direção z não são considerados.

As correções polarônicas para o cálculo da massa são calculadas através da

teoria de perturbação de segunda ordem de Wigner-Brillouin melhorada (IWBPT), em

todas as regiões de interesse. regiões de campos fracos. fortes e ressonantes, para fios

Q1D de GaAs e InSb.



,
2.2 Cálculo do deslocamento da energia dos niveis de Landau devido ao efeito

polarônico

Considere um fio quântico quase-unidimensional composto de material
...

semicondutor polar, sob a ação de um campo magnético B uniforme aplicado na

direção z. O potencial de confinamento do elétron em tal fio é considerado como sendo

parabólico na direção y, com energia M1 , e infinito na direção z. Um elétron em tal

sistema tem seu movimento quantizado no plano (x,y).

onde o momento do elétron é p=(P x; P,,) , sua massa efetiva é mb e seu vetor de onda

K= (Kx; K,,). O potencial vetor no calibre de Landau é A=-Byx e hWLO é a energia

dos fonons LO de vetor de onda Q=( q,qz), que têm at e a ..• como seus operadoresQ Q

H = (4ira )1/~-/,.w ~ 1 {iQ.r + -iQ.r + }e-ph V fL LO ~ Q e aQ e aQ
Q

onde rp=(hj2mbWLO) 1/2 é o raio do polaron, a a constante de acoplamento elétron-

fonon LO de Frõhlich, V o volume de normalização e r=(x,y) o vetor posição do



A parte eletrônica na equação (2.1) pode ser rearranjada e escrita na forma:

o primeiro termo entre as chaves é a hamiltoniana de um oscilador harmônico simples

de frequência caracteristica WCl com centro deslocado de Y o=Kxio 2, com C2=

lo2(wc/wc)2 e 10 é o raio da órbita clássica de Landau 10=(hc/eB)1/2. O limite para o

gás de elétrons estritamente bidimensional (2D) é reobtido fazendo-se 11=0, ou seja,

No regIme de acoplamento fraco, 0«1, o deslocamento .6.EN da energia do

elétron no nivel N de Landau,

onde o "Ket" I N, Kx; O> descreve o estado composto de um elétron no niveI de

Landau N, com momento Kx e o vácuo dos fonons LO. O denominador de energia na



onde ~N é um fator que depende do tipo de teoria de perturbação que está sendo usada,

como discutido na referência [33]. Para o nivel N=0 nós usamos ~N=O, que

corresponde à teoria de perturbação de Rayleigh-Schrõdinger (RSPT). No caso do nivel

N=1 usamos ~N=~El-~Eo que corresponde à teoria de perturbação de Wigner

Brillouin melhorada (IWBPT), que nos leva ao valor correto do "pinning" dos niveis

de Landau [34].

Realizando a integração sobre qz na equação (2.5)~ obtemos~

VNN' =J UN(Y-C2Kx) uN'(y-l: 2(Kx-qx» e-1qyYdy
-00

onde uN(Y-Yo) é a função de onda de um oscilador harmônico com centro deslocado e

S a superficie de normalização. Para. colocar a expressão (2.7) em unidades

resultado na equação (2.7), chegamos à seguinte expressão para o deslocamento de

energia dos niveis de Landau devido ao efeito polarônico,

1r

f
-1r

d4>
1+(N'-N» .•;)+)'q/-2"YKxqcos( <i> )-~N

onde N~=min(N,N'). N1=max(N.N'), >.2=(hwclhwLO)' b=(wc/wc) e ainda ~=q cos(4)).

com q= (qx,qy).



Tradicionalmente em experimentos de ressonância cic10trônica consideram-se as

transições óticas entre os dois primeiros niveis de Landau N=O e N=l da sub-banda

(2.10)

2
com w/=(w/ + 112)1/2 e w/=(eB/mb*c), mb*sendo a massa efetiva do magnetopolaron,

ressonância (>,2< 1), para campos fortes p.2> 1) e na região ressonante (>,2=1). A

Na região abaixo da. ressonância. Ã2 < < 1, o denominador da. equação (2.9), será.

sempre positivo, DNN, > O, permitindo-nos fazer a seguinte transformação:

00

f -tD.= dt e NN'

O

que substituida na expressão (2.9) produz,



00f dt e-t[l+). 2(N'-N)-~N] e-tbq2cos2( 4>)-2Kxqócos( 4»]

.0

(2.13)

1t' 2 2 1:/2 2 2I d4> e-t')'[q cos 4>-2Kxqcos</>]=4I d4> e-q ')'tcos (</>)co,s~2Kx ')'tqcos( 4») . (2.14)
-1t' O

Reescrevendo então a expressão final para o deslocamento da energia dos níveis de

Para obtermos a massa ciclotrônica precisamos dos deslocamentos da energia

dos níveis N=O e N=l. Temos então que realizar as somas sobre N'. Para o nível N=O,

temos N1=N', N2=O e LoN'(x) =1 , de modo que a soma sobre N' é simplesmente,

00 (1 1\ ) 'Ir/2 ?

f -t -.uo f (K2t1'COS-(4»){ } 1t1Eo(Kx)=- ~2 dt e.fYt exp ~() ()/ C05
2(4)) + 11(t)/1' ,- (2.17)

7r 1't cos 4> +11 t"O O



A expressao para .6.Eo(KJ pode ser expandida em potencias de Kx
2, em torno

.6.Eo'(Kx) = ( a~x2 .6.Eo(Kx) )

Kx=O

A corre~ao na energia do estado fundamental do magnetopolaron sera dada pelo termo

de ordem zero,

u( t) = ( , )1/2
,+11(t)

onde K(X) e a integral eliptica completa de primeira especie.

o deslocamento da energia do nivel N=l provocado pelo acoplamento



OOJ -t(1-Li1) b
-.~ dt e 3/2 2" 1 3/2 (K(U(t)) + u K'(U(t))) (2.23)

,7r 0 t ). (1+71( t))

K'(U) = guK(u)

ciclotr6nica como func;ao do campo magnetico aplicado, at raves da equac;ao (2.11).

Nossos calculos sao para fios quanticos Q1D crescidos a partir de heteroestruturas de

rp=3.9870nm hWLO=36.17meV

rp=10.594nm hWLO=24.41meV

mb=O.06624 mo

mb=O.01390 mo

Na figura 2.1 mostramos nossos resultados para a massa ciclotr6nica (mb*/mb)

em func;ao do campo magnetico (>../=hwJh WLO) para tres fios quanticos de GaAs com

potenciais de confinamento hn=2 (linha trcejada): hn=1,5 (linha fina) e hn=o (linha



· ,
estritamente 2D, e esse resultado foi incluido para compara~ao. Como vemos da figura

a massa para 0 sistema estritamente 2D e maior que a massa de banda do eletron e

abrupto a rnedida que we se aproxlrna de WLO' Para 0 caso qlD observamos urn

figura as curvas se sobrepoern a partir deste ponto, cuja posi~a.odepende clararnente do

torna 2D para nenhum valor do campo magnetico, na regiao abaixo da ressomincia. Ja
para hO=3 me V, 0 sistema se torna bidimensional nas proximidades de \2=0,6; urn

valor bem superior aos >./= 0,3 para urn fio de GaAs com hO=2 meV (figura 2.1).

qlD localiza-se na regiao de campos magneticos baixos. Isso tambem e verdade no

caso do fio de InSb, quando 0 potencial de confinamento e pequeno. E' bem conhecido

que nesta regiao de campos baixos >.2c < < 1, longe da ressonancia, a teoria. de
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jios qucinticos de GaAs com potenciais de conjinamento 0 (linha solida grossa); 1.5

(linha salida jina) e 2 (linha tracejada) me ·V. Quando hO=O 0 sistema e bidimensional

puro (2D). A massa ciclotronica na regiiio >"'c2< 0,3, e maior quanta maior 0 potencial



1/2 COr -t ( \2 !~ECR=~El-~E = - 1r 2° dt e3/2 tA 2 /2 [cosh(~2t)-1] F(t) (2.24)
o 2~ a t )+exp(t~ )

e 0 fator de forma que leva em considera~ao a dimensionalidade do sistema. Sabemos

que quando 1in=o l teremos h=1, ,=0 e u=O, logo K.(0)=7r/2. Substituindo estes

valores na expressao (2.25), teremos F(t)=l. Neste easo a equac;ao (2.24) e a expressao

do desloeamento de energia dos niveis de Landau para 0 caso de urn gas de eletrons

- 2,= 1 - wC2
we

prineipalmente na regiao de campos fracos. como pode ser observado na figura 2.3 onde

mostramos 0 fator de forma F(t), versus t. Quanto menor ),2 mais F(t) se distancia da



mesmo na regiao de campos fortes (A 2<1), elas demoram muito a se aproximarem, de
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Entao 0 poder de atenua<;ao de F(t) e grande e alem disso >..2=hwC/hWLO e maior que

>"c 2= hwc/ hW LO, 0 que faz com que 0 sistema para alto valor de hD seja bem diferente

0.800 ),2C' 0,80

2~ );c· 0.80
ct
0
C)

0....
0 2

0.600 Xc' 0,30

ct
~
a::
0
~
UJ
0

a:: 0.400
0to- 2ct
~ Xc • 0,05

0.000
00 60.0

t

Figura 2.3 - Fator de forma F(t) dado pela equa~iio (2.25) em fun~iio do parametro t.

para um lio de GaA s com hO,= 2me V. Com 0 crescimento do campo magnetico aplicado

(>.2 c= hwc/h WLO) , F(t) ....•l, que corresponde ao limite 2D.



2.2.2 Campo magnetico forte.

(2.26)

que e a expressao que tinhamos antes para 0 caso estritamente 2D [49]. Assim quando

e fracos. Para campos fortes a massa efetiva e menor que a massa de banda do eletron

e desta se aproxima no limite de ).2~OO. Isso quer dizer que para campos tais que



a condi<;ao de ressonancia nao sera independente deste potencial. Na ressonancia

(N).2=1), 0 nivel de energia N sera degenerado com 0 nivel N=O mais urn fonon LO

somente se a condi<;ao WLO > Nfl for observada. Caso contrario 0 cruzamento dos

niveis na.o ocorrera. Isto acontece porque na ressonancia ternos,

De volta 'a equac;ao (2.9), notamos que a principal contribuic;ao para AEN1

quando ).2=1, vem do termo N'=O, pois 0 denominador neste caso sera.

~ ~"';.:r·-~:;-:(·:-;::-;_'--~·~-~-"'------ -~,-
U .,l. ",' '.

Il



onde a= 1-).2_~El+~Eo' Note-se que a < 0, pois ).2> 1. De volta a expressao para

Podemos expandir 0 termo [1+,q2 / ap/2 em potencias de (rq2/ a ) e a integral

,_ .0 { 1/2 31('1/2'"Y 45,21('1/2 }
~E1N -0(0)= Q\" 7r 3/21 5/2' + 7/2 2 + .

, aA"' 40 160 a 1280 a

se ).2=1, a=~l' Para 0 GaAs, 0 < hn < 2meV e hWLo=36.17meV, de modo que a

relac;ao (hn/hWLO) e pequena 0 suficiente para que a expansao ate a ordem de! de

bons resultados. Para hn=2meV~ quando wC=WLO' teremos 0=0.99847 e "Y=0.003J



(2.39)

que e 0 resultado para a separa<;ao (split) da energia N=l na ressonancia para urn gas

de eletrons 2D [49]. Como vemos 0 split da energia e portanto da massa se dara em

do is ramos.

Analisando os resultados ate agora obtidos por nos, vemos que para urn fio de

GaAs a diferen<;a entre os sistemas 2D e Q1D, localiza-se na regiao de campos

magneticos fracos, sendo 0 comportamento da massa na ressonancia e na regiao acima

dela igual ao caso estritamente 2D.

No caso do InSb, a relac;ao entre hn e hWLO nao e tao pequena como para 0

GaAs, e este fato como vimos na regiao abaixo da ressonancia provoca uma mawr

distinc;ao entre os sistemas Q1D e 2D. Tambem para 0 InSb com hn=3meV a

separac;ao ressonante dos niveis sera em dois ramos, mas para hn=ll meV a separac;ao

ressonante dos niveis devera se dar em pelo menos tres ramos bem definidos.

Resumindo, na ressonancia a separac;ao dos niveis podera se dar em dois ou

malS ramos, depedendo da relac;ao entre hn e hWLO, e 0 ponto onde ocorre a

ressonancia e deslocado para a esquerda segundo a relac;ao wc=~W L02-n2. Para

obtermos a massa do magnetopolaron na regiao ).c2> 1, a transformac;ao dada na

equac;ao (2.10) nao pade ser efetuada para 0 termo N' =0 (N = 1), pois 0 denominador

para Kx=O e

ou seja, DOl e menor que zero para. ),2 ~ 1.

Sendo assim nos usamos para ~EIN'=O a. expansao dada na equac;ao (2.36), que

sera tanto melhor quanta menor for 'Y, ou seja, quanta menor for 0 potencial de

confinamento hn em relac;ao a hWLQ. Ela sera valida sem duvida para GaAs com

potencial hn ate 2meV e para InSb com hn =5 3meV. Esta validade naturalmente se



refere ao fato de truncarmos a expressao em termos da ordem de -y2

1.1

h J\. = 2 mev

ex: \u \
Z "--10
a:: 2D~
0 1.0....J
U

U

ex:
(/)
(/)

ex:
~

0.9

0.8

0.0

com potencial de confinamento parabolico (hfl=2meV. linha tracejada). e para um

sistema 2D (hfl=O) em fun<;iio do campo magnetico. A pnnc,pal diferen<;a entre os dois



Na figura 2.4 que se segue nos vemos a massa ciclotr6nica em fun~a.o de

). 2 para todo 0 espectro do campo magnetico, abaixo e acima da ressonancia, para urn

fio de GaAs: com potenciais de confinamento hD=2meV e hD=O. Este ultimo

corresponde ao limite 2D. As diferen~as entre os resultados qlD e 2D localizam-se na

regia.o de campos baixos e para .\2> 0,30 os resultados se confundem, como ja.

discu timos an teriormen te.

As energias dos dois primeiros niveis de Landau N=0 e N= 1 na presen~a da

intera~ao eletron-fonons LO como fun~a.o de ~c2, para fios de GaAs e InSb, sao

mostradas nas figuras 2.5 e 2.6 respectivamente. Em ambas as figuras 0 resultado

bidimensional, hO=O, foi incluido para compara~ao.

Na figura 2.5, para 0 potencial de confinamento hO=2mev, temos que a razao

[hO/hWLO] vale 0,055 e como vemos a diferen~a com 0 caso 2D localiza-se na regiao de

campos fracos, onde vemos urn pequeno desvio de energia dos niveis N=O e N=1.

Tambem observamos a separa~ao ressonante da energia do nivel N=l em dois

ramos quando>. 2= 1. E interessante notar que nas vizinhan~as de >'c2=0,3 a energia dos

dois niveis N=0 e N=1 sao maiores que 0,055 e a partir deste valor de >'c2 0 sistema

se comporta como bidimensional.

Ja. na figura 2.6 para 0 InSb com hO=l1mev a fra~ao hO/hWLO e igual a 0,45

e a diferen~a com 0 caso 2D (hO=O) e grande e se manifesta por toda a regia.o (>.2< 1)

abaixo da ressonancia . 0 sistema eletr6nico q1D nessa regiao nao muda para 2D para

nenhum valor de >.2. A energia do nivel N=O e sempre menor que [hO/hWLO] enquanto

a energia do nivel N=l e sempre maior.
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Figura 2.~ Varia~ao dos niveis de energia N=O e N=l em fun~iio do campo magnetico,

para '11mfio quantico de GaAs com h11=2me V (linha trcejada) e liJl=O (2D, linha

salida). Ha '11mpequeno desmo do resultado Q1D e 2D. na regiiio de campos fracos, por

todo 0 restante do espectro os resultados se confundem.
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Figura 2.6- Energia dos niveis l\T=O e N=l de Landau, para um jio de InSb com hD=ll

me V (linha trace.iada). em jun~ao do campo magnetico. na regiao abaixo da ressonancia.

hwc < hWLO. Neste caso as dijeren9as entre 0 caso Q1D e 2D (linhas continuas)sao mais



Neste capitulo nos calculamos a massa efetiva de magnetopolarons presentes ern

fios qua-nticos quase-unidimensionais de GaAs e InSb, obtidos por efeito de campo a

partir de heteroestruturas de GaAs-AIGaAs e estruturas de metal-6xido-semicondutor

de InSb. Consideramos 0 potencial de confinamento do eletron como sendo infinito na

direc;ao z e parab6lico na direc;ao y com energia hn.

Verificamos que 0 comportamento da massa efetiva em func;a.o do campo

magnetico e bem diferente daquele para sistemas eletr6nicos 2D e 3D. Nestes sistemas

a massa efetiva cresce, a partir do valor da massa do polaron, com 0 campo magnetico

aplicado em toda a regiao abaixo da ressonancia, sofrendo uma descontinuidade no

ponto wc=WLO' Para campos magneticos fortes we> WLO a massa ciclotr6nica e menor

que a massa de banda do eletron e desta se aproxima quando We~OO' No caso Q1D

verificamos que a massa ciclotr6nica na regiao abaixo da ressonancia diminue de valor

corn 0 aumento do campo aplicado atingindo urn valor minimo e voltando a crescer

novamente. 0 grau de distinc;ao entre estes sistemas aumenta quanta maior for a

relac;ao entre 0 potencial de confinamento e a energia do fonon LO do material.

Para urn fio quantico de GaAs, 0 potencial de confinamento e pequeno

(ho' < 2meV) frente a hWLO (36.77meV), de modo que a principal diferenc;a entre os

resultados para sistemas Q1D e 2D, localiza-se na regiao de campos fracos. Para

campos magneticos tais que Ac2 > 0,3, os resultados Q1D e 2D coincidem, ou seja, a

energia do campo magnetico vence 0 potencial de confinamento e 0 eletron se comporta

como se estivesse livre (2D).

Ja para urn fio de InSb, os potenciais de confinamento sao malOres

(ho' < 12meVL de modo que dependendo de ho', as diferenc;as com 0 caso 2D podem

acontecer em toda a regiao abaixo da ressonancia, caso por exemplo de hO,=l1meV.



magnetopolaron e similar aquele para 0 fio de GaAs, porem somente para campos mais

altos P,c2=0,6) se comporta como bidimensional.

De nossas analises do comportamento da energia na regiao ressonante sugerimos

que 0 numero de ramos da separa~ao ressonante da massa para grandes potenciais de

confinamento poderia ser maior que dois. Infelizmente nao dispomos de resultados



,
CAPITULO 3

RESSONANCIA CICLOTRONICA DE POLARONS INTERFACIAIS

EM HETEROJUNQOES DE MATERIAlS

SEMICONDUTORES



A malOna dos trahalhos que tratam do acoplamento eletron-fonons 6hcos em

heteroestruturas semicondutoras compostas de materiais polares, s6 consideram a

intera~ao com os fonons longitudinais oticos (LO) do volume (bulk) do material. No

entanto os fonons oticos sao fortemente influenciados pela presen~a de interfaces~ e 0

acoplamento do eletron se dara tambem com os fonons interfaciais.

Wendler [50] e Mori e Ando [51] obtiveram os modos dos fonons ohcos

utilizando 0 modelo die1etrico continuo, hem como as hamiltonianas e os potenciais de

acoplamento eletron-fonons, para heterojunl,;oes e pol,;os qminticos de materiais

semicondutores. Como mostrado por varios autores [52-54] 0 acoplamento eletron-

fonons interfaciais desempenha urn papel importante em varias situal,;oes, entre as quais

na ressonancia a interal,;ao e fundamental. Por exemplo em experiment os de ressonancia

ciclotr6nica (RC), ocorrera uma descontinuidade da massa ciclotr6nica quando a

frequencia do campo magnetico se aproximar da frequencia de cada urn dos modos dos

fonons oticos.

A maioria dos experimentos de RC sac para a heterojunl,;ao de GaAs-AIGaAs. e

para este sistema nenhuma descontinuidade da massa nas frequencias dos fonons

interfaciais foi observada. Porem. observal,;oes experimentais dos modos interfaciais

fcram report ados por Sood e co-autores [55] em experimentos de espalhamento Raman

e por Lambin e co-autores [56] no espectro de perda de energia de eletrons de alta

resolu~ao de super-redes de GaAs-AIGaAs.

Alguns trabalhos teoricos [57-59] se preocuparam em examinar a influencia da

interal,;ao eletron-fonons interfaciais sobre a massa ciclotr6nica de polarons presentes

em heterojunl,;oes e P0l,;OSquanticos semicondutores. No entanto 0 tratamento dado aos

fonons interfaciais nestes trabalhos e incorreto e incompleto.



A proposta aqui é estudar os efeitos dos fonons interfaciais sobre a massa

semicondutores polares diatômicos, não de ligas, embora a maioria dos experimentos já

realizados sejam para sistemas semicondutores constituidos por ligas (por exemplo:

GaAs-AIGaAs InGaAs-InAIAs, etc.).
I

,
Este capitulo é organizado da seguinte forma: na seção 3.2 calculamos os

deslocamentos dos niveis de energia devido ao acoplamento elétron-fonons óticos,

através da teoria de perturbação de segunda ordem de Wigner-Brillouin (IWBPT), que

os resultados, para as heterojunçães de GaAs-AIAs e GaAs-GaSb. Efeitos de blindagem

pelos portadores livres e de não-parabolicidade das bandas de condução, não são



Considere a heterojunção formada por dois cristais polares 1 e 2, que preenchem

respectivamente os semi-espaços z > O e z < O. Cada meio é caracterizado pela

(3.1 )

material n (n=!, ou n=2), com constantes dielétrica ótica too e estática to . A este
n n

A hamiltoniana para um elétron da banda de condução do material 1,

interagindo com os fonons longitudinais óticos (LO) do volume e com os fonons óticos

onde Ho é a hamiltoniana de um elétron no material 1, sob a ação de um campo

magnético uniforme, mais a hamiltoniana do sistema de fonons livres, ou seja,

sendo Vez) o potencial de confinamento do elétron de momento P, coordenadas r=(p,z)



e massa de banda mb' Os fonons LO do volume do materiall, possuem energia hWL1 e

operadores criação (destruição) aí (a-+ ). O vetor de onda dos fonons é Q=( q, qz) eQ Q
WJj é a frequéncia dos fonons interfaciais, que satisfazem a relação de dispersão, él(WIj)

+ é2(Wij) = 0, os indices j=1 e j=2 denotam (Wn = w_ )e (WI2 = w+). os dois modos dos

fonons interfaciais. Ainda bt (b -+) são os operadores criação (destruição) destesQ. Q.
-+ J J

fonons. A é o potencial vetor magnético, tomado no calí bre de Landau .

• -+ -+

He-LO = L [VQ e1q.p sen( qzz) a-++ h.c]
-+ Q
Q

H ~ "" [r j i<lp -qz b h]e-lO =L L q e e ~+.c .
j=1 q ~

v = - i.. ( 41re2 (_1_..1-) fi W )Ií2
Q Q V éCOI éOI LI

. .

r =_ ihWJj ( 21r Q. r )Ií2
q ..rq S J Pj

sendo V o volume e S a área do sistema. Ainda Qj



elétron-fonons interfaciais e rpj o raio do polaron interfacial, definidos como,

r = ( h )1/2
Pj 2mb Wlj,

(3.10)

A frequência de plasma dos ions wpn e a funçâo en( <-,1) sâo definidos como,

. 2 2 ):2 _ (W :2 _ 2(W Ln - W Tn )
Won - Ln + 2 '

\ foon.

o acoplamento elétron-fonons desloca a energia do elétron no nivel de Landau

N, EN = (N +!)hwc, onde Wc = (eB 1mb) é a frequência de dclotron do elétron, de uma

quantidade ~EN' que no regime de acoplamento fraco pode ser calculada através da

teoria de perturbação (TP) de segunda ordem. Como é sabido a TP a ser usada, deve

ser a teoria de perturbação de Wigner-Brillouin melhorada (IWBPT), que descreve

corretamente o efeito 'pinning' dos niveis (N ~ 1). Desse modo teremos,



(3.14)

onde a soma sobre L envolve todos os três tipos de fonons de frequência hWj. O termo

da energia ~N' na IWBPT vale, ~N=~EN-~Eo, onde ~Eo é calculado pela teoria de

perturbação de Rayleigh-Schrõdinger (RSPT).

A autofunção da hamiltoniana Ho não perturbada é,

ItPN,k > = IN, ky, ~(z); 10> LO; 10> 10 >
y

(3.15 )

onde IN> = uN(x-kyI2
) é a função de onda. de um oscilador ha.mônico com centro

'k
deslocado de kyl2, com 12=hl eB o raio da órbita clássica de Landau; Iky > =e

1
yy é a

função de onda do elétron livre na direção y; ~(z) é a função de onda eletrônica na

~(z) = {

baixa e depende da densidade de carga na camada de depleção Nd e da densidade

eletrônica Ns, da seguinte forma [2L

-"'-'---~:;';"':~--,~.._.-- ..... ..'~ .... , ,." c~ " , .. ,- 1. O _ IFO se
\ SI:.RVIÇO os ~\~L;,; .\:.\...,'!~ .~".<,~) .•• ","",r.\

~ flS;CA
L ..--- -l:lI,......CJOe-~ "-



Portanto, podemos escrever a equação (3.14) da forma,

2 00
-L: L: L:

j=lM=O q
Irql21VNM(qWIF q( q)12

hW Ij-(N-M)hwc-~N

00

VNM(q) = f dx uN(x-ky12+qy12) e -i~xuN(x-ky12)
-00

00

FB(qz) = J ç*(z) sen(qzz) ç(z) dz
O

00

Fq( q) = J ç*(z) e-qzç(z) dz
O

00 00

FH= L IFB(qzW= J dz J dz' lç(zW 1(z'W (e-q1z-z'l_ e-1z+z")=F(q)-FI(qp.2.'3)
qz O O

00 00

F(q)= J dz J dz' lç(zW lç(z')12 e-qlz-z'l
O O



00 00 1'1 6
F (q)= J dz J dz' lç(zW lç(z'W e- Z+Z = bI (b+q)6O O '

(3.25)

é o fator de forma para os fonons interfaciais. Na figura 3.1 mostramos esses fatores de

forma em função de (qjb). O parâmetro variacional b está associado com a extensão da

camada eletrônica, Zo) pela relação b=3jZo, no caso estritamente bidimensional (2D),

Zo=O, logo b-+oo. Neste limite (qjb )-+0 e F(q) e FI( q) vão para a unidade com

FH( q)-tO. Por outro lado quando (qJb )-too~ FI cai exponencialmente a zero e FH se

aproxima de F. É interessante notar que a regra da soma dos fatores de forma dada na

:2 (hV'./Jj)oo 00- L C{. -- Jdu, FJ(u.) L
j=l J /'1,WL1 O J J M=ü

em unidades do raio do polaron LO,

r -( h )1/2
p- 2mbWL1
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Figura 3.1- Fatores de Forma FH, FI e F em função de qfb. onde b é o parâmetro

variacional de Fang e Howard equação (3.17).

A massa cic10trênica do polaron é obtida como no capitulo 2, equação (2.10), a

partir das transições óticas entre os niveis N=O e N=1 da subbanda mais baixa. Então,



(3.30)

cada urn deles devido a urn tipo diferente de fonon. urn modo LO do volume do

material 1 e dois modos interfaciais. Para os fonons LO os deslocamentos dos niveis de

OC' OC' _
llEoLO= - a J du J dt e-tFH(u) e

o 0

G(u) = ex~-f,(l-e-l>.'») {1 + >"e~t>"(e-l>"-l)'}-

Se na equa<;ao (3.27) fizermos F1(q) = O. entao da regra de soma vemos que

F H(q)=F( q), e esta equa~ao nos dara 0 deslocamento da energia dos niveis de Landau,



magnetopolaron. Neste caso em particular (2D) 0 comportamento da massa

ciclotr6nica em func;ao do campo magnetico e hem conhecido e ja. foi estudado por nos

no Capitulo 2 (hSl=O) para as regi6es de campos fracos, fortes e ressonantes. Nesta

ultima regiao~ quando wc~ W Ll, a contribui~ao dominante para ~EN e do termo M=O

e verificamos a separac;ao ressonante da energia do nivel N=l em dois ramos, equa~ao

(2.39), provocando uma descontinuidade da massa efetiva ciclotr6nica a medida que

Ocorre entao uma mudan~a de sentido da corre~ao polaronica sobre a massa do

A principal diferen<;a na expressao do deslocamento de energia. equa<;ao (3.27),

com FI"# O~em rela<;ao a este caso (FI=O), e 0 aparecimento das duas £requencias de

e a posic;ao destes plCOS dependent das caracteristicas £isicas dos materiais que



Se as frequencias dos varios tipos de fonons estiverem distantes entre si. entao a
medida que We se aproximar da frequencia de urn destes fonons, poderemos desprezar a

contribuic;ao dos outros modos. e assim a equac;ao para ~El acima. sera uma equac;ao

Por outro lado quando dois mod os dos fonons possuirem frequencias pr6ximas,

Entao as contribui~6es ressonantes dos dois modos devem ser consideradas juntas,

resultando da equac;iio (3.36) em uma equac;iio cubica para ~El' Dessa forma a

as frequencias de ressonancia onde a interac;ao eletron-fonons interfaciais se mostrara

mais importante e impossivel de ser desprezada. Na proxima se<;ao apresentamos

Nossos resultados numericos sao para as heterojunc;6es de GaAs-GaSb e

GaAs-AIAs com uma densidade eletr6nica tipica Ns =1011cm -2 localizada no GaAs,

material 1. Consideramos a densidade de carga na camada de deplec;ao Nd como sendo

nula. Os parametros fisicos dos materiais que usamos sao,

GaAs (0=12,8.3 (00=10,90 W L1=295,8cm -1 W T1=272,64cm-1

GaSb (0=15,69 (00=14,44 WL:l=240.19cm-1 WT:l=230A2cm-1

AlAs (0=10,20 (00=8,160 WL~=404.03cm-1 WT:l=361,29cm-1



interfaciais para as duas heterojun~6es 5500:

a) HeteroJ un~ao de GaAs-GaS b

WIl= 238,08cm-1 01= 0,034856; WI2= 281,13cm-1 02= 0,01960

b) Heterojun<;ao de GaAs-AIAs

W11= 283,24cm-1 01= 0,029878; WI2= 382,33cm-1 02= 0,053611

ainda para 0 GaAs tomamos a constante de acoplamento eletron-fonons LO, 0, como

sendo igual a 0,068.

Na figura 3.2 vemos a variac;ao da massa do magnetopolaron em func;ao do

parametro ).2= (hwclhWL1) para a heterojuncao de GaAs-GaSb. A linha tracejada.

representa a caso onde desprezamos a interac;ao eletron-fonons interfaciais (F1=0) e

consideramos apenas a interac;ao eletron-fonons LO do volume (bulk) do GaAs, via

hamiltoniana de Frohlich. Estes resultados aparecem nas figuras para uma avaliac;ao

do erro cometido ao se desprezar a interac;ao do eletron com as fonons interfaciais.

Para estes dais materiais vemos que a frequencia do fonon interfacial W I1 esta

bem distante das outras duas e como esperado podemos observar na figura 3.2 uma

descontmuidade da massa ciclotronica em dais ramos na regiao proxima a frequencia

do fonon Wn. Note que esta primeira ressonancia. ocorre em algum valor de ).2 maior

que 0,83. que corresponde a ).12=1,03. Esperariamos encontrar essa ressonancia urn

pouco antes no ponto onde ).21=1, que corresponde a ).2=0.805, mas como constatamos

ela sofre um deslocamento para direita.

As frequencias do fonon interfacial I::? e do fonon LO estao muito pr6ximas no

caso da heterojunc;ao de GaAs-GaSb. A diferenc;a. entre elas e de 14,67 cm-1 (L82meV).

Os pontos ressonantes isoladoB desses fonons deveriam oearrer em ).2=0,95 e ).2=1

respectivamente. No entanto 0 que notamos da figura 3.2 e que ha uma



descontinuidade cia massa para A2 maior que 0,96 e para valores maiores do que A2=1 a

massa apresenta valores menores que a massa de banda do eletron no GaAs. A regiao

ressonante entre 0,96 e 1,00 nao e acessivel atraves da avaliac;ao numerica da equaC;ao

tratamento mais rigoroso como aquele feito por Larsen [12].
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Neste trabalho nos restringimos a uma solu~ao aproximada do problema, obtida

da avali<;ao numerica da equa<;ao (3.36). Como hWL1=L052 hWI~ nenhum destes dois

modos pode ser desprezado para a intera~ao ressonante com a eletron, de modo que

nesta regiao a separa~ao ressonante da massa deverei se dar em tres ramos, como

mostrado em detalhes na figura 3.3 acima. Rei 0 aparecimento de urn ramo extra entre

os dois ja conhecidos que tern uma propriedade diferente. ele passa da regiao onde

m * < mb para outra m * > mb atraves do ponto m *=mb' A regiao ressonante esta

ampliada para maior clareza. Como vemos de novo 0 ponto ressonante se deslocou para

a direita de O.95~O.96.

A massa efetiva do magnetopolaron versus ).,2 para a heterojunc;ao de GaAs-

AlAs e mostrada na figura 3.4. Para esses materiais as ressonancias deveriam ocorrer

em ).,2=0,9575, ).,2=1 e ).,2=1,293, respectivamente nas frequencias dos fonons

interfaciais I}, LO e I~. Como podemos notar nesse caso e I} que tern a frequencia

proxima a do modo LO e I~ est a isolado na regiao We > W Ll'

Na figura a primeira descontinuidade observada da massa ocorre muito

proxima de ).,2=1, sendo 0 ultimo ponto no graJico ).,2=0,97, de novo observamos urn

deslocamento do ponto de ressonancia, para a direita e a regiao ressonante e mais

estreita que para 0 caso anterior. ela situa-se no intervalo entre 0,97 e 1. mas de modo

geral 0 comportamento da massa e similar aquele retratado na figura 3.2. Na regiao de

campos magneticos fortes. we> WLl. nos encontramos uma descontinuidade da massa

proxima do ponto ).,2=1,2, devido ao acoplamento eletron-fonon interfacial 12- Como

este modo esta isolado, a separac;ao ressonante se da em do is ramos. :It interessante

notar que agora 0 ponto ressonante se deslocou para a esquerda. em vez da ressonancia

ororrer em ).,/=1, ocorreu em ).,22=0.93. A questa.o entao e explicar 0 porque deste

deslocamento das frequencis de ressonancia?

Nos sabemos que a correc;ao polar6nica da energla do eletron devido a urn

determinado modo de fonon. muda de sentido ao cruzarmos seu ponto de ressonancia.
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Figura 3.4 - Massa eJetiva do magnetopolaron presente em uma heterojun<;ao de

GaAs-AIAs com densidade eletronica Ns=lOl1jcm'2 e Nd=O, em Jun<;ao de ).2, para todo

o espectro de campos magneticos aplicados. As linhas cheias SaD os resultados

Antes cia ressonancia essa corre<;ao .6.E1J e negativa e aClma se torna positiva.



Assim 0 ponto de ressonimcia se desloca devido a contribui~ao dos outros modos.

ponto ressonante~ pois quando W(~ W 11 a correc;ao polar6nica para a energia do eletron

devido a esses dais modos e negativa. Para 0 GaAs-AIAs quando .x2= 1,2, ou seJa,

.x2= 1,3. Do mesmo modo para GaAs-GaSb, quando wc=WI2, a correc;ao ~EII1 e

vemos, os resultados com FI=O. que considera somente a interac;ao com os fonos LO

do volume. e FI diferente de zero. na regiao We < W Ll se confundem e na regiao acima

de hWLl 0 resultado com Fr=O se afasta bastante daquele com FI 1= O. comportando-se

como uma linha media entre os dois ram os descontinuos. Na figura 3.1 para a



indispensavel nas regi5es pr6ximas as ressonanClas, onde domina 0 espectro. Para a

heterojun~ao de GaAs-AIAs, como hWI1=hWL1, na regiao WC<WL1, onde geralmente

sac feitas as medidas experimentais essa contribui~ao pode ser desprezada e podemos

considerar somente a intera~ao do eletron com os fonons LO do volume (bulk) do

GaAs, via hamiltoniana de Frohlich, que sera uma boa aproxima~ao.

Em resume neste Capitulo investigamos as efeitos da intera~ao eletron-fonons

interfaciais sabre a massa ciclotronica de polarons presentes em heterojun~5es

semicondutoras compostas de materiais polares. Verificamos que este tipo de

acoplamento e fundamental perto das frequencias de ressomincias dos modos

interfaciais e dependendo das posic;6es desses pontos em relac;ao a frequencia dos fonons

LO do volume do GaAs a separac;ao ressonante da massa pode se dar em dois ou tres

ramos. Tambem constatamos que as frequencias de ressonancia sofrem urn

deslocamento em relac;ao ao seu ponto original devido a ac;ao dos outros modos.

Para a heterojunc;ao de GaAs-AlAs na regiao abaixo da ressonancia We < WLl

desprezar a interac;ao com os fonons interfaciais e considerar somente a interac;ao do

eletron com os fonons LO do bulk do GaAs, via hamiltoniana de Frohlich. produz bons

resultados.



CAPITULO 4

EFEITO DO CAMPO MAGNETICO SOBRE A ENERGIA DE LIGACAO DO EST ADO

FUNDAMENTAL DE UM ELETRON LIGADO A UMA IMPUREZA DOADORA

HIDROGENOIDE EM UM PONTO QUANTICO CIRCULAR DE

GaAs-AIGaAs.



Nos anos recentes tern crescido bastante 0 interesse nas propriedades de eletrons

confinados em estruturas semicondutoras quase-zero-dimensionais (QZD), os pont os

quanticos (quantum dots). onde os eletrons sao confinados nas tres dimens6es espaciais.

Geralmente estas estruturas sao fabricadas a partir do confinamento eletrostatico de

urn gas de eletrons quase- bidimensional presente em heteroestruturas de GaAs-AIGaAs

(411 e de metal-oxido-semicondutor (MOS) de InSb [8], mas tambem podem ser

produzidos atraves dos processos de corrosao quimica, que SaD capazes de produzir

colunas circulares de aproximadamente 500 angstrons de diametro. a partir de po<;os

quanticos de crescidos por epitaxia por feixe molecular (MBE) [60].

Como consequencia do confinamento os niveis de energia do qD SaD discretos e

est a e a razao porque eles SaD tao interessantes. Eles formam uma nova classe de

estruturas artificiais similares aos atomos. SaD chamados de atomos artificiais, mas

com energias de excita<;ao de varias ordens de magnitude menores que as atomos

tradicionais e cujo numero de eletrons podem ser controlados.

Muitos trabalhos teoricos e experimentais foram realizados com 0 intuito de

investigar as propriedades do gas de eletrons quase-zero-dimensional presente em

estruturas de pont os quanticos. A absor<;ao de luz infra-vermelha por urn sistema de

qD de InSb. foi medida em experiment os por Sikorski e Merckt [8] que encontraram 0

surpreendente resultado de que as frequencias de ressonancia nao dependiam do numero

de eletrons no qD. indicando que 0 espectro de excita<;ao nao era influenciado pela

interac;ao eletron-eletron. Peeters [61] e Li e co-autores [62] confirmaram estes fatos

atraves de calculos teoricos para urn QD com potencial de confinamento parabolico.

Efeitos polar6nicos sobre 0 gas de eletrons QZD foram mvestigados por Degani e

Farias [47], levando em consideraC;ao a interaC;ao dos eletrons com os fonons do volume



e da interface. W. Que calculou a energia de excitons em QD parab6licos [63] e 0

espectro de energia de qD circulares com paredes impenetraveis na presen<;a de urn

campo magnetico aplicado, foram discutidos por Geerinckx e co-autores [64], que

compararam seus resultados com aqueles para QD com potencial de confinamento

parab61ico. Tambem a energia de liga~ao de uma impureza doadora hidrogen6ide

localizada no centro de urn QD esferico com barreiras de potencial infinitas foi

recentemente calculada por C. M. Hsiao e co-autores [65]. Eles verificaram que

variando 0 raio do QD, a intensidade da intera~ao Coulombiana varia com a dimensao

do sistema, passando de tridimensional para quase-zero-dimensionaL uma mudanc;a

drastica.

Neste trabalho nos obtemos a energia de ligac;ao do estado fundamental de uma

impureza doadora hidrogenoide localizada no centro de urn qD circular de GaAs-

AlxGal_xAs. colocado em urn campo magnetico perpendicular ao plano do disco,

considerando varias alturas das barreiras de potenciais. Na ausencia de c?,mpo

magnetico aplicado, nos obtemos soluc;oes analiticas para a func;ao de onda do eletron-

ligado e determinamos as energias at raves das condic;oes de contorno. resolvendo as

equac;oes transcedentais resultantes. Para campos nao nulos no entanto. usamos 0

metodo variacional para determinarmos a energia de ligac;ao.



Considere urn ponto quantico (qD, Quantum Dot) de GaAs envolvido por

AlxGa1_XAs, na forma de urn disco bidimensional, no plano (x,y), que possui uma

Impureza doadora, modelada como hidrogen6ide, localizada no seu centro. Neste
~

sistema aplica-se urn campo magnetico uniforme B na dire<;ao perpendicular ao plano

1 (.... e ...•y e2
H = ~~ P+c A - for + V( r)2mb(r)

onde a posiC;ao do eletron e seu momento sac denotados por r=(x,y) e P=(Px,Py). A

quantidade mb(r) e a massa efetiva de banda do eletron, que e diferente nos dois

GaAs que e considerada como sendo a mesma para os dois materiais. 0 potencial

vetor magnetico A e' escolhido na forma simetrica como A = ~o (-y, x, 0). 0

potencial de confinamento lateral do eletron no QD de raio b, tern a seguinte forma,

v(r)={

entre as energias dos 'gaps' dos dais semicondutores. AEg• que e definida como.



~Eb=1047 x + 470; (meV) (4.3)

,
seudo x a concentra~ao de aluminio na liga de Al.zGa1_XAs.

Para 0 nosso problema 0 sistema de coordenadas polares e 0 mais conveniente

. . { ( 82 1 8 1 82
) ,2 2 } . 2H = b(r) - .-'1 +- - +--:) - + - r + 'YLz + V(r) - - ,ar'" r ar r- afJ2 4 . r

(4.4 )

.
onde 0 raio de Bohr efetivo (ao'=98,69 A) e 0 Rydberg efetivo (Ry'=5,83 meV). ambos

energia. A func;ao passo b(r), que vale 1 quando r < b e b=mdm2 para r> b, expressa 0

fato do eletron estar dentro ou fora do QD. Lz e 0 momenta angular na direc;ao z em

unidades de h, Lz=-i(Ke) e r=(hwcl2) e a metade da energia do campo magnetico (em

unidades de Ry *), e 0 campo magnetico B(T) em tesla e igual a 6,65 'Y.

ela. Comec;amos tratando primeiramente 0 caso sem campo magnetico aplicado, pois a

soluc;a.o deste problema sera de grande valia para 0 passo seguinte que e 0 de



4.2.1 Campo magnetico nulo: Solu~aoexata.

A equac;ao de Schr6dinger para 0 nosso sistema na ausencia de campo magnetico

7jJ(r,O) = R(r) eimO

R"+l}'+( t + E - ~22 ) R = 0

R"+l}'+( t - (Vo;E) - ~22)R = 0

')

No caso de E < 0, fazendo a transforma~ao de coordenadas, €= ~ r, na equac;ao

(4.7): obtemos



(4.9)

onde 0 para-metro A esta relacionado a energia E, pela relac;ao E=-(1/A2). Atraves da

transformac;ao R(O= C1/2 4>(0 podemos eliminar a derivada primeira da equa<;ao

(4.9) e chegar a seguinte expressao, que deve ser satisfeita por 4>,

{
1

m2
}<P" (0 + t -~- 4 ~2 ¢(0 = 0 (4.10)

precisamos resolver a equac;ao (4.8). Como anteriormente, fazemos uma transformac;ao

de coordenadas, ( = {b ' de modo que podemos escrever,
1

Aqui fazendo E= V0 - + l obtemos,Al b



.p(r,o)={ (4.14)

Os parametros €, (, ). e }.1 sao determinados de modo a satisfazerem as

1 _ 1 V
,\2 - e5,\ 2 - 0

1

onde M'(x) = ~~ .



W(r=b.8)=O

M (1 - >. 1 . 2.b) = 0
2 ' , >. (4.19)

,
Para urn deterrninado raio b, encontrarnos nurnericarnente as ralzes ,\ das

QD esta mostrado na figura 4.1, para dois potenciais de confinamento, V0=213,8 meV

(curva continua), que corresponde a. concentra<;ao de aluminio x=0,3 e V0=00 (curva

b 2: 200 angstrons, as energias da impureza nos dois casos tendem para 0 valor E=-4

Ry *, que e 0 valor da energia do nivel fundamental do atomo de hidrogenio 2D livre

[69). Notamos tambem que a. medida que 0 raio diminue a energia do estado

fundamental cresce e se aproxima de E=O, nos valores b=53 (x=0,3) e b=72 angstrons



(4.20)

onde ,2=E, ~2= (Vo-E) e In(x) e Kn(x) sao as func;6es de Bessel normal e modificada.

de primeira especie. No caso de barreiras infinitas a equa<;ao que nos fornece as

energias dos niveis de energia do eletron no qD e Jo( ,b )=0.
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alturas das barreiras de potencial Vo=OO (linha tracejada) e \1'0=213.8 meV (x=O.3)

(linha continua). Para grandes raios do QD a energia aproxima-se da energia para 0

atomo de hidrogenio 2D, E=-4Ry *.



Na figura 4.2 mostramos a energia de liga<;ao em fun<;aodo raio do QD, para as

mesmas barreiras de potenciais da figura 4.1. A energia de ligac;ao no limite de raios

muito grandes (limite 2D) deve ir para 0 valor 4Ry * como esperado, e ela cresce com a

diminuic;a.o do raio do qD~ em toda a regiao de energias da impureza E < O.
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Figura 4.2- Energia de liga~iio do estado 15 (m=O) em jun~iio do raio do ponto

quantico (qD), para barreiras de potencial jinita (Vo=36,67 Ry*,x=O,3) (linha

continua) e injinita (linha tracejada).



Quanto menor 0 raio do fio maior e a diferenc;a entre as energias de ligac;ao dos

Ja para 0 caso de barreiras finitas. espera-se que diminuindo 0 raio do QD a

energia cresc;a ate urn certo valor maximo e a partir deste valor diminua tendendo para

quando b....,O. Este comportamento e observado para poc;os quanticos quase-

As salu<;6es das equa<;6es (4.7) e (4.8) na regiaa de energias pasitivas. E > O.

saa abtidas a partir daquelas para a casa E < O. substituinda-se .\ par i7] e < par -i<

A e-iU2 <"1m! eim8 M(lml+!-i7], 2Iml+1; -i€ )

~ e-(/'(!mi ,Un8U(lml+) >., ,2Iml+! ; ( )



E < 0 e e obtida a partir da equa~ao (4.16) fazendo-se as substitui~5es~ A-+ i'T/e €-+-i€.

Neste caso entao a equa~ao sera,

solu<;6es das equa~6es (4.21) e (4.22) sac bem mais complicadas~ devido aos

argumen tos complexos. Na verdade nao conseguimos encontrar as raizes dessas

Antes porern vale a pena observarrnos que se nas equa<;6es para 0 caso do QD

circular. trocarrnos Irnl+! por ILI+l, onde L e urn inteiro, nos obternos as equa<;5es para

M( lL\+ 1-,\. 2\L!+2; ~b ) = a

M (ILi..-1-i1]. 21LI+2 ; -2hb ) = a



A solu~ao da equa~ao de Schr6dinger com a hamiltoniana H dada na equa~ao

(2.4) com r 1o. nao pode ser resolvida exatamente. Entao para calcularmos as

energias do estado fundamental (m=O) e dos estados excitados. usaremos 0 metodo

(4.26)

b ",r J 2lml+l -/3r· -ar d
11= r e e r

o

Y:,= r
b



A energia do nivel m da impureza doadora sera obtida minimizando-se 0 valor

variacionais a e ~. A expressao matematica para a energia sera entao:

b 2
Em = <wi H Iw> = J A12 e-l3r e-ar r21ml F l(r) dr

a

00 Br2 ar 21ml

+ 0 f A/ e T e- T rT F2( r) dr

b

F { Iml f3 (Iml /j a\2} {Iml 13 a L {m2 } 'Y
2

3l(r)=-r -~ + -r-/Jr-2} - -r- r-2 r2+ r + m-yr+"4 r (4.34)

B
.J27r

?'o(r,e) = {
A

.J27r
ar2

Km{Kr)eime e- 2(~ r ~ b



on de Jm(x) e Km(x) sao as func;6es de Bessel, a e K sac os parametros variacionais, e v

(4.37)

Ainda as constantes de normaliza~ao A e B saa dadas par:

Os niveis de energia do eletron no qD serao entao obtidos minimizando-se 0

valor media da Hamiltoniana Hsimp' que e a hamiltoniana H sem a intera<;ao

coulombiana, em func;ao dos parametros a e K, portanto,

energias do estado fundamental do sistema com a presenc;a da impureza (linha

tracejada) e sem a presenc;a da impureza (linha continua), em func;ao do raio, para

urn QD com altura das barreiras de potencial. Vo=213,8 meV (36,67 Ry *: x=O,3), sac

mostrados na figura 4.3.
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com a presen~a da impureza (curva tracejada) e na ausencia da impureza (curva

cont~nua), para campo magnetico nulo (,=0), calculadas atraves do metoda variacional.

A diferen~a entre essas duas energlas nos fornece a energia de liga~ao da

Impureza Como vemos a medida que r~O, a energia de liga~ao tende para 5,48 Ry *, a

energia do estado fundamental de um atomo de hidrogenio 2D no AIGaAs. A



analitica) na regiao onde Eo < 0, sac excelentes, quase coincidentes. Esse fato pode ser

melhor visto na figura 4.4 onde comparamos as energias de ligac;ao obtidas pelo

metodo variacional para ,=0 (linha continua) com aquelas obtidas na se~ao anterior

(linha tracejada) para concentrac;ao de aluminio x=0,3 e representadas na figura 4.2.

As curvas praticamente se sobrepoe, 0 que no minimo significa que nossa fun~ao de
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Figura 4.4- Compara9ao entre as energias de liga9ao obtidas pelo calculo variacional

(linha cont~nua) e atraves da solU9iio exata da se9iio anterior (linha tracejada) em

fun9ao do raio para' um QD com barreira de potencial jinita (x=O~3), para campo

magnetico nulo h=O). A concordancia e excelente.



Na figura 4.5 mostramos para um qD de GaAs-Alo.JGaO,7As para tres valores do

campo magnetico aplicado ,=0.1 e 2, a energia de liga~ao da impureza em fun~ao do

raio do QD. Como pod em os notar a curva tern 0 comportamento esperado e ja

antecipado. a medida que 0 raio diminue a energia de liga~ao atinge um maxImo e

depois decresce tendendo para a energia do estado fundamental do atomo de hidrogenio

2D no AlGaAs, quando 0 raio for para zero. 0 efeito do campo magnetico de

aumentar as energias de liga~ao. s6 come~a a ser sentido pelo eletron a partir de

r ~ 100 angstrons. antes desse valor sua influencia e muito pequena. Isto ocorre porque

Tambem a energia de ligac;ao em func;ao da concentrac;ao de aluminio na liga de

AlGaAs para urn ponto qua.ntico com raio de 100 angstrons e mostrado na figura 4.6.

A influencia do campo magnetico na energia de ligac;ao e tanto maior quanta menor for

a altura da barreira de potencial.

Concluindo calculamos a energla de ligac;ao de urn impureza doadora

hidrogen6ide localizada no centro de urn ponto qua.ntico circular de GaAs-AlGaAs, em

func;ao do raio do qD para varias alturas das barreiras de potencial e varios valores do

campo magnetico aplicado. Sem a presenc;a do campo magnetico obtivemos a soluc;ao

analitica do problema, at raves da equac;ao de Schrodinger. Com campo aplicado

utilizamos 0 metodo variacional. No caso de campo nulo as duas soluc;6es concordam

muito bem. A influencia do campo magnetico na energia de ligac;ao so e sentida para

qD com raios maiores que 100 angstrons. Para raios menores 0 forte potencial de

confinamento e dominante e 0 campo magnetico nao tern influencia.
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