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Resumo

Neste trabalho investigamos pela primeira vez flutuações dependentes de spin

em correntes eletrônicas polarizadas através de estruturas magnéticas. Nosso sis-

tema físico consiste de uma heteroestrutura com tunelamento ressonante formada

por um poço ou "ponto" quântico contendo Mn, confinado entre duas barreiras de

potencial. Usamos um modelo semiclássico baseado em equações de taxa para cal-

cular as ocupações dos estados ressonantes up e down. Estas equações são derivadas

de uma equação mestra que descreve a probabilidade de ocupação dos estados de

spin em um dado tempo. Funções correlação corrente-corrente são expressas em

termos das funções correlação hop-hop (associadas à transições entre os níveis resso-

nantes up e down) e o shot noise dependente de spin é determinado em termos da

matriz variância do sistema, também derivada da equação mestra. Quando consi-

deramos um feixe polarizado e tempos distintos (TH i= T-lt), podemos obter ambas

"correlações positivas" ((óntón.j.) 2: O) e/ou "negativas" ((óntónÚ S; O) no nosso

modelo. A generalização e reinterpretação do modelo de ilhas nos possibilitou (i)

investigar flutuações dependentes de spin em correntes polarizadas; (ii) observar

aumento e atenuação do shot noise; (iii) verificar que processos de "spin-flip" com

TH =I- T-lt são relevantes na atenuação do shot noise e (iv) verificar que o ruído contém

informações sobre o processo de "spin-flip".



Abstract

In this work we investigate for the first time spin-dependent fluctuations in

spin-polarized electronic currents through magnetic structures. Our physical model

consists of a resonant-tunneling heterostructure formed by a Mn-based quantum well

or "point", confined between a double-barrier potential. We used a semiclassical

model based on rate equations to calculate the occupations of the spin-up and spin-

down resonant states. These equations are derived from a master equation describing

the probability of occupation of the spin states at a given time. Current-current

correlation functions are expressed in terms of hop-hop correlation functions (for

hops between islands representing the up and down states) and the spin-dependent

shoi noise is determined in terms of the variance matrix of the system; also derived

from the master equation. When we consider a polarized beam and distinctive times

(Tt.). -=I T.).t), we can obtain both "positive correlations" ((óntón.j.) 2':O) and "negative

correlations" ((óntón.j.) S O) in our model. The generalization and reinterpretation

of the island model allowed us (i) to investigate spin-dependent fluctuations in spin-

polarized electronic currents; (ii) to observe enhancement and suppression of shot

noise; (iii) to verify that spin-flip processes with Tt.!. -=I T.).t are relevant to shot-

noise suppression and (iv) to verify that noise contains information about spin-flip

processes.
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Capítulo 1

Introdução

A combinação de semicondutores com materiais magnéticos em escala mesoscópica

originando estruturas semicondutoras híbridas faz com que efeitos dependentes de

spin e/ou graus de liberdade de spin tornem-se relevantes. Prova disso é a emergente

área de eletrônica em semicondutores, denominada "eletrônica de spin" ou "spin-

tronics" [1], [2] a qual poderá eventualmente substituir a eletrônica convencional no

futuro. Na eletrônica convencional os dispositivos são baseados em efeitos decor-

rentes da carga do elétron. Na eletrônica de spin (spintronics) o spin do elétron (em

vez da sua carga) passa a ser o principal agente responsável pelo armazenamento de

informações e transporte.

Investigações teóricas e experimentais em spintronics VIsam além de resolver

questões ainda em aberto 1 verificar se a fabricação de dispositivos baseados nos

efeitos dependentes do spin do elétron melhoram a performance dos dispositivos

baseados nos semicondutores tradicionais. A área de spintronics também inclui

novos campos de estudo tais como "computação quântica" e "dispositivos não-

voláteis" (não-voláteis significa que a memória é mantida mesmo quando a potência

do dispositivo é desligada), sendo que a computação quântica tem sido uma das

áreas mais ativamente estudadas nos últimos anos [5].

Motivados pela crescente importância das pesquisas de fenômenos dependentes

1Enormes esforços foram empregados para se conseguir a injeção de correntes polarizadas em

semicondutores [3], [4].

1



1 Introdução 2

de spin e possíveis aplicações práticas destes estudos, aqui investigamos pela primeira

vez shot noise dependente de spin. De forma geral, flutuações ou ruído (noise) são

variações espontâneas ou desvios aleatórios de quantidades físicas no tempo em

relação a algum valor médio constante. Estas flutuações ocorrem, por exemplo, de-

vido ao movimento térmico da matéria e a discreteza da sua estrutura. Shot noise

é o ruído gerado por flutuações dependentes do tempo na corrente elétrica devido à

discreteza da carga elétrica.

o ruído pode ser considerado como um "incômodo" ou como uma grande fonte

de informações, No primeiro caso deseja-se eliminá-lo; no segundo investigá-lo, São

várias as fontes de ruído, algumas passíveis de eliminação graças aos avanços tecno-

lógicos, outras no entanto são inerentes ao sistema. Por exemplo, a feqíiências muito

baixas (J ---t O) o ruído 1/ f se faz presente com grandes contribuições; em temperatu-

ras diferente de zero, flutuações térmicas são uma inevitável fonte de ruído (thermal

noise). A agitação térmica faz flutuar o número de ocupação dos estados do sistema.

Outra fonte de ruído é o shot noise. De modo diferente do ruído térmico, para

investigar o shot noise temos que considerar o transporte dinâmico (corrente de-

pendente do tempo) .do sistema. Investiga-se shot noise com o objetivo de obter

informações não contidas na corrente média do sistema.

Particularmente interessante é o estudo do shot noise em sistemas com tunela-

mento ressonante. Na Fig. 1.1 temos um poço quântico entre duas barreiras de

potencial. Estas barreiras surgem devido às descontinuidades no potencial "visto"

pelos elétrons de condução, originadas pela deposição de materiais diferentes na es-

trutura (em geral crescimento por "rnolecular beam epitaxy"; MBE), por exemplo

GaAs intercalado com AIGaAs. Os níveis do poço são discretos. A aplicação e

variação do potencial externo V faz com que as barreiras se "inclinem" possibilitan-

do o alinhamento entre o emissor (região dopada tipo-ri, doadora de elétrons) e os,
estados discretos -do poço.

O tunelamento "ressonante" através da dupla barreira ocorre quando as energias
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barreiras barreiras
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Figura 1.1: Perfil das bandas de condução para uma dupla barreira com tunelamento

ressonante. Cada figura corresponde a um limite de voltagem aplicada: (a) voltagem zero,

(b) início da ressonância, (c) ressonância e (d) fora da ressonância. As áreas hach uradas

representam o "mar de Fermi" no emissor e coletor. O emissor e o coletor são regiões

dopadas tipo-no EF é a energia de Fermi no emissor e coletor e V a voltagem aplicada. Eo

é o nível de energia mais baixo dentro do poço.

dos elétrons do emissor coincidem com a energia de um ou mais níveis discretos do

poço. Dessa forma teremos corrente começando a fluir quando Eo atingir o nível de

Fermi êF no emissor (Fig. 1.1 (b)), indicando o início da ressonância. A corrente

atinge seu valor máximo quando Eo passa através do mar de Fermi no emissor (Fig.

1.1 (c)) configurando o tunelamento ressonante e diminui quando Eo cai abaixo da

banda de condução do emissor (Fig. 1.1(d)) indicando que o nível está fora da res-

sonancia.
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Li et ai. [9] investigaram o ruído em estruturas de dupla-barreira com tunela-

mento ressonante abaixo de 10 kHz. Medidas sistemáticas da densidade espectral

do ruído S(w) em três amostras com diferentes espessuras das barreiras (a 4.2 K)

foram efetuadas. Na Fig. 1.2 (a) temos o "ruído" Si = S(w) medido por Li et ai. em

termos da voltagem V e freqüência f (w = 21T'f). O ruído normalizado ou fator de

Fano I = S;j2eI em função da corrente média I é mostrado na Fig. 1.2 (b). A Fig.

(a)

1.

o. •

l~
•....
rB o.

• •I ,.. ~ ... .' .-.. ...\ ....
• ' 'f'~\o

I I .•• ;, ••••

Ii ,~••,

I I ",fI
I "I'

~~"~ ...o.

(b)

Figura 1.2: Gráficos da "potência espectral" S(w) = Si obtidos através de medidas

experimentais (Li et alo [9]). O gráfico (a) mostra que no regime acima de 1 kHz Si

independe da freqüência f e abaixo de 1 kHz há. uma grande contribuição do ruído 1/t-
No grá.fico (b) Si/2eInorm é plotado contra I/Inorm (Inorm é um fator de normalização)

na região de tunelamento ressonante. A linha contínua indica o resultado teórico para o

"full shot noise" (2eI). No "inset" em (b), Si/2eI é plotado em termos de Te/Te. Para

Te/Te da ordem de 1, o ruído é atenuado a 1/2 do "full shot noise".

1.2 (a) mostra, que no limite f -+ O o ruído 1/ f domina o espectro de Si, enquanto

no regime entre 1kHz e 4kHz o ruído independe da freqüência f. O comportamento

de S;j2eI na região de tunelamento ressonante em termos de Te/Te está resumido

no "inset" da Fig. 1.2 (b). Para as estruturas utilizadas, Li et ai. observaram que
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Si/2el ~ 1 para barreiras extremamente assimétricas e Sd2el ~ 0.5 para "barreiras

simétricas". Ou seja, o shot noise é atenuado para configurações aproximadamente

simétricas.

Davies et al.[6] entre outros [7] estudaram o shot noise para elétrons em sis-

temas com tunelamento ressonante através de dupla barreira. Em [6], o shot noise

nível
ressonante

eV

EMISSOR

N-n
g=-

'te

COLETaR

COLETOR

Figura 1.3: Modelo com tunelamento ressonante (coerente) através de dupla-barreira e

o modelo semiclássico adotado para representar este sistema. N é o número máximo de

elétrons na ilha central e o inteiro n é o número de elétrons em um dado instante t. A

entrada e saída de elétrons na ilha são descritas pelas taxas de geração (g) e recombinação

(r). Te e Te indicam a probabilidade por unidade de tempo do elétron saltar do emissor

para a ilha e da ilha para o coletor, respectivamente.

foi investigado via modelo quântico ou "coerente", o qual baseia-se na resolução

da equação de Schrôedinger para a determinação dos coeficientes de transmissão
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através das barreiras, e via modelo semiclássico ou "seqüêncial", o qual usa uma

descrição clássica baseada em equações de taxa deduzidas de uma equação mestra

para representar o tunelamento dos elétrons. Os resultados encontrados para o shot

noise, na configuração de ressonância da Fig. 1.3, usando ambos os modelos foram

idênticos. A Fig. 1.3 mostra os modelos quântico e clássico utilizados na Ref.[6].

Davies et ai. [6] mostraram que o shot noise em sistemas com tunelamento resso-

nante está diretamente relacionado à variância (var) do número de elétrons no nível

ressonante, ou seja,

s(w ----t O)= _5_ = 1- ~ 4TeTe = 1- 2 var(n). )
2e(I) 2 (Te+Te)2 N (1.1

A Fig. 1.4 mostra o comportamento de (1.1) plotado em termos de (Te/Te) OU dos

coeficientes de transmissão (Te/Te), (Fig. 3 de [6]), em que o shot noise é atenuado

S =S/2tl

0.8

0.7

0.6
0.5

-4 -2 O 2
lOglD(T,/~) or loglo(t,/tt)

4

Figura 1.4: Gráfico do shot noise de (1.1) (linha sólida) para o modelo de uma única ilha

de Davies et al.[6](Fig. 3) e dados experimentais (círculos cheios) obtidos por Li et al.[9],

plotados em termos de (Te/Te) OU dos coeficientes de transmissão (Te/Te). Vemos que o

shot noise normalizado pelo full shot noise é atenuado a um mínimo de 0.5, no limite onde

os coeficientes de transmissão são iguais para as duas barreiras.

a um mínimo da metade do [ull shot noise, no limite onde a estrutura da Fig. 1.3 é
I

simétrica com coeficientes de transmissão iguais para as duas barreiras.

Também utilizando um modelo de tunelamento seqüêncial, Egues et ai. [8] ge-

neralizaram o modelo de uma única ilha investigando o shot noise no limite de
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baixas freqüências em sistemas como o da Fig. 1.3 com espalhamento interno, ou

seja, supondo que o elétron no nível ressonante é espalhado. Devido ao processo

de espalhamento interno, verificou-se uma atenuação adicional do shot noise (0.45)

abaixo daquela obtida em [6J (0.5).

Nesta dissertação generalizamos o modelo de duas ilhas centrais com espalha-

mento interno da Ref. [8J para tratar de sistemas com correntes polarizadas (cor-

rentes com spin definido). Estendemos o modelo em [8J (i) considerando dois canais

injetores de spin com taxas 9t e 91. conectando o emissor às ilhas centrais e (ii)

permitindo taxas de "espalhamento interno" distintas. No nosso modelo processos

de "espalhamento interno" representará processos de "spin-flip" entre as ilhas-up

e down. A inclusão do segundo canal injetor de elétrons possibilita a descrição de

sistemas com correntes polarizadas. O ponto (ii) é fundamental para modelos re-

alísticos de fenômenos dependentes de spin em semicondutores magnéticos. A taxa

de transição spin-up -+ spin-down é na verdade muito diferente da taxa spin-down

-+ spin-up na presença de um campo magnético externo, como mostrado em [10].

Assim, podemos investigar a corrente e o ruído polarizados em heteroestruturas

semicondutoras magnéticas com tunelamento ressonante dependente de spin, por

exemplo.

Nosso modelo físico consiste de um poço quântico contendo Mn confinado entre

duas barreiras de potencial. Na Fig. 1.5 vemos como este tipo de sistema é re-

presentado. A voltagem aplicada pode ser escolhida de forma que apenas um nível

no poço fique ressonante. Os elétrons de condução interagem com os spins do Mn

(spin-5/2) (alinhados devido a aplicação do campo magnético externo) através da

interação de troca sp-d, gerando um potencial dependente de spin. Esta interação é

baseada no Harniltoniano de troca [11]

(1.2)

onde J(f' -Rj) é a constante de troca descrevendo a interação entre um elétron de

condução em f' e os elétrons d do Mn, -a e Sk são o operador de spin do elétron em
. J

f' e o operador de spin do Mn em Rj, respectivamente. A soma é feita considerando
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-
B

poço
contendo

Mn

x

COLETaR

Figura 1.5: Tunelamento ressonante em um sistema com dupla barreira contendo Mn. No

regime eV » kBT os elétrons não conseguem tunelar de volta do coletor para os estados

ressonantes, e dos estados ressonantes para o emissor, uma vez que o emissor funciona

como um reservatório de elétrons, estando sempre cheio. Quando um campo magnético é

aplicado, devido a presença de Mn no poço, o nível ressonante se desdobra em dois. Cada

nível só pode aceitar elétrons com um determinado spin.

todas as posições aleatórias do manganês na subrede dos cátions. Com a hipótese

de que todos os elétrons interagem com muitas impurezas do Mn, podemos fazer a

aproximação de campo médio em (1.2), substituindo SR. por (SR.)' Com o campo
J J

magnético externo aplicado ao longo da direção de crescimento da amostra (eixo z),

temos (SR.) - (Sz z). Dentro da aproximação de campo médio, as componentes x
J

e y dos spins do Mn anulam-se. Com todas estas considerações podemos escrever

(1.2) em campo médio como

H7xM = -(Sz) âz L J(r - Rj).
Rj

De acordo com a igualdade acima elétrons com spin up (O-z = +1/2) e elétrons com

spin down (O-z = -1/2) interagem de maneira diferente com os spins do Mn. Esta
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é a essência da física na qual fenômenos dependentes de spin em sistemas contendo

Mn se baseiam. Devido a esta diferenciada interaçâo ocorre o desdobramento do

nível ressonante dentro do poço, com o nível superior da Fig. 1.5 aceitando somente

elétrons com spin up e o nível inferior elétrons com spin down, por exemplo.

No sistema da Fig. 1.5 existe a possibilidade do elétron com spin up no nível

superior transicionar para o nível inferior, sofrendo inversão do seu spin (processo

"spin-flip"). Um possível mecanismo para "spin-fiip" é a própria interação s - d. A

teoria que rege o processo de "spin-flip" devido à impurezas magnéticas encontra-se

abordada em [Ll]. Achamos conveniente descrevê-Ia aqui de forma suscinta, uma

vez que este processo será responsável por uma atenuação adicional do shot noise.

O processo de "spin-flip" no sistema da Fig. 1.5 ocorre, por exemplo, devido a

flutuações na interação de troca a campo médio. Estas flutuações são descritas de

acordo com o Hamiltoniano, Hllut = Hex - HfxM, onde

Hllut = - L J(i - Rj) [( Sz,Rj - (Sz) )âz + ~ (Slt s : + S;rj â+ )J. (1.3)
Rj

Os termos responsáveis pelo processo de "spin-flip'' são aqueles fora da diagonal em

(1.3), ou seja, as componentes x, y que se anulam na aproximação de campo médio.

Em (1.3) estas componentes estão expressas em termos dos operadores S+, S-, â + e

â -. Os termos da diagonal não induzem o processo de inversão de spin, eles somente

deslocam os níveis de energia. Assim o Hamiltoniano de "spin-flip" é

H - tr=>: + Hdown-tup = -~ '""'J( ....- R...•·) (s+~-+ S- ~+)si - si si - 2 ~ r J li (J" li (J" •
J J

Rj

No modelo seqíiêncial o fluxo de elétrons através das duas barreiras é imagi-,
nado como saltos clássicos (hops), indicados na Fig. 1.6 pelas linhas azuis. Os dois

níveis ressonantes da Fig. 1.5 são representados por duas ilhas centrais na Fig. 1.6,

onde a ilha superior recebe somente elétrons com spin up e a ilha inferior elétrons

com spin down. Há dois mecanismos pelo qual as ilhas podem ser ocupadas; via



1 Introdução 10

EMISSOR f; = COLETOR

Figura 1.6: Modelo semiclássico do sistema de tunelamento ressonante contendo Mn.

Todas as tranferências possiveisde elétrons estão indicadas pelas setas indexadas; as taxas

de geração (g's) e recombinação (r's) são também indicadas. A ilha-up acomoda no máximo

Nt elétrons com spin up. A ilha-down pode conter no máximo N{. elétrons com spin

down. Os inteiros nt e n{. descrevem o número de elétrons com spin up e spin down,

respectivamente, em um determinado instante t.

emissor ou através do processo de "spin-flip" entre as ilhas. Todas as possíveis tran-

sições são descritas pelas respectivas taxas de geração (g's) e recombinação (r's),

mostradas na Fig. 1.6. As taxas de geração representam a entrada de um único

elétron nas ilhas, aumentando em 1 o número Nt ou N{.; as taxas de recombinação

representam a saída de um único elétron das ilhas, diminuindo em 1 o número Nt

ou N{.. Por conveniência os caminhos que o elétron pode percorrer na Fig. 1.6 estão

indexados por um determinado número. Por exemplo, no caminho 1 - 3 - 6 temos

a entrada de um elétron com spin up na ilha-up (canal 1). Devido o processo de

"spin-flip'' este elétron tem o seu spin invertido, permitindo assim sua entrada na

ilha-down (canal 3). Finalmente, este elétron chega ao coletor com spin down (canal

6). Mais adiante veremos que este percurso em particular, corresponderá à situação

em que o shot noise tem sua máxima atenuação para Tt{. < TH'
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o modelo da Fig. 1.6 (uma extenão do modelo de "ilhas" de [8]) possibilita

tratar sistemas com correntes polarizadas. Estamos interessados no estudo do shot

noise dependente de spin. Queremos investigar o shot noise quando consideramos

correntes polarizadas através do sistema. Mais especificamente queremos saber qual

a influência do processo de "spin-flip" (inversão de spin) na atenuação do shot noise.

Para isso utilizamos equações de taxa para a ocupação das ilhas centrais, deduzi das

da equação mestra do sistema. Shot noise é obtido em termos de funções correlação

reduzidas corrente-corrente. Estas por sua vez são obtidas em termos das variâncias

do número médio de elétrons nas ilhas. Os principais resultados obtidos neste estudo

foram: i) encontramos uma supressão adicional do shot noise dependente de spin, ii)

verificamos que a corrente média e o shot noise apresentam sensibilidades dife rentes

em relação ao processo de "spin-flip", iii) o nosso modelo recupera resultados para o

modelo de uma única ilha de Davies ei al.[6] e para o modelo de duas ilhas com es-

palhamento interno (em [8] temos Ti = TH = Tl-t e um único canal ligando o emissor

às ilhas)e (iv) obtemos "correlações positivas" ((onton.l.) ~ O) em modelos anteriores.

A organização da dissertação segue da seguinte maneira. No Capítulo 2 ex-

ploramos o modelo semiclássico discutindo de forma detalhada as principais ferra-

mentas para o cálculo do ruído. São deduzi das e interpretadas as equações de taxa,

equação mestra e variâncias. No Capítulo 3 discutimos o conceito de shot noise e

apresentamos uma dedução aproximada do chamado shot noise clássico (ou full shot

noise). Esta nos permite interpretar shot noise em termos da variância do número

de elétrons fluindo. As funções correlação são definidas e apresentadas numa forma

conveniente, que será útil na obtenção do ruído. No Capítulo 4 discutimos os resul-

tados obtidos para o shot noise dependente de spin à freqüência zero. Analisamos

a influência do processo de "spin-flip" nestes resultados e exploramos alguns casos

limites de interesse. As principais conclusões sobre o estudo do shot noise depen-

dente de spin são forneci das no Capítulo 5. Finalizamos o trabalho incluindo alguns

apêndices que serão úteis ao entendimento do estudo realizado.



Capítulo 2

Modelo Seqüencial para Sistemas

Dependentes de Spin

Para representarmos o sistema de tunelamento ressonante da Fig. 1.5, utilizamos

o modelo seqüencial proposto por Luryi [12], em que as transições eletrônicas são

imaginadas como seqüências de saltos (hops). Este modelo é válido em um regime

no qual algum mecanismo de randomização de fase (em geral acoplamento elétron-

fônon) está presente. O modelo semiclássico surgiu como um modelo alternativo

ao quântico ou coerente proposto por Lesovik [13] e por Yurke e Kochanski [14].

Na Fig.2.1 mostramos novamente o esquema de ilhas adotado para representar as

transições eletrônicas da Fig. 1.5. O número médio de ocupação nas ilhas-up e

down da Fig. 2.1, no instante t, são descritos por equações de taxa clássicas (Seção

2.1). Estas equações podem ser deduzi das da equação mestra do sistema (Seção

2.2) descrevendo a evolução temporal da probabilidade de ocupação das ilhas. A

flutuação da ocupação média nas ilhas é obtida através das variâncias calculadas na

Seção 2.3.

12

2.1 Equações de Taxa

Nesta seção daremos mais detalhes do modelo adotado para representar as tran-

sições eletrônicas da Fig. 1.5. Reproduzimos novamente na Fig. 2.1, por con-

veniência, a Fig. 1.6 onde os dois estados ressonantes da Fig. 1.5 são agora represen-

tados por duas ilhas centrais. A ilha superior pode aceitar somente elétrons com spin
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Figura 2.1: Modelo semiclássico do sistema de tunelamento ressonante contendo Mn.

Todas as tranferências possiveisde elétrons estão indicadas pelas setas indexadas; as taxas

de geração (g's) e recombinação (r's) são também indicadas. A ilha-up acomoda no máximo

Nt elétrons com spin up. A ilha-down pode conter no máximo N{. elétrons com spin

down. Os inteiros nt e n{. descrevem o número de elétrons up e down, respectivamente,

em um determinado instante t.

up enquanto que a ilha inferior elétrons com spin down. As transições eletrônicas

dependentes de spin na Fig. 1.5, ou seja, aquelas através das barreiras esquerda e

direita e entre os estados de spin no poço, estão associadas com os possíveis saltos

(hops) conectando o emissor, o coletor e as ilhas centrais na Fig. 2.1. Inúmeras

configurações podem ser estudadas através deste modelo de ilhas. Por exemplo,

pode-se permitir somente a saída de elétrons up do emissor fechando-se o canal g{.

(canal 5). Ou permitir somente a entrada de elétrons down no coletor, fechando-se o

canal rct (canal 2). Outras possibilidades serão discutidas no Capítulo 4. Os canais

são "fechados" tomando-se o limite do respectivo T -+ 00. Este processo de "fechar"

os canais fisicamente equivale a tirar o nível ressonante da ressonância. Fazemos

isto variando o potencial ou o campo magnético no sistema da Fig. 1.5, de modo a
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impedir que os elétrons possam tunelar elasticamente para dentro dos níveis resso-

nantes ou dos níveis ressonantes para o coletor. Os T'S que aparecem nas taxas de

geração (g Is) e recombinação (r Is) da Fig. 2.1 indicam a probabilidade do elétron

tunelar por unidade de tempo. Por exemplo, a probabilidade por unidade de tempo

que um elétron up no emissor salte para dentro do nível up não ocupado no poço

é representada por Tet, e pode ser calculada através da "regra de ouro" de Fermi.

Os fatores (Nt - nt), (Nt - nt) e (nt), (n.d que aparecem nas taxas de geração e

recombinação, respectivamente, decorrem dos fatores de Fermi.

As equações de taxa descrevem a variação do número médio de elétrons nas

ilhas em um determinado instante t e podem ser escritas diretamente da Fig. 2.1;

posteriormente estas serão deduzi das a partir da equação mestra. Por exemplo, a

variação no tempo do número de elétrons na ilha-up é dada pelo número de elétrons

que entram e saem desta ilha. A entrada de elétrons up na ilha-up é governada pelas

taxas gt e gi e a saída pelas taxas rct e ri. Para a entrada e saída de elétrons down

da ilha-down o raciocínio é análogo. Dessa forma temos as seguintes equações de

taxa

~nt (t) = Nt - nt (t) _ nt (t) + nt (t) [Nt - nt (t)] _ nt (t) [Nt - nt (t)] (2.1)
dt Tet Tct Ttt Ttt
~nt (t) = Nt - ndt) _ nt (t) _ ndt) [Nt - nt (t)] + nt (t) [Nt - nt (t)]. (2.2)
dt Td Tct Ttt Ttt
A solução analítica das equações (2.1) e (2.2) apresenta uma certa dificuldade,

pois temos um termo não linear nt (t) nt (t) em cada equação. Quando TH = TH,

os termos não lineares se cancelam e as soluções analíticas tornam-se possíveis. A

seguir estudamos a solução analítica (TH = TH), o caso linearizado com TH #- TH e

a solução numérica exata com TH e TH quaisquer.

2.1.1 Solução analítica exata (Ttt = TU)

Aqui consideramos o regime onde TH = TH = Ti. Neste regime nosso modelo

torna-se exato (no sentido de obtermos soluções analíticas exatas para as equações

de taxa) como. o~modelo estudado em [8]; a única diferença é que no nosso caso

temos dois canais conectando o emissor às ilhas centrais. Determinamos inicialmente
d d

a solução de estado estacionário (nt) e (nt) fazendo-se dt nt (t) = dt nt (t) = O em

(2.1) e (2.2),
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(2.3)

(2.4)

As soluções de (2.3) e (2.4) são

( )
TetNt(Te.!.Ti + Te.!.Ti+ Te.!.Te.!.Nt+ TetTe.!.N.!.)

nt = ,(Tet + Tet)( Te.!.Ti + Te.!.Ti + Te.!.Tc.l.Nt) + TetTetN.!.( Te.!.+ Te.!.)
(2.5)

(2.6)

As equações (2.1) e (2.2) podem ser reescritas de uma forma mais simples em termos

das variâncias ónt (t) e óndt),

d [ónt (t) ] [ ónt (t) ]
dt óndt) = P óndt) ,

onde

óndt) = nt (t) - (nt),

ón.!. (t) = n.!. (t) - (n.!.),

e

~ )Ti

__ 1 __ 1 _ ~ .
Te.\. Te.\. Ti

(2.7)

Resolvendo-se as equações (2.1) e (2.2) sujeitas às condições iniciais nt (O) = N e

n.j. (O) = M obtemos

(2.8)
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em que

À _ Pll + P22 J(Pll + P22)2 - 4 det P
±- 2 ± 2 '

são os dois autovalores da matriz P. As quantidades a±, b+ e C± são definidas como

À_ - P11
a+ À_ - À+

,

b+
P12

À_ - À+
,

c+ -b+(n.j.) - a+(nt), (2.10)

1 a: + a+,

-(nt) c +c+.

Como det P > Oe P11 +P22 < O,podemos verificar que os dois autovalores À± são

negativos. Para t -+ 00 nas equações (2.8) e (2.9), nt (t) -+ (nt) e n.j. (t) -+ (n.j.).

Isto significa que depois de uma flutuação aleatória dos elétrons em qualquer uma

das duas ilhas, o sistema tende a relaxar para o regime de estado estacionário.

A Fig. 2.2 mostra a evolução temporal de nt (t) e n.j. (t). Quando colocamos

todos os T'S iguais a 1 nas equações (2.8) e (2.9), as curvas para nt (t) e n.j. (t)

coincidem (curva azul). Para Te.j. = Te.j. -+ 00 (colocar T muito grande significa

impedir que o elétron faça aquela respectiva transição) obtemos curvas distintas

para nt (t) (curva verde) e n.j. (t) (curva vermelha). O diferente comportamento das

curvas verde e vermelha evidencia o fato do número médio de elétrons nt (t) na

ilha-up, em um instante t, ser inferior ao número médio de elétrons n.j. (t) na ilha-

down, neste mesmo instante t. Quando o regime de estado estacionário é atingido

as duas ilhas possuem o mesmo número médio de elétrons. As curvas azul, vermelha

e verde atingem o regime de estado estacionário no mesmo valor, 0.5. Isto é uma

caracteristica da configuração do modelo de uma única ilha. Ressaltamos que estes

comportamentos se alteram quando Tt.\. =I T.\.t. Desde que a ilha para onde o elétron é

espalhado não e~teja conectada ao coletor, o processo de 'spin-flip' não tem influência

no valor do estado estacionário alcançado (aqui generalizamos os resultados da ref.

[8], incluindo dois canais injetores de elétrons). Por outro lado vemos que para a

configuração onde Te.j.= Tct -+ 00 e os demais iguais a 1, nt (t) (curva laranj a) e n.j. (t)
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Figura 2.2: Comportamento de nt (t) e n.} (t) para o caso exato Tt.} = TH. Neste

caso particular adotamos Nt = N.} = 1 e como condição inicial N = M = 1. Para

os tempos de transição T' s todos iguais a 1 nas equações (2.8) e (2.9) as curvas para

nt (t) e n.} (t) coincidem (curva azul). As curvas verde e vermelha são construídas

com todos os T' s iguais a 1 exceto Te.} = Tc.} -+ 00. Para todos os (T' S) iguas a

1 exceto Te.} = Tct -+ 00, obtemos as curvas laranja e roxa para nt (t) e n.} (t),
respectivamente. Observe que as curvas azul, verde e vermelha atingem o estado

estacionário no mesmo valor, 0.5. As curvas rosa e laranja atintem o regime de

estado estacionário em diferentes valores, 0.33 e 0.66, respectivamente.

(curva rosa) atingem o regime de estado estacionário em diferentes valores. Nesta

configuração, o processo de "spin-flip" altera o valor do estado estacionário obtido.

Estas curvas nos dizem que o número médio de elétrons up na ilha-up é sempre

maior que o número médio de elétrons down na ilha-down. Isto pode ser entendido

notando que a probabilidade da ilha-up estar ocupada é maior que a probabilidade

da ilha-down estar ocupada, devido o elétron da ilha-up ter apenas um canal de

saída (canal 3 da Fig. 1.6) enquanto o elétron da ilha-down tem duas opções de

saída (canais 4 e 6).

Uma vez obtidas as soluções de estado estacionário (2.5) e (2.6), a corrente média
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(I) do sistema pode ser descrita como

e
(2.11)

(I)

o que equivale a

(2.12)

A equação (2.11) nos diz que (I) é formada por correntes polarizadas. Ela também

expressa a conservação de corrente através do sistema.

2.1.2 Solução analítica aproximada Ttt =I TH

Para TH =I TH as equações de taxa (2.1) e (2.2) são não lineares e não podem

ser resolvidas analiticamente. Este problema pode ser solucionado resolvendo-se nu-

mericamente as equações de taxa (ver Apêndice A). Contudo, uma solução analítica

das equações de taxa se faz necessário, pois será de grande utilidade na determi-

nação das funções correlação, ingrediente básico no cálculo analítico do shot noise.

Para obtermos as soluções analíticas de (2.1) e (2.2) quando TH =I TH, linearizamos'

as equações de taxa, ou seja, expandimos nt (t) e nt (t) em torno dos seus valores

médios (nt) e (nt), obtidos exatamente através de (2.1) e (2.2) para TH =I TH (ver

Apêndice B). Como pode ser verificado, a solução analítica linearizada das equações

de taxa (pois consideramos Ttt =I TH) é semelhante às equações (2.8) e (2.9), mas

com (nt) e (nt) obtidos para TH =I TH (Apêndice B). Também continuam válidas as

relações (2.10). São diferentes apenas os elementos da matriz P, que agora é escrita

como

(

__ 1 __ 1 _ ~ + (_1 __ 1 )(n.)
Tet Tet Tt~ Tt~ T~t +

N~ (1 1 ) ( )-+ --- nTH TH TH .\.
)__ 1 __ 1 _ ~ + (_1 __ 1 )(nt)

Te~ Te~ TH TH Tt~

(2.13)
I

Note que fazendo.z-j = TH em (2.13), recuperamos a matriz P de (2.7) para o caso

linear. A evolução temporal de nt (t) e nt (t), calculados através da linearização das

equações de taxa, é mostrada na Fig. 2.3. As curvas contínuas correspondem às
1Para dedução detalhada do procedimento de linearização, ver Apêndice B.
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Figura 2.3: Evolução de nt (t) e n.j. (t), calculados através da linearização das equações de

taxa (curva contínua) e numericamente (curva descontínua). Em todas as curvas adotamos

Nt = N.j. = 1, rt.j. = 1, r.j.t = 10 e demais r' s (ver Fig. 2.1) iguais a 1. As várias curvas

foram obtidas para diferentes condições iniciais. As quatro curvas para nt (t) (duas com

N = 1 e duas com N = O) atingem o regime de estado estacionário no mesmo valor,

embora tenham condições iniciais diferentes. O mesmo acontecendo com as quatro curvas

para n.j. (t). Para todas as situações vemos que o resultado analítico aproximado está em

excelente acordo com o numérico.

equações de taxa linearizadas (2.8) e (2.9) com a matriz PL da Eq. (2.13) e (nt)

e (n.j.) exatos calculados para Tt.j. #- T.j.t. As curvas descontínuas correspondem à

solução numérica das equações de taxa. Adotamos Tt.j. = 1, T.j.t = 10 e demais T' S

(ver Fig. 2.1) iguais a 1. Na Fig. 2.3 temos quatro curvas para nt (t) e quatro para

n.j. (t). Estas curvas partem de condições iniciais diferentes. Estamos considerando

que cada ilha pode conter no máximo 1 elétron (Nt = N.j. = 1). Sendo assim temos

quatro configurações possíveis em t = O. As ilhas-up e down podem estar com 1

elétron em t = O (N = M = 1); podem estar vazias (N = M = O); a ilha-up

pode estar com 1 elétron e a ilha-down vazia (N = 1 e M = O); ilha-up vazia e
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ilha-down com 1 elétron (N = O e M = 1). Embora as curvas para nt (t) e n-t- (t)

tenham condições iniciais diferentes, cada conjunto atinge o mesmo valor no regime

de estado estacionário, nt (t) -+ (nt) ~ 0.43 e n-t- (t) -+ (n-l-) ~ 0.57; isto é razoável

uma vez que Tt -l- < T-l-t· Na Fig. 2.3 cada curva analítica aproximada (curva contínua)

para nt (t) e n-l- (t) tem a sua correspondente numérica exata (curva descontínua).

Note a excelente concordância entre as curvas aproximadas e exatas. Este acordo se

mantém mesmo para TH S; TH ou TH 2: TH'

2.2 Equação Mestra

A equação mestra descreve a variação no tempo da probabilidade de encon-

trarmos nt elétrons na ilha-up e n-l- elétrons na ilha-down, ou seja, p(nt,n-t-,t). A

equação mestra é importante porque a partir dela derivamos as equações de taxa e

variâncias. Todas estas grandezas por sua vez serão úteis na obtenção da expressão

final do ruído. Levando em conta todos os possíveis processos pelos quais os elétrons

podem entrar e sair das ilhas pode-se mostrar que (Apêndice C)

d
dt P (nt, n.j., t) = get (nt - 1) p (nt - 1, n.j., t) + rct (nt + 1) p (nt + 1, n.j., t)

+ gi (nt - 1, n.j. + 1) p (nt - 1, n.j. + 1, t) + ri (nt + 1, n.j. - 1) p (nt + 1, n.j. - 1, t)

+ ge.j. (n.j. - 1) p (nt, n.j. - 1, t) + rc.j.(n.j. + 1) p (nt, n.j. + 1, t)

- [gednt) + ge.j. (n.j.) + gi (nt, n.j.) + ri (nt, n.j.) + rcdnt) + rc.j.{n.j.)] p (nt, n.j., t) .

(2.14)

Note que a nossa equação mestra conserva o número de partículas nas ilhas, mesmo

na presença do mecanismo de "spin-flip". Os termos de "geração" e "recombinação"

satisfazem

rct (O) = O,

get(Nt) = O,

rc-t- (O) = O,

ge-l- (N-l-) = 0,

ri (O, n-l-) = O,

ri (nt, N-l-) = 0,

9dnt, O) = O

9i (Nt, n-l-) = O.

(2.15)

(2.16)

As condições acima proibem a saída de elétrons de uma ilha vazia e a entrada de

elétrons dentro de uma ilha cheia. Esta última satisfaz o "princípio da exclusão de

Pauli" .

O número médio de partículas nas respectivas ilhas em um dado instante de
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tempo t é definido por

Nt,NJ.

ndt) = L ntP(nt,n.l.,t)
nt,nJ.=O

Nt,NJ.

ndt) = L n.l.p (nt, n.l., t),
nt,nJ.=O

(2.17)

(2.18)

A partir das definições (2.17) e (2.18) podemos deduzir as equações de taxa (2.1)

e (2.2). Por exemplo, para obtermos (2.1) multiplicamos ambos os lados de (2.14)

por nt e somamos sobre nt e n.l.. Em seguida substituimos as taxas de "geração" e

"recombinação" por suas respectivas expressões, definidas na Fig. 2.1. Um pouco de

álgebra mais a definição (2.17) leva-nos à (2.1). O mesmo procedimento é aplicado

para obter (2.2). Os passos para a dedução detalhada das equações de taxa a partir

da equação mestra encontram-se no Apêndice D. Como veremos na próxima seção, a

variância do número de elétrons nas ilhas-up e down são obtidas de forma semelhante

às equações de taxa.

2.3 Variâncias

Como veremos o ruído em sistemas de tunelamento ressonante está diretamente

relacionado à variância (no estado estacionário) do número de elétrons nos estados

ressonantes. Sendo assim, estamos interessados no cálculo das variâncias ((ónt )2),

((ón.l.)2) e (ón-tón.l.) = (ón.l.ónt) da distribuição de estado estacionário Po (nt, n.l.), ou

seja, estamos interessados nas flutuações de nt e n.l. em relação aos seus respectivos

valores médios (nt) e (n.j.), obtidos no regime de estado estacionário. Na dedução

das variâncias adotaremos o procedimento do Apêndice A em [8].

Multiplicando (2.14) por ntn.j. e somando sobre nt e n.l., obtemos



2 Modelo Seqüencial para Sistemas Dependentes de Spin 22

onde usamos a definição

Nt,N~

(nt(t)ndt))= L ntntp(nt,nt,t).
nt,n~=O

(2.20)

Expressões análogas a (2.19) podem ser escritas para 1t (nt (t)) e :t (nI (t)). Para

isto multiplicamos (2.14) por nt e nt, respectivamente, somamos sobre nt e nt, e

definimos

Nt,N~

(nt (t)) = L nt p (nt, nt, t)
nt,n~=O

(2.21)

e

Nt,N~

(nI(t)) = L nlp(nt,nt,t).
nt,n~=O

(2.22)

Como estamos interessados no cálculo das variâncias da distribuição de estado esta-

cionário tomamos o limite t ----t 00 [regime de estado estacionário: p (nt, nt, t) ----t

Po (nt, nt)]· A derivada temporal do lado esquerdo de (2.19) se anula e (nt (t) nt (t)) ----t

(nt nt)· Analogamente (nt (t)) ----t (nt) e (nI (t)) ----t (nl). Neste limite, as três

equações para (nt (t)), (nI (t)) e (nt (t) nt (t)) se reduzem a
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(2.23)

(2.24)

e

(2.25)

respectivamente. A seguir estudaremos a solução das equações (2.23), (2.24), (2.25)

considerando dois casos limites: i) quando Tt.\. = T.j.t, em que conseguimos obter ex-
I

pressões analíticas exatas para as variâncias e ii) quando Tt.\. -# T.j.t, em que obtemos

expressões analíticas aproximadas, corretas até termos de terceira ordem.



((ónt)2) = (n~) - (nt?,

(( ón.ll) = (nl) - (n.IY,

(óntÓnt) = (ntnt) - (nt) (nt)·

(2.26)

(2.27)

(2.28)
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2.3.1 Caso analítico exato (TH = TH)

Para TH = TH = Ti as equações (2.23), (2.24) e (2.25) fornecem expressões

analíticas exatas para (n~), (nl) e (ntnt), respectivamente. As variâncias são

definidas como

Substituindo as expressões obtidas para (nf), (nl) e (ntnt) nas definições (2.26),

(2.27) e (2.28), obtemos

(

~1

_NJ.
Ti

o
(2.29)

em que

1 1 Nt
Vl = -+-+-,

Tet Tct Ti
1 1 NtV2=-+-+-,

Tet Tct Ti
1 1 1 1 N, - 1 N, - 1V3=-+-+-+-+ +-'---

Tet Tet Tct Tct Ti Ti
(I') (nt)(Nt-(nt)) (nt)(Nt-(n+))
--= + ,

e n n
(I!) Nt-(nt)

(2.30)

e Tet
( l~) Nt - (nt)

e Tet
(IJ) (nt)

e Tct
(If) (nt)

e Tct

Colocando Tet ---* 00 em (2.29) recuperamos as variâncias de [8] (Eq. A3). Lem-

bramos que as variâncias obtidas analiticamente aqui são exatas, pois estamos con-.

siderando TH = TH'
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2.3.2 Caso exato para TH =1= TH e Nt = 1, N~= 1

As variâncias exatas para quaisquer valores de Tf.l. e TH podem ser obtidas através da

função distribuição de estado estacionário Po (nt, n.d. Esta por sua vez é obtida da

equação mestra (2.14) fazendo 1tp(nt,n,J.,t) = O. No regime de estado estacionário

(2.14) é escrita corno

0= get (nt - 1) po (nt - 1, n.j.) + ret (nt + 1) po (nt + 1, n.j.)

+ gi (nt - 1, n.j. + 1) po (nt - 1, n.j.+ 1) + ri (nt + 1, n.j. - 1) po (nt + 1, n.j. - 1)

+ ge.j. (n.\. - 1) po (nt, n.\. - 1) + re.\.(n.j. + 1) po (nt, n.\. + 1)

- [get (nt) + ge.\.(n.\.) + gi (nt, n.\.) + ri (nt, n.\.) + rednt) + re.\. (n.\.)] po (nt, n.\.) .

(2.31 )

Corno O número máximo de elétrons em cada ilha está sendo assumido igual a 1

(em princípio pode ser qualquer), as quantidades nt e n,J. podem assumir somente os

valores Oe 1, ou seja, nt = 0,1 e n,J. = 0,1. Dessa forma ternos quatro configurações

possíveis no nosso modelo de ilhas: nt = n,J. = 1; nt = 1, n,J. = O; nt = O,n,J. = 1 e

nt = n,J. = O. Substituindo cada urna destas configurações em (2.31) juntamente com

as taxas de "geração" e "recombinação" definidas na Fig. 2.1, obtemos o seguinte

sistema de equações para as funções distribuição de estado estacionário,

0- Nt (O ) N.\. (1 O) ((Nt - 1) (N.\. - 1) 1 1 (Nt - 1) (N.\. - 1))- - po ,1 + - Po , - + + - + - + + .
~t ~.\. ~t~.\. ~t~.\. ~t ~.\.

. po( 1, 1),

Nt Nt 1 ((Nt - 1) 1 N.j. N.\.)
O= - po (O, O) + - po (O, 1) + - po (1, 1) - + - + - + - po (1, O),

Tet T.\.t Te.\. Tet Tet Te.j. Tt.\.

N.\. N.\. 1 ((N.j. - 1) 1 Nt Nt)0= - Po(O, O) + - Po(l, O) + - po(l, 1) - + - + - + - Po(O,l),
~.\. ~.\. ~t ~'\'~.j. ~t ~t

1 1 (Nt N.j.)0= - po(l, O) + - Po(O, 1) - - + - Po(O, O).
Tet Te.\. Tet Te.j.

(2.32)

Para obtermos as funções distribuição de estado estacionário po(l, 1), po(l, O),Po(O, 1)

e Po(O, O), resolvemos o sistema de equações em (2.32) utilizando a normalização

po(l, 1) + po(l, O) + Po(O, 1) + Po(O, O) = 1.

Para calcularmos o valor médio (nt) partimos da definição (2.17),

Nt,NJ. Nt,NJ. 1,1

nt (t) = L nt P (nt, nJ., t) =} (nt) = L nt r« (nt, n,J.) = L nt po (nt, n,J.),-
nt,nJ.=O nt,n.j.=O nt,nJ.=O



(2.33)
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obtendo

De maneira análoga obtemos

(n.j.) = Po(O, 1) + po(l, 1). (2.34)

o valor médio (nf) é calculado da seguinte maneira,

Nt,N~ Nt,N~ 1,1

n~(t)= L n~p(nt,n.j.,t):::::} (n~)= L n~po(nt,n.j.)= L n~po(nt,n.j.),
nt,n~=O nt,n~=O nt,n~=O

onde obtemos

(2.35)

Da mesma forma encontramos (nl) e (ntn.j.),

(ni) = Po(O, 1) + po(l, 1),

(ntn.j.) = po(l, 1).

(2.36)

(2.37)

Substituindo (2.33), (2.34), (2.35), (2.36) e (2.37) nas definições para as variâncias

(equações (2.26), (2.27) e (2.28)), encontramos expressões exatas para as variâncias

em termos das funções distribuição de estado estacionário,

((Ónt)2) = Po(1, O) + Po(1, 1) - LPo(l, O)+ po(l, 1)]2,

( (ón.j.)2) = po (O,1) + po ( 1, 1) - LPo(O,1) + po ( 1, 1)]2 ,

(ÓntÓn.j.)= Po(1, 1) - LPo(l,O) + Po(1, 1)] LPo(O,1) + Po(l, 1)].

(2.38)

(2.39)

(2.40)

A Fig. 2.4 exibe o comportamento da variância (ÓntÓn.j.), obtida através da

equação analítica em (2.29) (curva contínua) e através da expressão exata em (2.40)

(curva descontínua). As expressões foram plotadas em termos de Te.j.. As curvas

foram obtidas adotando-se a configuração no modelo de ilhas mostrado na Fig. 2.4,
•no qual o canalô esta proibido para o fluxo de elétrons mas todos os outros canais

estão acessíveis. Da Fig. 2.4 vemos que (ÓntÓnÚ é negativa ou nula. O valor nulo

indica que em alguma ilha (ou nas duas) não está havendo flutuação do número de

elétrons, em relação ao número médio; não ocorre flutuação do número de elétrons
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O.OOot++++-H-H-++++++-H-H-+++~

1 =1 =1
up-down down-up

c

--<õn ôn >
up down anall

+ < S:n ôn > tu up U down exa a

-10 -8 -6 -4 -2 O 2 4

109 10 ('tC-down )

6 8 10

Figura 2.4: Gráfico da variância para o tunelamento através do sistema da Fig. 1.5. Para

a construção das curvas adotamos Ttt = T.j.t= 1, Tet= Tct=l e Nt = N!} = 1, indicando

que estes canais estão permitidos para os elétrons, como pode ser visto no esquema de ilhas

colocado na figura acima. Na curva contínua a variância cruzada foi obtida via expressão

analítica em (2.29). A curva descontínua refere-se à expressão exata para (óntónÚ em

(2.40), calculada em termos das funções distribuição de estado estacionário. Da figura

acima vemos que a variância cruzada é negativa ou nula. O bom acordo entre a variância

analítica e aquela calculada exatamente deve-se ao fato de que, como fizemos Ttt = T.j.t= 1,

a expressão analítica para (óntónÚ é exata. A variância na Fig. 2.4 reproduz a variância

cruzada da Fig.2(d) de [8].

quando uma respectiva ilha estiver sempre cheia ou sempre vazia. Os valores nega-

tivos para (onton!}) ocorrem quando a flutuação do número de elétrons com spin up

na ilha-up é positiva e a fiutuação do número de elétrons com spin down na ilha-

down é negativa (ou vice-versa). Estas fiutuações positivas e negativas podem ser

entendidas da seguinte maneira: em nosso modelo (considerando Ttt = T.j.t) qualquer

flutuação interna relevante que diminui nt em relação a (nt) deve necessariamente

aumentar n!} em relação a (n!}) (e vice-versa). De outra maneira (onton!}) informa
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o quanto os elétrons nas ilhas estão "correlacionados" negativamente. Correlação

aqui indica a aleatoriedade na emissão de elétrons. Por exemplo, correlação ou

(5nt5n.J.) nula significa que o fluxo de elétrons é totalmente aleatório. Este compor-

tamento é ve rificado no modelo de urna única ilha, em que o fluxo de elétrons é

completamente aleatório, sendo descrito pela distribuição Binomial. Quanto menos

aleatório for o fluxo de elétrons, maior será a correlação entre os mesmos. Desta for-

ma (5nt5n.J.) apre senta a tendência de ser mais negativa e conseqüêntemente o ruído

mais ate nuado, uma vez que o ruído está diretamente relacionado à variância do

número de elétrons nas ilhas. Assim as principais contribuições para que (ÓntÓn.J.)

seja negativa (correlação negativa) devem vir de Ónt e Ón.J. tendo sinais opostos.

Matematicamente este efeito vem do fato de incluirmos a conservação do número de

partículas na equação mestra.

2.~.3 Caso analítico aproximado (TH =1= TH)

Para TH =f T+t as equações (2.23), (2.24), (2.25) contém momentos de ordem

superior, por exemplo, (n~ n.J.), (nl nt)2. Segundo as definições de variância em

(2.26), (2.27) e (2.28), ternos que determinar (nt) e (n~). Para obtermos soluções

analíticas para as variâncias, os termos (n~ n.J.) e (nl nt) serão aproximados. De

acordo com (2.26) e (2.27) ternos

nt = (nt) + Ónt

n.J. = (n.J.) + Ón.J..

Portanto,

(n~nú= (Cnt)+Jntr (n.j,) + Jn.j,) ) = (((nt)2+2(nt)Jnt+(Jnt)2) (nÚ+Jn.j,)) =
= ( {nt)2 (n.j.) + 2 (nt) (n.j.) Jnt + (Jnt)2 {nú + (nt)2 Jn.j. + 2 (nt) Jnt Jn.j. + (Jnt)2 Jn.j.) =

= (nt)2 (n.j.) + (n.j.) «(Jnt )2) + 2 (nt) (Jnt Jn.j.) + «(Jnt)2 Jn.j.) =
= (nt)2 (?J.) + (n.j.) {(Jnt)2) + 2 (nt) (Jnt Jn.j,) - (nt)(Jnt Jn.j,) + (nt Jnt Jn.j.),

(2.41)

2Estes termos se cancelam para Tt.j,= T.j, t.
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onde usamos (8nt) = (8nt) = O. Como estamos interessados em determinar as

variâncias até terceira ordem, escrevemos (2.41) na seguinte forma

Seguindo procedimento análogo aproximamos o termo (ni nt), obtendo

Substituindo (2.42) e (2.43) nas equações (2.23), (2.24) e (2.25), podemos escrever

as variâncias aproximadas na seguinte forma matricial

(2.44)

onde

1 1ç= -+-,
TH T-U

01 = -~ - ~ - Nt + (~- ~)(nt),
;Tet Tet TH TH T-u

02 = Nt + (~ __1 )(nt),
T!.t TH T-U

(31 = N~ + (~ - ~ )(n~), (2.45)
TH T-U TH

(32 = - _1 _ ~ _ Nt + (~ __ 1 ) (nt),
Te.!. Te~ T-U T-U TH

B N, - (nt) (nt) (n~) [Nt - (nt)] (nt) [Nt - (nt)]
11= +-+ + ,

Tet Tet T~t Ttt
B12 = _ (n~) (Nt - (nt)) _ (nt) (Nt - (nt)) ,

T-U TH
B

22
= Nt - (nt) _ (nt) _ (nt) (Nt - (nt)) + (nt) (N~ - (nt)).

Te.!. Tet Ttt Ttt

De outra forma, podemos escrever (2.44) como

(2.46)
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em que agora

De acordo com (2.44) as expressões analíticas para as variâncias são dadas por

(2.48)

(2.49)

(2.50)

As equações (2.48), (2.49), (2.50) se reduzem às variâncias para o caso exato (equação

(2.29)) fazendo-se TH = T.).t. Além disso, colocando Te.\. ----+ 00 em (2.48), (2.49) e

(2.50), as variâncias de [8] são recuperadas.

A Fig. 2.5 mostra o comportamento da variância cruzada (ÓntÓn.\.) calculada

através da expressão analítica aproximada em (2.48) e através da equação exata

(2.40) obtida em termos das funções distribuição de estado estacionário. As curvas

foram plotadas em função de Te.\. para a configuração do modelo de ilhas mostrada

na própria Fig. 2.5. Podemos observar que a variância (ÓntÓn.\.) ainda mantém o

comportamento parÇ, o caso analítico exato da Fig. 2.4 quando colocamos TH = 1 e

T.J.t = 1.2, assumindo valores negativos ou nulos. Esta concordância com a variância

da Fig. 2.4 é alterada aumentando a diferença entre TH e T.).t. Para o caso particular

onde Tt.\. = 1 e T.).t = 100, notamos que (ÓntÓnú na Fig. 2.5 agora assume valores

positivos. Estas "correlações positivas" aparecem quando qualquer flutuação interna

aumenta nt em relação a (nt) e n.\. em relação a (n.\.), ou diminui nt em relação a

(nt) e n.\.em relação a (n.\.). Este comportamento de aumentar ou diminuir o número

de elétrons em relação ao seu valor médio pode ser melhor entendido olhando para

a equação exata de (ÓntÓn.\.). Em (2.40) a variância cruzada é dada em termos das

probabilidades de estado estacionário das ilhas estarem cheias ou vazias, para o caso

particular Nt = N.\. = 1. De acordo com (2.40), (ÓntÓn.\.) apresentará "correlação
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positiva" sempre que Po(l, O) e Po(O, 1) forem menores do que po(l, 1). Fisicamente

isto significa que a probabilidade (de estado estacionário) de encontrarmos as ilhas-

up e down sempre cheias, na configuração para o qual as curvas da Fig. 2.5 foram

obtidas, é sempre maior do que a probabilidade de encontrarmos uma ilha cheia e a

outra vazia.

0.016

0.012

0.008

A. 0.004
c::~.s O.CXXJ

C
CIO -0.004

Q.
:::J

C
CIO -0.000

V
-0.012

-0.016

-4

-- < 8nup 8ndO'Ml >aprox

+ < 8nup 8ndO'Ml >exata
tup-down= 1
tdown-up= 100

-3 -2 -1

-- < 8nup 8ndO'Ml >aprox

+ < 8nup 8ndO'Ml >exata
tup-down= 1
tdown-up= 1.2

o 2 3 4

Figura 2.5: Gráficos da variância cruzada (ÓntÓn-l.) com TH e TH diferentes. Em todos

os gráficos adotamos Nt = N-l. = 1,Tet = Tct=l e Te-l. -+ 00 nas equações (2.48) e (2.38)

para obtermos as curvas analíticas aproximadas e as curvas exatas, respectivamente. Da

figura acima vemos que, para TH = 1 e TH = 1.2, a variância (ÓntÓn-l.) (tanto a analítica

aproximada quanto a exata) ainda reproduzem aquela para o caso sem aproximação da Fig.

2.4, tomando valores negativos ou nulos. Para TH = 1 e TH = 100 (este limite corresponde

a proibir o trânsito de elétrons através do canal 4; ver Fig. 2.1 e esquema na figura acima),

a variância assume valores negativos, nulos e positivos. Podemos também observar um

bom acordo entre as variâncias calculadas via expressões analíticas aproximadas e aquelas

obtidas exatamente.



Capítulo 3

Shot Noise Dependente de Spin

Neste capítulo discutimos o conceito de shot noise para um sistema simples (Jull

shot noise) e definimos o shot noise dependente de spin em termos das flutuações

na corrente (seção 3.1). Na seção 3.2 a corrente polarizada dependente do tempo é

definida utilizando o teorema de Ramo-Shockley' [15]. Na seção 3.3 as flutuações na

corrente serão representadas por funções correlação corrente-corrente; estas podem

serão convenientemente formuladas em termos de funções de correlação reduzidas

(funçõescorrelação hop-hop) associadas a transições entre os níveis ressonantes up e

down. Concluímos o capítulo na seção 3.4 expressando o shot noise em termos das

funções correlação reduzidas, no limite de baixas freqüências.

3.1 Full Shot Noise e Flutuações da Corrente

Primeiramente vamos deduzir de forma simplificada o shot noise clássico ou full

shot noise, 2e(l), onde (I) é a corrente média do sistema. Esta grandeza será

útil na definição do fator de Fano I = S /2e(l) o qual normaliza o ruído S do

sistema. Aqui seguimos a dedução simplificada da Ref.[16]. Seja (I) a corrente

média e óI(t) = i(t) - (I) a sua flutuação no tempo t. Shot noise é definido como a

1Este teorema diz que se um elétron move-se entre dois eletrodos paralelos colocados a uma

distância d um do-outro com velocidade v", perpendicular a estes eletrodos, então a corrente i(t)

no circuito externoconectando estes eletrodos é i(t) = q v",/d, onde q é a carga do elétron. Com

este teorema pode-se calcular pulsos de corrente induzidos pelo movimento de elétrons no circuito

externo.

32
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transformada de Fourier da função autocorrelação corrente-corrente, ou seja

1+00

S =- 2 -00 eiwt (8i(t) 8i(t')) d(t - t'). (3.1)

onde a média é feita considerando um "ensemble" de sistemas idênticos. Vamos

considerar um período T finito e definir o ruído neste período como

ST 21T
eiwt (8i(t+ t')8i(t')) dt. (3.2)

Estamos particularmente interessados no limite de w = O, uma vez que nosso sis-

tema conserva corrente e despreza interações entre os elétrons. Estas interações são

relevantes para w #- O; neste regime a corrente não é conservada. Substituindo a

média no "ensemble" de (3.2) pela média temporal (pois nosso sistema é "ergódico")

temos

1 {T (T
ST rv 2 T ia dt ia 8i(t) 8i(t') dt'. (3.3)

o número de elétrons que atravessam uma seção de choque da amostra em um

período de tempo T é

11T
NT = - i(t)dt.

e a
(3.4)

o valor médio de NT está relacionado a corrente média por

eNT
(I)r = T'

e o desvio de N em relação ao seu valor médio é

11T
8NT = - 8i(t) dt.

e a

De acordo com (3.6) podemos expressar (3.3) como

: T T 2

ST ~ 2 ~ 1 8i(t) dt 1 8i(t') dt' = 2 ~ (8NT)2.
,

Dessa forma, .considerando o período Tem (3.7) muito grande de forma a garantir

que média no "ensemble" {:::> média temporal, temos

2

S = (ST) = lim 2 e
T

((8NT)2).
T-+oo

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)
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De acordo com (3.5) e (3.8) concluimos que a corrente mede o número médio de

elétrons que atravessam a amostra, (N), enquanto que o ruído mede a variância no

número de elétron,s que atravessam a amostra, ((ÓN)2). Considerando as flutuações

em N totalmente aleatórias pode-se representar a distribuição de elétrons através

da estatística de Poisson. Como conseqüência a variância de N é igual a sua média,

((ÓN)2) = (N). Assim, usando (3.5) podemos escrever (3.8) na seguinte forma

5 = 2e(l). (3.9)

A equação (3.9) foi deduzi da pela primeira vez por Schottky (1918). Este resultado

é usualmente denominado shot noise clássico ou full shot noise. Nesta expressão

considera-se o feixe de elétrons "descorrelacionado" no sentido de que o fluxo de

elétrons é completamente aleatório. Lembrando que

óI(t) = i(t) - (I)

e sua transformada de Fourier

óI(w) = ~ i'" «<«,
271" 1-00

podemos escrever (3.1) da seguinte maneira

S(w) = ~ (II(w)12) - 471" (1)2 ó(w). (3.10)

A expressão (3.10) é válida para w 2:: Ocom I(w) sendo a transformada de Fourier

cosseno de i(t). A seguir definimos a corrente dependente do tempo e calculamos

sua transformada de Fourier.

3.2 Corrente Dependente do Tempo

Nesta seção vamos definir a corrente dependente do tempo através do nosso

sistema em termos da transferência de elétrons up do emissor para a ilha-up, elétrons,
down do emissor para a ilha-down, da ilha-up para o coletor e da ilha-down para

o coletor. Segundo o teorerna de Ramo-Shockley [15], quando um elétron tunela

através de uma das barreiras, um pulso de corrente no circuito externo é gerado. No

nosso modelo, uma transferência 9t ou 9t induz um fluxo de carga o-e no circuito



3 Shot Noise Dependente de Spin 35

externo. Da mesma forma, uma transferência ret ou re.j.. induz um fluxo de carga

f3e. Os parâmetros Q e (3 são fatores geométricos dependentes do sistema físico e

devido a conservação da carga a soma de Q e (3 deve ser 1. Supondo que o sistema

é observado em um intervalo T, a corrente i(t) é

Nt Nfe NJ.c
i(t) = ae L f9t (t - t?) + ae L t.. (t - t?) + (3eL fet (t - t?)

j=1 j=1 j=1

Nfc
+ (3eL L; (t - t?), (3.11)

j=1

onde t?, tji, t? e t? são os tempos em que os saltos de elétrons do emissor - ilha-up,

emissor- ilha-down, ilha-up - coletor e ilha-down - coletor ocorrem, respectivamente.

Os inteiros Nf,e' N;',e' NJ"e e N;',e indicam o número de saltos eletrônicos dentro

do intervalo T para cada um dos processos acima. A função f (t - t?) descre-

ve a forma do pulso de corrente devido a uma única geração através da primeira

barreira começando no tempo tjt, por exemplo. A função f(t) é normalizada a

um, J~:f(t)dt = 1; sua transformada de Fourier F(w) satisfaz F(O) = 1. A

transformada de Fourier cosseno I(w) da corrente (3.11) é

(3.12)

Os somatórios estendem-se sobre todos os pulsos ocorrendo no intervalo de obser-

vaçãoT. Quadrando (3.12), obtemos
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[

N~., N~. ••

II(w)l2=e2IF(wW a2 L e(iw(t/-tk
t
)) +

j,k

N~., Nt N~., N~c N~., N~c

+a2 L e(iw(t~t-t!~)) +a(3 L e(iw(t~t-t:t)) +a(3 L e(iw(t?-t:~)) +
j,k i,» i,«

N~., N~. N~., N~. N~., N~c

+a2 L e(iw(t?-t!t)) +a2 L e(iw(t?-t!~)) +a(3 L e(iw(t?-t:t)) +
j,k j,k j,k

N~., N~c . N~c, N~c N~c, N~c

+a(3 L e(i~(t?-t:~)) +(32 L e(iw(t?-t:~)) +(32 L e(iw(t?-t:t)) +
j,k j,k i,»

n: N! Nt Nt N! N~
Te' Te . c 9 Te' Te .' c 9 Te' Te c c

+(3a L e('W(t/-tk~)) +(3a L e(·w(t/-tkt)) +(32 L e(iw(t/-tk!)) +
i,« i,» i,»

N~c, N~c c c N~c, N~. N~c, N~. ]
+(32 L e(iw(t/-tkt)) +(3a L e(iw(t?-t!!)) +(3a L e(iw(t;!-t!t)) .

i,» i,» j,k

(3.13)

Na próxima seção veremos como cada duplo somatório de (3.13) pode ser convertido

numa':forma integral com o auxílio de funções correlação.

3.3 Funções Correlação

Consideremos, por exemplo, o primeiro termo em (3.13), o qual pode ser escrito

como

(3.14)

Há Nfe termos com j = k em (3.14). Na média, a soma sobre j para um k fixo pode

ser substituída pela integral

1+00 9 9

iw (t/ - tk
t) h (et _ et) d(t9t _ t9t)e 9t,9t J k J k'

-00

(3.15)

onde a função~9t,9t(t) é definida como a "função correlação hop-hop", indicando

a taxa média ·no "ensemble" de saltos gt, dado que houve um salto gt em t = O.

Depois dessa média, o resultado deve ser o mesmo para cada valor de k. Então

podemos multiplicar a integral (3.15) pelo número de saltos Nt relacionado a gt,



jNf., Nf. ) [1+00
]

\ ~ e(iw(t~t-t:t)) =Nt 1+ -00 hgt,gt(t-t!t)e(iwt)dt
J,

= Nt [1+ 2 1+00

hgt,gt(t) cos(wt) dt]

= N+e [1 + 2 Hgt ,gt(W)]'

(3.16)
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obtendo

em que Hgt ,gt(w) ~ a transformada de Fourier cosseno de hgt,gt(t). De forma análoga

transformamos os demais somatórios em funções correlação. Uma vez feito isso,

podemos escrever (3.13) em termos de funções correlação,

1I (Lv) 1
2 = e21F (w ) 1

2

{ Nfe [0:2 (1 + 2 n., ,gt(w)) + 20:2 HgJ. ,gt(w) + 20:f3 HCt ,gt(w) + 2af3 HcJ. ,gt(W)] +

+ N;e' [0:2 (1 + 2 HgJ. ,gJ.(w)) + 2a2 Hgt ,gJ.(w) + 20:f3 HCt ,gJ.(w) + 2af3 HcJ. ,gJ.(W)] +

+,.Nfe [,82 (1 + 2 HCt ,Ct(w)) + 2f32 HcJ. ,Ct(w) + 2af3 Hgt ,Ct(w) + 2af3 HgJ. ,ct(W)] +

+ N;c [f32 (1 + 2 HcJ. 'CJ. (w)) + 2f32 HCt, C).(w) + 2af3 u.; 'CJ. (w) + 2af3 H gJ. ,CJ. (W)] } .

(3.17)

As correlações entre os saltos devem anular-se para tempos grandes. Isto significa

que para t -+ 00, as taxas aproximam-se dos seus valores médios. De outra forma,

lim
t--too

hgt,gt(t)

hgt,gJ.(t)

hgt,ct(t)
hgt,cJ.(t)

h t = Nt - (nt)
e Tet e

lim
t--too

hgJ.,gJ.(t)

hgJ.,gt(t)

hgJ.,Ct(t) j

hgJ.,C).(t)

N;e
T

(If)
e
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hct, Ct (t)

lim
hct,q.(t)

t-+oo
hct,gt( t)
hCt,g~ (t)

hc~,c~(t)

lim
hc~,ct(t)

t-+oo hCJ.,gt(t)

hC1.,g~(t)

(lJ)
e

N4:c
T e

onde h!, h!, h! e h* expressam taxas médias de saltos do emissor para a ilha-up,

emissor -+ ilha-down, ilha-up -t coletor, ilha-down -t coletor, respectivamente, com

e indicando o valor absoluto da carga eletrônica. Estas taxas médias satisfazem

o queequivale a (2.11), expressando a conservação da corrente média do sistema. Por

conveniênciavamos definir as funções correlação "reduzidas" g( t). Estas funções são

definidas subtraindo-se o limite de grandes tempos (t -t 00) das funções correlação

hop-hop h(t),

(3.18)

A transformada de Fourier cosseno de (3.18) é

(3.19)

em que as seguintes definições são usadas

(3.20)

(3.21 )

(3.22)



3 Shot Noise Dependente de Spin 39

Substituindo (3.20), (3.21) e (3.22) em (3.19) obtemos

_ (I!)
Ggt,gt(w) - Hgt,gt(w) - 71"- t5(w).

e
(3.23)

De forma análoga podemos obter expressões semelhantes a (3.23) para as demais

funções correlação. No Apêndice E apresentamos todas as funções correlação re-

duzidas.

Expressando a corrente em (3.17) em termos destas funções correlação reduzidas,

temos

II(w)12 = 271"(1)2 t5(w) T IF(w )12 + e2IF(w)12

{ Nt [ci (1 + 2 Ggt ,gt(w) + 2 G9i ,gt(w)) + 20.(3 GCt ,gt(w) + 20.(3 c., ,gt(w)] +

+ N*e [0.2 (1 + 2 Ggi ,gi (w) + 2 Ggt ,gi (w)) + 20.(3 G Ct ,gi (w) + 20.(3 Gq ,gi (w)] +

+ Nfc [(32 (1 + 2 GCt ,Ct (w) + 2 G Ci ' Ct (w)) + 20.(3 Ggt ' Ct (w) + 20.(3 Ggi ,Ct (w )] +

+ N*c [(32 (1 + 2 GCi ,Ci(W) + 2 GCt 'Ci (w)) + 20.(3 Ggt 'Ci (w) + 20.(3 G9i ,Ci(W)] },

(3.24)

onde usamos o fato de que 0.+(3 = 1 (devido a conservação de corrente no nosso

sistema) para obtermos uma expressão mais simplificada. A "conveniência" das

funções reduzidas decorre do fato de que o termo 271"(1)2 t5( w) aparece explicitamente

na expressão para II(w)12, o que deverá cancelar termo semelhante quando (3.24)

for sustituída na expressão (3.10) para S(w).

3.4 Shot Noise Dependente de Spin

Substituindo a corrente em (3.24) na equação (3.10) para o ruído, encontramos

a expressão para o shot noise dependente de spin em termos das funções correlação

reduzidas,
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8(w) = 2eIF(w)12

{ (I!) [a2 (1 + 2Ggt,gt(w) + 2Gg~,gt(w)) + 2a{3 GCt,gt(w) + 2a{3 Gc~,gt(W)] +

+ (I:) [a2 (1 + 2 G g~,g~(w) + 2 G gt ,g~(w)) + 2a{3 G Ct,g~(w) + 2a{3 G c~ ,g~(W)] +

+ (I!) [{32 (1 + 2 GCt ,Ct(w) + 2 c., ,Ct(w)) + 2a{3 Ggt, Ct(w) + 2a{3 c., ,Ct(W)] +

+ (lf) [{32 (1 + 2 Gc~ ,c~(w) + 2 GCt ,c~(w)) + 2a{3 Ggt ,c~(w) + 2a{3 Gg~ ,c~(W)] }.

(3.25)

Comoestaremos interessados no limite de "baixas freqüências", substituímos w = O

em (3.25) obtendo o shot noise a freqüência zero

8(0) _ { t [ 2 ]2e - (le) a (1 + 2 Ggt,gt(O) + 2Gg~,gt(0)) + 2a{3 GCt,gt(O) + 2a{3 Gc~,gt(O) +

+ (I:) [a2 (1 + 2 Gg~ ,g~(O) + 2 Ggt ,g~(O)) + 2a{3 GCt ,g~(O) + 2a{3 Gc~ ,g.l-(O)] +

+ (I!) [{32 (1 + 2Gct,ct(0) + 2Gc~,ct(0)) + 2a{3 Ggt,Ct(O) + 2a{3 Gg.l-,Ct(O)] +

+ (lf) [{32 (1 + 2 c., ,c~(O) + 2 GCt ,c~(O)) + 2a{3 Ggt ,c~(O) + 2a{3 Gg~ ,c~(O)] }.

(3.26)

o limite de "baixas freqüências" significa que w é muito menor do que o inverso
\

das taxas transição dos elétrons através da amostra, ou seja, w «l/r. Como

o tunelamento dos elétrons é dado por taxas microscópicas, cujas freqüências são

usualmente medidas em unidades de THz = 1012Hz, qualquer variação na freqüência

externa ao sistema induz transições eletrônicas que se ajustam de forma muito rápida

a estas respectivas variações. Devido a este rápido ajuste dos elétrons, para o circuito

externo o processo de tunelamento dos elétrons independe da freqüência externa.

Embora na expressão (3.26) ainda apareçam os fatores a e (3, no limite de "baixas

freqüências" o.~~ot noise não depende destes fatores, ou seja, 5(0) não depende dos

valoresparticulares de a e {3.Portanto a e {3não devem aparecer na resposta final.

De outra forma pode ser demonstrado que 510=1,,6=0 = 510=0,,6=1 = 50,,6, indicando·

que o shot noise a freqüência zero é o mesmo independentemente de onde a corrente
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é medida. Por conveniência, colocando a = 1 e f3 = Opodemos escrever (3.26) como

~(~)= (l!) [1 + 2G9t'9t(0) + 2 G9i ,9t(0)]

+ (l;) [1 + 2 G9i ,9i (O) + 2 G9t ,9i (O)]. (3.27)

As quatro funções correlação de (3.27), assim como todas as outras, estão expressas

no A~êndice E. Dividindo (3.27) por 2e(l) obtemos o fator de Fano

(3.28)

A expressão final para o fator de Fano em (3.28) é um tanto extensa para ser

escrita aqui. Contudo, no limite TH = T.u, podemos escrevê-Ia numa forma mais

compacta em termos das variâncias

+ (c5n c5n ) [_(n_t) (_1 + _1 (Nt - l)/Ti ) + _(n_ú (_1 + _1 --'..(N_.!.:.----=.l)-'-/T.-;..,.i_) ]}
t.!. Nt Te.!. Tet (...L + ...L + !:!.!.) N.!. Tet Te.!. (...L + _1 + ~) .

Tef 'Tct T. Te.... 'Te!. í.

(3.29)

A Eq.(3.29) é um caso particular da equação geral (3.28). Ela generaliza a eq.(33)

da Ref.[8] ao incluir dois canais conectando o emissor às ilhas centrais. No próximo

capítulo discutiremos alguns casos limites da Eq.(3.29).



Capítulo 4

Discussão

Neste capítulo discutiremos alguns casos limites de interesse recuperados pelo

nosso modelo da Fig. 2.1 (Seção 4.1), em particular o modelo de uma única ilha e o

modelo de duas ilhas com espalhamento interno. A seguir analisamos os resultados

obtidos para o shot noise dependente de spin (Seção 4.2). Finalizamos o capítulo

na Seção 4.3 discutindo a validade das aproximações feitas nas equações de taxa e

variancias.

4.1 Casos Limites

A Fig. 4.1 mostra as possíveis configurações, (I), (11), (111) e (IV), no qual o

mo de 10 da Fig. 2.1 pode reproduzir o modelo de uma única ilha de Davies et al.

[6]. Cada diagrama na Fig. 4.1 foi obtido adotando certos limites no modelo da Fig.

2.1. Por exemplo, no diagrama (I) permite-se a transição de elétrons somente através

dos canais 1 e 2. Os demais canais são "fechados" adotando-se os respectivos tempos

de transição (ver Fig. 2.1) muito grande (Te.!. = Te.!. = TH = TH = Ti -+ 00). Em (11)

somente os canais 5 e 6 estão acessíveis, os demais proibidos (Tet = Tet = TH = TH =
Ti -+ 00). No diagrama (111) os canais 5 e 6 estão proibidos ( Te.!. = Te.!. -+ 00 ). Em

(IV) os canais 1 e 2 estão bloqueados ( Tet = Tet -+ 00). A expressão que fornece o

shot noise para cada particular configuração pode ser obtida através da Eq.(3.29),

a qual simplifica o shot noise em (3.28). No nosso modelo as configurações da Fig.

4.1 representam correntes polarizadas através do sistema.

Substituindo os limites adotados para cada diagrama da Fig.4.1 em (3.29), obte-

42
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E c E c

II

E c

III IV

c E

Figura 4.1: Diagramas reproduzindo o modelo de uma única ilha. Estes diagramas surgem

adotando limites apropriados no modelo da Fig. 2.1. O emissor está representado por (E)

e o coletar por (C). Em (I) permite-se a transição de elétrons somente através dos canais 1

e 2; os demais canais estão "fechados" (Te.!.= Te.!.= TH = T-l-t= Ti -+ 00). No diagrama (lI)
temos os canais 5 e 6 acessíveis, e os outros proibidos (Tet = Tet = Tt+ = T+t = Ti -+ 00).

Em (11I) os canais 5 e 6 estão bloqueados ( Te.!.= Te.!. -+ 00 ), impedindo o trânsito de

elétrons. Em (IV) temos 1 e 2 "fechados" ( Tet = Tet -+ 00). Note que os diagramas (I) e

(lI) são simétricos, assim como (1I1) e (IV).

mos as seguintes expressões para o fator de Fano,

I = 1 - 2 (nt) (1 _ (nt)), Te.!.= Te.!.= Ti -+ 00,
(nt) Tet (I);
Nt
- ,

Nt Nt Tet + Tet

I = 1 - 2 (n.!.) (1 _ (n.!.)) , Tet = Tet = Ti -+ 00,
(n.!.) Te.\.

(II);
N.!. N.!. N.!. Te.\.+ Te.!.

,

I = 1 - 2 (nt) (1 _ (nt)), Te.!.= Te.!.-+ 00,
(nt) Tet (I I 1);

Nt Nt Nt Tet + Tet
,

I = 1 - 2 (n.\.) (1 _ (n.!.)) , Tet = Tet -+ 00,
(n.!.) Tc.j.

(IV).
N.!. N.!. N.!. Te.!.+ Te.!.

,

(4.1)

Quando plotamos as expressões em (4.1) em termos de Tet (I e lIl) ou em termos
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de Te.J.. (lI e IV), obtemos as curvas mostradas na Fig. 4.2, resultando o fator de Fano

para o modelo de uma única ilha de Davies ei al.[6]. Como esperado, ambas as curvas

1.0.,--_=--------=_-, 1.0,..-_::;:-------=_-,

0.9 0.9

1\

V 0.8 1\ 0.8
Q) V
~ Q)

CJ) ~
11 0.7 CJ) 0.7
~ 11

~

0.6 I e 111 0.6 11 e IV

0.5+-""""T"""---,-..--+--.----,,--.----l
-4

0.5+----r----,-..---+--r-r--.--l
-4-2 o 2 4 -2 o 2 4

10910( 't c-up )

Figura 4.2: Gráficos do fator de Fano para o modelo de uma única ilha de Davies et al.[6],

obtidos plotando as equações de (4.1) em termos de Tet (1 e Hl) ou em termos de Tet (II e

IV). Vemosque o shot noise normalizado pelo full shot noise é atenuado a um mínimo de

0.5 para as quatro configurações. Ressaltamos o caráter simétrico do modelo da Fig. 2.1,

identificado tanto nas equações (4.1) como nas curvas acima.

exibem o comportamento idêntico àquela na Fig. 1.4. Observamos que o shot noise

normalizado vai a 1 nos regimes Tet -+ O e Tet -+ 00 (Te.J.. -+ O e T cl, -+ 00), obtendo

seu valor mínimo para Tet = 1 (Te.J.. = 1). Isto pode ser comprovado substituindo

estes limites na equações em (4.1), com Nt = N.J.. = Tet = Te.J.. = 1 ou olhando para

os diagramas da Fig. 4.1. Por exemplo, no limite Tet -+ 00 no diagrama I, o modelo

de uma ilha apresenta o processo de um salto apenas, e a ilha-up comporta-se como

um coletor. Por outro lado, no regime Tet -+ O no diagrama I, temos novamente

o mesmo processo de um salto, mas com um coletor formado pela ilha-up-l-coletor,

usualmente chamado "coletor efetivo" ([8]). O mesmo raciocínio pode ser estendido

para os outros limites nos demais diagramas da Fig. 4.1. Deve ser mencionado que,

olhando somente para a Fig. 4.2, concluímos que I não distingue entre correntes

polarizadas e não polarizadas.
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Outro caso limite interessante que o nosso modelo (Fig. 2.1) recupera é aquele

da Ref. [8]onde observou-se uma atenuação adicional do shot noise normalizado, em

relação ao valor 0.5 do modelo de uma única ilha. A Fig. 4.3 exibe os diagramas no

qual esta atenuação adicional do shot noise foi obtida. Em I e 11 temos transições

de elétrons através dos canais indicados, com Tt,!. = TH = Ti. Os canais ausentes

indicam que a passagem de elétrons através destes caminhos não acontece. Nestes

diagramas a transferência de elétrons de uma ilha para a outra é permitida devido

o processo de "spin-fiip". Os diagramas I e 11representam as configurações no qual

o processo de "'spin-flip" entre as ilhas tem sua máxima influência na atenuação

do shot noise. A Eq.(3.29) com Te.\. --+ 00 se reduz à eq.(33) da Ref.[8] para o shot

c E c

I n

Figura 4.3: Diagramas no qual uma atenuação adicional do shot noise foiobtida no modelo

de duas ilhas com espalhamento interno da Ref.(8]. Os canais indicados nos diagramas I e

11 indicam caminhos acessíveisaos elétrons. Os canais ausentes significam acesso proibido

para os elétrons. Esta particular configuração dos diagramas corresponde àquela em que

o shot noise tem sua máxima atenuação. Note que os dois diagramas são simétricos.

noise normalizado. A curva na Fig. 4.4 exibe o comportamento do fator de Fano na

equação (3.29) plotado em termos de Tet ou Te.\., para Tet = Te..\.. --+ 00 (diagrama 11)ou

Te..\.. = Tet --+ 00 (diagrama I), respectivamente. De acordo com o gráfico da Fig. 4.4

o fator de Fano vai a 1 quando Tet --+ 00 ou Te..\.. --+ 00, indicando o regime do modelo

de uma única ilha onde o elétron faz apenas uma transferência, do emissor para a
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1.0

0.9
1\

V W1cQ) 0.8
N--cn
11 0.7,...

0.6 nt{c0.5

0.4

-4 -2 O 2 4

10910 ( 'c/,; ) ou 10910 ( 'c/,; )

Figura 4-4: Gráfico exibindo a atenuação adicional do shot noise obtida no modelo de

duas ilhas com espalhamento interno em [8]. Adotando Te.\. = Tet -+ 00 em (3.29), temos o

fator de Fano correspondente à configuração do diagrama I (Fig.4.3), plotado em termos

de Te.\.' Na configuração do diagrama lI, colocamos Tet = T c.j. -+ 00 em (3.29), obtendo o

mesmo fator de Fano, plotado em termos de Tet. Da curva podemos observar a atenuação

adicional do shot noise normalizado (0.45,obtido em [8])em relação ao valor para o modelo

de uma única ilha (0.5). Adotamos em (3.29) Nt = N.\. = 1 e Tet = Te.\. = Ti = 1.

ilha, esta fazendo o papel do "coletor". Por outro lado o mesmo gráfico nos mostra

outro regime em que o fator de Fano vai a 0.5. Aqui novamente estamos no regime

para o modelo de uma única ilha, mas com os elétrons fazendo duas transições, do

emissor para uma das ilhas dos diagramas I e II, e desta para um "coletor efetivo"

(ilha-l-coletor ). Como apontado em [8], o regime mais interessante é aquele no qual

o shot noise é atenuado a 0.45. Este valor está abaixo daquele do modelo de uma

única ilha (0.5), sendo obtido na configuração dos diagramas I e 11. Nestes diagramas

temos pelos menos uma das ilhas acopladas ao coletor, indicando que o processo de

espalhamento interno entre as ilhas é o responsável pela atenuação adicional do shot

noise. Note que esta atenuação é obtida para ambas as configurações nos diagramas

I e II, ressaltando o caráter simétrico do modelo da Fig. 2.1. Até aqui mostramos

os resultados recuperados para o modelo de uma única ilha e para o modelo de duas

ilhas com espalhamento interno considerando o fator de Fano da Eq.(3.29), em que
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Nesta seção discutiremos os resultados obtidos com a Eq.(3.28), para o shot

noise nomalizado expresso em termos de funções correlação reduzidas, considerando

Tt.j. =I- T.).t.

A equação (3.28) generaliza a Eq.(33) da Ref. [8]para o shot noise pois permite

(i) tempos de transição inter-ilhas diferentes (Tt.). =I- T.).t) e (ii) dois canais injetores

de spin. A Fig. 4.5 compara o gráfico do fator de Fano obtido para Tt.). = T.).t = Ti

(o mesmo da Fig. 4.4) bd, com o fator de Fano para Tt.). > T.).t (2) e Tt.). < T.).t

(/3). As curvas na Fig. 4.5 foram obtidas plotando (3.28) em termos de Te.!., para

«>--11 N 1.0----12
CI)
11

--13 ~ 0.9

'tu p-down= 'td own-up = ti = 1
'tu p-down = 1 O, 'td own-up = 1
'tup.down=1, 'tdown.up=10

-4 -3 o 3-2 -1 2

log10 ( 'tc-down )

Figura 4.5: Fator de Fano para a configuração de máximo espalhamento (spin-flip) inter-

ilhas (Tt.). =1= T.).t). OS gráficos foram obtidos plotando (3.28) em termos de Tc.!- para a

configuração do diagrama I (Fig. 4.3), adotando Nt = N.!. = 1 e Tet = 1 (ver esquema na

figura). Os mesmos gráficos podem ser obtidos plotando (3.28) em termos de Tet para a

configuração do diagrama 11.Na curva /1 temos o fator de Fano da Fig. 4.4 atenuado a

0.45, com Tt.). = T.).t = Ti = 1. Quando colocamos Tt.). > T.).t o fator de Fano tem seu valor

mínimo aumentado e deslocado em relação a 0.45. Por outro lado, Tt.). < T.).t induz uma

atenuação adicional para o fator de Fano (~ 0.38) em relação a 0.45.
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a configuração do diagrama I da Fig. 4.3. Assumimos Nt = NJ, = 1, Tet = 1 e

Tet -t 00 em (3.28). Aqui tomamos o limite TeJ, ---+ 00, pois estamos interessados

em correntes polarizadas, possibilitando o estudo do processo de "spin-flip". As

mesmas curvas são obtidas para a configuração do diagrama 11da Fig. 4.3 plotando

(3.28) em termos de Tet. As curvas na Fig. 4.5 vão a 1 no limite de TeJ, muito

grande. Neste limite o sistema representado no diagrama I da Fig. 4.3 comporta-se

como o modelo de uma única ilha com o emissor e a ilha-up fazendo o papel de

um "emissor efetivo". No outro extremo, quando TeJ, é muito pequeno, II e 13 vão

a 0.5. Aqui o sistema comporta-se novamente como o modelo de uma única ilha,

mas agora com dois saltos, emissor-ilha-up e ilha-up-"coletor efetivo", este último

sendo composto pela ilha-down-l-coletor. A curva /2 vai a 0.62 aproximadamente,

para TeJ, muito pequeno. Este limite corresponde àquele do modelo de uma única

ilha com dois saltos, emissor-s-ilha-up e ilha-up-"coletor efetivo". Como TtJ, > TJ,t,

a passagem de elétrons da ilha-up para o "coletor efetivo" torna-se mais difícil, mas

não totalmente proibido. Se TtJ, estivesse "fechado", /2 iria a l.

A principal característica das curvas da Fig. 4.5 está no valor mínimo alcançado

para o fator de Fano. Quando plotarnos (3.28) com TtJ, > TJ,t (,2), observamos um

aumento no valor mínimo do fator de Fano, em relação a 0.45 obtido em lI. Por

outro lado, fazendo TtJ, < TJ,t em (3.28), observamos uma atenuação adicional do fa-

tor de Fano (/3 ~ 0.38) em relação a 0.45. Do ponto de vista físico, esta atenuação

adicional é devida ao aumento de "correlação" negativa entre os elétrons, quantifica-

do pela variância cruzada. De outra forma, o processo de espalhamento "spin-flip"

nas configurações dos diagramas I e 11da Fig. 4.3 faz aumentar a "correlação" entre

os elétrons nas ilhas-up e down. Isto mostra que processos de "spin-flip" atenuam o

shot noise, para TtJ, < TJ,t.

Na curva para 12 vemos que o mínimo para o fator de Fano é aumentado em

relação a 0.45 e deslocado em relação ao eixo vertical. Ambos os efeitos podem ser

explicados observando que no regime onde TtJ, = 10 e TJ,t = 1, o esquema da Fig. 4.5

pode ser representado pelo esquema do modelo de uma ilha, com o ernissor-l-ilha-up
I

tornando-se "emissor efetivo" ("TtJ, ---+ Te" e "TeJ, ---+ Te"). Assim, 12 mostra um

aumento em relação a 0.45 devido à diferença nos tempos de transição TtJ, = 10

e TeJ, = 1 (assimetria nas larguras das barreiras ). Variando TeJ" observamos um .
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mínimo em /2 (rv 0.5) quando Te.\. = 10. Devemos lembrar que o modelo de uma

ilha apresenta um mínimo para barreiras simétricas, ou seja, Te = Te.

De acordo com as discussões anteriores vemos que o nosso modelo para o shot

noise dependente de spin recupera os resultados para o modelo de uma única il-

ha e para. o modelo de duas ilhas com espalhamento interno. Observamos uma

atenuação adicional abaixo de 0.45 para o shot noise ao permitirmos tempos de

transição inter-ilhas diferentes (em [8] Tt.\. = T.\.t = Ti = 1). Uma questão natural que

surge é como identificamos se o sistema está polarizado ou não? Esta investigação é

conseguida normalizando-se o shot noise de forma apropriada, uma vez que a forma

usual de normalização, shot noise normalizado pelo full shot noise 2e/, onde I é

a corrente média do sistema, não permite a identificação de correntes polarizadas

através de medidas de ruído.

Considere um sistema referência na Fig. 2.1 com corrente Ir. Este sistema é

aquele da Fig. 2.1 em que todos os canais estão acessíveis às transições eletrônicas

(todos os T' s iguais a L). Escolhemos a corrente de referência desta maneira devido

a possibilidade de sua realização experimental.

Vejamos como a corrente polarizada se manifesta no ruído. Os diagramas na Fig.

4.6 representam as configurações nas quais os gráficos para o shot noise normalizado

com a corrente de referência na Fig. 4.7 foram obtidos. No diagrama I temos

Tet -+ 00 (canal 1 proibido) e em 11 Te.\. --t 00 (canal 5 proibido). Note que fechando

o canal 2 em I e 6 em 11, recuperamos o modelo de uma única ilha (diagramas IV

e III da Fig. 4.3, respectivamente). O modelo de duas ilhas com espalhamento

interno é obtido fechando-se os canais 6 em I e 2 em 11 (diagramas 11e I da Fig. 4.3,

respectivamente) e colocando Tt.\. = T.\.t.

A Fig. 4.7 exibe gráficos do shot noise normalizado com a corrente de referência.

Os gráficos foram obtidos plotando (3.28) em termos Tet ou Te.\., para as configurações

mostradas nos diagramas I (curvas (a) e (c)) e 11 (curvas (b) e (d)) da Fig. 4.6.

Note que os gráficos (a)-(c) exibem o mesmo tipo de informação devido ao caráter

simétrico do sistema. O mesmo acontecendo com (b )-( d). Em (a) o fator de Fano vai

0.36 aproximadamente na região onde Tet --t O e tem o seu valor mínimo na região

onde Tet -+ 00, atingindo 0.25. No primeiro caso (Tet --t O) a ilha-up do diagrama
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E c c

I II

Figura 4.6: Configurações nas quais os gráficos do shot noise normalizado pela corrente

referência foram obtidos. No diagrama I o canal 1está proibido (Tet -+ 00) e no diagrama

II o canal 5 está fechado (Te.j.. -+ 00). Recuperamos o modelo de uma única ilha fechando

os canais 2 em I e 6 em II (diagramas IV e III da Fig. 4.1 , respectivamente). Fechando

os canais 6 em I e 2 em lI, juntamente com TlJ,. = T.j..t, temos o modelo de duas ilhas com

espalhamento interno (diagramas II e I da Fig. 4.3, respectivamente).

I (Fig. 4.6) funciona como "coletor efetivo" e o sistema assemelha-se ao modelo

de uma ilha no processo de dois saltos, emissor-ilha-down e ilha-down-coletor ou

emissor-ilha-down e ilha-down- "coletor efetivo". No segundo caso (Tct -+ (0) o

canal 2 no diagrama I está fechado. O sistema novamente assemelha-se ao modelo

de uma única ilha, mas com um único processo de dois saltos, emissor-ilha-down

e ilha-down-coletor. Nesta particular configuração o fator de Fano atinge seu

mínimo em 0.25, justamente metade do fator de Fano normalizado de forma usual

(0.5) para o modelo de uma ilha. Devido a normalização adequada, realçamos o

aspecto polarizado da corrente média do sistema, (1) = (11) + (1;) = (1J) + (1;).

A atenuação do fator de Fano em 0.25 significa que temos no sistema uma corrente

média formada por elétrons com um determinado spin. Esta mesma discussão é

válida para o fator de Fano em (c) com o diagrama lI.
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Figura 4.7: Gráficos do shot noise de (3.29) normalizado com a corrente de referência,

plotados em função de Tct ou Tc.j... Estamos considerando o número máximo de elétrons nas

ilhas Nt = N.j.. = 1 e Tt.j..= T.j..t= Ti = 1. As curvas (a) e (d) correspodem à configuração

do diagrama I na Fig. 4.6, (b) e (c) correspondendo ao diagrama 11. Os gráficos (a)-

(c) contém as mesmas informações, ressaltando o caráter simétrico do sistema. O mesmo

acontecendo com os gráficos (b)-(d). O shot noise adequadamente normalizado é atenuado

a um mínimo de 0.25 em (a)-(c) para Tct ----+ 00 ou Tc.j.. ----+ 00, respectivamente. Neste regime

o diagrama I ( Fig. 4.6) adota a configuração do modelo de uma ilha, com uma corrente

média que é metade daquela para o qual o fator de Fano era suprimido a 0.5. Em (b)-(d)

observamos uma atenuação adicional do shot noise no regime onde Tct ----+ 00 ou Tc.j.. ----+ 00,

respectivamente. O fator de Fano é suprimido a um mínimo de aproximadamente 0.15.

Esta atenuação adicional em relação a 0.25 deve-se ao processo de "spin-flip" entre as

ilhas-up e down.

Em (b) o fator de Fano vai a 1 na região onde Tct --+ O. Neste limite o diagrama

II (Fig. 4.6) assemelha-se ao modelo de uma ilha com um salto apenas, emissor-
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"coletor efetivo" (ilha-up-l-ilha-down-l-coletor). No outro extremo (Tct -+ 00) o fator

de Fano é atenuado abaixo de 0.25, atingindo aproximadamente 0.15, como era de

se esperar. Neste limite (Tct -+ 00) o canal 2 no diagrama II da (Fig. 4.6) está

proibido e temos a configuração em que o processo de "spin-flip" tem sua máxima

influência na atenuação do shot noise dependente de spin. A mesma discussão feita

acima é válida para o fator de Fano em (d), com o diagrama L Lembramos que a

atenuação adicional se deve ao processo de espalhamento interno entre as ilhas-up

e down, aparecendo quando o shot noise é normalizado pela corrente média ou de

referência. Ressaltamos que cálculos realizados com o modelo coerente (quântico)

([17]) mostram um aumento do shot noise polarizado, ao contrário do que mostram

os nossos resultados, uma atenuação.

Da mesma forma que o processo de "spin-flip" influenciou a atenuação do shot
QI~
N-CJ) 1.1
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1Y,
2Y,

1.0

0.9

0.8

t =t =t.=1
up-down down-up I

t =1 t =10
up-down ' down-up

0.1
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Figura 4.8: Gráficosdo shot noise polarizado para Tt.j..e Ttt diferentes. Plotarnos (3.28) em

termos de Tct para Tt.j..= Ttt = Ti e Tt.j..> Ttt. Adotamos Nt = N),. = 1, Te),. -t 00 e Tct -t 00

no esquema mostrado na figura. Observando as curvas /'1 e /'2 vemos uma atenuação

adicional do shot noise em /'2 muito pequena em comparação a /'1. Isto mostra que o

ruído normalizado pela corrente referência não possui a mesma sensibilidade à variação

nos tempos de transição inter-ilhas quanto àquele normalizado pela corrente média do

sistema.
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noise com ambas as normalizações (corrente média do sistema e corrente média de

referência), esperamos que o shot noise polarizado também seja influenciado quan-

do os tempos de transição inter-ilhas Tt.). e T.j..t são diferentes. A Fig. 4.8 exibe o

comportamento do shot noise normalizado pelo full shot noise com a corrente de

referência. A eq.(3.28) foi plotada em função de Tet para Tt.). = T.j..t = Ti (,1) e

Tt.). > T.j..t (,2), com a configuração mostrada na própria figura. Na Fig. 4.8 vemos

uma pequena atenuação adicional do shot noise em 12, em relação a 11. Contudo

esperávamos uma atenuação mais efetiva. Isto significa que o shot noise normalizado

pela corrente referência não apresenta a mesma sensibilidade à variações nos tempos

de transição inter-ilhas (Tt.). e T.j..t) quanto àquele normalizado pela corrente média

do sistema (Fig. 4.5), muito embora evidencie a existência de corrente polarizada

no sistema.

Com o objetivo de investigarmos a sensibilidade da corrente média e do shot
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Figura 4.9: Gráficoscomparando a corrente média como shot noise normalizado de forma

usual e o shot noise normalizado pela corrente de referência, plotados em termos de Tet.

As curvas contínuas foram obtidas com Tt.). = T.j..t = Ti = 1 e as curvas descontínuas com

Tt.). > T.j..t. Adotamos Nt = NJ.- = 1 e TeJ.-~ 00 no esquema mostrado na figura. Da figura

observamos que a corrente média é aumentada quando fazemos Tt.). > T.j..t, enquanto que I

é atenuado. Contudo, Ir é praticamente insensível a qualquer variação em Tt.). e T.j..t.
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noise quando fazemos TH e T.j.t diferentes, mostramos na Fig. 4.9 gráficos da cor-

rente média (I), do shot noise normalizado de forma usual b) e do shoi noise

normalizadopela corrente de referência br). As curvas contínuas na Fig. 4.9 foram

obtidas para o caso em que TH = T.j.t = Ti = 1 e as curvas descontínuas para o caso

em que Tt.j. > T.j.t. Da Fig. 4.9 vemos que a corrente média é aumentada quando

fazemosTt.j. > T.j.f. O shot noise normalizado de forma usual (,) é atenuado neste

regime, enquanto que o shot noise normalizado pela corrente de referência (,r) é

praticamente insensível à TH e T.j.t diferentes.

4.3 Validade das Aproximações

Asequações de taxa (2.1) e (2.2) foram linearizadas devido a impossibilidade em

obtermos expressões analíticas para estas equações no regime TH i- T.j.t. De acordo

com as curvas plotadas na Fig. 2.3, obtidas com equações de taxa para nt (t) e

n.j. (t) analíticas linearizadas e através do procedimento numérico, observamos que o

procedimeto utilizado no Apêndice B para a linearização das equações (2.1) e (2.2)

produziu resultados muito próximos daqueles calculados numericamente. Este é um

dos pontos pelo qual acreditamos que os resultados obtidos para o shot noise sejam

"quase" exatos.

A outra aproximação foi feita nas variancras, onde no regime TH i- T.j.t man-

tivemos somente momentos proporcionais a segunda ordem, ou seja, (nn, (ni) e

(ntn,J.). Como pode ser visto das curvas na Fig. 2.5 para a variância (ÓntÓn.j.), o

resultado analítico aproximado expressa ótimo acordo com o resultado exato, obtido

através das funções distribuição de estado estacionário (Eq. 2.40). Investigamos a

mesma relação para as outras variâncias, (( Ónt )2) e ((Ón.j.)2), verificando também

bom acordo entre o resultado analítico aproximado e o exato.



Capítulo 5

Conclusão

Neste trabalho investigamos o shot noise dependente de spin a freqüência zero

em estruturas quânticas magnéticas reinterpretando e generalizando o modelo de

duas ilhas centrais com espalhamento interno da Ref. [8] para descrever correntes

polarizadas através do sistema. Nossa extensão inclui dois canais injetores de spin

conectando o emissor às ilhas centrais e tempos de transição inter-ilhas distintos

Utilizando o modelo seqíiêncial baseado em equações de taxa derivadas de uma

equação mestra, calculamos o shot noise dependente de spin em termos de funções

correlação reduzidas, equações (3.28) e (3.29). Com estas equações recuperamos os

resultados para o modelo de uma única ilha de Davies et al.[6] e para o modelo de

duas ilhas com espalhamento interno da Ref. [8]. Permitindo tempos de transição

inter-ilhas diferentes (Tt.\. i= T.j.t), devido ao processo de "spin-flip" encontramos uma

atenuação adicional para o shoi noise (Fig. 4.5) abaixo de 0.45, obtida na Ref. [8].

A atenuação devido ao processo de "spin-flip" entre as ilhas-up e down também

foi verificada no shot noise normalizado pela "corrente referência". Encontramos

uma atenuação abaixo daquela esperada como 1/ 4 (quando temos Tt.\. < T.j.t), que é

o valor obtido pelo shot noise dependente de spin (apropriadamente normalizado)

para o modelo de uma ilha. Esta normalização do shot noise dependente de spin

é necessária se quizermos identificar corrente polarizada no sistema, uma vez que a

normalização usual não permite esta identificação em experimentos.

55
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Investigamos a sensibilidade da corrente média e do shot noise normalizado quan-

do permitimos Tf.I. e TH diferentes. Verificamos (Fig. 4.9) que a corrente média é

aumentada para Tf.I. i- TH, enquanto que o shot noise normalizado pela corrente

média (,) é atenuado. Contudo o processo de normalização do shot noise pela cor-

rente referência parece "inibir" a sensibilidade do ruído à Tf.I. i- TH.

Investigando a variância cruzada (ÓntÓn.!.)(Fig. 4.5) observamos "correlações"

positivas ((ÓntÓn.!.) ;:::O) e negativas ((ÓntÓn.!.)s O) (Fig. 2.5). As "correlações

negativas" contribuem para a atenuação (TH < TH) do mínimo para o shot noise

normalizado.

Baseados nas investigações realizadas com as expressões analíticas aproximadas

e com os cálculos numéricos para as equações de taxa e variâncias (Figuras 2.3 e 2.5,

respectivamente), acreditamos que nossos resultados para shot noise dependente de

spin sejam "quase" exatos.



Apêndice A

Cálculo Numérico das Equações de

Taxa

Descrevemos aqui o método usado para resolver numericamente as equações de

taxa (2.1) e (2.2). O método das diferenças finitas é uma forma rápida e conveniente

de resolvermos equações diferenciais. A idéia é discretizar as equações de taxa. Para

resolvermos numericamente as equações (2.1) e (2.2), vamos reescrevê-Ias na seguinte

forma

d . Nt 1 . 1 NJ.. Nt 1 1
-nt(t) = - - (- + - + -)ndt) + -nJ..(t) - (- - -)nt(t) nJ,.(t) ,
dt 'Tet 'Tet 'Tet 'TtJ,. 'TH 'TH 'TtJ,. ..

(A. 1)
d NJ.. 1 1 Nt NJ.. 1 1
-nJ..(t) = - - (- + - + -)nJ..(t) + -nJ,.(t) - (- - -)nt(t) nJ..(t).
dt 'TeJ.. 'TeJ.. 'TeJ.. 'TH 'TtJ,. 'TH 'TtJ,.

(A.2)

Estamos interessados na evolução temporal de (A.l) e (A.2) dentro do intervalo

de tempo [O, To]. Vamos dividir To em K intervalos igualmente espaçados de com-

primento !1t, ou seja, To = K !1t. A variável t é agora discreta, t = j !1t, com j

inteiro no intervalo [O, K]. Assim, na aproximação mais simples temos
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e podemos escrever (A.1) e (A.2) na sua forma discreta,

j+l j [N'I- (1 1 Nt) j N'I- j (1 1 ) j j]n = n + /:).t - - - + - + - n + - n - - - - n n .
'I- 'I- Te'!- Te'l- Tc'l- TH 'I- TH 'I- TH TH t 'I-

o próximo passo é iterar A.3 e A.4 em um programa numérico.
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Apêndice B

Linearização das Equações de Taxa

Linearizamos as equações (2.1) e (2.2) para obtermos expressões analíticas (em-

bora aproximadas) para nt (t) e n.!. (t). Definindo as grandezas

al
Nt ,
Tet

a2 =
Nt ,
TH

1 1 N.!.
a3 -(- +- +-),Tet Tet Tt.!.

1 1
a4 --- ,

TH TH

bl
N.!. ,
Te.!.

b2
N.!. ,
TH

b3 =
1 1 Nt-(-+-+-),

Te.!. Te.!. T.!.t

podemos escrever as equações de taxa da seguinte maneira

(B.1)

(B.2)

Os dois últimos termos do lado direito das equações (B.1) e (B.2) evidenciam o

caráter não-linear destas equações. Note que fazendo TH = TH temos a4 = 0, os ter-

mos não-lineares se cancelam e temos resultados analíticos exatos. Por conveniência
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vamos escrever (B.I) e (B.2) na seguinte forma

d
dt nt (t) = f(nt (t), n.j. (t)),
d
dt n.j. (t) = g(nt (t), n.j. (t)).

o próximo passo consiste em expandir f(nt (t), n.j. (t)) e g(nt (t), n.j. (t)) em torno

de (nt) e (n.j.) obtidos das equações (B.I) e (B.2), respectivamente, no limite t -+ 00.

Para fazer a expansão usaremos a relação

00 1 [ o 0jn
f(x, y) = ~ n! (x - a) OX + (y - b) oy f(a, b). (B.3)

Aplicando (B.3) para expandir f(nt (t), ndt)) até primeira ordem temos

1 1 [ o o ]n
f(nt (t), n.j. (t)) = ~ n! (nt (t) - (nt)) ont (t) + (n.j. (t) - (n.j.)) on.j. (t) .

. f((nt), (n.j.)).

De outra forma

f(nt (t), n.j. (t)) = ~ + on: (t) f(nt (t), nJ. (t))lnt(t)=(nt) (nt (t) - (nt)) +
o n.l.(t)=(n.l.)

+ o o( ) f(ndt), ndt))1 (n.j. (t) - (n.j.)) + .... (B.4)n.j. t nt(t)=(nt) ..
n.l.(t)=(n.l.)

Usando ónt (t) = nt (t) - (nt) e ón.j. (t) = n.j. (t) - (n.j.) escrevemos (B.4) como

ou

Finalmente esc~evemos (B.I) na forma linearizada
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o procedimento para expandir g(nt (t), n.!. (t)) em torno de (nt) e (n.!.) é análogo.

Assim obtemos

ou

Escrevendo (B.2) na forma linearizada

Podemos usar a notação

(B.5)

onde

Resolvendo (B.5) sujeita às condições iniciais nt(O) = N e n.!.(O) = M obtemos (2.8)

e (2.9). Ressaltamos que os valores médios (nt) e (n.!.) que aparecem na matriz PL,

semelhante a (2.13), são aqueles obtidos de forma exata e analítica resolvendo (B.I)

e (B.2), respectivamente.

Valores médios de (nt) e (n.!.) - Uma forma alternativa de obtermos (nt) e (n.!.) é

através da distribuição de estado estacionário. Como vimos na Seção 2.3.2, (nt) e

(n.!.) , em termos das distribuições de estado estacionário e considerando Nt = N.!. = 1

são escritos como

(nt) = po(l, O)+ po(l, 1),

(n.!.) = Po(O, 1) + Po(l, 1).
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Para isso basta resolvermos o sistema de equações 2.32, encontrando

(O O) _ X1(Y1W1 - 1) - X2(Y1W2 + 1)
po , - (Xl + 1)(1 - Y1 wt) + (X2 + l)(lt + Y1 W2) + Z2X1(W1 + 1) - Z2X2(W2 + 1) + lt W1 + W2'

(O 1) _ Y1W2 + t1 + Z2X1
po , - (Xl + 1)(1- Y1Wt) + (X2 + l)(lt + Y1W2) + Z2X1(W1 + 1) - Z2X2(W2 + 1) +t1w1 + W2'

(1 O) _ Z2X2 - 1 + Y1 W1
po , - (Xl + 1)(1 - Y1 wt) + (X2 + 1)(t1 + Y1 W2) + Z2X1(W1 + 1) - Z2X2(W2 + 1) + t1 W1 + W2'

( ) W1(t1 + Z2Xt) - W2(Z2X2 - 1)
po 1,1 = (x1+1)(1-Y1W1)+(X2+1)(t1+Y1W2)+Z2X1(W1+1)-Z2X2(W2+1)+t1w1+W2'

onde

Xl = ( 1 + 1 )'
Tet Te!

l/Tet
W2 = (_1 + _1 )

Tet Te!

l/Te+

W1 = (_1 +.l)'
Tet Te!

l/Tet
Z2 = (_1 + _1 + _1 )

Tet Te! T!t

l/Tc+

ZI = ( 1 + 1 + 1 )'
Tet Te! Tt!

l/Tct



Apêndice C

Demonstração da Equação Mestra

Aqui mostramos o procedimento para obter a Eq.(2.14). Uma vez obtida a

equação mestra, podemos usá-Ia para deduzir as equações de taxa e variâncias. A

equação mestra descreve a evolução temporal da probabilidade de encontrarmos nt

elétrons na ilha-up e n.j. elétrons na ilha-down (ver Fig.2.1).

Estamos interessados nas quantidades nt e n.j.. Definimos que uma "geração"

em um intervalo de tempo (t - /si; t) faz nt ou n.j. aumentar uma unidade. Por

outro lado, uma "recombinação" faz nt e n.j. diminuir uma unidade. Desde que estas

transições (g, r) ocorram espontaneamente, nt (t) e n.j. (t) serão quantidades que

flutuam aleatoriamente, assumindo somente valores inteiros e não podendo aumentar

ou diminuir instantaneamente, a menos que façam isto em unidades de um elétron.

Inicialmente vamos assumir que em t = O o número de elétrons nas ilhas é zero,

ou seja, nt(O) = O e n.j.(O) = O. Posteriormente veremos que esta condição será

irrelevante. A probabilidade condicional que depois de um certo tempo tenhamos

nt elétrons na ilha-up e n.j. elétrons na ilha-down, para o sistema da Fig.2.1, pode

ser escrita como

Esta probabilidade pode ser escrita como a soma das probabilidades de 7 maneiras
I

mut,uamente exclusivas na qual os eventos nt (t) e n.j. (t) podem ocorrer.

Consideremos um pequeno intervalo de tempo (t - tl.t). Os eventos nt (t) e n.j. (t)
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podem ocorrer se qualquer um dos seguintes eventos condicionais ocorrer:

a) nt (t - L\ t) = nt - 1

b) nt( t - L\t) = nt + 1

c) n.j.(t - L\t) = n.j. - 1

d) n.j.(t - L\t) = n.j.+ 1

e) nt(t - L\t) = nt + 1,

n.j.(t - L\t) = n.j. - 1

f) nt(t - L\t) = nt;- 1,

n.j.(t - L\t) = n.j.+ 1

g) nt(t - L\t) = nt,

n.j.(t - L\t) = n.j.

e uma "geração" ocorre em (t - L\t, t),

e uma "recombinação" ocorre em(t - L\t, t),

e uma "geração" ocorre em (t - L\t, t),

e uma "recombinação" ocorre em (t - L\t, t),

e uma "recombinação" ocorre em (t - L\t, t),

e uma "geração" ocorre em (t - L\t, t),

e não ocorre "geração" ou "recombinação" em (t - L\t, t).

Somando os eventos acima temos

p(nt,n.j.,tIO,O,O) =p(nt -l,n.j.,t - L\t) e ger(t - L\t,t) 10,0) +
+ p (nt + 1,n.j., t - L\ t) e rec (t - L\ t, t) I O,O)+

+p(nt,n.j. -l,t - L\t) e ger(t - L\t,t) 10,0) +
+p (nt, n.j.+ 1, t - L\t) e rec (t - L\t, t) 10, O)+ (C. 1)

+ p (nt + 1,n.j. - 1, t - L\ t) e rec (t - L\ t, t) I 0, O)+
+p (nt - 1,n.j.+ 1, t - L\ t) e ger (t - L\ t, t) I 0, O)+
+p(nt, n.j., t - L\t) sem ger e rec(t - L\t, t) 10, O).

A probabilidade condicional para dois eventos A e B pode ser escrita como

p (AIB) = p (BIA) p (A).



C Demonstração da Equação Mestra 65

Assim podemos escrever (C.1) como

P (nt, n.\., tiO, 0, O) =

=p(ger(t - f:.t,t) 10,0; nt -l,n.\.,t - f:.t) p(nt -l,n.\.,t - f:.tIO,O,O) +

+p (rec (t - f:.t, t) 10, O; nt + 1, n.\., t - f:.t) p (nt + 1, n.\., t - /si 10,0, O) +
+p (ger (t - f:.t, t) 10, O; nt, n.\. - 1, t - f:.t) p (nt, n.\. - 1, t - f:.t 10,0, O) + (C.2)

+p(rec(t - f:.t,t) 10,0; nt,n-J- + 1,t - f:.t) p(nt,n.\. + 1,t - f:.t 10,0,0) +
+p (rec (t - f:.t, t) 10, O; nt + 1, n.\. - 1, t - f:.t) p (nt + 1, n.\. - 1, t - f:.t 10,0, O)+
+p (ger (t - f:.t, t),1 0, O; nt - 1, n.\.+ 1, t - f:.t) p (nt - 1, n.\.+ 1, t - f:.t 10,0, O) +
+p (sem ger ou rec (t - f:.t, t) 10, O; nt, n.\., t - f:.t) p (nt, n.\., t - f:.t 10,0, O).

Assumindo que o processo que cria transições seja Markoviano (uma seqüência de

eventos aleatórios é denominada markoviana quando a probabilidade de ocorrência

de qualquer evento depende apenas da probabilidade de ocorrência do evento imedi-

atamente anterior), podemos ignorar a condição inicial nt(O) = ° e n.\.(O) = O. Isto

porque uma vez conhecidos nt e n.\. em um tempo posterior a (t - f:.t), qualquer

informação anterior a (t - f:.t) é desprezada. De outra forma, o processo que cria

transições guarda somente a informação do instante anterior. Deste modo (C.2) é

escri ta como

p(nt,n.\.,t) =p(ger(t - f:.t,t); nt -l,n.\.,t - f:.t) p(nt -l,n.\.,t - f:.t) +

+p (rec (t - f:.t, t); nt + 1, n.\., t - f:.t) p (nt + 1, n-J-,t - f:.t) +

+p (ger (t - f:.t, t); nt, n.\. - 1, t - f:.t) p (nt, n.\. - 1, t - f:.t) + (C.3)

+p (rec (t - f:.t, t); nt, n.\.+ 1, t - f:.t) p (nt, n.\.+ 1, t - f:.t) +

+p (rec (t - f:.t, t); nt + 1, n.\. - 1, t - f:.t) p (nt + 1, n.\. - 1, t - f:.t) +

+p (ger (t - f:.t, t); nt - 1, n.\.+ 1, t - f:.t) p (nt - 1, n.\.+ 1, t - f:.t) +

+p(sem ger ou rec(t - f:.t,t); nt,n-J-,t - f:.t) p(nt,n.\.,t - f:.t).

Normalmentea probabilidade de uma transição ocorrer é assumida ser propor-

, cional ao produto do número de elétrons disponíveis para fazer a transição e o

número de estados desocupados no outro nível que vai aceitar estes elétrons. Con-

tudo em vez de substituirmos os termos de geração e recombinação por funções
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específicas, vamos manter funções arbitrárias. Vale lembrar que estas funções de-

pendem da distribuição de elétrons em um determinado instante. Estas funções são

definidas da seguinte maneira:

p (ger (t - 6t, t); nt - 1, n.j.,t - 6t) = get (nt - 1) 6t,

P (rec (t - 6t, t)j nt + 1, n.j., t - 6t) = rednt + 1) 6t,

p (ger (t - 6t, t)j nt, n.j. - 1, t - 6t) - ge.j.(n.j. - 1) 6t,

p(rec (t - t:l.t, t); nt,n.j. + 1, t - 6t) = re.j.(n.j. + 1) /si; (C.4)

p (rec (t - 6t, t); nt + 1, n.j. - 1, t - 6t) - ri (nt + 1, n.j. - 1) 6t,

p(ger(t - 6t,t); nt -1,n.j. + l,t - 6t) - 9i (nt -1,n.j. + 1) 6t,

p (sem ger ou rec (t - 6t, t)j nt, n.j., t - 6t) - [1 - get (nd + ge.j.(n.j.) + 9i (nt, n.j.) +

+ ri (nt, n.j.) + ret (nt) + re.j.(n.j.)] 6t.

De acordo com (C.4) podemos escrever (C.3) como

p (nt, n.j., t) = get (nt - 1) 6t p (nt - 1, n.j., t - 6t) +

+ret(nt+1) 6tp(nt+1,n.j.,t-6t)+

+ge.j.(n.j. -1) 6t p(nt,n.j. -1,t - 6t) +

+r-, (n.j. + 1) 6t p (nt, n.j.+ 1, t - 6t) + (C.5)

+r. (nt + l,n.j. -1) 6t p(nt + l,n.j. -1,t - 6t) +

+9i (nt -1,n.j. + 1) 6t p(nt -1,n.j. + l,t - 6t) +

+[1 - get (nt) + ge.j.(n.j.) + 9i (nt, n.j.) + ri (nt, n.j.) + ret (nt) + re.j.(n.j.)]·

. 6t p (nt, n.j., t - 6t).
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A eq.(C.5) pode ser escrita na seguinte forma

p(nt,nt;t)-p(nt,nt,t-~t)_ ( ) ( A)
~t - get nt - 1 p nt - 1,nt, t - Ll.t +

+r et (nt + 1) p (nt + 1, nt, t - ~t) +

+ge.dnt -1) p(nt,nt -l,t - ~t) +

+ret(nt + 1) p(nt,nt + 1,t - ~t) + (C.6)

+ri (nt + 1,nt - 1) p (nt + 1,nt - 1, t - ~ t) +
+gi (nt - 1,nt + 1) p (nt - 1,nt + 1, t - ~t) +

+[1 - get (nt) + gednt) + gdnt, nt) + ri (nt, nt) +

+rednt) + ret (nt)]· p (nt, nt, t - ~t).

Aplicando limt.Ho dos dois lados da eq.(C.6), finalmente obtemos a equação

mestra (2.14),

d
dtp(nt,nt,t) =get(nt -1) p(nt -l,nt,t) + ret(nt + 1) p(nt + 1,nt,t) +

+get (nt -1) p(nt,nt - 1, t) + re,J.(n,J.+ 1) p(nt,nt + 1, t) +

+r, (nt + 1,n,J. -1) p(nt + 1,n,J. -l,t) +

+gi (nt - 1,n,J.+ 1) p (nt - 1,n,J.+ 1, t) +

+[1 - get (nt) + ge,J.(nt) + gi (nt, nt) + ri (nt, n,J.)+ ret (nt) + ret (nt)]·

·p(nt,n,J.,t).



Apêndice D

Dedução das Equações de Taxa

Mostramos aqui como as equações de taxa (2.1) e (2.2) podem ser deduzidas a

partir da equação mestra (2.14). Em particular apresentamos a dedução de (2.1);

a dedução de (2.2) é análoga. Multiplicando ambos os lados de (2.14) por nt e

somando sobre nt e n.j. obtemos

s : Nt,Nl

- ~ ntp(nt,n.j.,t) =
dt ~

nt,nl=O

Nt,Nl Nt,Nl

= L ntgednt -l)p(nt - l,n.j.,t) + L ntrcdnt + l)p(nt + l,n.j.,t) +
nt,nl=O nt,nl=O

~,Nl Nt,Nl

+ L ntrc.j.(n.j.+l)p(nt,n.j.+l,t)+ L ntgi(nt-1,n.j.+l)p(nt-1,n.j.+l,t)+
nt,nl=O nt,nl=O

Nt,~ Nt,Nl

+ L nt1';(nt+1,n.j.-l)p(nt+1,n.j.-l,t)+ L ntge.j.(n.j.-l)p(nt,n.j.-l,t)-
nt,nl=O nt,nl=O

~,~ ~,~- L ntgednt) p(nt,n.j.,t) - L ntge.j.(n.j.} p(nt,n.j.,t)-
nt,nl=O nt,nl=O

Nt,~ ~,Nl

- L nt g; (nt, n.j.) p (nt, n.j., t) - L nt ri (nt, n.j.) P (nt, n.j., t) -
nt,nl=O nt,nl=O

Nt,~ Nt,Nl- L ntrcdnt) p(nt,n.j.,t) - L ntrc,j.{n.j.)p(nt,n.j.,t).
nt ,nl=O nt,nl=O

(D.l)

Substituindo as taxas de geração e recombinaçâo definidas na Fig.1.6 em (D.l)
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temos

d Nt,N~

dt L ntp(nt,n.j.,t) =
nt,n~=O

(D.2)

Reindexando os somatórios e usando as condições em (2.16) (condições de "end-

point"), (D.2) se reduz a

d Nt,N~

dt L ntp(nt,n.j.,t) =
nt,n~=O
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(D.3)

Cancelando termos semelhantes em D.3 obtemos

(DA)

De acordo com as definições do número médio de partículas

Nt,Ni

nt (t) = L ntp (nt, n.j., t),
nt,ni=O

Nt,Ni

n.j.(t)= L n.j.p(nt,n.j.,t),
nt,ni=O

podemos escrever DA da seguinte maneira

~nt (t) = Nt - nt (t) _ ndt) + n.j.(t) [Nt - nt (t)] _ nt (t) [N.j. - n.j. (t)] ,
dt Tet Tct T.j.t Tt.j.

que é a equação de taxa (2.1).



Apêndice E

Cálculo das Funções Correlação

o procedimento adotado aqui para a determinação das funções correlação segue

aquele do Apêndice B de [8]. Como exemplo vamos determinar a função correlação

hc.j.g.j.(t). As demais funções podem ser obtidas seguindo o mesmo procedimento.

Por definição hc.j.g.j.(t) é a taxa média no "ensemble" de saltos rc.j., no tempo t, dado

que houve um salto g.j. em t = O. De outra forma temos

Nt,N~

hc.j.g.j.(t) = L rc.j.(n.j.) pg.j.(nt, n.j., t),
nt=O,n~=l

(E.l)

onde pg.j.(nt, n.j., t) é a distribuição de probabilidade dos elétrons nas ilhas-up e down,

no tempo t, dado que houve uma transferência g.j. em t = O. A soma sobre n.j. exclui

o estado n.j. = Oporque ocorreu uma transferência 9.). em t = O.

A distribuição de probabilidade pg.j.(nt, n.j., t) é dada por

Nt,N~+1

pg.j.(nt, n.j., t) = L pg.j.(N, M) p(nt, n.j., tlN, M, O),
N=O,M=O

(E.2)

em que P (nt, n.j., tlN, M, O) é a probabilidade condicional de encontrarmos nt e n.j.

elétrons no tempo t, na ilha-up e down, respectivamente, dado que haviam N elétrons

na ilha-up e M elétrons na ilha-down em t = O. Como uma transferência g.j. ocorreu

em t = 0, o estado 'N.j.tem um elétron a mais, N.j.+1. A distribuição de probabilidade

dos elétrons depois que um salto g.j. ocorreu em t = O é escrita como pg.j.(N, M).

Esta grandeza é proporcional ao produto da probabilidade de estado estacionário

de encontrarmos NeM - 1 elétrons nas ilhas-up e down, respectivamente, pela
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probabilidade de um salto g.l- ocorrer:

1
pg.l-(N, M) = D po(N, M - 1) g.l-(M - 1) (E.3)

o fator de normalização D é dado por

~,~ Nt,NI
D = L Po(N, M - 1) g.j.(M) = L Po(N, M _ 1) (N.j. - M) == (N.j. - (n.j.)) = !te.j..

N=O,M=l N=O,M=l Te.j. Te.j.

(E.4)

Estamos considerando que o sistema estava no regime de estado estacionário

antes do salto g.l- ocorrer, pois estamos interessados nas flutuações em relação ao

regime de estado estacionário. De acordo com E.2, E.3 e E.4 e usando a definição

Nt,N~

n,dt)= L n.l-p(nt,n.l-,t),
nt,n~=O

(E.5)

(E.6)

podemos escrever E.1 como

Substituindo a expressão para n.l-(N,M,t)l, dada por (2.9) com a matriz PL

de (2.13) (lembramos que nesta matriz os valores médios (nt) e (n.l-) são obtidos
resolvendo-se as equações de taxa (2.1) e (2.2) com TH #- TH), em (E.6) e subtraindo
o limite para tempos grandes de hdg.l-(t), encontramos a seguinte função correlação
reduzida

As variâncias em·(E.7) estão definidas nas equações (2.48), (2.49) e (2.50).

1A relevância de expressões analíticas para nt (t) e n.j. (t), ressaltada na seção 2.1, aparece aqui.

Estas nos possibilitam obter expressões analíticas para as funções correlação.
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Calculando a transformada de Fourier cosseno de (E.7) e tomando o limite de

w = Oobtemos

(E.8)

A equação (E.8) expressa a "correlação" entre duas transferências consecutivas de

elétrons. De outra forma, Gc.j.g.j.(O) indica a taxa média no "ensemble" de um salto

Tc.j., dado que houve um salto g.j.. Ressaltamos que as funções correlação reduzidas

são expressas em termos das variâncias, como podemos verificar de (E.8). De forma

semelhante podemos deduzir as demais funções correlação reduzidas.
A seguir apresentamos todas as funções correlação reduzidas, no limite de w = o.

Estas devem ser incluidas na expressão (3.26) para o shot noise.
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No limite Te.!- -+ 00 e TH = TH = Ti, estas funções correlação se reduzem àquelas,
da Ref.[8] (ver tabela I), diminuindo de 16 para 12, pois Gg.!-g.!-(O) = Gg.!-gt(O) =

Gg.!-ct(O) = Gg.j.c.j.(O) = O.
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