UNlVERSIDADE DE SAO PAULO
INSTITUTO DE FISICA DE SAO CARLOS

TUNELAMENTO RESSONANTE ATRA vES
DE IMPUREZASDOADORAS EM
ESTRUTURASDE ,DUPLA BARRElRA

Tese apresentada ao Instituto de Fisica
de Sao Carlos, para obten~ao do titulo
de Doutor em Fisica Aplicada

Orientador: Prof. Dr. Pierre Basmaji
Departamento de Fisica e Ciencia dos Materiais
Sao Carlos-1994

I FSC

Universidade de Sao Paulo
Fone(0162) 72-6222
Fax (0162) 74-9151

Instituto de Fisica de Sao Carlos

Av. Dr. Carlos Botelho. 1465
Caixa Postal 369
CEP 13560·970 - Sao Carlos - SP
Brasil

'\

,_1?_~~_~_~~?_~

_

Proi.Dr.Piprrp Ba~.a)i

r:-'

.. ~

--)----"-~~----------Dr:FTan2i~[O Eouaroo bontijo builar~p~

~~-~---------------

77~#~L~
?To1.Dr.PauJo SPT010 Soarp~ ~ui.aTlP~

Aos Meus Pais, Maria Lucia e Newton.
A minha esposa Eliana Cristina

Acknowledgements:

To Prof. Lawrence Eaves for the orientation and confidence on my work
during all the time I was in Nottingham.
To Prof. Lawrence Eaves, Dr. Peter Main and Dr. Andrey Geim for their
exemplar professional demonstration.
To Dr. Peter Beton and Dr. Tim Foster for the opportunity I had of working
with them.

To my colleges at Physics Department (Nottingham University) Humberto
Carmona, Tony Forgaty, Joao Weber Lopes Sakai, Tom Turner, Alvaro Neves,
Brynn Evans, Paul McDonnell, Paul Harrinson, Lamia Mansouri, Bernardo Neves,
Petre and Paul Wilkinson. For the friendly times we were together.
To the secretaries and all the staff of Physics Department, Nottingham
University, Iam deepest grateful.

Agradecimentos:

Ao Prof.Dr.Pierre Basmaji, pela orienta~ao, amizade e confian~a nos anos
de doutoramento.
Aos amigos do grupo Jose Carlos Rossi, Haroldo Arakaki, Carlos Alberto
de Souza, Guennadii Gusev, Dmitrii Lubyshev, Luiz Vicente Scalvi, Francisco
Eduardo Gontijo Guimaraes pela amizade, apoio e enriquecimento cientifico.

Iodice
Pagina

Introd u~ao

01

Capitulo 1
Introdu~ao ao Tunelamento Ressonante
1.1)lntrodu<;ao

04

1.2) Propriedades basicas do GaAs e (AIGa)As

09

1.2.1) Estrutura Cristalina

09

1.2.2) Estrutura de Banda

09

1.2.3) Massa Efetiva

10

1.2.4) Fanons

11

1.2.5) Impurezas

...... . ..

........ .......

..... ....

............... ... ....... ... 11

1.2.6) Impurezas Rasas. 0 Mode1o de Bohr

12

1.3) Crescimento de Semicondutores. Tecnica de Epitaxia
por Feixes Moleculares

14

1.4) Heterojun<;ao de GaAs/(AlGa)As. Forma<;ao de Gas
Bidimensional de EIetrons

15

1.5) Tun.elamento
1.5. 1) Introdu~ao .............................. ..

20
................ ..... ......

................ 20

1.5.2) Tunelamento atraves de uma Unica barreira fina

20

1.5.3) Tunelamento atraves de barreira dupla

22

1.5.4) Tempo de Transito

25

Capitulo 2
Amostras Utilizadas e Procedimentos Experimentais
,2.1) Amostras Utilizadas

29

2.2) Sistemas Criogenicos utilizados

34

2.2.1) Sistema He4

34

2.2.2) Sistema He3

36

2.2.2a) Principio de opera~ao do sistema

37

2.2. 2b) Ponta de Prova

39

2.2.3) Sistema Refrigerador de Dilui~ao

39

2.3) Medidas Eletricas

41

Capitulo 3
Tunelamento Ressonante atraves de
Moleculas Doadoras
3.1) Introdu<;ao

45

3.2) Caracteristicas I(V) dos DTR utilizados

47

3.2.1) Tunelamento assistido por estado relacionado a urn doador isolado

48

3.2.2) Tunelamento assistido por estado relacionado a impureza

50

3.3) 0 Efeito da Temperatura na caracteristica I(V) dos estados
relacionados a impurezas

60

3.4) Estimativa do nivel de Fermi do emissor bidimensional
das amostras estudadas
3.5) Tunelamento do Gas de eletrons para estados OD

69

71

3.6) Conclusoes e Discussoes. Observa<;aode Tunelamento
atraves de moIeculas doadoras

72

Capitulo 4
Singularidade no nivel de Fermi em Diodos de
l'unelamento Ressonante
4. 1) Introdu9ao

83

4.2) Apresenta9ao dos resultados experimentais

84

4.3) Tunelamento 2D-OD. Modelo de eletrons nao

interagentes

87

4.4) Tunelamento 2D-OD. Intera9ao eletron tunelante com
o gas bidimensional

91

4.5) A influencia do coletor nas caracteristicas do

tunelamento para estados de impurezas em diodos
de tunelamento ressonante

100

Neste trabalho investigamos

0

tunelamento ressonante em estruturas de dupla

barreira GaAs/(AlGa)As que foram fabricadas em mesas quadradas de tamanho
lateral mesoscopico e macroscopico (-lO/lID x lO~).

Uma camada tipo 8 com

diferentes concentra~oes de Silicio foi incorporada no centro do po~o quantico. As
caracteristicas I(V) mostram algumas estruturas em posi~ao de voltagem ahaixo do
pico de ressonancia principal que sao atrihuidas a estados relacionados a
impurezas. Tais estados localizados estao presentes no po~o quantico com energias
de liga~ao hem maiores do que urn doador de Silicio isolado. Estes estados de
maior energia de liga~ao SaD atribuidos a pares de doadores distribuidos
aleatoriamente. Em alguns dispositivos onde estados relacionados a impurezas
podem ser identificados isoladamente na caracteristica I(V), urn efeito destacavel
pode ser observado. Urn pica na caracteristica I(V) aparece nas mais baixas
temperaturas medidas (abaixo de IK) quando 0 myel de Fermi no emissor se alinha
com 0 estado localizado relacionado a impureza. Tal pico e atribuido a intera~ao
Coulombiana entre 0 eletron no sitio localizado e os eletrons no gas bidimensional
(emissor).

fiFSC -

We have investigated resonant tunnelling in GaAs/(AlGa)As double barrier
structures which have been fabricated into square mesoscopic and macroscopic size
mesas (-lOJJlll x lOJJlll). A 8 layer with different concentrations of Silicon donors
was incorporated at the centre of the quantum well. The I(V) characteristics show
some features below the threshold for the main resonance that are due to impurity
related state. Such localised states are found to be related to the presence of donor
impurities in the vicinity of the quantum well with binding energies much higher
than the single isolated hydrogenic donor. These higher binding energy states are
identified as being due to random pairs of shallow donors. In some devices where
an isolated impurity related state can be identified in the 1(11 characteristi~s a
remarkable effect is observed. A peak appears at low temperatures (below 1K) in
the 1(11 characteristics when the emitter Fermi level matches the localised state.
Such feature is attributed to the Coulomb interaction between the electron on the
localised site and the electrons in the Fermi sea of the 2DEG.

Introdu~ao
Recentemente tem-se despertado urn grande interesse no estudo e fabrica~ao
de dispositivos onde os eletrons estao confinados nas 3 dimensoes, reproduzindo
assim a situa~ao de urn atomo. Tal interesse e motivado principal mente pela
possibilidade de utiliza~ao de novos fenomenos quanticos, que surgem da redu~ao
de dimensionalidade, em aplica~oes tecno16gicas.
Urn metodo para produzir sistemas de baixas dimensionalidade e a
fabrica~ao de Diodos de Tunelamento Ressonante (DTR) com dimensoes laterais
submicron. Urn DTR envolve e1etrons tunelando atraves de estados formados por
po~os quanticos de alguns nanometros de largura sendo os efeitos quanticos
observaveis mesmo a temperatura ambiente.
Vanos autores tern relatado experimentos em DTR de dimensoes laterais
submicrons. Embora urn grande niunero de novas estruturas foram observadas na
curva caracteristica I(V), estas sao de dificil interpreta~ao pois podem ter suas
origens em efeitos de confinamento lateral quantico, Coulomb Blockade ou
lmpurezas.
Este trabalho tern como objetivo esclarecer e entender a influencia das
impurezas nas estruturas observadas em DTR. Para isso, utilizamos 0 artificio de
incorporar impurezas no po~o quantico. E importante lembrar que isso s6 foi
possivel devido a tecnica de crescimento utilizada para fabrica~ao das amostras
(Epitaxia por Feixes Moleculares) que possibilita urn alto grau de controle de
incorpora~ao de dopantes e das camadas crescidas. Vanos dispositivos com
concentra~oes de impurezas e larguras laterais (definida pelo processo litografico)
foram produzidos. Tais dispositivos saDintermedianos na dimensao lateral (de lOlOOJ,.lm)sendo que estes nao saD suficientemente pequenos para mostrar efeitos
advindos do confinamento lateral ou Coulomb Blockade.
Neste trabalho confirmamos as observa~oes feitas em trabalhos anteriores a
respeito do tunelamento do emissor para estados de impurezas isoladas. Tais
estados originam urn pico em posi~ao de voltagem abaixo da ressonancia principal.
Foi observado tambem urna serie de estruturas adicionais, nao observadas
anteriormente, em posi~ao de voltagem bem abaixo do esperado no caso do
tunelamento do emissor para urn estado de impureza isolada. Mostramos que estas
novas estruturas estao certamente relacionadas a presen~a de impurezas pois seu
niunero depende da concentra~ao de impurezas no po~o quantico e largura lateral

do dispositivo. Os resultados indicam que a incidencia de estruturas em posi~ao de
voltagem mais baixa esbi relacionado a forma~ao de pares ou agrupamento de
impurezas gerando estados com energia de liga~ao mais profundos.

Urn aspecto de grande importancia neste trabalho e que a presen~a de
impurezas doadoras localizadas na regHio ativa de OTR possibilita a
observa~ao de elt~trons tunelando para estados 00 mesmo em OTR com
dimensiies latera is macroscopicas. Desta forma 0 tunelamento atraves de estados

de impurezas em DTR e uma tecnica altemativa para observa~ao de tunelamento de
1 e1etron para estados 00 em sistemas que sao considerados macroscopicos. Note
que os eletrons confinados em sistemas submicrons produzidos por litografia nao
apresentam 0 confinamento tao forte quanto urn eletron localizado no estado de
impureza. 0 confinamento lateral imposto por litografia e da ordem de 0.1/-ffil
enquanto a localiza~ao de um eletron num estado de impureza e da ordem do raio
de Bohr (para 0 GaAs -IOOA).
Nas amostras em que encontram-se estruturas isoladas na curva
caracteristica I (V), e possivel observar-se uma nova caracteristica. Urn aumento na
corrente de tunelamento para posi~ao de voltagens em que 0 myel de Fermi do
emissor esta em ressonancia com urn estado relacionado a impureza. Tal
caracteristica e observada a baixas temperaturas e mostra que nosso sistema e capaz
de detectar intera~oes eletron-eletron nunca antes observadas em medidas de
transporte.

No capitulo 1 sao apresentadas no~oes basicas de tunelamento em estruturas
de dupla barreira, particularmente estruturas de GaAs/AlGaAs. Alguns dos
resultados derivados nas se~oes do capitulo 1 serao utilizados nos capitulos
posteriores para melhor compreensao dos resultados experimentais.

o

capitulo 2 apresenta as diferentes amostras e sistemas criogenicos
utilizados para realiza~ao da caracteriza~ao dos dispositivos.
No capitulo 3 sao apresentadas as medidas I (V) como fun~ao da
temperatura. Os resultados mostram a presen~a de estruturas a baixas voltagens
devido a presen~a de impurezas no po~o quantico dos DTR.

o capitulo 4 apresenta a observa~ao de uma anomalia na caracteristica I (V)

visualizada somente nas mais baixas temperaturas. Tal fenomeno e atribuido a uma
intera~ao eletron-eletron nunca antes observada em medidas de transporte.

As conclusoes gerais e perspectivas futuras sao discutidas nas Ultimas
paginas da tese. Finalizando, sao apresentadas as publica~5es originadas dos
resultados mostrados nos capitulos 3 e 4.

Capitulo 1

Introdu~ao ao tunelamento
ressonante
Neste capitulo sao apresentadas bases te6ricas para a melhor compreensao
do tunelamento de eletrons em estruturas semicondutoras, particularmente em
Diodos de Tunelamento Ressonante (DTR). Posteriormente, na apresenta~ao dos
resultados experimentais, serao referidas algumas se~5es deste capitulo.

1.1) INTRODU<;AO
Em 1970, Esaki e Tsu [1] propuseram a cria~ao de urn novo tipo de material
eletronico que consistiria nurna serie de deposi~5es sucessivas de diferentes tipos
de semicondutores com diferentes "Band Gaps" (bandas proibidas de energia)
produzindo assim po~os e barreiras de potenciais alternados.
A grande inova~ao dessas estruturas e certamente a quantiza~ao da energia
devido a forma~ao de sistemas de dimensionalidade menores do que tres. Desta
forma, como resultado da mudan~a de dimensionalidade, novas propriedades
6pticas e magneticas poderiam ser obtidas experimentalmente. Em essencia, urn
novo material seria criado.
Avan~os na tecnologia de semicondutores nos ultimos 30 anos possibilitou
a fabrica~ao de estruturas com controle de composi~ao e camadas crescidas.
Interfaces com qualidade extremamente alta foram produzidas [2]. Os melhores
exemplos tern sido em compostos do tipo III- V e ligas onde se encontram materiais
de diferentes "Band Gap" mas com parametros de rede similares. Exemplos
GaAs/(AlGa)As, (InGa)AslInP e (InGa)As/(AlIn)As, veja figura 1.1.

o desenvolvimento dessa "engenharia de band gap" atraves das tecnicas de
crescimento epitaxial resultou em infinitas possibilidades de cria~ao de estruturas
para explora~ao nos campos da tecnologia e fisica basica [3]. A presen~a de
estados quanticos de baixa dimensionalidade favorece caracteristicas como
espalhamento possibilitando-se produzir por exemplo, transistores de alta
velocidade de chaveamento, detetores e lasers de alta eficiencia, osciladores na
faixa de microondas.

Figura 1.1 Diagrama esquematico mostrando
ligas como jum;do do parametro de rede.

0

"band gap" para diversas

Urn dos dispositivos de maior interesse e 0 diodo de tunelamento
ressonante, ou estrutura de dupla barreira [4,5]. Este consiste basicamente de urna
fina camada (20-2000A) de material de pequeno "Band gap", como GaAs,
sanduichado por duas camadas finas de urn material de grande Band Gap, neste
caso urna liga de (AlGa)As, como esquematizado na figura 1.2. Eletrons na regiao
do po~o central tern suas energias quantizadas devido as barreiras de potencial.
Desta forma 0 momento dos eletrons na dire~ao perpendicular as barreiras e
quantizado, produzindo assim uma sequencia de subbandas confinantes. Os
eletrons tern urna probabilidade finita de sair do po~o por tunelamento, tendo entao
urn tempo de vida no po~o quantico r implicando que os niveis de energia tenham
urna largura L1E - n/r [6].
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Figura 1.2 IlustrafGO de uma estrutura de dupla barreira. 0 coeficiente de
transmissGo e unitario quando a energia cinetica do eletron incidente coincide
com um estado quase ligado do pOfo quantico.

Quando urn eletron da regiao do contato e incidente nas barreiras, estas
agem como espelhos parcialmente refletores, dai a analogia comurn com Fabry
Perot em 6tica. Se a energia do eletron incidente coincide com a energia de urn
estado no po~o, este tunela a dupla barreira sem atenua~ao. Urn gnifico do
coeficiente de transmissao versus a energia incidente e reproduzido na figura 1.2.
Nos dispositivos atuais pode-se variar a energia dos eletrons incidentes,
relativo as energias dos niveis no po~o. Isto pode ser feito aplicando-se urna
diferen~a de potencial atraves da estrutura, como mostrado na figura 1.3. Os
eletrons sao fomecidos pela regiao altamente dopada em urn dos lados da estrutura
de barreira dupla. Quando nao se polariza a amostra, os niveis de energia no po~o
ficam acima dos estados ocupados por eletrons no contato. Porem se urna
polaridade e aplicada, eleva-se 0 nivel de energia no contato fluindo corrente ao
alinha-Io com 0 nivel de energia do po~. A magnitude desta corrente e governada
pelos coeficientes de transmissao das barreiras do emissor e coletor. No caso ideal
quando nao existe espalhamento, 0 momento e energia transversal se conservam.

Com voltagens mais altas, nao existem eletrons que tunelam fazendo entao
a corrente cair, criando urna regiao de resistividade diferencial negativa (RDN),
isto urn aurnento na voltagem produzindo urna queda na corrente.

e,

Figura 1.3 !/ustra9GO mostrando a origem da resistividade diferencial
negativa numa estrutura de dupla barreira. Quando 0 estado ligado no p090
quantico esta abaixo do nivel de Fermi, corrente flui. Quando a polariza9GO
externa aumenta a energia do estado ligado & pass a a jicar abaixo da banda de
condu9Go jazendo cair a corrente.

As primeiras investiga~5es em estruturas de barreira dupla foram feitas por
Chang, Esaki e Tsu em 1974 [7]. Experimentos recentes neste campo foram feitos
por Sollner et al [8, 9] que usaram a resistencia diferencial negativa desses
dispositivos para produzir osciladores capazes de emitir e detectar freqiiencias
acima de 2.5 THz, mostrando assim que 0 processo de transporte e extremamente
nipido.
Urn fator importante nas medidas de caracteriza~ao de uma estrutura de
barreira dupla (EBD) e dado pela corrente de pico na ressonancia dividido pela
minima corrente que ocorre logo ap6s 0 pico de ressonancia Ipico-vale. Urn grande
progresso tern sido realizado nas caracteristicas dos dispositivos de barreira dupla.
A primeira observa~ao de resistividade diferencial negativa a temperatura

ambiente vem de 1985 [10,11] quando os valores eram em torno de 4:1 no caso de
GaAs/(AlGa)As. Hoje em ilia os rnateriais rnais promissores rnostram Ipico-vale cia
ordern de 30:1 a temperatura ambiente no caso do sistema (InGa)As/AlAs [12].
Tunelamento ressonante tambem foi observado em uma sene de outros matenais
como por exemplo; Ga(AsP)/GaAs [13], InP/(InGa)As [14,15,16], pGaAs/(AlGa)As [17], AlSb/InAs [18], HgTe/(HgCd)Te [19], Si/GexSi1_x [20,21]
tambem em materiais amorfos como a-Si/Si3N4 [22] e materiais do tipo
semicondutores/rnetais [23]. Nesta tese nos concentrarernos em GaAs/(AlGa)As.
Urn grande numero de aplica~oes do tunelamento ressonante na eletr6nica
de alta velocidade tern sido proposto. Urn resumo das aplica~oes de alta freqiil~ncia
dos dispositivos de barreira dupla pode ser encontrado na referencia [24].

1.2) PROPRIEDADES

BAsICAS DO

GaAs E (AlGa)As

Nesta se~ao sao apresentadas algumas caracteristicas importantes dos
cristais de GaAs e (AlGa)As. Existem literaturas extensas sobre esses cristais.
Detalhes mais especificos e completos do que os apresentados nesta se~ao podem
ser obtidos nas referencias [25-26].

1.2.1) Estrutura Cristalina
No GaAs cada atomo de Ga e ligado a quatro atomos de As num arranjo
tetraedrico e vice versa. As liga~oes sao predominantemente covalentes com urn
carater -30% ionico [25]. 0 comprimento da liga~ao e de 2.45A. 0 arseneto de
galio cristaliza numa estrutura zinc blend. Na liga (AlGa)As, os atomos de
aluminio sao distribuidos randomicamente nos sitios de Galio. A celula cubica
unitaria do GaAs tern parametro de rede de 5.65A que difere apenas o.oosA do
AlAs sendo desta forma todo 0 periodo de composi~ao da liga (AlxGal_x)As
perfeitamente casado com 0 parametro de rede produzindo uma interface de alta
qualidade.

'-1.2.2) Estrutura de Banda
A estrutura de banda do GaAs nas dire~oes principais pode ser vista na
referencia [2]. Diferentemente do Germamo e Silicio, 0 GaAs e urn semicondutor
de Band Gap direto com uma separa~ao de 1.42 e Ventre as bandas de valencia e
condu~ao a temperatura ambiente. Esta energia aumenta a temperaturas menores
de acordo com a formula.
BiT)

=

1.519 - 5.405*10-4 T 2/ (T + 204) (eV)

Desde que nos tratamos somente com materiais do tipo n, nesta tese
considera-se somente as propriedades da banda de condu~ao. Os pontos de minimo
proximo de LeX nao sao costumeiramente ocupados exceto a campos eletricos
muito altos. (quando os eletrons sao transferidos produzindo 0 chamado efeito
Gunn). Note que apesar da separa~ao entre r e LeX ser respectivamente 290 e
4S0 me V existe uma barreira de pelo menos 1e Ventre eles.

Urn dos efeitos causados pela adi~ao de AI e 0 aumento da energia do Band
Gap. Os valores sugeridos por Casey e Panish [27] a 300K san os seguintes;

= 1.424 + 1.247 (x) + 1.147 (x2)
E.r= 1.900 + 0.125 (x) + 0.143 (x2)

Esses dados indicam que a uma composi~ao de aproximadamente 45% de
AI, existe uma transi~ao na liga AIxGal_xAspassando para urn semicondutor de
Band gap indireto. A aplica~ao de pressao hidrostatica tambem move 0 minimo X
para baixo com re1a~aoao minimo de r; esses efeitos no tunelamento ressonante
san reportados nas referencias [28].

Proximo da base do tmmmo da banda r, a banda de condu~ao e
-opraticamente isotropica sendo a massa eletronica ~0.067 me. Para energias maiores
do que na base da banda de condu~ao, desta forma m * (E) e dado por:
m * (E)

=

mo (1+PE)

onde E e medido a partir da base da banda de condu~ao e P = 3.26 (eVr1. A
energias altas, E >100meV, existem tambem uma apreciave1 anisotropia na
estrutura de banda.
Outro fator importante e que a massa efetiva da liga (AIGa)As e
aproximadamente linear dependente da concentra~ao de AIuminio [29], sendo a
T=4K
m * (x) =0.067 + 0.083 (x)

1.2.4) Fonons
No caso do GaAs e para a liga de AlGaAs os eletrons se acoplam mais
fortemente aos modos longitudinais 6ticos. A temperaturas acima de lOOK, a
absor~ao por fonons e dominante no mecanismo de espalhamento no GaAs. No
tunelamento ressonante a emissao de fonons LO produz uma contribui~ao
importante a corrente de vale. A taxa de emissao de fcmons LO e tipicamente
5xl012/S. Quando a energia do eletron e menor do que a energia do fonon LO
(36meV), 0 espalhamento por fOnons acusticos se toma importante. Este e muito
menos nipido (-lOOps), mas a Unica maneira de uma distribui~ao de cargas
"quentes" relaxar ate atingir a temperatura da rede [30]. Urn resumo recente de

intera~oes de fOnons-eletrons em GaAs/AlGaAs heteroestruturas e dada por
Ferreira e Bastard [31].
Na liga (AIGa)As existem dois modos de fonons opticos [32, 33] urn
associados a Ga-As e outro associado a AI-As. Esse comportamento de dois modos
e comum nas ligas tipo III-V. Costumeiramente e1etrons se acoplam a modos de
maiores freqUencias [34], que neste caso e do tipo AI-As. Porem em estruturas de
baixa dimensionalidade 0 acoplamento e mais complicado [35].

1.2.5) Impurezas
As impurezas saD essenciais para urn semicondutor. Estas determinam as
suas propriedades e possibilitam que seja variada por exemplo a condutividade
dentro de urn range semi-isolante a semi-metaIico. As concentra¢es e especies de
impurezas determinam 0 tipo de condutividade e concentra~ao de portadores
livres. Para impurezas do tipo pen a condu~ao e1etr6nica ocorre na banda de
valencia e condu~ao respectivamente.
Nos semicondutores as impurezas incorporam predominantemente em sitios
substuticionais. Em semicondutores compostos, os sitios na rede podem ser cations
ou anions. 0 sitio escolhido pe1a impureza, depende de urn numero de fatores,
incluindo a extensao da liga~ao entre a impureza e seus vizinhos, 0 numero de
valencia e 0 tamanho da impureza.
Por exemplo, 0 Silicio adicionado ao GaAs vai preferencialmente para os
sitios de GaIio formando uma impureza doadora. Seu eletron extra e fracamente
ligado (-6me V abaixo da banda de condu~ao) sendo desta forma facilmente
excitado na banda de condu~ao onde e livre para gerar corrente. Para altas
densidades de doadores, as fun~oes de onda dos e1etrons provenientes das
impurezas se sobrepoem e formam banda de impurezas. Quando esta banda surge

na banda de condu~ao 0 semicondutor se transforma metaIico. No caso do Silicio
em GaAs esta transi~ao (transi~ao de Mott) ocorre quando 0 myel de dopagem
I6
3
n_lO /cm . Nas amostras consideradas nesta tese, as altas dopagens de silicio sao
utilizadas para providenciar regioes de contato metaIico que suprem eletrons para a
regiao de dupla barreira.
Urn resumo da incorpora~ao e propriedades de irnpurezas em senucondutores do grupo Ill-V pode ser encontrado na referencia [36].

1.2.6) Impurezas Rasas. 0 Modelo de Bohr
Grande parte das impurezas incorporadas em GaAs (impurezas tipo n e p)
sao consideradas como impurezas rasas. A definic;ao de uma impureza rasa e
relativamente simples. Estas sao as impurezas que estao ionizadas a temperatura
ambiente (ou seja a energia de ionizac;aoe aproximadamente KY). Tais impurezas
sao de grande importancia tecnol6gica em semicondutores desde que determinam a
condutividade e tipo de portadores envolvidos no processo de conduc;ao.
Urn modelo utilizando 0 atomo de Hidrogenio serve como base para
calculos de muitas propriedades de impurezas rasas, tais como a energia de
ionizac;ao. Tal modelo de doador raso pode ser aplicado para alguns tipos de
doadores em semicondutores do sistema III-V [36]. 0 atomo de Silicio em GaAs
pode ser descrito por este modelo desde que a energia de ionizac;ao de urn atomo
de Silicio e de -6meY. Desta forma em temperatura ambiente pode-se considerar
todos os atomos de Silicio ionizados.
Considere urn atomo de urn nucleo carregado com uma carga Ze e massa M,
e urn unico eletron de carga - e e massa m. Para urn atomo de hidrogenio neutro
Z=1. E assumido que 0 eletron circula ao redor do nucleo em orbita circular.
lnicialmente nos supomos que a massa do eletron pode ser completamente
desprezivel comparada com a massa do nucleo, e conseqiientemente esta fixa no
espac;o(neste caso vacuo). A condic;aode estabilidade mecanica do eletron e:

Ze2
4Jr&or

mv2

?

---

r

Onde v e a velocidade do eletron em sua orbita, ere 0 raio da orbita. 0
lado esquerdo da equa~ao 1.8 e a for~a Coulombiana agindo sobre 0 eletron, 0
lado direito e ma, onde a e a acelera~ao centripeta do e1etron, L=mvr , sendo
constante porque esta for~a esta na dire~ao radial. Aplicando a condi~ao de
quantiza~ao de Bohr, L=nn (n=1,2,3. ..):

(1.9)

Isolando ve substituindo em (1) vem que:

Utilizando-se 0 resultado obtido acirna para 0 caso especifico
irnpureza doadora de Silicio (n=l) no GaAs ( £ =13£0), ternos que:

de urna

Urn eletron ligado a uma irnpureza doadora de Silicio no GaAs tern entao
urn raio de Bohr da ordern de 100 A.

1.3) CRESCIMENTO DE SEMICONDUTORES. TECNICA DE
EPITAXIA POR FEIXES MOLECULARES
Uma das tecnicas mais poderosas a myel de controle e qualidade das

camadas semicondutoras crescidas e a tecnica de Epitaxia por Feixes Moleculares
(Molecular Beam Epitaxy-MBE). Os componentes basicos de urn sistema de MBE
que estao dentro de urna camara de ultra alto vacuo, sao esquematizados na figura
1.4. Nesta tecnica, os elementos semicondutores a serem crescidos sao evaporados
de celulas de efusao (effusion cells) que sao equipadas com obturadores (shutters).
Estes permitem 0 inicio ou 0 termino do processo de crescimento epitaxial e
dopagem. 0 suporte do substrato e rotativo para melhor uniformidade da camada
crescida. Alguns elementos SaD adicionados no interior da camara de MBE
possibilitando anaIises in Situ. Entre estes inclui-se urn sistema RHEED
(Reflection High Energy Electron Diffraction). Maiores informa~oes sobre a
tecnica de MBE podem ser obtidas na referencia [2].

Figura 1.4 Esquema mostrando os componentes essenciais de um sistema
de Epitaxia por Feixes Moleculares (MBE). Os componentes mostrados se situam
dentro de uma camara de ultra alto vacuo.

1.4) HETEROJUN~AO DE GaAs/(AlGa)As. FORMA~AO DE
GAs BIDIMENSIONAL DE ELETRONS

No campo da fisica de semicondutores e bem conhecida a existencia de
duas tecnicas de forma~ao de gases bi-dimensionais. Essas sao 0 MOSFET de Si e
a heterojun~ao. Inicialmente 0 sistema mais utilizado foi 0 MOSFET de Si [37] e
foi neste sistema que Yon Klitzing observou pela primeira vez 0 efeito hall
quantizado [38]. Neste trabalho estamos mais interessados na heterojun~ao. Esta
envolve 0 crescimento de urn material de "Band Gap" maior sobre urn material
com "Band Gap" menor. Urn exemplo excelente de tais tipos de sistemas podem
ser encontrados em heterojun~oes de (AlGa)As/GaAs [39], Ver figura 1.5.
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Figura 1.5 Diagrama esquemiztico de uma Heteroestrutura.
A1GaAs dopadafornece

A regiiio de
os eletrons que se depositam na interface A1GaAs/GaAs.

Quando existe uma interface entre dois semicondutores de diferentes Band
Gaps, esta acaba se manifestando numa descontinuidade nas bandas de condw~ao e
valencia [40]. Existem uma serie de valores experimentais no caso da liga de
GaAs/(AlGa)As que provam que aproximadamente 62% desta descontinuidade de
banda aparece na banda de condw;ao [41], que produz uma descontinuidade de
banda (condu~ao) de -8.3meV/%Al.
Desta forma ao criarmos urna interface com semicondutores de diferentes
Band Gaps, cargas sao transferidas atraves da interface ate se produzir urn
potencial quimico con stante atraves da estrutura. Forma-se assim uma regiao de
carga espacial nos dois lados da heterojun~ao dobrando 0 perfil das bandas. A

heterojun~ao de semicondutores mais estudada

e certamente a GaAs/(AlGa)As

simples onde a camada de GaAs nao e intencionalmente dopada e a liga de
(AlGa)As e do tipo n (costumeiramente a dopagem e num distancia maior ou igual
a 100A antes de chegar a interface). Neste caso, os eletrons sao transferidos do
material de maior Band Gap para 0 material de menor Band Gap, deixando para
tras uma regiao de carga espacial positiva devido as impurezas doadoras ionizadas
(ver figura 1.5). Cria-se entao urna camada de inversao (ou acumulo) de eletrons
pr6ximos a interface produzindo-se estados ligados devido ao tunelamento. Os
eletrons ficam livres para mover-se no plano da interface formando uma serie de
m*
subbandas, cada qual com urna densidade de estados constante igual a --2 . A

Jrtz

baixas temperaturas, os eletrons ocupam somente urna subbanda. Desta forma 0
gas de eletrons fica sendo urn sistema quasi-bidimensional, sendo referido a urn
gas bidimensional. Pelo fato de existir uma separa~ao espacial entre os eletrons e
as impurezas doadoras ionizadas, essas estruturas tern produzido as mais altas
mobilidades eletronicas ate entao reportadas (10.000.000 cm2N.s).
A situa~ao no caso dos dispositivos de tunelamento ressonante e urn pouco
diferente do caso do gas de eletrons bi-dimensional (2DEG). Porem a aplica~ao de
urna voltagem nos dispositivos de tunelamento ressonante gera urna regiao de
aciunulo de cargas adjacente a barreira onde forma-se entao estados ligados.
Resultados de magneto-transporte
demostram a natureza bi-dimensional da
camada de acumulo de eletrons no emissor [42]. Note que a possibilidade de
tunelamento atraves da barreira significa que os eletrons nao sao verdadeiramente
ligados.

1.4.1) Camada de acumula~ao. Estimativa do nivel de Fermi
Nos Diodo de Tune1amentoRessonante quando a voltagem aplicada nao e
ainda suficientemente alta para passagem de corrente, pode-se aproximar 0
dispositivo por urn capacitor de placas paralelas (emissor e coletor). Uma maneira
relativamente simples de se infenr a densidade de carga planar num gas
bidimensional de eletrons e entao calcular a capacitancia. Desta forma urna vez
conhecida a densidade de carga ne, como fun~ao da voltagem aplicada entre 0

emissor e coletor, e possivel tambem se inferir a energia do nivel de Fermi

n+

CF.

2deg

v
b w

~-(--

Figura 1.6 Mostra a banda de condUf;ao de um Diodo de tunelamento
ressonante submetido a uma voltagem externa Vaplicada. A distdncia que separa
os eletrons no emissor bidimensional do coletor dopado n e 2b+w+d.
4-

Como dito anteriormente a aproxima~ao e baseada no fato que para
correntes proximas de zero, 0 DTR pode ser considerado como urn capacitor onde
urn acfunulo de carga se registra no emissor bidimensional devido a interface
GaAs/(AlGa)As. A figura 1.6 mostra a banda de condu~ao de urn DTR a urna
determinada voltagem aplicada.

Num capacitor de placas paralelas a capacitancia por unidade de area
descrita por:

e

c=-&d
Onde

&

e a pennissividade eletr6nica e do

espa¥amento entre as placas.

A distancia dr no caso do dispositivo mostrado na figura 1.6 pode ser
escrita como:
(1.12)

dr-2b+w +d

Onde b e a largura da barreira, w e a largura do po~o quantico e d e 0
tamanho da camada de deple~ao no coletor. Substituindo-se os valores de (1.12)
em (1. 11) temos que:

c=

8

2b+w+d

Como C =

~ = ';: onde n e 0 nfunero de portadores por unidade de area e

igualando a (1.13) temos que:
ne
8
V
2b+w+d

n=

8V
e(2b+w+d)

Por outro lado, conhece-se tambem que num gas de eletrons bidimensional
(2DEG) a densidade de estados e constante

m*

P2D

= rc n2 . Desta forma igualando-se

a expressao da densidade de estado multiplicada pela energia de Fermi com a
rela~ao (1.15) tem-se que~
liV

e(2b+w+d)

m*
- rcn2

--Ii

F

Onde GF e a energia de Fermi no emissor bidimensional. Isolando a energia
de Fermi como fun~ao da voltagem extema aplicada, temos que:
?

h~&V
G

F -

4m;rre(2b+w+d)

(1.17)

Desta forma para os DTR e possivel estimar-se 0 valor da energia de Fermi
como fun~ao da voltagem Vaplicada. E importante salientar que tal aproxima~ao e
valida para regioes onde a corrente atraves do dispositivo e pequena, ou seja fora
da condi~ao de ressonancia.

1.5) TUNELAMENTO

1.5.1) Introdu~ao

o conceito de tunelamento e quase too antigo quanta a propria mecamca
quantica. Este e urn efeito puramente quantico que possibilita particulas
atravessarem barreiras de potencial apesar de nao terem energia cinetica suficiente
para fazerem assim. Classicamente urna particula com energia & quando incidente
nurna barreira com energia Va e sempre refletida quando & < Va e sempre
transmitida quando & > Va. Em mecamca quantica urna particula incidente com
energia menor do que a altura da barreira tern urna probabilidade finita de tunelar
atraves desta barreira e, uma particula com energia cinetica maior do que a barreira
tern uma probabilidade finita de ser refletida. Este fato foi apreciado logo no
surgimento da mecamca quantica [43] e tern atraido muito interesse desde entao. 0
tunelamento e de importancia fundamental em muitos ramos da fisica, por
exemplo no decaimento a em fisica nuclear, tunelamento interbanda em jun~oes pn, no efeito Josephson e mais recentemente no microscopio de tunelamento [44].
Tunelamento mantem-se como urn campo ativo tambem na fisica
experimental e teorica, por exemplo a questao tao debatida do tempo de
tunelamento [45,46]. De qualquer forma a caracteristica especial do tunelamento
ressonante e que para certas energias, abaixo da altura da barreira, 0 eletron pode
ser transmitido.

1.5.2) Tunelamento atraves de uma unica barreira fina
Se uma camada fina de (AlGa)As e crescida entre duas camadas de GaAs,
nenhum estado se forma abaixo da banda de condu~ao na regiao do (AlGa)As
constituindo entao uma barreira para os eletrons incidentes do GaAs. Isso e
ilustrado na figura 1.7 que mostra urn eletron com uma energia cinetica & , massa
efetiva m* , incidindo numa barreira de altura Va e largura b. A probabilidade de
tunelamento e obtida resolvendo a equa~ao de Schroedinger:

Para cada urna das regioes onde 0 potencial e constante (antes, e depois da
barreira) a solu~ao geral da equa~ao (1.18) tern a forma:

lfIn (x)

= an

exp(ilo:) + bn exp( -ilo:)

Deve-se lernbrar que

e

necessano que

(1.19)

If/

e

ix

seJarn continuos nas

interfaces.

Figura 1.7 Mostra uma barreira de largura b e altura Va para os etetrons
que caminham na direfGO z. Tal sistema pode ser construido utilizando-se uma
liga de AIGaAl (em 2) compreendida entre duas ligas de GaAs (1 e 3)

Quando a energia dos e1etrons incidentes e menor do que a altura da
barreira, Va - e> 0, pode-se chegar ao valor de aJ como func;ao de aI, ou seja
pode-se derivar 0 valor do coeficiente de transmissao T:

Onde fz2k: = Vo -

& .

2m

T(e)-

E

4e(Va -c)
2

Va

Para kb»1

isso pode ser aproximado por:

exp (-2 kb)

importante salientar que este tratamento te6rico simples nao leva em
conta uma serie de pontos importantes: i) A massa efetiva e diferente na camada
da barreira, desta forma a condic;ao de casamento da func;ao de onda deveria ser

10'1/
- somente --;:;-nas
iJlf/.
.
-*
--;:;e nao
mterf:aces. ll/';1A massa efi'etlva depen de da energIa,

m uX
uX
no GaAs e AIGaAs sendo que essa dependencia com a energia e diferente quando
comparado ambos os materiais. [47] iii) 0 sistema real e urn sistema 3D, desta
forma para se obter 0 momento total deve-se integrar sobre 0 momenta transversal
e a energia na dire~ao de tunelamento acima da energia de Fermi. iv) Podem haver
contribui~oes de outros minimos da banda de condu~ao. v) Existem contribui~oes
de tunelamento via absor~ao ou emissao de fonons e via niveis de impurezas
situados na barreira [44] vi) Existem tambem corre~oes devido ao potencial
imagem [48]. A maior parte destes pontos e igualmente relevante a nivel de
pesquisas na area de tunelamento.

1.5.3) Tunelamento atraves de barreira dupla
Vamos considerar urn sistema de dupla barreira como mostrado na figura 1.
Tal sistema pode ser realizado experimentalmente utilizando-se GaAs como
material de menor band gap e (AIGa)As como as barreira. 0 cmculo do coeficiente
de transmissao para este pode ser feito pelo metodo de matriz de transferencia. A
solu~ao da equa~ao de Shroedinger para as regioes 1,2 e 3 mostradas na figura 1.8
e descrita por:
'1/1= a leikz + bIe -ikz
'1/2 = a2eikz +b2e-ikz
'1/3 = a3eikz +b3e-ikz

z
Figura 1.8 Mostra uma estrutura de dupla barreira de largura b e altura
Va. Nas tres regioes distintas, 1,2 e 3 as funfoes de onda tem a forma descrita na
equafQO 1.

Pela figura 1.8 e considerando a conservaf;ao de

If!

e sua derivada temos

(1.23)

Onde a matriz Sea chamada matriz de transferencia. Pode-se mostrar
facilmente que esta matriz pode ser escrita em termos dos fatores de reflexao e
transmissao t e r. Pode-se escrever a re1af;oo:
(1.24)

Aplicando-se a expansao em rnatriz de transferencia para
barreiras e urn po~o quanticos, ternos que:

0

caso de duas

Onde Mea rnatriz que considera a rnudan~a de fase na fun~ao de onda do
eletron ao atravessar 0 po~o quantico. Substituindo-se as expressoes de S e M
ernl.23 ternos que:

G3
Gj -

{2

exp(ikw)

1- r2

exp(i2kw)

o coeficiente de transmissao para uma estrutura de dupla barreira simetrica
pode ser escnta entao como:
T2B

para

0

4R.?
=LrJ +?szn(kw-

B)

l

J

Onde ,J=Rexp( -i2 B) e \(\=T sao os coeficientes de reflexao e transmissao
caso de uma barreira Unica

A figura 1.9 mostra T2B para barreiras de 300meV e largura 4nm. 0 po~o
quantico tern uma largura de 10nm. T2B (E) tern uma sene de picos agudos como
fun~ao de E z sendo 0 valor do pico igual a 1. Como pode ser visto pe1a equa~ao
1.29 isso ocorre quando kw-B = mr onde n e inteiro. Esta e quase que exatamente
para 0 caso da energia de liga~ao de estados num po~o quantico isolado quando 0
coeficiente de transmissao para cada barreira e pequeno. Desta forma os picos no
coeficiente de transmissao correspondem as energias Ez que estao em ressonancia
com os estados quase ligados no po~o quantico.

0.4 Ez (eV)
Figura 1.9 Coeficiente de transmisslio de uma barreira dupla simetrica
como fUnflio da energia Ez. As barreiras de potencial neste caso slio de 300meV
com larguras de 4nm. 0 por;o quantico tem J Onm de largura.

1.5.4) Tempo de Transito
Ja vimos nas se~es anteriores que a probabilidade de tunelamento atraves
de urna barreira dupla tern urn maximo quando a energia da particula incidente
coincide com a energia de urn estado quase ligado no po~o quantico. Quando as
barreiras sao infinitamente largas, tais energias correspondem aos estados ligados
no po~o quantico. Para barreiras finitas em largura e altura pode-se falar somente
de estados quase ligados desde que a particula, localizada no po~o quantico no
tempo 1=0, tern uma probabilidade finita de tunelar para fora deste. 0 tempo de
vida associado com qualquer estado quase ligado no po~o esta relacionado a
probabilidade de tunelamento, principio de incerteza e largura em energia do
estado de ressonancia.
Podemos visualizar 0 processo de ressonancia imaginando urn pacote de
onda incidente pela esquerda nurna estrutura de dupla barreira. Se 0 pacote de
energia esta em ressonancia com urn dos estados quase ligados no po~o quantico,
este fica preso dentro do po~o refletindo nas barreiras para frente e para tras e
vazando para fora aos poucos devido a probabilidade de tunelamento finita. 0
tempo r que a particula leva para vazar para fora do po~o quantico pode ser
estimado qualitativamente atraves do conhecimento da probabilidade de
tunelamento e do numero de vezes que a particula bate na parede a ser tunelada
por segundo. Desta forma,

(2&

V;;;

1
-=--T(c)
r

2w

Pode ser mostrado que esta expressao corresponde ao tempo de vida do
estado quase ligado [45,46]. Segue tambem da defini~ao de r e pelo principio de
incerteza que rL1E = tz onde L1E e a largura em energia do estado quase ligado.
Vamos estimar 0 tempo de transito para 0 caso especifico. Considere duas
barreiras retangulares de 300meV de altura e 30A de largura separadas por urna
distancia de 50 A. Para a massa da particula de 0.067mo , a primeira ressonancia
ocorre urna energia de 89meY. 0 tempo de transito estimado pela rela~ao (1.30) e
de 5.6 xlO -13 segundos.

'"
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Capitulo 2

Amostras e Procedimentos
Experimentais
Este capitulo descreve brevemente as amostras utilizadas nesta tese. Os
procedimentos experimentais de medida e os equipamentos utilizados sao tambem
descritos.

2.1) AMOSTRAS UTILIZADAS
Todas as amostras utilizadas neste trabalho foram crescidas pela tecnica de
Epitaxia por Feixes Moleculares (Molecular Beam Epitaxy -MBE) que ja foi
previamente introduzida no Capitulo 1. Nesta tecnica, feixes atomicos ou
moleculares sao lan~ados em dire~ao ao substrato aquecido. 0 processo de
crescimento e monitorado in situ atraves de oscila~oes de RHEED [1]. A taxa de
crescimento e tipicamente 150A por minuto de forma que uma amostra de 1J.lll1 de
espessura leva da ordem de 1 hora para ser produzida. No caso deste trabalho a
dopagem foi feita por uma celula contendo silicio, cuja temperatura controla 0
nivel de dopagem. Maiores informa~oes sobre a tecnica de MBE podem ser
obtidas tambem na referencia [2].
As amostras foram crescidas pelo Dr. Mohammed Henini (Nottingham
University, Inglaterra) usando uma camara de crescimento (modelo Varian Gen II).
Ate 0 momento da realiza~ao deste trabalho, esta maquina tern sido dedicada a
produ~ao de GaAs/AlGaAs usando como dopante Si. Atraves de medidas de
fotoluminecencia foi constatado que a concentra~ao residual deste sistema e da

ordem de 1014 _1015 atomos/cm3. Maiores informa~oes sobre as caracteristicas das
amostras crescidas em Nottingham podem ser encontradas na referencia [3].
As camadas crescidas para 0 estudo deste trabalho, sao mostradas na figura
2.1. Todas as amostras tem como regiao ativa, urn. po~o quantico de GaAs de
largura 9nm, crescido entre duas barreiras de AloAGao.6Asde largura 5.7nm. Uma
camada de espa~amento de largura s=10-20 nm foi crescida entre as barreiras e as
regioes adjacentes dos contatos (dopadas com Silo Tal camada serve para evitar
que alguns atomos de silicio migrem das regioes fortemente dopadas para a regiao
ativa (po~o quantico). As amostras foram crescidas em diferentes temperaturas de
substrato (T= 6300C, 5500C ou 480°C).
O.6J.1m

GaAs

n=2xl018/cmJ

80.6nm

GaAs

n=2xl017/cmJ

50.9nm

GaAs

n=2xl016/cmJ

espa.;amento de GaAs de largura s
5.7nm

Alo.4Gao.6As (barreira)

4.5nm

GaAs

(po.;o quantico)

GaAs-dopada tipo £5-dopagemplanar na
4.5nm
5.7nm

GaAs

(po.;o quantico)

AIo.4Gao.6As (barreira)

espa.;amento de GaAs de largura s
50.9nm

GaAs

n=2xl016/cmJ

80.6nm

GaAs

n=2xl017/cmJ

2J.1m

GaAs

n=2xl018/cmJ

Substrato n+

GaAs

Figura 2.1 Diagrama esquemittico mostrando tamanho, composiC;ao e dopagem
das camadas crescidas para as amostras utilizadas neste trabalho. Estas SaD
basicamente amostras de dupla barreira. A maior diferenc;a destas amostras para
as amostras de estruturas de dupla barreira convencionais e que nas amostras
deste trabalho 0 centro do poc;o quantico foi dopado com diferentes concentrac;oes
de SiUcio.

Como pode ser visto pela figura 2.1 as amostras tern a estrutura de diodo de
tunelamento ressonante (dupla barreira). A grande varia~ao destas com rela~ao as
estruturas convencionais e que nas amostras utilizadas neste trabalho 0 centro do
po~o quantico foi dopado com Silicio. Tal dopagem e planar (tipo 8). Foram
utilizadas diferentes concentra~oes planares na=O, 2, 4 e 8 x 109/ cm2 .
Vma rela~ao com as caracteristicas temperatura de crescimento, dopagens
planares e camadas de espa~amento utilizadas pode ser vista na figura 2.2:

CODIGO (AMOSTRA)

Ts<OC)

NU669

630

4xl09

200

NU670

630

8xl09

200

NU671

630

0

200

NU672

550

0

200

NU673

550

8xl09

200

NU674

550

4xl09

200

NU675

480

0

200

NU677

480

8xl09

200

NU678

480

8xl09

200

NU609

630

2xl09

100

Figura 2.2 Tabela mostrando as caracteristicas
temperatura
de
crescimento , concentrar;GOplanar tipo 8 e camadas de espar;amento s utilizadas
para as amos tras crescidas.

Conhecendo-se a concentra~ao da camada planar (tipo 8) e a area lateral do
dispositivo S e possivel estimar 0 nfunero de doadores Nd presentes no po~o
quantico.

Em urn mesmo peda~o de substrato foram fabricadas diversas mesas de
formato quadrado, com dimensoes laterais de 7, 9, 1L 12 e I00J.U11.0
processamento litografico das amostras foi realizado pelo Dr. G. Hill da
Universidade de Sheffield (Inglaterra). Utilizou-se a tecnica de fotolitografia
padrao e ataque quimico a seco que possibilita urn alto grau de controle da
superficie atacada. Mais informa~oes sobre a tecnica de fotolitografia utilizada
pode ser encontrada na referencia [4].
Uma das etapas do processamento foi a evapora~ao e recozimento de
contatos ohmicos (Au/GelNi) no topo de cada mesa (camada GaAs dopada
2xI018/cm3). Desta forma e possivel aplicar-se tensao entre 0 substrato eo topo de
cada mesa. Urn encapsulamento padrao foi utilizado, possibilitando 0 acesso a 11
mesas diferentes (geralmente de areas diferentes) por dispositivo.
A figura 2.3 mostra uma sequencia de fotos do topo de urn encapsulamento
padrao utilizado. Pela figura 2.3a pode-se ver 4 "ilhas" onde 0 contato entre 0 fio
de ouro e a mesa e providenciado. Uma aproxima~ao, na foto 2.3b, mostra com
'. maiores detalhes uma das ilhas com 0 fio de ouro ao centro. Uma aproxima~ao
ainda maior (fig. 2.3c) mostra urna mesa quadrada de area lateral I2/-lmX I2/-lm.

Figura 2.3
A sequencia de foto mostra em ampliar;oes diferentes os detalhes de
um encapsulamento padrdo. Em a) ve-se quatro fios de Durofazendo contato em
ilhas onde que cada uma delas dti acesso a um dispositivo diferente (ndo
necessariamente com a mesma area lateral). Nafigura b) pode-se ver com mais
clareza uma desta ilhas. Em c) mostra-se a ampliar;do da regido de um dos
dispositivos (mesa)

"
2.2) SISTEMAS CRIOGENICOS
UTILIZADOS

Os resultados (curvas 1(V), corrente versus voltagem) apresentados nesta
tese foram realizados em 3 sistemas criogenicos diferentes. Alguns experimentos,
especialmente aqueles em que a temperatura da amostra e de 4.2K, foram
realizados utilizando-se urn criostato com magneto supercondutor fabricados pela
Cryogenic Consultants Ltd. A grande vantagem de se fazer medidas neste sistema
e a facilidade com que se troca de amostra.

o sistema

de medidas mais utilizado neste trabalho foi 0 chamado sistema
He3 fabricado pela Oxford Instruments. Uma das facilidades deste sistema e a
possibilidade de se medir a baixas temperaturas (O.28K) e baixo ruido, pois a sala
onde este sistema esta instalado e isolada eletricamente. Outra vantagem e a
relativa facilidade com que se troca de amostra quando comparado ao sistema
refrigerador de dilui.;ao.
Os experimentos apresentados, onde a temperatura da amostra e menor do
que 0.28K, foram realizados no sistema refrigerador de dilui.;ao (modelo 75) da
Oxford Instruments. A grande vantagem deste sistema e certamente as baixissimas
temperaturas alcan.;adas. Uma grande inconveniencia e que leva-se da ordem de 1
semana para abrir 0 sistema, trocar de amostra e iniciar outras medidas com novas
amostras.
Passo entao a descrever cada urn desses 3 sistemas de forma mais detalhada
dando urn destaque especial ao sistema He3, onde a maior parte dos experimentos
foi realizado. Maiores informa.;oes sobre sistemas criogenicos em geral podem ser
encontradas na referencia [5].

2.2.1) Sistema He4
Como dito anteriormente 0 sistema He4 utilizado neste trabalho consiste em
urn criostato + magneto supercondutor. 0 magneto tern 32.5 mm de espa.;o livre
intemo produzindo urn campo maximo de ate 12 Tesla, com homogeneidade de
0.8%, ao longo de urn cilindro de 10 mm de comprimento por 10 mm de diametro.
A temperatura da amostra foi medida atraves de urn resistor calibrado de Rh-Fe
sendo que a amostra pode ser mantida nurn intervalo de temperatura de 4.2K a
300K atraves de controle do aquecimento (usando resistencias) e do fluxo de gas
He. Temperaturas abaixo de 4.2K podem ser obtidas preenchendo-se 0 espa.;o da
amostra com He liquido e, bombeando-se com urna bomba mecanica, reduzindo
assim a pressao intema. Urn controlador de temperatura (Fabricado pela propria

Cryogenic Consultants) mantem a temperatura constante num intervalo de ±O.lK
por aproximadamente 5 minutos, tempo suficiente para realiza~ao de urna medida.
Urn diagrama geral mostrando urn sistema He4 de imersao e mostrado na figura
2.4.
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Figura 2.4 Mostra um esquema geral de um sistema He4 . Neste caso a
amostra

e resfriada

imergindo esta no banho de He4.

2.2.2) Sistema He]
A figura 2.5 mostra urn diagrama esquematico do sistema He3, utilizado
para a realiza~ao da maior parte das medidas deste trabalho. Esta apresenta
basicamente a parte central do sistema que e cercada por He4 liquido. Neste urna
camara de vacuo (IVe) isola termicamente 0 banho de He4 das partes ativas. Ao
centro da figura pode-se ver a bomba de sor~ao (sorb), que tern como fun~ao
principal absorver gas He). lsso ocorre quando esta e resfriada abaixo de 40K. A
quantidade de gas absorvido pela sor~ao depende da sua temperatura sendo que
abaixo de 8K a capacidade de bombeamento da sor~ao nao muda
significativamente. A sor~ao e resfriada fazendo-se fluir He4 liquido atraves do
trocador de calor, sendo esse fluxo controlado via abertura de urna valvula agulha.
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Figura 2.5 Diagrama esquemiztico mostrando 0 sistema He] utilizado para
realizap10 das medidas neste trabalho.

{ 'fSP

1.1

:~RV<;:O,D1

BIBU;' 1

..

Ec';-;]

I~"F,-,R.VAC,...,CJ

•

o pote de IK (IK

pot), que pode ser visto abaixo da sor~ao na figura 2.5,
tern como fun~oes principais condensar 0 gas He) (durante a fase de condensa~ao)
e reduzir 0 calor conduzido a amostra ao minimo. 0 pote IK e abastecido de Helio
atraves da abertura de uma valvula agulha que conecta 0 pote ao banho principal
de He4. Uma bomba mecamca e utilizada para fazer a pressao do pote lK cair ao
minimo, fazendo assim a temperatura do pote abaixar para 0 menor valor possive!.
Uma bobina supercondutora com espa~o intemo de 40mm (Oxford
Instruments) e acoplada ao sistema. Esta e capaz de produzir urn campo magnetico
constante de ate 16 Teslas com homogeneidade de 0.1 %..

2.2.2a) Principio de Opera~ao do Sistema
Inicialmente, a amostra e montada na ponta de prova. Ap6s realiza~ao de
vacuo, e aberta a conexao desta para a regiao central do sistema. Devido a
temperatura inicial da ponta de prova, durante a inser~ao, a sor~ao e aquecida
podendo chegar a uma temperatura de 50K. Ao aquecer-se a sor~ao esta libera gas
He} atraves da regiao central do sistema, preenchendo assim 0 espa~o da amostra.
Quando todo 0 gas foi liberado pela sor~ao, a valvula agulha do pote 1K e fechada
completamente, abaixando a temperatura e a pressao no pote 1K para a mais baixa
possivel. Neste momento 0 gas He} come~a a ser condensado, descendo ate gelar a
amostra, que passa a ficar rodeada por He} liquido a aproximadamente 1.2K. Para
reduzir-se ainda mais a temperatura, resfria-se a sor~ao, iniciando assim 0 processo
de redu~ao da pressao de vapor do He} liquido. Quando a temperatura da sor~ao e
minima (- 4K) a temperatura atingida. pela amostra e tambem a minima possivel
(- O.27K). Vma representa~ao esquematica do processo e mostrada na figura 2.6
Temperaturas tao altas quanta 80K saD obtidas aquecendo-se 0 suporte da
amostra atraves de uma resistencia. A temperatura da amostra pode ser monitorada
via uma resistencia de vidro de carbona colocada no suporte onde a amostra fica
presa.
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Figura 2.6 Diagrama esquematico mostrando
de um sistema He3.

0

esquema de funcionamento

2.2.2b) A ponta de Prova
A ponta de prova, usada para insen;ao da amostra no sistema, e do tipo
insen;ao pelo topo (Top Loading). Esta permanece conectada enquanto 0
experimento e produzido. Desta forma e preciso ser notado que urn dos terminais
da ponta de prova esta a temperatura ambiente enquanto a outra extremidade entre
OJ a 80K. E facil entender que e preciso urn alto grau de isolamento termico pois
uma perda de calor da ordem de 1 OJ.!W pode ser suficiente para afetar a
temperatura da base (amostra). As conec~oes com a amostra sao realizadas via
cabos coaxiais e fios que sao fomecidos do topo da ponta de prova ate a posi~ao
da amostra.

2.2.3) Sistema refrigerador de dilui~ao
Medidas apresentadas a temperaturas menores do que 0.3K chegando a
80mK foram realizadas no sistema refrigerador de dilui~ao, modelo 75, fabricado
pela Oxford Instruments. A potencia de resfriamento deste sistema e de 75JJW a
100mK. 0 contato termico entre a celula da amostra (epoxy cell) e a camara de
mistura (He3, He4) e providenciada por bastoes de cobre (aitamente puros) que
terminam numa placa de prata dentro da celula da amostra. A temperatura da
ceIula e monitorada por urn resistor de Ru02 fabricado pela Dale Eletronics. 0
refrigerador de dilui~ao contem tambem urn magneto supercondutor (Oxford
Instruments). Este tern urn espa~o intemo de 30mm e e control ado por urna fonte
de potencia (PS 126). Urn campo magnetico maximo de 12T e atingido quando 0
magneto e imerso nurn banho de He a 4.2K. 0 campo na regiao central deste
magneto varia menos do que 0.1 % dentro de urn comprimento de 10mm de
diametro situado ao centro do magneto.

o

principio de funcionamento do refrigerador de dilui~ao e complicado.
Este se baseia no diagrama de fase da mistura He3 + He4 em equilibrio com seus
vapores. Para se atingir as mais baixas temperaturas e necessario 0 controle da
porcentagens da mistura de He3 e He4 bem como a pressao de vapor. Maiores
detalhes sobre 0 funcionamento do sistema podem ser obtidos na referencia [2].
Urn diagrama esquematico do sistema pode ser visto na figura 2.7.
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Figura 2.7 Diagrama dos componentes basicos de um sistema refrigerador
de diluil;Qo.

2.3) MEDIDAS ELETRICAS
As medidas eletricas realizadas neste trabalho foram essencialmente de
corrente como func;ao da voltagem (DC) a diferentes temperaturas. Como fonte de
tensao foi utilizado 0 mode1o 230 do fabncante Keithley. Este modelo permite
realizar urna varredura em voltagem de 0 ate ±10V. No caso de intervalos curtos
de medida (0-200m V) esta fonte pode ser configurada para produzir uma varredura
com passo minimo de 50ll V. Em alguns casos, onde foi necessario aurnento da
resolu~ao em voltagem, 0 passo foi reduzindo para 25JlV. Isto foi feito utilizandose urn artificio bastante conhecido que e dividir a voltagem de saida da fonte por 2
resistencias iguais em sene.
Tanto a medida da corrente como a de tensao sobre a amostra, foram
realizadas de forma indireta, via medidas de voltagem. Para realiza~ao destas
medidas foi utilizado 0 multimetro modelo 3457 fabricado pela Hewlett Pakard,
cuja resolu~ao (para medidas de voltagem DC) e melhor do que 1 parte em 106,
Nesta configura~ao eletronica, urn fator importante e a impedancia intema dos
multimetros. Em medidas de voltagem DC tais multimetros tern uma impedancia
intema da ordem de 1000.
Na figura 2.8 e apresentado 0 diagrama do circuito eletronico utilizado.
Como pode ser visto a medida de corrente atraves da mostra foi feita medindo-se a
voltagem numa resistencia (Rs) colocada em serie com 0 circuito. E importante
lembrar que 0 valor maximo utilizado para Rs (lMn) foi bem menor do que a
impedancia intema do multimetro. A corrente que fiui pela amostra, pode ser
determinada ponto a ponto pois esta pode ser escrita como;

V

R
I-a - R

s

A medi~ao da queda de voltagem sobre a amostra foi feita tambem de forma
indireta, atraves de medi~ao da voltagem Vs mostrada na figura 2.8. Desta forma a
voltagem Va a amostra e escrita como;

PVS
DTR

Figura 2.8 Diagrama esquematico do circuito eletr6nico utilizado para
realizarriio dos experimentos.

Os filtros passa-baixo, colocados prmumos a amostra, sao de suma
impordincia. Estes eliminam 0 ruido de alta frequencia proveniente da fonte de
tensao. Este ruido pode distorcer ou esconder os sinais de magnitude pequena.
Como as estruturas investigadas nesta tese chegam a ter uma magnitude em
corrente tao pequena quanto 100pA e em voltagem tao pequena quanto 8mV e
muito importante a utiliza~ao desses filtros.
A coleta dos dados de todos os medidores foi feita utilizando-se urn
programa, escrito por E.S.Alves, e urn computador Hewlett Pakard 300. Este
programa possibilita urna nipida analise dos dados coletados
Uma das conven~5es adotadas neste trabalho e com rela~ao as polaridades
aplicadas na amostra. Quando e mostrada urna curva I (V) onde a voltagem e
positiva, significa que 0 topo da mesa esta polarizado positivamente com rela~ao
ao substrato. E importante lembrar que neste caso os eletrons tunelam do substrato
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em dire~ao ao topo da mesa. 0 caso reverso ocorre quando a voltagem aplicada e
negativa, ou seja para voltagens aplicadas na amostra negativa os eletrons tunelam
do topo da mesa em dire~ao ao substrato.

o proximo

capitulo consiste na apresenta~ao e discussao das caracteristicas
I (V), a diferentes temperaturas, obtidas para as amostras apresentadas
anteriormente.
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Capitulo 3
Tunelamento Ressonante
atraves de moleculas

doadoras
Neste capitulo sao apresentados os resultados experimentais das
caracteristicas 1(V) a diferentes temperaturas, para as amostras utilizadas neste
trabalho. Os resultados mostram a observa~ao de tunelamento atraves de estados
relacionados a agrupamentos de impurezas.

3.1) INTRODUc;AO

Recentemente, tem-se mostrado urn grande interesse nas propriedades de
transporte de sistemas onde 0 confinamento dos eletrons e nas 3 dimensoes,
reproduzindo assim a situa~ao de urn atomo. Urn metodo de se produzir sistemas
com tais confinamentos e a fabrica~ao de Diodos de Tunelamento Ressonante
(DTR) com dimensoes laterais menores do que 1J..Ull. Neste caso, devido ao
confinamento tambem nas dire~oes perpendiculares ao crescimento, os estados de
energia disponiveis aos eletrons estao na forma de niveis discretos.
Vanos autores tern realizado experimentos descrevendo as propriedades de
transporte em DTR's com dimensoes laterais submicron [1-6]. Embora foi possivel
a observa~ao de urn grande niunero de efeitos (transporte de 1 eletron e Coulomb
Blockade) existe controversia em urna serie de observa~oes. Estas se devem ao
aparecimento de estruturas adicionais na caracteristica 1(V) que muitos autores
tratam como sendo originanas a efeitos relacionados ao confinamento lateral do

dispositivo, como coulomb blockade [2,4,6] quantiza~ao lateral [1,2,4] e a
presen~a de impurezas [3].
Em urn trabalho recente foi mostrado que algumas estruturas na curva I (V)
observadas em DTR submicrons nao estao re1acionadas a quantiza~ao lateral ou
coulomb blockade. No trabalho de Dellow [3] fica claro que algumas estruturas
adicionais observadas abaixo do pico de ressommcia principal na curva I (V) de
DTR (dimensoes submicrons) estao associadas ao tunelamento por estados gerados
pela presen~a de impurezas na regiao ativa do dispositivo, ou seja no po~o
quantico. Recentemente, Sakai mostrou 0 surgimento de urn pico adicional [7]
(ordens de magnitude maior do que as estruturas observadas por Dellow), abaixo
do pico de ressonancia principal, na caracteristica I (V) de DTR dimensoes laterais
macroscopicas (area lateral l00J.lIDx lOOJ!m)intencionalmente dopadas com Si no
pocyoquantico. Este pico adicional (observado somente em amostras dopadas com
Si no po~o quantico) e devido ao tunelamento de muitos eletrons do emissor
(2DEG) para estados ligados a impurezas isoladas localizadas no pocyoquantico.
Neste capitulo sao apresentados resultados que mostram a influencia de
impurezas incorporadas dentro do pocyoquantico nas caracteristicas I (V) dos DTR.
Atraves dos resultados experimentais obtidos ficara claro que 0 surgimento de
estruturas na curva caracteristica reV) sao realmente devidas a presencya de
impurezas na regiao ativa dos DTR, pois nao existe a possibilidade de haverem
efeitos advindos da quantizacyao lateral em nossas amostras (neste trabalho
apresentamos resultados em dispositivos com largura lateral 6,7,12 e 100J.lID).Sera
mostrado que neste sistema (DTR) 0 nfunero de estados disponiveis para 0
tune1amento dos e1etrons situados no emissor, pode ser controlado por introducyao
de dopagem intencional no pocyoquantico, cuidadoso planejamento das camadas
crescidas e dimensoes laterais do dispositivo. E possivel mostrar tambem que 0
tunelamento para urn estado gerado por impureza (ou impurezas) e na verdade 0
tune1amento de 1 eletron para urn estado OD. Note que isto implica na
possibilidade de observacyaode tunelamento para estados OD mesmo em DTR de
dimensoes laterais macrosc6picas (-100J!m de largura lateral). A sensibilidade da
corrente de tunelamento a presencyade 1 impureza, sugere que a tecnica de
tune1amento para urn estado de impureza pode ser usada para detectar a presencya
de urn pequeno nfunero de imperfeicyoes,em heteroestruturas crescidas pela tecnica
de MBE. Durante a apresentacyaodos resultados sera mostrado que, 0 tunelamento
para urn estado ODoferece a oportunidade de se fazer urna espectroscopia do gas
de eletrons bidimensional das amostras. Na conclusao deste capitulo e mostrada
que estruturas a mais baixas voltagens podem ser entendidas como estados
re1acionados a pares ou agrupamento de impurezas pr6ximas cuja separa~ao e
menor ou da ordem do raio de Bohr.

3.2) CARACTERISTICAS

I(V) DOS DTR UTILIZADOS

A figura 3.1 mostra a curva caracteristica I(V) (a 4.2K) de urn dos DTR (de
largura lateral 7J.1lTI.d utilizados. Neste caso os parfunetros de crescimento sao
s=20nm, Tsub= 550 C e na=O ( proveniente do crescimento NU672) ou seja esta
amostra nao dopada intencionalmente com Si no po~o quantico. Pe1a figura
observa-se claramente dois picos, nas posil;oes V-200mV e V-200mV e de
magnitude de -10J.1A, que sao provenientes do tunelamento ressonante de elt~trons
do emissor (2DEG) para 0 primeiro estado ligado no po~o quantico [8,9] (nivel de
ressonancia principal). Note que ap6s a corrente atingir 0 seu maximo existe uma
regiao de resistencia diferencial negativa, ou seja urn aumento da voltagem

e

produzindo uma diminui~ao da corrente. A saliencia observada ap6s os picos de
ressonancia (em ambas as polariza~oes) e proveniente do tunelamento ressonante
assistido pela emissao de 1 fonon [8,9].
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Figura 3.1 e Figura 3.2: Caracteristicas J(V) de DTR (de largura lateral
7JOn) nao dopado e dopado com SiUcio intencionalmente no poro quantico.

A figura 3.2 apresenta a caracteristica J(V) (T=4.2K) ~ara uma amostra de
parametros de crescimento s=20nm, Tsub= 550°C e na=4x10 /cm2 (proveniente do
crescimento NU674). Note que as amostras mostradas em 3.1 e 3.2 diferem
somente em termos do parametro de crescimento na, dopagem intencional de Si no
po~o quantico. Ao comparar-se as figuras 3.1 e 3.2 nao se percebe diferen~as
significativas na caracteristica J(V) entre os dispositivos de na=O e nerO, ou seja
nenhuma diferen~a quando comparados os picos de ressonancia principal das
amostras dopadas e nao dopadas com Si no po~o quantico.

3.2.l)Tunelamento assistido por estado Iigado a um doador isolado
Diferen~as fundamentais na caracteristica I(V), entre as amostras mostradas
em 3.1 e 3.2, podem ser vistas na figura 3.3. Nesta e apresentada a amplifica~ao da
regiao de baixas voltagens (abaixo do pico de ressommcia principal) para as
mesmas amostras utilizadas na produ~ao das figuras 3.1 e 3.2. Pela figura 3.3, vese claramente que, para uma mesma voltagem, enquanto a corrente atraves do
dispositivo nao dopado no po~o quantico (b) e praticamente zero, a corrente que
flui atraves do dispositivo intencionalmente dopado (a) ja e grande. Apesar de
nenhurna grande diferen~a ter sido constatada nas amostras quando comparados os
picos de ressommcia principal, no caso da caracteristica I (V) a baixas voltagens da
amostra de na=4xI09/cm2 (vista em a), fica claro a aparif;ao de urn pico em tomo
de V=90mV (em ambas as polariza90es, positiva e negativa). A magnitude do pico
associado as impurezas e de -O.31JA sendo este mais de uma ordem de magnitude
menor que 0 pico de ressonancia principal (V-180mV, I-IOJ.lA, na=4xI09/cm2).

Figura 3.3: Caracteristicas I(V) a baixas voltagens das amostras nii.o

dopada (b) e dopada (a) intencionalmente no pOf;o quantico (as mesmas
apresentadas em 3.1 e 3.2) .
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Em trabalho anterior [7] foi mostrado que 0 pico visto em V-90mV
aumenta com a concentra~ao de dopantes de Silicio incorporados no po~o
quantico. Como este nao esta presente nas amostras nao dopadas na regiao ativa,
fica claro que
uma conseqiiencia da presen~a de Si no po~o quantico. 0
mecanismo para condu~ao assistido por doadores, descrito anteriormente em [7],
pode ser entendido da seguinte forma. A presen~a de doadores de Si no po~o
quantico leva a forma~ao de estados localizados cuja energia esta abaixo do
continuo (pico de ressonancia principal). De acordo com calculos de Greene e
Bajaj [10], a energia de liga~ao do estado de doador no centro de urn po~o
quantico de 9 nm e de 12.8meV. Esta energia pode chegar a 8.5meV se 0 doador
estiver localizado na extremidade do po~o quantico proximo as barreira. Desde
que 0 estado ligado esta abaixo da energia do continuo a voltagem requerida para 0
tune1amento assistido por doador ocorrer esta abaixo da voltagem requerida para 0
pica de ressonancia principal. A energia de liga~ao do primeiro estado de
ressonancia principal, para urna amostra com as configura~oes de barreira e po~o
quantico que utilizamos, pode ser calculada usando-se 0 metodo matriz de
transferencia. Para urn po~o quantico de largura 90A e barreiras de altura 300meV
(40% de AI) largura 56A esta energia e 36meV [11]. A referencia [7] apresenta
resultados que mostram que tal pico na posi~ao de 90mVesta a 12meV abaixo do
primeiro estado ligado.

e

o niunero de sitios onde os atomos de silicio podem se localizar no GaAs e

dado pelo niunero de Avogadro NGaAs=4xl022atomos/cm3. Espera-se entao uma
quantidade de 2x 1022 sitios de Ga/cm3 disponiveis aos atomos de Si no po~o
quantico. Desta forma a densidade planar de sitios disponiveis e de (NGaAs)2/3
resultando em 7.4xl014/cm2. Este valor e muito superior as densidades de dopantes
na (4,8xl09Icm2) utilizadas neste trabalho. Se assumirmos uma distribui~ao
uniforme de impurezas no plano dopado (na concentra~ao na utilizada) espera-se
uma separa~ao media entre e1as-1600A muito maior que 0 raio de Bohr (-1 OOA).
Obviamente esta distribui~ao organizada de impurezas e algo hipotetico. De
qualquer forma pela diferen~a entre a separa~ao media das impurezas e 0 raio de
Bohr fica claro que a grande maioria das impurezas podem ser consideradas como
doadores isolados.

Trabalhos recentes, em amostras de area lateral 100J,.lmx 100Jlffi,mostram
a intluencia da dopagem intencional de Si na forma~ao do pico associado a urn
doador [7]. E importante dizer que este estudo foi realizado somente em amostras
consideradas macrosc6picas (largura lateral 100J,.lm)onde foi observado a
intluencia do coletivo de impurezas na caracteristica 1(V). Estes trabalhos mostram
a dependencia da amplitude do pica, gerado pelo tunelamento via estados de
impurezas isoladas, com a dopagem de Si (na) e tamanho da camada de

espa~amento (s). Fica claro pelo trabalho citado na referencia [7] que para se obter
uma minimiza~ao do pico associado a presen~a de Si (ou seja uma minimiza~ao da
presen~a de Si no po~o quantico) no caso das estruturas similares a que utilizamos
neste trabalho e necessano a utiliza~ao de uma camada de espa~amento s da ordem
de -2ooA. Esta camada de espa~amento e importante para evitar a migra~ao de Si
da regiao dopada para a regiao ativa do dispositivo (po~o quantico). A quantidade
de atomos que migram aumenta exponencialmente com a diminui~ao da camada
de espa~amento s. A despeito da importancia deste resultado, camadas de
espa~amento s tao pequenas quanto 50A tern sido utilizadas em DTR por outros
autores [1,2,4]. Estes observam uma serie de estruturas abaixo do pico de
ressonancia principal (em dispositivos de dimensoes submicron) cuja origem tern
sido atribuida a efeitos como coulomb blockade ou observa~ao de quantiza~ao
lateral. Como sera visto na proxima se~ao, a presen~a de Si no po~o quantico gera
estruturas muito parecidas com aquelas observadas por esses autores.

3.2.2) Tunelamento assistido por estado relacionado a impureza
Como visto anteriormente atraves da caracteristica I(T1 de nossas amostras,
a introdu9ao de impurezas em urn p090 quantico de largura 9nm, origina estados
em tomo de 12meV abaixo do myel de ressonancia principal. No caso de urn p090
quantico de 9nm de largura, origina-se urn pico largo em tomo de V=90m V que e
devido ao tunelamento de muitos eletrons do emissor para vanos estados de
impurezas isoladas.
A figura 3.4 mostra I(T1 em regiao de baixas voltagens (T=4.2K) de urn
dispositivo de 6J..Ull
de largura lateral onde foi incorporada uma camada dopante de
9
2
na=2xI0 /cm
(proveniente do crescimento NU609). Como pode ser visto a curva
original (nao ampliada) mostra em tomo de 75mV urn pico (obviamente nao tao
grande quanto 0 das amostras de na=4xI09/cm2) que e associado ao tunelamento
do emissor para estados ligados a 1 doador no p090 quantico. Como a posi9ao de
cada doador varia dentro do p090 quantico (devido a migra9ao durante 0
crescimento) 0 pico associado ao tunelamento de 1 doador e tambem alargado pela
varia9ao da energia de liga9ao com a posi~ao de cada doador dentro do p090
quantico [10]. Na mesma figura, quando a escala e expandida em 500 vezes e
possivel a observa9ao de estruturas nurna posi9ao abaixo em voltagem daquela
esperada para 0 pico associado ao tunelamento por doadores isolados. Pode-se ver,
a uma voltagem relativamente baixa em ambas as polariza90es, que a corrente e
zero ate atingir-se 0 valor de V-±30mV quando esta sofre urn aumento brusco,
mostrando estruturas da ordem de -I OOpAde amplitude.
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Figura 3.4: Amplificar;iio da caracteristica I(V) (regiiio de baixas
voltagens, polaridades positiva e negativa) de uma amostra de largura lateral
6J.1111 e dopada intencionalmente com Si no centro do por;o quantico (proveniente
do crescimento NU609).

Diferentemente do pica de ressommcia principal e do pica relacionado a
tunelamento via estado ligado a 1 impureza (posic;ao esperada para 1 doador),
podemos ver pela figura 3.4 que essas estruturas sao extremamente assimetricas
quando comparadas as polarizac;oes positiva e negativa. Alem disso, apesar de ser
possivel a observac;ao de diversos picos a baixas voltagens (voltagens inferiores a
posic;ao esperada para picos de doadores isolados) nos dispositivos com doadores
incorporados no poc;o quantico, essas estruturas diferem de mesas para mesa,
sendo observadas em todas as amostras intencionalmente dopadas utilizadas neste
trabalho.
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Figura 3.5: Caracteristica 1(V) de uma amostra dopada intencionalmente
com Si no p090 quantico mostrando tambem uma estrutura a baixas voltagens
(proveniente do crescimento NU675).

A figura 3.5 mostra a caracteristica I(V) de urn dispositivo dopado
intencionalmente com Si (NU675) de largura lateral 7J.lm, onde sao observadas
estruturas na curva 1(V) (a 4.2K) em posi<;ao de voltagem abaixo daquela para 0
tunelamento via estado de 1 impureza (~11 OmV neste caso). Como pode ser visto
pela figura 3.5 a corrente e praticamente zero (~O.5pA que e devida ao myel de
ruido) ate atingir-se a voltagem de ~60m V quando ocorre urn aumento da corrente
originando urn pico de magnitude -100pA. Mais uma vez e importante salientar
que essa estrutura e (mica em termos de formato e posi<;ao em voltagem mesmo
quando comparamos dispositivos de mesmo tamanho e que provem do mesmo
substrato cresci do.
As afirma<;6es acima ficam mais claras quando mostradas algumas
caracteristicas 1(V) de dispositivos que provem do mesmo crescimento. Como pode
ser visto pelas figuras 3.6 e 3.7, as caracteristicas 1(V) (chamadas de a,b,c,d,e e f,
espa<;adas em corrente para facilitar a visualiza<;ao) de 6 amostras de 7J.lm de
largura lateral e provenientes do crescimento NU674 (na=4xl09/cm2) mostram
invariavelmente estruturas a baixas voltagens (V<45m V). Percebe-se tambem pelas
figuras que as estruturas a mais baixas voltagens (pr6ximas de zero inclusive) tern
uma magnitude pequena, comparaveis aos 100pA observados nas amostras

apresentadas anterionnente. E importante lembrar que para as amostras dopadas
existe urn pica de magnitude considenivel na posi~ao V....,90m V como ja visto
anterionnente.

1 .5
T=4.2K

1 .5
1 .0

-....

-....

«c

«C

..."

1 .0

d

'oJ

0.5
e

0.5
c

0.0

f

0.0
0

45

0

45

Figura 3.6 e Figura 3.7: Caracteristicas I(V) de 6 amostras provenientes
do crescimento NU674 (largura lateral 7j..J111). 0 espm;amento em corrente serve
parafacilitar a visualizar;Go.
Urn resultado importante e a observa9ao de diferen9as com rela9ao a
posi~ao e distribui~ao das estruturas a mais baixas voltagens nas caracteristicas
I(V) destes dispositivos. Note que apesar dos dispositivos mostrados nas figuras
3.6 e 3.7 virem do mesmo substrato crescido, e terem a mesma largura lateral, 0
numero de estruturas observadas e sua posi~ao em voltagem difere de dispositivo
para dispositivo. Esta caracteristica e similar a aquelas observadas nos chamados
sistemas mesoscopicos, onde dispositivos nominalmente iguais apresentam
caracteristicas diferentes quando observados. Desta forma 0 sistema estudado
neste trabalho se assemelha neste aspecto aos chamados sistemas mesoscopicos.
Nas se90es posteriores apresentaremos mais resultados experimentais das amostras
estudadas e ficara claro que seria estranho se nao observassemos esta caracteristica
na curva I(V) destes dispositivos. Repare que esta caracteristica mesoscopica nao e
observada quando analisado 0 pico associado ao tunelamento de 1 doador em
amostras dopadas e area lateral grande (100J..lIIl) no trabalho descrito na [7].

Mesmo dispositivos onde 0 po~o quantico nao foi intencionalmente dopado,
como eo caso das amostras provindas do crescimento NU672, mostram algumas
estruturas. A diferen~a destas com rela~ao a aque1as observadas nas amostras
dopadas e que as estruturas nas amostras nao dopadas localizam-se em uma
posi~ao de voltagem bem mais alta. Como pode ser visto na figura 3.8 (em a,b e c,
espa~adas em corrente para melhor visualiza~ao) as 3 amostras de 7J.ll11 de largura
lateral (provenientes do crescimento NU672) tern urn mvel de corrente igual ao
myel de ruido «0. 5pA) ate a voltagem atingir a posi~ao que e aquela esperada
para urn estado ligado a 1 impureza (V",90mV). Repare que no caso das amostras
dopadas a caracteristica 1(V) mostra estruturas desde uma voltagem hem proxima
de zero, fazendo a corrente aumentar para voltagens bem mais pr6ximas de zero.
Repare tambem que mesmo no caso das estruturas observadas a altas voltagens,
mostradas na figura 3.8, a posi~ao em voltagem e 0 numero destas difere de
amostra para amostras que provem de um mesmo substrato cresci do. E importante
lembrar que a presenc;a do pico de ressomlncia principal faz a corrente aumentar
em tomo de V=100mV (ver figura 3.3).
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Figura 3.8: Caracteristicas
I(V) de 3 amostras provenientes
crescimento NU672 (largura lateral 7j..JJ11). Novamente os resultados
apresentados espar;ados em corrente para facilitar a visualizar;ao.
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Para melhor ilustrar a presenc;a de estruturas em posic;ao de baixa voltagem
e a assimetria na curva I (V) e apresentada a figura 3.9. Nesta e mostrada a
caracteristica 1(V) (a T=O.3K) de uma amostra intencionalmente dopada com Si no

POl;Oquantico (proveniente do crescimento NU674, na=4xl09/cm2). Pode-se ver
claramente uma serie de estruturas certamente advindas da presenl;a de Si no
interior do POl;Oquantico (repare na semelhanl;a deste resultado a aqueles
atribuidos a Coulomb Blockade [ref.2,3,4] ). Tais estruturas estao presentes a
voltagens bem pr6ximas de zero, como pode ser visto no detalhe da amplial;ao no
interior da figura. Esta posil;ao em voltagem praticamente zero esta diretamente
relacionada a posil;ao de energia de --35meV abaixo do pica de ressonancia
principal. Tais estruturas esHio bem abaixo do que se esperaria para urn estado
relacionado a uma impureza isolada (12meV abaixo do continuo). Alem disso e
importante tambem salientar a clara assimetria das estruturas quando comparadas
as voltagens positiva e negativa. Essas diferenl;as discutiremos em maiores
detalhes nas se~oes posteriores.
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Figura 3.9: Caracteristica 1(V) (a T=O.3K) nas polariza90es positiva e
negativa, de um dispositivo proveniente do crescimento NU674 (largura lateral
7f.Jlrl). Repare na jigura interior, mostrando uma amplifica9GO em baixas
voltagens, a existencia de estruturas em voltagens proximas de zero.

Os resultados experimentais basicos sao os mesmos para todos os
dispositivos. Primeiro em urn dispositivo de uma dada area lateral, 0 numero de
estruturas na caracteristica I (V) aumenta com a concentra~ao de doadores
incorporados no po~o quantico (na). Segundo, para dispositivos de mesma
concentra~ao de dopantes na silo observadas urn maior numero de estruturas
naqueles de largura lateral maiores. Isto e esperado se identificarmos a estrutura a
urn estado localizado particular no interior do po~o quantico, vindo da presen~a de
Si. Terceiro, a posi~ao em voltagem na qual as estruturas relacionadas as
impurezas aparecem e cada vez mais baixa quanto maior a concentra~ao de
impurezas na utilizada. Note que esse comportamento e diferente daquele
observado no trabalho [7] para 0 caso do pico associado ao tunelamento por
doadores isolados. Naquele caso a amplitude do pico aumenta enquanto a posi~ao
do pico fica inalterada.
As afirma~5es acima estao mostradas nas figuras 3. 10, 3. 11, e 3. 12. A
figura 3.10 apresenta a caracteristica 1(11 para duas amostras intencionalmente
dopadas, na=4xl09/cm2,
provenientes do mesmo substrato crescido mas com
larguras laterais diferentes (7 e 12J.lm de largura lateral). Repare que ambas as
amostras mostram 0 surgimento de estruturas a baixas voltagens mas a de area
lateral maior (a) mostra uma corrente maior, para uma determinada voltagem,
devida a presen~a de uma quantidade maior destas estruturas a baixas voltagens.
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Figura 3.10: Caracteristica 1(11 de dois dispositivos provenientes do
mesmo crescimento. A diferem;a e apenas na largura lateral (a-12;.un, b-7 ;.un).

Em 3.11 e mostrado I(V) (T=O.3K, para a voltagem positiva) de 3
dispositivos com 12J.lmde largura lateral e concentra~oes de doadores na de a) 0 ;
b) 4xl013/m2 ; c) 8xl013/m2 (provenientes dos crescimentos NU672, NU674 e
NU673 respectivamente). Repare que todas as estruturas sao qualitativamente
similares aquelas observadas para os dispositivos apresentados anterionnente
existindo claramente urn decrescirno do nfunero de estruturas a rnais baixas
voltagens quando 0 numero de doadores introduzido no po~o quantico e reduzido.
Mais uma vez as estruturas a baixas voltagens estao rnais presentes quanta rnaior a
dopagern. A estrutura rnostrada na figura 3.11 c) (amostra nao dopada) e de grande
interesse. Apesar da amostra ser nominalrnente nao dopada, alern das estruturas
observadas em posi~oes de alta voltagem (que estao sempre presentes rnesmo nas
amostras com na=O) existe uma estrutura isolada a baixa voltagem que e de grande
utilidade neste trabalho. A figura 3.12 apresenta a caracteristica I (V) vista em 3.11

e

c) em maior detalhe. No interior da figura mostrada a amplifica~ao da estrutura
isolada a mais baixa voltagem. 0 detalhe mostrado no interior da figura 3.12
apresenta uma estrutura de aproximadamente 4m V de largura sendo a magnitude
do pico mais acentuado da ordem de 150pA. Note que neste caso nao so 0
primeiro crescimento da corrente tern uma subida brusca como tambem a parte
posterior da estrutura tern uma queda brusca na corrente. Veja tambem que de
30m V ate proximo a 70m V a corrente atraves do dispositivo e praticamente zero.
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Figura 3.11: Caracteristica 1(V) de tres amostras dopadas diferentemente
com SiUcio no poro quantico. a) 8xJ(ficm2, b) 4xJ(ficm2, c) 0 (niio dopado).
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Figura 3.12: Caracteristica I(V) do dispositivo mostrado em 3.11 c). No
interior dafigura e destacada a estrutura isolada a mais baixa voltagem.

A figura 3.13 mostra I(V) (a T=O.3K) para dois dispositivos de 100J.1mde
dimensao lateral, urn tamanho considerado macroscopico, com concentra~oes a)
4xl013/m2
e b) 0 (provenientes dos crescimentos NU672 e NU674 respectivamente). Novamente 0 efeito de doadores e claro para 0 dispositivo de area
lateral grande. Note que neste caso mesmo a amostra nao dopada intencionalmente
com Si apresenta uma sene de estruturas a baixas voltagens similares as estruturas
nos dispositivos dopados intencionalmente no po~o quantico e com areas laterais
menores. Se compararmos as amostras nao dopadas de largura lateral 100J.1me
12J.1mmostradas nas figuras 3.11 e 3.12 fica claro novamente que quanto maior a
area lateral maior a incidencia desta estruturas. Mais adiante sera mostrado que
nao e surpreendente a presen~a de impurezas de Si nas amostras nao dopadas de
areas laterais grandes. Repare tambem que a amostra mostrada em 3.13 a) tern
tantas estruturas que a corrente cresce a baixas voltagens chegando a ser muito
alta, se comparada com os dispositivos de outras dimensoes (7, 12J.1m).
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Figura 3.13: Caracteristica I(V) de dois dispositivos de largura lateral
lOOj.im.A curva a) corresponde a uma amostra dopada com 4xlrf/cm2 no interior
do porro quantico (crescimento NU674) sendo que a curva b) corresponde a
caracteristica de uma amostra nao dopada intencionalmente com SiUcio no porro
quantico (na = 0, crescimento NU672)

Nos dispositivos de tunelamento ressonante corrente flui quando eletrons
no emissor encontram estados disponlveis dentro do poc;o quantico. A dependencia
do numero de estruturas, observadas na curva I (V) a baixas voltagens, com a
dopagem intencional de Si e area lateral do dispositivo nao deixa duvidas que estas
sao relacionadas a presenc;a de Si no interior do poc;o quantico. Desta forma, a
partir de entao, as estruturas a baixas voltagens relacionadas aos dopantes de Si
serao referidas neste trabalho como estados relacionados a impurezas (no caso
Silicio ).

3.3) 0 EFEITO DA TEMPERATURA NA CARACTERISTICA
I(V) DOS ESTADOS RELACIONADOS A IMPUREZAS.
A caracteristica I (V), a diferentes temperaturas, e muito importante para a
compreensao das estruturas na curva I (V), geradas pelos estados relacionados as
impurezas. Como pode ser visto pela figura 3.15, no caso de uma amostra
proveniente do crescimento NU675, os picos relacionados as impurezas, tanto a
baixas voltagens como em voltagens mais altas mostram invariavelmente urn
comportamento similar com a temperatura. Varias observa~5es podem ser feitas
com rela~ao a esta figura. Primeiramente note como alguns estados sao observados
somente a temperaturas mais baixas. Como discutido anteriormente, isto e devido
a proximidade desses com 0 inicio do pico de ressonancia principal, que nesta
amostra esta em tomo de 200mV. Numa mesma posic;ao em voltagem anterior ao
pica de ressonancia principal, a corrente atraves do estado de ressonancia principal
e tao maior quanta maior a temperatura [12].
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Figura 3.15: Caracteristica I(V) a diferentes temperaturas de um
dispositivo proveniente do crescimento NU675. A largura lateral deste dispositivo
e de 7J.111l. Repare que a corrente no inicio de cada estrutura (V-63,110, 118mV) e
tGOacentuada quanto menor a temperatura da amostra.

Certamente urn dos pontos mais importantes deste trabalho ja pode ser
claramente observado tambem na figura 3.15. Este diz respeito ao aumento
acentuado da corrente dos estados relacionados as impurezas com 0 inverso da
temperatura. As curvas, a mais baixas temperaturas principalmente, mostram a
presen~a de pelo menos 3 estados, em posi~ao de voltagens V-63,110,118mV, que
podem ser identificados pelo cruzamento das curvas a temperaturas diferentes.
Note pela figura 3.16, que mostra uma amplifica~ao da regiao em tomo de 63mV,
que anteriormente a cada pico relacionado a urn estado de impureza (em tomo de
V=62.5mV por exemplo), a corrente e Hio maior quanto maior a temperatura da
amostra, sugerindo urn tunelamento ativado termicamente para estes estados.
Repare tambem que 0 aurnento da corrente na posi~ao V=63mVe tao acentuado
quanta menor e a temperatura da amostra (ou seja dI/dVaumenta com a redu~ao
da temperatura), mostrando-se extremamente acentuada para T=O.08K.
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Figura 3.16: Detalhe da caracteristica I(V) a diferentes temperaturas da
estrutura a mais baixas voltagens mostrada nafigura anterior.

A figura 3.17 apresenta a amostra ja vista anteriormente, onde e ampliada a
regiao de baixas voltagens (polariza~ao reversa). A estrutura, que come~a a ser
observada em tomo de -30.5mV, e apresentada a 3 temperaturas diferentes. A
despeito do fato que as oscila~5es em corrente vistas na regiao de voltagem mais
alta, entre V= -32mV a V= -45mV, nao apresentaram mudan~as com a

temperatura, mais uma vez a corrente no inicio ciaestrutura e tao acentuada quanto
menor a temperatura. A figura 3.18 apresenta uma amplia9ao da regiao de aumento
da corrente, em tomo de V= -31 m V, para vanas temperaturas diferentes. Como
pode ser visto, uma pequena varia~ao da temperatura muda significativamente a
agudez da corrente proxima do inicio da estrutura (dI/dV). Note que mesmo para
temperaturas tao baixas como 70mK dI/dV mostra-se ainda como dependente da
temperatura.
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Figura 3.17 Caracteristica I(V) mostrando a estrutura a baixas voltagens
mostrada inicialmente nafigura 3.4 em diferentes temperaturas.
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Figura 3.18 e Figura 3.19: Caracteristicas I(V) e InJ(V) para a estrutura
mostrada nafigura anterior.

Para melhor entendimento do processo responsavel por esse comportamento
com a temperatura, e apresentada a figura 3.19 onde mostramos algumas curvas a
temperaturas diferentes de In! (V) na regiao proxima de V= -31 mV. Fica claro pe1a
figura 3.19 que 0 comportamento da corrente como fun~ao da voltagem na regiao
de crescimento inicial da corrente e exponencial pois obtemos linha retas para as
diferentes temperaturas. Estas retas sao tao inclinadas quanto menor a temperatura.
A figura 3.20 apresenta urn gnifico de dlnlldV x liT para as caracteristicas I(V)
mostradas em 3.19 para temperaturas diferentes.
NU609(3)s/M6~m
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Figura 3.20: Dependencia da inclinar;iio de (In!) x (V) para as diversas
curvas a temperaturas diferentes.

Na figura 3.20 a linha salida corresponde
adquiridos representando a seguinte equa9ao:

Kh (constante de Boltzman)
e (carga eletronica)
a= 0.29.

ao melhor ajuste dos pontos

Onde V-Va e a medida da voltagem relativa a posi~ao Va que para T=O e de
-31m V. Esta posi~ao pode ser determinada pelo ponto onde as curvas a vanas
temperaturas diferentes se cruzam (ver figura 3.18). As constantes Kb e e
correspondem a constante de Boltzman e a carga do e1etron respectivamente. A
constante a descreve a rela~ao entre a diferen~a de energia e de voltagem aplicada
proximo do aumento inicial da corrente visto em V-30mV. Desta forma a
constante a permite avaliar 0 quanto de energia e ganho pe10s eletrons no emissor
(com rela~ao aos estados ligados no po~o) para uma dada voltagem aplicada. Para
a amostra analisada em 3.17 0 valor de a encontrado foi de O.29±O.05.
A estrutura de baixa voltagem ja vista na figura 3.12 e tambem apresentada
na figura 3.21, 3.22 e 3.23. Repare na dependencia de dl/dV com a temperatura,
mostrando urn comportamento similar a aquele da amostra mostrada
anteriormente. Os resultados de dlnlldV x 1IT para essa amostra
figura 3.24.
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da inclinafiio

de Inl (V) para as curvas a

A equa~ao (3,1) implica que a agudez da curva 1(V) (ou seja d1/dV) e
limitada somente pela excita~ao tenmca dos eletrons no emissor, mostrando que
estes eletrons estao em equilibrio tenmco com 0 banho de calor. A despeito das

estruturas serem qualitativamente diferentes, em dispositivos diferentes, a
dependencia da agudez da curva J(V) (dJ/dV) com 0 inverso da temperatura e uma
proptiedade geral, mostrando-se presente em todos os dispositivos estudados,
inclusive nas estruturas observadas nas amostras de controle (onde na=O) em
posi~ao de voltagem V=90m V. Para todas as amostras, onde estados re1acionados a
impurezas podem ser observados, fica claro 0 comportamento com a temperatura
dessas estruturas. Para todas as amostras estudadas os resultados sao sempre os
mesmos sendo 0 processo de crescimento da corrente das estruturas extremamente
dependente da temperatura. A curva I(V) apresenta ativa~oes para os estados
relacionados a impurezas tao agudos quanta menor for a temperatura da amostra.
A figura 3.24 gnifica para 0 resultado mostrado em 3.22, dlnl/dV x liT
confirmando a caracteristica que corresponde a rela~ao (3.1).
A figura 3.25 compara 0 resultado experimental (tracejado) (ja visto na
figura 3.20) com a curva tearica (linha salida)
I = I a* f(V),
onde
f(V)

=

{1+ exp[

ae(V -Va)

KT

]} -I. (Note que este resultado e igual ao resultado

apresentado na expressao 3.1 quando e(V -Va»>
KT). Neste caso os valores
utilizados na curva salida a, 10, T, e Vo sao respectivamente 0.25, 86pA, 0.3K e
0.0166Y. Note que os valores tearicos utilizados para a, T, e Vo coincidem com os
valores experimentais utilizados e determinados nas medidas realizadas para esta
amostra. Pode-se ver pela figura 3.25 que a funyao tearica em linha salida
corresponde ao resultado experimental na regiao de aumento da corrente a mais
baixas voltagens. A funyao trayada alinha-se tambem com a curva experimental na
regiao da estrutura para as voltagens mais altas (em tomo de V-0.021 V).

E importante salientar que 0 valor de corrente 10 utilizado na linha salida e
menor do que 0 valor da corrente de pica da estrutura -150pA. No praximo
capitulo sera mostrado que na verdade a baixas temperaturas deve-se considerar 0
efeito de interayao e1etron tune1ante-gas bidimensional para a compreensao da
caracteristica I(V) a baixas voltagens (repare a similaridade com figura 1,
referencia [13]). Por enquanto 0 fato importante derivado da figura 3.25 e que a
funyao de Fermi coincide com a forma da curva obtida em I(V) na regiao de
aumento da corrente no inicio da estrutura.

o valor

da constante a, para uma serie de amostras de largura lateral de 7 e
12J..lmonde estruturas relacionadas a impurezas podem ser vista em posiyao
isolada, foi determinado. Os resultados obtidos podem ser vistos na figura 3.26.
Observe que os valores de a obtidos para 10 amostras diferentes esta ao redor de
0.25.
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Figura 3.26: Medida da constante a ([alar de conversiio voltagem para
energia adquirida pelos etetrons no emissor) para wirias amostras onde
estruturas relacionadas a impurezas isoladas puderam ser observadas.

A constante a e urna caracteristica da distribuiyao de voltagem atraves do
dispositivo, e relaciona a voltagern aplicada com a diferen9a de energia entre a
camada de acumulayao e 0 canal de condu~ao no po~o quantico. Para as amostras
analisadas e possivel observar que a corrente de tunelamento e ainda termicamente
ativada a 70mK e urn cornportamento similar foi confirmado nos dispositivos onde
o nurnero de doadores que esta presente e grande. A dependencia da agudez da
corrente de tunelamento (dada pela equa9ao 3.1) rnostra que este e entre urn nivel
de Fermi do emissor e urn estado no p090 quantico que tern urna energia bern
abaixo do estado de ressonancia principal. 0 valor de a permite converter-se as
voltagens atraves do dispositivo para diferen9as em energia entre &F (nivel de
Fermi) e 0 estado localizado relacionado a irnpureza. A energia de ligayao do
prirneiro estado de ressonancia principal pode ser calcuIada pelo rnetodo Matriz de
Transferencia [9] sendo este valor --35rneV para 0 caso das amostras utilizadas
neste trabalho. Como 0 valor da energia adquirida pelo emissor bidimensional
(para uma voltagem aplicada) pode ser inferida atraves de a--O.25, subtraindo-se a
energia adquirida pelo emissor pela energia do estado ligado acha-se 0 quanta
abaixo do estado ligado esta 0 estado relacionado a impureza. Desta forma para 0
caso especifico da estrutura vista em 3.21 e possivel estimar que a energia de
ligayao de urn estado localizado na posiyao de V--20mV corresponde a --30meV
abaixo do primeiro estado de ressonancia principal assegurando que a energia dos
estados relacionados a impurezas a tao baixas voltagens e mais profunda que a de
uma impureza isolada localizada a --12me V abaixo do estado de ressonancia
principal.

3.4) ESTIMATIVA DO NiVEL DE FERMI DO EMISSOR
BIDIMENSIONAL DAS AMOSTRAS ESTUDADAS

Os resultados apresentados nas seyoes anteriores mostram que as estruturas
observadas a baixas voltagens esHiorelacionadas as impurezas e que certamente os
eletrons no emissor estao em equilibrio termico com 0 banho de temperatura, pois
e possivel observar 0 perfil da funyao de Fermi na caracteristicas I(V) a
temperaturas mais baixas utilizadas.
Para a compreensao ainda melhor da caracteristica 1(V) observada e
importante lembrar 0 mode1o eletrostatico, desenvolvido no capitulo 1, para as
amostras de DTR dupla barreira. Por esse modelo e possive! estimar-se 0 valor do
myel de Fermi no emissor (gas bidimensional de eletrons) das amostras de DTR
uma vez conhecido os parametros de crescimento e voltagem aplicada.
Para as amostras utilizadas e os parametros de crescimento envolvidos
determina~ao da equa~ao 1.17 do capitulo 1 a (mica diferen~a entre estas esta
camada de espa~amento s (no caso da amostra NU609). Pode-se dizer que para
amostras utilizadas neste trabalho temos a seguinte expressao para 0 myel
Fermi como fun~ao da voltagem aplicada:

na
na
as
de

h2cV
cF =

4mne(2b

+ w +d)

Aplicando-se a expressao (3.2), para 0 caso das estruturas vistas nas figuras
3.17 e 3.21, a energia de Fermi esperada, ou seja a largura do gas bidimensional de
eletrons no emissor, para as voltagens aplicadas de 20mV e 32mV saD de
aproximadamente 1me V e 2. 6me V respectivamente. Como para todas as amostras 0
valores de conversao de voltagem aplicada para energia ganha pe10 emissor (neste
trabalho chamado de a) e da ordem de 0.25 (no caso da amostra mostrada na
figura 3.17, a=0.29), ve-se que em ambos os casos a largura em voltagem das
estruturas observadas correspondem ao que se espera da largura do gas
bidimensional de eletrons em energia. Desta forma a largura da estrutura
observada e simplesmente devida a contribui~ao do tunelamento de eletrons desde
o mvel de Fermi ate a base do gas bidimensional de e1etrons no emissor.
Aos poucos as caracteristicas observadas a baixas voltagens estao sendo
me1hor entendidas. A dependencia com a temperatura destas estruturas, como
afirmado anteriormente, leva a compreensao ainda maior do emissor de eletrons
mostrando que estes estao em equilibrio termico com 0 banho de temperatura

sendo possivel a observa~ao do alargamento produzido pe1a fun~ao de Fenni. A
largura destas estruturas em voltagem mostra tambem que estas correspondem ao
esperado para a largura do gas bidimensional de eletrons no emissor. E importante
dizer neste ponto que as caracteristicas vistas no interior das estruturas 3.17 e 3.21
serao melhores discutidas posteriormente.
A oscila~ao da corrente, como vista no interior da estrutura mostrada na
figura 3.17, nao e uma caracteristica incomum. Como pode ser visto pela propria
figura 3.17 a agudez destas oscila~6es nao Parece depender da temperatura
levando a acreditar que estas nao estao associadas a presen~a de estados no
interior do po~o quantico. Pela independencia das oscila~5es com a temperatura

acredita-se que estas estejam associadas a flutua~oes na densidade de estados do
emISSOr.

3.5) TUNELAMENTO DO GAS DE ELETRONS PARA
ESTADOSOD
As caracteristicas I (VJ, onde estados relacionados a impurezas podem ser
observados isoladamente, SaGde grande importancia neste trabalho. Em particular,
a caracteristica mostrada na figura 3.21 e de grande interesse. Neste caso embora a
caracteristica I(VJ e para urn dispositivo nao dopado, existe uma estrutura isolada
que nos estimamos como sendo urn estado localizado a --25meV abaixo do
continuo. Esta e uma caracteristica comum mas nao universal nos dispositivos nao
dopados. A maior parte desses dispositivos mostram nenhuma estrutura em I(VJ
ate se chegar perto do pico de ressonancia principal, como mostrado na figura 3.8.
Porem uma minoria (--10% a 20%) dos dispositivos observados mostram uma
estrutura isolada que e similar a figura 3.12 ambos em termos de formato e de
dependencia com a temperatura. Nao existe nenhuma identifica9ao firme das
origens dessas estruturas. Nao parecem estar associadas a presen9a de urn doador
isolado que esperariamos encontrar no maximo a 12meVabaixo do continuo (neste
caso V=90mV). De qualquer forma pode-se afirmar que esses estados estao
localizados numa escala de alguns nm e sao discretos OD devido a sua rela9ao com
a dopagem de Si.
Uma corrente
tunelamento

tipica de 85pA determina

urn tempo caracteristico

r=2ns, pois I=e/r. Este tempo de tunelamento,

de

r, corresponde a

0.3,ueVpara 0 alargamento de energia (<1E--h/r). Tal alargamento corresponde a
3mK em unidades de temperatura. A temperatura de 3mK e muito menor do que a
menor temperatura utilizada em nossos experimentos (70mK). Desta forma
concluimos que todos os alargamentos que nos observamos sao somente devido a
alargamento em temperatura sendo os efeitos devidos ao tempo de tunelamento
finito nao observaveis. Na verdade nenhuma satura9ao foi observada no processo
de termoativa9ao a mais baixas temperaturas. Urn tempo caracteristico de 2ns e
consistente com 0 tempo para 0 eletron tunelar para fora do p090 quantico (tempo
de transito), estimado pela altura e largura da barreira do dispositivo (Ver rela9ao
1.30 no capitulo 1 para dedu9ao do tempo de transito de urn eletron numa estrutura
dupla barreira). Em suma, 0 tempo de tunelamento de 2ns para uma corrente tipica
de 85pA da estrutura indica que esta corrente e devida a passagem de 1 unico
eletron atraves dos estados localizados (pois I=ne/r, sendo que para n=l 1=85pA ).

3.6) CONCLUSOES E DISCUSSOES. OBSERV A~AO DE
TUNELAMENTO ATRA vis DE MOLECULAS DOADORAS.
Quando a precisao nas medidas permite a detec~ao da corrente gerada pela
passagem de 1 imico eletron, uma estrutura de dimensoes pequenas pode ser
observada na caracteristica 1(V) dos Diodos de Tunelamento Ressonante. Os
resultados experimentais apresentados nas se~oes anteriores mostram que em
amostras intencionalmente dopadas com Silicio na regiao ativa do dispositivo, e
em voltagens abaixo do pica de ressonancia principal (perto do come~o da
corrente de tunelamento) san observadas estruturas tais como as mostradas nas
figura 3.9, figJ.12 e diversas outras. Estruturas similares san vistas em todos os
dispositivos, embora detalhes san unicos de 1 dispositivo particular, caracteristica
de urn sistema mesosc6pico. Tais estruturas ocorrem em ambas as direc;oes de
voltagens aplicadas sendo a sua forma exata diferente.
Todos os resultados apresentados anteriormente sao de dispositivos onde a
menor largura lateral utilizada e de 6J..lm. Neste tamanho, nao existe a
possibilidade de confinamento lateral estar originando as estruturas observadas a
baixas voltagens. Igualmente, a energia Coulombiana de carregamento para urn
tinico eletron, e2/2C, onde C e a capacitancia de urn diodo planar de largura lateral
6J..lm,e ~ 1OOne V Isto significa que podemos tambem eliminar coulomb blockade
como uma possivel explicac;ao para os efeitos observados. Apesar disso e
importante dizer que nossas observac;oes de estruturas a baixas voltagens sao
muito similares aquelas reportadas por outros autores que realizam experimentos
em diodos submicrons atribuindo os efeitos a coulomb blockade.
Tendo em vista: a dependencia do ntimero de estruturas observadas com a
dopagem intencional de silicio e largura lateral do dispositivo~ a magnitude tipica
das correntes das estruturas isoladas a mais baixas voltagens~ a observac;ao do
perfil do nivel de Fermi do emissor e a comparac;ao da largura das estruturas com 0
nivel de Fermi esperado para as baixas voltagens~ chegamos a conclusao que tais
caracteristicas mostram a observac;ao de tunelamento de 1 eletron e quantizac;ao
nas 3 dimensoes de experimentos de transporte em sistemas macrosc6picos. Os
estados OD, longe de serem uma propriedade de apenas sistemas submicrons, estao
presentes em todos os dispositivos de qualquer tamanho sendo possivel 0
tunelamento para estes estados a uma determinada voltagem aplicada. :E
considerado que as estruturas adicionais sao devidas ao tunelamento atraves de
estados OD, localizados no poc;o quantico dos DTR, com energias bem abaixo da
mais baixa subbanda como mostrado pela figura 3.27. 0 numero destes estados
relacionados a impurezas pode ser controlado via dopagem intencional de Silicio
no poc;o quantico e dimensoes laterais do dispositivo. Esta tecnica e uma

altemativa a fabrica~ao de pontos quanticos (quantum dots) produzindo estados
OD fortemente localizados.
Para as amostras, dopadas intencionalmente no poc;o quantico, as estruturas
adicionais sao mais numerosas e se estendem a valores de voltagem aplicadas mais
baixas (ver figura 3.11 por exemplo). Em muitos, mas nao todos os casos, os
dispositivos nao dopados no po~ quantico possuem picos isolados tais como
mostrado na figura 3.12, para V-20mV.

Nivel de Ressonincia Principal
Niveis de 1 irJ1)lftZa isolada
Estados relacionados a ill1XftZ3S

Figura 3.27 Diagrama de Bandas mostrando 0 nivel de 1 impureza isolada
e os estados relacionados a impurezas abaixo do continuo (nivel de ressonancia
principal). A quantidade de estados relacionados a impurezas num dispositivo
depende do numero de impurezas presentes na regido ativa, ou seja no poro
quantico.

o

estado localizado leva a uma energia bern abaixo do esperado para urn
doador isolado no poc;:oquantico (V-12rneV para urn doador isolado no centro de
urn poc;:oquantico de 9nm de largura). Urn estado localizado deste tipo pode provir
de urn par de doadores pr6ximos [14], 0 qual e estatisticamente possivel numa
mesa deste tamanho, devido a presenc;:a de uma dopagem nao intencional de
doadores no interior da camara de crescirnento. Naturalmente, a populac;:ao de tais
pares aurnenta enormernente nos dispositivos dopados intencionalmente com Si.

Mesrno nas amostras nao dopadas intencionalrnente com Si deve haver a
presen~a de irnpurezas de Si na regiao ativa do po~o quantico devido a
concentrayao residual de irnpurezas na camara de crescirnento ou ate rnesrno
segregayao do Silicio vindo da regiao dopada dos contatos. 0 nurnero de estados
de Silicio presentes na regiao ativa do dispositivo obviarnente depende da sua
largura lateral.

E facil

calcular que para urn dispositivo de area lateral 12J.lrn x

12J.lffi e urna concentrayao

residual de irnpurezas de Si da ordern de 1x 10 14

3

atornos/crn , 0 nurnero de irnpurezas presentes em urn po~o quantico de 9nm e de
aproxirnadamente 130. Neste rnornento irnportante salientar que a densidade de
dopante residual nas amostras crescidas em Nottingham que utilizamos foram
rnedidas anteriormente [15] sendo 0 valor achado de concentra~ao residual tipo n
14
3
1-5xl0
doadores/crn . Utilizando-se destes valores de concentra~ao residual de

e

irnpurezas ve-se que urn dispositivo de largura lateral 12J.lrnpode ter da ordem de
500 atomos de silicio num POyOquantico de 90A.
Assumindo uma dopagem residual de volume ao redor de Ixl014
atomos/cm3, a densidade planar no POyO seria menor do que IxI09atomos/cm2,
mas correspondendo a urna separayao media de 0.3J,!m. Nesta separayao os
doadores podem ser considerados isolados. Porem, urn par com separayao de d
num dispositivo de concentrayao incorporada de dopantes na e area lateral S pode
ser esperado. Com tais concentrayoes residuais (l-5x 1014 impurezas/cm3) em uma
amostra de largura lateral 100J,!m x I 00J.!ill, 0 numero de atomos de Si esperados
num POyOquantico de 9nm de largura, para a concentrayao de Ixl014/cm2 e de
9000L Ve-se claramente pelos resultados apresentados na seyao que a quantidade
de estados relacionados as impurezas (estruturas na curva 1(V) a baixas voltagens)
aumentam real mente com a largura lateral, ou seja aumenta com a area do
dispositivo. Como visto anteriormente apenas 1 desses estados e suficiente para
gerar uma estrutura na caracteristica IxV Na media urn doador nestas amostras
pode ser considerado isolado desde que a separayao media entre esses e 10 vezes
maior do que 0 raio de Bohr. Isto esta em acordo com a constancia de picos
associado a presenya de 1 doador isolado nas amostras dopadas e nao dopadas
intencionalmente com Silicio.
Desta forma as estruturas relacionadas a impurezas observadas saD devidas
ao tunelamento entre urn estado bidimensional no emissor, possivelmente somente
contendo alguns eletrons devido as baixas voltagens, e urn estado localizado no
POyOquantico. A agudez da ativayao e regida pela temperatura capaz de promover
termicamente 0 tunelamento do nivel de Fermi para 0 estado localizado no POyO
quantico. Isto e consistente com as observayoes experimentais. A largura de linha
natural do estado pode ser muito pequena se limitada pelo tempo de permanencia
no POyOquantico, que foi estimado por nos em 2ns.

-«
s:::

50

V(mV)
Figura 3.28 Caracteristicas I(V) de quatro dispositivos diferentes. a)na=O,
largura lateral 12f.l11l. b) na=O, largura lateral l00f.l11l. c) na=4xUf/cm2, largura
lateral 12f.l11l. d) na=4xUf/cm2, largura lateral l00f.l11l. Fica claro a maior
incidencia de estados relacionados a impurezas para amostras mais dopadas e de
area lateral maiores.

Para ilustrar melhor este ponto a figura 3.28 mostra a caracteristica I(V) de
quatro dispositivos diferentes a baixas voltagens. Estruturas ressonantes sao
c1aramente observadas em todos os dispositivos, embora os detalhes sao
particulares de cada dispositivo. Para uma amostra nao dopada, de area lateral
pequena (12 J..Ull, mostrada em a ), a corrente e costumeiramente zero « O.1Ap) ate
voltagens proximas a 90mV (onde sempre existem estruturas advindas de doadores
isolados no po~o quantico). Apesar disso, em alguns dispositivos, picos isolados
podem aparecer a baixas voltagens, como mostrado na figura 3.12 em posi~ao
proxima 20mV. As estruturas extras se tomam mais intensivas para dispositivos de
area lateral maiores e concentra~oes maiores de silicio incorporados no po~o
quantico (b , c e d na figura). A dependencia na area lateral e concentra~ao de
silicio mostram que as estruturas observadas sao relacionadas a presen~a de silicio
no po~o quantico certamente. Alem disso a apari~ao destas estruturas em voltagem
ocorrem a voltagens mais proximas de zero quanto maior concentra~ao de
doadores e area lateral. A energia de liga~ao de tais impurezas, ou pares de
impurezas, pode ser calculada atraves da posi~ao em voltagem. Ressonancias
proximas de voltagem aplicada zero (como aquelas vistas na figura 3.9 por
exemplo) sao devidas a estados cuja energia de liga~ao esta proxima de 35meV.

Tais energias de liga~ao sao esperadas quando irnpurezas de Silicio estao
pr6xirnas nurna distancia da ordern do raio de Bohr. Os niveis profundos
observados podern ser explicados por pares de doadores de silicio situados
pr6xirnos. Na figura 3.29 e apresentada a energia de liga~ao Cb para 0 caso de urn
para e urn arranjo triangular (triangulo isosceles) de doadores separados a urna
distancia d. A linha s6lida representa Eb de urn par de doadores no caso 3D [16a]
sendo que as curvas tracejadas sao calculos para doadores hidrogenio no caso 2D
[16b] que provavelrnente e uma aproxima9ao melhor para 0 nosso caso onde os
pares estao dentro de urn po~o quantico de 90 A. Quando a separa~ao entre os
doadores diminui, a energia de liga~ao aurnenta. No limite de separa~ao zero, Cb se
aproxima 0 valor esperado de Z250 onde Z e 0 nurnero de doadores no agrupamento
e co a energia de liga~ao de 1 doador isolado. Note que por esses resultados
mesrno quando dois doadores estao separados a uma distancia de as (raio de Bohr)
a energia de liga~ao Cb se toma 2 it 3 vezes maior que a energia de liga~ao de uma
impureza isolada co.
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Figura 3.29 Calculo variacional mostrando a dependencia da energia de
ligar;iio de 1 eletron a 1 par de atomos de Silicio no GaAs como funr;iio da
separar;iio entre estes (em termos de raio de Bohr, -100A). it apresentada tambem
o calculo da energia de ligar;iio, em funr;iio da separar;iio de tres atomos de Silicio
numa configurar;iio triangular. A linha salida representa a energia de ligar;iio
para 0 caso de duas impurezas num por;o quantico com dimensoes 90A. A linha
tracejada e 0 calculo para 0 caso de pares de impurezas no volume 3D.

Em urn dispositivo de area 12~ quadrado, e estatisticamente provavel
achar urn par de doadores em uma separa«ao ao redor de looA. Esta separa«ao e
comparavel ao raio de Bohr (a2d=lOnm para um doador ideal no GaAs) sendo
entao urn par teria uma energia de liga«ao rnaior do que urn doador isolado.
Para urn melhor compreensao do fenomeno responsavel pelo surgimento de
estruturas a baixas voltagens, suponhamos que urna area planar S e subrnetida a
uma dopagem planar de impurezas na. Desta forma 0 numero total de impurezas
presentes na area S e N=na*S.
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Figura 3.30 Desenho

esquematico mostrando a incorporar;Qo de N
impurezas separadas a uma distdncia maior do que d (raio de Bohr) em uma area
planar S

A probabilidade de urn segundo atorno (2) lan~ado sobre a area S estar fora
de urn difunetro ao redor do atorno niunero 1 de de dada por (ver figura 3.30):

A probabilidade de tres atornos incorporados na area S estarern separados
por uma distancia d ou maior sena entao:

Desta forma a probabilidade de N atomos inseridos na area planar S estarem
separados por uma distancia maior do que d e dada por:

Bern, se definido Z =

j

obternos para PNo seguinte valor;

Onde (Z),V eo simbolo de Pochhammer [17] (Z)v = (Z)(Z+l) ... (Z+N-1),
para valores de N inteiros. Como 0 resultado obtido descreve a probabilidade de
nenhum par de N impurezas estar a uma distancia d ou menor, a probabilidade de
encontrar-se pelo menos 1 par de impurezas a uma distancia d ou menor e dada
por:
(Z) v

P=
1---

ZN

A figura 3.31 apresenta os valores das probabilidades de haver pelo menos
1 par de impurezas separadas pe1a distancia d ou menor. Tais probabilidades foram
obtidas para os parametros S e na para cada caso das amostras apresentadas como
a,b,c e d na figura 3.28. Para os dispositivos nao dopados intencionalmente foi
assumida uma concentrac;ao residual de 3x1 014 atomos/cm2.Note a similaridade da
curva I(V) esperada com a curva da probabilidade esperada de acharmos urn par a
uma determinada distancia d. Na verdade estruturas a mais baixas voltagens na
curva 101 dos DTR sao simplesmente uma manifestac;ao da probabilidade de
acharmos urn ou mais pares de Silicio a uma distancia d ou menor (obviamente tais
probabilidades aumentam com a area e dopagem intencional do dispositivo). Tais
distancias quando comparaveis ao raio de Bohr podem produzir estados ligados em
maiores energias de ligac;ao, como mostrado na figura 3.29.

o

pico isolado na curva (a) na figura 3.28 corresponde a uma energia de
ligac;ao de 30meY que sugere uma separac;ao entre doadores de aproximadamente
5nm. A probabilidade de achar tal par de doadores numa mesa nao dopada e de
~ 10%. Tal probabilidade esta de acordo com 0 fato de que somente em algumas
das dezenas de dispositivos de pequenas areas medidos haviam tais estruturas

isoladas a tao baixas voltagens. Em contraste, para urn dispositivo de 12um com
concentra~ao de doadores 4xl09/cm2 e l00J.lm nao dopados, a subida da corrente
normalmente ocorre perto da voltagem zero (curvas b e c). Nestes dispositivos
pode-se esperar que 1 par de doadores com uma separayao menor do que 2nm
ocorra, que produziria uma energia hem proxima de 35meV para um POyO
quantico de lOnm. Mesmo dois doadores separados por uma distancia Go (raio de
Bohr) podem levar ao surgimento de um estado 2.5-3 vezes mais fundo do que urn
doador isolado (veja figura 3.29)
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Figura 3.31 Probabilidade de haver pelo menos I par de atomos de silicio
a uma separac;ao d ou menor para os dispositivos cujas caracteristicas 1(V) SaD
mostradas nafigura 3.28. Neste caso a,b,c e d se referem aos mesmos dispositivos
chamados de a,b,c e d nafigura 3.28.

A amilise acima pennite que seja descrita a observa~ao das estruturas na
caracteristica I(V) a baixas voltagens, em termos do tunelamento atraves de pares
pr6ximos de doadores. Para isso foi calculada a probabilidade de forma~ao de tais
pares como fun~ao da concentra~ao de dopantes e area lateral do dispositivo. Cada
estado profundo leva a gera~ao de uma corrente de 1 unico eletron (eIT, T = tempo
de tunelamento) sendo desta forma a corrente total proporcional ao numero de
pares presentes com a energia de liga~ao em tomo da voltagem aplicada.

Finalrnente, para encerar este capitulo, a figura 3.32 apresentada a curva
caracteristica I(V) de urn dispositivos de tripla barreira (dimensoes laterais
lOOlJm).Como pode ser visto pela figura 3.33 sao observadas, abaixo do prirneiro
estado ligado no po~ quantico, estruturas muito similares a aquelas que
observamos no caso dos DTR dupla barreira. Estes resultados sao apresentados
com 0 intuito de ilustrar que este tipo de observa~ao nao e somente inerente aos
dispositivos de dupla barreira. Acredita-se que todos os dispositivos de
tunelamento ressonante possuem estados re1acionados a impurezas disponiveis
devido a presen~a quase inevitavel de irnpurezas.
Barreira Tripla
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Figura 3.32 e 3.33 Caracteristicos I(V) de uma amostra tripla barreira
(dimensoes laterais l00f.U1l) mostrando (em 3.32) tres estados de ressondncia
principal. A jigura 3.33 mostra uma amplificar;iio da regiiio de baixos voltagens
(anterior ao primeiro pico de ressondncia que se encontra na posir;iio -200mV).
Note a presenr;a de estruturos muito similares a que observamos no coso de DTR
barreira dupla.
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Capitulo 4
Singularidade no nivel de

Fermi em Diodos de Tunelamento Ressonante
Neste capitulo sao apresentados resultados correspondentes ao efeitos de
intera~ao da impureza no po~o quantico com os eh~trons no emissor bidimensional.

4.1) INTRODU<;AO
Varios trabalhos recentes tern mostrado que a intera~ao Coulombiana entre
eh~trons, ou entre elt~trons e buracos, e a responsavel pela observa~ao de uma sene
de anomalias envolvendo 0 espectro de energia de metais e semicondutores
proximo a energia de Fermi (&F) [1]. A absor~ao de raios X em rnetais mostra uma
Singularidade no nlvel de Fermi (Fermi Edge Singularity) inicialmente conhecida
como a singularidade Maham-Nozieres-Dominicis (MND) [2]. Mais recentemente,
tern havido urn grande interesse numa peculiaridade similar vista a baixas
temperaturas no espectro de absor~ao optico (Fotoluminescencia) de estruturas
semicondutoras contendo gases de eletrons bidimensionais [3].
A corrente num sistema de tunelamento pode tambem ser influenciada por
intera~oes eletron-eletron e urn grande numero de mecanismos que levariam a
singularidades proximas de &F tern sido propostos [4]. Nos ultirnos anos, tem-se
sugendo que 0 tunelamento atraves de urn ponto quantico (quantum dot) sena uma
nova "ferramenta" para 0 estudo de tais intera~oes. Foi prevista teoricamente
singularidades no nlvel de Fermi usando modelos envolvendo repulsao de eletrons
com diferentes spins (ressonancia de Kondo) [5,6] ou a intera~ao entre 0 eletron

tunelante e 0 gas bidimensional no contato [7]. Embora urn grande numero de
efeitos tern sido observados em semicondutores de dimensoes laterais submicrons
[8], nenhuma evidencia de singularidade de nivel de Fermi foi reportada ate a
realizac;aodo trabalho que e descrito neste capitulo.
Neste capitulo e mostrada a observa~ao de uma singularidade no mvel de
Fermi em Diodos de tunelamento ressonante. Nestes dispositivos os eletrons
tunelam de urn gas bidimensional no emissor para urn estado fortemente localizado
OD.Para investigar 0 processo de tunelamento 2D-OD e enfatizado que no capitulo
anterior foi mostrado que nosso sistema consiste numa sene de estados OD,
relacionados as impurezas. A voltagens apropriadas e possivel observar
tunelamento de eh~trons para os estados OD apesar dos dispositivos analisados
terem larguras laterais bem maiores do que Illm.

4.2) APRESENTA<;AO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A figura 4.5 mostra urn diagrama esquematico de banda de energia para os
dispositivos utilizados neste trabalho a uma detenninada voltagem aplicada. Nestes
dispositivos e conhecido que corrente fIui quando a energia dos eletrons no
emissor 2DEG esta em ressonancia com urn estado no POyO quantico [9]. No
interior da figura 4. 1 mostra-se 0 pica de ressonancia principal devido a mais baixa
subbanda no po yO quantico. 0 grande valor da razao corrente pico-vale, indica a
aha qualidade destas estruturas. Para voltagens abaixo do pica de ressomlncia
principal foram encontradas uma serie de estruturas adicionais como mostradas na
figura 4.1 (V> 70m V) para amostras nao intencionalmente dopadas. Estruturas
similares foram vistas em todos os dispositivos, embora os detalhes SaGunicos de
urn dispositivo particular. Nos dispositivos onde 0 POyO quantico foi dopado
intencionalmente com Si, urn numero maior destas estruturas SaG encontradas a
mais baixas voltagens (como pode ser visto pela figura 4.2). Em muitos
dispositivos nao intencionalmente dopados pode-se achar estruturas isoladas a
baixas voltagens, como mostrada na figura 4.1 para V-20m V. Nos mostramos no
capitulo anterior que estas estruturas adicionais sao devidas ao tunelamento atraves
de estados OD situados no POyO quantico em posiyao de energia abaixo do
primeiro estado de ressonancia principal, como mostrado esquematicamente na
figura 4.5. Tais estados estao relacionados a presenya de pares de impurezas
separadas por uma distancia d da ordem do raio de Bohr (-1 OOA)ou menor.
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Figura 4.1 e 4.2 Diagrama I(V) mostrando estruturas relacionadas as
impurezas a baixas voltagens. A jigura 4.1 corresponde a caracteristica de uma
amostras niio dopada intencionalmente no p090 quantico. A jigura 4.2 apresenta
a caracteristica I(V) para 0 caso de uma amostra com as mesmas caracteristicas
de crescimento da jigura 4.1 diferindo somente pela dopagem intencional de
Silicio no p090 quantico (4xj(f/cm2). Pode-se ver tambem em ambas as jiguras
detalhe mostrando os picos de ressondncia principal (em ambas as polariza90es).

Dois exemplos de estruturas relacionadas a impurezas razoavelmente
isoladas sao apresentadas nas figura 4.3 e 4.4. Na figura 4.3 e mostrada em
maiores detalhes 0 pico isolado ja visto na figura 4.1 sendo que na figura 4.4 e
apresentada a caracteristica
I(V) uma amostra dopada 2x109/cm2.
Urn
comportamento inesperado acontece quando a temperatura da amostra e reduzida.
Este e 0 aumento da corrente de tunelamento perto do inicio da estrutura, ou seja
onde se localiza 0 nlvel de Fermi. Note que cada uma das estruturas mostradas na
figura 4.1 e acompanhada de tal aumento da corrente de tunelamento perto do
threshold, quando a energia de Fermi no emissor alinha com 0 estado de impureza.
Na figura 4.2 pode-se ver algumas dessas estruturas apesar da sobreposi<;ao. A
largura caracteristica de tais picos pode ser tao pequena quanto O.2mV a mais
baixas temperaturas (como mostrado com uma seta na fig 4.4). No geral, como
mostrado na figura 4.4, existem estruturas oscilat6rias a voltagens acima do
threshold porem estas nao tern comportamento dependente com a temperatura. A
singularidade de Fermi e vista em todas as estruturas relacionadas a impurezas,
para temperaturas abaixo de 1K.
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Figuras 4.3 e 4.4 Curvas I(V) mostram em maiores detalhes duas
estruturas a baixas voltagem is 0 ladas. No interior da figura 4.3 e mostrada a
dependencia da corrente de ativac;ao da estrutura como func;ao da temperatura
(T=5,1.2 e O.3K). Uma seta indica na figura 4.4 que a corrente aumenta
bruscamente proximo do nivel de Fermi a baixas temperaturas (os resultados
apresentados em 4.4 sao para T=4.2 e O.3K, solida e tracejado respectivamente).

4.3) TUNELAMENTO 2D-OD. MODELO DE ELETRONS NAO
INTERAGENTES
Para melhor compreensao do efeito responsiwel pelo aurnento da corrente
proximo do nivel de Fermi, vamos primeiro resumir 0 comportamento esperado
para 0 tune1amento ressonante atraves de urn estado de impureza num modelo de
e1etrons nao interativos. Referindo-se a figura 4.5, eletrons tunelam de urn 2DEG
no ernissor para 0 coletor atraves de urn estado localizado com energia Ej, a qual e
considerada com relayao a base da subbanda do 2DEG no emissor. A condutfmcia
atraves do estado localizado para os eletrons a uma dada energia £
[10];

Onde

ICE

K
= Jr "L...<TC,E)

e descrita por

2

K

2deg

Figura 4.5 Diagrama esquematico mostrando 0 Gas bidimensional de
eletrons (2DEG) no emissor proximo da ressomincia com um estado relacionado
a impureza. 0 valor da energia de Fermi no emissor e CF sendo a separar;fio em
energia entre a base do nivel de Fermi e 0 estado relacionado a impureza Ci.

Onde yK sao os elementos de matriz da Hamiltoniana entre 0 estado de
impureza e os estados de eletrons nos contatos. A soma e tomada sobre todos os
estados do emissor (E) ou coletor (C) com os quais 0 estado de impureza de
energia Ci se alinha. Note que desde que 0 estado de impureza e localizado no
espa~o, nao e preciso se preocupar com conserva~ao de momento. Os coeficiente
CE podem ser interpretados como alargamento em energia do myel de impureza
devido ao tempo finito do eletron tunelando atraves das barreiras do coletor e
emissor. Se 0 alargamento e pequeno (nos estimamos r~10mK em nosso

r

experimento), pode-se usar c:5(x) = l 2 a 2 e simplifica-se (4.1) por;
Tr x +a

e2

g( C ) = h rc:5 (C

- C i)

(4.2)

4f f

Onde f=

rc+c Ef E

')

e-

G=-T
Ii
Onde 0 coeficiente de transmissao T e independente da energia do eletron.
No caso do tunelamento ressonante, 0 coeficiente de transmissao na energia de
ressommcia T( c) = (r /Cj)

Onde f(c)

= {I + exp(

~;F]}

-1

e a func;ao distribuic;ao

de Fermi e O(c) e

a func;ao step. A equac;ao 4.4 nos tomamos em conta que os estados do coletor
estao vazios. 0 produto f(c )O(c) simplesmente indica que nao existem estados no
emissor abaixo da base do gas de eletrons bidimensional e acima da energia de
Fermi CF. Se e desconsiderada a dependencia com a energia do coeficiente de
tunelamento f, a caracteristica I(V) e urna simples func;ao step alargada pela
temperatura no nivel de Fermi. A corrente atraves do estado de impureza pode
tambem ser escrita como I=e/r e corresponde a urn Unico eletron fluindo com urn
tempo caracteristico r = tl/f

Modifica~oes nas taxas de tunelamento rC,E a uma voltagem aplicada
podem levar a varia~oes da corrente dentro da estrutura. A maior razao para essas
mudan~as esta na dependencia da matriz de elementos na energia dos estados
dos eletrons no emissor 2DEG e coletor 3DEG. De acordo com ref. [11] temos

r

que:

(4.5)

Onde GO e a energia de liga~ao da impureza e tC,E SaD independentes da
energia dos eletrons & . A razao para 0 decrescimo de reE com 0 acrescimo de
energia pode ser compreendida. As fun~oes de onda dos eletrons livres no emissor
variam com exp(ikr) e dependem da energia do eletron G = tile12m enquanto a
fun~ao de onda da impureza x(r) e localizada numa escala espacial ao com a
energia de liga~ao &0= fi/2mao. A altas energias & > > &0 quando kao> > 1, 0
sobreposi~ao entre estas duas fun~oes de onda (do emissor e impureza) se toma
pequena e a taxa de tunelamento cai. 0 decaimento de rc para baixas energias e
devido a dependencia com J& da densidade de estados 3D.
Desta forma e importante notar que as mudan~as na corrente de
tunelamento deve ter uma dependencia em r pequena. De fato, de acordo com as
equs. 4.5 elas ocorrem numa escala de energia -12meV 0 que e normalmente
maior do que a energia de Fermi, ou seja a largura do Gas Bidimensional de
eletrons. (1-3meV). Desta forma e esperada pequenas varia~oes da corrente de
tunelamento dentro da estrutura. Urn exemplo da caracteristicas I(V) (em unidades
arbitrarias) para 0 caso do tunelamento de urn gas bidimensional (&rl.5meV) para
uma impureza isolada (eq.4.4) e mostrado na figura 4.6 (T;tO). A dependencia da
corrente no modelo descrito nesta se~ao preve a observa~ao do perfil da fun~ao de
Fermi quando 0 emissor alinha com 0 estado de impureza. Pode-se ver tambem
pela figura 4.6 que a corrente apresenta urn aurnento suave dentro da estrutura ao
variar-se a voltagem observando-se a queda da corrente quando 0 estado de
impureza nao esta mais em ressonancia com 0 gas bidimensional de eletrons.
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Voltagem Aplicada
Figura 4.6 Caracteristica I(V) mostrando 0 comportamento esperado
quando considerado um modelo de elhrons niio interagentes. Para temperatura
diferente de zero 0 perfil do nivel de Fermi pode ser visto quando 0 estado de
lmpureza esta em ressondncia com 0 nivel de Fermi (ei = er';

Fica claro observando a figura acima que 0 comportamento I (V) dos
resultados experimentais sao mais complicados do que nosso modelo simples
preve. Porem pode-se concluir que a singularidade na corrente observada nas
curvas I(V) vistas nas figuras 4.3 e 4.4 nao podem ser explicada por urn modelo
onde somente urn elt~tron e considerado. Assim 0 aumento caracteristico da
corrente proximo a energia de Fermi e atribuido a influencia de uma intera~ao
eletron-eletron.
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4.4) TUNELAMENTO 2D-OD. INTERA<:Ao ELETRON TUNELANTE COM 0 GAS BIDIMENSIONAL.

Tres modelos que levam a singularidades pr6ximas do nlvel de Fermi, no
caso de tunelamento assistido por impureza, tem sido considerado recentemente.
Primeiro, a intera.;ao entre eletrons condutores no emissor 2DEG leva a uma
singularidade logaritmica na densidade de estados [4]. Segundo, repulsao entre os
eletrons com spin opostos no Sttio da impureza pode levar a ressomlncia de Kondo
[5,6]. Finalmente, a intera.;ao entre 0 eletron no sitio da impureza e 0 mar de
Fermi no emissor pode causar a chamada singularidade Maham-Nozieres
Dominices (MND) [7]. 0 primeiro efeito importante se 0 caminho livre do
eletron e curto mas e esperado ser muito pequeno no caso dos 2DEG na interface
emissora. Alem disso, seria esperada uma contribui~ao negativa para a corrente de
tuneIamento perto do nivel de Fermi ao inves de aumento como e observado [4]. A
ressomlncia de Kondo tambem leva a uma forma qualitativamente diferente do
observado nos nossos resultados experimentais. A singularidade de nivel de Fermi
de nossos experimentos e muito similar a aquela prevista por Matveev e Larkin
(ML) [7]. De acordo com Matveev Larkin a singularidade e originada de processos
de tunelamento extra devido a intera~ao Coulombiana entre a carga flutuante no
sitio localizado e 0 mar de Fermi no contato. A intera~ao permite que urn eletron
viole os requerimentos de conserva~ao de energia entre 0 estado inicial e final
sendo que 0 eletron pode tunelar para 0 estado de impureza de urn estado inicial
que nao contribui no modelo de particulas nao interagentes. A diferen~a de energia
e transferida para 0 mar de Fermi. A singularidade surge para energia proxima do
nivel de Fermi (Ci=cF)' Isto ocorre porque os processos de espalhamento com
pequenas transferencias de energia saD mais efetivos (Regra de Guro de Fermi)
sendo que 0 principio de Pauli limita 0 processo para somente proximo de CF.

e

Como visto na se~ao anterior quando nao e considerada a intera~ao
existente entre os eletrons a forma da curva corrente voltagem, proximo da
voltagem de threshold ~h, e descrita qualitativamente pela curva pontilhada da
figura 4.7. A influencia da intera~ao eletron-eletron na caracteristica 1(V) descrita
por ML pode ser compreendida se considerarmos que 0 estado localizado, que
dista a uma energia Ci da base do 2DEG, e fonnado por uma impureza de carga
positiva e. Neste caso a carga total da impureza mais 0 eIetron tunelante e zero e
os eletrons no contato nao estao sujeitos a urn campo eletrico extemo ate 0
momento em que 0 estado localizado esta ocupado. Porem, no instante em que 0
eIetron tunela do estado de impureza para 0 coletor uma carga positiva aparece na
impureza produzindo urn potencial atrativo, sentido pelos eletrons no 2DEG. Este
potencial influencia 0 processo de tunelamento podendo ser qualitativamente
entendido por urn simples calculo de corre~ao de primeira ordem da amplitude do

tunelamento com respeito ao potencial U. Desta forma eletrons com momenta
inicial q podem ser espalhados pelo potencial perturbativo para urn estado vazio de
momenta k que esta em ressonancia com 0 processo (amplitude Tk). A amplitude
total deste processo tern a fonna~

(4.6)

Onde as reticencias significam termos de potencias U3,U4 ..•• Deixando a
nao essencial dependencia dos elementos de matriz no momenta pode-se mostrar
que a soma sobre todos os estados livres leva a urna divergencia logaritmica na
amplitude de tunelamento~
t

= T .(1- vULn

D

ci -cF

+ ...)

Onde v e a densidade de estados nas vizinhan~as do nivel de Fermi; D e
uma energia caracteristica da ordem da largura de banda. Desde que 0 potencial
atrativo criado pelo buraco e descrito por negativo U , a corre~ao de primeira
ordem e positiva. Desta forma a expressao correta para a taxa de tunelamento rR
(proporcional ao quadrado da amplitude t) adquire uma dependencia logaritmica
em Ei-CF

Isto muda a forma da curva corrente voltagem (pois a corrente e
diretamente proporcional [' R(11 ) a qualitativamente como mostrado na linha
salida da figura 4.7 em termos de V-Vth

Figura 4.7 Curva caracteristica I(V) mostrando 0 comportamento
esperado para 0 caso de eletrons n50 interagentes (curva pontilhada) e para 0
caso onde e considerada a interac;50 eletron-eletron descrita pela teoria de ML
(curva salida).

Na sequencia estaremos mais interessados no comportamento para a
corrente de tunelamento I(V) proximo de Cj = CF . Nas vizinhan~as do threshold
(V=~h ) a teoria de perturba~ao de primeira ordem nao e aplicavel sendo
necessario levar em conta os termos de ordens maiores na serie mostrada na
equa~ao 4.8.
A maneira mais simples de se resolver este problema e usar a analogia do
conhecido problema de Maham-Nozieres de Dominicis (MND) teoria de absor~ao
de raios X em metais (referencias mais recentes podem ser vistas em [2]).
Contrariamente ao nosso problema, na teoria de MND a transi~ao do eletron de
urn myel profundo localizado para as vizinhan~as do myel de Fermi realizada via
absor~ao de raio X Neste problema a influencia do potencial gerado pelo buraco
criado no momenta da absor~ao do eletron e levado em conta. Desta forma
podemos analisar 0 comportamento I (V) aplicando os resultados da teoria de MND

o primeiro

resultado do rnodelo MND foi obtido por Mahan [12] que
mostrou que a soma dos termos de perturba~ao divergentes na tax as de
tunelamento de ordens rnaiores tern a forma de urna potencia divergente na posi~ao
de threshold. Foi mostrado que:
(4.9)
D
Desta forma definindo-se L = - vI u I Ln--

pode-se igualar a equa~ao

G; -GF

4.8 da seguinte fonna:

D
(

)

i

2v U:

C; -CF

(4.12)
Onde f3 = 2vl

vi

(4.13)

o potencial IV I sentido pelo eh~trons no emissor e devido a presen~a de urn
eletron no sitio da impureza. Este potencial e blindado pelos demais eletrons que
constituem 0 emissor 2D. 0 artificio utilizado por Mahan e outros autores [13,14]
e considerar 0 potencial produzido pela carga imagem da impureza no gas
bidimensional de eletrons para calculo do expoente f3 . Como este potencial e
blindado, a geometria do emissor (2D ou 3D) e importante.

Suponhamos que a direita do plano de urn 2DEG esta situado uma impureza
que tern as coordenadas x=y=O e z= -d. 0 potencial induzido num 2DEG por uma
impureza carregada pode ser calculado pela aproximac;ao Thomas-Fermi [15] se a
concentrac;ao eletronica

no emissor e relativamente

distancia entre a impureza e
potencial tern a forma:

Onde p

=

(x,y) e Mea

0

(ej{,VF

2DEG e muito maior do que

massa eletronica. Como

blindado multiplicado pela densidade de estados v (
de se chegar ao valor de

alta

f3

%

0

« 1). Se a

raio de Bohr,

0

e dado pelo potencial
ti2 ) estamos proximos

f3.

o valor

de f3 so nao e a multiplicac;ao da integral de 4.14 pela densidade de
estados devido ao caracter ondulatorio dos eletrons no emissor. Para obter-se 0
resultado real do potencial blindado pelos eletrons no emissor e necessario
considerar-se 0 comprimento de onda destes eletrons (introduzindo 0 caracter
oscilatorio da blindagem por causa das oscilac;oes de Friedel). Este caracter
ondulatorio e levado em conta multiplicando-se 0 potencial imagem (eq. 4.14)
pelas func;oes de Bessel, que dependem do vetor de onda kF [13,14]:

f3 oc

1
kFd

A soluc;ao exata desta equac;ao pode ser achada na referencia [7] sendo
descrita por:

Onde kF e 0 vetor de Fermi. Nos estimamos a distancia do plano do 2DEG
para 0 sitio localizado (d) como "'25nm assumindo a aproxima~ao de FangHoward para 0 2DEG. Entao, para os primeiros steps, que ocorrem entre 15 e
80mV, nos esperamos f3 no intervalo de 0.1-0.25. A intera~ao dura urn tempo
finito, rc, antes do elt~tron escapar do estado de impureza para 0 contato no
coletor. Este leva a urn alargamento da singularidade em escala de energia f= r Iii,
como descrito em [7];

As figuras 4.8 e 4.9 apresentam duas curvas caracteristicas 1(V) graficadas
de acordo com a equa930 4.18. Nestas sao mostradas a dependencia da corrente
devida a intera9ao eletron-elt~tron como fun9ao de parametros r c e 13. 0 parametro
rc esta relacionado com a transparencia da barreira coletora sendo que 13 esta
relacionado a distancia entre a impureza doadora e 0 2DEG. Tais singularidades
ocorrem na posi9ao de voltagem em que 0 mvel de Fermi esta em sintonia com 0
estado de impureza ou seja no topo do myel de Fermi. Note que para diferentes
valores de r c varia-se a largura do pica gerado pela intera9ao eletron-eletron
enquanto que para diferentes valores de 13 varia-se a amplitude da intera9ao
eletron-e1etron. Nos experimentos nos estimamos que rc em nossos dispositivos e
da ordem de O.lmeV (Tc=10ps) [13].
Desta forma a corrente total e entao qualitativamente descrita como a soma
das correntes dadas pelo modelo de eletrons nao interagentes (mostrado na figura
4.5 e dada pela equa9ao 4.4) adicionado 0 comportamento previsto levando em
conta a intera9ao eletron eletron (mostrados na figura 4.8 e dado pela equa9ao
4.18). A figura abaixo (figura 4.10) apresenta entao 0 comportamento reV)
somando-se os as curvas mostradas em 4.6 e 4.8 respectivamente.
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Figura 4.8 e 4.9 Mostram 0 comportamento da corrente como func;ao da
voltagem no caso da expressao derivada pela interac;ao etetron-eletron. Na jigura
4.8 mostra-se 0 comportamento da corrente para diferentes va/ores de re
(13=0.20). J6 ajigura 4.9 mostra 0 comportamento da mesma corrente devida ao
termo de interac;ao eletron eletron como func;ao de 13, para um valor de rc
constante.
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Figura 4.10 Caracteristica 1(V) levando-se em conta os modelos de
etetrons interagentes e nao interagentes (para 0 caso de diferentes va/ores de re).
Para isso somou-se as curvas mostradas najigura 4.5 e 4.7.

Para descrevermos a forma observada da FES dos resultados experimentais
obtidos assumimos que a corrente total inclui ambos os termos de 1 elt~tron de a
contribui~ao de muitos corpos dada por equa~es 4.4 e 4.18 respectivamente. 0
valor absoluto da corrente de muitos corpos na equa~ao 4.18 e nao conhecido
sendo usado como parfunetro de ajuste. Tambem, foi permitido rc variar em tomo
de O.lmeV para obten~ao do melhor ajuste com do resultado experimental. A
figura 4.11 mostra 0 melhor ajuste para baixas temperaturas da caracteristica 1(V)
mostrada na fig.4.3. 0 coeficiente fJ e calculado como -0.22 para esta voltagem
aplicada sendo que 0 ajuste leva fc ~ O.2meY. Para outras amostras, as
singularidades sao tambem descritas por valores de f c com fatores entre 3 e
O.lmeV Para ficar mais completo multiplicamos a equa~ao 4.18 peia fun~ao de
Fermi f( c), ao inves de usar a fun~ao theta (degrau) como na ref. [7]. Isto nos
permite ajustar as curvas I(V) para todas as temperaturas abaixo de 1.5K. Para
temperaturas maiores, quando KBT > rc , 0 alargamento da FES pela temperatura,
se torna importante. Embora a fig.4. 11 mostra acordo qualitativo com a teoria ML,
nos notamos que as Equa~ao 4.18 e derivada para voltagens proximas do
Threshold. Em suma, 0 coeficiente numerico 3/4n na equa~ao 4.18 e valido
somente para 0 caso que k4» I enquanto nos tratamos com a situa~ao onde a
intera~ao e bastante forte k4 -1 [16].
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Figura 4.11 ComparaC;Qo dos resultados experimentais com as teorias. A
linha salida e a curva experimental em 70mK para 0 caso da caracteristica
mostrada em 4.3. A curva ponti/hada e 0 comportamento esperado pela teoria de
ML. A curva tracejada e aquela onde somente 0 modelo de eletrons nao
interativos e considerado.

Conc1uindo, nos achamos uma intera~ao e1etron-e1etron como urn
destacave1 efeito no tunelamento entre urn gas 2DEG degenerado e urn estado
fortemente localizado. Uma caracteristica distinta e observada na curva I(V) a
baixas temperaturas quando a energia de Fermi se alinha com 0 estado de energia
localizado. Nos atribuimos esta caracteristica a interayao Coulombiana entre a
carga flutuante no sitio de impureza e 0 2DEG e descrevemos os resultados em
termos da teoria de ML.

4.5) A INFLUENCIA DO COLETOR NAS CARACTERISTICAS

DO TUNELAMENTO

PARA ESTADOS DE IMPUREZAS EM

DIODOS DE TUNELAMENTO RESSONANTE
Alern das caracteristicas rnencionadas neste capitulo e no capitulo 3 a
respeito do tunelamento para estados re1acionados a irnpurezas em DTR, existem
mais urna caracteristica que rnerecern urn destaque especial. Esta e a dependencia
da posiyao de cada estrutura como fun~ao da polarizavao aplicada (direta ou
reversa). Nos dispositivos de dupla barreira simetricas as ressommcias SaD
esperadas ocorrerem nas rnesrnas posiyoes de voltagern quando cornparadas as
diferentes polariza~oes. Isto e verdadeiro para 0 pica de ressommcia principal mas
nao e 0 caso para as ressonancias subthreshold advindas da presen~a de impurezas.
Embora os picos que podem ser identificados isoladamente ocorram em posi~ao de
voltagem, direta e revers a, relativamente similar a posi~ao exata da ressonancia
pode variar significativamente com a dire~ao da voltagem aplicada. As varia~oes
observadas na voltagem (para a ressonancia para 0 mesmo estado relacionado a
impureza) L1V=V+ - I V_I e aleat6ria. A figura 4.12 mostra as caracteristicas I(V)
para 0 mesmo dispositivo no caso de voltagem direta e revers a aplicada. A
voltagem e corrente revers a mostradas estao em modulo de forma a facilitar a
compara~ao entre as diferen~as relativas das ressonancias L1V
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Figura 4.12 Caracteristica 1(V) para voltagens direta e reversa (a-direta,
b-reversa) mostrando as diferenr;as em termos de posir;Qo relativa dos estados
relacionados a impurezas. No interior da figura e mostrado um DTR polarizado
com doadores nO-oblindados no cole tor.

Para explicar a assimetria na posi~ao em voltagem das ressonancias (com
rela~ao a polariza~ao aplicada) levarnos em conta a distribui~ao randomica das
irnpurezas nas regioes forternente dopadas dos contatos. A urna determinada
voltagem aplicada, espera-se que parte dos doadores no contato coletor esteja na
regiao depletada como mostrado na figura no interior de 4.12. As impurezas
positivarnente carregadas nesta regiao ficam nao blindadas pelos eletrons
submetendo 0 po~o quantico a urn potencial eletrostatico adicional ainda nao
considerado por nos neste trabalho [17]. Desta forma a energia de ressonancia de
urn estado forternente localizado (relacionado a irnpureza) flutua dependendo da
posi~ao deste estado com rela~ao as flutua~oes eletrostaticas provenientes dos
plano de doadores nao blindados no coletor. Cada dire~ao de polaridade aplicada
tern uma diferente distribui~ao de doadores nao blindados no coletor variando
aleatoriamente a energia de carla estado localizado dependendo da polaridade
aplicada. As caracteristicas I(V) apresentadas na figura 4.12 mostram que quanto
maior a voltagem aplicada (ou seja maior 0 numero de doadores nao blindados no
coletor) maior ILlV I. Desta forma acreditamos que LlV seja a medida da amplitude
da f1utua~ao do potencial gerado pelos doadores no coletor. Note que embora 0
conceito de f1utua~ao do potencial devido a presen~a de doadores de Silicio e
largamente usado para 0 caso de urn 2DEG em uma heteroestrutura dopada
modularmente, nenhuma compara~ao direta entre experimento e teoria tern sido
apresentada ate 0 presente momento. Estes dispositivos que tratamos neste
trabalho podem ser utilizados para 0 estudo de confirma~ao de tais teorias.
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Conclusao
Quando a precisao nas medidas de corrente e voltagem permite~ uma sene
de estruturas sao observadas na caracteristica I (V) de DTR de dimensoes laterais
macrosc6picas e mesoscopicas. Neste trabalho foi mostrado que a incidencia destas
estruturas e tao maior quanto maior 0 nfunero de impurezas no po~o quantico. A
presen~a de estruturas relacionadas a impurezas em posi~ao de voltagem bem
abaixo do esperado para urn doador de Silicio isolado foi tambem explicada. A
probabilidade de encontrar-se pares de impurezas pr6ximas (separar;ao -- raio de
Bohr) mostra que a incidencia de estruturas a mais baixas voltagens esta
relacionada com agrupamento de impurezas que geram estados mais fortemente
ligados. Tais estados relacionados a impurezas sao OD sendo que seu nfunero po de
ser control ado via concentra~ao de dopantes na regiao ativa e largura lateral do
dispositivo. Esta tecnica de produ~ao de estados OD e altemativa ao confinamento
lateral imposto por litografia. Note que no caso de DTR com a presen~a de
impurezas no po~o quantico pode-se observar tunelamento para estados OD mesmo
em dispositivos de dimensoes laterais macroscopicas.
A presen~a de urn estado OD no po~o quantico foi explorada. Devido as leis
de conserva~ao eletrons no emissor bidimensional tunelam desde 0 nivel de Fermi
ate a base sem restri~oes de momenta (0 estado OD aceita qualquer componente de
momento). Desta forma a caracteristica 1(11 reflete 0 perfil do gas bidimensional de
eletrons no emissor. Esta tecnica esta sendo chamada de Espectroscopia de
Tunelamento Ressonante pois ao varrer-se a voltagem faz-se uma "espectroscopia"
do emissor.
Quando uma estrutura relacionada a impureza e identificada isoladamente,
caracteristicas adicionais sao observadas. Uma delas e 0 aumento brusco da
corrente de tunelamento proximo da posi~ao em que 0 nivel de Fermi se alinha com
o estado de impureza. Tal aumento e observado nas mais baixas temperaturas
realizadas nos experimentos (T<lK). Este efeito pode ser explicado atraves da
teoria de Matveev e Larkin de tunelamento de urn gas bidimensional de eletrons
para urn estado de impureza OD. 0 aumento na corrente de tunelamento e causado
pela perturba~ao Coulombiana imposta pelo chaveamento da carga da impureza
durante 0 tunelamento. Tal perturba~ao faz com que eletrons que nao estejam em
ressonancia (num modelo de eletrons nao interagentes) possam participar do
processo de tunelamento aumentando assim a corrente. 0 efeito se restringe as
regioes proximas ao nivel de Fermi devido ao Principio de exclusao de Pauli.

A possibilidade de aplica~ao da tecnica de Espectroscopia de Tune1amento
Ressonante em outros sistemas e uma oportunidade unica, devido a novidade desta
tecnica. Novas amostras e experimentos poderiam ser idealizados utilizando-se esta
tecnica para 0 estudo de incorporafYaoe formafYaode complexos de impurezas em
semicondutores crescidos a temperaturas diferentes.
Outra possibilidade estimulante e a fabricafYaode DTR onde 0 pOfYO
quantico
e mais estreito de forma a poder-se observar tunelamento para estado excitados
(tipo-p) relacionados a impurezas isoladas. Tais estados excitados ja foram
previstos em trabalhos te6ricos publicados por Greene e Bajaj mas nunca
observados em medidas de transporte.
A tecnica de Espectroscopia de Tunelamento Ressonante mostrou-se util na
observa~ao de uma Singularidade no nlvel de Fermi (intera~ao a nlvel elt~troneletron). Novas caracteristicas relacionadas a gases bidimensionais de eletron
podem certamente ser estudadas no futuro atraves desta tecnica. Para isso novas
amostras precisariam ser idealizadas com 0 intuito de observar-se caracteristicas
mais especificas.
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