
TEXTO QUE SINTETIZA O TRABALHO CIENTíFICO DO CANDIDATO

PARA OBTENÇÃO DO TíTULO DE LlVRE-DOCENCIA

NANOESTRUTURAS SEMICONDUTORAS

Prof. Dr. Euclydes Marega Junior

Departamento de Físicae Ciência dos Materiais

Instituto de Físicade São Carlos

Universidade de São Paulo

São Carlos

Agosto 2007

I e se. U 5 P SERViÇO CE eIB~IOTEC, r INFORMAÇAO



Dedico este trabalho a minha esposa

Joselaine e aos meus filhos Gabrielle,

Guilherme, Felippe e Diego.

SERViÇO CE eIB~IOTEClfSC-USP \NFORMACAO



íNDICE
I-INTRODUÇÃO 1

11- NANOESTRUTURAS SEMICONDUTORAS 3

111 PONTOS QUÂNTICOS SEMICONDUTORES AUTO-ORGANIZADOS:

PROPRIEDADESÓPTICAS E ELETRÔNiCAS 9

111.l-lntrodução 9
111.2- Pontos Quânticos Auto-Organizados 9

111.3- Trabalhos realizados no tema 10

IV PONTOS QUÂNTICOS SEMICONDUTORES AUTO-ORGANIZADOS:

PROPRIEDADESESTRUTURAiS 22
IV.l-lntrodução 22

IV.2 -A Influência da Superfície na Formação de Pontos Quânticos 22

IV.3 - Trabalhos realizados no tema 24
V - ORDENAMENTO DE NANOESTRTURAS SEMICONDUTORAS AUTO-

ORGANIZADAS 62

V.l-Introdução 62

V.2 - Ordenamento Vertical e Lateral de Pontos Quânticos 62

V.3 - Trabalhos realizados no tema 66

VI - NANOESTRTURAS SEMICONDUTORAS ARTIFICIAIS OBTIDAS POR TÉCNICAS

LITOGRÁFiCAS 89

VI.l-lntrodução 89

VI.2 - Processos envolvidos em Nanofabricação a partir de Técnicas

Litográficas 89

VI.3 - Trabalhos realizados no tema 91

VII- PONTOS QUÂNTICOS: DETECÇÃOE EMISSÃO DE RADIAÇÃO 116

Vll.l-lntrodução 116

VI1.2 - Detecção e Emissão de Radiação a partir de Pontos

Quânticos 116

VI1.3 - Trabalhos realizados no tema 117

VIII- NANOESTRUTURAS SEMICONDUTORAS FERROMAGNÉTICAS 135

VIII.l-lntrodução 135

VII 1.2- Semicondutores Magnéticos Diluídos 136

VII1.3 - Trabalhos realizados no tema 141

IX - FUTURO DAS PESQUISAS EM MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

SEMICONDUTORES 164

SERVIÇO CE BIB~IOTECIfSC-USP \NFORMACAO



1

1- INTRODUÇÃO

o texto aqui apresentado traz uma síntese das linhas de investigação

que venho desenvolvendo no tema Nanoestruturas Semicondutoras. Apesar de este

ser um texto que sintetiza o trabalho que venho realizando durante os últimos doze

anos, o formato com o qual decidimos organizá-Io é bem similar ao de uma tese

tradicional. Procuramos introduzir no início de cada capítulo uma apresentação geral

sobre o tema que é discutido nos trabalhos científicos, com conceitos básicos, para

que este também possa ser utilizado como referência futura para uma introdução

rápida aos temas abordados.

O foco principal deste trabalho é o estudo das propriedades de nanoestruturas

semicondutoras, obtidas a partir do crescimento e/ou do processamento de

compostos semicondutores do grupo III-V. Quase que a totalidade dos trabalhos foi

realizada com nanoestruturas obtidas pelo processo de auto-organização durante o

crescimento epitaxial.

A divisão em capítulos é feita tentando-se cobrir os vários tópicos de atuação

nesta área, desde o estudo das propriedades fundamentais até aplicações

tecnológicas, como o uso de nanoestruturas na emissão e detecção de radiação,

incluindo ainda o tópico mais recente que trata de nanoestruturas semicondutoras

magnéticas. Tratamos ainda num dos capítulos, de trabalhos feitos com

nanoestruturas obtidas pela técnica de litografia com feixe de elétrons e auto-

organizadas sob substratos pré-gravados.

Ao final de cada capítulo são inseridos os trabalhos mais relevantes sobre o

tema abordado no capítulo. Todos os trabalhos apresentados aqui foram publicados

em revistas indexadas de circulação internacional, realizados em colaborações e como

parte do trabalho desenvolvido por alunos de pós-graduação. A seqüência dos

capítulos traz aproximadamente a cronologia com que as pesquisas foram sendo

desenvolvidas, podendo haver ou não trabalhos mais atuais em cada tema abordado.



2

o texto inicia com uma breve introdução, no capítulo li, discutindo de forma

geral o tema de nanoestruturas, possíveis aplicações tecnológicas e uma comparação

entre arranjos produzidos pela natureza a partir da auto-organização.

No capítulo 111discutimos temas básicos como propriedades ópticas e

eletrônicas de pontos quânticos semicondutores obtidos pelo processo de auto-

organização. No capitulo IV discorremos sobre as propriedades estruturais

(distribuição, influência dos parâmetros de crescimento entre outros) de pontos

quânticos e como estas afetam as propriedades ópticas.

O processo de auto-organização no crescimento de pontos quânticos depende

fundamentalmente das condições nas quais o crescimento foi realizado. Geralmente as

distribuições de pontos não obedecem a um padrão de ordenamento. Isto, porém,

pode ser controlado a partir das condições de crescimento e da configuração inicial da

superfície. O controle destas permitiu que pontos quânticos de InMnAs obtidos através

de epitaxia a baixas temperaturas (300°C), fossem ordenados em arranjos de cadeias

lineares conforme será discutido no capítulo VIII. O ordenamento de pontos quânticos

será abordado no capítulo V.

No capítulo VI faremos uma breve abordagem de pontos quânticos e

nanoestruturas obtidas por técnicas litográficas e crescidas sob substratos pré-

gravados.

As pesquisas realizadas com o uso de pontos quânticos na detecção e emissão

de radiação serão abordadas no capitulo VII. Este tema seria a componente mais

próxima do desenvolvimento tecnológico de todo o trabalho realizado.

Finalmente concluímos com a exposição dos resultados obtidos com

nanoestruturas semicondutoras magnéticas. Nanoestruturas magnéticas, mais

precisamente pontos de InAs dopados com o íon Manganês são estruturas muito

interessantes porque são semicondutores que apresentam comportamento

Ferromagnético.

O capítulo IX corresponde a opiniões pessoais sobre o futuro da pesquisa em

Nanoestruturas Semicondutoras.
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11 - NANOESTRUTURAS SEMICONDUTORAS

Pode-se afirmar que um dos motivos do avanço da Nanociência é devido ao

desenvolvimento de técnicas de investigação com resoluções que podem chegar até a

resolução atômica. Em Física da Matéria Condensada as técnicas de microscopia de

varredura de "prova" tiveram, e ainda têm um papel fundamental neste avanço.

Imagens com resolução atômica, como a mostrada na figura 1.1, impressionam pelos

detalhes revelados da natureza atômica em arranjos periódicos e também pela

presença de defeitos.
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Figura I. l-Imagem de 150xl50Á da superfície (4x2) de GaAs obtida através de microscopia

de tunelamento em ultra-alto vácuo (resultado próprio).

Na figura 1.2pode-se observar os detalhes de um ponto quântico (ilha) de InAs

sobre uma superfície de GaAs obtido através de Epitaxia por Feixes moleculares.
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Figura I. 2 - Vista em 3D de um ponto quântico de InAs/GaAs cujo o diâmetro é de

aproximadamente 20nm e altura 8nm obtida por Microscopia de Tunelamento em Ultra-alto

vácuo(resultado próprio).

Junto com todo o desenvolvimento da ciência em nano-escala, caminha a

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

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

microeletrônica a reduzir cada vez mais as dimensões laterais dos dispositivos

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

algumas dezenas ou centenas de distâncias interatômicas, novas propriedades surgem

devido aos efeitos quânticos induzidos pelo confinamento dos portadores de carga. As

estruturas assim obtidas são chamadas de estruturas de baixa dimensionalidade,

sendo bidimensionais (2D), unidimensionais (10) e zero - dimensionais (00) quando o

movimento dos portadores de carga fica quantizado, respectivamente, em uma, duas

ou três direções. O uso de tais estruturas em dispositivos semicondutores permite a

obtenção de mobilidades e eficiências ópticas maiores, além de possibilitar a

fabricação de novos dispositivos como, por exemplo, transistores de um único elétron.

No caso específico de um laser semicondutor, o efeito das estruturas de baixa

dimensionalidade está ilustrado na figura 1.3: a diminuição da dimensionalidade
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produz um aumento e um estreitamento significativos do ganho espectral do laser,

diminuindo a corrente limiar e aumentando a eficiência do dispositivo.

10' ~-----._--------. -----1
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2.10' '--_----.JLL'--'---_-'----"----"-_--L--'-------'_L __ --"
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Figura 1.3- Ganho espectral de um laser semicondutor para vários graus de confinamento da

região ativa.

O que convencionamos chamar de ponto quântico é a estrutura obtida quando

as dimensões laterais de um cristal são reduzidas abaixo do comprimento de onda de

De Broglie para o elétron. O movimento das partículas neste cristal não pode mais ser

tratado de forma clássica, sendo a mecânica quântica usada para descrever tal

movimento. O confinamento dos portadores tem uma conseqüência direta no

espectro de energia da estrutura, isto é, na sua densidade de estados, já que a energia

cinética da partícula passa a ter valores discretos permitidos na direção do

confinamento.
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Figura 1.4 - Representação esquemática de estruturas 3D, 20, 10 e 00

o último grau de confinamento é atingido quando as dimensões laterais do

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

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

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

domínio na fabricação de filmes semicondutores ultrafinos. Estruturas 2D tais como

poços quânticos (QW - "quantum well"), heterojunções e super-redes foram assim

produzidas com sucesso e já se encontram comumente em dispositivos como

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

estruturas 1D e OD - isto é, fios e pontos quânticos - processos litográficos foram

utilizados para a redução das dimensões laterais dos filmes semicondutores.

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

produzirem a deterioração dos filmes, o que levou à busca de técnicas alternativas de

fabricação de nano-estruturas. Entre elas, o uso de materiais que se auto-organizam

naturalmente em estruturas nanométricas, vem sendo um caminho promissor para a

produção de fios e pontos quânticos.

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

semicondutores cujos parâmetros de rede diferem em alguns pontos percentuais,

resulta na formação de ilhas tridimensionais nanométricas. Devido a suas excelentes

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

produção, essas pequenas ilhas se tornaram candidatos para atuar como pontos

quânticos (QDs - "quontum dots") em dispositivos semicondutores, atraindo o

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

facilmente incrementada pela justaposição das regiões ativas, exatamente como no

caso de uma super-rede de poços quânticos.

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

acoplamento eletrônico, efeito piezo-elétrico, segregação de material, defeitos, ...)

presentes em pontos quânticos (QDs) e super-redes de QDs fazem com que a sua

influência nas propriedades eletrônicas seja ainda matéria de estudo.

A auto-organização em nanoescala é um fenômeno presente na natureza. O

surgimento de partículas em escala nano-métrica e ordenadas é o resultado de

milhões de anos de evolução. Um exemplo muito interessante é a cor (efeito visual)

presente nas penas de certas aves, como as de um Pavão. Uma análise mais cuidadosa

da estrutura de sua pena revela que esta é composta por partículas nanométricas (com

um diâmetro típico de 200nm), ordenadas formando um arranjo que produz um

espalhamento angular da luz incidente, responsável pelo efeito visual de cores que é

observado. A imagem da figura 1.5 corresponde a estrutura presente numa pena de

Pavão. O mais fascinante é que estruturas que lembram muito este arranjo podem ser

obtidas em laboratório a partir de materiais semicondutores.

A figura 1.6 representa uma imagem de AFM (microscopia por força atômica) de

multicamadas de pontos quânticos de Ino.4Gao.6Asordenados numa superfície de GaAs.

Arranjos como este podem ser obtidos, desde que se estabeleçam as condições

favoráveis para que a auto-organização ocorra de maneira organizada.
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Figura 1.5- Imagem obtida por microscopia eletrônica de transmissão de uma pena de Pavão

(resultado próprio)

•

Figura 1.6- Imagem de Microscopia de Força Atômica (AFM) de multicamadas de pontos de

Ino.4Gao.lAssobre GaAs.
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111 PONTOS QUÂNTICOS SEMICONDUTORES AUTO-

ORGANIZADOS: PROPRIEDADES ÓPTICAS E ELETRÔNICAS

11I.1- Introdução

Neste capítulo apresentamos os trabalhos que discutem conceitos

fundamentais relacionados com a estrutura eletrônica de pontos quânticos auto-

organizados semicondutores. Faremos no item seguinte uma breve discussão de como

estes podem ser obtidos pelos processos de auto-organização.

11I.2 - Pontos Quânticos Auto-organizados

Estruturas auto-organizadas também podem ser produzidas durante o

crescimento epitaxial de um material semicondutor que possui um desacordo

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

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

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

ao atingir certa espessura, a energia de deformação armazenada no filme se torna alta

demais, sendo mais favorável uma reorganização do mesmo. Dependendo da energia

superficial do sistema, esta reorganização pode ocorrer através da criação de

deslocações ou através da formação espontânea de ilhas tridimensionais. Este modo

de relaxamento é conhecido como transição de Stranski-Krastanow (SK) e está

ilustrado esquematicamente na figura 111.1.

InAs

Figura 111.1- Transição de Stranski-Krastanow durante a formação de ponto de InAs/GaAs. À esquerda,

a espessura el está abaixo da espessura crítica ec, o crescimento é bidimensional e o filme estressado.

À direita, a espessura ez ultrapassa a espessura crítica ec, e o crescimento se torna tridimensional
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As ilhas formadas neste modo de crescimento têm dimensões laterais da

ordem de algumas dezenas de nanômetros e não apresentam defeitos estruturais nem

deslocações, apesar de terem uma estrutura cristalina altamente estressada. Devido à

sua formação natural, obtém-se uma distribuição de tamanhos ao redor de um valor

médio. O ajuste das condições de crescimento permite, entretanto, certo controle da

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

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

produzidas em vários sistemas semicondutores, tais como Si1-xGeJSi, InxGal_xAs/GaAs,

InGal-xPJlnP, Znl_xCdxSe/ZnSe. Além disso, as ilhas são formadas durante a epitaxia,

sendo então possível integrá-Ias facilmente como região ativa em heteroestruturas

semicondutoras para a fabricação de dispositivos, principalmente opto-eletrônicos.

11I.3- Trabalhos realizados no tema

O trabalho publicado e intitulado "Exciton localization and temperature

stabi/ity in self-organized InAs quantum dots"( Apl. Phys. Lett. 68 (2), p. 205-7, 1996) é

o trabalho que nos deu o maior reconhecimento nesta área.

Neste primeiro trabalho, reportamos pela primeira vez o comportamento não

usual da largura de linha a meia altura (FWHM) de emissão de fotoluminescência para

distribuições de pontos quânticos de InAs/GaAs. Foi observado um decréscimo

anômalo do valor da FWHM com a temperatura.

Este fenômeno pode ser explicado da seguinte forma: uma energia térmica

suficiente pode dissociar o éxciton nos estados zero-dimensionais (OD) de energia mais

próxima da banda de condução (estados (1) na Fig. 111.2), liberando assim portadores

de carga. Em seguida, esses portadores movem-se até estados OD de mais baixa

energia (estados (2) e (3) na Fig. 111.2), onde formam um éxciton de energia menor.

Devido à distribuição estatística dos tamanhos de QDs, esses portadores livres têm

uma probabilidade maior de formar o éxciton nos QDs cujo tamanho é o tamanho

predominante. Portanto, no espectro de PL observa-se uma diminuição do lado mais

alto em energia, e um aumento da emissão da região central do espectro, produzindo

assim uma largura de linha menor (veja Fig. 111.2).
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Figura 11I.2- Representação esquemática da estrutura de energia dos pontos quânticos de

tamanhos diferentes (esquerda) e da sua contribuição no espectro de PL (direita). Na temperatura T2

(T2>T1), a FWHM é menor que em T1 devido ao esvaziamento dos QDs de tipo 1pela agitação térmica

e à recombinação preferencial dos portadores livres nos QDs de tipo 2, majoritários na amostra.

No trabalho "Correlation between structural and optical properties of InAs

quantum dots along their evolution"(J. Cryst. Growth 227-228, p. 1025-1028, 2001)

inserido ao do capítulo IV pode ser uma boa referência de leitura neste tema.

O artigo "High index orientation effects of strained self-assembled InGaAs

quantum dots" (J. Vac. Sei. Tech. B 14 (3), p. 2212-5, 1996), também representa uma

referência no tema pelo seu caráter pioneiro. Nele mostramos que as propriedades

ópticas estão correlacionadas com o tipo de superfície utilizada no crescimento.

Recentemente publicamos em colaboração com o Or. G. Medeiros o trabalho

intitulado "Spin splitting of the electron ground states of InAs quantum dots". Appl.

Phys. Lett". 80 (22), p. 4229-4231, 2002. Este trabalho vem tornando-se uma

referência na área porque trata da determinação experimental do fator g para o

estado fundamental de um ponto quântico de InAs. O trabalho é citado por vários

grupos que desenvolvem pesquisa nesta área, tema este relacionado com computação

quântica a partir de nanoestruturas.
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IV PONTOS QUÂNTICOS SEMICONDUTORES

ORGANIZADOS: PROPRIEDADES ESTRUTURAIS

AUTO-

IV.l-lntrodução
Devido ao caráter natural do seu processo de formação, pontos quânticos auto-

organizados não possuem as mesmas dimensões, porém, apresentam certa

distribuição estatística de tamanhos ao redor de um valor médio (altura e diâmetro).

No entanto, as flutuações de tamanho observadas não ultrapassam 20%. Essa

distribuição tem uma conseqüência direta nas propriedades ópticas de estruturas com

QDs. De fato, vemos que a distribuição nas dimensões introduz uma distribuição nos

níveis eletrônicos de QDs e, portanto, uma distribuição espectral da intensidade

emitida pela estrutura. Um dos desafios atuais para o uso de QDs em lasers, por

exemplo, é a determinação das condições de crescimento ideais que levam a um

estreitamento desta distribuição.

A densidade planar de pontos quânticos obtidos por auto-organização é da

ordem de 1010_1011cm-2
. Assumindo uma rede regular quadriculada de QDs, essas

densidades resultam em distâncias que variam entre 35 e 100nm, entre o centro de

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

quânticos vizinhos é, portanto, fraca ou inexistente, já que a função de onda do

elétron é altamente localizada dentro do QD. Por outro lado, embora constituam

arranjos densos, a área recoberta por QDs é somente uma pequena parte da superfície

da estrutura, estimada em menos de 10%. Uma cobertura superficial maior é também

indicada para se obter dispositlvos mais eficientes.

IV.2 - A influência da superfície na formação de Pontos Quânticos
A superfície do substrato no qual é crescido um QD tem um papel

determinante no processo. Isto é devido à influência direta do ordenamento das

espécies atômicas da camada que está sendo crescida, através das interações entre a
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camada atômica mais externa da superfície do substrato e os átomos adsorvidos na

camada que está sendo crescida. Quando compostos III-V são crescidos em substratos

de GaAs, por epitaxia por feixes moleculares (MBE), a orientação do substrato

influencia consideravelmente no processo de incorporação de dopantes e nos

processos de difusão.

111

510 210

331
551 -

h)

221

100~~~ +- -.
110

Figura IV.1- Representação esquemática (a) do triângulo unitário estereográfico e (b) da seção
transversal do cristal do GaAs vista ao longo da direção. Os planos (100), (111), (011), (211) e (311).

A estrutura da superfície determina a configuração inicial da distribuição, ou

pela presença de "steps", como os gerados em superfícies (nll)B ou mesmo pela

anisotropia, caso da superfície (100). O resultado que esta mostrado na figura IV.2

representa pontos quânticos de InO.4GaO.!ÃSobtidos em várias superfícies. O "inset" do

lado direito representa a transformada de Fourier do padrão observado na superfície e

indica o grau de correlação entre os primeiros vizinhos. As imagens de AFM da

esquerda foram obtidas usando-se moléculas de AS4 como "background" durante o

crescimento, e as equivalentes da direita, com moléculas de AS2. Descobrimos que o

uso destas atua como um "inibidor" do processo de difusão na superfície do substrato.



24

Figura IV.2 - Uma camada de QDs de InO.4GaO.~sobtidos em diferentes planos. O "tnset' da figura
mostra a correlação que há entre os vizinhos.

A introdução de planos (nll)B altera os mecanismos de difusão devido à
introdução de "steps" na superfície ao longo da direção [1-10]. O resultado acima faz

parte de uma comunicação apresentada no encontro de outono da Materiais Research

Society em 2006.

IV.3 - Trabalhos realizados no tema
Este é o tema no qual temos um grande número de trabalhos realizados. A

maioria delas trata do estudo das propriedades de pontos quânticos crescidos em
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superfícies da família (nll). Trabalhos feitos em colaboração com o Dr. A. Quivy

mostram uma bela coleção de resultados da dinâmica de formação de pontos de InAs

na superfície de GaAs (100). Representam um excelente conteúdo bibliográfico sobre o

tema. Dentre todos o que mais é o mais citado é o trabalho "Self-orqanized InGaAs

quantum dots grown by molecular beam epitaxy on (100), (711)AIB, (511)AIB, (311)AIB,

(211)AIB, and (lll)AIB oriented GaAs". (J. Cryst. Growth 169 (3), p. 424-8, 1996), devido ao

seu pioneirismo no tema.
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v- ORDENAMENTO DE NANOESTRUTURAS SEMICONDUTORAS

AUTO-ORGAN IZADAS

V.l - Introdução

Como vimos nos capítulos anteriores, pela própria natureza do processo

de auto-organização, as nanoestruturas são produzidas aleatoriamente na superfície

do substrato e com uma distribuição característica de tamanhos. As condições que são

utilizadas no crescimento têm uma influência fundamental neste processo. Além do

ordenamento vertical, pode-se criar, a partir do controle da difusão dos elementos do

grupo 111e das características do substrato, um arranjo periódico de pontos como

mostramos no item V.2.

V.2 - Ordenamento Vertical e Lateral de Pontos Quânticos

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

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

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

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

crescimento, planos consecutivos de pontos quânticos, exatamente como camadas

bidimensionais de semicondutores diferentes são empilhadas para formar super-redes

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

camada de pontos quânticos, de, por exemplo, InAs sobre GaAs. Estes QDs são em

recobertos por uma camada de GaAs, chamada de camada de espaçamento. Foi
;,

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

deposição de algumas monocamadas de GaAs, embora a superfície inicial seja rugosa

devido à presença dos QDs. Pode-se realizar então uma nova deposição de InAs, sendo

assim formada uma segunda camada de pontos quânticos acima da primeira. A

repetição do ciclo de deposição (camada de espaçamento de GaAs + camada de
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pontos quânticos de InAs) permite a fabricação de estruturas de super-redes de

pontos quânticos.

As primeiras observações estruturais de tais amostras mostraram que ocorre

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

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

colunas de QDs. A explicação deste fenômeno é que o campo de tensão gerado por um

ponto quântico propaga-se na camada de espaçamento até a superfície e

conseqüentemente influi no crescimento subseqüente do InAs, já que este cria uma

região favorável para a nucleação de novas ilhas. Isso faz com que novas ilhas sejam

formadas preferencialmente acima das ilhas já existentes nas camadas inferiores,

levando a um alinhamento dos pontos quânticos na direção de crescimento.

Figura V.l - Microestrutura de uma super-rede de pontos quânticos com 3 camadas

espaçadas por SOÁde GaAs.

(c) 50nrn

Figura V.2 - Pontos de InAs separados por camadas de 130Á de GaAs. MM é um defeito

criado na rede denominado de "micromacla".
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Figura V.3 - Imagem de microscopia de transmissão de alta resolução de uma super-rede

constituída por 15 camadas de pontos de InAs espaçadas por soA de GaAs.

As figuras V.4 ~ V.S mostram resultados obtidos com o alinhamento lateral de

pontos. Este é dependente fundamentalmente do controle da difusão e do

empilhamento, que produz regiões que são mais favoráveis a nucleação dos pontos.
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Figura V.4 - Multicamadas de QDs de InO.4GaO.~obtidos em diferentes planos. O "tnset" da

figura mostra a correlação que há entre os primeiros vizinhos •

•

Figura V. 5 - Arranjo periódico de anéis quânticos de InAs crescidos sob um "template" de

multicamadas de InO.4GaO.t;AS.
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V.3 - Trabalhos realizados no tema

Os trabalhos que foram publicados neste tema são relacionados com o

efeito de alinhamento vertical produzido pelo empilhamento de camadas de pontos

quânticos. Propriedades ópticas e estruturais foram estudadas nos trabalhos:

"Straln relaxation-indueed modifieations of the optieal properties of self-assembled

InAs quantum dot superlottices". (J. Vae. Sei. & Teeh. B: Mieroeleetronies and

Nanometer Struetures 18 (3), p. 1493-95, 2000.); "0n the origin of the optical emission

peak shifts in QD superlattices". Phys. Stat. Sol. B 232(1), p.164-168, 2002. Este

Segundo traz um modelo simples que foi elaborado para explicar o efeito observado

no trabalho anterior.

No trabalho mais recente "Shape transformation during overgrowth of

InGaAs(OOl) quantum rings." (Applied Physics Letters, Melville, v. 91, p. 043103-1-

043103-3, 2007) foram em pilhadas duas camadas de anéis quânticos InAs. A estrutura

destas camadas foram estudadas através de difração difusa de raio-X na configuração

rasante, técnica hoje que é uma das mais precisas para a determinação da

configuração estrutural de nanoestruturas (distribuição de tensões e composição). O

artigo foi escolhido como capa do número da revista em que foi publicado. As figuras

V.4 e V.5 representam resultados não publicados de alinhamento lateral de pontos

quânticos.
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VI NANOESTRUTURAS SEMICONDUTORAS ARTIFICIAIS

OBTIDAS ATRAVÉS DE TÉCNICAS LITOGRÁFICAS

VI.l - Introdução

A idéia inicial, no final dos anos 80 e início dos anos 90, era a de se produzir

nanoestruturas a partir de técnicas litográficas, que melhoravam em resolução a cada

ano, devido a equipamentos e processos utilizados, principalmente com o uso de

feixes eletrônicos. Esta idéia recebeu atenção até quase o final dos anos 90, porém os

resultados obtidos com auto-organização inibiram um maior crescimento nesta área.

Um dos grandes problemas deste método é a introdução de defeitos nas

superfícies gerados principalmente através de processos como ataque químico (seco

ou molhado). Uma das vantagens desta técnica, quando comparada a auto-

organização, é a possibilidade de se produzir, por exemplo, "arrays" de pontos

quânticos praticamente idênticos e ordenados. Como vimos nos capítulos anteriores,

pela própria natureza dos processos de auto-organização, a distribuição de tamanhos e

ordenamento dependem muito das condições de crescimento.

VI.2 - Processos envolvidos em Nanofabricação a partir de Técnicas

Litográficas

Na Figura Vl.l estão representadas as principais etapas que compõem os

processos litográficos realizados num substrato semicondutor. Tais processos se

aplicam a uma grande variedade de dispositivos, tais como: diodos, transistores,

circuitos integrados, etc. A resolução deste processo é uma conjunção de fatores,

dentre os quais o que o comprimento de onda da radiação incidente.
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Resiste Positivo Resiste Negativo

Revelação

Ataque QUlmlCO

Remoção do resiste

Figura VI. 1 - Etapas de um processo Litográfico

Atualmente com a utilização de radiação ultravioleta com

comprimentos de onda menores que SOnm a resolução obtida através de litografia

óptica está mais próxima, que a dez anos atrás, do que se pode obter com um feixe

eletrônico(lOnm). Com o desenvolvimento de feixes iônicos com alta resolução, a

escrita e a corrosão são realizadas simultaneamente e in situ, com uma resolução

melhor que 20nm.

Retornando a figura Vl.l, a partir de um substrato de material semicondutor

deposita-se uma fina camada um material sensível a radiação, denominado de resiste.

O padrão a ser impresso é então transferido ao filme, através da projeção de um

padrão ou por escrita direta. A exposição do resiste consiste em fazer incidir sobre ele

radiação que o sensibilize (na forma de fótons, elétrons ou íons). Na revelação do

resiste, as áreas expostas, que se tornaram mais solúveis, são dissolvidas pela imersão

numa solução adequada. Após a revelação, as etapas seguintes são definidas de

acordo com a aplicação desejada. Quando há necessidade de se retirar material das

áreas que estão sem o filme, a estrutura é submetida a um processo adequado de

corrosão. Este processo pode ser repetido várias vezes até que projeto final seja

obtido.
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A maneira mais comum de se obter pontos quânticos, através de processos

litográficos, é a produção, em primeiro lugar, de uma estrutura bidimensional como,

por exemplo, um poço quântico. Essa estrutura é geralmente produzida através de

epitaxia para se ter um controle preciso da espessura do filme. O confinamento lateral

é obtido através da definição física das bordas da estrutura. Para isso, um padrão

geométrico desenhando as laterais da estrutura é transferido para a amostra, após o

crescimento. Um ataque químico subseqüente corrói a amostra até a camada

bidimensional, produzindo-se uma restrição lateral adicional.

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

essa técnica foi modificada para minimizar o problema, induzindo o confinamento

lateral a partir de um potencial externo. Nesta técnica, a amostra é crescida de tal

forma que contenha um poço quântico próximo à superfície. Após o crescimento, um

processo litográfico e posterior ataque químico são utilizados para se produzir nesta

camada superficial eletrodos, a partir das quais será aplicado um campo externo para

confinamento de portadores. Desta forma, os portadores são confinados na direção

vertical pelo poço quântico, e lateral resultante da modificação do potencial

eletrostático produzido pelo campo externo gerado abaixo da estruturas existentes na

superfície. Esta técnica apresenta a vantagem de separar espacialmente os pontos

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

alcance do confinamento lateral pela modificação da distância entre o poço quântico e

a superfície.

VI.3 - Trabalhos realizados no tema

Nosso último trabalho nesta área, "Direct Self-assembled of quantum
"sctructures by nanomechanical stamping using probe tips", Nanotechnology 19,

015301(2008) foi realizado a partir da combinação de duas técnicas: nano-indentação

e crescimento auto-organizado. Utilizou-se um sistema dedicado para a produção de

marcas nanométricas na superfície de um filme de GaAs. O filme voltou novamente

para a câmara de crescimento onde foram produzidos pontos auto-organizados de
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InAs. O resultado foi a formação de ilhas sobre as "nano-marcas". Seu estudo através

de microscopia Raman revelou a presença de modos de superfície.

No outro trabalho realizado nesta linha "Electron beam lithography-based

InGaAs/GaAs quantum dot arrays on (311)A GaAs surfaces". Phys. Stat. Sol. B 232(1),

p.62-65, 2002. Foram produzidos arrays de pontos quânticos através de litografia

eletrônica. Os resultados confirmam a presença de efeitos de confinamento devido à

restrição nas dimensões laterais da estrutura. A idéia de utilização da superfície (311)A

foi baseada em resultados prévios que indicavam que a incorporação de defeitos era

menor quando comparado com a superfície (100). O resultado foi satisfatório, porém

não muito diferente de resultados obtidos na superfície (100). Um dos problemas

encontrados foi a anisotropia do ataque químico nesta particular superfície.
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VII- PONTOS QUÂNTICOS: DETECÇÃO E EMISSÃO DE RADIAÇÃO

VII. l-Introdução

Esta é o tema de pesquisa mais próximo de aplicações tecnológicas que

desenvolvemos. Os trabalhos foram todos realizados ao longo dos últimos seis anos. A

idéia era a de utilizar pontos quânticos como meio ativo para detectores e emissores

de radiação. No tema emissão de radiação como não dispúnhamos de material para a

dopagem tipo p em GaAs, utilizamos substratos de GaAs orientados na superfície

(311)A para crescer uma junção p-i-n com pontos quânticos como meio ativo. Para a

superfície (311)A, dependendo das condições de temperatura do substrato e pressão

de Arsênio, o Si (anfótero) pode ocupar tanto o sítio do Ga (tipo n), como o sítio do As

(tipo p).

VII.2 - Detecção e Emissão de Radiação a partir de Pontos Quânticos

A detecção de radiação no infravermelho há muito tempo deixou de ser de

interesse exclusivo para aplicações militares. Atualmente as aplicações da detecção no

infra-vermelho, na faixa entre 2 e 200 mícron, vão desde a detecção de componentes

tóxicos em misturas gasosas até o novo advento das comunicações ópticas no espaço

livre. As fontes de luz utilizadas tanto para a detecção de gases tóxicos quanto para

comunicações ópticas no espaço livre de longa distância são os chamados quantum

cascade lasers. Esses lasers se baseiam em transições intra-banda que ocorrem

seqüencialmente num processo denominado de efeito cascata. As pesquisas

desenvolvidas na área, de fotodetectores para a mesma faixa são, ou em estruturas

semicondutoras li-VI (ligas de telureto de mercúrio e cádmio-MCT), ou em estruturas

de poços quânticos múltiplos, denominados QWIPs (quantum well infrared

photodetectors), que também são baseados em transições intrabanda.

Mais recentemente, com o desenvolvimento de estruturas de pontos

quânticos, a pesquisa na área de fotodetectores no infravermelho também passou a

envolver redes de pontos quânticos. No caso de poços quânticos as transições

SERViÇO DE eIB~IOTEC\fSC-USP INFORMAÇÃO



117

intrabanda são proibidas para incidência normal. A absorção, nesse caso, só ocorre se

houver uma componente do campo elétrico na direção normal ao plano das camadas.

Isso torna o acoplamento da radiação no fotodetector ineficiente, a não ser que uma

rede de difração seja impressa ou uma incidência de 45 graus seja usada. Porém, em

estruturas semicondutoras contendo pontos quânticos essa regra de seleção é abolida,

ou seja, é possível a detecção com incidência normal. Além disso, o longo tempo de

vida dos portadores também pode ser benéfico para fotodetectores com pontos

quânticos como meio ativo.

VII.3 - Trabalhos realizados no tema

Os trabalhos neste tema, detecção de radiação na região do infravermelho,

foram todos em colaborações. Nos dois trabalhos: 1 - InAs quantum dots over InGaAs

for infrared photodetectors (J. of Crystal Growth 272 (1-4): 192-197, 2004); 2 -

InAs/lnGaAs/lnP structures for quantum dot infrared photodetectors (phys. stat. sol. (c)

2, No. 8, 3171-3174, 2005); nossa participação foi na realização de medidas de

absorção de radiação no infravermelho. São trabalhos de caracterização de estruturas.

Já no trabalho 8road-band photoresponse from InAs quantum dots embedded into

InGaAs graded well. (Electron Device Letters v. 26, n. 9, p. 631-633, Sep. 2005),

desenvolvi a idéia da estrutura e o crescimento. A introdução de um poço quântico

assimétrico e com variação na concentração permitiu a criação de mais estados

próximos à região do contínuo, o que proporcionou um aumento na largura da banda

de detecção.

Nosso único trabalho publicado no desenvolvimento de uma estrutura do tipo

p-i-n, foi "tlçht emitting diodes based on self-assembled InAs quantum dots grown on

GaAs (311)A surfaces using only Si as a doping material". (Phys. 5tat. Sol. 8 232(1),

p.32-36, 2002). Neste trabalho utilizamos substratos de GaAs orientados na superfície

(311)A para produzir uma junção p-i-n com pontos quânticos como meio ativo.

Demonstramos que é possível obter eletroluminescência nestas estruturas. Pontos

quânticos crescidos na superfície (311)A têm uma morfologia bem peculiar, como foi

estudado neste trabalho.
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VIII - NANOESTRUTURAS SEMICONDUTORAS

FERROMAGNÉTICAS

VIII.l- Introdução

Este é o tema mais recente de pesquisa foi desenvolvido em paralelo com os

outros temas já abordados neste texto. A idéia inicial surgiu em 2001 e tinha como

objetivo introduzir íons magnéticos em pontos quânticos de InAs obtidos através de

epitaxia por feixes molecular. A incorporação de Manganês (Mn) em semicondutores

do grupo III-V já vem sendo feita há mais de uma década tanto para filmes de GaMnAs

e InMnAs. Para que o Mn seja substituído na posição do Ga, por exemplo, em GaAs, a

epitaxia deve ser realizada à temperaturas da ordem de 250°C e em condições muito

particulares de fluxo. Acima de 8% de Mn em GaAs observa-se, mesmo a baixa

temperatura, a formação de aglomerados de MnAs, ou seja, este valor é

aproximadamente o limite superior de diluição de Mn em GaAs. O crescimento de

pontos de InAs com Mn incorporado deve também ser realizado à baixas temperaturas

(temperaturas em torno de 300°C). Neste intervalo de temperaturas o mecanismo de

difusão para o índio é menor, o que resulta em pontos pequenos, com uma

distribuição grande de tamanhos, onde coexistem pontos coerentes e incoerentes (não

casados com o substrato). Ainda não está claro se as temperaturas de Curie obtidas,

próximas à temperatura ambiente (vide as referencias citadas abaixo 1, 2 e 3), são

devido ao confinamento adicional dos portadores ou a aglomerados de MnAs. Cálculos

recentes realizados por Fazzio e colaboradores mostram o comportamento inverso, ou

seja, o confinamento adicional deve diminuir a temperatura de Curie. Este resultado se

contrapõe ao obtido por Lyu e colaboradores (vide referência 4). Nossos resultados

mostram que pontos de InAs com a incorporação de Mn possuem caráter

ferromagnético à temperaturas abaixo de 60K. Porém muitas perguntas ainda

necessitam de respostas. A dúvida ainda não respondida é sobre a configuração do Mn

na partícula. Medidas de microscopia de tunelamento na configuração "cross-section",

medidas de difração de raios-X difusa e de microscopia de transmissão eletrônica,

podem gerar resultados concretos sobre a estrutura da partícula magnética.
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VIII.2 - Semicondutores Magnéticos Diluídos

a estudo de semicondutores magnéticos teve seu início por volta de 1960 com

o crescimento de materiais do tipo Eua e CdCr2S4. a conceito de semicondutores

magnéticos diluídos, ou seja, materiais com propriedades entre materiais não

magnéticos e magnéticos, tais como Cd1_xMnxTe e Pb1-xEuxSe, representaram a

segunda geração de semicondutores magnéticos. Mais recentemente, com o emprego

de epitaxia por feixes moleculares a baixa temperatura, alavancou o crescimento de

filmes de materiais como Gal-xMnxAs e Inl-xMnxAs.

A introdução de pequenas quantidades de material magnético numa matriz não

magnética provoca uma mudança considerável nas propriedades destes materiais

quando estes são submetidos a campos magnéticos externos. A possibilidade de se

utilizar epitaxia para a fabricação de heteroestruturas destes materiais foi uma das

propulsoras do seu avanço ao longo da última década. Para semicondutores do grupo

li-VI predomina a interação antiferromagnética, sendo que o ferromagnetismo só foi

verificado recentemente com o aumento no número de portadores livres nestes

materiais. Já para materiais do grupo III-V o ferromagnetismo é observado quando, por

exemplo, Manganês é introduzido na matriz do cristal.

a resultados apresentados nos gráficos das figuras VIIL1 e 2 mostram a

variação do Momento longitudinal como função do campo externo aplicado e

temperatura para filmes de Gal-xMnxAs, com 2000Á de espessura, crescidos sobre

substratos de GaAs sem i-isolantes orientados na superfície (100). A simbologia
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utilizada nos gráficos para as amostras é: i) FA143 = GaO.97Mno.03As; ii) FA144 =

GaO.96MnO.e»As; iii)FA146= Gao.9sMno.osAs; iv) FA145= GaO.94Mno.o~s.
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Pontos de InMnAs podem ser crescidos à baixa temperatura. Diferentemente

de pontos obtidos à temperaturas usais de crescimento, pontos crescidos a baixa

temperatura são pequenos (5nm de altura de 20nm de raio com formato aproximado

de uma lente), alta densidade (da ordem de 1011 cm-2) e com uma distribuição grande

de tamanhos. A figura VII1.3mostra a imagem obtida por microscopia de força atômica

de pontos de InMnAs com aproximadamente 15% de Mn. Outra característica de

pontos obtidos a baixa temperatura é a coexistência de pontos coerentes e

incoerentes, mesmo para coberturas de 2.5 monocamadas de InAs.

Figura VIII.3 -Imagem de AFM de pontos de InO.85Mno.1SAscrescidos sobre GaAs.

Medidas de raios-X (vide figura VII1.4) realizadas com a técnica de Grazing

Incidence Difraction, mostram a presença de uma considerável quantidade de pontos

incoerentes. Pontos incoerentes são pontos relaxados e que tem parâmetro de rede

próximo ao do InAs (G,05Á). A relaxação causa a formação de algum tipo de defeito no

ponto. Não é possível determinar no momento qual a influência de defeitos nas

propriedades magnéticas de pontos quânticos.
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Pontos de Ino.75Mno.25As.

Até o momento nenhum grupo havia reportado este comportamento com

pontos crescidos a baixa temperatura. Para temperaturas em torno de 300°C a difusão

do In é baixa o que não favorece a redistribuição de material após a transição 2D-3D.

A maneira que encontramos para melhorar a distribuição dos pontos foi o

crescimento destes sobre "templates" de multicamadas de InO.4Gao.EAs/GaAs.O

"ternplate" é uma estrutura multi-camadas de pontos de Ino.4Gao.EAsespaçadas por

camadas de GaAs, sendo este a superfície final da estrutura. A tensão introduzida pela

estrutura modula o parâmetro de rede de tal forma que cria regiões onde a nudeação

de InMnAs é favorecida. Como a estrutura que forma o template não é magnética, esta

não influenciará em medidas de magnetização e/ou microscopia por força magnética

(Magnetic Force Microscopy-MFM).

As figuras VII1.5 e VII1.6 mostram imagens de topografia (AFM - a esquerda) e

de MFM (contrate de freqüência à direita) para cadeias de pontos de InO.8SMno.1SAs
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crescidos sobre "templates" à temperatura ambiente. Na imagem da figura VII1.6 a

magnetização da ponta de prova foi invertida com relação à imagem de MFM da figura

V1I1.5.

Figura VIII.5 -Imagem AFM a esquerda e MFM (equivalente) a direita para pontos de InMnAs (15%

Mn) crescidos sobre um "template" de Ino.4Gao.~s/GaAs

Figura VIII.6 -Imagem AFM a esquerda e MFM (equivalente) a direita para pontos de InMnAs (15%

Mn) crescidos sobre um "template" de Ino.4Gao.~s/GaAscom magnetização da ponta invertida com

relação a imagem de MFM da figura anterior.

Com a inversão da magnetização da ponta o contraste mudou de claro para

escuro, indicando que há domínios magnéticos na superfície da amostra à temperatura

ambiente. O sinal de MFM para estas amostras é de difícil reprodução porque

necessita de uma magnetização da ponta que não seja muito intensa e nem muito

pequena. Se for muito intensa, a magnetização da ponta acaba por modificar o
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resultado esperado e caso seja muito pequena não se conseguirá detectar o sinal

magnético da amostra.

VIII.3 - Trabalhos realizados no tema

Muitos resultados que estão sendo obtidos merecem uma análise muito

cuidadosa para que não haja nenhuma interpretação errônea. Para tanto há que se

obter resultados equivalentes através de técnicas distintas.

Em anexo a este capítulo podem ser encontrados três trabalhos nesta linha. Os

trabalhos finalizados até o momento correspondem a três trabalhos completos

apresentados com conferências no ano de 2007. No trabalho Ordering Ferromagnetic

semiconductor quantum dots, apresentado com convidado na 14th Semiconducting

and Insulating Materiais Conferences, mostramos o ordenamento de pontos de

InMnAs sobre templates não magnéticos de InGaAs/GaAs. Foi observado que o eixo de

magnetização muda da direção [110] para a direção de alinhamento dos pontos que

corresponde à direção cristalográfica [1-10]. Se esta interação existir será uma

interação magnética pura, já que é muito pouco provável que haja tunelamento de

portadores entre partículas. Não se sabe também se a camada "wetting Layer" tem

alguma influência no caráter ferromagnético de pontos ordenados.

Os dois outros trabalhos foram apresentados no is" Brazillan Workshop of

Semiconductor Physics e na 13th Narrow Gap Semiconductor Conference,

respectivamente e são baseados na análise de resultados de medidas de

espectroscopia Raman. Os resultados mostram que o aumento de Mn gera maior

desordem na liga, em concordância com difratogramas de raios-X obtidos pela técnica

deGID.
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In this paper, we presented a method to order low temperature (LT) self-

assembled ferromagnetic Inl_xMnxAs quantum dots grown by Molecular Beam Epitaxy.

The Inl_xMnxAs quantum dots (QDs) were grown on the top of a non-magnetic

Ino.4Gao.6As/GaAs (l00) QDs multilayered structure. The modulation of the chemical

potential, due to the stacking, provides a nucleation center for the LT Inl_xMnxAs QDs.

For particular conditions, such as surface morphology and growth conditions, the In..

xMnxAs QDs align along lines like chains. We found that the magnetic moment axis

change from [110] in Inl_xMnxAs over GaAs to [1-10] for the Inl_xMnxAs grown over

GaAs template.
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Diluted magnetic quantum structures have become a very attractive subject

because the combination of semiconductor and magnetic properties and for their potential

applications in spin-related electronics. Among the many diluted magnetic structures, In..

xMnxAs/GaAs semiconductor QDs is one of the potential candidates for spintronics

because they have the properties of both InAs semiconductor quantum dots and Mn

ferromagnetic compounds. The Inl_xMnxAs self-assembled nanostructure are usually

grown on semi-insulating GaAs(100) by low temperature Molecular Beam Epitaxy

(MBE), providing a broad distribution in size for the magnetic QDs. We developed a

method to order Inl_xMnxAs QDs with Manganese concentration in the range of 1-30%

using on a non-magnetic GaAs (100) template. The GaAs template is composed by a

multi-stacked In0.4Gao.6ASQDs layers grown on a GaAs (100) with a 60ML GaAs spacer

layer between the QDs layers. The lateral ordering of multi-stacked InO.4Gao.6AsQDs

layers has been recently reported by controlling the growth conditions'<", In fact

"chains" of ordered QDs have been fabricated using this approach and is explained in

terms of selective nucleation on strain minima and enhanced adatom diffusion in the [l-

10] direction. The anisotropic lateral ordering produces QDs that are very close to each

other along the chain direction. The GaAs template surface covering the last InGaAs QDs

layers unique properties, such as the strain minima field distribution, that allows even for

LT strained epitaxy, below 350°C, the diffusion and nucleation of the Inl_xMnxAs QDs

over the strain fields lines produced on the template.

The samples studied here were grown using a RIBER 32P solid-source Molecular

Beam Epitaxy apparatus. For comparison of the structural and magnetic properties, the

Inl_xMnxAs QDs were grown over a high temperature (HT) GaAs buffer with the same
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conditions as the ones grown on GaAs template. The GaAs template was grown starting

from a 0.3 um HT GaAs buffer layer grown on semi-insulating (100) GaAs substrates at

580°C prior to oxide desorption. From the buffer, 15 layers of 8ML of In0.4Gao.6ASQDs

spaced by 60ML of GaAs were grown at 540° C. The last GaAs layer is called surface

template because of its properties. After the HT GaAs buffer and/or GaAs template the

temperature was lowered to 300°C under a constant AS4fluxo The Inl_xMnxAsQDs were

obtained by usual strained epitaxy, Stranski-Krastanov growth mode. First, one mono-

layer (ML) oflnAs was deposited and, without any growth interruption, a 2.2ML of In..

xMnxAs follows the undoped material. The 2D to 3D transition happens at I.6ML as in

usual HT strained epitaxy. The QDs were then annealed during 40 seconds under As4;

after that, the sample was cooled down in the absence of AS4 fluxo The Inl_xMnxAsQDS

were left uncapped. The evolution of all process of the dots formation was monitored in-

situ by reflection high-energy electron diffraction (RHEED). Inl_xMnxAs growth rate

were set to 0.06 ML taking the nominal InAs rate as the reference. The Manganese

concentration was first determined by the InlMn flux rate and confirmed a posteriori by

X-ray diffraction under Grazing Incidence Condition (GID) (4).

The measurements of the magnetic susceptibility of Inl_xMnxAs QDs were done

by using a superconducting quantum interference device (SQUID) magnetometer

MPMS-5S from Quantum Design. The measurements were performed at 2K and

magnetic fields up to 5Q kOe. The magnetic field was applied along the [1-10] and [110]

crystallographic directions. The samples were mounted using the standard water straw

and the gelatin capsule. Because of the small-expected signal from the Inl_xMnxAsQDs,

the special care was taken to measure the background signal without the sample. The
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background signal of the water straw with embedded capsule was preliminary measured

as functions of (i) the magnetic field at fixed temperatures (2 K or 5 K); and (ii)

temperature at the fixed magnetic field. Then sample was mounted at precisely the same

place in the straw and the background signal was subtracted point by point using the

automated feature of MPMS MultiVu software.

The figure 1 shows AFM pictures of a 3.2ML Inl_xMnxAs QDs grown on HT

GaAs buffer and on GaAs template. Table 1 summarizes the morphological

characteristics of the samples. It is important to note that the nearest-neighbor average

distance <w> was measured for the [110] and [1-10] plane directions for all 4 samples.

No anisotropy was found for QDs on GaAs HT buffer. The Inl_xMnxAs QDs grown on

GaAs template reproduce the chain like behavior along the [1-10]. For the InO.8SMno.lSAs

sample <W>[[1-IO]= 45nm along the chain and <W>[110]=90nm which basically represents

the average distance between the two consecutive lines.

The LT strained epitaxy of Inl-xMnxAs QDs provides a very broad QDs size

distribution of small particles compared with a usual HT strained epitaxy. The reason for

the broad size distribution is the low diffusion mobility of Indium adatoms bellow 350°C.

We also verify by GID measurements that almost half ofthe QDs are relaxed (incoherent

QDs). The presence of incoherent QDs can be observed in samples without Manganese,

confirming that this behavior is a characteristic of LT strained epitaxy. For Manganese

concentrations above l5% we observed by GID measurements that the Inl_xMnxAslattice

start to change from zinc-blend to a probable hexagonal NiAs-type. The AFM images for

the two InO.7Mno.3AsQDs samples show the appearance a large number of small particles.

As the InMnAs lattice change with the increase of Manganese in the QD, the lattice

4



parameter decrease from the InAs toward the direction of MnAs (5.99Ã). Low lattice

mismatch change the QDs morphology.

The in-plane magnetization measured at 2K are shown in figures 2 and 3. Ali

grown samples show a hysteresis loop behavior, indicating the Ferromagnetic nature of

the QDs. The Ferromagnetic behavior in a single Inl_xMnxAs QDs is due to carriers

mediated RKKY type exchange mechanism govemed by the Hamiltonian H=-JijSiSj

between Mn spins at sites i and j, where the spin exchange energy Jij is related to the

intradot Curie temperature. Recently, authors have been reported (5,6,7)Curie temperatures

close and above the room temperature. According the work done by Lyu and Moon''", the

Curie temperature can increase due to the carrier quantum confinement. The quantum

confinement enhances the hybridization strength between the quantum-confined carriers

and the itinerant carriers in the valence bando In a recent work A. Fazzio (\0) and co-

works, but using ab-initio calculations, shown that the confinement increases the

localization ofthe Mn levels, decreasing the interaction range between the impurities and

consequently decreasing the Curie temperature. The increase in the Curie temperature is

not completely clear yet. The experimental evidences shown in the previous work(5,6,7)

were obtained with Inl_xMnxAs QDs formed by several MLs. As we noted before, the

increase in the QDs coverage leads to the formation of a large number of incoherent QDs.

For low coverage QDs, as the ones used in this work, the Curie temperature is not well

defined due very weak wagnetic signal. No evidence of Ferromagnetism was found close

to room temperature. The coercivity field decreases with the increases of the Mn

concentration, the defects induced by the relaxation of the QDs can affect the amount of

carriers that mediate the interaction with the Mn ions.
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The change of the magnetic axis from the buffer to the template can be explained

by the strain distribution along the chain direction. For the InMnAs QDs grown on GaAs

buffer, the magnetic axis is along the [110] and in InMnAs filmo The magnetic signal

along the [1-10] is five times weak than the perpendicular direction. The opposite

behavior was observed for the QDs on GaAs template.

The possible dot-dot magnetic interaction still not detectable, especially for the

QDs on GaAs template. If there will be a kind of magnetic behavior due to the nearest

dots interaction, this will be apure magnetic interaction between the neighbors because

the <w> is too large for any carriers transfer between the partic1es possible to mediate the

interaction. In a recent work Grigoriev'{" shown using x-ray diffuse scattering in a

InGaAs/GaAs multilayered QDs structures that the strain is lower in the [110] compared

with the perpendicular direction. In this case, the change in the magnetic axes could be

explained by decrease ofthe Mn-Mn distance along the [1-10].

In summary, we have demonstrated the possibility of ordering LT Inl_xMnxAs

using a GaAs template. The ferromagnetism behavior was observed for all structures at

2K. The change of the magnetic axis was explained by the QDs relaxation along the

[110] changing the average distance between Mn atoms. However, the possible apure

magnetic dipole-dipole interaction between the QDs along the chain in [1-10] could not

be observed. Other techniques such local magnetic probe (low temperature magnetic

force microscopy) should be used. We would like to thanks Dr. Adalberto Fazzio for

helpful discussions and the financial support provide by FAPESP (Fundacao de Apoio a

Pesquisa do Estado de Sao Paulo - Brazil).
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Table 1 - Summary of the Inl_xMnxAs QDs morphology obtained by the analysis of
AFM images. <h> height; <D> diameter; <w> nearest-neighbor distanee.

Mn(%) Surfaee Density (em -l) <h> (nm) <D> (nm) <w> (nm) <w> (nm)
[1-10] [110]

15 GaAs lAx1011 4 35 30 30
30 GaAs 1.4x1011 5 30 35 35
15 Template 4x 10 lU 6 45 45 90
30 Template 1.1xl011 4 30 40 75

•
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Figure Captions:

Figure 1- lx lum AFM pictures oflnxMnl_xAs. (a) and (b) AFM images ofln1-xMnxAs

QDs grown on a GaAs surface and (c) and (d) are the equivalent Inl-xMnxAs QDs

grown on a InGaAs/GaAs template.

Figure 2 - Longitudinal Moment as a function of the magnetic field along the [110] in

plane direction on Inl_xMnxAsQDs over HT GaAs.

Figure 3 - Longitudinal Moment as a function of the magnetic field along the [1-10] in

plane direction on Inl_xMnxAsQDs over GaAs template.
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Abstract

We present a study of Raman spectroscopy of uncapped InMnAs quantum

dots on GaAs (100) substrate as a function of the Manganese concentration.

The Manganese was diluted into the InAs quantum dots by low temperature

Molecular Beam Epitaxy in concentrations up to 18%. The observations

allowed us to conclude about the incorporation of Mn to the quantum dots

and the p-character of their doping.

• I. INTRODUCTION

Diluted magnetic quantum structures have become a very attractive subject because

they combine semiconductor and magnetic properties and for their potential applications

in spin-related clectronicsjl]. Among the many diluted magnetic structures InMnAsjGaAs

O



ferromagnetic semiconductor is one of the potential candidates for spintronics because it

presents the properties of both the InAs semiconductor quantum dots (QD) and the Mn

ferromagnetic compounds[2,3]. The InMnAs self-assembled nanostructure grown on semi-

insulating GaAs (100) by low temperature Molecular Beam Epitaxy provides a broad dis-

tribution in size of the magnetic quantum dots. In this work, we report for the first time

Raman spectroscopy characterization of InMnAs uncapped quantum dots with Manganese

concentration ranging from 0.5 up to 18%, grown on (100) GaAs. Among the techniques

used nowadays to analyze the semiconductor nanostructures, Raman spectroscopy plays an

important role, since it furnishes relevant information about their dynamical properties in a

non-destructive wayj doping effects can also be studied with this tool, from the observation

either of the coupling between plasmons and longitudinal optical phonons, or the coupling

between single-particle electronic (hole) excitations and transverse-optical phonons[4].

11. EXPERIMENTAL DETAILS

The samples studied here were grown using a RIBER 32P solid-source Molecular Beam

Epitaxy apparatus. A 0.3 p,m GaAs high temperature (HT) buffer layer was grown on semi-

insulating (100) GaAs substrates at 580°C after oxide desorption. After the buffer layer the

temperature was decreased to 300°C under AS4 flux. The InMnAs dots were obtained using

usual Stranski-Krastanov growth mode. First a 1 mono-layer (ML) of InAs was deposited on

GaAs (HT) and then without any growth interruption a 1.4ML of InMnAs was deposited.

Annealing during 40s under AS4 was then performed; after that, the sample was cooled in

absence of AS4 flux. The evolution of the dots was detected using in-situ reflection high-

energy electron diffraction (RHEED). InMnAs and GaAs HT growth rates were set to 0.06

and 1 ML/s, respectively .•The Manganese concentration was first determined by the In/Mn

flux rate and confirmed a posteriori by x-ray diffraction under grazing incidence condition.

Atomic force microscopy (AFM) was used to study the surface morphology of the uncapped

InMnAs dots. The Raman spectra were acquired with a Jobin Yvon T64000 ecquiped with
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a CCD detector and with microscope facilities. The samples were excited by the 488nm line

of a Ar+ laser and the experiments were conducted at 10 K, in the configurations z(x', y')z

and z(y',y')z, with x', y' and z parallel to the [110], [110] and [001] respectively, alIowing to

distinguish between the longitudinal or transversal characters of the observed optical modes.

IH. RESULTS AND DISCUSSIONS

Figure 1 shows a typical AFM image of the uncapped lnMnAs with 15% of Manganese;

the typical dot dimensions are -6nm (height) and -35nm (diameter). The average QD

density is about 2.5x101O cm-2• The dots distribution is broader due to the low ln mobility

at low temperature. AlI the samples used in this work have almost the same morphology as

the 15% one which means that no effect in the size distribution and density was observed

up to 18%.

Fig. 2 presents the spectrum obtained for a reference sample of lnAs quantum dots,

grown at low temperature. The analyzis of the lnAs-like modes region of the spectrum reveals

a well resolved lnAs-like LO phonon mode (alIowed in the polarization of the experiment);

the peak position is around 246cm-1, while the accepted bulk value for this mode peaks at

243cm-1. The other feature observed in this region, centered at about 230cm-1 and also

present (as we will show belIow) in the samples where Mn was incorporated, is not yet

completely understood; it can be associated either to interface phonon, or to the density

of phonon states thus appearing in the spectrum due to defects present in lnAs. The

inset shows the result of a photoluminescence experiment, revealing a well defined peak at

1.1geV. This observation, together with the well resolved LO lnAs peak appearing in the

Raman spectrum, allow us to conclude that the growth processing provides good quality

low temperature quantumsdots.

ln Fig. 3 we compare the spectra obtained for two different scattering geometries in

the case of ln:vMnl-:vAs with x = 0,15. As foreseen by the Raman selection rules, the mode

that we assigned to the lnAs-like LO mode, present in the parallel-polarized spectrum, is
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absent in the cross-polarized one thus confirming the assignement.

Fig. 4 depicts the InxMnI_xAs quantum dots spectra for different Mn concentra-

tions, for the z(y', y')-Z scattering geometry. The principal conclusions that could be inferred

from these spectra (paying special attention to the InAs-like phonons region) are the follow-

ing: the pure InAs sample presents a well defined LO mode (at 246 cm="), whose intensity

continuously decreases as the Mn concentration increases. Meanwhile, it is observed that

the frequency of the peak associated either to an interface phonon or to the phonon density

of states remains practically unchanged, around 230cm-I. However, we could observe a

feature that at first appears as a shoulder in the low frequency side of this mode, and that

undergoes continuous red shifts with increasing Mn concentrations; for the sample with 15%

of Mn, the splitting between the two peaks is quite clear. According to Irmer et al[5], this

behavior can be related to the occurrence of the coupling between the LO phonon mode

and the plasmon (originary of the excess of p-type carriers) on a III-V compound semicon-

ductor. In our case, the plasmon mo de arises from the Mn incorporation to the quantum

dots, that consequently would exhibit a p-character. Further evidences supporting this con-

clusion comes from Zhou et al[6]; in that work, the authors observed a similar behavior in

the study of epitaxial layers of InMnAs grown on InSb with several Mn percentages. This

behavior was also associated with the p-doping of the samples. Thus, we conclude that the

observations made from the Raman spectra are evidences of the Mn incorporation to the

dots, responsible for a p-character of the quantum dots.

The authors would like to thanks the CNPq and FAPESP for financial support and R.

Paniago for the x-ray diffraction under grazing incidence measurements performed in the

Brazilian Sinchroton Laboratory (LNLS) .
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V. FIGURE CAPTIONS

figure 1 - (lj.tmx lj.tm) AFM image of an uneapped InO.85Mno.!5As QDs grown on GaAs

(100) by low temperature Moleeular Beam Epitaxy.

Figure 2 - Raman speetra at 10 K of a low temperature InAs QDs. The inset in th

graphie shows the lOK Photolumineseenee speetra of eapped InAs QDs grown at the same

eonditions of the uneapped one.

Figure 3 - Raman Spectrum at lOK of a InO.85Mno.!5As QDs parallel and eross-polarized.

Figure 4 - Parallel- polarized Raman speetrum at lOK of InMnAs with different Mn

eoneentration.
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Abstract. Inl_xMnxAs quantum dots grown on [100] GaAs substrates at
different temperatures and with different Mn concentrations were studied. The
substitutional Mn incorporation to the InAs lattice and the conditions for
obtaining coherent and non-relaxed structures are here discussed from the
comparison between Raman spectroscopy and X-rays analysis.

1 Introduction

The semiconductor heterostructures based in the Inl_xMnxAs alloys,
associating the InAs semiconducting behavior to the magnetic properties of
Mn I, are considered as potential candidates for the new generation of
optoelectronic devices and components which operations are based in the
spin. Raman spectroscopy is here used in order to verify the characteristics of
the InMnAs quantum dots grown in different growth conditions.

2 Experimental

The samples were grown using a RIBER 32P solid-source Molecular Beam
Epitaxy apparatus. A 0.3~m high temperature (HT) GaAs buffer layer was
grown on semi-insulating (100) GaAs substrate at 580°C after oxide
desorption. After the buffer layer deposition, the temperature was decreased to
300°C under AS4 fluxo Two sets of samples were grown. In the first set the
substrate temperature was decreased to 320°C under AS4 flux and then one
monolayer (Ml.jof InAs was deposited on HT-GaAs; after that, without any
growth interruption, a 1.4 ML' s ofInMnAs was deposited, with different Mn
concentrations. In the second set the Mn concentration was fixed at 15% and
the growth temperature changed. The Raman spectra were acquired at 10K,
with a Jobin Yvon T64000 equipped with a CCD detector. The samples were



excited by the 488nm line of a Ar+ laser in the configurations z(x'y')~ and
- -

z(y'y')z, with x', y', z parallel to [110], [110] and [001] axis respectively.
The X-rays patterns were acquired at the XRD2 beamline (Brazilian
Synchrotron Light Source); this is equipped with a double bounce sagitally
focused Si (111) monochromator and a standard fourcircle diffractometer.

3 Results and discussion

-
In Fig. l(a) we show the Raman spectra for the z(y'y')z geometry,

for the quantum dots grown at 320°C and for several Mn concentrations.
Besides the longitudinal optical (LO) and transversal optical (TO) GaAs
modes, and a feature observed around 230 em" (attributed to As clusters), it is
evident the appearance ofthe InAs LO mode at around 245 em" for O % Mn.
The disappearance in the z(x'y') z spectra (where it is forbidden by the
Raman selection roles) confirms its longitudinal character.

1E7
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---15%ofMn

1000000..
2. 00סס10

~ ~00סס1
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Raman shift (em")

u u u u u U ~ ~ ~

Lattice Para meter (Angstrons)

Fig. 1. a) Raman spectra ofthe InMnAs QD's with different Mn concentrations; b) X-
ray scans for samples grown at 320°Cwithout Mn (solid) and with 15%ofMn (dash).

Paying attention to this particular phonon, it is evident that its intensity
decreases as Mn is incorporated to the InAs dots. This probably happens
because the InAs lattice is gradually loosing its fcc character (pure luAs) with
the substitutional incorporation of Mn. Besides, the frequency of this mode is
quite close to the one observed for bulk InAs, what drives us to conclude that
it corresponds to incoherent dots.

For comparison, we present in Fig. l(b), radial X-rays scans along the
[220] direction for two samples grown at 320°C. Both samples present a
reasonable amount of scattered X-ray intensity between the InAs (6.05Á) and
GaAs (5.65Á) bulk peak positions. This shows the existence of the lattice
parameter gradient inside the dots. For low temperature quantum dots, a peak
around 6.0Á is related to the presence of incoherent quantum dots. These are
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relaxed dots formed due to the low Indium diffusion coefficient at low
temperatures. The small shift in the peak between the no Mn sample and the
15% Mn one, can be attributed to the Mn incorporation in the InAs lattice.

a)
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Fig. 2. a) Raman speetra ofthe InMnAs QD's with 15% of Mn for different growth
temperatures; fittings were made for the hole frequeney interval but they are here
shown only for the InAs LO modes. b) X-Ray seans for the same samples.

In order to analyse the differences obtained for the growth realized at
different temperatures, we show the Raman spectra for samples grown at
320°C, 420°C and 520°C, in Fig. 2(a). The thicknesses are 2.4 ML's and the
Mn concentration is 15%. It is quite evident the shift of the InAs LO mode
towards the region of low frequencies, as the growth temperature increases;
this fact is associated with a decrease in the InAs lattice parameter in the
growth plane, taking to a distensive stress in the perpendicular direction.

The above observation agrees with the one made from the X-rays
diffraction - Fig 2(b) - for these samples. At high temperature, the Indium
diffusion increases and the observed relaxation of the quantum dots
diminishes. We then expect to obtain good homogeneity ofthe dots for these
growth conditions. At high temperatures, the Mn cannot dilute anymore in the
InAs lattice and probably part of the Mn forms MnAs clusters.
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IX - O FUTURO DAS PESQUISAS EM MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

Durante os últimos vinte anos a pesquisa em nanoestruturas semicondutoras teve um salto

enorme em volume de conhecimento produzido. Dentro deste volume de conhecimento gerado,

acreditamos que parte do nosso trabalho teve seu reconhecimento na área, principalmente o

trabalho pioneiro de pontos quânticos crescidos em superfícies orientadas em planos da família (n11).

A descoberta do efeito da temperatura nas propriedades ópticas de pontos quânticos ainda merece

referências na literatura, mesmo após 10 anos da publicação do primeiro trabalho.

As pesquisas desenvolvidas estabeleceram processos e métodos para a fabricação e suas

possíveis aplicações em dispositivos mais eficientes no seu aspecto operacional, por exemplo, a

eficiência óptica para um laser e o aumento da velocidade para um transistor. Estas descobertas estão

disponíveis ao nosso redor: no lazer ao assistirmos um filme numa televisão de alta definição,

armazenado num Blu-ray, na revolução que a miniaturização trouxe nas comunicações e

processamento de dados e também na saúde com no uso de nano-partículas no transporte

inteligente de drogas pelo organismo.

Muito foi feito, sendo feito e far-se-á. As opiniões que eu estarei transcrevendo aqui são

posições próprias que tenho a partir de análises de tendências e de, porque não, convicções que

norteiam minhas idéias para o futuro. São três as direções que vislumbro para a nanociência, claro

que incluindo aqui as que utilizam nanoestruturas derivadas de materiais semicondutores.

A primeira trata do uso de nanoestruturas como um possível "meio" para a realização de

computação quântica. Esta é sem dúvida uma linha que pode gerar uma nova revolução num futuro

não muito distante. Porém até o momento os problemas com perdas ainda significam um grande

obstáculo, principalmente quando se tenta utilizar nanoestruturas semicondutoras em computação

quântica.

Numa segunda linha, acredito que cada vez mais, a interação entre radiação eletromagnética e

materiais nanoestruturados virá a tornar-se um campo muito promissor. Veja o caso real do que vem

sendo denominado de Nanofotônica.
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A última é praticamente uma realidade. Cada vez mais surgem pesquisas que utilizam algum

tipo de material nanoestruturados no transporte de drogas para lugares específicos do corpo

humano. Este apelo por si só impulsiona as pesquisas e também na destinação dos recursos.

Em ciência básica não tenho dúvida em afirmar que com a sofisticação, cada vez maior das

técnicas de caracterização "local", sejam estas ópticas, morfológicas e mesmo de natureza química,

seus resultados irão produzir avanços cada vez mais importantes.


