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Lista de Figuras

1 Estrutura p-i-n utilizada nos experimentos de Fiederling et alo (1). O

perfil aproximado do potencial da estrutura (a) é mostrado em (b) para

campo magnético nulo. O esquema em (c) ilustra a ídeia do alinhador

de spins relevante para a geração de corrente spin polarizada no regime

difusivo do experimento. Processos de inversão de spin são cruciais

para a eficácia do alinhamento. O perfil em (d] descreve transporte no

regime coerente. Neste regime, que pressupõe estruturas bem menos es-

pessas (fator 10) que as utilizadas no experimento em questão, correntes

spin polarizadas podem ser geradas por bloqueio quântico. Aqui, uma

das componentes da corrente é filtrada devido à barreira induzida pela

interação s-d. Note que a função de onda para spin up em (d) é expo-

nencialmente suprimida no interior da barreira. Até o presente não há

verificação experimental para geração de correntes spin polarizadas via

filtragem quântica. p. 21

2 Heteroestrutura semimagnética (a) e perfis de potencial relevantes (b) e

(c) ilustrando a idéia básica da filtragem quântica. Na ausência de campo

magnético o perfil de potencial é chato, (b). Isto ocorre somente para a

concentração de Mn x = 0.05 ("bowing effect"). Em (b) as probabilidades

de transmissão para elétrons com spin up e spin down são idênticas.

Para campos magnéticos não nulos a interação de troca s-d origina uma

barreira de potencial para spin up e um poço para spin down, (c): elétrons

com spins diferentes são transmitidos com probabilidades distintas. Esta

transmissão seletiva dá origem ao efeito de filtragem de spins. p. 30



3 Densidades de corrente dependentes de spin e suas respectivas derivadas,

Eq. (2.38) vs campo magnético (ou energia potencial, eixo do topo).

Em (a) a componente com spin up (triângulos azuis) é exponencialmente

decrescente; a componente com spin down (triângulos lilás) apresenta

algumas oscilações decrescendo um pouco com o aumento de B. O de-

créscimo exponencial de Jup reflete o aumento da respectiva barreira de

potencial para elétrons com spin up. As oscilações em Jdown decorrem da

existência de estados quase-ligados acima do poço de potencial para spin

down. As linhas verticais tracejadas em (a) indicam as posições destes

estados. As derivadas de ambas as componentes apresentam oscilacões

pequeninas devido à quantização de Landau. A derivada de Jdown apre-

senta ainda pronunciados "dips" em energias próximas aos estados quase

ligados. Em (b) verifica-se que a densidade de corrente total para cam-

pos maiores que 2 T é essencialmente a componente com spin down.

Ou seja, a densidade de corrente total calculada é spin polarizada para

campos dessa ordem - a estrutura se comporta como um filtro de spins. p.41

4 Barreira semimagnética com gradiente de concentração linear. Para cam-

pos nulos o perfil de potencial da barreira é linear com desnível 6 entre

os extremos da mesma, (a). Com a aplicação de uma voltagem externa

apropriada eV = 6 a barreira se torna quadrada, (b). Na presença de um

campo magnético externo a barreira quadrada em (b) é spin modulada,

(c). Esta configuração maximiza a eficiência da filtragem e minimiza

fiutuações (capítulo 4). Note que a concentração de Mn nas barreiras é

constante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p.43

5 Densidades de corrente dependentes de spin para a estrutura com gradi-

ente de concentração linear, Figs. 4(a)-(c), e voltagem aplicada eV = 6.

Em contraste com o caso de barreira nula, Fig. 3(a), aqui a componente

com spin down cresce inicialmente, pois a barreira Vb está sendo suprim-

ida pelo efeito da interação s-d, e tende a "saturar" para campos maiores

que 2 T. A componente com spin up é completamente supressa para to-

dos os campos. Estas características ilustram o conceito de filtragem em

geometrias otimizadas aludido na Ref. (15). O "pequeno máximo" em

torno de 2 T está associado a um mínimo no espectro do ruído (capítulo

4). A linha pontilhada vertical denota o campo para o qual o nível de

Landau n = 1 cruza o nível de Fermi. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p.44



6 Geometrias semimagnéticas com contatos DMS (a) - (d] e NMS (e) - (h).

Os perfis no painel da esquerda e direita ilustram os casos B = O e B =1= O,
respectivamente. Note que nas estruturas com contatos DMS os mares

de Fermi são dependentes de spin na presença de campo magnético. Isto

é ilustrado em (a) e (b) para uma barreira simples NMS e (c) e (d) para

uma dupla barreira NMS com poço DMS. Configurações com contatos

NMS correspondentes a (a)/(b) e (c)/(d) são mostradas em (e)/(f) e

(g) / (h), respectivamente. Interessantemente, o desdobramento do nível

ressonante em (d) é muito maior que o correspondente em (h). Isto ocorre

pois em (d) o poço e os contatos são DMS. p.49

7 "Offsets" relevantes em estruturas com contatos semimagnético (a) e não

magnético (b). Observe que (a) e (b) não são trivialmente equivalentes.

Muito embora os perfis dos potenciais para spin up and spin down são

revertidos entre (a) e (b), somente no primeiro os mares de Fermi são

dependentes de spin. Efeitos de supressão/encolhimento do espaço de

fase nos contatos são relevantes apenas em (a). p.53

8 Magnetoresistência (a) e coeficientes de transmissão spin resolvidos (b)

para uma estrutura com barreira simples e contatos semimagnéticos.

Note que a interação 3-d nos contatos produz mudanças qualitativas na

magnetoresistência (cf. linhas sólidas pretas e tracejadas azuis). Estas

são mais pronunciadas em barreiras mais espessas. Efeitos magnetore-

sistivos positivos e negativos são também visíveis (inset). A existência

de "kinks" spin resolvidos está diretamente relacionada ao fechamento

sucessivo de canais de transmissão dependentes de spin (b). p. 56

9 Magnetoresistência para uma barreira semimagnética simples com con-

tatos não magnéticos. Aqui a interação 3-d também modifica qualitati-

vamente (cf. linhas tracejadas e contínuas) a resposta magnetoresistiva

do sistema. Em contraste com a Fig. 8 (a), t::..R/ Ro neste caso é essen-

cialmente negativa e não há "kinks" spin resolvidos. Filtragem quântica

é basicamente a única causa da magnetoresistência no caso de contatos

não magnéticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 58



10 Padrão de batimento na magnetoresistência de uma dupla barreira não

magnética com poço e contatos semimagnéticos. Este batimento decorre

da forma peculiar com que os vários canais de transmissão (Landau)

dependentes de spin alinham-se quando o campo magnético é variado.

Note que esta modulação na magnetoresistência é bastante pronunciada

("efeito robusto"). p. 59

11 Coeficientes de transmissão dependentes de spin para a estrutura de du-

pla barreira com poço e contatos semimagnéticos, Fig. 8(d), para os

mesmos parâmetros que na Fig. 10. Note que o desdobramento dos

níveis spin resolvidos, /s'; é da ordem de 20 meV, sendo comparável ao

deslocamento das bandas de condução nos contatos fj. = 2E(B). Esta

característica peculiar, i.e., desdobramento ampliado, se deve à partic-

ular geometria aqui considerada, i.e., poço e contatos semimagnéticos.

p.60

12 Geometria de placas paralelas com tensão aplicada. Elétrons termica-

mente emitidos do terminal negativo, atingem o terminal positivo em

intervalos irregulares. Estes pulsos aleatórios produzem fiutuações in-

trínsicas na corrente média. Estas se devem à natureza discreta da carga. p. 65

13 Perfis do potencial de uma estrutura com concentração linear (Fig. 4)

para diversas voltagens aplicadas: eV = O, eV < O, eV = O e eV > o. p.74



14 "Shot noise" (a), corrente (b) e fator de Fano (c) vs campo magnético B

para a barreira com concentração linear da Fig. 4. Observe que ruído

(a) e corrente (b) são qualitativamente diferentes. Em particular, para

B :::::::2 T o contraste é evidente: enquanto o ruído apresenta um mínimo,

a corrente apresenta um máximo. Estes extremos decorrem da máxima

transparência da barreira para spin down, que ocorre por volta de 2 T

para os parâmetros utilizados. ote ainda que o efeito de filtragem de

spins se manifesta em ambos corrente e ruído: para campos B ;:::1 T as

curvas correspondentes ao ruído e corrente totais ("up+down") coincidem

com a respectiva componente com spin down [cf. curvas pontilhada e lilás

em (a) e (b)]. As linhas pontilhadas verticais denotam valores do campo

B para os quais canais de Landau cruzam éF, i.e., éF = (n + 1/2)!iwc:

B = 2.76 T (n = 2) e B = 4.61 T (n = 1). O fator de Fano (c) evidencia

a supressão das fiutuações na corrente com o aumento do campo; observe

o mínimo em B::::::: 2 T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p.76

15 Curvas T(éz) vs e, (a), T(éz) [1- T(éz)] VS e, (b) e J T(éz) [1- T(éz)]déz
vs B (c) para a barreira da Fig. 13 com concentração linear e eV = 6.

Somente as componentes com spin down são mostradas. Observe que as

curvas do coeficente de transmissão (a) apresentam um aumento global

para campos até rv 2 T (linhas sólidas), decrescendo para campos maiores

(linhas pontilhadas com símbolos). O fator T(Ez)[1 - T(éz)] tem um

comportamento mais complexo, (b). Por inspeção percebe-se que a área

de tais curvas em (b) aumenta para O < B < 1.1 T, diminui 1.1 <
B < 2.1 voltando a aumentar para campos maiores que 2.1 T. Este

comportamento é verificado em (c) que mostra a área das várias curvas

em (b) vs B. Note que ruído é essencialmente proporcional à integral

de T(éz)[1 - T(Ez)], Eq. (4.48). Portanto o mesmo é qualitativamente

semelhante à curva em (c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p.77



16 Ruído e corrente para Ó =J- O, painel da esquerda [(a) e (b)), e Ó = O,

painel da direita [(c) e (d)), e diversos valores de eV. Somente as compo-

nentes com spin down são mostradas. Observa-se claramente que ruído

e corrente são qualitativamente diferentes. Este contraste é mais acen-

tuado para Ó =J- O do que para Ó = O [compare (a) e (b) com (c) e (d)].

O ruído e a corrente em (a) e (b) apresentam as mesmas características

que os gráficos correspondentes nas Figs. 13(a) e 13(b): ao máximo da

corrente corresponde a um mínimo no ruído. O mínimo pronunciado no

ruído é característica única da estrutura com Ó diferente de zero, i.e.,

barreira com concentração linear: compare as curvas em (a) e (c). Note

que o mínimo peculiar no ruído para Ó =J- O varia com o aumento de eV
[setas verticais vermelhas em (a)]. Esta interessante característica desta

geometria diferenciada possibilita, se necessário/desejável, a otimização

da estrutura: máxima corrente com mínimo ruído. p. 79

17 Geometria com contatos dependentes de spin na presença de campos

externos. Note os diferentes "offsets" envolvidos nas várias transições

para os dois possíveis regimes de voltagem em (a) e (b). Em particular,

observe que o processo de tunelamento de R para L com inversão de

spin não são equivalentes [linha pontilhada verde, processo (lI) em (a)

e (b)]: em (a) o estado final tem energia E(B) - eV e em (b) E(B). Isto

possivelmente origina uma dependência (eV) distinta nas propriedades

de transporte nestes dois regimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. 83
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Geometria canônica para geração de correntes spin polarizadas

a estrutura -i-n

Camada com Mn (tipo n)
(ZnMnSe or BeMnZnSe)

AIGaAs tipo n

i
b 8=0. desdobramento nulo de spin c::) i fluxo não polarizado de elétrons

+;+;+~+;+;+;+;+;+;+;+;+;W~W~
;+;+;+;+;+;+;+;+;+++;+;+~W~W ~+++++ Camada semimagnética-+ ; +; +; +
~!!!! t (:=-

~ rqq; f~W~W~W~
burados não polarizados

~ Luz
(J+~ circular-

~ mente
~rl!"~---r~-n-~--T-~--tr~-1--~I polarizada

d Modelo coerente: filtragem quântica c::) spin up: ~ ~W~W~W~
Bloqueio quântico é crucial para filtragem

--------------,
Inversão de spin: diminui a filtragem

~

Figura 1 - Estrutura p-i-n utilizada nos experimentos de Fiederling et alo (10). O perfil
aproximado do potencial da estrutura (a) é mostrado em (b) para campo mag-
nético nulo. O esquema em (c) ilustra a ídeia do alinhador de spins relevante
para a geração de corrente spin polarizada no regime difusivo do experimento.
Processos de inversão de spin são cruciais para a eficácia do alinhamento.
O perfil em (d) descreve transporte no regime coerente. Neste regime, que
pressupõe estruturas bem menos espessas (fator 10) que as utilizadas no ex-
perimento em questão, correntes spin polarizadas podem ser geradas por blo-
queio quântico. Aqui, uma das componentes da corrente é filtrada devido à
barreira induzida pela interação s-d. Note que a função de onda para spin up
em (d) é exponencialmente suprimida no interior da barreira. Até o presente
não há verificação experimental para geração de correntes spin polarizadas via
filtragem quântica. Adaptado da Ref. (10).
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filtragem quântica.

Capítulo 3. Aqui relaciono filtragem e magnetoresistência no regime de resposta linear.

Deduzo uma expressão analítica para a magnetoresistência em termos das condutâncias

spin resolvidas. A idéia do trabalho discutido neste capítulo" é identificar assinaturas

únicas para a filtragem quântica via medidas de magnetoresitência em uma variedade

de sistemas interessantes. Consideramos pela primeira vez heterojunções com contatos

dependentes de spin. Interessantemente, obtemos vários efeitos peculiares na magnetore-

sistência destes sistemas: "kinks" spin resolvidos, sinais magnetoresistivos ampliados posi-

tivos e negativos e robusto padrão de batimento. Um aspecto particularmente interessante

das geometrias com dupla barreira com poço e contatos semimagnéticos é o aumento signi-

ficativo do desdobramento s-d. Esta característica peculiar poderá finalmente possibilitar

a geração de correntes spin polarizadas em sistemas com dupla barreira t. Isto, possivel-

mente, é devido ao pequeno desdobramento de spins nas estruturas "convencionais", i. e.,

sem contatos semimagnéticos. Ressalto que neste capítulo sempre considero parâmetros

bastante realistas.

Capítulo 4. Neste capítulo investigo flutuações na corrente devido ao caráter granular

da carga elétrica: shot noise. Após uma breve introdução ao conceito de shot noise

clássico, formulo o problema em termos do formalismo de Landauer-Büttiker introduzido

no capítulo 2. Deduzo uma expressão geral para o ruído em termos das amplitudes de

transmissão/reflexão. Após discutir alguns casos limites, apresento resultados para o ruído

em função do campo magnético aplicado. Considero novamente as geometrias investigadas

no capítulo 2. Em particular a barreira com perfil linear. Enfatizo particularmente o

contraste evidente entre o espectro de corrente e ruído como função do campo magnético

externo. Aqui a idéia é realçar o papel complementar do ruído. Ou seja, o mesmo contém

informação adicional não presente na corrente média. Pode-se, em princípio, utilizar

medidas de ruído como sonda adicional para transporte spin polarizado. Discuto ainda

a possibilidade de se otimizar de forma "absoluta", i.e., não somente para uma voltagem

específica, a razão corrente/ruído nos sistemas com barreiras semimagnéticas com perfil

*Este trabalho foi desenvolvido em colaboração com Dr. C. Gould, G. Richter (estudante de doutorado)
e o Prof. Molenkamp. Todos estes pesquisadores fazem parte do grupo experimental liderado pelo Prof.
Molenkamp (Universitât Würzburg, Alemanha).

tRecentemente, o grupo do Prof. Molenkamp realizou experimentos verificando efeitos de transporte
seletivo controlado pela voltagem aplicada em estruturas com dupla barreira: veja, A. Slobodskyy, C.
Gould, T. Slobodskyy, C. R. Becker, G. Schmidt, and L. W. Molenkamp Phys. Rev. Lett. 90, 246601
(2003). Experimentos utilizando pontos quãnticos com Mn são descritos em C. Gould, A. Slobodskyy,
D. Supp, T. Slobodskyy, P. Grabs, P. Hawrylak, F. Qu, G. Schmidt, and L. W. Molenkamp Phys. Rev.
Lett. 97, 017202 (2006). Para trabalhos teóricos interessantes envolvendo pontos quãnticos com Mn veja:
F. Qu and P. Hawrylak, Phys. Rev. Lett. 95, 217206 (2005) e Phys. Rev. Lett. 96, 157201 (2006).
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linear.

Capítulo 5. Aqui sumarizo a tese e, mais importante, discuto possibilidades futuras

e o escopo do formalismo utilizado. Discuto ainda, brevemente, a generalização do for-

malismo de Landauer-Büttiker para incluir contatos dependentes de spin (note que no

capítulo 3 a descrição é no regime linear). Esta extensão adicional, já concluída mas não

apresentada nesta tese, possibilita o tratamento de junções híbridas diversas, e.g., junções

ferromagneto / semicond utor.

o trabalho ora descrito despreza mecanismos de inversão de spin. Estes são incluí-

dos formalmente na teoria, mas desconsiderados nas aplicações específicas discutidas nos

vários capítulos. O efeito destes mecanismos na corrente e ruído é objeto de estudos adi-

cionais (I !)). No apêndice desta tese calculo, para um modelo exatamente solúvel (embora

"fictício") as matrizes de transmissão e reflexão na presença de processos de inversão de

spin. A idéia aqui é ilustrar o cálculo destas matrizes via funções de Green. Note que o

formalismo de Landauer-Büttiker convenientemente relaciona propriedades de transporte

de um dado sistema ao seu espectro de transmissão/reflexão; o cálculo deste espectro é

algo a parte.

As idéias apresentadas nesta tese são originais e inovadoras. Acredito que o trabalho

aqui descrito deverá estimular estudos teóricos e experimentais adicionais nesta área emer-

gente de pesquisa.
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2 Filtragem de spins

Neste capítulo discuto o conceito de filtragem quãntica de spins pela primeira vez

introduzido na Ref. (1 ;í) no contexto de heteroestruturas semimagnéticas. Após uma

breve discussão da origem física dos fenômenos dependentes de spin em semicondutores

contendo Mn, apresento qualitativamente o efeito físico da filtragem seguindo as idéias

em (I r)). Em seguida introduzo o formalismo de transporte de Landauer-Büttiker, con-

venientemente estendido para incluir matrizes de espalhamento dependentes de spin * -

um ingrediente fundamental em nossa análise. Obtenho então uma expressão geral para

a densidade de corrente, uma extensão da Eq. (4) na Ref. (15), em termos de coeficientes

de transmissão. Discuto ainda resultados para filtragem em barreiras semimagnéticas

simples e efeitos degradantes da polarização ("spin flip").

2.1 Estruturas semimagnéticos e física dependente de.spln

Estas são junções formadas por camadas intercaladas de semicondutores do grupo lI-
VI com e sem impurezas magnéticas (Mn, 3d5 => spin 5/2 no estado fundamental), e.g.,

ZnSe/ZnMnSe/ZnSe. Note que o Mn entra substitucionalmente na subrede de cátions

Zn. Observe que o Zn (3d104s2) e o Mn (3d54s2) são "semelhantes" do ponto de vista de

distribuição eletrônica; a camada semi-preenchida 3d5 é tão inerte quanto a totalmente

cheia 3dlO. A camada contendo Mn é paramagnética para concentrações "pequenas". Na

presença de um campo magnético externo esta camada adquiri uma magnetização descrita

aproximadamente por uma função de Brillouin efetiva (20).

Na ausência de dopantes e/ou fotoexcitação, o sistema lI-VI contendo Mn é intrínsico

(sem portadores "extras"). O aspecto fascinante destes sistemas, ou seja, sua capacidade

de exibir propriedades dependentes de spin, particularmente na forma de heteroestruturas,

surge com a introdução de dopantes, e/ou fotogeração de portadores (elétrons e buracos),

*Este tema é retomado no capítulo 4 onde aplico a teoria de Landauer-Büttiker para o cálculo do ruído.
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e com a aplicação simultânea de um campo magnético externo.

A origem física das propriedades dependentes de spins nestes sistemas semimagnéticos

se deve ao fato dos elétrons de condução e valência interagirem com os elétrons localizados

3d do Mn via interação de troca sp-d. Para elétrons de condução a interação é apenas

do tipo "potencial" (troca direta); para elétrons de valência há também contribuições

devido a hibridização p-d. Na aproximação de elétrons independentes e no contexto da

teoria da massa efetiva, esta interação de troca origina um termo dependente de spin no

Hamiltoniano do elétron; esta é, como veremos abaixo, a essência da física dependente de

spin em semicondutores magnéticos (20).

Mais explicitamente, a interação de troca é dada por

H = - LJ (r - Rj) 8j . 0",

j

(2.1)

onde a soma em j é sobre todos os sítios aleatoriamente ocupados pelas impurezas Mn,

8j o spin total da impureza magnética e O" o spin do elétron de condução na posição

da impureza e J(r - Rj) a interação de troca (s-d para elétrons de condução e p-d

para elétrons de valência). Consideremos um argumento de campo médio, válido para

"pequenas" concentrações de Mn para as quais efeitos de localização são desprezíveis. A

idéia básica é que a função de onda do elétron é estendida e interage com várias impurezas

Mn na sua extensão. Dessa forma, em uma primeira aproximação pode-se dizer que cada

elétron interage com spins médios de Mn. Ou seja, substitui-se 8j em (2.1) por seu valor

médio (8). Contudo, como o sistema é paramagnético (8) = O na ausência de campos

magnéticos externos. Na presença de um campo magnetico B = Bê, podemos escrever

HCM = -(Sz)O"z L J(r - Rj)
j

(2.2)

A expressão acima mostra claramente que diferentes components de spin* o; = ±1/2
contribuem com termos de sinais opostos para o Hamiltoniano do elétron. O Hamiltoniano

de troca em (2.2), como mencionado acima, modula fortemente de forma spin resolvida

propriedades físicas do sistema, e.g., condutâncias, coeficiente de absorção etc.

Mais concretamente, a contribuição de campo médio em (2.2) origina uma estrutura de

bandas dependente de spin em semicondutores bulk. Um cálculo perturbativo de primeira

*Neste capítulo sigo a notação usual na literatura desta área (20) e utilizo Uz = ±1/2. Contudo, nos
capítulos 3 e 4 uso a forma comum nos textos de mecânica quântica: Uz = ±1 (elementos da matriz de
Pauli).
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ordem" para uma banda de condução parabólica (vizinhanças do ponto r) fornece

(2.3)

onde x denota a concentração de Mn no sistema, a = (uIJ(r - Rj)lu) onde lu) é a

parte periódica da função Bloch no ponto r, e No = l/no com no sendo o volume da cela

primitiva. Equação (2.3) mostra claramente o levantamento da degenerescência de spin da

banda de condução na presença de um campo magnético externo. Um efeito semelhante

ocorre para as bandas de valência. Podemos dizer basicamente que a interação de troca

induz o aparecimento de gaps dependentes de spin em semicondutores magnéticos bulk.

o resultado acima tem implicações interessantes no contexto de heteroestruturas.

Nestas o perfil do potencial visto pelos elétrons depende crucialmente da diferença de

gaps das camadas envolvidas t . É bem estabelecido que diferenças de gap dão origem

a descontinuidades ("do tipo degrau") de potencial nas interfaces. Consequentemente,

gaps dependentes de spin entre as várias camadas adjacentes levam ao aparecimento de

descontinuidades dependentes de spin o que leva a perfis de potencial modulados de acordo

com a componente de spin do elétron.

Com heteroestruturas convencionais não magnéticas pode-se construir poços de poten-

cial confinantes para elétrons (e buracos); estes são amplamente estudados e representam

sistemas altamente relevantes do ponto de vista tecnológico (lasers, detectores, sensores,

etc.). Similarmente, heteroestruturas híbridas semimagnéticas e não magnéticas propor-

cionam uma dimensão adicional bastante interessante: a possibilidade de poços quãnticos

com confinamento dependente de spin. Estes têm um apelo fundamental único. Os mes-

mos oferecem a possibilidade ímpar de estudar-se de forma sistemática vários fenômenos

físicos interessantes: de "simples" absorção/luminescência dependente de spin, rotineira-

mente estudados atualmente, até interações de muitos corpos (troca e correlação) em

geometrias exóticas (e.g., "poços rasos" com múltiplos planos magnéticos+ (21) e superre-

des de spin).

* Aqui considero que o estado de ordem zero é uma função de onda de Bloch com energia E(a) (k) e a
perturbação é dada pela Eq. (2.2). Há aqui uma pequena sutileza implícita: o sistema deve ser feito
translacionalmente invariante, do ponto de vista formal, pela aproximação do cristal virtual, antes da
realização do cálculo.

t Aqui eu considero que efeitos de "strain" já estão incorporados nos gaps.
tRecentemente investigamos via teoria do funcional da densidade na aproximação de densidade local de
spin, juntamente com o formalismo de Kubo, efeitos de muitos corpos (instabilidades magnéticas: "quan-
tum Hall ferromagnetism") em gases bidimensionais de elétrons formados em poços quãnticos contendo
vários planos de Mn: H. J. P. Freire e J. C. Egues, Phys. Rev. Lett. 99,026801 (2007). Investigamos
também ferromagnetismo de Efeito Hall em poços com duas subbandas, veja: G. J. Ferreira, H .. 1. P.
Freire, e J. C. Egues Phys. Rev. Lett. 104,066803 (2010).
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Pode-se, obviamente, imaginar uma variedade de heteroestruturas propriamente elab-

oradas de modo a exibir comportamentos peculiares baseados na segregação dos estados

de spin descrita acima. Na próxima seção discuto uma destas possibilidades no contexto

de transporte: um filtro de spins.

Transmissão dependente de spin

(a) ZnSe ZnMnSe ZnSe

-------. B=O
(b)

~ spin llP;:rei<a1
~ ~

(c)

.sp~ ~~",::n:l?oS?:

Figura 2 - Heteroestrutura semimagnética (a) e perfis de potencial relevantes (b) e (c)
ilustrando a idéia básica da filtragem quântica. Na ausência de campo mag-
nético o perfil de potencial é chato, (b). Isto ocorre somente para a concen-
tração de Mn x = 0.05 ("bowing effect"). Em (b) as probabilidades de trans-
missão para elétrons com spin up e spin down são idênticas. Para campos
magnéticos não nulos a interação de troca s-d origina uma barreira de poten-
cial para spin up e um poço para spin down, (c): elétrons com spins diferentes
são transmitidos com probabilidades distintas. Esta transmissão seletiva dá
origem ao efeito de filtragem de spins. (Adaptado da Ref. (15))

2.2 Filtragem quântica de spins: idéia básica

Crucial para a obtenção de correntes spin polarizadas através do bloqueio quântico de

uma das componentes de spin da corrente eletrônica, em sistemas semimagnéticos con-

tendo Mn, é modulação dependente de spin resultante da interação de troca s-d. Consid-

eremos a junção ZnSe/ZnMnSe/ZnSe, Fig. 2(a). Nesta considero uma estrutura peculiar

na qual o gap não varia ao longo das várias camadas da mesma", 2(b). Esta caracterís-

tica não é crucial para a filtragem; contudo, utilizei esta geometria na minha primeira

proposta de filtro pois uma estrutura semelhante (superrede) já hávia sido confeccionada

experimentalmente! (veja Refs. (22) e (23)).

*Esta configuração é possível devido ao fato de que a dependência do gap Eg do Znl_xMnxSe em função
de x apresentar um descréscimo inicial seguido por um crescimento monotônico ("bowing effect", veja
Ref. (20)).

"Como discutido em (15), a geometria com descontinuidades nulas através da heteroestrutura, Fig. 2 não
constitui a configuração ideal para máxima filtragem.
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De forma sucinta, a essência da filtragem está esquematicamente representada na

Fig. 2(c). Mais especificamente, a aplicação de um campo magnético modula, devido

a interação de troca s-d, o potencial constante em (b) de forma dependente de spin. A

camada semimagnética se transforma em uma barreira para spin up e um poço para

spin down. Dessa forma, eletrons com spin up são bloqueados enquanto que aqueles com

spin down não. Estes últimos podem atravessar a estrutura gerando uma corrente spin

polarizada. No que se segue trato este problema de forma mais quantitativa.

2.3 Formalismo de Landauer-Büttiker dependente de.spln

o formalismo quântico de Landauer-Büttiker fornece um esquema teórico bastante

intuitivo para descrever fenômenos de transporte em termos das propriedades transmis-

sivas e reflexivas do sistema. A formulação segue aquela usual de mecânica quântica que

descreve problemas de espalhamento via uma matriz s relacionando as amplitudes das

ondas incidentes e espalhadas.

2.3.1 Problema de espalhamento unidimensional (sem spin)

Mais concretamente, considere inicialmente o problema usual da transmissão de uma

partícula com energia é = fi2 k2 12m, onde k é o vetor de onda da partícula, por uma

barreira (21) de largura a. Fora da região do potencial, a forma geral da solução é

{
Aeikz + Be-ikz

rp(z) = . . '
Fe~kz + Ge-~kz.

z<O (2.4)
z> a.

Neste caso, a matriz s é definida por

(2.5)

onde

(2.6)
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A matriz s é unitária (conservação do fluxo de probabilidade): sls = 88t

explicitamente temos que os elementos de 8 satisfazem

1. Mais

181112 + 18d
2

= 1 (2.7)

8118~2 + 8218;2 = O, (2.8)

e

18111 = 18221 (2.9)
18121 = 18211. (2.10)

A matriz 8 pode ainda ter simetria de inversão temporal. Na ausência de campos magnéti-

cos, a condição suficiente para esta simetria é que o potencial seja real. Inversão temporal

leva a 8*8 = 88* = 1. Inversão temporal aliada a unitariedade faz com que a matriz 8 seja

simétrica. Menciono ainda que se o potencial for par 811 = 822 e 812 = 821'

Observe que os coeficientes de transmissão T e reflexão R são diretamente relacionados

aos elementos da matriz 8. Por exemplo, se G = O e A = 1, i.e., a partícula está incidindo

pela esquerda,

(2.11)
Note a facilidade da incorporação das condições iniciais no problema.

2.3.2 Incluindo spin

A inclusão do grau de liberdade de spin na formulação da seção precedente não apre-

senta nenhuma dificuldade; basta considerar agora soluções spinoriais do tipo

(
'Pt(z) )
'Pl (z)

z<O

(2.12)
z > a,

juntamente com a versão temporalmente invertida. Dessa forma, a matriz 8 pode ser

generalizada por

=8 (2.13)

out in
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onde
SLL;1l SLL;!i SRL;1l SRL;!i

SLL;i! SLL;!1 SRL;i! SRL;!! ( SLL SRL ) (2.14)s=
SLR;1l SLR;!i SRR;1l SRR;!i SLR SRR

SLR;i! SLR;!1 SRR;i! SRR;!1

Observe que defini S utilizando índices L e R (esquerda e direita") além dos índices de

spin up e down. Esta é a notação usual na formulação de Landauer-Büttiker para trans-

porte coerente a ser apresentada na próxima seção. As condições iniciais são novamente

incorporadas facilmente; um elétron incidente da esquerda (z < O) com spin down tem

Ai = O, A! = 1, Gi = G! = o. Em termos de matrizes de transmissão t e reflexão r temos

(2.15)

Na notação acima, SLL = r descreve reflexão de volta ao reservatório L e SLR = t a

transmissão para o reservatório R para uma partícula incidindo a partir de L. Definições

semelhantes valem para SRR e SRL. Note que não assumo inversão temporal aqui, ou

seja, SRR = r' e SLR = t' com r' e t' não necessariamente iguais a r e t, respectivamente.

Unitariedade de S implica rtr + ttt = 1, rtt' + ttr' = O e (r,)t r' + (t')t t' = 1.

2.3.3 Formulação de Landauer-Büttiker

Retomo agora o problema de interesse, ou seja, elétrons incidentes em uma região de

espalhamento ("amostra"). Por simplicidade de notação, aqui apresento apenas o caso de

reservatórios spin degenerados, i.e., não magnético. O caso de contatos semimagnéticos

ou dependentes de spin é bastante interessante sendo objeto de investigação a parte ( ).

Menciono brevemente alguns resultados gerais deste problema no capítulo 5.

Considere uma geometria simples com dois terminais, emissor e coletor [reservatórios

L (esquerda) e R (direita)] sujeito a uma diferença de potencial eV. Elétrons de massa

efetiva m: e carga -e (e> O) incidem em uma região com potencial dependente de spin

("região semimagnética") de extensão L, vindos dos reservatórios adjacentes, Fig. 1. Por

simplicidade eu suponho que as coordenadas transversais xy e longitudinal z são sepa-

ráveis, ou seja, desprezo mecanismos de espalhamento acoplando o movimento na direção

longitudinal àquele no plano transversal. Dessa forma, na presença de um campo mag-

nético externo na direção z, o movimento transversal é quantizado em níveis de Landau t

* Aqui utilizo a notação estabelecida na literatura: L ("Left") e R ("Right").
tUtilizo o "gauge" de Landau.



34

En = (n + 1/2)/u;,;c, com n = 0,1,2, ... e lua; = eh.H/m:c. Longe da região de espal-

hamento, o movimento longitudinal é descrito por ondas planas incidentes e espalhadas
fi2k2 fi2k2

(transmitidas e refletidas) com energias e, - Cz,L = ~ = ~ - eV = cz,R*, kL,R: vetor
e e

de onda do elétron no reservatório L, R. A versão independente de spin da teoria de

Landauer and Büttiker é descrita na Ref. (:2G).

Seguindo espírito da formulação usual descrita nas seções anteriores, temos que os

estados de espalhamento para ondas incidentes a partir dos reservatórios t L e R são

z~O

(2.16)

e

z~O

(2.17)

respectivamente. O termo eikYYCPn(x)/ y'L; representa a função de onda transversal (onda

plana e polinômio de Hermite de ordem n). A inclusão dos fatores JkL,R/kR,L nas

definições acima representa apenas uma conveniência matemática para a formulação sub-

sequente. As energias dos estados de espalhamento são dadas por En,Ez = (n+1/2)/u;,;c+cz.
Não considero a contribuição do efeito Zeeman ordinário ("desprezível"). Note que im-

plicitamente estou supondo que a matriz s só depende dos vetores de onda kL,R para o

movimento longitudinal; como mencionei acima, suponho que a região de espalhamento

não mistura os canais transversais n e ky. Contudo, espalhamento com inversão de spin

pode ocorrer (s não é necessariamente diagonal nas coordenadas de spin).

*Considero somente de tunelamento elástico.
tNo espírito usual teoria de Landauer-Büttiker, considero os reservatórios como "corpos negros", i.e.,
elétrons incidindo sobre os mesmos são completamente absorvidos e "imediatamente" termalizados. Os
reservatórios estão sempre em equilíbrio térmico.
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2.3.3.1 Operador densidade de corrente

Vamos definir o operador de campo qidr, t) - qi(rL' t) atuando na região L

(2.18)

onde aOijn,ky,ka,az destrói um elétron em um estado de espalhamento incidente a partir

do reservatório da esquerda (a = L) ou direita (a = R). Estes operadores obedecem a

relação de comutação para férmions

[a , . 'k' k' ( ) , a t ( ) ] = O ,O .s, k' Ok k' O , .a ,n, y' o: ez ,az, Q;n,ky,ka éz ,Uz + o ,o n,n u» y 0' o: uz,az (2.19)

o operador dependente do tempo IL(z, t) = IL(zL, t) para a corrente é

(2.20)

Após várias manipulações algébricas, obtenho

I~() e '" J de zde~ iCe -e' )t/hLZt =- L e z z x
, 4n1i n,ky,az,a~ v'kdez)kde~)

{ { [k (e) + k (e')] [O "ei[kL(e~)-kLCez)lz - '" s*. ,(e)S o", (e' )e-i[kdez)-kdE~)IZ]-lL z L z az,C7z L t.t.»,»; z LL,az,az z
a'z

[k (e) - k (e')] [s o" (e' )e-i[kde~)+kdez)lz_L z L z LL,az,az z

s* ,,(e )ei[kL(e~)+kdez)lz] }at a . '''+LLj(Tz,az z Ljn,ky,kL(ez),az L,n,ky,kL(ez),az

{ [-kL (e~) + kL (ez)] SRLja~,az (e~)e-i[kde~)+kL(ez)lz_

[kL (e') + kL (e )] '" s*. ,(e )SRL- " ,(e' )e-i[kL(e~)-kdez)lz} xz z L LL,uz,CTz Z ,az ,az z
a'z

t
aLjn,ky,kL(ez),az aRjn,ky,kR(ei),a~+

{ [kL (e~) - kL (cz)] S~Ljaz,C7~(ez)ei[kL(e~)+kdez)lz-

[kL (e') + kL (e )] '" s*. ,(e )SLL' " ,(e' )e-i[kL(e~)-kdez)lz} xz z L RL,az,uz Z ,az,O"z z
a'z

[kL (e') + kL (e )] '" s*. ,(e )SRL- " ,(e' )e-i[kLCe~)-kL(ez)lz xz z L RL,uz,uz Z ,uz,az z
a'z

(2.21)
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Em (2.21) defini novos operadores na representação de energia *

Efetuando a transformada de Fourier J IL(z, t) eiwt dt = IL(z, w), obtenho t

Idz,w) = eL L L J dêzA::;~(L;êz,êz + nw)a~;n,ky,kQ(éZ),lTza/1;n,ky,k{J(éz+1iw),lT'.'
n,ky lTz,lT',;0/,/1

(2.22)
com

(2.23)

Os elementos de matriz A::~lT~ satisfazem

AUz,Uz __ AO'z,uz
L,L - R,R'

(2.24)

(2.25)

quando invariância por inversão temporal vale. Fazendo a transformada de Fourier inversa

da Eq. (2.22), obtenho

2.3.4 Corrente média

A partir da Eq. (2.22) posso obter a densidade de corrente média. Para tanto, basta

tomar a média estatística dos produtos de operadores criação e destruição em (2.22). Note

que

(a t ( (l.«. , k' k ( ') ,) = 8 ",8 ,8k k' 8(ê - e'. )8 , f (ê )Qjn,ky,kL E"z),O'z pvn:, y' L ez ,uz Q,IJ n,n y, y Z Z O'z,az n,o,az z t v (2.27)

onde !n,O/,lTz{êz) = l/(exp{[(n + 1/2)nwc + e, - j.l~zl/kBT} + 1) é a função de Fermi no

reservatório a = L ou R caracterizado pelo respectivo potencial químico j.l~z+. Utilizando

*Estes também satisfazem relações de comutação apropriadas para férmions.
t A forma na Eq. (2.22) é obtida desprezando-se a dependência com w em ki.. Isto é totalmente irrelevante
em nossas análises subsequentes pois estaremos sempre interessados no limite de freqüência nula para
corrente e ruído.

tPotenciais químicos ("densidades") dependentes de spin podem ocorrer quando os reservatórios são semi-
magnéticos (ou ferromagnéticos). No capítulo 3 discutimos transporte em heteroestruturas com contatos
dependentes de spin.
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(2.:27) em (2.2(j) obtenho

(h) = 2:nLLL 1dczA~~~<TZ(L;cz,cz)!n,Q,<Tz(cZ)'
n,ky o» Q

(2.28)

ou

() e2BLXLY"'"""'1 {li ( ) (h = 47r2n2c Z:: de, Ai, L L; e., Cz !n,L,r cz)+
n

At,~(L; Cz,cz)fn,L,! (cz) + A~:R(L; Cz,cz)!n,R,r(cz)+

A~:R(L; cz, cJ!n,R,!(cz)}, (2.29)

onde efetuei a soma sobre ky explicitamente: e~~;:;y(degenerescência de Landau). A

partir da unitariedade da matriz s e expressando seus elementos em termos de amplitudes

de transmissão e reflexão, tenho

A~~ = Itnl2 + Itnl2,

At~ = Itul2 + It!i12
,

AU - -It' 12-It' 12R,R - n l l

AU - -It' 12-It' 12R,R - !! rn :

(2.30)

(2.31 )

(2.32)

(2.33)

Para o caso específico de sistemas magnéticos com interação s-d, invariãncia por inversão

temporal assegura que trr = tn, t!! = tu, t!r = tn e tr! = t!i. Dessa forma

A~rR = -ltnl2 -lt!i12,

A~:R = -ltul2 -ltnI2,

(2.34)

(2.35)

o que leva a

(I ) = .s.eBLxLy "'"""'1d
L 27rn 27rnc ~ e,

n

{ltnl2 [Jn,L,r(cz) - !n,R,r(cz)] + Itul2 [!n,L,!(cz) - !n,R,!(cz)] +

ItnI2[!n,L,r(cz) - !n,R,!(cz)] + It!i12[!n,L,!(cz) - !n,R,r(Cz)]}. (2.36)

Pode-se mostrar que (h(z, t))z>o = (Idz, t))z<o = (h) devido a unitariedade de s. Pode-

se também mostrar que (IR(z, t))z>o = (In(z, t))z<o = (IR) = (h).

Equação (2.:)(j) generaliza o resultado correspondente na Ref. (1:-») [Eq. (4)] para tem-

peraturas arbitrárias, voltagens quaisquer e principalmente pela possibilidade de trans-

missão com inversão de spin (spin flip). Os dois primeiros termos desta equação fornecem

correntes devido às transmissões L ~ R sem inversão de spin. O terceiro termo por sua
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vez descreve a corrente associada ao fluxo de L para R com inversão de spin de up para

down [proporcional a fn,L,i(cz)] menos aquele de R para L com inversão de spin de down

para up [proporcional a fn,R,!(cz)]; note que estes dois fluxos opostos decorrem de estados

invertidos temporalmente. O quarto termo tem interpretação semelhante ao terceiro.

Equação ('2,:Hi) no limite de temperaturas nulas (elétrons de condução) e voltagens

eV > CF fornece

E:F-~liwc

(h) = 2:/i e~~~~y J dcz[nrnax(cz, B) + 1JTr(ttt),
o

(2.37)

com nrnax(cz, B) _ int (E:~:z - ~) e Tr(ttt) = Itnl2 + Itnl2 + Itl! 1
2+ Itul2. Euação (4) de

(].j) é obtida fazendo-se tn = tI! = 0, Itnl2 = Ti e Itul2 = T!. Neste caso posso escrever

(h(B)) = UI(B)) + Ul(B)) e definir densidade de corrente dependente de spin como

E:F-~liwc

Jaz(B) = (Ifz(B))/A = JoB J dcz[nrnax(cz,B) + 1JTaJB, V,cz),
o

(2.38)

onde Jo = e2/47r2/i2c (note que agora indico explicitamente a dependência com B da cor-

rente). Na verdade, a expressão acima é ainda um pouco mais geral do que a utilizada em

( 1 ;-») pois inclui efeitos da voltagem externa nos coeficientes de transmissão, desprezados

na Ref. (1:-»). Na seção de resultados apresento gráficos para Jaz (B)/Jo vs B.

2.3.5 Coeficientes de transmissão

O formalismo de Landauer-Büttiker não nos diz como calcular as matrizes r e t; apenas

relaciona estas, supostamente conhecidas, à propriedades de transporte (e.g., corrente e

ruído). A determinação dos coeficientes de transmissão e reflexão é um cálculo a parte.

Na ausência de mecanismos de inversão de spin, i.e., quando as matrizes r e t são

diagonais, o problema é simples. Neste caso spin up e spin down não se misturam. Ou seja,

a equação de Schrõdinger é desacoplada para as duas componentes de spin. Dessa forma,

os coeficientes de transmissão e reflexão podem ser determinados independentemente via,

por exemplo, o bem conhecido método da matriz de transferência (21).

A idéia básica de tal método, na sua forma mais simples, é o particionamento do

domínio de interesse da Equação de Schrôdinger em intervalos no qual o potencial pode

ser considerado constante. Obtém-se então, a partir da imposição da conservação da

corrente e da continuidade da função de onda através das varias interfaces consecutivas
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do domínio particionado, uma matriz relacionando os coeficientes da função de onda

em intervalos sucessivos. O produto de todas estas matrizes acopla as amplitudes das

ondas incidente, refletida e transmitida. Os seus elementos estão diretamente associados

às amplitudes de transmissão e reflexão. Com este método o efeito do campo elétrico

externo é incorporado automaticamente no cálculo da corrente, visto que o coeficiente de

transmissão já incorpora o efeito do campo.

Uma outra possibilidade para a determinação do coeficiente de transmissão é a uti-

lização de funções de Green *. Este método mais sofisticado/elaborado tem a vantagem

de permitir a inclusão de interações diversas no cálculo de forma mais sistemática via

correções na auto-energia t.

Nos casos discutidos abaixo considero geometrias "simples" de modo que expressões

analíticas para os coeficientes de transmissão (na ausência de spin flip) podem ser obtidas.

De posse dos coeficientes de transmissão relevantes posso facilmente determinar as densi-

dades de corrente via integração numérica ("Simpson"). No apêndice desta tese apresento

um modelo exatamente solúvel envolvendo transmissão com inversão de spin. Neste caso

simples determino as matrizes r e t (não diagonais) analiticamente.

2.4 Resultados e discussões

No que se segue apresento resultados para a densidade de corrente dependente de

spin para sistemas semimagnéticos com barreiras simples com perfis diversos. Inicial-

mente apresento e discuto brevemente os resultados no meu artigo sobre filtro de spins

(J .-)). Subsequentemente, apresento resultados originais para barreiras cujo perfil de po-

tencial é linear na ausência de potencial externo. Isto é conseguido pela utilização de ligas

com concentração variável. Esta geometria inovadora exibe uma característica única, a

ser discutida em detalhes no capítulo 4, a saber: para determinados valores do campo

magnético a corrente spin polarizada é máxima e apresenta flutuações minimizadas. Al-

guns dos resultados aqui apresentados deverão ser contrastados posteriormente com os

correspondentes para "shot noise" (capítulo 4). Efeitos de inversão de spin não são con-

* A probabilidade de transmissão pode ser obtida, via relação de Fisher-Lee que expressa a matrix s em
termos das funções de Green para espalhamento (21'). Para sistemas não interagentes, o formalismo de
funções de Green é totalmente equivalente ao de Landauer-Büttiker. Para o problema interagente uma
possibilidade é a descrição via formalismo de funções de Green de não equilíbrio (Keldysh).

ÍEm nosso grupo aqui no IFSC temos aplicado o formalismo de Keldysh em anos recentes no estudo de
transporte spin polarizado através de pontos quânticos interagentes. Veja: Fabricio M. Souza, Antti-
Pekka Jauho, and J. Carlos Egues, Phys. Rev. B 78, 155303 (2008), onde investigamos corrente e suas
flutuações (shot noise)
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siderados (veja discussão no final desta seção). Os resultados desta seção são obtidos a

partir da Eq. (L.3x). O parâmetros utilizados são m: = 0.16mo, Noa = 0.26 eV, T = 5 K,

cF = 5 meV, Li; = 100 nm e temperatura nula para os elétrons dos reservatórios*. A altura

da barreira semimagnética Vb bem como a concentração de Mn utilizada x são indicadas

nas figuras. Em todos os gráficos utilizo concentrações efetivas de Mn xeff = x(l - X)12

(Mn-Mn "clustering").

2.4.1 Barreira semimagnética simples

Considere a heterojunção ZnSe/Znl_xMnxSe/ZnSe, Fig. :2. Figura ô mostra curvas

para as duas componentes de spin da densidade de corrente (a) e para a densidade de

corrente total (b), através da barreira simples esboçada na Fig. :2. Considero eV ;? CF

e x = 0.05 de modo que a heteroestrutura é "band-gap-matched", ou seja, não possui

descontinuidade de potencial nas interfaces. Por simplicidade, desconsidero ainda efeitos

do potencial aplicado sobre os coeficientes de transmissão. Na verdade, utilizo expressões

analíticas para o coeficiente de transmissão obtidos para barreiras e poços retangulares

Figura :~é essencialmente o principal resultado da Ref. (];')). A filtragem de spins,

descrita qualitativamente em seções anteriores, é claramente observada na Fig.:~(a). Nesta

vemos que a componente de spin up da densidade de corrente é exponencialmente supressa

com o aumento do campo magnético externo. A componente de spin down, por outro

lado, se mantém aproximadamente constante ("pequeno decréscimo") e exibe algumas

oscilações. Vemos ainda, na Fig. :{(b), que a densidade total de corrente é dada essencial-

mente pela componente spin down para campos acima de 2 T. Dessa forma, para campos

maiores que aproximadamente 2 T, o efeito de filtragem quântica de spins é bastante

eficaz e produz uma densidade de corrente spin polarizada.

Há ainda nas Figs. :{(a) e ;~(b) curvas correspondentes às derivadas dJrldB, dJddB

e dJt/dB como função de B. Estas curvas exibem pequenas oscilações sobrepostas à

variações mais pronunciadas e regulares ("dips"). Estas pequenas oscilações são devido

à quantização de Landau. Os "dips", por outro lado, são devidos aos estados quase-

estacionários acima do poço de potencial. A curva para dJt / dB não apresenta tais "dips"

visto que elétrons com spin up vêem uma barreira e CF < Vb.

*Neste capítulo optei por utilizar os mesmos parâmetros utilizados na Ref. (Ir)). Isto possibilita uma
comparação mais direta dos resultados para outras geometrias com aqueles da Ref. (I ;)). No capítulo
3 e 4, explorarei outras faixas de parâmetros. Em particular, considerarei barreiras menos espessas
("coerência") e com energias de Fermi maiores.
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Figura 3 - Densidades de corrente dependentes de spin e suas respectivas derivadas, Eq.
(2.38) vs campo magnético (ou energia potencial, eixo do topo). Em (a) a
componente com spin up (triângulos azuis) é exponencialmente decrescente;
a componente com spin down (triângulos lilás) apresenta algumas oscilações
decrescendo um pouco com o aumento de B. O decréscimo exponencial de Jup

reflete o aumento da respectiva barreira de potencial para elétrons com spin
up. As oscilações em Jdown decorrem da existência de estados quase-ligados
acima do poço de potencial para spin down. As linhas verticais tracejadas em
(a) indicam as posições destes estados. As derivadas de ambas as componentes
apresentam oscilacões pequeninas devido à quantização de Landau. A derivada
de Jdown apresenta ainda pronunciados "dips" em energias próximas aos estados
quase ligados. Em (b) verifica-se que a densidade de corrente total para
campos maiores que 2 T é essencialmente a componente com spin down. Ou
seja, a densidade de corrente total calculada é spin polarizada para campos
dessa ordem - a estrutura se comporta como um filtro de spins. (Adaptado da
Ref. (15)).
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Um estudo mais detalhado de estruturas apresentando filtragem de spin (barreiras

simples e duplas) - incluindo efeitos da voltagem externa nos coeficientes de transmissão

- é descrito na dissertação de mestrado de J. F. Estanislau O~)). Estudos semelhantes

também foram efetuados por Guo et alo (:'>0). No trabalho de Estanislau, "shot noise"

quântico dependente de spin, além da corrente média, é explorado pela primeira vez na

literatura.

2.4.2 Barreira semimagnética com concentração linear

Aqui discuto transporte dependente de spin em uma geometria peculiar com perfil

de potencial linear, Fig. 1(a), mesmo na ausência voltagem aplicada. Este perfil pode

ser obtido, por exemplo, a partir da heteroestrutura ZnBeSejZnBeMnSejZnBeSe na qual

durante o crescimento aumenta-se linearmente a concentração de Be na camada semimag-

nética. A concentração de Mn é mantida constante*. Observe que J denota a "diferença

de potencial estrutural" devido ao gradiente de concentração linear na barreira. O aspecto

interessante da configuração considerada é ilustrado nas figuras subsequentes 1(b) e ·1(c).

A Fig. I(b) mostra que a aplicação de um potencial externo apropriado eV = J faz com

que a barreira se torne quadrada. Ou seja, pode-se escolher o potencial externo de modo

que a queda de potencial através da barreira seja exatamente igual e oposta ao aumento

de potencial devido ao gradiente de concentração da mesma.

Interessantemente, a aplicação de um campo magnético externo na direção de cresci-

mento z modula adicionalmente a barreira semimagnética de forma dependente de spin,

I(c). Pode-se, para parâmetros adequados, obter uma barreira quase que totalmente

transparente para spin down e bastante opaca para spin up. Note que a utilização de um

perfil linear (gradiente de concentração) faz com que filtragem seja otimizada: bloqueio

máximo para spin up. Este ponto será discutido mais extensamente em conexão com

ruído no capítulo 4. Como veremos, a estrutura ora considerada apresenta "shot noise"

mínimo para determinados valores do campo magnético. Esta notável característica pode,

em princípio, ser bastante relevante para confecção de dispositivos nanoscópios operando

com "pequenas" correntes spin polarizadas.

Para o caso eV = J podemos determinar o coeficiente de transmissão (via matriz de

*Meus colaboradores experimentais não antevêem nenhuma dificuldade técnica neste procedimento (C.
Gould, comunicação privada).
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Figura 4 - Barreira semimagnética com gradiente de concentração linear. Para campos
nulos o perfil de potencial da barreira é linear com desnível Ó entre os extremos
da mesma, (a). Com a aplicação de uma voltagem externa apropriada eV =
Ó a barreira se torna quadrada, (b). Na presença de um campo magnético
externo a barreira quadrada em (b) é spin modulada, (c). Esta configuração
maximiza a eficiência da filtragem e minimiza flutuações (capítulo 4). Nate
que a concentração de Mn nas barreiras é constante.
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transferência) de forma analítica (31)

k k K2 1T (é V B) = 16--:--__ 1
----:-

3---,-2--'--,<7....::..z__ --:-----------------:::-
<7z Z, , (kr + K~,<7J(k~ + K~,<7Jlei(e~z+O~Z)e"2Lb _ e-i(e~z+O~Z)e-"2,<TzLb 12'

(2.39)

onde k1 = J2méz/fi2, J2m(éz + eV)/fi2, K2,<Yz= J2m (110 ± E(B) - éz) /fi2 = -ik2,

erz = arctan(K2,<7jk1), and e~z = arctan(K2,<7jk3). A expressão acima combinada à Eq.

(2.38) nos permite calcular de forma direta (simples integração numérica) as densidades

de corrente dependentes de spin como função, por exemplo, do campo magnético, Fig. 5.
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Figura 5 - Densidades de corrente dependentes de spin para a estrutura com gradiente de
concentração linear, Figs. 4(a)-(c), e voltagem aplicada eV = 6. Em contraste
com o caso de barreira nula, Fig. 3(a), aqui a componente com spin down cresce
inicialmente, pois a barreira Vb está sendo suprimida pelo efeito da interação
s-d, e tende a "saturar" para campos maiores que 2 T. A componente com
spin up é completamente supressa para todos os campos. Estas características
ilustram o conceito de filtragem em geometrias otimizadas aludido na Ref.
(15). O "pequeno máximo" em torno de 2 T está associado a um mínimo no
espectro do ruído (capítulo 4). A linha pontilhada vertical denota o campo
para o qual o nível de Landau n = 1 cruza o nível de Fermi.

Figura 5 mostra as componentes up e down da densidade de corrente para a het-

eroestrutura da Fig. 4 como função do campo aplicado B. Aqui considero apenas o caso

eV = 6 por simplicidade (veja capítulo 4, onde discuto outras configurações em conexão

com ruído). Para os parâmetros utilizados na Fig. 5 (cF = Vb = eV = 5 meV) am-

bas as componentes são quase que nulas para B = O. Isto é fisicamente razoável tendo
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em vista que a barreira é bastante espessa (1000 Ã); o coeficiente de transmissão para

B = O é praticamente nulo para energias menores que a altura da barreira (J :)). Este caso

corresponde à configuração da Fig. I(b).

Para campos não nulos a Fig. ;) mostra um aumento gradativo da componente com

spin down e uma diminuição exponencial da componente com spin up. Isto é conseqüência

da modulação dependente de spin da barreira semimagnética, como ilustrado na Fig. (c):

a barreira para spin up aumenta enquanto aquela para spin down diminui com o aumento

do campo magnético. Incidentalmente, a Fig. (I) também ilustra a idéia da filtragem

otimizada discutida na Ref. (Ir)). Note que a densidade de corrente com spin up é

cinco ordens de magnitude menor que a correspondente com spin down (cf. Fig. I). É

interessante ressaltar, antecipando resultados do capítulo 4, que o pequeno pico em J1(B)

para B ~ 2 T está associado a um mínimo no "shot noise" correspondente. Ou seja,

neste particular valor do campo magnético as fiutuações dependentes de spin (devido

à granulosidade da carga) são supressas. A linha vertical (pontilhada verde) é obtida

fazendo CF = (n+ 1/2)liwc com n = 1, i.e., esta mostra o campo acima do qual o primeiro

canal de Landau deixa de transmitir. Retomarei a estes pontos com mais detalhes no

capítulo 4.

2.4.3 Processos de inversão de spin

Os resultados das seções precedentes desprezam completamente processos de trans-

missão com inversão de spin no cálculo das densidades de corrente. Ou seja, considerei

matrizes diagonais nas variáveis de spin.

Em princípio, transmissãoj'tunelamento com inversão de spm é possível em nosso

sistema. Em particular, as próprias impurezas magnéticas presentes nas barreiras ou

poços podem espalhar os elétrons produzindo inversão de spin. Obviamente, processos

de inversão de spin contaminam a geração de correntes spin polarizadas por filtragem

quântica (regime coerente). Ressalto, porém, que processos de spin flip são cruciais na

geração de correntes spin polarizadas no regime difusivo C{2, JO, :\:\).

No regime quântico coerente (Landauer-Büttiker) tratado nas seções precedentes, as

estruturas exibem, para algumas faixas de parãmetros, alto grau de polarização de spin.

Este alto grau de polarização é prova de que uma das componentes de spin da corrente é

grandemente supressa no processo de transmissão. Se o processo de transmissão para esta

particular componente (spin up no caso) é supresso, podemos inferir que sua transmissão

com inversão de spin ("processo de mais alta ordem") deve também ser bastante reduzido.
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A razão física para esta redução é a penetração exponencial da componente de spin down

da função de onda na região da barreira.

Acredito que o argumento qualitativo acima para a ineficácia de mecanismos de inver-

são de spin nas geometrias aqui consideradas é fisicamente robusto. Cálculos recentes (:\ I)
das contribuições para a corrente de processos com inversão de spin devido à interação s-d

corroboram o argumento intuitivo acima, incialmente formulado na Ref. (15). Observo

ainda que a interação de troca s-d não é muito eficaz como processo de inversão de spin

mesmo em geometrias confinadas (35).

2.4.4 Outros efeitos detrimentais

Conforme apontado em (1G), há vários fatores limitantes à realização experimental

da filtragem quântica de spins. Mecanismos de inversão de spin, discutidos na seção

anterior, representam apenas um destes. Interação elétron-elétron, "band bending" e

efeitos de acumulação de spins próximo à barreira são também alguns outros fatores

possivelmente relevantes e nocivos à filtragem quântica de spins. Retorno a este ponto no

final do capítulo 3.

No próximo capítulo exploro pela primeira vez transporte spin polarizado no regime

linear em estruturas com contatos dependentes de spin.
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3 Filtragem e magnetoresistência

Neste capítulo complemento o anterior investigando transporte no interessante regime

de transporte linear. Considero ainda, pela primeira vez no contexto de transporte balís-

tico / coerente", a possibilidade de reservatórios (emissor / coletor) semimagnéticos, i.e.,

reservatórios parcialmente spin polarizados na presença de campos magnéticos externos.

Derivo expressões analíticas para condutâncias de spin up e spin down em termos de

coeficientes de transmissão para barreiras simples e duplas. A partir das condutâncias

defino magnetoresistência. Meus resultados mostram que filtragem quãntica, aliada à

contração/expansão do mar de Fermi nos reservatórios, pode originar magnetoresistên-

cias positivas e negativas; estas podem ainda atingir valores apreciáveis (> 100 %) e

apresentar "kinks" e batimento. Acredito que estas características peculiares são assinat-

uras únicas para filtragem quãntica nesses sistemas; certamente observáveis experimen-

talmente a curto prazo com o constante avanço nas técnicas de crescimento e fabricação

de nanosistemas magnéticos t .

o estudo ora descrito (:~G)foi motivado por investigações experimentais em sistemas

semimagnéticos no regime de transporte difusivo porem linear (37). O mesmo foi fruto

de colaboração com o grupo experimental liderado pelo Prof. Molenkamp (Würzburg,

Alemanha).

3.1 Sistemas de interesse

Figura (; mostra várias heteroestruturas semicondutoras constituidas de camadas

alternadas semimagnéticas ("Dilute Magnetic Semiconductors", DMS) e não magnéticas

("Non-Magnetic Semiconductor", NMS). Em G(a) e (;(b) temos uma estrutura com barreira

* Veja: A. Khaetskii, J. C. Egues, D. Loss, C. Gould, G. Schmidt, and L. W. Molenkamp, Physical
Review B 71, 235327 (2005), onde investigamos transporte difusivo em sistemas híbridos (i.e., junções
magnéticas / não-magnéticas).

tEsta verificação experimental tem se revelado difícil devido a dificuldades inerentes na confecção de
amostras balísticas/coerentes.
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simples NMS e contatos DMS para B = O e B =I- O, respectivamente. O caso correspon-

dente para duas barreiras NMS com poço e contatos DMS é mostrado em G(c) e (í(d).

Estruturas com contatos não magnéticos são mostradas em G(e) e (i(f) para uma barreira

simples DMS e em G(f) e G(g) para barreiras duplas não magnéticas com poço DMS.

Particularmente interessantes são as heteroestruturas com reservatórios (emissor / coletor)

DMS, Figs. G(a) - (;(d). Devido à interação s-d (capítulo 2, Seco 2.1) entre os elétrons

de condução e os elétrons localizados da impureza, a banda de condução se desdobra em

bandas up e down na presença de um campo magnético externo. Esta modulação depen-

dente de spin faz com que os reservatórios se tornem parcialmente spin polarizados uma

vez que o nível de Fermi se mantém fixo. Esta redução/expansão do mar de Fermi nos

contatos dá origem a níveis de Landau dependentes de spin, o que origina "kinks" spin

resolvidos na magnetoresistência do sistema.

Interessantemente, sistemas com barreiras duplas não magnéticas mas com poço e

contatos DMS possuem níveis ressonantes spin resolvidos com desdobramento particular-

mente grande quando comparados a estruturas ressonantes "convencionais". Estas não

possuem contatos DMS mas as barreiras e/ou o poço são semimagnéticos. O desdobra-

mento dos níveis neste caso depende fortemente do "overlap" da função de onda do elétron

tunelante com as regiões contendo Mn. Este desdobramento é em geral pequeno, i.e., 6

em G(h) é da ordem de 5 meV. Nas estruturas ressonantes com poço e contatos DMS o

desdobramento dos níveis segue a modulação do potential e é, consequentemente, muito

maior [.6.' em G(d)]. Observe que .6.' - 6 ~ .6.; o deslocamento do potencial (ou fundo

da banda, i.e., .6.) é da ordem de 20 meV. Este efeito é ilustrado qualitativamente no

desdobramento dos estados de spin em G(d) e G(h).

Obviamente este desdobramento ampliado dos estados ressonantes se deve, em grande

parte, ao fato de estarmos medindo as energias dos níveis spin resolvidos com relação a

origens distintas de energia nos reservatórios. O importante é que do ponto de vista

de transporte, os estados spin resolvidos de fato estão grandemente separados no poço,

ou seja, o efeito é real. Acredito que esta geometria com contatos DMS possibilitará,

finalmente, a verificação experimental do efeito de filtragem de spin em duplas barreiras.

Até hoje este efeito tem sido elusivo possivelmente devido ao pequeno desdobramento dos

níveis (o alargamento dos níveis devido a espalhamentos diversos destrói o efeito).
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Figura 6 - Geometrias semimagnéticas com contatos DMS (a) - (d) e NMS (e) - (h). Os
perfis no painel da esquerda e direita ilustram os casos B = O e B i- O, re-
spectivamente. Note que nas estruturas com contatos DMS os mares de Fermi
são dependentes de spin na presença de campo magnético. Isto é ilustrado em
(a) e (b) para uma barreira simples NMS e (c) e (d ) para uma dupla barreira
NMS com poço DMS. Configurações com contatos NMS correspondentes a
(a) / (b) e (c) / (d) são mostradas em (e) / (f) e (g) / (h), respectivamente. Inter-
essantemente, o desdobramento do nível ressonante em (d) é muito maior que
o correspondente em (h). Isto ocorre pois em (d) o poço e os contatos são
DMS.
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3.2 Magnetotransporte: contatos semimagnéticos

Contatos dependentes de spin. Para campos magnéticos não nulos, elétrons com spin

up e spin down pertencem a mares de Fermi distintos nos reservatórios parcialmente

spin polarizados. O fundo da banda de condução nos reservatórios é s-d modulado de

forma dependente de spin [veja Fig. 7(a)]. Dessa forma, a relação de dispersão para o

movimento longitudinal (direção z, ou de crescimento) é çaJkz, B) = ±E(B) + cz(kz)
com cz(kz) = h2k;/2m:, kz é o vetor de onda do elétron e m: sua massa efetiva, e

E(B) _ xeffl (5z) INoo:/2 > O onde xeff = x(l- X)12 é a concentração efetiva de Mn. Aqui

o sinal superior refere-se a eletrons com spin up. O movimento transversal é quantizado

em níveis de Landau também dependentes de spin, visto que a energia de Fermi depende

de spin, cC;"z. No que se segue, por simplicidade, não indico explicitamente a dependência

com spin dos índices de Landau n; em algumas figuras, no entanto, explicitamente utilizo

3.2.1 Resposta linear

Considere transporte no limite de temperaturas nulas e voltagens tais que eV < CF.

Neste caso, a expressão para a densidade de corrente dependente de spin, Eq. (2.:~K) do

capítulo 2 - propriamente generalizada para incluir mares de Fermi dependentes de spin"

- é dada por

(3.1)

onde Jo - em:/47r2h3, cV = CF =f E(B), WC é a frequência de cíclotron e int(x) denota o

maior inteiro menor ou igual a x. O segundo termo em (:J.!) representa a diminuição da

densidade de corrente devido ao princípio de Pauli (somente parte dos estados do coletor

estão desocupados para eV < cF).

Para pequenas voltagens posso linearizar a Eq. (:{.!) com relação a V. Após algumas

*Observe que aqui não considero mecanismos de inversão de spin. Elétrons tunelando com spins diferentes
podem ser tratados de forma totalmente desacoplada (estou desprezando interação elétron-elétron). Dessa
forma, a extensão escrita na Eq. (:11) é imediata.
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expansões em série de Taylor, obtenho em primeira ordem em V

Contudo, a . 1a (eV) [mt (x)JeV=O = - nw
c
LJ (x - n), (3.3)

n

onde x = (é';/ - eV - éz)/nwc - 1/2 e n E Z. Substituindo (:1.3) em (:L2) obtemos

ou simplemente
Uzno

JaJB, éF, eV) = Jonwc LTaz (é~n' 0, B) eV,
n=O

(3.5)

, az _. (:.Z 1) az _ az ( 1)onde a soma se estende ate no - int nwc -"2 e éF,n = éF - n +"2 Iuo.,

3.2.2 Condutâncias dependentes de spin e magnetoresistência

A partir da Eq. (;~.:))posso definir as condutâncias dependentes de spin por unidade

de area: GaJB, éF )/A - Jaz(B, er, eV)/V. Obtenho

(3.6)

É importante observar que o coeficiente de transmissão em (:~.G) é calculado na ausência

do potencial externo. Esta é apenas uma característica geral de resposta linear: a resposta

depende apenas da configuração do sistema em equilíbrio, i.e., na ausência do potencial

externo (teorema da fiutuação-dissipação).

É fácil verificar que as condutâncias acima reproduzem o resultado conhecido C\,)

(3.7)

Posso agora definir magnetosistência. Se R (Ro) e G (60 = 2Go) denotam a resistên-

cia total, ambos spins, e a correspondente condutância, respectivamente, em presença
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(ausência) de campos magnéticos, a magnetoresistência tl.R/ fio do sistema é

(3.8)

Mais explicitamente, tenho

tl.R
fio

EF

2 J dézTo(éz)
_______ 0 l.

/u,;, [foTI (ê~,.,B) + fo Ti (ê~,n,B)1
(3.9)

A Eq. (:{'!J) obviamente leva a tl.R = O para B = O. Note que preciso apenas dos

coeficientes de transmissão à voltagem nula (resposta linear) para determinar a magne-

toresitência do sistema. Na dedução de (:\.D) suponho que a "resistência dos contatos" é

desprezível.

3.2.3 Coeficientes de transmissão: contatos DMS

Apresento aqui por conveniência, expressões analíticas exatas para coeficientes de

transmissão por barreiras simples e duplas. Enfatizo que na ausência de processos de

inversão de spin, as componentes up e down são totalmente desacopladas, i.e., a matriz

de transmissão ttt [veja Eq, (2.1 :»)] é diagonal. Neste caso, podemos tratar os dois canais

de spin de forma independente: cada componente vê um potencial diferente. Seguindo a

filosofia da Ref. (I;)), os coeficientes de transmissão correspondentes podem ser obtidos

das expressões usuais nos livros texto de mecânica quântica, pela simples substituição das

barreiras usuais por barreiras efetivas com alturas renormalizadas pelo termo de troca

s-d. Observe que a geometria com contato semimagnético, Fig. 7(a), difere daquela com

barreira semimagnética, Fig. 7(b), de forma não trivial: os mares de Fermi da primeira

expandem/contraem devido à interação s-d. Note ainda que as alturas das barreiras para

spins opostos variam de forma contrária nas Figs. 7(a) e 7(b).

3.2.3.1 Barreira simples: DMS/NMS/DMS

A modulação dependente de spin do fundo das bandas spin up e down nos contatos

DMS essencialmente muda a altura da barreira Ví" Fig. 7(a). O coeficiente de transmissão
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a) DMS NMS DMS

V,=V
b
-.(B)

v,

(B)

(8)

b) NMS DMS NMS

Figura 7 - "Offsets" relevantes em estruturas com contatos semimagnético (a) e não mag-
nético (b). Observe que (a) e (b) não são trivialmente equivalentes. Muito
embora os perfis dos potenciais para spin up and spin down são revertidos
entre (a) e (b), somente no primeiro os mares de Fermi são dependentes de
spin. Efeitos de supressão/encolhimento do espaço de fase nos contatos são
relevantes apenas em (a).

na configuração de equilíbrio (V = O) para uma barreira simples de largura Lb é

(3.10)

onde Vr,l = Vi,=FE(B) e E~,~ = E~l- (n+ 1/2)11wc com EV = EF=FE(B) [veja a representação

geométrica de Vu e E~l na Fig. 7(a)]. Equação (3.10) é válida para Vu ;? E~,~. Aqui o

sinal superior refere-se a elétrons com spin up.

3.2.3.2 Barreira dupla simétrica: DMS/NMS/DMS/NMS/DMS

Para uma barreira dupla com contatos dependentes de spin e um poço semimagnético

de largura Lw com barreira NMS de largura Li, e altura Vi" Figs. 6(c) e 6(d), o coeficiente

de transmissão é

TDB(EU B) =1,1 F,n'

(3.11)
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onde k~'! = 2m:é~,;/n e f);~'!= 2m:(Vr,! - é~,;)/n. Equação (:L 11) vale para Vr,! ;::
é~,;. Observe que aqui Vr,! e é~! são os mesmos ilustrados na Fig. i(a) para a barreira

simples.

3.3 Magnetotransporte com contatos não magnéticos

Em contraste com o caso de reservatórios semimagnéticos, contatos ordinários pos-

suem um mar de Fermi único, i.e., independente de spin. A formulação aqui é bastante

semelhante ao caso anterior. Todo o desenvolvimento de resposta linear acima é igual-

mente válido aqui; contudo, há agora somente um nível de Fermi no emissor / coletor. A

fórmula para magnetoresistência é dada por

ép

2 J dézTo(éz)
o---:,..----------------,.,- - 1,

nwc [foTi (éF,n, B) + fo T! (éF,n, B)]
(3.12)

onde no = int (~-~) e éF,n - éF - (n +~) luo.: Note que na equação acima os níveis

de Landau não são spin resolvidos como no caso de contatos semimagnéticos [cf., Eqs.

(:U)) e (:U 2)].

3.3.1 Coeficientes de transmissão: contatos NMS

Aqui obtenho expressões análogas as anteriores [Eqs. (:U ()) e (:3.11)] para o caso de

contatos não magnéticos. Estas fórmulas são facilmente obtidas das anteriores por uma

simples redefinição das alturas das barreiras, Fig. 7(b).

3.3.1.1 Barreira simples: NMS/DMS/NMS

Como ilustrado na Fig. 7(b), o potencial de uma barreira semimagnética simples de

altura Vi, e comprimento Lb é spin modulado pelo termo de troca s-d para B i= O. Elétrons

com spin up vêem uma barreira de altura q = Vi,+E(B) enquanto aqueles com spin down

vêem uma barreira fl = Vi, - E(B). Dessa forma, obtenho

(3.13)
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Note que em (T I:~)a contribuição ±E(B) em Vr,! tem sinal oposto daquela em Vi,! [i.e.,

Vi,! = Vb =f E(B) e Vr,! = Vb ± E(B)].

3.3.1.2 Barreira dupla simétrica: NMS/DMS/NMS/DMS/NMS

Para barreiras duplas a modulação pode ocorrer nas barreiras, no poço ou em alguma

outra combinação qualquer. Por simplicidade apresento aqui somente o caso de barreiras

duplas semimagnéticas estritamente simétricas. Seja Li, e Vb a espessura e altura das

barreiras, repectivamente, e Lw a largura do poço entre as barreiras. O coeficiente de

transmissão para vr~!> cF,n é

onde kn = v2m~CF,n/n e h:~'!= v2m~(Vi,! - CF,n)/n. As Eqs. (:{.J:~) e CL I I) valem para

Vi'! > CF,n·

3.4 Resultados e discussões

Parâmetros utilizados. Aqui discuto gráficos da magnetoresistência para algumas das

geometrias mostradas na Fig. G. Nas simulações assumo m: = 0.16mo (massa efetiva do

ZnSe) e uma concentração nominal x = 0.06 de Mn [na verdade utilizo uma concentração

efetiva xeff = x(l - X)12 para simular efeitos de emparelhamento antiferromagnético de

clusters Mn-Mn]. Estes parâmetros são escolhidos tendo em mente heteroestruturas do

tipo ZnMnSe/ZnSe e ZnBeMnSe/ZnBeSe. Estas já foram fabricadas com sucesso. Ob-

serve que o Be na última, possibilita uma variação adicional do gap. Isto proporciona uma

maior flexibilidade na concepção/definição de geometrias com barreiras e poços de alturas

e profundidades diversas. Utilizo uma temperatura T = 4 K para os íons paramagnéticos

Mn (função de Brillouin 5/2). Para estas temperaturas criogênicas a função de Fermi dos

elétrons é bastante abrupta; considero T = O K para os elétrons. Os demais parâmetros

utilizados na obtenção dos resultados descritos nesta seção (cF, Lb, Lw e Vb) são indicados

nas próprias figuras.

Barreira simples com contatos DMS. Figura R(a) mostra a magnetoresistência de

uma heteroestrutura DMS/NMS/DMS para várias espessuras da barreira não magnética.
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Figura 8 - Magnetoresistência (a) e coeficientes de transmissão spin resolvidos (b) para
uma estrutura com barreira simples e contatos semimagnéticos. Note que a
interação s-d nos contatos produz mudanças qualitativas na magnetoresistên-
cia (cf. linhas sólidas pretas e tracejadas azuis). Estas são mais pronunciadas
em barreiras mais espessas. Efeitos magnetoresistivos positivos e negativos
são também visíveis (inset). A existência de "kinks" spin resolvidos está
diretamente relacionada ao fechamento sucessivo de canais de transmissão de-
pendentes de spin (b).
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Note que Ó.R/ Ro é essencialmente positivo para campos maiores que 4 T se tornando pro-

gressivamente maior para barreiras mais espessas. Incidentalmente, observe que valores

bastante apreciáveis são obtidos para a magnetoresistência do sistema, i.e., mudanças per-

centuais de algumas centenas. Isto certamente facilitará eventuais medidas experimentais

destes efeitos.

Interessantemente, podemos ainda observar "kinks" spin resolvidos na magnetore-

sitência do sistema. Estes estão diretamente associados à existência de níveis de Landau

dependentes de spin nos contatos. Conforme mostra a Fig. R(b), o fechamento sucessivo

e abrupto de canais de transmissão dependentes de spin [linhas tracejadas vermelhas na

Fig. R(b)] dá origem a estes "kinks" na magnetoresistência em R(a). Isto era de se es-

perar, uma vez que Ó.R/ Ro envolve somas sobre níveis de Landau spin resolvidos, veja

Eq. (:\.9). Note que para campos B ~ 4.7 T a corrente é 100 % spin polarizada para

todas as barreiras consideradas. Isto decorre da completa supressão do mar de Fermi para

spin up nos contatos.

Para campos menores que 4 T a magnetoresistência do sistema assume valores posi-

tivos e negativos (veja inset). Nesta faixa de campos, tanto a filtragem devido à variação

nas alturas das barreiras [veja Fig. 7(b)] quanto a supressão/encolhimento dos mares

de Fermi nos contatos, contribuem para a alteração das propriedades de transporte do

sistema. Note que o aumento do campo magnético produz uma redução na altura efetiva

da barreira para os elétrons com spin up e um encolhimento no mar de Fermi correspon-

dente, Fig. 7(b}. Esta "competição" dá origem a respostas magnetoresistivas diversas.

Eu enfatizo que todas as peculiaridades discutidas acima são intrinsicamente relacionadas

à interação de troca s-d, cf. linhas tracejadas (azuis) e contínuas na Fig. S(a).

Barreira DMS simples com contatos NMS. Figura ~)mostra a magnetoresistência de

um sistema NMS/DMS/NMS. Aqui os efeitos magnetoresitivos são exclusivamente devi-

dos ao efeito de filtragem visto que os contatos não contêm material magnético. Observe

que Ó.R/ Ro é essencialmente negativa na presença da interação de troca s-d (cf. curvas

tracejadas azuis e curvas sólidas pretas). Com o aumento do campo magnético, a bar-

reira para spin up aumenta enquanto aquela para spin down diminui. Muito embora este

aumento/decréscimo das barreiras para spin up/down seja simétrico, o efeito correspon-

dente nos respectivos coeficientes de transmissão não é. Na verdade, devido à penetração

desigual das funções de onda nas barreiras, o aumento no coeficiente de transmissão para

spin down é maior que a diminuição correspondente no coeficiente de transmissão para

spin up. De outra forma, Tl(B) aumenta mais rapidamente com o campo magnético do

que Tr(B) diminui. Dessa forma, Tj(B) + Tl(B) > Tj(O) + T1(0) levando naturalmente a
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Figura 9 - Magnetoresistência para uma barreira semimagnética simples com contatos
não magnéticos. Aqui a interação s-d também modifica qualitativamente (cf.
linhas tracejadas e contínuas) a resposta magnetoresistiva do sistema. Em
contraste com a Fig. 8 (a), ~R/ Ro neste caso é essencialmente negativa e não
há "kinks" spin resolvidos. Filtragem quântica é basicamente a única causa da
magnetoresistência no caso de contatos não magnéticos.

Note que o efeito da filtragem quântica sobre a magnetoresistência é mais pronunciado

para barreiras espessas, Fig. 9; para estas a filtragem é mais efetiva. Note ainda a existên-

cia de "kinks*" em ~R/ Ro. Os "kinks" aqui não são spin resolvidos como na Fig. 8(a),

mas a origem dos mesmos é semelhante: fechamento sucessivo de canais transmissivos

associados aos vários níveis de Landau do sistema. Uma figura análoga à 8(b) evidencia

este efeito. Contudo, o fechamento dos canais transmissivos dependentes de spin ocorre

para um mesmo valor de campo externo. Isto ocorre pois os níveis de Landau não são

spin resolvidos na estrutura NMS/DMS/NMS.

Barreira dupla com poço e contatos DMS. Figura 10 mostra a magnetoresistência

(curva sólida magenta) de uma dupla barreira com poço e contatos semimagnéticos

[veja Fig. 8(d) para uma ilustração esquemática desta configuração]. Interessantemente,

~R/ Ro apresenta um padrão de batimento bastante pronunciado/robusto. Esta car-

acterística distinta se deve à sobreposição peculiar dos vários canais transmissivos de-

pendentes de spin, obtida pela utilização da geometria particular com poço e contatos

semimagnéticos (veja curvas sólidas azuis e tracejadas vermelhas na Fig. 10).

Na configuração utilizada, Fig. 8(d), o fundo do potencial nos contatos acompanha

a variação do potencial no poço para cada componente de spin. Uma outra forma de se

*Observe também a existência de regiões de magnetoresitência positiva e negativa para barreiras estreitas.
Para estas a magnetoresitência é muito pequena, veja curvas correspondentes a 5 nm na Fig. 9(a), i.e.,
próxima a zero, Magnetoresistência positiva ocorre em torno dos "kinks" pois nestas regiões há uma
diminuição "local" da transmissão no sistema (mais um canal se fecha). De forma análoga, nas regiões
entre os "kinks" a magnetoresitência diminui se tornando negativa.



59

DMS/NMSlDMS/NMSlDMS

-1,5

2,5 Oo
~

2,0 ~.

~
1,5 a.

ro

1,0 f1
. :J, (/)

\ 3
·.0,5 éir

(/)
!l>'
O

1,0

0,5

0,0 f--O<I/IMIUIfNII \/I.,AI
OCO
ã: -0,5
<1

-1,0

-2,0

o 2 4 6
Campo Magnético (T)

Figura 10 - Padrão de batimento na magnetoresistência de uma dupla barreira não mag-
nética com poço e contatos semimagnéticos. Este batimento decorre da forma
peculiar com que os vários canais de transmissão (Landau) dependentes de
spin alinham-se quando o campo magnético é variado. Note que esta modu-
lação na magnetoresistência é bastante pronunciada ("efeito robusto").

apreciar o efeito é pensar que os níveis spin resolvidos no poço se referem a duas origens

distintas de energia. Dessa forma, esta geometria efetivamente amplia a separação entre

os níveis spin resolvidos. Ou seja, a utilização de contatos e poço semimagnético faz com

que a interação s-d tenha na prática um efeito ampliado. Isto basicamente dá origem ao

alinhamento/emparelhamento particular dos vários canais transmissivos, parte inferior da

Fig, 10; o que em última análise leva ao batimento em 6..R/ Ro-

A ampliação efetiva dos efeitos dependentes de spin induzidos pela geometria utilizada

- contatos e poço semimagnéticos - é mais facilmente apreciada na Fig. 11. Esta exibe

os coeficientes de transmissão dependentes de spin para campos nulo (curva preta) e 5 T

(curvas azul e vermelha). A separação entre os picos unitários de transmissão para campo

não nulo é uma medida do desdobramento s-d dos níveis ressonantes no poço. Note que

a separação entre as ressonâncias para spin up e spin down é da ordem de 6.. rv 20 mev.

Faciibilidade. Acredito que os efeitos magnetoresistivos peculiares - devido à filtragem

de spin e/ou contatos dependentes de spin - discutidos neste capítulo são plenamente

mensuráveis a curto prazo, Isto se deve ao rápido avanço nas técnicas de crescimento,

caracterização e litografia nestes novos sistemas magnéticos, Heteroestruturas híbridas

DMS/NMS com contatos semimagnéticos foram recentemente confeccionadas (37) uti-

lizando ZnBeMnSe/ZnBeSe_ Estas, apesar de operarem no regime de resposta linear -

relevante para nossa proposta - são ainda sistemas com transporte ocorrendo no regime

diffusivo. Comprimentos típicos da região relevante para transporte nestas amostras são

da ordem de alguns poucos milhares de angstrorns. Para operações no regime quân-

ticoy'coerente necessita-se de uma redução de pelo menos uma ordem de magnitude. O
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Figura 11 ~ Coeficientes de transmissão dependentes de spin para a estrutura de dupla
barreira com poço e contatos semimagnéticos, Fig. 8(d), para os mesmos
parâmetros que na Fig. 10. Note que o desdobramento dos níveis spin re-
solvidos, 6,.,', é da ordem de 20 meV, sendo comparável ao deslocamento das
bandas de condução nos contatos 6,., = 2E(B). Esta característica peculiar,
i.e., desdobramento ampliado, se deve à particular geometria aqui consider-
ada, i.e., poço e contatos semimagnéticos.

"comprimento de coerência" nestes sistemas é estimado da ordem de 30 nm (uma ordem

de magnitude menor do que em GaAs). Note que este comprimento de coerência é maior

que o comprimento das estruturas consideradas neste capítulo.

Fatores detrimentais. Por simplicidade / conveniência/ factibilidade / viabilidade dos

cálculos, desprezei interação elétron-elétron, "band bending", acúmulo de carga (princi-

palmente na geometria com dupla barreira) e etc. em nossa proposta. Não considerei

também processos de inversão de spin. Estes últimos podem realmente destruir o efeito

ora proposto. Contudo, conforme discutido em (15) (veja parágrafo "Important points."

nesta referência), alguns desses efeitos detrimentais podem ser minimizados pela utiliza-

ção de geometrias adequadas. Por exemplo, o efeito de acúmulo de carga em uma dupla

barreira pode ser suprimido pela utilização de .barreiras estreitas (como as utilizadas em

nossa proposta). Regiões intrínsicas nas vizinhanças das barreiras ("spacers") também

contribuem para a minimização de efeitos de "band bending." O espalhamento com in-

versão de spin pode, em princípio, ser relevante. Contudo, acredito que a utilização de

barreiras altas e "largas" juntamente com a utilização de "pequenas" concentrações de Mn

podem suprimir processos com inversão de spin. Como menciono no final do capítulo 2,

estudos preliminares em geometrias semelhantes a aqui tratadas corroboram esta idéia.

Observo finalmente que além das possíveis formas de atenuar/suprimir os fatores

detrimentais acima expostos, há ainda a "robustez" intrínsica dos efeitos magnetoresistivos

aqui propostos. Os efeitos apresentados mostram "grandes" mudanças qualitativas na

magnetoresistência. Acredito que estes efeitos são robustos o suficiente para manifestarem-
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se mesmo nas condições não ideais de um experimento. Estes constituem assinaturas

únicas para filtragem quântica em conexão com efeitos de redução/ampliação dos mares

de Fermi nos contatos, em estruturas operando no regime de resposta linear.

No capítulo seguinte discuto uma outra grandeza relevante em transporte dependente

de spin: shot noise quântico.
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4 Flutuações da corrente: "Shot noise"

Neste capítulo estendo/complemento os resultados dos capítulos anteriores discutindo

o problema das flutuações quânticas dependentes de spin em transporte spin polarizado.

Denominadas usualmente "shot noise", estas flutuações intrínsicas decorrem da natureza

granular da carga elétrica. Elétrons atravessando um circuito produzem pulsos aleatórios

na corrente, i.e., "flutuações discretas" na corrente. No contexto de transporte quântico

estas flutuações estão intimamente associadas à aleatoriadade no processo de transmis-

são / reflexão.

Ressalto que o objetivo deste capítulo é introduzir ruído no contexto de transporte spin

polarizado como fonte adicional de informação, complementar à corrente média. Ou seja,

aqui contrasto corrente e ruído no sentido de sondar o sistema de forma mais completa.

Discuto aplicações específicas para algumas das estruturas estudadas no capítulo 2. Vários

outros aspectos interessantes deste problema (por exemplo, a sensibilidade da corrente e

ruído na presença de mecanismos de inversão de spin) são discutidos nas Refs. (:2<))-( I).

4.1 Flutuações na corrente: definição matemática

Seja (1) a corrente média em um dado sistema e I(t) seu valor em um tempo t
qualquer. Sendo bI(t) = I(t) - (1) a flutuação na corrente em t, podemos definir a

função correlação C(t, t') = (bI(t)bI(t')), onde (...) denota média em um "ensemble."

Alternativamente, esta média sobre um "ensemble" pode ser substituida por uma média

temporal sobre um longo intervalo de tempo T (se o sistema for ergódico). Na próxima

seção farei um exemplo simples onde efetuarei estas médias explitamente para um caso

clássico. Em seções subsequentes trato o caso quântico onde as médias no "ensemble"

se traduzem em médias sobre operadores criação e destruição; eventualmente originando
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distribuições de Fermi. A transformada de Fourier de C(t, t') é

00 00 00J C(t, t')eiwteiWIt' dtdt' = (J J/(t)eiwtdt J J/(t')eiW't' dt') , (4.1)
-00 -00 -00

ou

C(w,w') = (J/(w)J/(w')). (4.2)

Na ausência de potenciais externos dependentes do tempo, a funcão correlação C(t, t')
depende somente de t - t' e (1.2) se torna

C(w)27rJ(w + w') = (J1(w)J/(w')), (4.3)

de onde vem

(4.4)

Chama-se usualmente de potência espectral do ruído à grandeza S(w) = 2C(w). Das

equações anteriores temos

+00

S(w) = 2 J (J1 (t) J/ (t')) eiwtd(t - t'). (4.5)
-00

Em um intervalo finito T podemos definir

T

ST(W) = 2 J (J/ (t + t') J/ (t'))tl eiwtdt,
o

(4.6)

onde neste caso (...)tl - ~ JoT
... dt denota uma média sobre T. O fator 2 nas expressões

acima é apenas uma conveniência matemática. Em princípio,

S(w) = lim ST(W).
T-.oo

(4.7)

No caso quântico considero versões antissimetrizadas das expressões acima. Pelo resto

deste capítulo chamarei S(w) de "noise." Este é o jargão utilizado na literatura. Observo

que S(w) pode ter contribuições de origens diversas: flutuações térmicas, discreteza da

carga ("shot noise"), ruído 1/ J, etc. Neste capítulo estarei interessado primariamente em

"shot noise"; sobretudo no regime de corrente contínua, i.e., frequência zero. Contudo, as

expressões gerais quânticas aqui deduzidas (via Landauer-Büttiker) naturalmente incor-

porarão ruído térmico.
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4.1.1 Shot noise: um caso simples

Aqui eu derivo o chamado shot noise clássico ou de Schottky como um exemplo

ilustrativo do conceito de shot noise. Esta dedução segue aquela da Ref. (39). Considere

uma geometria de placas paralelas ("válvula") com elétrons sendo emitidos termicamente

de um dos eletrodos e coletados no outro, Fig. 12. Há uma tensão apropriada aplicada

entre os eletrodos.

Figura 12 - Geometria de placas paralelas com tensão aplicada. Elétrons termicamente
emitidos do terminal negativo, atingem o terminal positivo em intervalos ir-
regulares. Estes pulsos aleatórios produzem flutuações intrínsicas na corrente
média. Estas se devem à natureza discreta da carga.

o número de elétrons por unidade de tempo cruzando o sistema em um intervalo de

tempo T é
T

NT nT = ~ J I(t)dt.T eT
o

Observe que nT tende ao seu valor médio (nT) _ (n) para T ~ 00. A corrente média em

Té

(4.8)

T

- 1 J eIT = T I(t)dt = TNT = enT·
o

Para T ~ 00, IT ~ (IT) - (I) e se relaciona a (n) via

(4.9)

(1) = lim enT = e(n)
T-.oo

(4.10)

A flutuação de nT no intervalo T em torno do seu valor médio (n) é

T

SnT = nT - (n) = ~ J SI(t)dt.eT
o

(4.11)

sP SERViÇO DE BIB~IOTECA
INFORMACAO
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A partir da Eq, (1.6), temos que o shot noise à freqüência zero é

T T T
ST(O) = 2 J (81 (t + t') 81 (t'))t' dt = 2 J ~ J 81 (t + t') 81 (t') dt' dt,

o o o
(4.12)

onde a média no ensemble foi substituída por uma média temporal no intervalo T. Rear-

ranjando (1.12), tenho

T T

ST(O) = 2~ J J 81 (t + t') mst (t') dt'
o o

(4.13)

ou
T+t' T

ST(O) = 2~ J 81 (t") dt" J 81 (t') dt'.
t' o

(4.14)

Usando (1. I J), posso escrever (t. 11) na forma

(4.15)

No limite T -t 00, (MiT)2 assume seu valor médio ((8nT )2) = (n~) - (nT? = ((8n)2) =

(n2) - (n)2 (variância) e a equação acima pode ser escrita como

S(O) = 2 lim e2((8n)2)T.
T-+oo

(4.16)

o conteúdo físico da Eq. (l.l G) é que shot noise está diretamente relacionado à variãncia

do número de elétrons atravessando o sistema. Como a emissão é aleatória, i.e., obedece

a estatística de Poisson, o valor médio (n) satisfaz

(4.17)

Dessa forma, o ruido torna-se

S(O) = 2e lim e(n),
T-+oo

(4.18)

ou

S(O) = 2e(I), (4.19)

onde utilizei a Eq. (1.1 n). O resultado em (1.19) foi originalmente obtido por Schottky e

vale mesmo para freqüências não nulas.

A expressão (I. I!l) relaciona o espectro do shot noise diretamente à carga dos elétrons.

De forma mais geral pode-se dizer que o shot noise está intimamente associado às cargas e*

das quase-partículas relevantes no sistema: S = 2e* (I) . De fato, medidas experimentais

de shot noise têm sido usadas na medida da carga dos pares de Cooper em supercondutores
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(e* = 2e) e também da carga fracionária das partículas compostas (e* = e/3) relevantes

em sistemas apresentando efeito Hall quântico fracionário (veja recente review sobre ruído

(2G, cW)).

4.1.2 Fator de Fano

o resultado em (L 19) é ainda frequentemente utilizado como fator de normalização

em cálculos de shot noise. Para tanto, define-se o fator de Fano

_ S(w)
'"'(= 2e(I)· (4.20)

o fator de Fano realça o papel de correlações sobre S(w) do sistema em estudo, relativo

ao caso clássico de elétrons completamente não correlacionados 2e(I). Resultados na

literatura para cálculos de shot noise são geralmente expressos em termos do fator de

Fano '"'(.Em seções subsequentes calculo fatores de fano dependentes de spin, relevantes

em sistemas semimagnéticos.

4.2 Teoria de Landauer-Büttiker para ruído

Utilizando a formalismo de Landauer-Büttiker (:2(;,10) para transporte coerente de-

pendente de spin introduzido no capítulo 2, deduzo aqui uma expressão para flutuações

de corrente. Para o cálculo quãntico de flutuações devo considerar funções de correlação

quântica (operadores), propriamente antissimetrizadas, do tipo

~(bi(t)bi(t') + bi(t')bi(t)). (4.21)

Na verdade, em uma geometria com transmissão/reflexão a partir de um emissor L para

um coletor R, tem-se correntes iL(t) e iR(t) [note que (h) = (IR), capítulo 2]. Neste

caso, há quatro correlações relevantes no cálculo do ruido

(4.22)

com a: L ou R e {3:L ou R. No que se segue eu calculo ruído considerando a correlação

acima com a = {3= L, que eu denoto SLL. Pode-se mostrar que SLL = SRR = -SLR =
-SRL no limite de (freqüência zero). Este resultado é consequência da conservação da

corrente (unitariedade da matriz s). Aqui chamaremos de ruído as correlações na cor-

rente em um mesmo terminal, i.e., S - SLL = SRR. De forma geral pode-se mostrar que

correlações cruzadas (terminais diferentes) em sistemas de férmions são geralmente negati-
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vas para temperaturas arbitrárias, enquanto que correlações diretas são sempre positivas.

Este resultado faz sentido físico uma vez que uma flutuação qualquer em um dado termi-

nal deve necessariamente implicar (conservação da corrente) em uma flutuação em sentido

oposto em outro terminal. Dessa forma, se há por exemplo um aumento momentâneo da

corrente com relação ao seu valor médio em um dado terminal, flutuações compensadoras

com I(t) < (1) devem ocorrer em outros terminais.

Para calcular o ruído SLL preciso da transformada de Fourier de (1.22) com o: = f3 = L

1 A A A A2 (t5h(w)t5h(w') + t5h(w')t5h(w)). (4.23)

onde t5i L( w) = i L( z, w) - (i L( z, w)). Por enquanto considerarei freqüências diferentes em

(1.:2;)). A partir dos resultados do capítulo 2, Eq. (2.22), tenho

t5iL(z, w) = eL L L / dczA:~~a~ (L; CZ, e, + Iiw) x [a:jn,ky,kL(êz),aza,8jn,ky,kL(êZ+hw),a~-
n,ky a z ,aI} a,{3

(4.24)

e

(t5iL(w)t5iL(w')) =

e
2LLLL L L/ /dczdc~X

n,ky o» ,ai a,{3 n' ,k~ a'; ,u';' a',(3'

Aaz,a~(L t. .. )Aa,:,Cf~/(L I , 1::;, .I)
0'.,,8 ; e.,e, + I/W 0'.',,8' ; cz' Cz + I/W X

[ (a:jn,ky,kL(êz),az a,8jn,ky,kL(êz+hw),a~ a:'jn"k~,kL(ê'z),a~a,8'jn"k~,kL(ê'z+hw,),a~' )-

«, ky kL(êz) a a,8jn,ky,kL(êz+hw),aJ (a:"n' k' kL(ê') a"a,8';n',ky' ,kL(êz+hw'),a~')] .
'" , z , 'y' z , z

(4.25)

Utilizando o "teorema de Wick", posso expressar a média do produto dos quatro operadores

em (1.20) na forma

(a:;n,ky,kL(êZ),az a,8;n,ky,kL(êz+hw),a~) (a:';n' ,k~,kL(ê'z) ,a~a,8'jn' ,k~,kL(ê'z+hw'),a~' ) +

(a:jn,ky,kL(êz),az a,8'jn' ,k~,kL(ê~+hw'),a~' ) (a,8;n,ky,kL(êz+hw),a~ a:';n' ,k~,kL(ê'z),a~)· (4.26)

Uma vez que

(4.27)
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obtenho após alguns cancelamentos

(4.28)

ou

A A e2 J I I(Óh(w)Óh(w')) = ti L L L dczA:~~aZ(L;cz,cz + nw)A~~~aZ(L;cz - nw',cz)x
n,ky O"z,ai a,{3

fn,o,az (cz) [1 - fn,(3,a'z(e, + nw)] Ó(w + w'). (4.29)

Similarmente,

A A e2 J I I(Óh(w')Óh(w)) = ti L L L dczA:~~aZ(L;cz,cz + nw)A~~~aZ(L;cz - nw',cz)x
n,ky az,a'z 0,(3

fn,o,aJcz) [1 - fn,(3,a'z(s, + nw)] Ó(w + w'). (4.30)

Shot noise é obtido observando que

1 A A A A

27rÓ(W+ w')C(w) = 2(óh(w)óh(w')) + (Óh(w')Óh(w)), (4.31)

ou

27rÓ(w + W')SLL(W) = (óidw)ÓiL(w')) + (Óidw')Óidw)). (4.32)

Das Eqs. (4.29), (1.:10) e (4.:~2), obtenho

() e2 eBLxLy '"' '"' '"' J az,a~( . ) a~,az ( . )SLL W = 27rn 27rnc Z:: Z:: Z:: dczAo,(3 L, cZ, e, + tu» A(3,o L, CZ + lu», e, X
n O"z,ai Q,{3

{fn,o,az (cz) [1 - fn,(3,a'z(s, + nw)] + fn,(3,a'z(s, + nw) [1 - fn,o,az (cz)] }, (4.33)

onde efetuei a soma sobre ky.
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o relevante limite de freqüência nula* (experimentos) é dado por

(4.34)

4.2.1 Ruído de equilíbrio e o teorema da fiutuação-dissipação

Equação (4.TI) descreve flutuações na corrente devido a efeitos térmicos e à gran-

ularidade da carga ("shot noise"). Consideremos aqui, como um caso limite, a situação

de equilíbrio, i.e., eV = O. Neste caso, as funções de Fermi não dependem do índice do

reservatório t. Aqui foco no caso de estruturas com contatos não magnéticos de modo que

a função de Fermi é independente de spin. Dessa forma posso reescrever a Eq (4.;~J) como

(4.35)

onde

(4.36)

Os resultados acima podem ser expressos em termos da matriz s

L Tr(Aa,{3A{3,a) = L L [80"z,0"~8a,L8{3,L - L S:L;O"z,O"i'(cz)S{3L;O"~,O"i'(éz)] x
a,{3 Q,{3a z ,ai a'i

[80"z,0"~8a,L8{3,L - L S~L;O"~,![i'(éz)SaL;O"z,Q:i'(éz)].
!Z-~

(4.37)

Expandindo o produto tenho

L Tr(Aa,{3A{3,a) = L -L L S~L;O"z,O"i'(éz)SLL;O"z,O"i'(éz)-
a,{3 Uz Uz u'}

L L S~L;O"z,![i'(éz)SLL;O"z,Q:i'(éz)+
(Y z Q.~

L L L S:L;O"z,O"i' (éz)S{3L;O"~,O"i' (éz)S~L;O"~,Q:i' (éz)SaL;O"z,Q:i' (éz),

a,{3 a z ,a~ a'i ,Q.~

(4.38)

*0 limite de freqüência nula corresponde fisicamente à situação na qual o tempo de trânsito pela estrutura
é muito menor que qualquer outro tempo característico do sistema. De outra forma, experimentalmente a
freqüência não é nula - caso contrário o ruído 1/ f dominaria S(w) - mas muito menor que as freqüências
características do sistema. Mais importante, contudo, é o fato de que ruído em freqüências não nulas
deve ser descrito levando-se em conta a interação elétron-elétron via a equação de Poisson, caso contrário
corrente não é conservada.

t Considero contatos idênticos ("mesma densidade de portadores").
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ou

L Tr(Aa,,aA,a,a) = 2 - 2 L(slLSLL)az,az +
afi ~

o:,{3 az,ai

De forma mais simplificada

L Tr(Aa,,aA,a,a) = 2 - 2 Tr(slLsLL)+
a,,a

L Tr(S:Ls,aLSbLSad·
a,,a

Utilizando a propriedade de invariância do traço por permutação cíclica,

onde utilizei a unitariedade da matriz s. Portanto

LTr(Aa,,aA,a,a) = 2[2 - Tr(slLsLL)] = 2 Tr(slRsLR) = 2 Tr(ttt).
a,,a

(4.39)

Posso então escrever (LV») na forma

(4.40)

ou simplesmente

SLL(O) = 4kBTG, (4.41)

onde defini a condutância

(4.42)

Equação (1. 11) descreve o ruído térmico ("Nyquist-Johnson noise"). Esta exemplifica o

teorema da flutuação-dissipação o qual estabelece que flutuações de equilíbrio de uma de-

terminada grandeza são proporcionais à susceptibiliadade associada à mesma. No presente

contexto S representa flutuações térmicas na corrente ("dois sentidos") e G a susceptibil-

idade correspondente (I = GV, em resposta linear). No limite kBT « CF ("metais") a
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Eq. (I. 12) se torna

G - e
2

eBLxLy 2:no
Tr[ t ]=-- t+t], ,27r1i Znlu: r.«

n=O

(4.43)

onde EF,n = EF - (n + 1/2)nwc ~ O =} no = int(EF/nwc - 1/2). Para B = O a expressão

acima se reduz a

(4.44)

que é uma forma mais geral da Eq. (:~.7).

4.2.2 Shot noise para elétrons a T = O (não equilíbrio)

A expressão geral (4.:1/) é bastante complexa. Esta inclui tanto o ruído devido à na-

tureza granular da carga ("shot noise") quanto o ruído térmico. Aqui restrinjo a discusão

ao caso de temperaturas nulas para os elétrons de condução. Observo que para os sis-

temas semimagnéticos de interesse neste trabalho, temperaturas criogênicas representam

o regime relevante; estes sistemas são paramagnéticos. À T = O e para voltagens eV > EF,

Eq. (LH) se reduz a

S () _ ~ eBLxLy
LL O - 7rn 27rnc

éP-~1iwcJ de, [nrnax(Ez, B) + 1] [tr(ttt) - tr(tttttt)] .
o

(4.45)

Ao contrário da corrente média em (:2.:n), a expressão acima não é simplesmente propor-

cional ao traço da matriz de transmissão. Mais explicitamente, posso escrever (I.rl) na

forma

éP-1iwc/2

SLL(O) = 2eJonwcA J de, [nrnax(Ez, B) + 1] x

o

{ (ltnl2 + Itnl2) [1 - (ltnl2 + Itnn] +
(ltHl2 + Itlln [1 - (ltul2 + Itlln] -
21trrtn+ t1rtHI

2
}, (4.46)

Equação (I.IG) é a primeira da literatura descrevendo shot noise no contexto de

transporte coerente dependente de spin. Note que a expressão acima inclui processos
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de inversão de spin. Interessantemente, (I. í(i) contém também o termo trrtu + tirtu;
este depende das fases das amplitudes envolvidas e pode originar efeitos de interferência

eventualmente mensuráveis no ruído. Uma breve inspeção da expressão acima é suficiente

para constatar que a mesma apresenta um rico cenário de possibilidades em termos de

regimes de transporte: spin polarizado, não polarizado, com inversão de spin", etc.

Fator de Fano ')'(B). Como enfatizei anteriormente é usual normalizar-se o ruído pelo

seu valor clássico. Aqui o ruído clássico correspondente é 2e(h(B)). Este corresponde

ao shot noise para um fluxo de elétrons "maximamente descorrelacionado" (e.g., emissão

termiônica). O fator de Fano ')'(B) - SLL(O)/2e(h(B)) é então dado por

EF-nwc/2

J [nrnax(ez, B) + 1] tr(tttttt)dez
')'(B) = 1- -EF-=-O_-nw-c-/

2
----------

J [nrnax(B, ez) + 1] tr(ttt)dez
o

(4.47)

Na ausência de processos de inversão de spin! a matriz t é diagonal. Neste caso as

componentes up e down da corrente e ruído são totalmente desacopladas e posso escrever

EF-nwc/2

SLL(O, B) = 2eJofu.ucA J dez [nrnax(ez, B) + 1] x

°
(4.48)

ou

(4.49)

Note que nas equações acima mudei a notação para o ruído [SLL(O) -----+ SLdO, B)] explici-

tamente indicando sua dependência com o campo magnético aplicado (via coeficientes de

transmissão). Da mesma forma, como mostrei no capítulo 2, (h(B)) = (II(B))+(Il(B)),
onde as componentes up e down são definidas pela Eq. (:?:\K). A seguir apresento resul-

*Para uma breve discussão dos efeitos de inversão de spin sobre o ruído em um sistema unidimensional,
veja Ref. (lq).

tProcessos de inversão de spin podem ser relevantes de forma geral. Aliás, medidas de ruído podem
ser importantes na sondagem de tais mecanismos como discutido em (19) e (\1). Nas geometrias com
barreiras simples que considero nesta seção, a função de onda com spin up penetra pouco na região
da barreira [veja esboço das funções de onda na Fig. I (d)] onde residem os Mn's (possíveis centros
espalhadores de spin). Dessa forma, pode-se argumentar que processos de inversão de spin via a interação
s-d não são importante. Na corrente média efeitos de tais processos parecem ser desprezíveis, como mostra
um estudo preliminar (:~I). Obviamente, estudos adicionais são necessários para elucidar o papel destes
mecanismos sobre o ruído. Por exemplo, estudos recentes em nosso grupo (veja nota de rodapé 16 no
capítulo 2) mostram que espalhamento com inversão de spin é relevante para transporte através de pontos
quãnticos. Veja também Fabrício M. Souza, "Transporte quântico em spintrônica: corrente e shot noise
via funções de Green de não equilíbrio", Tese de Doutorado, Instituto de Física de São Carlos (IFSC),
2004 (Orientador: J. Carlos Egues).
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tados para SLdO, B), (h(B)) e 'Y(B) vs B

4.3 Resultados e discussões

Aqui estou particularmente interessado em contrastar corrente média e shot noise.

Como mencionado no início deste capítulo, shot noise é visto aqui como fonte adicional

de informação. Considero essencialmente as geometrias discutidas no capítulo 2: barreira

semimagnética simples ("o = O") e com perfil linear de concentração ("o i=- O"). No capítulo

2 discuti apenas as densidades de corrente dependentes de spin; nesta seção complemento

aquela discussão apresentando resultados para o shot noise.

4.3.1 Barreira semimagnética simples com concentração linear

15

Graded barrier - eV=O
- eV<O

\ - eV=O
- eV>O

-
/

I õ

evI

:> 10
Q).s
(ij

E
Q)

Õ 5o,

o o 100 200 300
z (nm)

Figura 13 - Perfis do potencial de uma estrutura com concentração linear (Fig. 4) para
diversas voltagens aplicadas: eV = O, eV < o, eV = o e eV > O.

Aqui considero novamente a estrutura com concentração linear discutida no capítulo

2, veja Fig. 4. Nos gráficos desta seção utilizo Vb = 5 meV, Lb = 20 nm, x = 0.06*,

EF = 5 meV, T = 4 K, m: = 0.16mo e Noa = 0.26 eV. Os valores de o e da voltagem

aplicada eV sõ mostrados nas próprias figuras. Figura 13 ilustra os perfis de potencial

para a barreira com concentraçõ linear - a qual possui um desnível o mesmo na ausência

de campo externo - para vários valores do potencial aplicado". As curvas preta, vermelha,

*Este valor representa uma concentração típica em sistemas semimagnéticos. Note que a altura da barreira
pode ser variada de forma independente da concentração de Mn; basta considerar ligas quaternárias
contendo, por exemplo, Be: ZnMnBeSe

t O caso fi = O corresponde ao perfil com concentração constante na ausência de potencial externo.
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verde e azul correspondem, respectivamente, a eV = O, eV < 8, eV = 8 e eV > 8. No

que se segue discuto ruído e corrente para algumas destas configurações.

Figura ll(a)-(c) mostra o shot noise, a corrente e o fator de Fano calculados para a

estrutura com concentração linear (Fig.l) com eV = 8, i.e., perfil verde na Fig. j • É

óbvio o contraste entre o comportamento do shot noise na Fig. ll(a) e da corrente na

Fig. lt(b) para spin down. Em particular a corrente atinge um máximo em torno de 2 T

enquanto que a flutuação correspondente passa por um mínimo. Este aspecto é bastante

interessante uma vez que possibilita, em princípio, a confecção de estruturas e/ou "dispos-

itivos" otimizados: máxima corrente e mínimo shot noise. A origem física deste mínimo é

a redução da barreira de spin devido a modulação pelo termo de troca s-d: por volta de 2

T o decréscimo da barreira para spin down é tal que minimiza a descontinuidade do perfil

de potencial maximizando a transmissão. Um aumento subsequente do campo diminui

a "barreira" ainda mais; contudo, a transmissão agora diminui pois a descontinuidade do

potencial aumenta.

Esta descrição qualitativa pode ser verificada na Fig. 1 :l(a) que mostra curvas do coe-

ficiente de transmissão vs Cz para eV = 8 e diversos valores de B. Pode-se ver claramente

que a transmissão aumenta para O < B < 2.1 T (veja linhas contínuas) decrescendo para

campos maiores (símbolos). Figura 15(b) mostra curvas para T(cz)[l-T(cz)] vs e., Como

o ruído é essencialmente proporcional à integral de T(cz) [1- T(cz)J, ou seja à área abaixo

de tal curva, pode-se facilmente entender o perfil da curva de ruído na Fig. I l(a). Uma

inspeção cuidadosa das curvas na Fig. 15(b) mostra que a área abaixo das mesmas como

função de B deve ter a forma exibida na Fig. l;""i(c).Como mostro adiante, a posição e o

valor do mínimo (e máximo) no ruído podem ser alterados variando a voltagem externa.

Isto também está de acordo com a descrição física precedente.

Interessantemente, tanto o ruído quanto a corrente sentem o efeito da filtragem quãn-

tica de forma acentuada: a partir de 1 T o ruído e corrente totais coincidem com a

componente de spin down para ambos (a) e (b). As linhas pontilhadas verticais (verdes)

em 14(a) e 11(b) correspondem aos valores de B para os quais CF = (n + 1/2)nwc para

determinados valores do índice de Landau. Esta condição define os campos nos quais

níveis subsequentes de Landau cruzam o nível de Fermi CF no emissor. Nas figuras temos

B = 2.76 T (n = 2) e B = 4.61 T (n = 1). Mais fisicamente estes cruzamentos correspon-

dem ao fechamento de canais transmissivos com índice de Landau n. Estes fechamentos

abruptos produzem as estruturas observadas na corrente e ruído. Observe que nestes

campos específicos a corrente apresenta pequenos mínimos (na verdade "kinks"). Isto é

consistente com o fechamento abrupto de canais (cf. capítulo 3).
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Figura 14 - "Shot noise" (a), corrente (b) e fator de Fano (c) vs campo magnético B para a
barreira com concentração linear da Fig. 4. Observe que ruído (a) e corrente
(b) são qualitativamente diferentes. Em particular, para B ~ 2 T o contraste
é evidente: enquanto o ruído apresenta um mínimo, a corrente apresenta um
máximo. Estes extremos decorrem da máxima transparência da barreira para
spin down, que ocorre por volta de 2 T para os parâmetros utilizados. ote
ainda que o efeito de filtragem de spins se manifesta em ambos corrente e
ruído: para campos B 2: 1 T as curvas correspondentes ao ruído e corrente
totais ("up+down") coincidem com a respectiva componente com spin down
[cf. curvas pontilhada e lilás em (a) e (b)]. As linhas pontilhadas verticais
denotam valores do campo B para os quais canais de Landau cruzam CF, i.e.,
CF = (n + 1/2)l'iwc: B = 2.76 T (n = 2) e B = 4.61 T (n = 1). O fator de
Fano (c) evidencia a supressão das fiutuações na corrente com o aumento do
campo; observe o mínimo em B ~ 2 T.
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Figura 15 - Curvas T(ez) vs ez (a), T(ez)[1 - T(ez)] vs e, (b) e fT(ez)[1 - T(ez)]dez
vs B (c) para a barreira da Fig. 13 com concentração linear e eV = 6.
Somente as componentes com spin down são mostradas. Observe que as
curvas do coeficente de transmissão (a) apresentam um aumento global para
campos até f'V 2 T (linhas sólidas), decrescendo para campos maiores (linhas
pontilhadas com símbolos). O fator T(ez)[1- T(ez)] tem um comportamento
mais complexo, (b). Por inspeção percebe-se que a área de tais curvas em (b)
aumenta para O < B < 1.1 T, diminui 1.1 < B < 2.1 voltando a aumentar
para campos maiores que 2.1 T. Este comportamento é verificado em (c) que
mostra a área das várias curvas em (b) vs B. Note que ruído é essencialmente
proporcional à integral de T(ez)[1 - T(ez)], Eq. (4.48). Portanto o mesmo é
qualitativamente semelhante à curva em (c).
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Figura I I(c) exibe o fator de Fano ,(B) = SLL(O, B)/2e(h(B)) [com SLL(O) =

SIL(O) + SiL(O) e (h) = (11) + (1i)] como função do campo magnético B. Observe

que para campos pequenos ,(B) se aproxima da unidade, ou seja, o ruído correspon-

dente se aproxima do valor clássico 2e(h(B)). Este resultado segue da Eq. (I. tx) ao

desprezar-se termos quárticos. Isto se justifica visto que, para os parâmetros utilizados, a

transmissão é relativamente pequena para ambos os spins quando B ~ o. O mínimo de

,(B) em torno de 2 T corresponde obviamente ao mínimo em SLL(O, B) na Fig. I I(a).

Este resultado mostra que o sistema em questão apresenta supressão do shot noise não

somente intrinsicamente, i.e., do próprio sistema, mas também quando comparado ao

sistema clássico". Note que as estruturas decorrentes do fechamento de canais transmis-

sivos, visíveis nas Figs. II (a) e (b), são praticamente ausentes no fator de Fano ("razão

ruído / corrente").

Figuras Ifi (a )-( d) mostram shot noise e corrente para os casos 8 i=- O [(a )-(b )] e

8 O [(c)-(d)] com diversos valores de voltagens aplicada. Somente as componentes

com spin down são exibidas. Para 8 i=- O as curvas de ruído [Fig. I(;(a)] e corrente

[Fig. Hi(b)] são qualitativamente semelhantes àquelas apresentadas nas Figs. I I(a) e (b),

respectivamente. Ou seja, observa-se mínimos em sL (O, B) correspondentes a máximos

em (1i(B)). Contudo, constata-se claramente que o aumento progressivo da voltagem

externa relativo a 8, i.e., eV < 8, eV = 8 e eV > 8, desloca o mínimo do ruído e o máximo

da corrente no sentido de campos menores. Mais importante, o valor do ruído no ponto de

mínimo também se altera com o aumento de eV: decresce inicialmente, atinge um valor

limite inferior e cresce para aumentos subsequentes [veja setas vermelhas na Fig. I(i(a)]. O

máximo correspondente da corrente apresenta um comportamento análogo (porém inverso

e menos pronunciado) com o aumento de eV: cresce inicialmente, atinge um limite superior

e decresce subsequentemente [veja setas verdes na Fig. I(;(b)]. É importante observar que

os mínimos e máximos observados são características das estruturas com concentração

linear, Fig. 13. Barreiras semimagnéticas usuais com concentração constante, i.e., com

8 = O, não apresentam extremos (máximo e mínimo) pronunciados nos espectros de

corrente e ruído como mostram as Figs. I()(c) e (d).

Os deslocamentos horizontais e verticais dos mínimos/máximos descritos no parágrafo

acima são facilmente explicados em termos das variações do perfil de potencial da estru-

*De um ponto de vista mais matemático, esta redução tem a ver com uma mudança da função distribuição
de probabilidade relevante. Na emissão termiônica, por exemplo, a distribuição é de Poisson. Por outro
lado, em um sistema (também clássico) com probabilidade T de transmissão e 1-T de reflexão, mostra-se
que a distribuição relevante é binomial. Na distribuição de Poisson o valor médio e a variância coincidem;
na distribuição binomial o valor médio é maior que a variância. Isto leva à supressão do ruído. Veja Ref.
( 12).
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Figura 16 - Ruído e corrente para <5i= O, painel da esquerda [(a) e (b)], e <5= O, painel
da direita [(c) e (d)], e diversos valores de eV. Somente as componentes com
spin down são mostradas. Observa-se claramente que ruído e corrente são
qualitativamente diferentes. Este contraste é mais acentuado para <5i= O do
que para <5= O [compare (a) e (b) com (c) e (d)]. O ruído e a corrente em (a)
e (b) apresentam as mesmas características que os gráficos correspondentes
nas Figs. 13(a) e 13(b): ao máximo da corrente corresponde a um mínimo
no ruído. O mínimo pronunciado no ruído é característica única da estrutura
com <5diferente de zero, i.e., barreira com concentração linear: compare as
curvas em (a) e (c). Note que o mínimo peculiar no ruído para <5i= O varia com
o aumento de eV [setas verticais vermelhas em (a)]. Esta interessante car-
acterística desta geometria diferenciada possibilita, se necessário/desejável, a
otimização da estrutura: máxima corrente com mínimo ruído.
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tura em função de eV e B. Como discuti anteriormente para o caso eV = O, para uma

determinada voltagem aplicada a modulação induzida pela interação s-d gera os extremos

(pontos de mínimo e máximo) no ruído e na corrente: com o aumento gradual do campo

magnético a barreira para spin down (1) diminui inicialmente reduzindo dessa forma as

descontinuidades do perfil de potencial, (2) atinge eventualmente uma configuração de

perfil "quase chato" com descontinuidades mínimas e (3) torna-se eventualmente um poço

de potencial para campos suficientemente altos de modo a acentuar novamente as descon-

tinuidades do perfil. Na seqüência (1), (2) e (3) o coeficiente de transmissão do sistema,

aumenta, atinge um máximo e diminui, Fig. ]r) (a). Isto origina o máximo/mínimo na

corrente/ruído.

A descrição qualitativa do parágrafo anterior vale também para os casos eV < O e

eV > O. Contudo, a mesma é mais facilmente visualizada para a configuração eV = O.
Posso ainda "quantificar" o cenário físico em questão associando Vb « E(B) e Vb » E(B) a

grandes descontinuidades e Vb rv E(B) a pequenas descontinuidades do perfil de potencial.

Obviamente, a associação precedente só vale caso o espaço de parâmetros permita uma

variação substancial de E(B) com relação a Vb quando B é variado.

É interessante notar que a aplicação de uma voltagem externa apropriada nas barreiras

com concentração linear permite otimizar ainda mais a resposta/operação das mesmas.

Ou seja, para eV adequado pode-se maximizar de forma "absoluta" a razão corrente/ruído.

Esta característica pode ser relevante na confecção/design de novos dispositivos spintrôni-

coso

Os resultados deste capítulo mostram que flutuações na corrente (não equilíbrio)

contêm informações adicionais não presentes na corrente média. É importante obser-

var / apreciar o fato de que várias das idéias apresentadas neste capítulo, bem como nos

demais, são de caráter geral. Dessa forma, posso afirmar que medidas de shot noise no

contexto de correntes spin polarizadas podem ser relevantes como sonda adicional para

estas; independente das particularidades do sistema em questão.
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5 Considerações finais

Nesta tese discuti o fascinante problema de transporte spin polarizado em heteroestru-

turas contendo camadas semimagnéticas. Este é um tópico emergente e de grande apelo

básico e aplicado. A filtragem quântica de spins - i.e., a geração de corrente spin po-

larizada via bloqueio quântico de uma das componentes de spin da corrente - é o efeito

relevante na discussão dos vários fenômenos físicos abordados nesta tese. Este efeito (capí-

tulo 2) origina peculiaridades na magnetoresistência (capítulo 3) e no espectro de shot

noise (capítulo 4) em heteroestruturas semimagnéticas. É natural pois considerar medi-

das de magnetoresistência e ruído nestes sistemas como possível sonda para transporte

polarizado.

No capítulo 3 mostrei que a magnetoresistência /},R/ Ro exibe uma variedade de assi-

naturas únicas para filtragem em conexão com a ampliação/encolhimento dos mares de

Fermi dependentes de spin (em estruturas com contato DMS): (i) valores ampliados pos-

itivos e negativos, (ii) "kinks" spin resolvidos e (iii) padrão de batimento. Interessan-

temente, observamos que estruturas com dupla barreira contendo poço e contatos DMS

apresentam desdobramento s-d do nível ressonante grandemente ampliados com relação a

uma estrutura semelhante mas sem contatos DMS. Acredito que esta característica única

desta geometria possibilitará finalmente a realização experimental de correntes spin po-

larizadas em sistemas semimagnéticos com dupla barreira. Este tipo de experimento não

teve sucesso até o presente provavelmente por que estruturas "convencionais" (i.e., sem

contatos DMS) com dupla barreira apresentam desdobramentos bastante pequenos.

Flutuações em geometrias com filtragem, capítulo 4, é um tema excitante. Além

do formalismo bastante geral envolvido no problema, considero geometrias inovadoras:

barreiras semimagnéticas com perfis de potencial linear mesmo na ausência de voltagem

externa. Estes sistemas exóticos apresentam efeitos interessantes no regime de correntes

spin polarizadas: flutuações mínimas e correntes máximas. Este contraste óbvio entre

corrente e shot noise possibilita uma descrição mais completa de transporte spin polar-

izado. Esta é, de forma geral, a ênfase do estudo de shot noise em uma variedade de



82

sistemas mesocópicos: o mesmo é fonte adicional de informação com relação à corrente

média (regime não linear).

Além do apelo intrínsico dos fenômenos estudados nesta tese, ressalto um outro as-

pecto particularmente interessante implícito no trabalho ora descrito: a extensão do for-

malismo de Landauer-Büttiker para incluir matrizes s dependentes de spin. Mais impor-

tante, motivado por esta extensão inicial descrita nos capítulos 2 e 4, desenvolvi uma

formulação geral da teoria para descrever corrente e shot noise em sistemas com con-

tatos dependentes de spin (F»). Neste caso, os mares de Fermi nos reservatórios são spin

resolvidos (densidades de portadores, distribuições de Fermi, bandas, etc.).

Figuras li(a) e (b) ilustram em detalhes um sistema genérico (não necessariamente

uma barreira simples, como mostrado) com dois contatos dependentes de spin em dois

regimes distintos de voltagem aplicada. Observe as diversas possibilidades envolvendo

tunelamento com e sem inversão de spin [processos (I), (11), (111)e (IV)]. Os vários "offsets"

envolvidos nestes possíveis processos devem ser cuidadosamente incluídos na teoria (isto

é feito via funções de Heaviside apropriadas na matriz s do sistema). Para ilustrar este

ponto mais explicitamente, mostro abaixo a expressão para a corrente média" obtida

8[cz + E(B)]ltuI2 [fn,L,!(cz) - fn,R,!(Cz)] +
8[cz - E(B)Jltrr 1

2 [Jn,L,i(cz) - fn,R,r(Cz)] +
8[cz - E*(B)]ltli 1

2 [Jn,L,! (cz) - fn,R,i(Cz)] +

8[cz - E(B)JltnI2 [fn,L,r(cz) - fn,R,!(Cz)] }, (5.1)

onde E*(B) = E(B) - eV para O :S eV :S 2E(B) e E*(B) = E(B) para eV ~ 2E(B), como

mostram as Figs. li(a) e (b). Equação (:>.1) generaliza a expressão para a corrente média

deduzida no capítulo 2, Eq. (2.:W): aqui coeficientes de transmissão e reservatórios são

dependentes de spin.

Observo finalmente que, além de ser obviamente adequada para a descrição de es-

truturas semimagnéticas do tipo DMS/NMS/DMS, a versão generalizada da teoria de

Landauer-Büttiker (1'») aqui mencionada pode, em princípio, ser aplicada a junções híbri-

das do tipo ferromagneto/semicondutor. Neste caso específico, esta descrição seria apenas

qualitativa/ aproximada. Contudo, a mesma pode ser relevante na busca de efeitos inter-

* A expressão para o ruído é apresentada na Ref. ('2')).
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Figura 17 - Geometria com contatos dependentes de spin na presença de campos exter-
nos. Note os diferentes "offsets" envolvidos nas várias transições para os dois
possíveis regimes de voltagem em (a) e (b). Em particular, observe que o pro-
cesso de tunelamento de R para L com inversão de spin não são equivalentes
[linha pontilhada verde, processo (II) em (a) e (b)]: em (a) o estado final tem
energia E(B) - eV e em (b) E(B). Isto possivelmente origina uma dependência
(eV) distinta nas propriedades de transporte nestes dois regimes.
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essantes que independem da complexidade/particularidade do sistema em questão *.

Perspectivas futuras. Tendo desenvolvido ferramentas teóricas adequadas para a de-

scrição de transporte dependente de spin em sistema coerentes, pretendo em futuro próx-

imo investigar corrente e ruído em uma variedade de sistemas modelos. Ou seja, deverei

considerar por exemplo sistemas com múltiplas barreiras com diversas combinações de

camadas DMS/NMS bem como estruturas híbridas ferromagneto/semicondutor. Obvi-

amente, estes estudos serão sempre norteados pela busca de fenômenos/efeitos genuina-

mente novos. A inclusão explícita de mecanismos que provocam inversão de spin no

cálculo da corrente e ruído será também objeto de estudo: inicialmente explorarei efeitos

de inversão via o modelo exatamente solúvel tratado no apêndice desta tese.

Pretendo investigar ainda a viabilidade de geometrias semimagnéticas confinadas para

computação quãntica e spintrônica. A idéia aqui é estudar sistemas modelos simples

("protótipos") potencialmente relevantes para a manipulação/controle de spins (capítulo

1).

*Uma limitação deste formalismo é obviamente o tratamento da interação elétron-elétron. A teoria de
Landauer-Bíittiker na sua forma tradicional é aplicável somente a sistemas não interagentes e no estado
estacionário. A inclusão de efeito de muitos corpos no problema de transporte pode ser feita via o
elaborado formalismo de Keldysh.
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,..
APENDICE A - Transmissão com inversão de spin:

um modelo solúvel

Neste apêndice eu calculo analiticamente a matrix de transmissão t para um modelo

simples envolvendo transmissão - com possibilidade de inversão de spin - através de um

potencial dependente de spin. Esta pode então ser utilizada na determinação da corrente

e suas flutuações via teoria de Landauer-Büttiker. Resolvo o problema via funções de

Green no contexto da teoria de espalhamento (equação de Lippmann-Schwinger). A idéia

aqui é ilustrar o cálculo "complementar/alternativo" à teoria da matriz de espalhamento.

Modelo. Considere o Hamiltoniano modelo

com À _ xNoo:l (Sz) Id/2 (d: "extensão do potencial espalhador"). Equação (\. I) pode

ser colocada na forma

(
'P~+) ) = _ ( (JL + À)o(x) (3o(x) ) ( 'P~+) )
'Pl+) (3o(x) (JL - À)o(x) 'Pl+) ,

(A.2)
adequada para problemas de espalhamento. A solução formal de (.\. '.!) é dada pela equação

de Lippmann-Schwinger ("outgoing waves")

(A.3)
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onde a função de Green satisfaz

(
8(x 0- x') O )

8(x - x')

(A.4)

A solução da Eq, (A.;~) é facilmente obtida* (integração complexa)

G(+) ( ') - G(+) ( ') - ~ iklx-x'lo,nx,x - O,Hx,x -ífi2ke .

Efetuando as integrações na Eq. (A.3), obtenho

(A.5)

;3G6~)r(x, O) ) ( 'Pi+)(O) )
G6~)!(x,0)(JL - À) 'Pl+) (O) .

(A.6)
Para determinar as amplitudes 'Pi+)(O) e 'Pl+)(O), faço x = O em (A.G) para um estado

geral incidente V ~ ( a ) ,
lal +lbl2 b

ou

Equação (A.8) tem soluções

b ;3G(+) (O O) a [G(+) (O 0)( À) 1]
(+) O _ Vlal2+lbl2 o,n' - Vlal2+lbl2 O,H ' JL- -

'Pr () - [ (+) ] [ (+) ] 2 «: (+) ,Go,n(O, O)(JL + À) - 1 Go,H (O, O)(JL - À) - 1 -;3 Go,n(O, O)GO,H (O, O)
(A.9)

*Aqui eu estou desprezando a diferença entre os vetores de onda em lados opostos do potencial espalhador;
isto é razoável para pequenas voltagens aplicadas. Contudo, pode-se facilmente incluir este efeito.
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e

a (3G(+) (O O) b [G(+) (O 0)( + À) IJ
(+) O _ Vlal2+lbl2 0,11 ' - Vlal2+lbl2 O,n ,/1 -

<Pl () - [ (+) ] [ (+) ] 2 (+) (+) ,Go,n(O, 0)(/1+ À) - 1 GO,l1 (0,0)(/1- À) - 1 - (3 Go,n(O, O)GO,l1 (O, O)
(A. 10)

Os estados "outgoing" são

(A.ll)

ou ainda

Para determinar os coeficientes de transmissão e reflexão, considero dois casos separada-

mente.

10 caso: a = 1 e b = O

e

2° caso: a = O e b = 1

A partir das Eqs. (A. I:{)e (.\.1 1) e da continuidade da função de onda em x = O, obtenho
matrizes r e t dadas por

r _ ( [(/1 + À)<p~+)(O) + (3<Pl+) (O)L=l,b=O [(/1 + À)<p~+)(O) + (3<Pl+) (O)L=O,b=l ) =.
- [(3<pi+) (O) + (/1- À)<Pl+) (O)L=l,b=O [(3<pi+) (O) + (/1- À)<PI+) (O)L=o,a=l ili2k'

(A.I5)
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e

[(p, + '\)'Pi+) (O) + !3'Pl+) (O)L=O,b=l )

[!3'Pi+) (O) + (p, - '\)'Pl+) (O)L=O,b=l + 1 .

(A.16)

Mais compactamente,

com

fi2k (ip,m + fi2k - im'\)
1+rn,_p,2m2 + 2ip,mfi2k + fi4k2 + ,\2m2 + 132m2

i!3mfi2k
- =r

_p,2m2 + 2ip,mfi2k + fi4k2 + ,\2m2 + 132m2 ll,

i!3mfi2k
- =r e

_p,2m2 + 2ip,mfi2k + fi4k2 + ,\2m2 + 132m2 Li,

fi2k(ip,m+fi2k+im'\) =l+r.
-p,2m2 + 2ip,mfi2k + fi4k2 + ,\2m2 + 132m2 1!

(A.17)

(A.18)

(A.19)

(A.20)

As matrizes r e t satisfazem ttt + rtr = 1 como pode ser verificado.

Por completeza eu escrevo abaixo a matriz s 4x4 deste sistema

s=(r t'),
t r'

onde r' = r and t' = t pois o sistema tem invariância por inversão temporal (assumo

que 13 ---+ -13 quando t ---+ -t; este seria o caso se a interação que inverte spin é do tipo

Heisenberg) .




