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R E S U M O 

Estudamos neste trabalho a estrutura eletrônica de impu

rezas calcogêneas em silício, n sponsáveis pelo aparecimento de n̂L 

veis doadores profundos na faixa proibida do semicondutor. Utili

zamos,para tanto, o modele do aalomerado molecular dentro do forma 

lismo do Espalhamento Múltiplo na aproximação local Xu. Os orbi

tais de s iperfIcie do aglomerado foram tratados segundo o modelo 

da satu-aç.ío pela esfera de Watson. As impurezas simples estuda -

das foram erxofre r selênio substitucionais (Si:? e Si:Se). Um es 

tudo pioneiro foi realizado para os pares dessas impurezas vizi

nhas na rede (Si:S„ e Si:Se_). Todos os sistemas foram também es

tudados no estado de carga uma vez ionizada (Si:S*, Si:Se+, Si:S* 

e Si:Se~*) tendo side incluídos efeitos de polarização de spin para 

o caso das impurezas simples. Os resultados .-«b*. idos dos cálculos 

foram usados para interpretar estudos experimentais recentes de fo 

tocondutividade, fotocapaciLancia, EPP e DLTS ^obre esses centros. 

Observamos que o modelo adotado é capaz de fornecer uma descrição 

satisfatória da estrutira eletrônica desses sistemas. 



XI 

A B S T R A C T 

~n this work we studied the electronic structure of chajl 

coqen impurities in silicon which >iive rise to deep levels in the 

forbidden band gap of that semiconductor. To do this we -.it:1, ized 

the molecular cluster model within the formalism of the multiple 

scattering method in the Xa local density approximation. The 

surface orbitais were treated by using the Watson sphere model. 

Studies were carried out for the isolated substitutional sulfur and 

selenium impurities (Si:S and Si:Se). A pioneer investigation was 

performed for the nearest-neighbor impurity pairs of sulfur and 

selenium (Si:S2 and Si:Se_). All the systems were also analysed 

in the positive charge states (Si:S*, Si:Se", oi:S* and Si:Se- ) 

and for the isolated impurities the calculations were carried out 

to the spin polarized limit. The obtained results were used to 

interpret recent photoconductivity, photocapacitarce, KPR and DLTS 

data on these centers. We observe that the adopted model is able 

to provide a satisfactory description of the electronic structure 

jl the chalcogen impurity centers in silicon. 
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I N T R O D U Ç Ã O 

O presente trabalho constitui um estudo teórico de defei 

tos pontuais responsáveis pela presença de níveis doadores profun

dos em silício. O silício é um semicondutor que, como o germânio 

e outros, tem sido bastante estudado tanto teórico como experimen

talmente, em virtude de suas propriedades de grande interesse do 

ponto de vista acadêmico e, fundamentais, do ponto de vista tecnoló 

gico. 

De uma maneira geral, os cristais semicondutores puros 

perfeitos são materiais isolantes no zero absoluto. Neste caso, a 

faixa de Valencia (FV) está completamente preenchida e está separa 

da da faixa de condução (FC) por uma lacuna de energia ou faixa 

proibida (FP). As propriedades semicondutoras características de 

cristais como estes, são oriundas das impurezas, das excitações ter 

micas, dos defeitos da rede, etc. £ na presença destas imperfei

ções e na importância de suas propriedades que reside o interesse 

despertado por estes materiais. 

As imperfeições podem ser as mais variadas, podendo apa

recer r.o cristal em diversas nuineirus. Elas podem ser extensas, 

as quais envolvem linhas de átomos, conhecidas como deslocações, 

ou até mesmo planos de átomos, que resultam das falhas de empiiha-

mento. Dentre essas imperfeições inserem-se todas aquelas que afe 

tam uma região grande do cristal e são, em geral, defeitos nocivos 

ao funcionamento do dispositivo. 

Um outro tipo de defeito c o conhecido como localizado 
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ou pontual. Os defeitos pontuais afetam apenas uma pequena reqião 

do cristal envolvendo uma ou duas células da rede. Dentre estes, 

os que ocorrpm mais comumente são as impurezas isoladas substitu-

cionais ou intersticiais, as vacâncias, os auto-interstícios, os 

conplexos formados pela combinação dos anteriorec e, no caso de se 

micondutores heterogêneos, os antis^tios. As imperfeições pon

tuais são bastante importantes do ponto de vista tecnológico, pois 

caracterizam-se, principalmente, pela introdução de níveis de ener 

gia discretos na faixa proibida do cristal, não alterando de manei 

ra fundamental a estrutura de faixas do semicondutor. 

Os níveis de energia introduzidos na faixu proibida do 

cristal podem ser basicamente de dois tipos: rasos ou profundos, 

dependendo da posição em que se encontram, em relação a um dos ex

tremos das faixas. 

Os níveis rasos situam-se a alguns meV do extremo de uma 

das faixas, caracterizando-se por uma função de onda eletrônica ex 

tremamente espalhada na vizinhança do defeito, alcançando distân

cias da ordem de 50 A . Defeitos que geram níveis rasos exercem 

grande influência na condutividade, sendo possível controlá-la a-

través da concentração em que estes aparecem no material. Para um 

semicondutor dopado com impurezas rasas, a condutividade pode va-

— 9 —1 - 3 — 1 riar desde 10 (fl.cm) até 10 (fi.cm) , â temperatura ambien 

te, podendo ser dominada tanto por elétrons (semicondutor tipo -n) 

quanto por buracos (semicondutor tipo-p). Devido á fraca altera

ção que os centros rasos provocam na estrutura de faixas do cris

tal puro (pois são centros que diferem muito pouco do tipo de áto

mo do cristal hospedeiro), eles podem ser mais facilmente tratados, 
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como veremos n: Capitulo I. 

Já os níveis profundes, em geral, estes se localizam bem 

afastados dos extremos da.: faixas, estando associados a uma função 

de onda bastante localizada na região do defeito. A incorporação 

de defeitos que geram níveis profundos no cristal semicondutor, 

tanto em alta como em baixa concentração, pouco influi na conduti-

vidade no sentido do fornecimento de portadores de corrente. Entre 

tanto, estes podem agir como catalizadores na recombinação de pa

res elétron-buraco ou como armadilhas, favoiacendo o controle da 

vida média dos portadores. Além disso, ao contrário dos centros 

rasos, os centros profundos apresentam um potencial forte e de cur 

to alcance na vizinhança do defeito, provocando assim, grande per

turbação nesta região. 

Dessa forma, é fundamental para a construção de um dispo 

sitivo, o controle da concentração de defeitos, rasos ou profundos, 

que são introduzidos no semicondutor, sendo necessário para isto, 

o conhecimento das alterações provocadas por cada defeito. 

Desde a década de 30, o estudo de defeitos pontuais em 

semicondutores tem recebido enorme atenção no que se refere ao de

senvolvimento de métodos que possam fornecer uma descrição locali

zada desta estrutura, não somente para um melhor entendimento dos 

centros profundos, como também do ponto de vista de estrutura ele

trônica, em geral. Apesar do avanço considerável observado nos úl 

timos anos, não existe ainda uma teoria geral para tratá-los e, es 

ta dificuldade se deve, principalmente, ã perda da periodicidadeda 

estrutura cristaliia, quando da existência de defeitos. Um método 

teórico satisfatório deve conseguir localizar os níveis introduzi-
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dos pelo defeito com respeito â estrutura de faixas do cristal e 

poder reproduzir as características microscópicas fundamentais do 

semicondutor. 

Neste trabalho, fazemos um estudo da estrutura eletrôni

ca de impurezas calcogêneas em silício. Quando um átozsc da rede 

do silício é suostituido por um átomo pertencente ao grupo VI da 

tabela periódica, dois elétrons extras ficara disponíveis e podem 

então dar origem aos chamados doadores duplos. Estudos experimen

tais recentes nesses centros revelam que, realmente, os calcogê-

neos são responsáveis pela presença de nx«e » uua^ores profundos 

na faixa proibida do semicondutor. 

0 estudo teórico das impurezas calcogêneas em silício tem 

sido incentivado, principalmente, por estes serem materiais poten

ciais para a construção de dispositivos capazes de detecção na re

gião do infravermelho ("infrared-detection") e mapeamento térmico 

("thermal imaging"). Como outras impurezas quimicamente reativas, 

as calcogêneas podem formar complexos moleculares com o semicondu

tor hospedeiro, assim como com impurezas nativas ou intencionalmen 

te introduzidas. 

Dessa forma, o estudo da estrutura eletrônica de impure

zas calcogêneas em silício, tanto em se tratando da configuração 

de substitucionais isoladas quanto para o caso en que estas se avi 

zinham na rede formando complexos de pares de impurezas, revela-

se bastante importante, possibilitando um melhor entendimento das 

propriedades eletrônicas ao longo desta série. 

O próximo capítulo deste trabalho é reservado para uma 

descrição breve dos métodos utilizados no estudo de defeitos em se 
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nicondutores. No Capitulo II apresentamos o nêtoáo teorice aqui 

empregado e o Capitulo III é abdicado ao cristal puro de silício 

ISi). 

Foram estudadas neste trabalho as impurezas substitucio-

nais isoladas de enxofre e selênio ISi:S e Si.S"» tanto em estado 

de carga neutro como uma vez positivo. Os resultados para estes 

sistemas eet configuração ideal são assunto do Capitulo IV. O con

ceito de campo hiperfino de contato ê introduzido também neste ca

pitulo onde apresentamos os valores calculados para os centros es

tudados. Esses resultados são comparados cor. cs valores medidos 

experimentalmente. 

No Capitulo V estudamos os complexos de pares de impure

zas vizinhas na rede (Si:S_ e Si:Se2> em estado de carga neutro e 

tantêm uma vez ionizado. Os resultados obtidos para estes comple

xos são, dentro do nosso conhecimento, os prmeiros utilizando ur. 

formalismo autoconsistente de primeiros princípios. 
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CAPITULO I 

ESTUDO DE DEFEITOS LOCALIZADOS EM SEMICONDUTORES 

1-1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O estudo da estrutura eletrônica de defeitos pontuais est 

semicondutores veia sendo efetuado, exaustivamente, tanto do ponto 

de vista teórico como experimental, em virtude do grande interesse 

cientifico e tecnológico nas propriedades destes materiais ~ . 

Dentro do campo experimental, diferentes técnicas vêm sen 

do utilizadas na determinação de níveis de energia introduzidos pe 

Ia presença de defeitos. Dentre elas, medidas de condutividade e 

efeito Hall foram as primeiras técnicas usadas no estudo de semi

condutores. Vaseadas em excitações térmicas áo nível ie dsíevto, 

estas têm sido geralmente aplicadas a defeitos rasos , onde se têm 

energias da ordem de alguns itteV â temperatura ambiente. 

Além de medidas de condutividade térmica, experimentos 

óticos tais como de fotocondutividade, por exemplo, permitem medi

das do coeficiente de absorção como função da freqüência do fóton 

incidente, com excelente precisão para defeitos rasos, processo es 

te que não é possível através de medidas térmicas. Ainda técnicas 

de fotoluminescência, fotoabsorçáo, espectroscopia Raman, entre ou 

trás, são largamente usadas no estudo de defeitos . 

Todavia, para defeitos profundos sâc utilizadas, em ge

ral, técnicas especiais de junção, através das quais estudam-se n£ 

veis profundos, situados na região de transição de uma jurção p-n, 
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onde o nivei de Fermi encontra-se pela metade da faixa proibida e 

os portadores rasos já estão todos ionizados. Neste caso, é possî  

vel extrair-se das experiências secçôes de choque de emissão ótica 

ou de captura, tanto de elétrons quanto de buracos, as quais são 

proporcionais aos coeficientes de absorção, sr.edidos diretamente 

por absorção da luz pela amostra. 

Recentemente, técnicas de junção conhecidas conto DLTS 

f"deep-level transient spectroscopy") têm-se mostrado extremamente 

eficientes, permitindo detectar posições de níveis de energia como 

um pico em um espectro ccn.inuo ' . Além desta, a técnica bastan

te nova de DLOS ("deep-level optical spectroscopy"), quando acopla 

da ao DLTS, permite un estudo da excitação ótica do nível, repre

sentando um aperfeiçoamento na medida de secçôes de choque de ioni 

zação ótica de defeitos em semicondutores . 

Entretanto, as técnicas até então citadas não garantem, 

geralmente, informação sobre a natureza dos defeitos (como sine -

tria do centro, por exemplo). Para tanto, são utilizadas técnicas 

de ressonância magnética, tais como EPR ("Electron Paramagnetic Re 

sonance") e E*"DOR ("Electron Nuclear Double Resonance"), que vtwol 

vem A absorção ressonante da radiação eletromagnética por elétrons 

desempareinados, na presença de um campo magnético . Realizadas, 

err. qcral, a baixas temperaturas, estas dão origem a picos ressonan 

tes de boa resolução c bastante intensos. A utilização desse tipo 

de técnica pode garantir informação sobre a distribuição de carga 

associada ao defeito e, inclusive, a função de onda nos vários sí

tios atômicos pode ser obtida peta medida da interação hiperfina. 
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da do tenser 9 . incluindo, muitas vezes, até várias camadas de 

vizinhos . Usa técnica complementar, que consiste cm subr.oter a a 

•ostra á tensão uniaxial é particularmente valiosa em cristais cu

ja simetria pode ser reduzida, conseguindo-se informação sobre a 

degenerescência do estado de defeito. 

Conforme já falamos na introdução deste trabalho, o estu 

do teórico de defeitos profundos teve inicio durante os primeiros 

anos d* década de 30. Desde então, uma enorme quantidade áe traba 

lhos foram feitos com o intuito de entender o comportamento de de

feitos nestes materiais. Diferentes métodos foram desenvolvidos 

dentro de formalisms bastante distintos e todo o progresso teóri

co se mostra entrelaçado às investigações experimentais surgindo 

contribuições constantes de ambos os lados. 

1-2. MÉTODOS TEÓRICOS 

O primeiro método teórico rigoroso proposto, foi 3 Teo-

9 10 
ria da Massa Efetiva (TME) ' , tendo sido aplicada cor. grande su
cesso para defeitos rasos. 

A teoria tem como base o conhecimento < is soluções do 

problema para o cristal puro, ou seja: 

«°*nK ' <n\C • "-2-" 

onde H° * T° • Vo . (1-2.2) 

Dessa forma, quando uma impureza é introduzida no :ris-

tal, os estados eletrônicos do cristal com defeito são descritos 
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pelo Hamiltoniano 

H = H° * U , (1-2.3) 

onde U representa a perturbação no potencial periódico, Vo , do 

cristal. 0 problema consiste então, na obtenção das soluções da e 

quação de autcalores 

H *v = Ey 0v . (1-2.4) 

A TME se resume em transformar o problema, dado pela e-

quação (1-2.4),. em um equivalente da forma 

Heff Fv ( r ) = Ev Fv ( r ) ' (I"2'5) 

onde H ~ = T -- • U é ò Hamiltoniano efetivo, para o qual T . . 

absorve totalmente o efeito do potencial periódico V . 

As funções de onda do defeito, $ , são expandidas em 

termos das funções de Bloch, ty , , do cristal, perfeito, ou seja: 

*v(í) " l Cn* <í ( ?> ' ' (I-2'6) 

n£ 

que inclui todas as faixas do cristal. 

A TME 'ji originalmente desenvolvida para um potencial 

tipo hidrogenólde, da forma 

e2 

U(r) = UH(r) = - - 2 — , (1-2.7) 

sendo ç a constante dielétrica do semicondutor. 

Para o caso mais simples, onde considera-se apenas uma 

faixa com um extremo em k = 0 , não degenerada na expressão (1-2.6), 

obtém-se uma equaç* "• fica à equação de Schroedinger para o 
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átomo de hidrogênio, onde a massa do elétron é substituída pela mas 

sa efetiva. 

A aplicação da TME para materiais reais teve realmente 

sucesso, quando utilizada no tratamento de estados excitados de doa 

dores e aceitadores rasos ~ . Para estados fundamentais, em mu^ 

tos materiais, em geral esta teoria falha. Além disso, o potencial 

hidrogenóide, u
H'

r> > pode não representar muito bem a contribui

ção significativa do potencial total da impureza, U(r) , na região 

próxima a ela. Nesse sentido, melhores concordâncias entre valo

res calculados e medidos, são encontrados através da construção de 

um potencial mais realistico, utilizando a teoria da pseudoimpure-

za, a qual combina a teoria geral de pseudopotenciais com idéias 

14 de rassas efetivas . Este procedimento é conhecido COPO Teoria 

da Massa Efetiva Generalizada (TMEG) . Entretmto, justamente pela 

alta localização do potencial para os níveis profundos, a TME se 

mostra totalmente infd^quada neste Caso. 

Muito se tem feito no sentido de se estabelecer uma téc

nica conveniente para o tratamento teórico de defeitos profundos. 

Os métodos existentes podem, basicamente, ser divididos em duas ca 

tegorias: os métodos baseados na determinação de estruturas de faî  

xas e os métodos de aglomerados moleculares. 

Dentro da primeira categoria estão aqueles que se funda

mentam no esquema de Koster-Slater (KS), o qual utiliza as fun

ções de Wannier do cristal e requer o conhecimento das soluções da 

equação de Schroedinger para o cristal perfeito. A descrição da es 

trutura de faixas está geralmente contida em uma função de Green e 

o potencial do defeito é tratado como uma perturbação localizada. 
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O que se tem feito dentro deste formalismo, são cálculos de função 

de Green utili2ando-se pseudopotenciais empíricos , "tight-bir.d-

17 18—20 

ing" , ou pseudopotenciais rigorosos autoconsistentes ~ . Entre 

tanto, apesar desses últimos virem alcançando considerável sucesso, 

problemas fundamentais, tais como convergência com o número de ter 

mos contidos na expansão das funções de onda, ainda se apresentam 

não totalmente resolvidos. Além disso, devido a complexidade exis 

tente na construção desses pseudopotenciais rigorosos, estes méto

dos não permitem cálculos ^lóm de alguns sistemas simples. O estu 

do de complexos, por exemplo, os quais podem envolver dois ou mais 

átomos, mostra-se praticamente impossível atualmente. 

A segunda alternativa para o estudo de defeitos profun -

dos é o método de aglomerados moleculares. Neste caso, explora-se 

o alto grau de localização da função de onda e o curto alcance do 

potencial de defeito. O modelo consiste em selecionar uma pequena 

parte do cristal e tratar este grupo de átomos como um aglomerado 

molecular. 0 ambiente cristalino fica assim substituído por este 

aglomerado de átomos, em torno do defeito, e condições de contorno 

adequadas sáo utilizadas na simulação do restante do cristal. A es 

trutura eletrônica deste aolomerado é então obtida por meio das téc 

nicas convencionais de química quântica. 

Dentre as técnicas mais comumente usadas para a descri

ção da estrutura eletrônica estão a Teoria de Hückel Extendida 

(THE)21 e o Método do Espa lhamento Múltiplo Xe. (EM-Xa; 

A THE é um método semiempírico, não autoconsistente, ten 

'Io sido aplicado ao estudo da eát-.rutura eletrônica de defeitos em 
25,26 

semicondutores . Baseia-se na construção de oruitais mole-
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culares, escritos como uma combinação linear de orbitais atômicos, 

*i = l Cik *k ' (1-2-8> 

onde *. são os orbitais moleculares e $. são orbitais atômicos. 

As equações a serem resolvidas por este método são do tipo 

í ! Fki " Ei Sk! ! Cik = ° ' (I-2-9» 

onde os e. são interpretados como energias orbitais, F.. = I. 

é o potencial de ionização do orbital k e 

F
k 4 - - - r (Ik - V SKÍ • , I - 2 - 1 0» 

sendo os S, „ as integrais de superposição, onde w é um parâme

tro arbitrário. 

Apesar da razoável flexibilidade operacional, permitindo 

cálculos de estrutura eletrônica com um número grande de átomos, 

a THE mostra-se um método inadequado na descrição de relaxaçôes de 

carga e distorções <_;r, torno do defeito. Sendo um método extrema -

mente parametrizado e não autoconsistente, seu uso é pouco apro

priado para o estudo de defeitos profundos, onde a redistribuição 

de carga é um fator relevante. 

Já o EM-Xa é um método autoconsistente *: de primeiros 

princípios que vem sendo aplicado, com sucesso, na descrição da e^ 

27—38 trutura eletrônica de defeitos profundos em semicondutores ~ . En 

tretanto, devemos ressaltar que no estudo de propriedades eletroni_ 

cas dej sólidos ccvaluntes, através do modelo óv üfjlomcr.idr. molecu

lar, existem alguns problemas básicos com os quais nos defrontamos 
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ao utilizá-lo. Por exemplo, o tamanho do aglomerado. Ê claro que 

se desejarmos localizar a posição de níveis eletrônicos de defeito 

com respeito aos extremos das faixas de condução ou de Valencia, 

teremos de utilizar um aglomerado consistindo do defeito e várias 

camadas de vizinhos, para que possamos ter um resultado significa

tivo. Todavia, a inclusão de mais átomos torna menor a viabilida

de dos cálculos, pois exigem maior esforço computacional, impossi

bilitando um estudo sistemático da convergência dos resultados com 

o tamanho do aglomerado. No entanto, o compromisso entre tamanho 

do aglomerado e convergência dos resultados pode ser conseguido com 

um número razoavelmente pequeno de átomos, tão logo se reproduzam 

as propriedades fundamentais do sólido perfeito. 

O procedimento adotado consiste, em geral, na construção 

de um aglomerado de átomos hospedeiros (aglomerado perfeito) para 

simulação do cristal puro. Os orbitais pertencentes às faixas de 

Valencia e de condução são identificados delimitando-se, portanto, 

a faixa proibida. Assim, os níveis de defeito são localizados por 

comparação entre as estruturas eletrônicas dos aglomerados perfei

to e com defeito. 

Entretanto, o problema fundamental relacionado ao modelo 

refere-se ao tratamento dos orbitais situados na superfície do a-

glomerado. Ao se construir um aglomerado como parte do cristal, 

ficam em sua superfície átomos com ligações não saturadas que po

dem exercer grandes influências nos resultados, uma vez que estes 

podem interagir com orbitais internos ao aglomerado, criando assim 

estados de superfície no seu interior. Nef»e sentido, é bastante 

usual a saturação desses orbitais através de átomos de Hidrogê 
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27 28 30 34 35 nio ' ' ' ' . Neste case, cada átomo de hidrogênio fornece um 

elétron a cada orbital de superfície, impedindo que orbitais ligan 

tes fiquem desocupados, sendo então estes orbitais incluídos na fa£ 

xa de Valencia, deixando a faixa proibida completamente vazia. 

Ora, é de se esperar que esteja na descrição correta dos 

estados eletrônicos que compõem as faixas, o sucesso de um cálculo 

efetuado através do modelo de aglomerados. A diferença de energia 

entre a ligação Si-Si e Si-H , certamente irá propiciar o apare

cimento de níveis provenientes de orbitais de superfície, próximos 

ao topo da faixa de Valencia. Sem dúvida, a correta obtenção des

ses estados representa um ponto importante no estudo de defeitos, 

podendo a partir deles, ser construídos aqueles níveis que são in

troduzidos pelo defeito na faixa proibida. Apesar do considerável 

sucesso, do ponto de vista qualitativo, dos cálculos que utilizam 

saturação por hidrogênio, este procedimento torna o estudo de efe.1 

tos de polarização de spin, por exemplo, inviável, sendo ne

cessária a aproximação arbitrária do H saturador na direção do Si 

- 39 ao longo da ligação 

Outra forma de se eliminar o problema dos orbitais de su 

perficie é a utilização de métodos como LUCA ("Large Unit Cell Ap

proach"), largamente usado no estudo de defeitos que geram níveis 

profundos ' " . Neste caso, impõe-se ao aglomerado, consistin

do dos átomos hospedeiros mais o defeito, condições periódicas de 

contorno, como se este fosse uma grande célula unitária. Os níveis 

de energia e as funções de onda para os estados eletrônicos são ob 

tidos via métodos de estruturas de faixas semiempíricos, pois é so 

mente através destes, que se torna possível a realização de cálcu-
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los de aglomerados deste porte. Todavia, a dispersão nos níveis 

calculados ê grande, mesmo com a utilização de um número elevado de 

átomos na célula unitária. 

Os orbitais de superfície podem também ser tratados de a 

29 

cordo cofc o modfeiO proposto por Fazzio, Leite e De Siqueira , se

gundo o qual, estes orbitais são removidos para uma esfera que en

volve todo c aglomerado, não sendo portanto incluídos na faix=t de 

Valencia, mas também deixando livre a faixa proibida. Este modelo 

tem sido largamente aplicado ao estudo de defeitos em semiconduto

res, tendo revelado ser um procedimento viável para o estudo de de 

feitos complexos. Este procedimento será o adotado neste trabalho 

e será descrito no Capítulo II. 
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CAPITULO II 

MODELO DO AGLOMERADO MOLECULAR BASEADO HO 

MÉTODO DO ESPALHAHENTO MÚLTIPLO-Xa 

II-l. INTRODUÇÃO 

A maior parte dos sistemas físicos consiste de muitas par 

tículas. Uma descrição precisa de tais sistemas, obriga a inclu -

são de potenciais de interação interparticulas na equação de Schroe 

dinger. 0 problema de resolução desta equação para um cristal ou 

molécula constitui um importante ramo da Física, que tem como obje 

tivo a descrição das propriedades eletrônicas dos materiais. 

Trata-se então, do estudo de sistemas envolvendo intera

ções eletrônicas onde, em princípio, a função de onda total dos e-

létrons e núcleos contém toda a informação possível. Porém, uma so 

lução analítica para a equação de Schroedinger é impraticável. Des 

sa forma, os métodos aproximados de tratamento desses problemas são 

importantes e amplamente aplicados em Física. 

Em princípio, um sistema de N elétrons e P núcleos com 

vetores de posição r., ...,rN e R. , . . . , R_ é descrito por uma 

função de onda que depende de suas posições iji (r.. , . . . , rN , R1 ,.. . , 

0 Hamiltoniano que descreve este sistema pode ser escri-
» 

t o , em unidades atômicas (considerando os P núcleos i g u a i s ) , como: 

H • 5 \2 • ? \2 • 4 - H 
i P 
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x« I^-RJ , J ÍRo-R [ 

Os dois primeiros termos em (II-1.1) correspondem às e-

nergias cinéticas dos elétrons e dos núcleos, respectivamente. O 

terceiro termo representa a interação elétron-elétron; o quarto, a 

interação elétron-núcleo e o último termo representa a interação 

núcleo-núcleo. 

Para resolver o problema de muitas partículas utiliza-se 

43 o método de Hartree-Fock (HF) , que se baseia no conceito de orbi 

tal molecular; cada elétron é descrito por uma função de onda que 

se estende por todo o sistera em estudo. 

O movimento dos núcleos pode ser desprezado em relação 

ao movimento dos elétrons fazendo uso da aproximação de Born - Op-

43 penheimer que e justificada fisicamente pela grande diferença de 

massa entre elétrons e núcleos. Além disso, o método do HF consi

dera que cada elétron se move no campo dos núcleos e sente um efeî  

to médio de todos os outros elétrons. 

Considerando, então, a aproximação de Born-Oppenheimer, 

o íiamiltoniano de um sistema de N elétions em um campo de núcleo 

fixo pode ser expresso por: 

H = l IV.* • V(r.)) • l l —*— , (II-1.2) 
1 i * rij 

i>j 1:> 

onde o primeiro termo representa a energia cinética do elétron i; 

o segundo, a enerqia potencial do elétron no campo dos núcleos (sen 

do as coordenadas de todos os núcleos tomadas como parâmetros) e, 
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c terceiro, descreve a interação eletrostãtica entre os elétrons. 

O vetor r, representa a posição do elétron i no sistema de coor 

danadas com origem arbitrária e r.. * |r.-r.j é a distância 

entre os elétrons i e j . 

No forma li sino de HF, a função de onda global dos N elé

trons é um produto antissimetrizado de funções de onda eletrônicas 
» 

na forma: 

</ = tN!>"1/2 

u^x,) 

W 

w 

uN(xN) 

(II-1.3) 

onde supomos a existência de um estado estacionário independente 

para cada elétron, com u. (x.) representando o k-ésimo estado como 

função de coordenadas espaciais e do spin do i-ésimo elétron [ x. 

representa o par (r.,o.) ]. Desde que não levemos em conta a in

teração spin-órbita e o efeito relativístico, podemos escrever 

u. (x.) = u. (r.)-xk(o,) o qual denominamos spin-orbital, uma vez 

que o Hamiltoniano não contém operadores de spin. Assim, cada spin 

-orbital corresponde a um valor definido de spin (o = 1/2 ou o = 

= -1/2). 

Dessa forma, o estado global \l> dado em (II-1.3) contém 

a antissimetria requerida pela estatística de Ferrai dos elétrons, 

já que um determinante muda de sinal com uma permutação impar de 

linhas ou colinas. Esta função de onda, 4» , é conhecida como fun

ção de onda determinantal de Slater. 

A energia total do sistema é dada pelo valor médio do Ha 

miltoniano: 
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•* H* dT * I j ** (V 2 • vir.M * 
i j * * 

dx 

1 * •' rij 

* dT UI-1.4) 

A ap.oximação de HF consiste em encontrar as funções 

ufc(x.) que minimizam a energia total dada em (II-1.4). Variando 

independentemente os u. 's , exigindo que E seja estacionaria e a 

preservação da ortonormalidade, isto é, 

6 j uk(r.) u.U.) dT. 0 , (II-1.5) 

para cada par k,l , teremos: 

5 < ty | H | ty > III-1.6) 

Destas condições e da ortogonalidade das funções de spin, 

[ Xi.(o) X9(o) = 5 
V°i 

obtemos a seguinte equação: 

I - V2 • V(r) ] u. (r) • 

(II-1.7) 

N 
I 
1=1 

dr' u!(r') — 
r - r' 

ua(r') j uk(r) 

N ^ u*(r') u*<r) 2ua(r) uk (r •) 
dr' 

\ l h uk 
i -> •* . 

u^(f) ujr) |r - r • i J 
uk(r) = G k uk(r> 

(II-1.8) 

conhecida como equação de HF. Se denotarmos por 
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N f . . 
V Ir) « Vir) • I ! dr* uÉ|r') — — = - u,(r') . (II-1.9) 

os temos correspondentes â energia pot ncial devido ao núcleo c 

devido «os N elétrons distribuídos entre orbitais ocupados, e fi

zemos 

VXHTih " " I V.o 
u!lr') uMr) 2u.tr) u,_(r') utlr") u.(r) 2u. ir) u. l 

dr' . „ * r—=r == , (XI-1.10) 
t wk'"t j uklr) uRlr) jr - r'j 

que é o último termo do lado esquerdo etc (II-1.8), a equação de HP 

toma a forma: 

r- -» 

' - 7 / • Vc(r) * VXHF(r) | uk(r, * Cjt ^i?) . (H-1.11) 

Esta é exatamente a equação de Schroedinger para um elé

tron. O problema de muitos elétrons fica assim reduzido ao proble 

ma de um único elétron, sujeito a um potencial efetivo criado pela 

ação de todos os outros elétrons. Os dois últimos termos do lado 

esquerdo na equação dada em (I1—1.11) representam, respectivamen -

te, o potencial de Coulomb e de troca ("exchange"). Devemos notar 

que uma solução analítica das equações de HF é particularmente com 

plexa, principalmente por envolver termos de interação não-local 

(termo de troca) . Note que v"XH_ contém a função u. , que está 

sendo determinada na equação de Schroedinger. Portanto, a resolu

ção deverá ser feita de forma iterativa. 

Os métodos de aglomerados moleculares/ em geral derivam 

das equações de KF numa aproximação onde são utilizadas bases do 

tipo orbitais moleculares, obtidas a partir de combinações linea-

http://2u.tr


res de orbitais atônicos centrados ea cada átomo p . Nessa aproxi. 

aaçào. a função de onda, u. . de cada elétron é ura LCAO-XO da for

na: 

Ui - I C p a V ? - V " \CXi*X" «1-1.121 
pa r A 

con ! ̂ * $x dV = 1 . 

Desta maneira consegue-se equações HF-LCAO-MO, conheci -

44 das como equações de Hsrtree-Foclc-Roothan (HFR) , que devem s»r 

resolvidas iterátivãmente até ser.atingida a autoconsistência. Sen 

do este um cálculo LCAO ab initio, pode ser ainda bastante comple

xo e, «m geral, torna-se inevitável o uso de simplificações adicio 

nais na avaliação das integrais que envolvem muitos centros. 

Também é possível, alternativamente, a utilização de uma 

função de onda total construída pela combinação linear de determi

nantes de Slater (cada um dos quais associado a uma certa configu

ração) , conhecido como método CI ("Configuration Interaction"). Cál 

culos HF-CI, quando autoconsistentes, permitem um estudo de multi-

pletos levando em conta efeitos de muitos corpos. 

No estudo de defeitos em semicondutores, os primeiros cál 

culos utilizando um método LCAO desse tipo, foram realizados por 

Coulson e Kearsley e, em seguido por Yamaguchi , que introduzi

ram o modelo da molécula de defeito. 

0 modelo foi originalmente proposto para o estudo da va-

45 46 cancia em diamante ' , sendo posteriormente aplicado à vacância 

em silício . Supõe-se que o defeito possa ser estudado através 
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da recombinaçáo dos 4 orbitais híbridos sp não saturados lua em 

cada primeiro vizinho), que foras quebrados quando da formação da 

vacância. Cada orbital molecular é expresso como uma combinação 

linear de orbitais atônicos (LCAO-MO)» que se transforma segundo a 

simetria tetraédrica. 

Nesses cálculos, apenas as integrais de 3 e 4 centros so 

frem aproximações; os níveis de energia eletrônicos são obtidos pa 

ra vários estados de carga do centro, sem serem no entanto, compa

rados à estrutura de faixas do cristal. Realizados com e sem a in 

clusão de interação de configuração, o que os resultados destes cal 

culos revelam é a importância de efeitos de muitos elétrons, em 

contraste com efeitos de distorções da rede. 

Apesar do modelo representar um importante papel no en

tendimento das propriedades de vários centros em semicondutores, 

são ainda hoje controvertidas as concluso-, dos trabalhos quanto â 

48 importância do efeito de muitos corpos nesses materiais 

Ê possível que a inclusão de mais camadas de vizinhos pos 

sa representar melhor o aglomerado molecular para o estudo do de

feito, fornecendo resultados mais realísticos. Entretanto, isto 

tornaria o uso das equações HFR em um cálculo ab initio mais com

plexo e, o que se tem feito,é utilizar o modelo de aglomerado aco

plado a métodos LCAO semiempíricos. 

0 problema que ocorre aqui é o mesmo encontrado em cálcu 

los de faixas em sólidos. A aplicação de métodos ab initio e Cl é 

muito difícil senão impossível e, por outro lad técnicas semiem-

piricas não são confiáveis, o bastante, para a descrição da reali

dade física. Conforme é bem sabido, parte deste problema foi re-
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solvido no passado pelos físicos de Estado Sólido, simplificando e 

estendendo as equações de HF através do conceito de funcional da 

densidade local. Este procedimento tornou-se, então, rigoroso, pe 

49 
Io teorema de Hohemberg e Kohn e, introduziu uma simplificação 

fundamental, a qual permitiu o progresso dos cálculos de faixas. 

Este tem sido o procedimento usado, desde o início da década de se 

tenta, no contexto de cálculos de moléculas e aglomerados mclecula 

res, onde a idéia básica é resolver as chamadas equações de Har-

tree-Fock-Slater (HFS) na aproximação Xo para o potencial de 

troca, ao invés das equações HF-LCAO-MO. 

As equações de HFS são obtidas utilizando-se a simplifi

cação para o termo de troca, introduzida por Slater , a qual con

siste em supor a densidade eletrônica em um dado ponto igual à den 

sidade de um gás de elétrons livres. Esta simplificação torna o 

potencial de troca, VXH„ , um termo local da forma: 

r 3 * i 1 / 3 

Vxs(r) = - 6 I - i - P(r) J , tII-1.13) 

onde p(r) = \ vî ír) u^lr) . 

Os resultados dos cálculos de estrutura eletrônica,.usan 

do o potencial de Slater (Eq.(11-1.13)) mostraram que esta aproxi

mação superestima o valor do potencial de troca. Com o intuito de 

melhor tratar o problema, sem no entanto introduzir dificuldades 

de ordem numérica, incorporou-se um parâmetro ajustável, a , ao po 

tencial de tríca em (11-1.13), isto é, 
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r 3 - i 1 / 3 

VXa * oVXS ' - 6 a L"^T P<r) J ' i"-1-14» 

conhecido como potencial de troca Xo . 

Na literatura há diferentes critérios sugeridos para a 

determinação do parâmetro a . 0 mais utilizado é o proposto por 

Schwarz , onde o é escolhido de forma a produzir um valor de e-

nergia total igual ao obtido pelo método de HF em átomos. 

Neste trabalho empregamos um método de primeiros princí

pios que consiste na resolução da equação de HFS, baseada na têcni 

ca do Espalhamento Múltiplo na aproximação local, Xa , para o po

tencial de troca. Reservamos o próxima seção para a descrição de

talhada desta técnica. 

II-2. MÉTODO DO ESPALHAMENTO MÜLTIPLO-Xo 

0 Método do Espalhamento Múltiplo-Xa (EM-Xo) foi propos-

22-24 to por Johnson e colaboradores e e destinado ao calculo de pro 

priedades eletrônicas de sistemas poliatômicos, baseado no método 

52 53 KKR (Korrlnga-Kohn-Rostoker) ' , de acordo com a proposta de Sla 

ter54. 

0 método EM-Xo foi extensivamente aplicado para o estu

do dos mais variados sistemas moleculares, nos primeiros anos da dé 

24 cada de setenta . Devido a sua flexibilidade, tem sido usado no 

estudo desde moléculas diatômicas até sistemas com várias deze

nas de átomos , além de ser largamente usado no estudo de defei

tos. 
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O modelo do Espalhamento núltiplo é caracterizado pela 

div:.são do espaço que forma a molécula, que é um aglomerado de ato 

mos, em 3 (três) regiões distintas (Figura II-2.1). São elas: 

Região I (ou atômica) - corresponde ao interior das esferas que 

não se superpõem, centradas em cada átomo p , cujo raio 

é b . A posição do centro do átomo p é 5 . Nesta 
P P 

região, o potencial é suposto esfericamente simétrico 

(obtido da média esférica) em torno desse centro. 

Região II (ou interatômica) - corresponde ao espaço compreendido 

entre as esferas atômicas e uma esfera maior, a qual con 

tém todas as esferas atômicas. Nesta região, o poten

cial é assumido ser constante (obtido da média no volu

me desta região). 

Região III (ou externa) - corresponde a todo o espaço externo à es 

fera que envolve o aglomerado, ou seja, aquela que en

globa todas as esferas atômicas. Nesta região, o poten 

ciai é também feito esférico simétrico em torno do cen

tro de simetria da molécula localizada em R . 
o 

A versão do método aqui apresentada não permite a super-

57 posição das esferas . Essas esferas da Figura II-2.1 sao puramen 

te artificiais e arbitrárias e, portanto, os raio-* das esferas ato 

micas não estão necessariamente relacionados com os raios iônicos 

ou covalentes. Como a média esférica do potencial é iisicamente 

mais realistica do que a média no volume, usamos na prática, para 

a escolha dos raios das esferas, um critério no sentido de maximi

zar a região I e minimizar a região II, sem que as esferas atômi -



26 

FIGURA II-2. 1 - Viviião do zipaç.0 molzcuiai no EM-Xa. 

cas se interpenetrem. 

O modelo de potencial adotado, esfericamente simétrico 

em torno de esferas que não se superpõem e constante entre estas es 

feras, é chamado "muffin-tin". Esta aproximação para o potencial 

52 53 é também usada em métodos de cálculos de faixas, tais como KXR ' 

58 

e APW , só diferindo do potencial usado no EM-Xa por não apresen

tar a região III, pois para o cálculo de faixas o cristal tem uma 

estrutura periódica. 

Essa divisão do espaço ocupado pela molécula em esferas 

que não se sobrepõem, permite-nos usar uma representação convenien 

te para a função de onda de um elétron, onde se resolve a equação 

de Schroedinger em cada uma das regiões. 
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Dessa forma, na Região I a função de onda pode ser expan 

dida em série de ondas parciais da forma: 

•?<V = f C? U ? V E ) V V ' UI-2.1) 
A 

onde X = H,m) , Y^lr) é o harmônico esférico real e u£(r ,E) é 

a solução numérica da parte radial da equação de Schroedinger: 

1 f- - ^ • E - V i r , L r « d rr,' r « ' P P 

P P P 

up(r ,E) = 0 , (II-2.2) 
l p 

com V (r ) sendo o potencial esfericamente simétrico. 
P P 

Nessas condições, a solução u?(r_,E) é convergente pa-
x p 

ra r = 0 . 
P 

Analogamente, na região III, podemos expandir a função 

de onda em ondas parciais 

*III,?o) " \ C? U ? ( V E ) V ?o> ' (II"2-3) 

onde u°{r ,E) é a solução numérica da equação (II-2.2) para p * 

= 0 . Notemos que u°(r ,E) converge, em r = » , para o poten

cial esférico simétrico V" (r ) . 
o o 

Na região II, como o potencial VJ1 é constante, a fun

ção de onda deve satisfazer a equação de Helmholtz, ou seja: 

f" 7 2 • E - V n 1 •jjt?) = 0 . (II-2.4) 

A equação (II-2.4) possui soluções distintas para E -

- VJJ > 0 e E VJJ < <K 
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No primeiro caso, em que E - V__ > 0 , temos ao reescre 

ver a equação (II-2.4): 

(V2 • K2) * n(r) = 0 , (II-2.5I 

onde chamamos K = E - V II * 

Usando a técnica da função de Green para encontrar a so

lução de (II-2.5) temos: 

(V2 • K2) G(r,r*) = - ó(?-r') , (II-2.6) 

que tem como solução: 

G(?,?.) - Aexp(iK|?-?'[) + B exp(-iKlr-r'l) f 

4v |r-r'| 47» |r-r'f 
(II-2.7) 

sujeita à condição A • B = 1 , a qual se obtém ao substituir (II-

2.7) em (II-2.6). 

Multiplicando a equação (II-2.5) (na variável r' ) â es

querda por G(r,r') , e a equação (II-2.6) á esquerda por ifr__(r'), 

subtraindo (membro a membro) e integrando em r' , temos: 

*n(r) * 
1 

G(r,r') V2, *!!(?') - *!!<?'> *l> G(r,r') \ d V 

II (II-2.8) 

*n(r) 

Pelo teorema de Green, 

G{ ?,?•> $' ^jír') - *!!<?') $' G(r,r') , 

(II-2.9) 

que é uma equação integra"! em ij^Cr') , sendo $' o gradiente em 

relação a r' . 
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A integral em (II-2.9) é efetuada sobre as fronteiras da 

região II, a qual compreende as superficies de todas as esferas, 

com d§« direcionado da região II para I (ou III). 

Notamos que a solução de (II-2.9) exige o conhecimento 

de *__(r') assim como de sua derivada normal, T—T *„{£') , nas 

superfícies de integração. A integração é feita nas superfícies 

das N • 1 esferas, onde N é o número de átomos da molécula. 

Podemos notar também que, se <KT(r) é solução de (II-
* -» * • 

2.5), ili.jlr) também o e. Loqo, substituindo liu. (r) em (II-2.9) 

e comparando com o complexo conjugado de (II-2.9), vem que: 

G(r,r') = G*(r",rf) , ' UI-2.10) 

* * 
sendo então A = B e B = A . 

Como K é real, a escolha adequada para estados estado 

nários é A * B = —r- e então, 

G (?, r., . cos(Kl?-r'l> (ii-2.11) 
47i[r-r'| 

como esperado para E - VIX > 0 . 

, A expressão (I1-2.11) pode ser expandida em autofunções 

de (II-2.5), o que resulta em: 

G(r,r') * - K l Je(Kr<) n1(Kr>) Yx(r') Y^(r) , (11-2.12) 

onde j. e n, são as funções esféricas de Bessel e Neumann, res

pectivamente. 

Levando (II-2.12) em (II-2.9) e lembrando que a integra-

çáo em (II-2.9) deve ser feita nas superfícies de todas as esferas, 

http://ii-2.11
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onde para cada esfera deslocamos a origem para o centro desta, com 

r' na superfície da esfera e r na região II, ou seja: 

r̂  = r ' = b e r „ = r > o < o na esfera externa 

r\ = r e r. = r' = b na esfera atômica p > p < p 

Dessa forma, temos para a integral na superfície da esfera externa 

que: 

2 
- K b dn l Y,,(r') C°. I j£(Kro) Yx(ro) Y.Cr') S *' 

VKbo> — u°(r',E) 
3r' * - U*.<VE> 

-* o 
3r 
7 n£.<Kr') 

-* o r 
l A ? K 3 S < K r «> Y X < ^ > ' «.'"''o' *Xlio' (II-2.13) 

onde o coeficiente A? é dado por 

AA • bo2 W[u?(bo'E) ' V K V ] C\ ' UI-2.14) 

sendo W o wronskiano das funções entre colchetes. 

As condições de contorno aplicadas em <II—2.13) foram a 

de continuidade da função de onda e da sua derivada normal na su

perfície da esfera externa, isto é, 

11 »r'|-b ITI !?'|.bA \' A £ ° A 

' o ' o 
(II-2.15) 
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[»-.*• *i i^ ,»] | r l - b - [*•> •u i i ? , »]L (II-2.16) 
r'=b 

De maneira análoga calculamos a contribuição da esfera 

atômica p. Agora, na superfic.e da esfera atômica p , usando (II-

2.12) em (II-2.9) temos 

- K b dfi' l Yx,|r') cj. [ n^(Krp) YA<rp) Y,(r') 

uj,(bp,E) 
3r ; VKr>) 

" VKbp> — uÇ,Cr', 
3r , «• 

E) 

l AX K VKrp> YX (V ' 

V 
(II-2.17) 

onde 

AX " bp2 W [ ^ < K V 'U?(bp'E) ] CX (II-2.18) 

sendo que as condições de contorno foram: 

*Il(r') . *?<?')! . J Cj, uJ.Cb ,E) vXf(r', 
r'=bp |r'»bp X' P (II-2.19) 

n*.V ij, • T(r')l í = í"n'.7» •?(?•)! j 
-1 J r'-b L * J r': 

(II-2.20) 

P '" P 

Portanto, concluímos que a função de onda para a região 

II é da forma; 

*II (?) 
N 
L IA? f?ÍKV W ' (II-2.21) 

P"0 \ 

onde 
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f?(Krp) 

K J4(Kro) 

K n.(Kr ) 
I p 

se 

se p i 0 

(II-2.22) 

(II-2.23) 

Notemos que a expressão (II-2.21) não é conveniente para 

a imposição das condições de continuidade da função e de sua deri

vada, pois depende das N • 1 variáveis r • r - R . Para tornar 
P P 

a representação de ij/^tr) adequada para isso, podemos escrever 

•jjtr) como uma expansão de funções de mesma variável, r (onde 

q é uma esfera particular - Figura II-2.2) na forma: 

•„(rl \ w Y*(V • (II-2.24) 

Agora, impor que ijijj e ^ (ou IÍ^JJ se q = 0) , sejam 

continuas na superfície da esfera q , o mesmo ocorrendo com as suas 

respectivas derivadas normais, é condição equivalente a impor que 

as derivadas logarltimas sejam iguais: 

.q 

'Vq 

(II-2.25) 

r «b 
q q 

Calculemos agora, as ondas espalhadas por cada esfera. A 

onda espalhada pela esfera externa (p • 0) é 

K j„(Kr I Y.<r > = K j.tKjS • r I) Y. (w) , 
'4' o X o t ' oq q• 

(II-2.26) 

onde w é o versor de ft" + r„ e q i 0 . 
oq q 

Para avaliarmòV j^ÍK|S +r |) Y^(w) , no segundo membro 
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Rpq " Rq " Rp 

Tp-^pq*Tq 

FIGURA 11-Z.2 - íique.ma auxiiiax utilizado na dedução dai zquaçàzi 

do EM-Xa. 

de (II-2.26), devemos considerar a expansão em ondas planas 

e » 4ir l i* ja(vr) Yx(r) Yx(v) (II-2.27) 

Dessa forma podemos escrever 

iv.(R - r) iv.R -iv.r 
e = e ,e (II-2.28) 

como sendo 
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4ir l^ i r j^ivlR-rl) Vx„(u) Vx„(v) = 

« 4n I iL 3L(vR) YA(R) YA (v) 4* J (-i)1' j^.lvr) YA, (r) Y^, (v) , 
A A 

(II-2.29) 

onde ü é o versor de R - r . 

Como os harmônicos esféricos são ortonormais, multipli -

cando ambos os membros de (II-2.29) por Y.(v) e integrando sobre 

o ângulo sólido, dft = send dO d$ , obtemos: 

jt(v|5-r|) Yx(u) 

4TI l Jt.<
vr> Yx' ( r ) l iL"*'~* IA(A'U) VA(R) JL<vR) , (II-2.30) 

À A 

onde 

I AU'|M dfl Y, , (r > Y.(r ) Y. (r ) 
A q A q A q 

é a integral de Gaunt dt harmônicos esféricos, com A = (L,M) . 

' Assim, a onda espalhada pela esfera externa pode ser es

crita como: 

K V K r o > V ' o * '- l 3,,<Kr ) Y.,(r ) G5°, , 
* ° A ° A' * q A q AA (n.2.31) 

onde 

GXV - 4" K I eí'*L'í IA,A,IA) Y A « V jL(KRqo) ' í11"^32» 

De maneira análoga, a onda espalhada pela esfera atômica 

P (p + 0) é: 

K n t < K V V V ' " V ^ p q ^ q 1 * V p q ' V ("-2.33) 
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e devemos calcular o valor de n^ (K | R -»• r |) V^(w) , onde w é o 

Neste caso, consideremos a expansão da onda esférica 

versor de R „ • r . 
pq q 

i v | R - r | M 1 
— — = iv l j.tvrj hj"(vr>) Y.(r) Y (R) , (II-2.34) 

4-rr | R — r | X 

onde r< e r> são, respectivamente, o menor e o maior valor en

tre R e r ; h! |v) » Jj.*v^ + A n t ' v ' e a ^ u n c a ° esférica de 

Hankel de primeira espécie. 

Assim, a parte real de (II-2.34) é: 

cos (v | R -^r [) s _ v i j 4(v r <) n . í v r ^ Y x(r) Y (ft) . (II-2.35) 
4TT |R - r | X 

Dessa forma, a expressão para | R - r | > r ' é escrita da 

seguinte maneira: 

c o » < v | g - ? M ) , . v l j ,vr., y ,£., n £ ( v | 5 - ? | ) Y.(ü> , 
4TT |R - r - r' | X 

(II-2.36) 

onde u é o versor de R - r . 

Para R > |r + r'| a expressão é da forma 

(II-2.37) 

onde v é o versor de r • r' . 

As expressões (11-2,36) e (II-2.37) são equivalentes âes 

de que R ' r e R > r' . 

Usando (II-2. 3o\ em (I1-2.37) temos: 
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cos(vIR - r - r'I) 
T V . ' • - « [ J*'"'' *»«*"» X i»-««» V<*> 

4n|R - r - r' 1 X X' 

4» I i1"*-1' IA(X'|M YA(R) nL(vR) (II-2.38) 

Igualando (II--2.36) e (II-2.38) obtemos a seguinte rela

ção para R > r : 

n^ívl^-rl) Y x(R^r) = 

= I J r < v r ) Y x , ( r ) 4TT [ i l - » - * ' i A (X' |X) YA<R) nL(vR) . ( I I -2 .39 ) 

Por outro lado, para r > | R - r ' | podemos escrever: 

c o s ( v l S - r - r ' l ) _ .. v _ #..-. ~ #£i * / . . i* * . i« « § ( R O j . 

( I I -2 .40 ) 

, , , v j n , (vr) Y . , ( r ) j . , ( v | 5 - r ' | ) Y . , ^ " - ^ ' ) . 
4 i r | 5 - r - r ' | X' l A * * 

Da mesma maneira, temos que (I1-2.40) é equivalente a 

(II-2.36) se r > R e r > r' . Usando (II-2.31) em (II-2.40) e 

igualando com (II-2.36) temos a relação para R < r : 

n^ívlS-rl) Yj^íR^r) « 

» [ n^.lvr) Yx,(f) 4TT J Í*-*-*' I A f A * | A> Y A ( R ) JL(vR) . (II-2.41) 

Portanto, retomemos a expressão (II-2.33) para a onda es 

palhada na esfera atômica p (p + 0). Se q t 0 , temos R > r 

e da equação (II-2.39) obtemos: 

Kn t(Kr p) YA(rp) « l\.(*r q> Yx,(rq) fiJP, , CII-2.42) 



onde 

G X X ' - 4" K l iA,+L"£ V * ' ^ V êqP> n L ( K V * 
A ( I I -2 .43 ) 

Se q i 0 , temos R > r e pela equação ( I I -2 .39) temos: 
pq q 

K n,(Krp) Yx<rp> . [ n^OCr^ Y x , (r 0> G°P. , ( I I - 2 . 4 4 ) 

onde 

G°P, = 4 r K J i * + ^ IA(X'|X) Yx(Ro p) JL<KRop) °P , ir K l i » ' * ! - * 
A " A "** " w * ( I I - 2 . 4 5 ) 

Assim, na vizinhança da es fera q a função de onda da re 

gião II va le: 

*II = } , AV K n r ( K r q > Y X ' ( V * 

• I I GqP^, A*\ j .»(Kr ) Y . „ l í J . ( I I - 2 . 4 6 ) 
p*j X"X' q q 

Comparando então (II-2.46) com (II-2.24), vemos que den

tro da esfera q , temos: 

•X<V * AX K n*(Krq> * pJq £
 GXX''AX- V K r q > ' ÍH-2.47) 

Portanto, usando a condição (II-2.25) obtemos: 

u!q(b ,E) K' n i < * V AX * K ii(Kbq> í I G X X • * X • 
-5 3 . ££S_i , (H-2.48) V ' V " K Bi«b,l A< • Jt«Kbql J £ ÉJJ. A 

ou de outra maneira, ^ 



w[uJ(bq ,E) ,n£<KbQ)] 
A? • I I G^, AC, = 0 . (II-2.49) 

X' w[uJ(bq,E) , J t (Kb q ) ] P ^ 

Se q = 0 , a função de onda da região II é: 

• l i • } , A ? ' K *f ( K r o> YX- ( ?o ) * 

+ p̂ O xA' G ^ ' *»' n ^ ( K r o ) Y*mt*o] ' ÍH-2.50) 

e então 

*X " hl K W * J0 XI. G °? ' AV n t « K V ' (II-2.51I 

Portanto, usando a condição (II-2.25) para q = 0 , che

gamos a 

u°,(b ,£> K ' l i Í K V A? * K n í , K V L I G?X> AX' 
-£_—£ a EÉ12 ( I I _ 2 . ! 
V*V B > K J t ,Kb0) A° * n£(Kbo, J.ol G°P, AC, 

ou 
wTuJíb^E) , Jt(Kb0>] 
~ ± A® • [ [ G°Ç. Aj, - 0 . (II-2.53) 
K[«J(b0,E» ,n£(Kbo ,J P<° >' 

As equações (II-2.49) e (II-2.53) são chamadas equações 

seculares. 
Vejamos agora o caso E - VTT < 0 
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Nesse caso, a equação de Helmholtz, (II-2.4), pode ser es 

crita como: 

(72 - K2) *:i(?) = 0 (II-2.54) 

e usando a técnica da função de Green temos: 

(V2 - K2) G(r,r') = - 6(r-r') , (II-2.55) 

com K2 * - (E - VJJ) . 

A solução de (II-2.55) é dada por: 

G<?,?') « exp(-KJ?-r'|> ,11-2.56) 
4ir |r-r'| 

que representa uma onda que amortece com a distância, como ê de se 

esperar para o caso E < Vj- . 

A função de Green pode ser expandida em autofunções de 

(II-2.55), isto é, 

GU,?') = - K l (-1)*+1 i£(Kr<) kJ^UCr^ Vx(r') Yx(r) , 

* (II-2.57) 

-l . 
onde ig(Ç) = i ^^W.^) e a função esférica modificada de Bessel 

kJ1)(Ç) = - i~l h[V- h£(U) = - l"1 [V«> * * V1Ç)] 
é a função esférica modificada de Hankel de 19 espécie. 

Substituindo (II-2.57) em (II-2.9) e integrando nas N*1 

superfícies, podemos escrever a função de onda na região II como 

sendo 

V 
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• X I < r l [_ [ A P f P ( K r p ) Y x ( r p , ( I I - 2 . 5 8 ) 
p=0 A 

Podemos v e r que ( I I - 2 . 5 8 ) é exatamente i g u a l a ( I I - 2 . 2 1 ) , 

onde agora: 

f ? < K V 

( - 1 ) * ° K i j í K ^ ) s e p = 0 

( - 1 ) £ + 1 K kj[1 ) (Kr ) s e p i 0 

( I I - 2 . 5 9 ) 

( I I - 2 . 6 0 ) 

com 

= b o 2 W [ u > o ' E ) ' k í 1 , ( K b o ) ] CX se p = 0 ( 1 1 - ^ . 6 1 ) 

< - >B
2 w f i ^ í K b ) , u j ( b ,E) j CP se p i 0 . ( I I - 2 . 6 2 ) 

Procedendo analogamente ao c a s o a n t e r i o r , obtemos as s e 

g u i n t e s e q u a ç õ e s : 

Wfuí (D . , (b ,E) ,kl" <Kb ) 

| - l ) u l K — r — A^ • 
>] 

* I I Gx?' A v 

w[u?(bq fE) , V < b q ) ] 

0 para q 4 0 ( I I - 2 . 6 3 ) 

( - 1 ) " ' K 

w[ u 
• 1 „ L 

; ( b 0 , E i , i t i K b 0 > ] 
W[u° (bo,E) ,kJ1>»Cb0>] 

* ; * 

p?0 X1 U X 
0 para p = 0 , ( I I - 2 . 6 4 ) 
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onde 

G?P. = 4* K ( - l ) * ' * 1 [ l . | r | À | V . tR^) kT
n,(KR„ ) . ( I I -2 .65) 

A A «r A A qp L q p 

Notemos que, no caso p = 0 ou q = 0 , trocamos kT por i . . 

Concluímos então, de ( I I - 2 . 4 9 ) , ( I I - 2 . 5 3 ) , ( I I -2 .63) e 

P 
X (II-2.64), que a equação secular para os coeficientes A? é do ti 

po: 

N 

p - U A _̂ _j 

onde 

w[u^(bq,E) ,f?(Kbq)] 
t"! = (II-2.67) 
q* 

W| u"hb .E) , g?(Kb ) 1 

Gn> 3 4* K l ^ *L'1 V X , I X ) Y A ( V V ^ V ' Í"-2-68» 

(se p » 0 ou q = 0 , troca-se n, por j, ) quando E -V__ > 0 , 

ou 

GqP, = 4-r K (-1)4' + 1 l IAU'!A) YA(Rqp) ^'(KRgp) , (II-2.69) 

(se p = 0 ou q = 0 , troca-se k' ' por iL> quando E - V n * °« 

Foram introduzidas aqui as seguintes notações: 

V 
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* U{Kro} • 

f?CKr_l 
(-1) 1*1 

q = o , ^ - Vj > o 

K ne(Kr ) , g i 0 , E - VTT > 0 
II 

K i (Kr ) , q = 0 , E - VT, < Q 
II 

l-1>* + 1 K k'1'^) , q * 0, E - V n 

(II-2.70a) 

(II-2.70b) 

(II-2.70c) 

(II-2.70d) 

gJ(Kr) 

nt(Kro> q = 0 , E - V I X > 0 

Ja(Krq) , q / 0 , E - VXI > 0 

(1) (Kr ) , q = 0 , E - V,, < 0 

i £«r q) 

II 

q i 0 , E - VXI < 0 

<II-2.7la) 

UI-2.71b) 

(II-2.71C) 

(II-2.7ld) 

A equação (II-2.66) é um sistema de equações lineares e 

homogêneas em A^ , que admite solução não trivial se: 

det 'qí % 6^ (1 V «St 0 . (II-2.72) 

Cada elemento do determinante dado em (II-2.7J) éuitu fun 

ção da energia E . Os valores de E para os quais a condição (II 

-2.72) é satisfeita, são os autovalores de energia e são determina 

dos através de métodos numéricos. 

As equações do EM-Xa devem ser resolvidas de maneira i-

terativa, até a autoconsistência. O ciclo de autoconsistência é 

iniciado estipulando-se um potencial tentativa e um conjunto de au 

tovalores de entrada e, com esses dados, resolve-se a equação ra

dial (II-2.2) por integração numérica, obtendo-se com isto o con

junto de funções radiais u*?(r ,E) . Dessa forma, a matriz secular 
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(II-2.66) é montada e, quando a condição (II-2.72) é satisfeita, o 

valor tentativa de E ê o autovalor procurado para o potencial de 

entrada. Cada iteração envolve a resolução do determinante, tan

tas vezes quantas forem necessárias, para que se obtenha todo o con 

junto de autovalores. A função de onda é então normalizada, eusan 

do a equação de Poisson, um novo potencial é gerado, utilizando pa 

ra o potencial de troca a aproximação local Xa . Quando o poten

cial criado pela nova distribuição de cargas diferir do anterior 

por uma quantidade dentro de um critério de convergência pré-esta-

belecido, o potencial é dito autoconsistente. 

A dimensão da matriz secular pode resultar em um número 

muito grande, pois depende do número de átomos no aglomerado, bem 

come do numere de termos na expansão em ondas parciais. Todavia, a 

simetria do sistema pode ainda ser explorada, fazendo com que a ma 

triz possa ser blocodiagonalizada segundo as representações irredu 

tíveis do grupo pontual a que pertença o aglomerado, reduzindo-se 

assim o trabalho de cálculo dos determinantes.' 

II-3. TRATAMENTO DOS ORBITAIS DE SUPERFÍCIE DO AGLOMERADO MOLECU

LAR ATRAVÉS DA ESFERA DE WATSON 

Como já frisamos no capítulo anterior, o sucesso alcança 

do pelo modelo de aglomerado molecular aplicado a semicondutores, 

repousa sobre o tratamento correto dos orbitais não saturados de 

superfície do aglomerado. 

O procedimento, adotado nesse trabalho refere-se ao mode-

29 Io proposto por Fazzio, Leite e De Siqueira para sólidos covalen 
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tes, que consiste na transferência dos elétrons que ocupam orbi

tais de superfície para uma esfera de Watson, coincidente com a es 

fera externa "rauffin-tin*. 

Considerando então a estrutura eletrônica do aglomerado 

em termos das hibridizações sp , para o caso de um aglomerado con 

tendo N átomos, tem-se que N será o número total de elétrons, 

dos quais N elétrons farão parte dos orbitais completamente sa

turados, e os N„ - N_ - N restantes preencherão orbitais de su

perfície. Dessa maneira, se interpretarmos os N elétrons, prove 

nientes dos orbitais internos ao aglomerado, como sendo aqueles 

que compõem a faixa de Valencia, deverão então' ser transferidos N_ 

elétrons para a esfera de Watson. O processo de transferência é 

feito paulatinamente para se evitar variações bruscas no potencial. 

A função da esfera de Watson é criar um potencial que fa 

ça com que a carga Q , transferida para esta esfera, seja manti

da em distribuição uniforme na superfície, gerando um potencial es 

tável no interior do aglomerado. O potencial criado pela esfera 

de Watson é, em unidades atômicas, do tipo: 

VW 

2 

2 

Qw 

b 
D 

Qw 
r o 

para r < b . o — o 

para r > b , 
r o o 

sendo b o raio da esfera externa que envolve o aglomerado. 

Com isso, esses elétrons removidos não participam do pro 

cesso de autoconsistência, deixando assim de interferir no aglome

rado e portanto, o mínimo possível nu estrutura >\n fal/t >\>- 'iiw-n-



45 

cia. O tratamento dos orbitais de superfície propicia uma separa

ção nítida entre os estados de Valencia e de condução, definindo 

•ntâo a faixa proibida do cristal. 
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CAPÍTULO III 

ESTRUTURA ELETRÔNICA DO CRISTAL PERFEITO DE SILÍCIO 

O estudo de um cristal perfeito com a utilização de mode 

los de aglomerados mostra-se motivado pelo interesse no estudo de 

defeitos localizados. Porém, para isso, a descrição correta da es 

trutura eletrônica do sólido é de vital importância. O silício é 

um cristal semicondutor que possui a estrutura cristalina do dia

mante, cujo grupo de simetria espacial é o O. . Ao se estudar a 

estrutura eletrônica do Si , através de um modelo de aglomerados, 

as informações oriundas da simetria translacional são perdidas, po 

rém a simetria do cristal pode ainda ser explorada com o auxílio 

do grupo de ponto do cristal, trabalhando-se portanto com a sime

tria local. 

A escolha de um aglomerado adequado para o estudo do Si 

quanto â sua simetria, se centrado em um sitio da rede ou no ponto 

médio da ligação entre dois silicios do eixo, vai depender do tipo 

de def.eito que se deseja estudar. Para o estudo, por exemplo, de 

uma impureza substitucional isolada em Si , é conveniente um aglo

merado centrado em um sítio atômico, cuja simetria local é a T.. 

Entretanto, para um defeito complexo, como um par de impurezas subs 

titucionais vizinhas na rede, a simetria mais apropriada é a Dj.. 

Tendo sido escolhida a simetria local a que pertence o a 

glomerado, resta fixar o número de átomos deste. Um aglomerado é 

construído adicionando-se camadas de átomos vizinhos a seu centro, 

por ordem de ligação, de forma a evitar que fiquem orbitais flu-
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tuantes de superfície no seu interior. Assim, o tamanho de um a-

glomerado é determinado pelo número dessas camadas. 

Cabe ressaltar que o aumento do número de camadas no a-

glomerado constitui um compromisso importante com a convergência 

dos resultados para a estrutura eletrônica do cristal perfeito. 6 

claro que, no estudo de um cristal através de modelos de aglomera

dos, eSpera-se conseguir reproduzir de maneira suf:cientemente se

gura, a estrutura eletrônica do sólido perfeito. Muitas vezes, ao 

se acrescentar camadas de átomos ao aglomerado, é possível que não 

se consiga descrever muito bem, estados cuja distribuição de carga 

esteja localizada próxima à superfície, correspondente às ligações 

59 entre átomos equivalentes próximos a esfera de Watson 

Nesse trabalho utilizamos aglomerados de 17 átomos, em 

simetria T, , para o estudo das impurezas isoladas de enxofre e se 

lênio em Si (Si:S e Si:Se); para o caso dos pares dessas impure

zas vizinhas na rede (Si:S2 e Si:Se-) foi usado o aglomerado de 

26 átomos, em simetria D^, . 

Um aglomerado de 17 átomos, na simetria T, , ó constituí 

do do átomo central, coincidente com o centro do aglomerado, emais 

duas camadas de átomos equivalentes. Os átomos de uma mesma cama

da são equivalentes no sentido de que, quando da aplicação das ope 

rações do grupo de simetria a que pertence o aglomerado, estes áto 

mos ocupam as posições uns dos outros. 0 tipo de átomo é referen

te â camada a que ele pertence. Dessa form , dividindo-se os áto

mos por classes de equivalência, temos para o aglomerado (17S1): 1 

átomo tipo 2 (átomo central, esfera quadriculada), 4 átomos tipo 3 

(esferas hachuradas horizontalmente) e 12 átomos tipo 4 (esferas 
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brancas), reservando-se ã esfera externa, a classe de equivalência 

de número 1 (Figura III-1). 

As camadas de átomos equivalentes são então identifica

das como sendo: 

1* camada: 4 ligações entre o átomo central tipo 2 e os átomos ti 

po 3. 

29 camada: 12 ligações entre átomos tipo 3 e 4. 

As características fundamentais dos aglomerados (17SÍ) 

e (26Si) que serão utilizados no estudo dos sistemas propostos 

nesse trabalho, são apresentadas na Tabela II1-1. A expansão em on 

das parciais é l - 0, 1, 2 para os átomos centrais e esfera ex

terna, e £.= 0,1 para os demais centros. 0 raio das esferas ato 

micas é o mesmo para todos os centros, b = 2.222 a.u. , que cor

responde aos átomos dispostos segundo uma constante o. o rede, a -
o 

= 5.43 A. 0 parâmetro para o potencial de troca e considerado o 

mesmo para todas as regiões, igual ao valor determinado por Schwarz 

para o átomo de Si (o = 0.72751) . 

O aglomerado de 26 átomos (26Si) é centrado na metade da 

ligação Si-Si e a simetria, portanto, é D,, . Existem 4 camadas 

de átomos equivalentes além dos dois átomos centrais, sendo: 2 áto 

mos tipo 2 (átomos centrais, esferas quadriculadas), 6 átomos tipo 

3 (esferas hachuradas horizontalmente), 12 átomos tipo 4 (esferas 

brancas) e 6 átomos tipo 5 (esferas hachuradas verticalmente) (Fi

gura III-2). Aqui também é reservado o número 1 à esfera externa. 

Podemos identificar as camadas de ligações equivalentes 

que constituem o aglomerado (26Si) como sendo: 
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TABELA III-I. Canactziii ticai da aqlomt.riudoe> utilizada paia c ."i 

tudo do ciiital pil^zito de Si . 

Aglomerado 

N9 de Centros3 

N9 de tipos de centros 

Dimensão do maior deter
minante 

Raio da esfera externa 

N9 de orbitais de super
fície 

Composição da faixa de 

Valencia 

(17SÍ) 

18 

4 

14 

9.5 

36 

2a1 • 1e + 1t1 * 3t2 

(26Si) 

27 

5 

23 

11.4 

42 

5 alg + 1 a2g + 5 eg * 

* 2a1u * 3a2u * 5eu 

a) Incluindo a esfera externa. 

b) Em u.a. 

19 camada: 1 ligação entre átomos tipo 2 (átomos centrais). 

29 camada: 6 ligações entre átomos do tipo 2 e 3. 

39 camada: 12 ligações entre átomos do tipo 3 e 4. 

49 camada: 6 ligações entre átomos do tipo 4. 

59 camada: 6 ligações entre átomos do tipo 3 e 5. 

A composição da faixa de Valencia, como indicada na Tabe 

la III-1, para os aglomerados aqui utilizados é determinada com o 

62 
auxílip da teoria de grupos . Considerando a faixa de Valencia 
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(III) 

FIGURA I l l - Z Repteaen^ação ticiue.ma.tica do aglomi\ado 

iime.t\ía P , . . 
\2oSil em 

http://ticiue.ma.tica
file:///2oSil
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como sendo formada pelas ligações internas ao aglomerado, o trata

mento dos orbitais de Valencia (as possíveis simetrias) é baseado 

no tipo de ligação molecular existente. Sendo assim, dado um con

junto de ângulos de ligação determinando uma configuração, basta 

saber que tipos de orbitais participam realmente da ligação. Cons^ 

derando que se tratam de ligações covalentemente coordenadas, cor

respondentes a orbitais hibridizados sp completamente saturados, 

podemos prever quais os orbitais moleculares simetrizados, prove

nientes das ligações internas ao aglomerado, que irão compor a fa^ 

xa. Por teoria de grupos,então, as seguintes simetrias são previs 

tas para o (17Si), em simetria T, : 

19 camada: a. + t_ 

29 camada: a. + e + t. + 2t2 

e portanto, a composição da faixa de Valencia é obtida pela soma 

das contribuições por camada: 2a1 + e + t1 • 3t2 . 

Analogamente, para o aglomerado (26Si), em simetria D3-, 

temos: 

19 camada: a. 

29 camada: a1g • eg • a2u • e u 

39 camada: a1g • a2g • 2eg • a1u • a2u • ev 

49 camada: aTg • eg • a1u • eu 

59 camada: a. • e„ + a_„ • etl i g g Z\i u 

e a composição da faixa fica: 5a^ • a_ + 5e • 2 a i u * 3a2u + 5eu ' 

0 número de orbitais de superfície,em cada aglomerado (in 

dicado na Tabela III-1), é obtido diretamente das considerações a-
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cima, uma vez que NT = 68 , Ny = 32 para o aglomerado (17Si) e, 

N_ = 104 , N = 62 para o aglomerado (26Si). 

Na Figura III-3 apresentamos os espectros de energias au 

toconsistentes para os aglomerados (17Si) e (26Si), utilizados na 

simulação do cristal de Si , juntamente com os valores experimen

tais para a largura da faixa proibida o de Valencia, como os obti

dos pela Referência 63. O topo da faixa de Valencia é defini 

do pelo orbital mais alto ocupado, o qual é colocado no zero de e-

nergia (escala relativa), e o primeiro orbital desocupado define o 

fundo da faixa de condução. Os níveis são designados de acordo com 

as representações irredutíveis do grupo de simetria a que pertence 

o aglomerado ( T. ou D,. ) . 

Podemos observar, pela análise dos espectros apresenta -

dos na Figura III-3, que a previsão da teoria de grupos para a com 

posição da faixa de Valencia foi confirmada para o aglomerado 

(17S1). Entretanto, no aglomerado (26Si), ocorre o aparecimento de 

um nível de simetria a~ (não previsto pela teoria de grupos) na 

faixa de Valencia, forçando o nível a. , esperado nesta faixa, a 

situar-se a 0.87 eV acima do topo da faixa de Valencia. Este pro 

blema está relacionado, certamente, a fatores ,i n e r e n t e s a o modelo 

de aglomerado utilizado. Quando utilizamos a teoria de grupos pa

ra determinar a composição da faixa de Valencia, supomos um modelo 

de hibridízação sp e, não levamos em consideração, que os híbri 

dos próximos à superfície possam estar distorcidos de sua coordena 

çâo tetraédrica. £ possível observar este efeito, uma vez que os 

orbitais de simetria a. provêm justamente de camadas mais exter 

nas e possuem um caráter antiligante. É nesse sentido, que o au -
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mento do aglomerado pode não eliminar problemas relacionados à má 

descrição de estados, cuja distribuição de cargas está próxima ã 

59 
superfície £ importante salientar que esse estado de simetria 

alu , presente na faixa proibida, realmente se comporta como um es 

tado de Valencia quando da existência de defeitos, permanecendo i-

nalterado em relação à posição do nível e à distribuição de carga. 

Consequentemente, este orbital não é utilizado para definir o fun

do da faixa de condução e é deixado desocupado quando estudamos de 

feitos através do aglomerado (26Si). 

Nas Tabelas III-2 eIII-3 fornecemos as energias orbitais 

e distribuições de carga, normalizadas a um elétron, nas diversas 

regiões para os aglomerados (17Si) e (26Si), respectivamente. 

TABELA III- 2. En.'i^tai ctb*.faij c di.j-ta-tbu4.Crti- de zax^a, >. -»a<'< 

zciíla a um eíct-tuH, fJrt-ta ai dtvctjaj xngiõei de agíou- -. ade íTSi.) 

Orbital 

(ocupação) 

13,(2,0) 

2a,(2,0) 

le (4,0) 

1t1(6,0) 

1t2(6,0) 

2t2(6,0) 

3t2(6,0) 

Energia 

(eV) 

-9,57 

-5,06 

-0,08 

-0,01 

-7,01 

-0,80 

0,00 

T O T A L 

tipo 2 
átomo 

central 

0,48 

0,23 

0,05 

0,25 

0,04 

13,45 

tipo 3 
4 

átomos 

0,30 

0,50 

0,25 

0,22 

0,70 

0,32 

0,24 

12,89 

tipo 4 
12 

átomos 

0,01 

0,08 

0,49 

0,53 

0,06 

0,17 

0,47 

10,79 

Região 

II 

0,21 

0,19 

0,25 

0,25 

0,19 

0,25 

0,25 

",41 

http://di.j-ta-tbu4.Crti-
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TABELA 111 - 3 - ímxgias oxbitais c dis txibuiçao de caxga, noxmati 

zada. a um zlztxon, paxa as divexsas xe.çtiòzs do aglome.\adc [Z6S*.\. 

Orbital 

(ocupação) 

lalg(2,0) 

2alg(2,0) 

3alg(2,0) 

4alg(2,0) 

5alg(2,0) 

1a2g(2,0) 

le (4,0) 
g 

2e (4,0) 

3e (4,0) 

4e (4,0) 

5e (4,0) 

1a1u(2,0) 

la2u(2,0) 

2a2u(2,0) 

3a2u(2,0) 

4a2u(2,0) 

1eu (4,0) 

2eu (4,0) 

3eu (4,0) 

4eu (4,0) 

5eu (4,0) 

T 

Energia 

(eV) 

-11,66 

-7,92 

-4,19 

-2,36 

-0,57 

-2,72 

-8,81 

-4,48 

-2,47 

-1 ,56 

0,00 

-4,50 

-10,59 

-6,64 

-1,92 

-0,07 

-8,86 

-4,23 

-2,92 

-1,84 

-0,06 

D T A L 

tipo 2 
átomos 

centrais 

0.69 

0,20 

0,13 

0,46 

0,01 

0,04 

0,01 

0,12 

0,14 

0,05 

0,41 

0,31 

0,02 

0,02 

0,04 

0,02 

0,13 

0,17 

0,05 

13,71 

tioo 3 
6 

átonos 

0,19 

0,51 

0,11 

0,18 

0,28 

0,17 

0,70 

0,08 

0,22 

0,33 

0,31 

0,07 

0,38 

0,42 

0,21 

0,19 

0,68 

0,09 

0,22 

0,29 

0,29 

13,05 

tipo 4 
12 

átomos 

0,01 

0,11 

0,53 

0,13 

0,09 

0,63 

0,06 

0,70 

0,45 

0,10 

0,22 

0,73 

0,02 

0,09 

0,41 

0,31 

0,08 

0,67 

0,43 

0,16 

0,17 

11,52 

tipo 5 
6 

átomos 

0,02 

0,01 

0,03 

0,39 

0,02 

0,21 

0,20 

0,02 

0,15 

0,28 

0,01 

0,01 

0,15 

0,28 

10,89 

Região 

II 

0,19 

0,18 

0,22 

0,21 

0,23 

0,20 

0,18 

0,21 

0,20 

0,22 

0,22 

0,21 

0,19 

0,17 

0,21 

0,21 

0,19 

0,21 

0,22 

0,22 

0,21 

12,72 
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Pela análise das Tabelas III-2 e III-3 podemos notar que 

os orbitais da faixa de Valencia mais baixos em energia, possuem 

contribuição bem definida do átomo central para o aglomerado (17Si) 

e dos dois átomos centrais para o aglomerado (26Si). Esses orbi

tais, (la^ no aglomerado (17Si) e (1a.. e 1a2 ) no (26Si) , são 

provenientes dos orbitais 3s dos silicios de tipo 2. Já os orbi 

tais próximos ao topo da faixa estão relacionados a contribuições 

advindas de camadas mais externas para os dois aglomerados. Estes 

são caracterizados por uma distribuição de cargas nos átomos de ti 

po 3, 4 e 5 correspondentes aos orbitais (5a. , 4a, , 5e e 5e ) 

para o aglomerado (26Si) e, nos átomos de tipo 3 e 4, para o (17SD, 

correspondentes aos orbitais (It. e 3t_). Além disso, a simetria 

e do mais alto orbital ocupado para o aglomerado em simetria D,, 

é compatível com a simetria rir do topo da faixa de Valencia do 

Si , o mesmo acontecendo para o aglomerado em T, , onde o orbi-

64 tal mais alto ocupado e de simetria t- , e e a esperada 

Resumindo, então, os resultados fundamentais obtidos pa

ra os aglomerados aqui apresentados, mostramos na Tabela II1-4 os 

valores para a largura da faixa proibida e de /alência destes agio 

merados. A simetria do mais alto orbital ocupado está também in

cluída nesta tabela. 

Os valores obtidos para a LFP são sempre maiores que o 

valor experimental, como é esperado para um aglomerado finito, po

rém não apresentam variação grande. Esses valores foram obtidos 

fazendo-se apenas diferenças entre energias de um elétron, não sen 

do levados em conta efeitos de relaxaçáo. Entretanto, cálculos ut_i 

65 lizando o estado de transição foram efetuados e revelam mudanças 
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TABELA I I I - 4 . Laiguiaò da faixa pxoibida [LfP] c de vatinc*.a \LFV); 
i4.me.tiia do oibitat maii alto ocupado pata OÒ aglomtnadoi !I7S<.! e 
itbài). Oò Mòuttado* e.xpt\ime.ntai& tambtm ião mottiadoi. 

LFP íeV) 

LFV (eV) 

simetria do nível 
mais alto ocupado 

(17Si) 

Td 

1.98 

9.60 

*2 

(26Si) 

D3d 

1.37 

11.66 

eg 

Experiência 

1.13b 

12.4 t 0.6 

r25, 

a) Referência 63 
b) "gap" indire to 

desprezíveis. Os valores obtidos para a LFV, como esperado em uma 

descrição localizada do sólido, apresentam concordância bastante 

razoável com o valor experimental, principalmente para o aglomera

do (26SÍ). Dessa forma, podemos verificar que conseguimos com o 

modelo de aglomerado molecular reproduzir de forma realistica as 

principais propriedades eletrônicas do cristal de Si . 

http://i4.me.tiia
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CAPÍTULO IV 

IMPUREZAS DOADORAS SIMPLES 

IV-1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, tem sido intenso o interesse no uso de 

silício apropriadamente dopado destinado â obtenção de sistemas de 

tetores de alta sensibilidade na região do infravermelho Este 

fato tem propiciado uma vasta quantidade de investigações sobre do 

pantes tais como enxofre e selênio, considerados materiais poten-

i *4 66,67 ciais para aquele fim 

O estudo da impureza de enxofre em silício teve início 

em 1959, com experimentos de difusão e solubilidade, quando se in

vestigava suas propriedades elétricas e óticas. Através de medidas 

de efeito Hall, dois níveis de energia eietricamente ativos, de i-

68 gual concentração, foram encontrados (E -0,18 eV e E -0,37 eV) . 

Resultados análogos foram obtidos em experimentos de absorção óti-

69 ca na reçião do infravermelho . Somente alguns anos mais tarde, 

Krag et ai , através de medidas de absorção ótica realizadas ã baj. 

xas temperaturas, observaram quatro níveis de energia associados ã 

presença de enxofre em Si , onde se estudou, inclusive, a simetria 

dos centros, pela medida da absorção em diferentes pressões. Dois 

centros doadores neutros em E -0,109 eV e E -0,187 eV , e dois 

centros ionizados em E_-0,368 eV e E_-0,611 «V foram identi-
c c 

ficados. Todas as investigações mencionadas foram feitas em mate

rial tipo-p e os resultados obtidos para os níveis de energia mos

tram-se bastante similares. 
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Paralelamente ao trabalho de Krag, a simetria desses cen 

tros envolvendo S foi estudada por Ludwig Utilizando EPR e 

ENDOR, Ludwig mostrou que o espectro de EPR para o centro S* é compa 

tível com a simetria T, e que o centro apresenta um estado funda

mental não degenerado, no qual o elétron doador desemparelhado pos 

sui spin 1/2 (S = 1/2). A isotropia do tensor g e da interação 

hiperfina com o núcleo do átomo central indicam que o ion S* está 

isolado na rede. O espectro obtido revela também a presença de pa 

res de impurezas de enxofre (S2*) ocupando sítios equivalentes vi

zinhos na rede. Em 1970, Camphausen et ai fizeram um estudo da 

influência da pressão e da temperatura sobre os níveis doadores ge 

rados pela presença de S em Si e, os efeitos observados, revela

ram que o centro associado ao íon S* se refere à posição substitu 

cional em simetria T. , e que os centros associados aos pares S2° 

e S-* provêm da ocupação de sítios vizinhos na simetria D... . 

Desde então, uma série de trabalhos se sucederam envol

vendo experiências de fotocapacitância ' , DLTS ' , efeito 

76 77 78 
Hall , fotocondutividade ' e espectroscopia de absorção no in-

79 

fravermelho , revelando que dois dos centros dominantes, prove

nientes da presença de S em Si , estão associados a dois estados 

de carga diferentes de um doador duplo, o qual é origem da mesma 

impureza substitucional. 
Os estudos em silício dopado com selênio tiveram inicio 

60 * 

com Collins et ai em 1957, também através de experimentos de di

fusão e solubilidade. Valores de posições de níveis de energia fo 
81 

ram publicados pela primeira vez em 1972 por Fahrner e Goetzberg , 
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89 

e alguns anos depois, por Richou et ai ~. Mais tarde, medidas de 

83 absorção ótica estabeleceram a presença de dois níveis de energia 

associados ao Se isolado e constataram a existência de níveis re-

lacionados a complexos envolvendo Se . Estudos recentes utilizan 

do amostras dopadas com Se , em concentrações entre (0,2- 2) * 10 

cm , forneceram um espectro DLTS característico da presença de 

dois níveis de energia dominantes (E - 0,29 eV e E -0,52 eV). Es 

ses resultados foram logo confirmados em experiências de difusão, 

realizadas na região de transição de uma junção p-n , onde se con

cluiu que os dois níveis doadores estão associados a mecanismos de 

85 difusão similares 

Estudos da simetria dos centros envolvendo Se foram feî  

86 86 87 tos através de medidas de ressonância magnética, EPR eENDOR ' , 

• - 29 

para o Se . A medida da interação hiperfina com o núcleo do Si 

de várias camadas de vizinhos confirmaram que o elétron desempare-

lhado possui spin S * 1/2 e que o centro está associado à si-

metria T, . Foram considerados também pares de selênio (Set) em 
88 experimentos de EPR revelando que o centro possui simetria axial 

[111], consistente com a simetria D3- , já sugerida por outros au

tores para o centro S* 

Os vários centros relacionados à presença de enxofre e 

selênio em silício foram investigados recentemente por Janzén et 
89 ai , os quais afirmam que esses centros podem envolver um, dois, 

ou mais átomos de impureza e, inclusive, podem estar associados ao 

estado de carga neutro ou uma vez ionizado. Através de medidas de 

fotocondutividade e absorção, os autores concluem que o espectro 
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relativo às impurezas isoladas é consistente com a simetria tetraé 

drica, enquanto que os pares dessas impurezas apresentam um espec

tro consistente com a simetria D3, . Os estados doadores introdu

zidos na faixa proibida pela presença dessas impurezas em Si têm 

sido freqüentemente comparados com cálculos de TME . Dentro do 

contexto desta teoria, os estados excitados dos centros envolvendo 

S e Se são muito bem descritos, possuindo energias comparáveis 

àquelas características das impurezas rasas do grupo V. Entretan

to, a TME não consegue explicar a presença de um nível profundo pa 

89 ra o estado fundamental observado 

Apesar da profusão de dados experimentais, foi somente 

há alguns anos que tiveram início os estudos teóricos, realmente 

quantitativos, das impurezas calcogêneas em silício. Os cálculos 

existentes tratam das impurezas substitucionais isoladas na rede e 

revelam uma forte similaridade entre as estruturas eletrônicas ao 

longo desta r.érie. Entretanto, os pares de impurezas calcogêneas 

não haviam ainda sido estudados do ponto de vista teórico. Um cál. 

culo rigoroso de primeiros princípios pode, dessa forma, fornecer 

uma contribuição bastante significativa para o entendimento da es

trutura eletrônica de sistemas complexos. 

Trataremos neste capitulo do estudo das impurezas substi 

tucionais de enxofre e selênio, ficando o último capítulo deste tra 

balho (Capitulo V) dedicado ao estudo dos complexos de pares de im 

purezas. 
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IV-2. SIMULAÇÃO DOS SISTEMAS ESTUDADOS 

O estudo das impurezas substitucionais,em estado de car

ga neutra e em configuração ideal, é feito utilizando-se o aglome

rado (17SÍ) onde o átomo central de Si é substituído por um átomo 

da impureza. A estrutura eletrônica do aglomerado resultante é en 

tão calculada, mantendo-se as condições como parâmetros "muffín-

tin" (raio das esferas, a) e carga na esfera de Watson, constantes. 

O cálculo é iniciado construindo-se um potencial molecular a par

tir da superposição de potenciais atômicos. Este potencial molecu 

lar serve de entrada no processo de autoconsistência onde, então, 

é feita a transferência dos 36 elétrons para a esfera de Watson. 

Dessa forma, para estudarmos as impurezas de S e Se substitucio-

nais isoladas, substituímos o átomo central de Si no aglomerado 

(17S1) por um átomo de S , no primeiro caso, e por um átomo de Se 

para o estudo do segundo caso. Os aglomerados correspondentes são 

designados por (16SÍ + S) e (16Si + Se). 

Os parâmetros do potencial de troca, o , utilizados para 

as esferas de enxofre e selênio são respectivamente, a = 0,72475 

e a = 0,706 36 , correspondendo aos valores calculados por Schwarz 

para o S e Se atômicos 

A estrutura de níveis dos aglomerados (16S1 + S) e 

(16Si + Se) e distribuição de carga podem ser mais facilmente in

terpretadas em termos da estrutura eletrônica da vacância simples 

em silício, se pensarmos que primeiro foi retirado o átomo central 

de Si do aglomerado (17Si), deixando um sítio vacante com quatro 

ligações não saturadas e, então, o átomo da impureza é introduzido 



64 

substitucionalmente. Esta interpretação da estrutura eletrônica 

do aglomerado com a impureza através da vacância é freqüentemente 

93-95 utilizada , permitindo um melhor entendimento da reconstrução 

das ligações e redistribuição de cargas quando da presença da impu 

reza. , Com este intuito incluímos neste trabalho o estudo da mono-

vacãncia ideal em silício 

No caso da monovacância o átomo central é removido, dei

xando no centro 2 do aglomerado uma esfera vazia. Designamos o a-

glomerado correspondente por (16SÍ+V). Esse sistema é então cal

culado a partir dos resultados finais para o aglomerado pe-feito e 

supondo um potencial inicial constante para o interior da esfera 

central, igual ao da região interatõmica. 0 cálculo é iterado no

vamente até a autoconsistência ser atingida. O parâmetro do poten 

ciai de troca, a , utilizado para a esfera da vacância é o mesmo 

que o usado para o Si . 

Tendo sido obtida a estrutura eletrônica do aglomerado 

com o defeito, é necessário localizar os níveis de defeito em rela 

ção à estrutura de faixas do cristal. A introdução de um defeito 

provoca alteração na energia de todos os orbitais, mas principal -

mente, naqueles de simetria a., e t2 , uma vez que estas são as 

simetrias resultantes das ligações entre o átomo central e os 4 

primeiros vizinhos. Entretanto, os orbitais de simetria e e t.. 

provêm de ligações mais externas e não participam das ligações en

volvendo o átomo central no aglomerado (17Si), como pode ser visto 

pela distribuição de carga dos orbitais 1e e 1t1 da Tabela II1-2 

(capítulo anterior). Portanto estes orbitais serão muito pouco a-
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fetados pela presença do defeito. Assim, o orbital "It. e esco -

lhido para ser usado como referência na osfinição da estrutura de 

níveis dos aglomerados com defeito, sendo e:t».-&o deslocado o espec

tro de energias do sistema imperfeito, de forma que e (defeito) = 
c1 

= e (perfeito) , obtendo-se um espectro relativo ao aglomerado per 
t1 

feito (17Si). 

Apresentamos na Figura IV-1 o espectro de energia auto-

consistente para o aglomerado (16Si + V) comparado ao do aglomerado 

(17Si), correspondente ao cristal perfeito. Fazendo uma análise 

das alterações provocadas pela presença do defeito na estrutura e-

letrônica do sistema, podemos observar que os orbitais de simetria 

a. e t2 foram os mais fortemente perturbados, ficando praticamen 

te inalterados os orbitais de simetria 1e e 1t. . Cabe aqui no

tar que o comportamento da estrutura eletrônica da vacância (Figu

ra IV-1) é consistente com a idéia do modelo da molécula de defei

to, que descrevemos no Capítulo I, onde a vacância é interpretada 

em termos das hibridizações sp . A formação de uma vacância con

siste na retirada de um átomo de silício do centro do aglomerado 

(17SÍ), deixando 4 orbitais flutuantes, um em cada primeiro vizi

nho. Estes orbitais então se combinam, segundo a simetria tetraé-

drica, formando um orbital molecular de simetria a. (singleto) e 

um de simetria t2 (tripleto), os quais são ocupados por 4 elé

trons. Dois elétrons ocupam o orbital a. , de energia mais baixa, 

e os outros dois elétrons ocupam o orbital t~ , que vai se situar 

na metade superior da faixa proibida, em E • 1,31 eV . 

Mostramos na Tabela IV-1 a distribuição de carga, norma-
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TABELA \V-1. Ene.igj.aa lelat-Lvai c diòti-ibu-Lção de caiqa, naimali-

zada a um elztion, pata ai divziiai legiões dó agtomznado [ 16SÀ. + V >. 

Orbital 

(Ocupação) 

a, (2,0) 

a, (2,0) 

e (4,0) 

t1 (6,0) 

t 2 (6,0) 

t 2 (6,0) 

t2 (2,0) 

T 

Energia 
relativa 

(ev) 

-6,96 

-0,38 

-0,05 

-0,01 

-6,58 

-0,12 

+ 1 ,31 

OT AL 

tipo 2 

(vacância) 

0,04 

0,26 

0,01 

0,03 

0,75 

tipo 3 
4 

átomos 

0,70 

0,32 

0,24 

0,22 

0,73 

0,23 

0,28 

12,65 

tipo 4 
12 

átomos 

0,06 

0,17 

0,50 

0,54 

0,07 

0,52 

0,46 

10,84 

Região 

11 

0,20 

0,25 

0,25 

0,24 

0,19 

0,25 

0,22 

6,45 

lizada a um elétron, e energias relativas para o aglomerado (16SÍ+V) . 

Pela análise conjunta da Figura IV-1 e das Tabelas IV-1 eIII-2 (ca 

pítulo anterior) vemos, em primeiro lugar, gue realmente o orbital 

It. não sofreu alterações pela introdução do defeito. Mém disso, 

no aglomerado perfeito (17SÍ) , o orbital 1a- possui um forte ca

ráter 3s do orbital atômico do átomo central ("v 48%) , o que é es

perado, uma vez que este orbital vem de uma ligação entre os áto

mos de tipo 2 e tipo 3. Entretanto, também o orbital 2a., que vem 

de ligações entre átomos de tipo 3 e de tipo 4', possui uma concen

tração de carga significativa no átomo central (^ 23%) . Oessa for 

ma, quando é formada a vacância, esperamos que tanto o orbital 1a1 

quanto o orbital 2a1 sejam afetados. 

http://Ene.igj.aa
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Assim, identificamos o primeiro orbital de simetria a. 

no aglomerado (16Si • V) com o orbital 2a. do aglomerado <17Si) , o 

qual sofre pouca alteração em energia, passando de E -5,06 eV pa 

ra Ev-6,96 eV , sendo que a carga no átomo central sofre um de

créscimo de "v 50% e é, então, transferida pira os átomos de tipo 3. 

Dessa maneira, o segundo orbital a. do aglomerado (16Si + V) se i-

dentifica com o orbital Ia. do aglomerado (17SÍ), onde também o-

corre um decréscimo de •"*# 50% na carga no átomo central. Entretan 

to, sua energia é fortemente deslocada, fazendo com que este orbi

tal a. passe a se situar próximo ao topo da faixa de Valencia, ã 

E -0,38 eV , caracterizando esse nível como nível de defeito. 

Finalmente o nível t2 , situado na faixa proibida, ã 

E +1,31 eV , ocupado por 2 elétrons, proveniente da combinação de 

caráter-p dos 4 orbitais flutuantes, pode ser identificado com o 

orbital 2t_ do aglomerado (17SÍ), o qual possui uma grande con

centração de carga no átomo central (i 25%) e que passa a ser dis

tribuída entre os átomos de tipo 3 e de tipo 4 para o aglomerado 

(16Si • V). 

Tendo então analisado a estrutura eletrônica da vacância 

simples, podemos passar ao estudo das impurezas substitucionais de 

S e Se , as quais trataremos na próxima seção. 
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IV-3. AS IMPUREZAS SUBSTITUCIONAIS DE ENXOFRE E SELENIO - Si;S e 

SitSe 

A impureza de S foi estudada nos estados de carga neu

tra e uma vez positiva, correspondendo aos aglomerados H6Si • S°) 

e (16SÍ + S*) onde, neste último, uma carga negativa é adicionada ã 

esfera de Watson, resultando assim em uma carga Qw = - 37e naque 

Ia esfera. 0 mesmo tipo de estudo foi realizado para o Se onde, 

portanto, construímos os aglomerados (16Si + Se°) e U6Si*Se+). Os 

sistemas ionizados foram também estudados incluindo-se efeitos de 

polarização de spin. 

Apresentamos na Figura IV-2 os espectros de energia auto 

consistentes para os aglomerados (16SÍ + S ) e (16SÍ + S*) relativos 

ao aglomerado perfeito ;i7Si). Na Figura IV-3 são mostrados os es 

pectros para o (16Si + Se°) e (16Si + Se+). Incluímos nas Figuras 

IV-2 e IV-3 o resultado para o aglomerado correspondente â vacân -

cia (16Si •»• V) . Podemos notar que a ionização dos centros não pro

duz alterações fortes na estrutura de níveis, nem tampouco os efei. 

tos de polarização de spin. 

Nas Tabelas IV-2 e IV-3 encontram-se as distribuições de 

carga, normalizadas a um elétron, e energias relativas para os a-

glomerados (16SWS°) e (16Si*Se°), respectivamente. As distribui 

ções de carga para os aglomerados (16Si + S+) e (16Si + Se+) diferem 

muito pouco daquelas para os aglomerados correspondentes às impure 

zas neutras e, portanto, não são apresentadas. 

Em primeira análise, os resultados mostrados (Figura IV-2 

e IV-3) revelam que as impurezas calcogêneas de S e Se substitu-



70 

l?Si 16S+V 6Si + ^ 

0.0 

3o, 

3«i 

i 

5 
1 
Mi z 
Ui 

-5.0 

-10.0 

-15.0 

- 2 o , 

- it, 

Io, 

o, 

Jz 

e 

o. 

16SÍ + S* 
up down 

. - - 3 E S S 3 - E , 

(3s) 

FIGURA ÍV-2. íiptctKOA de iniigia autocoiuiòtzntzi pa ia oi aglomt 
tadca l16Si*V), [16SÍ*S°\ e ( I6SÍ + S*) nttativoi ao agtomzxado 

I17$i). E„ e E ^.«cí<.cam, iC4pec<<.vamertíe, o íopo da baixa de. va-
"•" indica & ocu-£êric<ta e o Çundc da &aixa de condução. O iZmbolo 

pação dot nZvzii de dz^iito na faaixa pioibida. 



71 

l7Si I6SÍ+V !6SÍ+Se° 

ft: 

0.0 I* 
4 

i 
ÜJ 

cr 
< 

UJ 

> 

-5.0 

z 
UJ 

10.0 

-15.0 

•2o, 

-It, 

Io, 

e • 

l6Si+Se" 
up down 

• • - • -
• * -V^ - E , 

i — t • •• » — E 

Ws) 

FIGURA I t / -3 . E4pec**o<J de enzigia autoconòiòtznttl paxá oi aglomi 

nadai {16Si*V\, {16SÍ * Sz°) a [16SÍ * Se* j zieíaí^voá ao agíome-taáo 

í ? 7S-Í r. ív e E indicam, ithpcc.tivame.ntz , o topo da faixa da va 
ièncía e o fando da faixa de. condução. O tlmbolo " •" indica a ocu

pação doi nívzii di difaiio na faixa pioibida. 

http://ithpcc.tivame.ntz


72 

TABELA IV-t. íntugicLA oubltaiò e diitribuição de carga, normali
zada a UM e.lÍt\on, puxa ai divert&6 regiõeò do aglomerado [16S-i*S°) 
correspondente ã impureza neutra. 

Orbital 

(ocupação) 

a1 (2,0) 

a, (2,0) 

at (2,0) 

e (4,0) 

t1 16,0) 

t2 Í6,0) 

t2 (6,0) 

t2 (6,0) 

t2 (0,0) 

Energia 
relativa 

(eV) 

-15,32 

-6,37 

• 1,81 

-0,08 

-0,01 

-7,59 

-3,45 

-0,08 

• 2,14 

TOTAL 

tipo 2 

(enxofre) 

0,82 

0,04 

0,01 

0,15 

0,52 

0,01 

0,06 

15,81 

tipo 3 
4 

átomos 

0,06 

0,70 

0,14 

0,28 

0,25 

0,62 

0,24 

0,25 

0,10 

12,77 

tipo 4 
12 

átomos 

0,08 

0,63 

0,47 

0,51 

0,04 

0,06 

0,49 

0,64 

10,81 

Região 

II 

0,12 

0,18 

0,22 

0,25 

0,24 

0,19 

0,18 

0,25 

0,20 

7,21 

clonals isoladas em silício apresentam, do ponto de vista de estru 

tura eletrônica, um comportamento bastante semelhante. O enxofre 

(Z * 16), bem como o selênio (Z * 34), contém 2 elétrons de Valencia 

a mais que o silício, possuindo assim, 6 elétrons de Valencia na 

2 4 2 4 

configuração eletrônica 3s 3p , no caso do S , e 4s 4p , para 

o caso do Se . Da análise conjunta da Figura IV-2 e Tabelas IV-1 

e IV-2, e da Figura IV-3 e Tabelas IV-1 e IV-3 podemos interpretar 

a estrutura eletrônica obtida para os aglomerados da seguinte ma

neira: guando um átomo de S (ou Se) é introduzido, quatro de seus 

elétrons de Valencia provenientes do orbital p , procuram saturar 
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TABELA IV-3. Ene.XQ4.a» oxbitaii e diitxibuiçãc it caxga, notmati-

zada a um elêtxon, pata aò d-Lvetiat xegiõti do aglcmtxade \16Si*Se°), 

coxte&pondtnte. ã imputeza neutta. 

Orbital 

(ocupação) 

a1 (2,0) 

a, (2,0) 

a1 (2,0) 

e (4,0) 

tt (6,0) 

t2 (6,0) 

t2 (6,0) 

t2 (6,0) 

t2 (0,0) 

1 

Energia 
relativa 

(eV) 

-15,83 

-6,38 

• 1,88 

-0,09 

-0,01 

-7,66 

-3,13 

-0,07 

• 2,27 

rOT AL 

tipo 2 

(selênios) 

0,81 

0,04 

0,01 

0,13 

0,47 

0,01 

0,06 

33,35 

tipo 3 
4 

átomos 

0,06 

0,70 

0,13 

0,28 

0,26 

0,64 

0,26 

0,25 

0,09 

12,85 

tipo 4 
12 

átomos 

0,08 

0,64 

0,47 

0,50 

0,04 

0,06 

0,49 

0,66 

10,81 

Região 

II 

0,13 

0,18 

0,22 

0,25 

0,24 

0,19 

0,21 

0,25 

0,19 

7,44 

as ligações com os silicios vizinhos, sendo então capturados pelo 

nivel t_ da vacância, e fazendo com que este nivel, agora total -

mente ocupado, venha a 3e situar a Ev-3,45 eV (E -3,13 eV para 

o Se ) , com alta concentração de carga no átomo central de *v 50% 

(Tabelas IV-2 e IV-3). Além disso, ocorre o aparecimento de um ní 

vel de simetria a. bem abaixo do fundo da faixa de Valencia, a 

E -15,32 eV (E -15,83 eV), com aproximadamente 80% de carga no 

átomo central, proveniente do orbital atômico 3s (4s) da impureza. 

A distribuição de carga para este nível a^ indica, claramente, que 

o orbital s da impureza permanece praticamente atômico, o que ca-



racteriza o nivel a. como um nível hiperprofundc. Portanto, não 

há híbridização do tipo sp entre o átomo da impureza e os áto

mos de silício primeiros vizinhos. 

Finalmente, um nivel de simetria a- ê encontrado na me 

tade superior da faixa proibida, a E • 1,81 eV (e em E • 1,88 eV 

para o Se ), ocupado por 2 elétrons, proveniente de perturbação na 

faixa de condução, forçando-o a se localizar pouco abaixo do fundo 

da faixa, característica de um nivel doador. 

Dessa maneira, podemos sumarizar os resultados afirmando 

que as impurezas de S e Se substitucionais em silício reconstroem 

as ligações com os silicios vizinhos, trazendo para uma energia 

mais baixa o orbital a da vacância, que vai se localizar resso-

nante em E - 6,37 eV no caso do S (e em E - 6,38 eV para o 

Se), e deslocando para dentro da faixa de Valencia o nivel t. da 

vacância, o qual vai se situar ressonante na metade dessa faixa. Is 

to coloca 2 elétrons em um nivel a. profundo na metade superior 

da faixa proibida, resultado de perturbação nos estados de condu

ção. 

0 enxofre, como já dissemos, foi estudado por Ludwig a 

través de medidas de EPR e ENDOR, utilizando amostras enriquecidas 

33 -

com o isotopo S . O espectro obtido e relacionado a impureza iso 

lada uma vez ionizada, S* , estando a absorção ressonante associa

da a um elétron desemparelhado com spin S » 1/2 . A isotropia 

do tensor g e da interação hiperfina com o núcleo do átomo de en 

xofre é uma indicação de que o ion ocupa um sitio cuja simetria é 
T. e não está associado com outros defeitos. 0 fato do fator g a 
para o enxofre (g * 2,0054 í 0,0002) ser próximo do valor para o e-
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létron livre suporta esta conclusão, e indica que o estado funda

mental para o centro S* é orbitalmente não degenerado. Nossos re 

sultados estão em acordo com estas afirmações uma vez que um nível 

a. ê encontrado, correspondendo ao estado fundamental do centro e 

cuja distribuição de carga associada está bastante afastada do 

átomo central (Tabela IV-2). 

Entretanto, Ludwig não foi capaz de concluir com certeza 

se a impureza ocupa um sitio substitucional ou intersticial; ambos 

os sítios correspondem ã simetria tetraédrica. Estudos recentes de 

96 estrutura hiperfina sugerem que o defeito observado por Ludwig 

e tentativamente identificado como S* substitucional é, na realí 

97 dade, enxofre intersticial. Porem, Montgomery e DeLeo realiza -

ram um cálculo teórico dentro do formalismo do EM-Xa para obtenção 

da estrutura eletrônica de S intersticial em Si . Um nível t. é 

encontrado na metade inferior da faixa proibida, ocupado por 4 ele 

trons. Os autores afirmam que esse resultado parece contradizer a 

identificação do centro como intersticial, por pelo menos duas ra

zões. Primeiro, a ocupação parcial de um estado t- sugere a pos_ 

sibilidade de distorção Jahn-Teller, a qual tenderia a abaixar a 

simetria do sistema, discordando portanto, da simetria T. observa 

da experimentalmente. De fato, cálculos preliminares de energia 

total através do método MNDO ("Modified Neglect of Diatomic Over -

lap") já haviam sugerido que o sitio intersticial T. não é está' 

97 -

vel . Em segundo lugar, mesmo na ausência de distorção Jahn-Tel

ler, e difícil explicar como o spin pode assumir o valor observado 

(S •1/2). 
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Experiências realizadas com o Se revelam resultados bas 

tante semelhantes ao S* . Medidas de EPR e ENOOR, realizadas em a 

mostras enriquecidas com Se , identificam o estado fundamental 

do centro como consistente com um elétron desemparelhado com spin 

1/2 . A similaridade entre os sistemas Si:S e Si:Se sugerem uir. 

mesmo modelo microscópico para ambos os casos e esta idéia tem si

do explorada por vários autores. 

27 Em 1973, Cartling et ai aplicaram o modelo de aglomera 

dos dentro do formalismo do EM-Xa ao estudo da estrutura eletrôni

ca de S em silício, porém com a utilização de esferas intersti-

ciais e a saturação por hidrogênio dos orbitais da superfície do 

aglomerado; e obtiveram um resultado semelhante ao nosso, encon

trando um nível de simetria a. profundo na faixa proibida. 

Uma aplicação recente de uma técnica de função de Green 
98 através do método QBCF ("Quasi Band Crystal-Field") foi feita por 

99 Singh, Lindefelt e Zunger no estudo de impurezas calcogeneas em 

silício. 0 método é autoconsistente de primeiros princípios e ut^ 

liza pseudopotenciais rigorosos. As funções de onda do defeito 

são expandidas em termos das funções de Bloch do cristal, consisti 

das de uma média de 30 bandas para cada ponto k , e mais 4 quase 

bandas. Para o potencial de troca é utilizada a aproximação local 

Xa, com o = 1 , a fim de se obter um valor de 1.2 eV para a LFP. 

Os autores encontram um nível a. na faixa proibida, localizado 

em E -0,29 eV para o S e em E -0,26 eV para o Se . Podemos c c 

notar que o nível de impureza obtido para o S é mais profundo, em 

relação ao fundo da faixa de condução, do que o nível obtido para 

o Se. Este resultado está em plena concordância com os nossos, 



77 

uma vez que também prevemos o nível doador associado ao S mais 
* 

profundo que o do Se (E -0,17 eV para o S e E -0,10 eV para o 

Se). Além disso, um nivel a1 hiperprofundo é encontrado em apro 

ximadamente E -15,0 eV , também de acordo com nossos resultados. 

Mostramos na Tabela IV-4, alguns resultados para a posi

ção do nivel doador a. na faixa proibida para os sistemas Si:S 

e Si:Se em configuração neutra e, uma vez positiva ( Si : S* e 

Si:Se* ). Nossos resultados são também mostrados juntamente com os 

valores experimentais, como obtidos na Referência 89. 

0 trabalho pioneiro de Fletcher é baseado na aproxima 

ção empírica e parametrizada de Koster-Slater para a função de 

Green do defeito, o cálculo de Hjalmarson et ai é do mesmo ti

po, porém utilizando a aproximação "tight-binding". Em ambos os 

cálculos os níveis de energia do defeito são determinados ajustan

do- se empiricamente os parâmetros dos elementos de matriz do Hamil^ 

toniano. As discrepáncias encontradas nas posições do nivel da faî  

xa proibida (por exemplo, E -0,17 eV e B -0,16 eV para S e Se 

na Ref. 100, comparadas com E -0,6 eV e E -0,5 eV na Ref. 101) 

estão certamente associadas com as diferentes escolhas dos parâme

tros. Nesse sentido, o fato de cálculos como estes fornecerem o 

resultado de que S introduz um nivel mais profundo do que Se , po 

de ser, pelo menos parcialmente, um artificio da escolha dos parâ

metros. 
102 

Bernholc et ai estudaram o sistema Si:S através de 

um cálculo autoconsistente de função de Green, similar ao de Singh, 

Lindefelt e Zunger, porém utilizando um pseudopotencial empírico 
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TABELA IV-4. Poòicào do nZvtl doada a. da £aixa pKolblda paxá 

06 ii*te.maò Si:S , Si:S* , Sl:Sz e SiiSi*. 0& valoxzò apizitnta 

doò íòtão em ef e tepteaen-tam d<Lòtànc-tai em Kztação ã fraixa de. con 

ctução. Moó-tA.amo4 tambím oi XZiu.tta.doo obtidoò níbtl -tAabaího. Pa 

ia comparação áãc apie&e.n£adoi o* valoizi expei-tren-ta-ti . 

Fletcher3 

Hjalmarson et ai 

Pantelides e Sah 

Pantelldes 

Bernholc et ale 

f 
Singh, Lindefelt e Zunger 

Van der Rest e Pecheur^ 

Este trabalho 

Experiência 

S S+ 

0,17 

^0,6 

0,33 0,71 

0,41 

0,10 

0,29 

0,35 0,68 

0,17 0,18 

0,318 0,614 

Se Se+ 

0,16 

-\.0,5 

0,36 0,92 

0,27 

0,26 

0,10 0,12 

0,307 0,593 

a) Referência 100 d) Referência 104 g) Referência 106 

b) Referência 101 e) Referência 102 h) Referência 89 

c) Referência 103 f) Referência 99 

local. Os autores encontram um nível de simetria a1 em 0,1 eV 

abaixo do fundo da faixa de condução. Além disso, observa-se a pre 

sença de um estado hiperprofundo a1 de caráter s , localizado 

quase que completamente sobre o átomo de enxofre, e um nível resso 

nante a1 é encontrado na faixa de Valencia (em *v E y - 8,0 eV). Es 

timativas das primeira e segunda energias de ionizaçâo são conse

guidas através de cálculos de estado de carga, avaliados com o au

xílio da teoria de perturbação. Os valores encontrados são Ec -

http://XZiu.tta.doo
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- 0.25 eV e Ec-0,45 eV , respectivamente. Sendo cálculos de es 

tado de transição, não faz sentido uma comparação com nossos resul 

tados e, portanto, não são mostrados na Tabela IV—4. 

Nas referências 103 e 104 os cálculos são baseados em uma 

extensão da TME para o estudo de doadores duplos. O potencial que 

liga os dois elétrons extras ao átomo da impureza é freqüentemente 

comparado com o potencial dos elétrons em um átomo de hélio . Po 

demos ver da Tabela IV-4 que os cálculos de TME baseados em pseudo 

103 
potenciais resultam em um nível a- mais profundo para o Se do 

que para o S , em discordância com todos os outros. Os cálculos de 

104 TME baseados no modelo da carga pontual prevem uma diferença 

substancial em energia entre o nível do Se e do S , resultado es

te que parece estar em contradição com outros cálculos e com a ob

servação experimental. 

Van der Rest e Pecheu*- estudaram S substitucional em 
r 

silício usando a aproximação "tight-binding", levando em conta, tam 

bém, integrais de dois centros (interação com os primeiros vizi

nhos) através da escolha de parâmetros convenientes para os elemen 

tos não diagonais do Hamiltoniano. Eles encontraram um nível a1 , 

ocupado por 2 elétrons, em E -0,35 eV para o S° ; para o S* a 

energia do nível se aprofunda de 'v- 0,33 eV , sendo então encontra 

do em E -0,68 eV . Nestes cálcu1os, o estudo da impureza no esta 

do de carga positivo é efetuado a partir do estudo para a impureza 

neutra, reajustando-se os parâmetros "tight-binding" a fim de se 

obter um elétron a menos no orbital a1 , mantendo-se fixo o número 

total de elétrons de Valencia. Entretanto, a solução do problema 
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não é única pois não se mostra independente dos parâmetros escolhi 

dos. 

Quanto â distribuição de carga, os resultados de Singh, 

Lindefelt e Zunger confirmam os valores por nõs obtidos para o ní

vel a. hiperprofundo, que apresenta da ordem de 801 de carga no 

átomo central. Também para o nível doador da faixa proibida, nos

sos resultados estão em plena concordância no sentido de que, pra

ticamente toda a carga está distribuída pelas camadas de vizinhos 

mais externas. Além disso, a localização das ressonâncias a. e t_ 

na faixa de Valencia, como mostramos na Tabela IV-5, concordam no 

geral com aquela por nós obtida. 

" Podemos verificar que nossos resultados concordam bastan 

te bem com os resultados de outros cálculos, quanto â presença de 

um nível doador de simetria a. na faixa proibida, quanto ao apa

recimento de um nível hiperprofundo quase que inteiramente de cará 

ter s e, finalmente, quanto ã reconstrução das ligações com os 

silícios vizinhos, sem,no entanto, haver hibridização do tipo sp . 

Entretanto, o fato da ionização do centro não provocar alterações 

na estrutura eletrônica do centro neutro, não nos permite justifi

car o valor observado experimentalmente para os centros S' e Se . 

Este resultado se deve, talvez, ao modelo utilizado para o trata

mento da superfície do aglomerado,no sentido de que o elétron re

tirado do estado doador a. (para simular o aglomerado correspon -

dente ao centro positivo) advém de um orbital, cuja distribuição 

de carga está mais concentrada na segunda camada de átomos, já baj» 

tante próxima à esfera de Watson. Como podemos ver das Tabelas 
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TABELA II/-5. Enexgiai oxbitaii paxá o nível a. da f^aixa pxoibida 
e paxá ai xeaonânciai a. e t- da £aixa de valincia, como obti-
da& neite trabalho. São também moitxadoi oi xeiultadoi da xe{exin 
c-ca 99 paxá compaxação. E e E xzpxe.ie.ntam, xeipectivamente, o 
topo da {aixa de vatência e o £undo da ^aÁ.xa de condução. 

Impureza 

S 

Se 

S 

Se 

S 

Se 

Estado 

a1 

a. (ressonante) 

t2 (ressonante) 

Energia (eV) 

Este trabalho 

Ec - 0,17 

Ec - 0,10 

E - 6,37 
V 
Ev - 6,38 

Ev - 3,45 

Ev - 3,13 

Referência 99 

Ec - 0,29 

E - 0,26 

% Ec - 8,2 

Ey - 5,14 

Ev - 5,13 

IV-2 e IV-3, a carga associada a esse nivel está espalhada sobre 

os átomos de tipo 3 Cv> 14%) e, principalmente, sobre os átomos de 

tipo 4 K 60%), o que mostra que o elétron provém da camada próxi

ma ã superfície do aglomerado. Esta é uma indicação de que a ioni. 

zação do centro não está provocando nenhum efeito sobre a vizinhan 

ca imediata ã impureza e, portanto, nenhuma alteração é verificada 

na estrutura de níveis. 

Mostra-se ainda importante ressaltar aqui que uma compa

ração quantitativa de nossos resultados com a experiência, deve ser 

feita com cautela. Uma das fontes experimentais de maior informa

ção sobre os centros envolvendo enxofre e selênio é o espectro de 

http://xzpxe.ie.ntam
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excitação do centro, obtido através do espectro de absorção ótica 

ou através do espectro de fotocondutividade, por exemplo. Um espec 

tro característico da presença de estados excitados já está bem es 

tabelecido na literatura ' ' . Portanto, o que se pode extrair 

da experiência são energias envolvidas em transições do estado fun 

damental para os vários estados excitados do centro. Além disso, a 

medida experimental é realizada sobre um sistema já relaxado e, em 

nossos cálculos, não estamos incluindo relaxações da rede em torno 

da impureza. 

Gostaríamos ainda de salientar que uma informação bastan 

te útil que pode ser extraída de nossos cálculos, é a densidade de 

probabilidade do elétron de defeito sobre um determinado núcleo. 

Esta quantidade é obtida experimentalmente através de medidas de 

EPR e ENDOR para o campo hiperfino de contato, e pode fornecer in 

formações sobre o grau de localização do elétron. Uma comparação 

direta de nossos resultados com a experiência poderá então concluir 

nosso entendimento das impurezas calcogêneas substitucionais em Si 

aqui estudadas. Isto é o que trataremos na próxima seção. 
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IV-4. INTERAÇÃO HIPERFINA MAGNÉTICA 

Consideremos as interações hiperfinas que resultam da 

interação do momento magnético eletrônico devido ao spin, com o mo 

men to magnético nuclear. Esta interação pode ser tratada como uma 

interação do campo magnético no núcleo - devido ao momento magnéti 

co nuclear - com o momento magnético eletrônico. 

A densidade de magnetização eletrônica associada ao spin 

eletrônico pode ser convenientemente escrita como: 

M, = - g_ 6 l s. p (r) , 

onde g é o fator g do spin do elétron, 6 = 
eh 
2m_ 

(IV-4.1) 

e o magneton 

de Bohr, s. é o spin do j-ésimo elétron e p (r) é a densidade 

de spin, ou seja, o quadrado da amplitude da função de onda no pon 

to r . o campo dado pela expressão (IV-4.1) dá origem a uma den

sidade de corrente de magnetizaçâo (3 ) da forma: 

s (IV-4.2) 

Deste modo, a energia de interação entre o momento magné 

tico nuclear e o spin eletrônico pode ser calculada como: 

W. Â $xiSs d
3r = 

t.1 

g8 s l 

- gs 6 I s\ P S (?) 
: j 

d3r 

j J 
X.? * [|j P (?)] d- (IV-4.3) 
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onde A é o potencial vetor. 

Integrando a expressão (IV-4.3) por partes, temos: 

W
s • 9» 6 l 

3 i 

Como 

$ x A 

-*• •* -£ -+• . 1 

p (r) s v x A d r . 

Uj » r 

(IV-4.4) 

4TT 
IIV-4.5» 

obtemos 

V x X 
4TT 

Ji , ( t i r r ) r 
- 3 -3 se r / 0, (IV-4.6) 

onde pT = I ——— I í ê o momento magnético nuclear, sendo I o ve 

tor de spin nuclear. 

Se r = 0 devemos calcular o v x A integrando-o em uma 

pequena esfera, centrada na origem, e encontramos: 

$ x A 
41T 

8TT -* _ ,-•». 
—=— Uj 6(r) se r (IV-4.7) 

De (IV-4.6) e (IV-4.7) obtemos a expressão g e r a l para o 

v * A como sendo: 

$ x A 
41T 

8 71 -» . ,-»» 
- y - Wj 6( r ) -

u . D r 
(IV-4.8) 

onde r é o vetor unitário na direção de ? . Substituindo a ex

pressão ÍIV-4,8) em (IV-4.4), a energia de interação torna-se: 
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w 
4TT 

6 I P s ( r ) s 
D J 

8TT •+ . ,-»•. 
- j — Uj 6 (r) 

Px - -^(yj .r) r 
a r ( I V - 4 . 9 ) 

A expressão (IV-4.9) pode ser escrita na forma: 

W = - h-K (IV-4.10) 

sendo £ o campo magnético no núcleo devido ao spin eletrônico. 

Com a finalidade de simplificar, consideramos separada -

mente duas contribuições para 8 : uma "dentro" do núcleo e outra 

"fora" dele. Para o segundo caso, temos: 

H DD •£- ,. . I [!, - >ityi> i] "'m*)' '"-••''> 

onde < rDD > j 

p. (r) 

- ^ d 3 r 

e g é o fator g do spin eletrônico. Então, essa parte da in

teração hiperfina, chamada interação dipolo-dipolo, assume a forma: 

W DD 4IT 
gs e l f S..Í - 3(s..r)(r.í) j ^DD^j ' 

(IV-4.12) 

Para os casos em que a densidade de spin eletrônico tem 

simetria esférica, essa interação é nula, assim como para os elé

trons em caiuadas fechadas ou semi-cheias - no acoplamento LS. Ela 

é nula, em particular, para um simples elétron s , porém neste ca

so, é necessário se considerar o campo magnético "dentro" do nú-
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cleo, pois os elétrons s são os únicos que têm probabilidade não 

nula de estar no núcleo, em tratamento não relativistico. Ascim, o 

campo é dado por: 

T = Hc = - -^- - Ç - g á s ?<0> , (1V-4.13) 

2 
onde p(0) - \ty (0)| é a densidade eletrônica de spin no núcleo 

que, neste caso, assumimos uniforme em todo o volume nuclear. Des 

sa forma, a interação hiperfina nesta região, conhecida como inte

ração de contato de Fermi, é dada por: 

W 8n 
C 4. 

j - gfi 6 (Uj.st k s(0)T . (IV-4.14) 

As expressões obtidas para i interação hiperfina magnéci 

ca são igualmente válidas no formalismo da Mecânica Quântica, se 

tratarmos o momento angular e componente : de outros vetores como 

operadores. A Hamiltoniana hiperfina, neste caso, é escrita como: 

••* * 

H = J . a . I , (IV-4.15) 

sendo J o operador momento angular total (acoplamento LS). Para 

o caso em que a densidade de spin é esfericamente simétrica, a in

teração dipolo-dipolo é zero e o tensor A* é diagonal. Desse mo

do, a Kamiltoniana para a interação de contato, pode ser escrita 

como: 

H » — 9 - - T - gc 8 — í.í |^o(0)|
2 . (IV-4.16) 

4TT J S I 

Lembrando que J é usa bom número çuãntico, poáemoF pre-
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jetar S em J; e como estamos tratando de um elétron s (L = 0 , S = 

= 1/2 e J= 1/2) obtemos: 

gB 0 — - l*c(0) r • (IV-4.17) 
s I I J s 

Como v, - I g, uN , onde u é o magneton nuclear e gT 

é o fator g do núcleo, podemos escrever a expressão (IV-4.17) co

mo sendo: 

a = — -T-Nsg^u ksll»|
2 • (IV-4.18) 

4TT 

Até o momento, vimos que somente o elétron s , provenien 

te de camada s semi-cheia, pode contribuir para o termo de conta

to. Entretanto, existe uma polarização de spin devida ao termo de 

troca ("exchange") que faz com que a probabilidade p(0) para o e 

létron s com spin "up", possa ser diferente da probabilidade para 

o elétron s com spin "down". Dessa forma, a polarização de spin 

produz, para cada camada fechada s , uma densidade de spin efetiva 

no núcleo, resultando em uma interação de contato que depende da 

superposição das contribuições de todos os elétrons s , isto és 

po 8TT „ _ _ .. p J ,.,. ,nt .2 ,., inx ,2 

4ir ns 

(IV-4.19) 

2 

onde ,|* (0)| é a densidade de probabilidade no núcleo devida 

aos elétrons que se encontram em orbitais s com spin "up" e 

\^i , (0) | é a densidade de probabilidade para o caso em que o 
n't 

spin é "down". 



88 

Com intuito de obtermos o resultado em MHz e, posterior 

mente em cm" , para a interação hiperfina de contato, a fim de 

comparar o resultado obtido dos cálculos com o valor experimental, 

reescrevemos a expressão (IV-4.18) como: 

a(MHz) = 800,25 gN |*s(0)|
2 . (IV-4.20) 

Para obtermos a , em cm~ , basta multiplicar o valor 

obtido em (IV-4.20) por 0,3 * 10"4 . 

Na Tabela IV-6 apresentamos a densidade de probabilidade 

no núcleo do átomo central relacionada ao orbital a., para os sis_ 

temas Si:S* e Si:Se* . Os valores para a interação hiperfina de 

contato, como calculados pela expressão (IV-4.20), são também in

dicados, juntamente com os resultados experimentais. Os valores 

calculados para essas quantidades indicam que a contribuição maior 

vem do próprio orbital a1 de defeito, sendo desprezíveis as con

tribuições devidas aos efeitos de polarização de spin. 

Como polemos observar da Tabela IV-6, a densidade de pro 

babilidade no núcleo do átomo de S+ (\\\> (0) | = 1,84 x io24 c m ) é 

da ordem de duas vezes menor do que no núcleo de Se* (jiMO) | = 

2 4 - 3 -

= 3,56x 10 cm ) . Este resultado e também verificado experimen

talmente, onde no núc^o de S* a densidade de probabilidade é 

|tM0)| = 6,13x10 cm" , enquanto que para o Se* é |ip(0)| = 
24 -3 -

= 13,58x 10 cm . Esta e certamente uma indicação de que a fun 

ção de onda associada ao elétron desemparelhado para o sistema 

Si:Se* é menos localizada do que para o Si:S* (como é observado 
86 experimentalmente ), consistente com a posição do nivel de ener-
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TABELA I1/-6. Venò-Ldade de ^xobabitidadz e •interação hipz\$ina de 

contato no núcleo do átomo ctutial titacionadaò ao oibitat a . pa 

\a os iiòtemai Si:S* e Sl-.Se* iimuladoò pttoi aglom&fiadoi 116SÍ+S*} 

e (76S-Í + Se*) . Oi leiuttadcs expeiimentaiò &âo tambím mo&tiado*. 

C
a

lc
u

la
d

o
 

d 
•H 
0 
c 
IV 
•H 
n 
01 
a 
X 

S* 

Se* 

S* 

Se+ 

|^(0) | 2(10 2 4 cm"3) 

1 ,84 

3,56 

6,13 

13,58 

|a| (10~4 cm"1) 

31,3 

155,8 

104,2 

553,2 

Referência 

este trabalho 

este trabalho 

(a) 

(b) 

(a) Referência 71 

(b) Referência 86 

gia obtida para os sistemas, que no caso do Se* é encontrada mais 

próxima ao fundo da faixa de condução (E -0,12 eV) do que no caso 

do S* (E - 0,18 eV). 

Por outro lado, a interação hiperfina de contato no nú

cleo do S* (|aj = 31,3"10" cm" ) é aproximadamente cinco vezes 

menor do que no núcleo de Se* (|a| = 155,8 * 10* cm" ). Estes re 

sultados também concordam com os valores experimentais ( jaj = 

= 104,2 x 10"4 cm"1 para o S* e |a| = 553,2« 10" cm"1 para o 

Se* ) . 

Ê interessante notar que nossos resultadcj se apresentam 

sempre um pouco menores do que aqueles obtidos experimentalmente. 

Entretanto, podemos verificar que esta discrepância está coerente 
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com nossas previsões quanto à localização do nível doador a, na 

faixa proibida, no sentido de que este nível é encontrado menos pro 

fundo em relação ao fundo da faixa de condução em ambos os siste

mas, ,Si:S e Si:Se , quando comparado ao valor experimental. In

clusive, a distribuição de carga associada a este orbital está mais 

concentrada entre os átomos de tipo 4 (segunda camada de átomos), 

como já comentamos na seção anterior, o que revela uma maior delo-

calização da função de onda do elétron doador em relação â previ -

são experimental. 

A informação adicional dada pela medida ENDOR da intera

ção hiperfina de contato com os núcleos de Si primeiros vizi

nhos71'87 revela que, tanto para o sistema Si:S quanto para o 

Si:Se , a densidade de probabilidade do elétron desemparelhado es

tá fortemente concentrada na primeira vizinhança. Para o S , por 

exemplo, o elétron é encontrado em cada um dos silícios ligantes 

com uma probabilidade de -V13%, movendo-se em um orbital essencial 

mente de tipo-p. As interações hiperfinas com S (̂  10%) e com os 

quatro silícios da primeira camada [4 * (13%)] podem assim englobar 

-v, 60% da densidade de spin do elétron desemparelhado, o que enfati 

za o curto alcance da função de onda deste doador profundo. 

Dessa forma, a maior delocalização do orbital a1 da im

pureza, bem como a obtenção de uma distribuição de carga extensiva 

aos segundos vizinhos, poderia justificar as discrepâncias encon -

tradas na densidade de probabilidade e na interação hiperfina de 

contacto no núcleo do átomo central. 

Finalizando, nossos resultados mostram em primeiro lugar 

T,0 n ^mnortamento dos sistemas Si;S e Si:Se são bastante seme 
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lhantes do ponto de vista de estrutura eletrônica, indicando a pre 

sença de um spin desemparelhado, a reconstrução das ligações cris

talinas e a mesma simetria na rede. Como segundo ponto, nossos re 

sultados revelam que os doadores duplos (S e Se) são responsáveis 

pela introdução de um nivel profundo na faixa proibida do semicon

dutor e não devem ser analisados dentro do contexto da teoria da 

massa efetiva. 
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CAPÍ-ULo V 

COMPLEXOS DE PARES DE IMPUREZAS 

V-1. INTRODUÇÃO 

Complexos de defeitos pontuais envolvendo vacâncias e/ou 

impurezas em semicondutores podem ser produzidos por irradiação 

ou podem, inclusive, surgir como defeitos nativos na rede formados 

durante o processo de crescimento do cristal. Um exemplo típico de 

um defeito complexo encontrado em amostras irradiadas é a divacân-

108 109 

cia ' , a qual representa um par de vacâncias vizinhas na re

de. Dentre os defeitos que podem ocorrer em cristais de Si pela 

irradiação com partículas energéticas, a divacância também consti

tui o, exemplo de um dos defeitos mais bem caracterizados do ponto 
4 A O ' 1 fl ft 

de vista experimental "' . Isto se deve principalmente ao fa 

to de que, ao contrário de defeitos mais simples, como a monovacân 

cia ou o auto-interstício, a divacância é estável â temperatura am 

biente. 

Os complexos envolvendo impurezas, como pares de impure

zas ou mesmo agregados maiores podem, por outro lado, surgir ainda 

como resultado da dopagem do semicondutor com impurezas rasas ou 

profundas. Os calcogêneos, por exemplo, são geralmente introduzi-
7 t\ ft ̂  ft A ftQ 1 1 1 

dos em Si por difusão ' ' ' ' , e revelam uma tendência em 

formar complexos de pares de impurezas, até mesmo fim concentrações 

da impureza relativamente baixas. Na difusão de enxofre ou de se-

lênio em Si , em particular, observa-se a ocorrência de pares já 

em concentrações da ordem de 10 a 10 átomos de S ou <ie .ie/cm . 
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Eir virtude da interação entre defeitos, a estrutura ele

trônica de complexos de pares de impurezas pode ser bastante dife

rente daquela dos defeitos isolados. Em geral, defeitos complexos 

constituem centros profundos não podendo, portanto, ser tratados 

teoricamente dentro do contexto da TME. Por outro lado, apesar de 

experimentalmente um número grande de complexos possuírem caracte 

risticas bem estabelecidas ' ' , um número reduzido deles 

foi estudado do ponto de vista teórico. Neste sentido, esforço tem-

se desenvolvido na tentativa de se calcular a estrutura eletrônica 

de defeitos complexos, restringindo-se em geral ao emprego de téc

nicas semiemplricas ' ' " . 0 modelo do aglomerado molecu -

lar dentro do formalismo do EM-Xa mostra-se, entretanto, como uma 

das únicas alternativas viáveis, até o presente momento, para o tra 

tamento adequado de complexos de defeitos pontuais a' ' ' ' 

Neste capitulo apresentamos um estudo pioneiro, baseado 

no método autoconsistente e de primeiros princípios do EM-Xa, para 

o par de átomos de enxofre e de selênio em Si (Si:S_ e Si:Se. ) 

provando que, de uma maneira sistemática, as impurezas calcogéneas 

quando se avizinham na rede apresentam comportamentos semelhantes 

quanto â estrutura eletrônica dos complexos à elas associada. 
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V-2. SIMULAÇÃO DOS SISTEMAS ESTUDADOS 

Como já comentamos no Capitulo III oeste trabalho, para 

estudarmos os complexos de pares de impurezas em configuração ideal, 

é utilizado o aglomerado de 26 dtomos (26Si) em simetria D-, . A 

simulação dos sistemas é feita de maneira análoga â descrita no Ca 

pitulo IV para as impurezas isoladas, sendo que agora, removemos 

os dois átomos centrais do aglomerado perfeito (26S1) e os substi

tuímos po.~ dois átomos da impureza, mantendo-se as outras condi

ções co.io parâmetros "muffin-tin" e carga na esfera de Watson, cons 

tantes. 

Dessa maneira, o estudo do par de átomos de enxofre viz^ 

nhos próximos substitucionais em Si é conseguido pela substitui

ção dos dois átomos de Si centrais,no aglomerado (26Si), por dois 

átomos de S . O aglomerado correspondente é designado por (24Si +S.). 

0 mesmo procedimento é seguido,a fim de estudarmos o par de átomos 
9 

de selênio onde, assim, construímos o aglomerado (24Si + Se_). 0 

cá leu)o da estrutura eletrônica dos aglomerados resultantes é ini

ciado pela construção de um potencial molecular,a partir da super

posição de potenciais r.tômicos, o qual servirá de entrada no pro

cesso de autoconsistência onde,então, é feita a transferência para 

a esfera de Watson, dos 42 elétrons que ocupam orbitais de superf| 

cie. 

Os parâmetros do potencial de troca, a , para as esferas 

de S e Se são os mesmos utilizados no estudo dos sistemas isola

dos, a saber, a„ » 0,72475 e ag_ * 0,70638 , correspondendo, res 

pectlvamente, aos valores calculados por Schwarz para o S e Se 
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atômicos 

Entretanto precisamos, uaa vez obtida a estrutura eletrô 

nica do aglomerado com os defeitos, compará-la â obtida para o agio 

merado perfeito, com a finalidade d •> localizar os níveis de defei

to em relação â estrutura de faixas do cristal. Ainda de modo aná 

logo ao procedimento utilizado no caso das impurezas simples, deve 

roos identificar os orbitais de Valencia que não são afetados pela 

presença do complexo e usá-los com referência para comparação da 

estrutura de níveis. Assim, devemos examinar o comportamento dos 

orbitais que não pertençar, às simetrias resultantes das ligações 

internas do aglomerado. Para isso, podemos analisar a última colu 

na da Tabela III-1, onde observamos que devemos escolher orbitais 

pertencentes às simetrias a__ ou a. e que se comportem como le 

gitimos estados de Valencia quando da presença de defeitos. De fa 

to, a escolha de orbitais pertencentes a qualquer uma dessas repre 

sentações é irrelevante, pois a diferença em energia entre os orbi 

tais a, e a. permanece praticamente inalterada quando da in

trodução QO defeito. Dessa forma, escolhemos como referência o or 

bital a- , uma vez que se comporta como um autêntico estado de 

Valencia e não é afetado pela implantação de defeitos. 

A estrutura de níveis dos aglomerados (24Si • S_) e 

(24Si • Se2> pode ser mais facilmente interpretada se pensarmos pr^ 

meiro na remoção dos dois átomos de Si da primeira camada (átomos 

centrais) do aglomerado (26Si), constituindo assim a divacáncia e, 

então, dois átomos da impureza sáo introduzidos substitucionalmen-

te. De maneira similar ao que fizemos para estudar c» sistemas i-
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rolados, onde utilizamos a vacância simples, também aqui, para os 

pares de impurezas vizinhas na rede, a estrutura eletrônica e re-

distribuição de cargas quando da presença do complexo podem ser 

entendidas a partir de uma divacância. Ê com este intuito que in

cluímos neste trabalho o estudo da divacância ideal neutra em siH 

cio61. 

A simulação de uma divacância em configuração ideal écon 

seguida, como já comentamos, pela remoção dos dois átomos de Si 

centrais no aglomerado (26Si), construindo-se dessa maneira o agio 

merado (24Si • V_). 

No caso da divacância, como no caso da monovacãncia, o 

cálculo da estrutura eletrônica é feito a partir dos resultados fi. 

nais para o aglomerado perfeito, assumindo um potencial tentativa 

inicial constante para o interior das esferas vazias e igual ao pp 

tencial da região interatômica. o cálculo é novamente iterado até 

a autoconsistência ser atingida, o parâmetro do potencial de tro

ca, a , para as esferas das vacâncias é o mesmo que o utilizado pa 

ra o Si . 

O espectro de energia autoconsistente para o aglomerado 

representante da divacância l24Si-fV.) relativo ao aglomerado per

feito (26Si) é apresentado na Figura V-1. Como podemos observar 

de uma análise dessa figura, uma forte perturbação éverificada nos 

estados de Valencia quando é formada a divacância. A ausência de 2 
3 

átomos de Si adjacentes deixa 6 orbitais sp pendentes, um em 

cada primeiro vizinho (cada um com um elétron), os quais se combi

nam segundo a simetria D-. , construindo assim os estados a. , 

a. , e e e . . Nestes estados, os 6 elétrons são acomodados em «u g u 
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configuração a. *2u
e eu * Devido à perturbação provocada, dois 

destes estados, a_ e e , são encontrados dentro da faixa proi

bida. 0 orbital a. está totalmente preenchido, enquanto que o 

nivel e abriga somente 2 elétrons. 
9 

— Mostramos na Tabela V-1 a distribuição de carga, norma li. 

zada a um elétron, para as diversas regiões do aglomerado (24Si*V2). 

Podemos observar desta tabela que os orbitais Ia. e Ia. real-
2g lu 

mente permanecem inalterados quando da presença do defeito. Da aná 

lise conjunta da Tabela V-1 e da Tabela IíI-3, notamos em primeiro 

lugar que o orbital 1a. do aglomerado (26Si), o qual provém da 

ligação entre os átomos de tipo 2 (silicios centrais), não mais com 

parece na faixa de Valencia do aglomerado (24S1+V-). Este orbi

tal, caracterizado por uma concentração de t 69% de carga nas esfe 

ras centrais do aglomerado perfeito, advém da combinação entre os 

estados 3s atômicos do Si . Quando são removidos os dois sili

cios centrais, a ligação entre os átomos de tipo 2 inexiste e, por 

tanto, como era esperado, o orbital Ia., desaparece. 

Além disso, os orbitais relacionados ao defeito (a. , 

a_ , e e e ), reconstruídos pelos 6 híbridos sp deixados pe

la formação da divacância, são identificados com os orbitais 4a., 

4e , Ia, e 4e do aglomerado perfeito (26Si) (como é indicado 
g 2u u * r 

por setas na Figura V-1). Estes últimos, caracterizados por :.ta 

distribuição de carga entre os átomos de tipo 2 e de tipo 3 (ver 

Tabela III-3), foram fortemente deslocados no aglomerado (24Si«V2>, 

fazendo com que dois níveis, a,u • •_ > »«j*m encontrados na fa^ 

xa proibida em E +0,68 eV e E • 1,00 eV , respectivamente; o 

nível e vai se localizar logo acima do fundo da faixa de condu-
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TABELA V-1. Emxyiaò eibitaii e diitxibuiçáo de caiaa, ncimaiiza-

da a um tlítion, paia ai d<Lve.iòa.ò iigiõiò do aglomíiado [24S<*V„\ . 

Orbital 

(ocupação) 

alg(2,0) 

alg(2,0) 

a1g(2,0) 

a1g(2,0) 

a2g(2,0) 

eg (4,0) 

e g (4,0) 

eg (4,0) 

e g (4,0) 

eg (2,0) 

a1u(2,0) 

a2u(2,0) 

a2u
í2'0» 

a2u(2,0) 

a2u(2,0) 

e u (4,0) 

•u ,4'°> 
e u (4,0) 

e u (4,0) 

• u ««-O» 

T( 

Energia 
relativa 

(eV) 

-8,44 

-4,08 

-1,25 

-0,10 

-2,72 

-8,12 

-4,48 

-2,09 

-0,28 

«1,00 

-4,57 

-8,27 

-2,19 

-0,75 

• 0,68 

-8,21 

-4,18 

-2,52 

-0,40 

• 1,38 

5 T A L 

tipo 2 

(vacância) 

0,03 

0,02 

0,28 

0,08 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,05 

0,12 

0,11 

0,01 

0,01 

0,03 

0,80 

tipo 3 
6 

átomos 

0,66 

0,11 

0,30 

0,29 

0,15 

0,71 

0,07 

0,17 

0,28 

0,49 

0,C6 

0,70 

0,18 

0,31 

0,28 

0,68 

0,11 

0,16 

0,28 

0,57 

12,82 

tipo 4 
12 

átomos 

0,10 

0,64 

0,11 

0,13 

0,66 

P r»o 

0,72 

0,59 

0,08 

0,25 

0,74 

0,07 

0,5J 

0,30 

0,11 

0,68 

0,62 

0,05 

0,16 

11,54 

tipo 5 
6 

átomos 

0,02 

0,02 

0,16 

0,27 

0,02 

0,05 

0,41 

0,02 

0,04 

0,34 

0,09 

0,02 

0,01 

0,02 

0,43 

10,96 

Região 
II 

0,19 

0,21 

0,24 

0,23 

0,20 

0,18 

0,21 

0,19 

0,22 

0,25 

0,20 

0,19 

0,20 

0,23 

0,22 

0,18 

0,20 

0,20 

0,23 

0,23 

11,18 
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ção em E +0,04 eV , permanecendo o orbital a. ainda ressonan-

te na faixa de Valencia, porém com sua energia bastante deslocada, 

de E -2,36 eV no aglomerado (26S1) para E -0,10 eV no agloae 

rado (24SÍ+V-). Como podemos ver das Tabelas V-1 e III-3, a dis

tribuição de cargas para estes orbitais foi rearranjada, fazendo 

com que a carga passe a estar distribuída pelas camadas mais exter 

nas, principalmente entre os átomos de tipo 3 e de tipo 4, o que 

enfatiza a identificação desses orbitais como orbitais de defeito. 

A ocupação parcial de um nivel degenerado, e (ocupado 

por 2 elétrons), indica a possibilidade de um spin total S > 0 (sin 

gleto) ou S - 1 (tripieto) para o estado fundamental de uma diva

cância ideal neutra. Entretanto devemos ressaltar, pois utilizare 

mos este resultado mais tarde, que os espectros de EPR relaciona -

dos â divacãncia foram já bastante estudados, revelando que o cen

tro possui simetria C,. ~ ' . No trabalho pioneiro de Watkins 

e Corbett dois espectros, Si-C6 e Si-G7 , foram observados e 

ider*ifiçados aos estados de carga V * e V~ , respectivamente. 

Ambos os centros detectados estão associados a um spin S > 1/2 e 

apresentam valores para o fator g próximos aos valores para o e-

létron livre. 

A estrutura eletrônica da divacãncia em Si tem sido ob

jeto de várias investigações teóricas, apresentando-se como um as

sunto bastante controvertido. A grande maioria dos cálculos exis-

tentes é, em geral, semiempT.rica e náo autoconsistente ' , 

e foi apenas recentemente' que métodos autoconsistentes de primei

ros princípios foram utilizados no estudo deste defeito33'*1' ' . 

os resultados aqui apresentados para a divacãncia neutra «jj-̂ BonJU-



FIGURA V-l. 

Morfeto p\opo&to po* UatkÂ.n& e Cot 

beft (Reijetêwcia 110} paia a d-cva 

caneta em S-t . 

guração ideal (D.,) constitui parte de um estudo detalhado do sis

tema Si:V, ' , onde a evidência da ocorrência de distorções 

Jahn-Teller (uma vez que em simetria D-, um nivel degenerado par

cialmente ocupado é encontrado na faixa proibida), possibilita o a 

baixamento da simetria para C k , indicando ser compatível com os 
*n 

dados experimentais. O modelo proposto por Matkins e Corbett, e 

correntemente aceito para a divacância, como mostrado na Figura V-2, 

corresponde a uma distorção se processando de maneira tal que 4 dos 

átomos de Si vizinhos ao defeito aproximem se aos pares, formando 

entre si ligações covalentes (ligações entre os átomos a e d e, 

a' e d*), enquanto o elétron paramagnético é acomodado no orbital 

"estendido" entre os outros dois átomos de Si (plano de espelho 

da divacincia, b e b'). 



V-3. OS COMPLEXOS DE PARES DE IHPUBE1AS - Si;S2 • Si:Sc3 

O par de impurezas d* S vizinhos próximos substitucio -

nais em Si foi estudado nos estados de carga neutra e U M vez po

sitiva (Si:S2 e Si:S2*>. O mesmo tipo de estudo foi realizado pa

ra o par de impurezas de Se substitucionais em Si (Si:Se, e 

Si:Se2*). Os aglomerados correspondentes a estes sistemas são de

signados por (24Si • S2> e (24Si+Se2>, os quais simula», respecti

vamente, o par S- e o par Se- . Para o estudo do par ionizado, 

uma carga negativa é adicionada â esfera de Watson, resultando as

sim em uma carga total Ou z - 43e naquela esfera. 

São apresentados na Figura V-3 os espectros de energia 

autoconsistentes para os aglomerados (24Si • S2) • (24Si • Se_) refe 

rentes ã simulação dos sistemas em estado de carga neutra. Esse* 

espectros são comparados ao espectro de energia para o aglomerado 

de referência (26Si). A estrutura eletrônica dos aglomerados com 

defeito, como mencionamos anteriormente, pode ser interpretada com 

o auxilio da divacãncia e, portanto, incluímos na Figura V-3 o re

sultado para o aglomerado (24S1 *V-). A ionizaçáo dos centros S-

• Se2 praticamente não produz alterações na estrutura de níveis 

do complexo e, por esta razão, omitimos nessa figura os espectros 

de energia associados aos aglomerados (24S1 • S2*| c (24Si •» S e / ) . 

Analisando pela Figura V-3, as alterações ocorridas quan 

do da introdução do par de impurezas, o primeiro efeito interessan 

te que podemos notar é a presença de um nível de simetria e , ocy 

pado por 2 elétrons, situado na metade superior da faixa proibida 

cm E • 1,22 eV para o sistema 8i:S_ , e em E • 1,20 eV no caso 



26 S 24S*Vt 24S+Sfc &S+S* 

flGMA V-S. lèptct\o* it tntxgi* auto cons lit intt* pa\a o* aglomt-
xado* ( í é S i l , lt4Si*Vt\, U4Si*$t) t it4S4.»Stj). Ey e E£ co*-
JUtponde», «e«pecliva«e«£e, to topo da faixa dt Valencia e «o jurtdc 
da faixa it condução. 0 «Inbolo "•" indica a Ccupaçác do« nivti« 
dt dtitito na faixa pxoibiia. 



do sistema Si:Se, . A ocupação parcial de um nível degenerado, 

e , indica, como na divacância, a possibilidade de um spin total 

S » 0 (singleto) ou S»1 (tripleto) para o estado fundamental dos 

centros. 

Além disso, observamos a presença de dois níveis hiper-

profundos de simetrias a. e a. , situados bem abaixo do fundo 

da faixa de Valencia (̂  7 eV) em Ev - 16,81 eV e Ey - 15,31 eV 

respectivamente, para o sistema Si:S.- No caso do sistema Si:Se, 

estes níveis são encontrados em E -17,80 eV (a, ) e em E -
v ig v 

- 16,08 eV (a, ). Podemos identificar esses estados como corres -

pondentes aos orbitais ligante (o ) e antiligante (o), respectiva 

mente, construídos dos orbitais atômicos 3s dos dois átomos cen

trais de S (e 4s dos dois átomos de Se ). A distribuição de car 

ga, normalizada a um elétron,para as vária regiões do aglomerado 

(24SÍ + S-) consta da Tabela V-2. Observamos nesta tabela que o o£ 

bital 1a. apresenta uma concentração de 84% de cargas nas esfe

ras centrais (enxofres), enquanto que um valor de 82% é encontrado 

para o orbital 1a-u nessas mesmas esferas. Este resultado nos 

permite afirmar que o orbital 3s do S comporta-se como um estado 

praticamente ato.rico. Pela Tabela V-3, onde apresentamos a distri 

buiçáo de carga, normalizada a um elétron, para as diversas regiões 

do aglomerado (24S1 + Se,), notamos que os orbitais Ia. e 1a_ são 

caracterizados por uma distribuição de carga bastante . acentuada 

nas esferas centrais (átomos de selênio)t 83% («1g) • 81% (a2u), re 

velando que também o estado 4s do Se permanece praticamente atô

mico. Cabe aqui notar que esses resultados podem refletir uma ten 
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TABELA V-t. Eniigiai oKbita.it, e diòtfLibuiião dt canga, noimaliza-

da a um itítKon, paxá ai divtiòaA iigiõti do aglomixado [24SÍ+S.). 

Orbital 

(ocupação) 

a1g(2,0, 

alg(2,0) 

a1g(2,0) 

a1g(2,0) 

a1g(2,0, 

a2g(2,0) 

eg (4,0) 

e g (4,0) 

eg (4,0) 

eg (4,0) 

• g <*'V 
e g (2,0) 

a1u(2,0) 

a2u(2,0) 

a2y(2,0) 

a2u(2,0) 

a2u(2,0) 

•2UI2,0) 

•u <4'°> 
eu (4,0) 

e u (4,0) 

e u (4,0) 

• u «'<» 
e u (0,0) 

T 

Energia 
relativa 

(eV) 

-16,81 

-8,81 

-6,12 

-3,68 

-0,69 

-2,72 

-9,18 

-4,72 

-3,95 

-2,03 

-0,27 

• 1,22 

-4,47 

-15,31 

-8,17 

-2,36 

-1,02 

-0,25 

-9,29 

-4,97 

-3,99 

-2,37 

-0,35 

• 1,41 

OT AL 

tipo 2 

(enxofres) 

0,84 

0,15 

0,61 

0,06 

0,01 

0,09 

0,20 

0,32 

0,02 

0,03 

0,02 

0,82 

0,06 

0,24 

0,54 

0,01 

0,11 

J,44 

0,08 

0,03 

0,03 

0,04 

16,10 

tipo 3 
6 

átomos 

0,04 

0,58 

0,11 

0,14 

0,29 

0,18 

0,66 

0,12 

0,17 

0,21 

0,27 

0,37 

0,07 

0,07 

0,67 

0,19 

0,06 

0,21 

0,63 

0,15 

0,16 

0,20 

0,26 

0,42 

12,98 

tipo 4 
12 

átomos 

0,08 

0,10 

0,57 

0,08 

0,62 

0,05 

0,48 

0,32 

0,45 

0,19 

0,35 

0,72 

0,08 

0,30 

0,16 

0,27 

0,06 

0,22 

0,53 

0,51 

0,14 

0,28 

t 

11 ,63 

tipo 5 
6 

átomos 

— — 

0,01 

0,03 

0,39 

0,01 

0,01 

0,11 

0,29 

0,04 

0,02 

0,07 

0,09 

0,30 

0,01 

0,02 

0,06 

0,36 

0,03 

11,01 

Região 

II 

0,12 

0,18 

0,18 

0,20 

0,23 

0,20 

0,19 

0,20 

0,18 

0,21 

0,22 

0,22 

0,21 

0,11 

0,17 

0,20 

0,15 

0,21 

0,19 

0,19 

0,21 

0,20 

0,21 

0,23 

10,23 

http://oKbita.it
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TABELA V~5. íntKgiaò oxbitai* e diòtlibuição de caiga, nuimatiza-

da a um ititton, paia a.6 diviMai MQÍ.õe.i> do aglomiiado UlS-t+Sejl» 

Orbital 

(ocupação) 

a1g(2,0) 

a1g(2,0) 

alg(2,0) 

a1g(2,0) 

a1g(2,0) 

a2g(2,0, 

e g (4,0) 

e g (4,0) 

e g (4,0) 

e g "(4,0) 

e g (4,0) 

e g (2,0» 

a1u(2,0) 

a2u(2,0, 

a2u(2,0) 

a2u(2,0) 

a2u(2,0) 

a2u(2,0) 

• u <«'<» 
e u (4,0) 

e u (4,0) 

e u (4,0) 

e u (4,0) 

e u (0,0) 

T 

Energia 
relativa 

(eV) 

-17,80 

-8,96 

-6,18 

-3,64 

-0,72 

• 2,72 

-9,33 

-4,69 

-3,87 

-2,02 

-0,27 

• 1,20 

-4,44 

-16,08 

-8,24 

-2,24 

-0,45 

-0,24 

-9,45 

-4,95 

-3,96 

-2,36 

-0,36 

• 1,42 

OT AL 

tipo 2 

(selênios) 

0,83 

0,15 

0,58 

0,06 

0,09 

0,19 

0,28 

0,02 

0,02 

0,02 

0,81 

0,05 

0,13 

0,55 

0,04 

0,11 

0,41 

0,07 

0,03 

0,02 

0,03 

33,70 

tipo 3 
6 

átomos 

0,04 

0,59 

0,13 

0,13 

0,30 

0,19 

0,67 

0,13 

0,19 

0,23 

0,28 

0,38 

0,07 

0,07 

0,69 

0,22 

0,10 

0,19 

0,64 

0,17 

0,16 

0,21 

0,28 

0,41 

13,00 

tipo 4 
12 

átomos 

0,07 

CIO 

0,58 

0,09 

0,61 

0,05 

0,47 

0,33 

0,43 

0,21 

0,35 

0,72 

0,07 

0,35 

0,05 

0,35 

0,06 

0,21 

0,54 

0,50 

0,15 

0,31 

11,53 

tipo 5 
6 

átomos 

0,01 

0,03 

0,38 

0,01 

0,01 

0,12 

0,27 

0,04 

0,02 

0,09 

0,14 

0,22 

0,01 

0,01 

0,02 

0,06 

0,34 

0,03 

10, J9 

Região 

II 

0,13 

0,18 

0,19 

0,20 

0,23 

0,20 

0,18 

0,21 

0,19 

0,20 

0,22 

0,21 

0,21 

0,12 

0,17 

0,21 

0,16 

0,20 

0,18 

0,20 

0,21 

0,20 

0,21 

0,22 

12,84 



dência dos átomos de S (e de Se ) a formarem entre si uma ligação 

molecular mais forte (uma vez que seus orbitais s estão sobrema -

neira concentrados sobre os próprios átomos centrais) ao mesmo tem 

po que contribuem para refazer as ligações com os átomos hospedei

ros. Entretanto, a diferença em energia entre os orbitais a. e 

a-u para o sistema Si:S2 , por exemplo - ^ 1,50 eV - comparada à 

diferença entre os orbitais o e o na molécula de S- - <v 4,0 

121 eV - revela um favorecimento pouco provável da formação da mole 

cuia de S, , e poderíamos inferir por razões análogas que a molécu 

Ia de Se, também não é favorecida. Portanto, todos estes fatos 
3 

parecem indicar a não ocorrência de hibridização do tipo sp entre 

os átomos centrais (S e Se) e os átomos de Si primeiros vizinhos. 

Se observarmos na Tabela V-4 a distribuição de carga as

sociada somente aos orbitais de defeito nos aglomerados- (24Si + S») 

e (24Si • Se-), notamos que os orbitais p do enxofre (e do selênio) 

estão envolvidos na reconstrução das Jigações químicas com os áto

mos de Si situados na segunda camada (os 6 primeiros vizinhos), 

fazendo com que os orbitais híbridos, advindos destas ligações (a. , 

a2u ' sa e eu construídos na dl vacância), sejam deslocados para 

dentro da faixa de Valencia. Estes orbitais são caracterizados por 

uma distribuição de carga sobre as segunda e terceira camadas de â 

tomos (átomos de tipo 3 e de tipo 4) no aglomerado associado á di-

vacãncia (24S1+V-). Uma vez reconstruídos, eles passam a exibir 

uma concentração de carga maior no interior das esferas centrais 

(30 a 601) em ambos os aglomerados (24Si+S2) • (24Si + Se2)> A d is 

tribuiçâo de carga relacionada aos aglomerados representantes do 

estado de carga uma vez ionizada, (24Si*S2*) e (24Si +Se2*), dife 
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TABELA V-4. Petição do* nZvrit de dt^tHu v tvbpvr 11 ua» if<»ri<l>n< 
cÕe« de ca*ga pa\a «74 aglomttiado* {Z4SÍ * V.) , [24SÍ + S.) e l24S4>Se,). 
0* valoxn paia a« inzigiai, £ , «ão «ejeten^e* ao topo ata $aixa 
dl VOL linda. Oi olbitait ai 6-inalado 4 com um aite.\iico (•) indicam 
aquílti piiòenttl na f>aixa proibida. 

Aglomerado 

(24Si*V2 ) 

(24Si*S2 ) 

(24Si*Se2> 

O r b i t a l 

* a 2 u 

e u 

a i g 
a 2u 
a i g 
e u 
e g 
a 2u 

* e g 

a i g 
a 2u 
a i g 
e u 
6 9 
a 2u 

* e g 

E (eV) 

- 1 , 2 5 

•0 ,68 

• 1,00 

• 1,38 

-16 ,81 

-15 ,51 

- 6 , 1 2 

- 4 , 9 7 

- 3 , 9 5 

- 1 , 0 2 

• 1,22 

- 1 7 , 8 0 

- 1 6 , 0 8 

- 6 , 1 8 

- 4 , 9 5 

- 3 , 8 7 

- 0 , 4 5 

• 1,20 

Esferas 
centrais 
(tipo 2) 

0 ,28 

0,11 

0 ,02 

0,03 

0,84 

0,82 

0 ,61 

0,44 

0,32 

0,54 

0,02 

0,83 

0,81 

0 ,58 

0,41 

0,28 

0,55 

0,02 

2* 
camada 
(tipo 3) 

0,30 

0,28 

0,49 

0,57 

0,04 

0,07 

0,11 

0,15 

0,17 

0,06 

0,37 

0,04 

0,07 

0,13 

0,17 

0,19 

0,10 

0,38 

3» 
camada 

(tipo 4) 

0,01 

0„30 

0,25 

0,16 

0,10 

0,22 

0,32 

0,16 

0,35 

0,10 

0,21 

0,33 

0,05 

0,35 

49 
camada 

( t i p o 5) 

0,16 

0,09 

0,01 

0,09 

0,04 

0,01 

0,01 

0,14 

0,04 

Região 

I I 

0,24 

0,22 

0,25 

0,23 

0,12 

0,11 

0,18 

0,19 

0,18 

0,15 

0,22 

0,13 

0,12 

0,19 

0,20 

0,19 

0,16 

0,21 
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rem muito pouco daquela referente aos aglomerados (24Si*S2* * 

(24S1 + S*.) que simulam o estado de carga neutra e, por esta razão, 

nâo é apresentada. 

Assim, considerando-se que estamos na configuração ideal 

(D..) e não foram incluídas distorções nos sistemas estudados, nos 

sos resultados mostram que os átomos de S (e de Se ) participam 

do processo de reconstrução das ligações com os silicios vizinhos 

através dos orbitais p dos átomos centrais, e, introduzes) dois ní

veis hiperprofundos de caráter s, não havendo favorecimento á for 

mação das moléculas de S, ou de Se. . Ainda como resultado da 

presença do complexo, um nivel e , ocupado por 2 elétrons, é encon 

trado na metade superior da faixa proibida. 

Embora os cálculos indiquem a reconstrução das ligações 

com os silicios vizinhos, náo podemos concluir de que maneira as 

ligações químicas vão ocorrer. Desde que náo levamos em conta uma 

possível distorção do sistema, os seis silicios da primeira vizi

nhança sào totalmente equivalentes. No entanto, se assumirmos a 

possibilidade de que cada átomo de S (ou de Se ) procura se ligar 

a dois átomos de Si , o que favorece a obtenção de duas estruturas 

do tipo Si-S-Si (ou de Si-Se-Si ), 12 elétrons estariam envolvi -

dos na reconstrução das ligações segundo a configuração eletrônica 

2 2 4 4 

a1q * *2u *a *'u ' •*••*• caso, o nível e que aparece na faixa 

proibida abrigaria justamente os dois elétrons que ocupam orbitais 

de Si não saturados e que devido â formação das estruturas perma 

nacam, como na divacância, ainda fracamente ligados. De fato, se 

observarmos a distribuição de carga relacionada cor o nivel e de 

defeito para os aglomerados (24Si*V,J, (2451*8*) e (24S1 * Se,,), 
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vemos que ele possui uma distribuição de carga bastante semelhante 

nos três complexos, o qua o identifica com um nível com caracteris 

ticas d* um estado de divacãncia levemente perturbado pela presen

ça dos átomos de impureza. Isto pode ser verificado pela Tabela 

V-4 se compararmos os orbitais de simetria e assinalados com um 

asterisco (*) nos três aglomerados. 

Como dissemos no Capitulo IV deste trabalho, onde foram 

tratadas as impurezas substitucionais isoladas, uma grande quanti

dade de investigações experimentais existem sobre os centros envoi 

vendo impurezas de S e Se em Si . As posições dos níveis de e-

ncrgia, associadas com a presença dessas impurezas em cristais de 

Si , referem-se â impureza isolada (no estado de carga neutrae uma 

vez ionizada), a pares de impurezas vizinhas na rede (também nos 

estados de carga neutra e uma vez ionizada) ou ainda, a complexos 

envolvendo um átomo de S ou de Se e uma outra impureza distinta 

dessas. 

89 0 estudo experimental recente feito por Janzén et ai , 

através de medidas de fotocondutividade e absorção no infraverme -

lho realizadas sobre várias amostras dopadas com S em concentra -

ções entre 10 e 10 átomos/cm , revela que o centro 8,° (con 

figuração neutra) é responsável pela presença de um nível na faixa 

proibida situado em E -0,188 eV . O sistema em configuração io-

nizada (S-*) • também identificado, correspondendo a um nível loca 

lizado em E -0,371 eV . Os autores reportam o mesmo tipo de es

tudo para amostras dopadas com Se , em concentrações similares á-

que Ias de S, apresentando um nível em E -0,206 eV o qual é as-

aociado ao centro 8e° , e outro em E„ - 0,390 «V estando relacio 
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nado ao Se, . 

A posição destes níveis citados acima e sua identifica

ção con os centros S, e Se, mostram-se bastante semelhantes ã 

outras previsões encontradas na literatura. Podeaos citar, por e-

xemplo, que já em 1966 Krag et ai observaram o centro S, quando 

Ia investigação do espectro de excitação no infravermelho, anali

sando seu comportamento sob tensão uniaxial, e tentativamente asso 

ciaram o centro B (*v E - 0,187 eV) ao par S,° , possivelmente em 

simetria C- ou D., . Posteriormente Camphausen et ai , atra

vés de medidas do efeito Hall e da resistividade do silicio dopado 

com enxofre como função da temperatura e da pressão, confirmam o 

resultado de Krag. Ainda, medidas de DLTS realizadas sobre amos

tras de Si contendo t 5*10 átomos de S/cm revelam a presen

ça de um nível situado em E -0,18 eV e outro em E -0,38 eV,os 

quais estão relacionados ao centro S, , presumivelmente, nos esta

dos de carga neutra e uma vez ionizada respectivamente . Estudos 

do espectro de absorção no infravermelho do silicio dopado com Se 

sugerem a presença de um complexo envolvendo um par de átomos de 

83 
Se 0 espectro observado indica dois níveis de energia situa -

dos em <v E -0,2 eV e E -0,3 eV os quais, por analogia com es-

pectros obtidos para o centro S2 , são Identificados com o Se,
0 e 

Se,* , respectivamente. 

Segundo nossos resultados, para a posição do nível e na 

faixa proibida, obtivemos, medido em relação ao fundo da faixa de 

condução, EC-0,1S eV e Ec-0,17 eV , respectivamente para os sis, 

temas Si:S2° e SitSe,
0 , o que mostra uma concordância bastante 

razoável com as observações experimentai». Entretanto, a ioniza -
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cio dos centros não «presents variações significativas COB relação 
9 

às energias associadas aos centros neutros» por rações que jã suge 

risos para o caso das impurezas isoladas e que, portanto» consta 

do Capitulo IV. A saber, obtivemos para o centro S-* um nível Io 

cal irado eai E -0,17 eV e para o Se_* o nível de energia é en

contrado as E -0,19 eV , sendo que experisenta laente, o estado 

fundamental dos centros ionizados sofre UM decréscimo eu energia 

entre 0,1 e 0,2 eV, não Merecendo desta asneira, una comparação 

cosi nossos resultados. Devemos salientar que, novamente aqui {co

mo para o caso das impurezas isoladas), a THE ê utilizada para pre 

ver os estados eletrônicos associados aos centros Sj e Se2 » revê 
89 lando-se inaplicâvel ao estado fundamental desses complexos 

O centro Si:S_ foi observado por Ludwig em experiên

cias de ressonância magnética (EPR e EMDOR) quando da investigação 

33 de amostras enriquecidas com o isotopo S (26%). Vm pico resso-

nante principal foi encontrado para um valor correspondente de g• 

• 2,0008 , além de quatro linhas satélites. A intensidade dos si

nais satélites, relstiva ao sinal principal, indicou que o centro 

era constituído de dois ions de enxofre equivalentes na rede. O es 

pectro foi associado a um spin S • 1/2 a, de maneira especulati -

va, relacionado pelo autor ao centro Sj* . Além disso, o fato do 

fator g ser próximo do valor para o elétron livre, mostrou »%z 

uma evidência de que o estado fundamental do centro é orbitalmente 

nâo degenerado. Entretanto, nenhuma anisotropis foi observada no 

tensor V "*» »•» intersexes hiperfinas e, portanto, a simetria do 

centro nâo pôde ser concluída. 

Medidas de EPK para o par de átomos de 8e foram realiza 
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das recentemente, por MÕrner * Schirmer , «• amostrae enriqueci-

77 das com o leôtopo d* Se (abundância natural. 7,4%). U M trmnu 

anisotropia foi «ar if içada nas propriadadas paramaenéticae, o qua 

permitiu qua os autoras concluissaa qua o par possui simetria axial 

a está orientado na rada ao longo da diração [111], consistente com 

uaa simetria 0 M . O espectro é coapativel COM um spin S * 1/2 

e está associado ao centro Se2* . a análise dos dados de ressonãn 

cia magnética indica que o elétron deseaparelhado se «ove em um or 

bital antiligante, não degenerado, cuja simetria é inferida como 

sendo a, ID,-), uma vez que um estudo da função de onda retrata 
2u 3d 

que ela possui nodos entre os dois ions de Se e antra estes e seus 

silicios vizinhos, como mostramos na Figura V-4. Esta função rela 

clonada com o orbital a 2 u ê descrita através de um modelo LCAO 

baseado nas ligações sp3 para a molécula de defeito, levando-se 

ea conta as contribuições somente dos estados 4s a 4p dos dois 

átomos centrais de Se . Ob—***-*• que ela se estende, de maneira 

acentuada, por sobre os silicios primeiros vizinhos e apresenta u* 

caráter quase que exclusivamente de tipo s , o qua é refletido pe

la parte isotropics, a , da interação hiperfina com o núcleo de 

Sa . A fraca anisotropia observada <b «v 2 * 10"" cm"1) é provenien 

te d* interação dipolo-dipwlo. 0 comportamento da função de onda 

que descreve o elétron de defeito indica a não ocorrência de hibri 

diiação do tipo sp3 , pois se tal hibridisaçio ocorresse haveria 

ua deslocamento da densidade de carga a» diração aos nodos da fun

ção. 

Voltando ao resultado por nós obtido para os sistemas 
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CHI] 

FIGURA V-4. Hodtto da molicula dt dt^aito pa\a o pott dt átomo* dt 
St vizinho* na xtdt. A junção dt onda a**o ciada ao OKbital dt dt-
itito como avaliada po\ MÕKnil e Sckixmtx. [Ktittincia If} t também 
indicada. A* linha* tuactjadah vtuticai* indicam o* plano* nadai*. 

ça de um nível e , ocupado por 2 elétrons, na faixa proibida, po

de explicar o spin 1/2 observado para os centros S-* e Se,*• To 

davia, o fato do elétron de defeito estar associado a um orbital 

não degenerado (*2u ' D-w) P*r*ce discordar de nossas previsões teó 

ricas. Apesar de não ser detectada experimentalmente distorções, 

nossos resultados sugerem que os sistemas Si:S2* e Si:Se_* são 

candidatos â ocorrência de uma distorção Jahn-Teller, o que leva -

ria os sistemas ã uma simetria mais baixa. Isto é refletido pela 

ocupação parcial de um nível degenerado (o ). Ainda que possa não 

ser visível ao espectro de ressonância magnética» uma pequena dis

torção já mostrar-se-ia compatível com a existência de um orbital 

não degenerado na faixa proibida. 

For outro lado, a associação dos centros *2* • **2* • 

simetria D M não é completamente estabelecida, e isto se deve 



IIS 

certaaente a falta de dados corroborative» que deve* vlr da intera 

cão hiperfina coa átoaos vizinhos da Si 

Ala* disso, nao havaria rasao para aspararsos que dois a 

toaos dlfarentes do tipo do hospedeiro, coao o S ou o Sa , local^ 

zando-se vizinhos na rada, peraanecessea substitucionais coao sa 

fossaa átoaos dt SI. ua exeaplo típico desta coaportaaento é o 

par da átoaos da fósforo ea Si (Si:P.). Apesar do P ser auito 

siailar ao Si, o oantro P2 « observado experlaentalaante aa si

aetria C 2 h ou C 1 h Cv axial [ H I D
1 1 2 , revelando que os átoaos de 

P não são estáveis na posição substitucional. A estrutura hiper-

fina relacionada ao centro P-* indica ua spin 1/2 para o qual 2 

átoaos co* spin nuclear I > 1/2 estão envolvidos. Cálculos teó

ricos do sisteaa Si:P* ea configuração ideal (D^) dentro do for 

aallsao do EH-Xa, utilizando ua aglomerado coa 20 átoaos, revela* 

a presença de ua orbital a- na faixa proibida, ocupado por 1 e-

32a 

letron De acordo coa estes cálculos, o espectro de EPR detec

tado para o centro P2* (espectro NL3) está associado ao orbital 

*2u ' Por*aK ••*• sendo ua orbital não degenerado, a distorção so

frida pelo sisteaa não seria justificada. Entretanto, a existên

cia de ua nível de siaetria e desocupado tsabáa presente na fajL 

xa proibida, situado logo aciaa do nível aJu , indica a possible 

dada de ocorrência de ua efeito Jahn-Teller de segunda ordea (pseu 

do-Jahn-Teller), lavando o sisteaa da siaetria D_. para a siae -

tria C 1 n , observada experiaentalaente. 

Recordando nossos resultados psra os sistemas Sit*2 • 

Si:8e2 i *ostra-se bastante razoável que uaa pequena distorção es 

teja envolvida na coaplata estabilidade do complexo, posslvelaent 
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11* 

lavando os sistemas da simetria Dj. para a simetria C— (os â-

toaos centrais «staria* lsvsmtnte deslocados doa sítios subst: tu -

demais). Podemos propor UM modelo para estas cvntros, no qual 

Sois átomos de S (ou de Se , em se tratando do sistema Si:Se. ) 

são capturados por dois sítios vacantes adjacentes, sendo que cada 

átoao da impureza se desloca em direção a dois átoaos de Si (o que 

seria una tendência natural) m, como dissemos anteriormente, duas 

estruturas Si-S-Si (ou Si-Se-Si ) seriam fornadas, h forte inte

ração entre cada átoao central e dois silicios da primeira vizi

nhança fas con que os dois elétrons restantes ocupe* os dois orbi

tais de Si que ficara* flutuantes (cada elétron se acomoda em um 

orbital flutuante). O elétron paramagnético responsável pelo spin 

S • 1/2 , observado experimentalmente para os centros S«* a Se-*, 

é então proveniente de um orbital flutuante característico de uma 

divacância. Mostramos na Figura V-5 o modelo proposto neste traba 

lho para os sistemas Si:S, a Si:Se2 , indicando os elétrons que 

estão envolvidos na reconstrução das ligações com os átomos de Si 

vizinhos ao defeito, t interessante comparar neste ponto esta fi

gura com o modelo microscópico para a divacãncia que apresentamos 

na Figura V-2. O estado fundamental dos centros em estado de car-

FlOIflU V-5, 
Modelo pKopohto niéti t\*balho p« 
\* o* cintHo* S. t Se, , indi
cando 04 tlí.t\on* tnvotvido* nã *« 
conttxuçio dá* tigãçôt* com o* i -
tomo* dt Si vizinho*. A 
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ga neutra parece «star associado a um «atado singleto de spin (S • 

« 0 ) , dead* qua o «atado para S « 1 não foi observado por EPR. 

Na slaatria C„ o elétron desemparelhado ocuparia um orbital não 

degenerado (a ou b 1 e,como a distorção d«ve s«r pequena (una vez 

qu» não • detectada experimentalmente), a função de onda relaciona 

da a este orbital certamente iria manter suas características como 

quando «ai configuração ideal (D34), *»*° *» e l* estaria ainda vais 

concentrada sobre os primeiros vizinhos de Si . Isto, de alguma ma 

neira, justificaria o resultado obtido por Nõrner e Schlrmer, uma 

vez que eles, não verificando nenhuma distorção no centro Se/, as 

sociam que o elétron desemparelhado se move em um orbital não dege 

nerado Ca2 » D M * *
 N o e n t a n t o devemos salientar que, representar 

a função õe onda do elétron de defeito utilizando um modelo LCAO 

que considera somente os átomos centrais, não pode dar informações 

suficientemente seguras sobre o comportamento daquela função, prin 

cipalmente porque contribuições significativas podem estar vindo 

dos átomos de Si primeiros vizinhos. Neste sentido, a ausência 

29 

de dados sobre medidas de interação hiperfina com o núcleo de Si 

da primeira vizinhança revela que as experiências de ressonância 

magnética sobre os centros S2 e Se2 » apresentam-sa ainda muito 

escassas de informações, não permitindo o estabelecimento conclusJL 

vo da simetria desses complexos. 

Por outro lado devemos comentar, ainda dentro do traba -

lho experimental de Nõrner e Schlrmer, que o result? *> por eles ob 

tido para o centro Se2* , é interpretado como estando consistente 

com a previsão teórica de Sankey e Dow1 '* . Através de cálculos 

de funeão de Green utilizando hamiltonianos semiesmíricos do tioo 
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"tight-binding", Sankey e Dow fazem um estudo da estrutura de ní

veis eletrônicos associada a alguns defeitos complexos em semicon

dutores IV e ui-v17'113'114. Em particular, o centro Si:S2* (jun

tamente com o centro Si:S2°) foi recentemente estudado por esses au 
» 

tores, indicando a presença de um nivel a- , ocupado por um elé-

122 tron, localizado na faixa proibida . A proposta de Sankey e Dow 

para interpretação deste resultado é baseada na idéia de que os nl 

veis de energia eletrônicos que constituem o complexo formado pelo 

par de defeitos (ou impurezas) são construídos a partir dos esta

dos preditos para os defeitos, quando isolados na rede. 0 defeito 

isolado em posição substituoional sente o efeito da simetria te-

traédrica, originando quatro estados, produto da reconstrução dos 
3 

4 orbitais sp da primeira vizinhança: um estado a. singleto (ti 

po s) e um estado t. tripleto (tipo p). Quando dois defeitos (ou 

impurezas) se avizinham, a simetria do par é reduzida para C, (ou 

D-,, se houver um centro de inversão). Neste caso, os estados t~ 

provenientes dos defeitos isolados, interagem entre si, construin

do na nova simetria, dois orbitais moleculares de simetria e (e_ 
g 

e e , orbitais n) e dois de simetria a1 (a. e a2u# orbiteis o). 

A interação entre os estados a. , advindos dos defeitos isolados, 

também dá origem a dois orbitais de simetria a. (a. e a - ) . Ain 

da segundo os autores, os orbitais tipo ir , correspondendo a combi 

nações lineares dos orbitais p do defeito polarizados perpendicu

larmente ao eixo molecular, devem se superpor muito pouco fazendo 

com que as energias dos estados • e e não difiram muito das e-

nergias dos estados t, > que lhe são origem no defeito isolado. 
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Assim, dentro deste modelo para a formação do par de im

purezas, Sankey e Dow justificam os níveis de defeito associados 

ao centro S. . Uma vez que a impureza isolada de S , quando subçs 

titucional em Si , é responsável pela presença de um nível de sime 

tria a. , ocupado por 2 elétrons, na faixa proibida (como vimos no 

no Capitulo IV), ao se formar o par de átomos de S vizinhos na re 

de, o nivel a. é deslocado para baixo (devido a interação entre 

os estados a. dos dois átomos de S isolados), passando a se si

tuar próximo do topo da faixa de Valencia, dando origem a um esta

do a. ; e trazendo, para dentro da faixa proibida um estado de s_i 

metria a. i proveniente da interação entre os estados t_ (encon

trado ressonante na faixa de condução para a impureza isolada). 0 

orbital a. abriga dois elétrons (dos três fornecidos pelo cen

tro S~* ) enquanto que o elétron extra irá se acomodar no orbital 

a- . Os estados tipo n , e e e , praticamente não são afeta -

dos pela formação do complexo e portanto, como dissemos anterior -

mente, permanecem ressonantes na faixa de condução. 

É justamente com base neste resultado para o centro S * 

e devido ã nítida similaridade entre os sistemas Si:S,* e Sí:Se.* 

que Wõrner e Schirmer interpretam os dados experimentais extraí

dos das medidas de ressonância magnética para o centro Se,* • Na 

Figura V-6 apresentamos os dois níveis de defeito mais alto ocupa

dos para o Se~* como indicados esquematicamente na referência 88. 

Podemos notar que o cálculo teórico semiempírico mostra-se em con

cordância com os resultados obtidos das medidas de ressonância mag 

nética. 0 espectro de EPR para os centros S * e Se,* indica um 

spin 1/2 para o elétron paramagnético, o que está compatível com a 
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FIGURA U-6. Eaquema de nlvtiò ai6 o ciado ac6 doiò oibA.ta.io maio a^ 

to ocupado* do òiòtzma Si-.Sz»* > con&txuZdoò daò impu.Kt.za6 Í60la-

da.6 de Se como pKivi6to6 na Ke.^tKÍncia tt. 

presença de um orbital a- parcialmente ocupado na faixa proibi

da. Todavia, segundo nossos resultados, os sistemas Si:S_ e 

Si:Se2
+ não são estáveis na configuração ideal (D,^) e, dessa ma

neira, discordam fundamentalmente da previsão teórica de Sankey e 

Dow. Torna-se importante,porém, ressaltar alguns detalhes, quanto 

aos cálculos desses autores, que julgamos relevantes para a comple 

ta descrição da estrutura eletrônica de complexos. 

Os cálculos de Sankey e Dow são baseados no formalismo 

de Koster-Slater, onde a descrição da estrutura de níveis está con 

tida em uma função de Green, utilizando como base 5 funções ortogo 

nalizadas "tight-binding" para cada átomo (considerando somente or 

bitais s e p de cada átomo, 2 funções s e 3 funções p ) . Os ele 

mentos de matriz do hamiltoniano envolvem interações entre os áto

mos até os primeiros vizinhos, e são ajustados empiricamente a fim 

de reproduzir as características principais da estrutura de faixas 

do semicondutor. Nesses cálculos, são negligenciados os elementos 

http://oibA.ta.io
http://impu.Kt.za6
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de matriz que envolvem interações com camadas mais distantes de vi 

zinhos. Quando da introdução do par de impurezas substitucionais 

na rede, o estudo do complexo depende do reajuste de alguns paráme 

tros. A matriz do potencial de defeito para o par S * é ajustada 

de tal maneira que a contribuição proveniente do orbital s da im 

pureza (V (S)> seja a média dos valores necessários para reprodu -

zir os níveis de defeito de simetria a. , obtidos experimentalmen

te para a impureza isolada S* . A contribuição dos orbitais p pa 

ra o potencial de defeito (VIS)) é tomada como sendo proporcional 

â diferença entre as energias orbitais atômicas. O estudo do par 

em configuração neutra é feito de maneira análoga. 

Ora, além do fato deste ser um cálculo semiempíricoevin 

culado â escolha arbitrária de parâmetros, certamente a descrição 

de pares de impurezas levando-se em conta somente as interações com 

primeiros vizinhos ao defeito, é bastante rudimentar. É de se es

perar que um tratamento adequado,para o estudo de um complexo for

mado pelo par de impurezas, deva incluir interações pelo menos até 

segundos vizinhos em prol da correta descrição da estrutura eletrô 

nica a ele associada. Neste sentido, cálculos deste tipo podem for 

necer resultados cuja credibilidade se torna duvidosa. 

Além disso, a irterpretaçáo da estrutura de níveis rela

cionada ao complexo, através de um modelo que supõe aquela estrutu 

ra como sendo formada pela interação entre os níveis relativos aos 

defeitos isolados, mostra-se, como nossos resultados indicam, ina-

plicável aos sistemas Si:S2 e Si:Se, • Certamente a estrutura e 

letrõnica relacionada ao defeito complexo não pode ser vista pela 
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associação de dois defeitos isolados. Podemos afirmar isto por pe 

Io menos duas razões. Em primeiro lugar, quando é utilizado o mo-

delo da molécula de defeito para prever os níveis de defeito (a1 e 

t~) que estarão associados com a presença de uma impureza isolada, 

supõe-se a recombinação, na simetria tetraédrica, dos quatro orbi

tais sp situados um em cada primeiro vizinho. Entretanto, no ca 
* 

so do par de impurezas os níveis de defeito (a,_ , a. , e„ e e ) 
ig 2u g u 

são agora construídos devido à existência de seis orbitais sp (os 

seis primeiros vizinhos) e não devido à oito orbitais, como seria 

o resultado da aproximação dos defeitos isolados. Em segundo lu

gar, a própria interação entre os defeitos no complexo pode resul

tar em um comportamento da estrutura de níveis bastante distinto 

daquele previsto pelo modelo de Sankey e Dow. 

Podemos dessa maneira afirmar que nossos cálculos, sendo 

autoconsistentes e envolvendo um número significativo de átomos ao 

redor do defeito, realmente conseguem fornecer uma descrição mais 

confiável da estrutura eletrônica relacionada aos complexos de pa

res de impurezas. Concluímos então dos resultados por nós obtidos 

que as impurezas calcogêneas,quando se avizinham na rede não devem 

permanecer substituoionais, havendo certamente uma tendência à pro 

cura de posições levemente distorcidas daquelas correspondentes à 

configuração ideal. Dentro do modelo que sugerimos para os cen

tros S- e Se, , a distorção levaria os sistemas á simetria C-. . 

Devemos salientar que o comportamento que prevemos para 

os sistemas Si:S, • Si:Se- é também observado no complexo forma 

do pelo par de átomos de oxigênio vizinhos próximos em Si (Si:©-). 

Experimentalmente, estudos de ressonância magnética revelam que o 



espectro de EPR associado ao centro (conhecido ccmo SÍ-P2 ) é com

patível com um spin S = 1 e indicam que dois núcleos de silício es 

123 tao envolvidos nas interações hiperfinas . A simetria do centro 

é identificada como sendo C_. . o modelo proposto para explicar 

os resultados experimentais é que dois átomos de O são capturados 

por dois sítios de vacância adjacentes [V.+O.] , sendo que cada 

0 se liga a dois silicios d? primeira vizinhança dando origem a 

duas estruturas Si-O-Si . Dessa forma, os dois elétrons paramagné 

ticcs responsáveis pelo spin S = 1 estão situados nos dois orbi

tais flutuantes de silício (um elétron em cada orbital). Este mode 

Io foi recentemente confirmado através de um cálculo teórico den

tro do formalismo do EM-Xa, utilizando-se o aglomerado de 26 áto

mos (o mesmo utilizado neste trabalho) para o estudo do sistema 

Si:02 . Para a configuração ideal (simetria D-- ), um nível de 

simetria e , ocupado por 2 elétrons, foi encontrado na metade su-

perior da faixa proibida, o que está inteiramente de acordo com um 

estado tripleto de spin como observado experimentalmente. A ocupa 

ção parcial de um nível degenerado sugere a possibilidade de -Jis-

torçáo Jahn-Teller e cálculos foram efetuados para o sistema em con 

figuração distorcida (C-. ). 03 resultados se apresentam compatí

veis com as medidas de ressonância magnética comprovando a não es-

tabilidade do centro quando da ocupação substituoional de sítios 

vizinhos. 

Apesar de não termos realizado cálculos para os comple

xos SisS, e SisSe- na possível simetria C,- > este estudo seria 

Importante para qu9 pudéssemos estabelecer uma comparação direta 

com a experiência. Medidas de EPR e ENDOR detectam campo hiperfi-
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no de contato em cima dos núcleos de S e Se , no entanto nossos 

cálculos não permitem uma comparação com esse resultado, pois na sî  

metria utilizada, D,- , o orbital e não possui componente sobre 

os átomos centrais. Entretanto, uma informação bastante útil que 

obtivemos dos cálculos para os aglomerados (24Si +S-) e (24Si • Se-) 

é a da densidade de probabilidade | <M5)| do elétron de defeito 

estar situada no núcleo dos silicios primeiros vizinhos. Este va

lor calculado (utilizando a expressão (IV-4.20)) para o complexo 

Si:S, ê: 

|*<R)|2 = 0,21 x1024 cm"3 

e para o complexo Si:Se, á: 

|*(R)|2 = 0,20 xio24 cm"3 

Os resultados obtidos para os sistemas Si:S. e Si:Se2 

são muito semelhantes àqueles para o sistema Si:0- em configura

ção ideal I|IM5)| * 0,15 xio cm" ) revelando que, de uma ma 

neira sistemática, as impurezas do grupo dos calcogêneos, como S , 

Se e O na rede do silício, apresentam comportamentos análogos 

quanto ã estrutura eletrônica dos complexos de pares de impurezas 

ã elas relacionada. 
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Ç Q N C W U S O E ? 

Neste trabalho a estrutura eletrônica de impurezas calco 

gêneas em Si foi estudada através do Modelo de aglomerado molecu

lar. O método utilizado para os cálculos foi o Espalhamento Múlti 

pio com aproximação local Xa para o potencial de troca, tendo si

do os orbitais de superfície do aglomerado tratados pela transfe

rência dos elétrons para uma esfera de Watson. 

Como primeiro passo obtivemos a estrutura eletrônica pa

ra as impurezas isoladas, Si:S, Si:S*, Si:Se e Si:Se+. Os resulta 

dos obtidos mostraram-se em concordância com os dados experimen

tais bem como com outros cálculos teóricos disponíveis na literatu 

ra, confirmando que esses doadores duplos são responsáveis pelo a-

parecimento de níveis profundos na faixa proibida do semicondutor 

e que, portanto, não devem ser tratados dentro do contexto da teo

ria da massa efetiva. Além disso, nossos resultados confirmam a 

identificação desses centros como associados á simetria tetraédri-

ca indicando que só o cálculo teórico pode estabelecer a posição pa 

ra os mesmos, se substitucional ou intersticial, neste caso. 

O estudo da estrutura eletrônica dos pares de impurezas 

calcogêneas, SisS, e Si:Se. , indica a presença de um nível doa

dor duplo na faixa proibida cuja posição nesta faixa está em exce

lente acordo com dados experimentais recentes para estes centros. 

* partir de nossos resultados, encontramos evidências na possibili, 

dade da ocorrência de um efeito Jahn-Teller, o que nos permitiu «u 

gerir que uma pequena distorção deve estar envolvida na completa 
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estabilidade dos sistemas. Propomos um «odeio para a formação dos 

complexos Si:S2 e Si:Se2 que pode explicar quantitativamente as 

características observadas experimentalmente para esses centros. 

Entretanto, a ausência de dados experimentais que efetivamente com 

provem distorções, atribuímos ao fato de que as experiências ainda 

se apresentam escassas de informações que possam fornecer, de uma 

maneira mais segura, a simetria associada com esses complexos. Su 

gerimos então, nesse sentido, que medidas de interação hiperfina 

com os núcleos de Si da primeira vizinhança fossem feitas. 

Esses resultados como um todo evidenciam a similaridade 

entre as estruturas eletrônicas relacionadas às impurezas calcogê-

neas em Si , tanto em se tratanto dos sistemas isolados quanto no 

caso dos pares dessas impurezas vizinhas na rede. E além disso,de 

monstram o poder do modelo de aglomerados moleculares adotado nes

te trabalho para o estudo de defeitos profundos em semicondutores, 

revelando-se principalmente como uma alternativa bastante viável 

para o tratamento de defeitos complexos dentro de um método auto -

consistente e de primeiros princípios. 
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