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RESUMO

Mostrou-se qualitativamente que a aplicação de um campo

planar á interface da heterojunção n-AlGaAs/GaAs, distorce a su-

perfície de Feirai do gás de elétrons bidimensional (2DEG) confi-

nado nesta heterojunção, provocando usa acentuada assimetria na

magneto,resistência longitudinal do 2DEG, em relação aos dois

sentidos possíveis para a corrente elétrica. Esta interpretação

foi reforçada pelos resultados de UB cálculo numérico auto-

consistente, envolvendo as equações de Rchrõdinger e de Poisson.

Utilizando-se amostras crescidas por Epitaxia de Feixes Molecu-

lares (MBE), realizaram-se medidas sob campos de até 13.OT com-

provando a presença da referida assimetria. Observou-se ainda a

presença de uma mafneto-resistência negativa muito intensa, a-

tribuída aos defeitos da interface, podendo ser utilizada como

um parâmetro de avaliação de sua qualidade.

Discute-se ainda os detalhes relativos à implantação do

sistema de medidas de fotoluminescência em semicondutores nesta

Universidade. Levantou-se os espectros de fotoluminescência de

um poço quántico assimétrico e de amostras de GaAs com dopagem

delta de si, sob temperaturas de 300K e 55K.



ABSTRACT

The effect of magnetic fields applied parallel to the

interface of an heterojunction n-AlGaAs/GaAs is studied. A

qualitative analysis has shown that this field Modifies the

Fermi surface of the two dimensional electron gas (2DEG) confin-

ed on the heterojunction. It produces a strong asynetry on the

magnetoresistance of the 2DEG relative to the two directions of

the electric current. This interpretation is confirmed by a

self-consistent numerical calculation involving a solution of

the Schrodinger and Poisson equations. To verify this result,

measurements with samples grown by Molecular Beam Epitaxy (MBE)

under magnetic fields up to 13.OT are performed and the results

obtained confirm the asymmetry in the magnetoresistance. Also, a

strong negative magnetoresistance attributed to the

imperfections of the interface is seen. It can be used to

evaluate the quality of the heterojunction interface.

The details about the implantation of the photo-

luminescence measurement system are discussed. Spectra of an

asymmetric quantum well and delta-doped GaAsrSi samples at 300K

and 55K are shown.
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CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

Por ser U M substância intermediária entre o metal e o

isolante, o semicondutor tornou-se uma das classes dos sólidos

de maior interesse entre as comunidades cientificas e tecnológi-

cas, atualmente.

Embora de origens obscuras na época, as seguintes pro-

priedades físicas dos semicondutores já eram conhecidas desde as

duas últimas décadas do século passado [1-1]:

- Coeficiente térmico de resistência negativo.

- Resistividade entre IO3 e lOttQcm.

- Potência termo-elétrica elevada.

- Comportamento não-ohmico (retificação).

- sensibilidade à luz.

Entretanto, somente na década de 30 desse século (após a formu-

lação da mecânica quántica) é que essas e outras propriedades

físicas dos semicondutores começaram a ser melhor compreendidas.

Com a invenção do transistor em 1947, os semicondutores

se tornaram alvo de uma intensa pesquira envolvendo desde a

Física Básica até as mais avançadas tecnologias. Até entSo, o Si

tem sido o material semicondutor mais utilizado na indústria.

Todavia, limitações intrlnsicas deste material como a dificulda-

de de produçfto de substratos semi-isolantes, baixa mobilidade e



gap indireto, impulsionaram a pesquisa rumo a outros materiais

semicondutores que suprissem essas limitações. Dentre esses, o

destaque está sem dúvida para o GaAs [1-2, 1-3], que é hoje o

material semicondutor mais estudado, ao lado do Si.

Novas técnicas de crescimento desses materiais, espe-

cialmente a Epitaxia por Feixes Moleculares (MBE), têm possibi-

litado um rigoroso controle da composição química e do grau de

defeitos em um semicondutor, dando origem à enqenhania. de hand"

qap.

Juntamente com a liga Alj(Gai xAs, o GaAs forma heteroes-

truturas de grande interesse tanto para a pesquisa básica quanto

para a indústria. Atualmente, através da técnica de MBE cons-

troem-se os mais variados tipos de heteroestruturas, desde uma

simples heterojunção até os mais complicados tipos de super-

redes. Aplicações já em escala comercial incluem de lasers a

transistores de alta mobilidade.

Um perfil de grande interesse para os dispositivos de

alta mobilidade é proporcionado pela hetenaiunçãa com dapaçem

cetetUsa, que consiste na junçáo de duas camadas semicondutoras

diferentes, em que se dopa apenas a camada de maior gap de ener-

gia (GaAs / Al Ga As : Si, por exemplo). Nessa estrutura, o

equilíbrio de cargas leva à formaçio de um poço quântico aproxi-

madamente triangular, onde se forma um gás de elétrons bidimen-

sional (2DEG). A grande vantagem dessa estrutura está na

obtençáo de mobilidades eletrônicas extremamente elevadas, devi-

do à separaçáo espacial entre os portadores de carga e as impu-

rezar que lhes deram origem.



Este trabalho 6 na realidade composto por dois trabalhos

distintos. Primeiramente, estuâ&-se o efeito de um campo

magnético aplicado paralelamente (planar) à interface de uma he-

terojunção com dopagem seletiva, sobre as propriedades de trans-

porte elétrico do 2DEG. Em segundo lugar, discutem-se os deta-

lhes relativos à implantação da técnica de caracterização de se-

micondutores por fotoluminescência nesta universidade. Portanto,

este trabalho ficou assim dividido: No capitulo 2, discutem-se

desde os princípios básicos necessários à compreensão dos semi-

condutores, passando pela técnica de crescimento por HBE e por

um estudo não muito profundo de algumas heterojunções, até o

transporte de cargas em semicondutores. No capitulo 3, estudam-

se as propriedades de magneto-transporte em uma heterojunção com

dopagem seletiva. Inicialmente, estimam-se as posições das sub-

bandas de energia com a aproximação triangular para o poço

quántico da heterojunção, discutindo-se os efeitos da aplicação

de um campo magnético perpendicularmente á sua interface (níveis

de Landau e oscilações de Shubnikov - de Haas). Em seguida, dis-

cutem-se os aspectos qualitativos e os resultados de cálculos

numéricos decorrentes da aplicação do campo magnético planar,

enfatizando-se a assimetria da magneto-resisténcia com a

inversão do sentido do campo magnético. Finalmente, visando à

verificação quantitativa desses resultados numéricos, as amos-

tras são preparadas e caracterizadas para a realização das medi-

das de transporte elétrico sob campo magnético planar. No

capitulo 4, estudam-se inicialmente os fundamentos da fotolumi-

nescência. Em seguida, apresentam-se os detalhar relativos à



montagem experimental para a obtenç&o dos espectros de fotolumi-

nescência, mostrando alguns resultados para amostras de GaAs.

Enfim, discutem-se esses resultados e fazem-se alguns

comentários gerais sobre a técnica. As conclusões do trabalho

sSo apresentadas no capitulo 5 e as referências bibliográficas,

logo a seguir.



CAPITULO 2

CONCEITOS BÁSICOS

2.1 - Semicondutores

Para se entender o que vem a ser um semicondutor deve-se

verificar o que acontece quando os átomos se juntam para formar

o sólido. Na medida que dois átomos se aproximam, a superposição

entre as suas funções de onda aumenta resultando em dois estados

diferentes, correspondentes às funções de onda simétrica e anti-

simétrica do sistema. Assim, a degenerescència do nível eletrô-

nico do átomo isolado é levantada. Portanto, quando N átomos se

juntam para formar o sólido, cada nivel dos átomos isolados dá

origem a N estados de energia ligeiramente diferentes.

(a) (b)

Flg. 2-1: Espectros dccntrqlas d* ua
/tos» (a) e de ia %Sl I d o (b) .

DEPART A V'.- TO or. FÍSICA
SERVIÇO SX X CUMENTAÇAO



Ass in sendo, a série de níveis discretos originará uma

série de iondoa de tnenaia, coso mostra a figura 2-1. A regiáo

de energia entre duas bandas consecutivas é proibida aos

elétrons. Neste texto, tais regiões são denominadas qap de

enenqia.

As propriedades elétricas e ópticas de um sólido depen-

dem fortemente da estrutura e do grau de ocupação eletrônica de

suas bandas de energia. São essas duas características que defi-

nem um semicondutor. Quando o último nivel eletrônico ocupado se

encontra no interior de uma banda, o sólido é denominado metal

(figura 2-2). Neste caso, ele é um bom condutor de eletricidade

e pode absorver radiação de qualquer freqüência. Ao contrário, o

sólido é denominado iaalanU quando o referido nível de energia

se localiza no topo de um* banda. A banda de energia mais alta,

totalmente ocupada, é denominada landa de vatència (BV). A banda

sd
e

í
j E

BC

BV âs*
( b ) I O

Fia. 2 - 2 : R • p r • a «ntacao das bandas da anarfia da um i t t i l (a) ,

u» tcolanta (b) a ua ««Bicpndutor ( e i .



imediatamente superior, landa, de condução (BC). A BC pode estar

vazia ou parcialmente ocupada. O solido é chamado de oemicandu-

tan quando a BC está vazia e o gap de energia (£«) entre a BV e

a BC é pequeno (menor do que 2eV). Deste modo, a própria

radiação visível ou até mesmo a infra- vermelha, são suficientes

para excitar alguns elétrons da BV para a BC. Estes elétrons fa-

zem com que o semicondutor tenha uma condutividade elétrica in-

termediária entre o isolante e o metal.

A figura 2-3 ilustra um semicondutor em que um único e-

létron é excitado, deixando um estado desocupado na BV. A lacuna

BC

BV

Flq. 2-3: Excltaçãe de ua elétron para

a BC deixando u i buraco na BV.

deixada pelo elétron na BV faz com que esta banda se comporte

como uma partícula de carga igual a do elétron, porém positi-

va. Esta partícula é denominada kunaca. Em um semicondutor livre

de impurezas, o número de elétrons é igual ao de buracos e ele é

denominado intnínoeca. Chama-se de impurezas quaisquer átomos

estranhos à constituiçáo básica do sólido. Essas impurezas geram

níveis de energias espúrios chamados de nbteia. de impuneça*. É



comum se encontrar esses níveis dentro do gap de energia. Quando

a impureza entra no lugar de um átomo que tenha um elétron de

Valencia a menos ou a mais, ela é chamada de daadana ou acxiixx-

dona, respectivamente. Em geral,no primeiro caso o nível de im-

pureza se forma próximo da BC e no segundo, proximo da BV, con-

forme mostra a figura 2-4. Note que os semicondutores esquemati-

BC

BV •

(a ) (b )

Fig. 2 - 4 : Nfvel* de energia de uaa lapureza

doadera ( • ) e a e e l t a d o r a ( b ) .

zados nesta figura são facilmente excitáveis. Quando o elétron

do nivel doador é promovido para a BC, ele se torna um portador

negativo e o semicondutor é denominado tipo n. Analogamente, qu-

ando um elétron da BV é promovido para o nivel aceitador, este

elétron se sente preso • nSo conduz corrente. Entretanto, o bu-

raco deixado por ele na BV é um portador positivo e o semicondu-

tor é denominado tipo a. No caso do G«A» por exemplo, o Si

(Valencia 4) tem caracter anfótero, podendo entrar no lugar do

átomo de Ga (Valencia 3) ou do A* (Valencia 5), transformando-se

em uma impureza doadora ou aceitadora,respectivamente.



Quando o semicondutor possui concentrações comparáveis

de impurezas doadoras e ace it adoras, ele 4 denominado compensa-

do.o grau de compensação é medido pela razão de compensaçSo (?),

definida por:

_ _ Nd + N»
' Nd - N.

em que Nd é a concentração de impurezas doadoras e Na, a de a-

ceitadoras.

Através da adição de impurezas (dopagem) é possível va-

riar controladamente a concentração e o tipo de portadores (p ou

n). A possibilidade deste controle constitui a base dos disposi-

tivos eletrônicos semicondutores.

2.2 - Massa efetiva

O próximo passo é estudar a resposta dos elétrons ou bu-

racos de um semicondutor à aplicação de uma força externa. 0 -

problema consiste na resolução da equação de Schrõdinger depen-

dente do tempo para uma partícula em um potencial periódico, su-

bmetida a um campo externo. Uma solução mais simples é obtida

mediante a construção de ondas de Bloch que sejam soluções dessa

equação. Então, pelo principio da correspondência, este pacote

se comporta como uma partícula clássica e o problema pode ser

tratado semiclassicamente.



A funçSo de onda independente do tempo para usa partícu-

la sob um potencial periódico é dada por:

•k(?) - expíitf.?) u^í?) (2-1)

em que ti ê o vetor de onda associado à partícula e ? é o seu ve-

tor posição. Pelo teorema de Bloch, a função Ujjí?) deve ter a

mesma periodicidade do potencial cristalino. Então, um pacote de

ondas solução da equação de Schrõdinger dependente do tempo é:

•k(r\t) - *k(?) exp(-iut) (2-2)

Ao se aplicar o operador energia (£ • ihS/dt) sobre esse pacote

de ondas obtém-se e«hu. Assim sendo, a velocidade média da par-

tícula (ou a velocidade de grupo do pacote) é:

v" - dufdt = -i- (aê/at) (2-3)

Portanto, a inclinação da curva de dispersão da energia fornece

a velocidade do portador. Ainda com relação a essa equação, po-

de-se escrever:

(2"4)

Ao se aplicar uma força externa t sobre a partícula, a

taxa temporal de variação de energia será:

10



* 3 . t (2-5)

modo que das equações (2-4) e (2-5), obtém-se:

Comparando-se esta equação com a segunda lei de Newton, obtém-se

o momento cristalino dado por:

Derivando-se a equaçSo (2-3) em relação ao tempo obtém-se a ace

leração da partícula:

dt h 3K L 3K J dt

substituindo-se (2-6) em (2-7), obtém-se:

h ÕK

Em termos das 3 componentes de um sistema de coordenadas, tem-se

<<•*,

11



onde i,j - 1,2,3. Portanto, de acordo C O B a 2- lei de Nevton,

aqueles portadores submetidos a um potencial periódico se com-

portam como se tivessem uma massa • dada por:

;è- « - V flg (2-10)

Por este motivo, o tensor M é denominado ma&oa efetüaa. Note

que a massa efetiva do portador depende de sua interaçSo com a

rede cristalina pois varia com a concavidade da curva de disper-

são da energia, podendo ser positiva, negativa ou nula. Estados

com massa efetiva negativa, por exemplo, significam que o porta-

dor perde mais energia para a rede do que ganha da força t, ao

passar do estado t para o estado £+dft. Interpretações análogas a

esta podem ser feitas para os casos em que a massa efetiva é nu-

la ou positiva.

Os semicondutores cujo máximo da BV e mínimo da BC ocu-

pam a mesma posiçSo no espaço dos ft, são denominados oemicandu-

tane& de çafx dineta. A figura 2-5 mostra a estrutura de bandas

típica dos semicondutores de gap direto como o G«A» e outros -

III-V, cujo extremo da BC é esférico, isto é:

h2k2

+ 2m*

onde Sc i a energia da BC t Bi, a marsa efetiva de seus

elétrons.

12



Buracos sto*r*dos

Fig. 2-S: Representação eaquearftica da es-
trutura de bandac de IB> seal con-
dutor cow o GaAe ( III-V >.

A figura 2-5 mostra ainda que a BV é caracterizada por

três curvas dist intas chamadas de banda de hunacoa peaadoa, de

kunacoA Une& e de kunaco& aepewada* cujas massas e f e t i v a s são

denotadas por m* , m* e m* , respectivamente. 0 aspecto
bp bl bt

parabólico dessas bandas, apesar de menos acentuado do que o da

BC, ainda pode ser aproximado por:

- A
bl

onde o sub-indice v significa que se trata da BV. A banda de bu-

racos separados é oriunda da interação spin-órbita, cuja energia

13



é denotada por A.

O quadro 2-1 relaciona os valores das massas efetivas de

alguns semicondutores II1-V. Neste quadro, »o é o valor da massa

de repouso do elétron livre.

Q u a d r o 2 - 1 : N a s ç a e f e t i v a d e a l f u n s i t i l i t n d u t i r t i

d e g a p d i r e t o , *• u n i d a d e s d e •• [ 2 * 1 ] .

InSb

InAs

In P

GaSb

GaAs

*
me

0.015

0.026

0.073

0.047

0.07

*
mt>p

0.39

0.41

0.4

0.3

0.68

*
mbi

0.021

0.025

0.078

0.06

0.12

*
mbs

0.11

0.08

0.15

0.14

0.20

2.3 - MBE (Molecular Beam Epitaxy)

Os compostos semicondutores s&o usados na construção de

dispositivos eletrônicos. Em muitos casos, a fabricação desses

dispositicos envolve a construção de camadas senicondutoras de

14



espessura inferior a 10um sobre um suporte mecânico (substrato)

com espessura de até 1 H . O boa desempenho do dispositivo exige

que as películas seaicondutoras sejas:

- Nonocristalinas e sem defeitos.

- Convenientemente dopadas.

- De espessura controlada.

o que leva à necessidade de se ter substratos monocristalinos.

de orientação definida e livres de impurezas. A construção das

camadas semicondutores ordenadas sobre este tipo de substrato é

denominada efútíutÀa. As principais técnicas epitaxiais de semi-

condutores são:

- MBE (Molecular Beam Epitaxy)

- LPE (Liquid Phase Epitaxy)

- CVD (Chemical Vapour Deposition)

Na epitaxia em fase liquida (LPE) o substrato é colocado

sucessivamente em contacto com soluções supersaturadas de ele-

mentos que formarão a película.

Na epitaxia em fase vapor (CVD), obtém-se a pirõlise do

semicondutor desejado sobre o substrato aquecido, através de

compostos gasosos introduzidos em um reator. A dopagem é obtida

através da introdução de gases apropriados. Quando a pirõlise se

dá por meios de compostos organo-metálicos, a técnica de cresci-

mento se denomina MOCVD (Metal-Organic Chemical Vapour

Deposition).

Neste trabalho, enfoca-se mais detalhadamente a técnica

de crescimento por MBE. Informações adicionais sobre as outras

duas técnicas podem ser encontradas em (2-2).

15



Na epitaxia por feixes moleculares, o substrate é colo-

cado em uma câmara sob ultra-alto-vácuo e em seguida, aquecido

convenientemente. Fluxos moleculares dos elementos que comporão

as películas semicondutoras e os dopantes intencionais, são di-

rigidos sobre o substrato a taxas controladas (ver a figura 2-6)

porra substrato

células de efusco

Fig. 2-6: EtqueM d* c í u n de crescimento por MBE.

Cada uma das espécies químicas é evaporada em fornos denominados

"células de efusâo". Obturadores colocados & frente dessas célu-

las possibilitam o controle quase instantâneo dos feixes molecu-

lares, permitindo a obtenção de perfis de crescimento abruptos e

um fino controle da dopagem. As principais vantagens do MBE são:
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um fino controle da dopagem. As principais vantagens do MBE são:

- Ótima qualidade morfológica da superfície.

- Monitoração in situ das camadas crescidas.

- Controle da espessura, composição e dopagem das

canadas.

As desvantagens se restringem à necessidade de ultra-alto-vácuo

(a10~10torr) e ao fato da técnica ser relativamente cara e com-

plexa.

0 ultra-alto-vácuo na câmara de deposição é necessário

para se evitar que impurezas nSo-intencionais se agreguem às ca-

madas semicondutoras. Além disso, a presença dessas impurezas

reduz o livre caminho médio do fluxo molecular. Após cada aber-

tura da câmara para introdução de amostras ou recarregamento das

células de efusão, deve-se submetê-la a um tratamento térmico

para que haja desorç&o das moléculas absorvidas em suas paredes.

O porta-amostras possui duas finalidades: suportar e a-

quecer o substrato, o seu material deve ser de alta pureza, de

baixa pressão de vapor e inerte a altas temperaturas. Normalmen-

te, o substrato é fixado sobre o porta-amostras por pressão ou

solda de índio. Para maior uniformidade da película, o porta-

amostras é munido de movimento giratório.

Para uma boa qualidade das camadas , deve-se ter o con-

trole da uniformidade, da pureza e da intensidade dos feixes mo-

leculares. Além da necessidade de que o material da célula de

efusfio seja ultra-puro, é usual resfriar as paredes da câmara de

crescimento para se evitar a desorç&o de substâncias indesejá-

veis. A uniformidade e a intensidade do fluxo são funções prin-
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cipalmente da forma e da temperatura da fonte, respectivamente.

Além dos dopantes intencionais há sempre a possibilidade de in-

corporação de dopantes não-intencionais, onde o mais comum é o

carbono oriundo do ambiente (ver a seção 4-4).

Maiores informações sobre a técnica de MBE podem ser en-

contradas em [2-3) e [2-4].

2.4 - Algumas propriedades do GaAs

O GaAs é um cristal semicondutor cuja estrutura

cristalina consiste de um cubo de face centrada de As,

intercalado com um outro idêntico de Ga (ver a figura 2-7) . A

(a) C»)

Flg. 2-7 s a) Estrutura cri (tall na do Caas.

b) Plano (1 1 1) da estrutura.
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rede do Ga se encontra deslocada de 1/4 da diagonal princhpal da

rede do As. Os dados referentes a esta figura se encontram no

quadro 2-II.

No espaço reciproco, a estrutura cristalina do GaAs

(fcc) se transforma em um cubo de corpo centrado (simetria bcc)

cuja 1- zona de Brillouin é um octaedro truncado (ver a fig-

2-8). Nesta figura, t é o vetor de translação da rede reciproca

e Aq s Ak / (2ir/A).

Quadro 2-11: Alguns dados r e f e r e n t e * a f 1 q . 2-7

para T = 300k [ 2 * 5 ] .

arecta do cubo

dial, entre o* dota vi -
zinho* a a i i prrfxlsios

volute do cubo

vol. da célula unitária

densidade nolecular

densidade atSalca

peso ao 1 ecular

dans 1 dada

5.653 A

2.448 Â

1.807xl0'2 2cm3

4.517x10 "2cm 3

2.214xl02 2cm3

4.428xl02 2cm3

144.642 UMA

5.317 g/cm3
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!•»! ' 14 r/A). |A«i •

Flq. 2-8: a) 1- 2ona d« BrlIIouin do GaAs.

b) VI *t» superior - plane (Oil).

A estrutura de bandas do GaAs está representada na

figura 2-9. Nota-se que os três máximos da BV e o mínimo da BC

se localizam no centro da 1- zona de Brillouin (posição r(000)),

confirmando que o GaAs é um semicondutor de gap direto.

Jl V,K

F l j . 2-9: Estrutura da banda* d* anargla

do CaA* a 300K [ 2 - 6 ] .
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De acordo com a ref. [2-7], o gap de energia do GaAs va-

ria com a temperatura da seguinte forma:

1.519 - < 5- 4 0 5 * 1 0 > T 12-11)
T + 204

em que £g é dado em eV e T, em K. Logo, os valores para £g são:

300K -» 1.422eV ; 77K -» 1.508eV ; 4.2K -» 1.50eV (2-12)

Uma vez que a BV apresenta curvaturas menores do que a

BC no centro da 1- zona, a massa efetiva dos buracos é maior do

que a dos elétrons pois:

dk2
(2-13)

Isto significa que a resposta dos elétrons à aplicação de um

campo elétrico {moLilidade eletnãnica) é mais rápida do que a

dos buracos. De acordo com a ref, [2-8]:

m* = 0.067n\o ; m* =0 .50 Orno ; m*
e QT} DX

0.120mo

Note que nas proximidades do ponto r as bandas são aproximada-

mente parabólicas (curvatura constante). Assim sendo, o tensor

massa efetiva é diagonal e múltiplo da matriz identidade. Por-

tanto, a massa efetiva é isotrópica podendo ser representada pe-

la forma simples da equação 2-13.
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Impurezas de Si (dopantes) na rede cristalina do GaAs

ocupam preferencialmente os sítios do Ga, criando um nivel doa-

dor a 5.85meV abaixo do mínimo da BC. Entretanto, os átomos de

Si podem ocupar também os sítios do As (caracter anfótero) cri-

ando um nivel aceitador a 35.2meV acima do máximo da BV [2-8].

Devido ao caracter predominantemente doador do Si, a impureza

aceitadora usualmente introduzida no GaAs crescido por NBE é o

Be, que cria um nivel aceitador em torno de 30meV acima da BV.

2.5 - Heterojunções

Uma helenajunçàa (HJ) é obtida pela superposição de ma-

teriais semicondutores distintos, de modo a se obter uma inter-

face abrupta. Metenajunç&a múltipla (HJM) é o nome dado ao ar-

ranjo onde há mais de uma interface. Um caso muito interessante

da HJM é a aupet-oede (SR), formada pela superposição alternada

de finas películas semicondutoras A e B em um arranjo periódico

(figura 2-10).

A B A B A A B A B A

HJ HJM SR

Flg. 2-10: R «pret «nlaç i o t*qu«a^tlc* d*
h»l • r ojunçí» • .
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Novas técnicas de crescimento epitaxial, especialmente

MBE, levaran a um aprimoramento muito grande na obtenção de HJM

e SR. Essas estruturas são de enorme interesse para a ciência e

tecnologia, devido ao grande numero de propriedades especiais e

de novos fenômenos atribuídos a elas. Muitos dispositivos

eletrônicos tradicionais, tais como diodos retificadores de cor-

rente e transistores apresentaram um melhor desempenho e possi-

bilitaram novas aplicações ao serem construídos con base nas he-

terojunções. O mesmo ocorreu com dispositivos opto-eletrõnicos

tais como diodos emissores de luz (LED) e lasers. Além disso,

novos dispositivos têm sido desenvolvidos a partir das hetero-

junçôes.

Quando um elétron se move em uma HJ, a sua energia po-

tencial varia abruptamente na interface, de modo a se represen-

tar o perfil de potencial por um degrau. Essencialmente, todas

as propriedades especiais dessas estruturas decorrem do compor-

tamento eletrônico em potenciais previamente modulados.

Diferentemente dos semicondutores elementares (Si e Ge),

os III-V apresentam gap direto e são muito eficientes no que diz

respeito à opto-eletrônica. Uma característica muito importante

desses materiais é a possibilidade de formação de ligas com es-

truturas cristalinas semelhantes, possibilitando uma variação

continua do gap de energia em função da composição da liga. Con-

sequentemente, pode-se utilizar esses materiais na fabricação de

HJ, obtendo-se o perfil de potencial desejado. A única restrição

à confecção desses materiais é a diferença entre os parâmetros

de rede dos compostos bãsicos da liga (ver o quadro 2-III), pro-
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vocando o surgimento de defeitos que podem comprometer seriamen-

te a junção entre os dois materiais. Um bom casamento dos

Quadro 2-111: Alguns parâmetros de rede [ 2 * 9 ] , « 1 .

S.42

Ca»*

5.65

Al As

5.66

inP

5.B7

lnAs

6.06

C»Sb

6. t 0

AISb

6.14

parâmetros de rede ocorre para o GaAs (£« = 1.42eV) e o

AlxGat-xAS (6g = £9(x)). Os valores limites para Eq(x) são

1.42eV (x = 0) e 2.3eV (x = 1). Entretanto, deve-se evitar con-

centrações de Al muito elevadas pois para x > 0.4 o gap do

AlxGai-xAs se torna indireto [2-2]. Para x = 0.32 tem-se

€g = 1.82eV, possibilitando a obtenção dos sistemas quânticos

mostrados na figura 2-11, onde o comportamento eletrônico já é

bem conhecido.

Um fato a se considerar é que a diferença entre os gaps

de energia do GaAs e do Al Ga^ As (1.82 - 1.42 * 0.40) não
0. 32 0.68

ê repartida equitativãmente entre a BV e a BC, Medidas recentes

[2-10] têm mostrado que 60% dessa diferença (0.24eV) se destinam

à BC e o restante (0.16eV), à BV.

O próximo passo consiste em se estudar o poço quântico

formado pela heterojunçSo BAB mostrado na figura 2-12. Os

elétrons na região B, próximos da interface, convergirão para o

interior do poço aumentando ainda mais a concentração de porta-

dores. Ao se considerar a altura do poço muito grande em compa-

ração com as posições dos seus níveis de energia, sabe-se da me-
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0.24eV

BC

1.82eV .42eV

BV
0.16eV

A B B A B A B

GaAs AlxGai-xAs (x = 0.32)

F I 9 . 2-11: Repr esen t • «S o das bandas de energia
de i l i t e i a i qutnt icom t í p i c o s .

BC

ei

ei

62

BV B

0 . 2 4 «V

' 1 . 4 2 eV

0 . 1 6 eV

B

F l g . 2-12: Energias a 300K ne peça q u i n t t c o da l a r -
gura L. f o r a a d o pa las ha t a r e JunçSaa Í»B.
2 daf lne a d l r a e l o da c r e t e l x n t o .

25



cânica quántica elementar que esses níveis de energia se

dispõem aproximadamente da seguinte forma:

+
2m* 2m*L2

_ . kÜy « kS + ky
onde I

n = 1 , 2 , 3 , . .

em que as bandas foram consideradas parabólicas e n é o número

quãntico que define o estado do sistema. De imediato, dois as-

pectos chamam a atenção: a quantização de energia dos portadores

ao longo de Z (direção de crescimento da amostra), e a bidimen-

sional idade dos estados, isto é, os portadores podem se movimen-

tar com energia arbitrária (livremente) somente ao longo dos ei-

xos X e Y. Todavia, deve-se observar que para valores muito pe-

quenos de L, Si é muito grande e os estados ligados tendem a de-

saparecer do interior do poço. Ao contrário, se L 6 muito gran-

de, os níveis Sn são muito próximos e se localizam no fundo do

poço. Neste caso, o sistema se torna tridimensional. Cálculos

mostram que a bidimensionalidade do sistema se dá para 20Â a L s

330Â [2-12]. Na realidade, a altura finita das barreiras permi-

tem a penetração das funções de onda, possibilitando o tunela-

nento. Um outro detalhe interessante é que dentro do poço, o par

elétron/buraco (chamado de éccilon) torna-se mais comprimido e

consequentemente, mais ligado do que no material volumetricô
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(bulk). Isto gera a presença de picos de resson&cia excitônica

mesmo à temperatura ambiente, possibilitando uma série de apli-

cações em opto-eletrônica.

Uma característica interessante do gás de elétrons bidi-

mensional (2DEG) é a densidade ue estados. Sejam L» e Ly as di-

mensões da amostra nas direções dos eixos x e y, respectivamen-

te. No espaço recíproco, 2 estados ocupam uma área de

(2n)2/LjcLy. Então, o número de estados entre k e k + dk é

LxLykdk/n. Logo, a densidade de estados por unidade de área é:

20
nh

m*
2

(2-15)

cuja representação gráfica se encontra na figura 2-13. Conse-

quentemente, ao considerar-se populada apenas a primeira

sub-banda, a energia de fermi do 2DE6 é dada por:

Br = n h2 N»
m 1 (2-16)

2D

•*/Tlh

•*/nh2

"t I, •+G

rig. 2-13: D m d d i d t bl dlaansional d* «atados
para o« nfvala da «ncrgla do 2DEG.
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Um exemplo típico é o poço com L » ÍOOA • N> « 1012elétrons/cm2.

As equações 2-14 e 2-16 revelam que, nesse caso, apenas o pri-

meiro nível se acha ocupado pois Br • 35 meV enquanto ffi * 57

meV e €2 = 228 meV. Logo, somente os poços mais largos com bas-

tante elétrons 6 que terão os níveis superiores populados.

Um outro perfil de potencial de grande interesse é pro-

porcionado pela fieUnatunçàa com dapaq/m. neULuoa (ou madutaçôa

pan dapaç&n), onde se dopa apenas o material de gap maior. O e-

quilíbrio de cargas leva A formação de um poço quAntico

assimétrico, onde se forma um gás de elétrons. A grande vantagem

dessa estrutura é que estando os elétrons afastados da regiio de

impurezas doadoras ionizadas, o fator de espalhamento para o mo-

vimento dos elétrons é reduzido enormemente. Portanto, a baixas

temperaturas, a mobilidade desses elétrons é extremamente alta.

A figura 2-14 ilustra este tipo de estrutura. O AlGaAS

F l « . 2-14: Perf i l àm UM htt«roj<m«lo
cea dop«4«B •• Icltva.
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não-dopado (hachuriado) é UB aspaçador cuja função é controlar a

concentração de cargas no poço e diminuir a interação coulombia-

na entre os doadores ionizados e o gás de elétrons.

2.6 - Transporte de cargas eu semicondutores

A condução elétrica nos materiais semicondutores se dá

por meios dos elétrons excitados para a BC e/ou dos buracos pre-

sentes na BV. Uma vez que o potencial periódico da rede já está

incluído na massa efetiva, o movimento dos portadores é total-

mente livre com exceção das colisões entre eles mesmos ou com

impurezas ou defeitos, ou ainda com vibrações da rede cristali-

na. Após cada colisão, o vetor velocidade do portador varia a-

bruptamente, de modo que na ausência de campos externos, o seu

movimento entre duas colisões sucessivas é livre. Na presença de

um campo elétrico í, a equação de movimento dos elétrons é:

dt T

em que e é a carga eletrônica (1.6 10"19c), v* é a velocidade de

arraste (drift) do elétron e x é o tempo de relaxação. 0 terno

m*vd/r representa a força de fricção oposta ao movimento do por-

tador. No estado estacionário, obtém-se:

vd - 'I E - |iE (2-17)
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em que a constante de proporcionalidade u e denominada mahUUia-

de eletnânica e mede a resposta dos portadores à aplicação do

campo elétrico. A figura 2-15 mostra a mobilidade eletrônica do

GaAS em função da temperatura, enfatizando o processo de espa-

lhamento predominante em cada faixa de temperatura.

Fig. 2-15: Dependência da aobtltdadc do G«A«

(tlpo n) COB a teatpcratura [ 2 " 1 3 ] -

Sendo n o número de elétrons por unidade de volume, a

densidade de corrente é:

í - -neva (2-18)

Então, usando-se a equação 2-17:

1 - at (2-19)
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onde a constante de proporcionalidade entre a corrente e o

campo,

(2-20)

é denominada condutividade etétnica. Quando o transporte se dá

por mais de um tipo i de portadores, a condutividade total será;

cri

onde ai 6 dado pela equação 2-20. Uma vez que a massa efetiva ê

na realidade um tensor, a condutividade também o será e portan-

to, depende da direção cristalina. 0 inverso da condutividade,

p - a'1 (2-21)

é denominado neai/Uiuidade eléinica. Esses dois parâmetros sâo

característicos de cada amostra do material semicondutor. Note

que a forma genérica da equação 2-19 é tensorial. Se o campo

elétrico aplicado náo é muito elevado, o* náo é uma função de ^ e

a equação 2-19 se identifica com a lei de Ohm.

Ao se aplicar o campo magnético $ perpendicularmente à

corrente "J, surge um outro campo elétrico (efeito Hall) conforme

mostra a figura 2-16. Tratando este problema como na referência

[2-12], primeiramente escreve-se a equação de movimento para

os elétrons:
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(2-22)

de modo que no estado estacionário:

Utilizando-se as equações 2-18 , 2-20 e 2-21; obtém-se:

portanto,

ne

Ex "I r p B/ne I

Ey J [ -B/ne p J (2-23)

,-; !^TT77

ri«. 2-16: Cftlto H«ll clitalco.
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onde p = n*/ne2T - 1/neti é a lenUUiMidade longitudinal. Em

notaçSo tensorial tem-se t « 'pl.~$ , de modo que:

p« pxy 1 f p B/ne ]
= (2-24)

Pr» pyy J I -B/ne p I

Note que a presença do campo magnético B* quebra o alinhamento da

corrente ̂  com o campo elétrico Ê, confirmando a natureza tenso-

rial da resistividade *~p*. O campo Ey é denominado campo Jfatt e

a resistividade transversal

B/ne (2-25)

é denominada de ae&iatUúdcuíe Ho«. A constante de proporciona'

1 idade entre pxy e B é chamada de canatante Hail (RH), i s t o é:

RH = 1/ne (2-26)

A figura 2-17 mostra um arranjo experimental para se medir a

constante Hall de um dado semicondutor. Em termos desta figura,

a constante Hall é dada por:

RH = (VH/I)Bd (2-27)

em que d é a espessura da amostra, X é a corrente • VH é a

tensão Hall (medida transversalmente na amostra). A partir da de-
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terminaç&o de RH, calcula-se o tipo e a densidade de portadores

(ver a equaçSo 2-26). Na maioria dos casos, o tempo de relaxaçfto

T não ê o mesmo para todos os portadores, mas depende de sua e-

nergia. Ndsses casos, a constanre Hall deve ser multiplicada por

um fator que, em geral, varia entre 1 e 2. Para amostras de GaAs

em campos superiores a 3.0T, este fator vale aproximadamente 1

[2-14]. Deve-se notar ainda que a determinação experimental de

RH é importante para o cálculo da mobilidade do portador, pois

das equações 2-20, 2-21 e 2-26 obtem-se:

|RH| (2-2S)

fig. 2-17: Arranjo tradicional usado
•«lidas d* «f.lto Hall.

34



Se a amostra tem espessura desprezível (bidimensional),

a equação para a constante Hall continua sendo a 2-26, exceto

pela omissão do parâmetro d (espessura). Nesse caso, a unidade

da resistividade passa a ser apenas Q mas é comum denotá-la por

n/a salientando o caracter bidimensional da amostra.

Finalmente, enfatiza-se alguns pontos. Tratou-se o efei-

to Hall de uma forma bem simplificada, válida somente para semi-

condutores com superfícies esféricas de energia constante. Um

tratamento mais geral inclui transportes na BC e na BV, além de

considerar múltiplos máximos e mínimos e superficies elipsoidais

de energia constante. Os valores de x, além de náo serem os mes-

mos para elétrons e buracos, dependem da energia dos portadores

e dos processos de espalhamentos sofridos por eles. Tratamentos

mais rigorosos devem levar em conta os diferentes "papéis" exer-

cidos pelas cargas em diversos estados. Para campos elétricos

elevados começam a aparecer efeitos de não-linearidade na mobi-

lidade. Campos superiores a aooov/cm, além de saturar a veloci-

dade de arraste dos portadores, podem implicar em mobilidade

diferencial negativa bem como originar ionização por impacto [2-

15, 2-16]. Partindo-se da equação de transporte de Boltzmann,

mostra-se que os resultados dessa seção são válidos somente na

aproximação de campo magnético fraco. Caso contrário, termos em

ordens mais elevadas de B devem ser incluídos na equação para RH

[2-14]. As propriedades de semicondutores em altos campos

magnéticos são temas atuais de pesquisas envolvendo diversas

áreas de aplicação.
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CAPITULO 3

MAGNETO-TRANSPORTE EM UMA HETEROJUNCÀO

COM DOPAGEM SELETIVA.

3.1 - Sub-bandas de energia para a aproxiaaçto

triangular

A heterojunçao com dopagem seletiva foi brevemente apre-

sentada no final da seção 2-5. Em uma HJ GaAs/AlGaAS:n, os

elétrons se transferem da canada de potencial mais alto (AlGaAs)

para a de potencial mais baixo (GaAs) até que o equilíbrio seja

estabelecido pelo alinhamento dos níveis de Fermi das duas cama-

das. Este alinhamento distorce as bandas na região da interface,

de modo que os elétrons ficam confinados em um poço quàntico

muito estreito cujo formato é aproximadamente triangular (figura

3-1). Assim sendo, os elétrons permanecem muito próximos da in-

terface comportando-se como um gás de elétrons quase bidimensio-

nal (2DEG). Sendo a largura do poço da ordem do comprimento de

onda de De Broglie desses elétrons, o movimento deles se torna

quantizado na direção z (direção de crescimento), 'permanecendo

livre apenas no plano xy paralelo à interface. Devido ao formato

complicado do poço, a estimativa da posição dos níveis é muito

difícil. Entretanto, usando-se a aproximação triangular (figura

3-2) para o poço, este problema é facilmente resolvido.
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n - A l G a A s

• * •

CaAa

F i g . 3 - 1 : P e r f i l da B C de uaa hetereJuncle

n - A I C « t i / C * A i . Z d e f i n e a direção

de c r e s c l a e n t o da • • o s t r a (per-

p e n d i c u l a r a I n t e r f a c e ) .

V{2) = eEZ

Fig. 3 - 2 : A p r o x l a a ç â o t r i a n g u l a r para a peço

da f i g u r a a n t e r i o r . 0 caapo eletrl

co 4 d e n o t a d o por E e a barreira i

c o n s i d e r a d a I n f i n i t a .
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A equação de Schrõdinger para a região z *• 0 desta figu-

ra 6:

* V + eEz 1 #(2) = e *(z) (3-1)

em termos da variável adimensional u definida a seguir:

u s (2m*eE/h2)1/3 (Ê/eE - z) (3-2)

a equação 3-1 fica:

2*
+ u* = 0 (3-3)du2

cuja solução finita para todo z E O é:

*(u) = C A(-u) (3-4)

em que C é uma constante de normalização e A(u) é a função de

Ainy. No caso particular do 2DEG, os elétrons se encontram muito

próximos da interface, de modo qae apenas os pequenos valores de

z são relevantes. Assumindo-se que os valores típicos de u são

positivos e muito grandes, o comportamento assintõtico da função

de Airy possibilita reescrever a equação 3-4 da seguinte forma:

*{u) ^ sen( -§- u3/2 + -J- ) (3-5)
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Impondo a condição de que a penetração da função de onda do

elétron na barreira seja nula, obtém-se:

3TTE .2/3 , _ _ /A ^
— ~ } ( n " !/4 ) (3-6)

onde n = 1,2,3,.... A equação dePoisson conduz ao seguinte re

sultado para o campo elétrico E:

(3-7)

em que 6o é a permissividade do vácuo, er é a constante

dielétrica do GaAs (12.25) e N» é o número de elétrons por uni-

dade de área do 2DEG. Substituindo a equação 3-7 na 3-6,

obtém-se:

e = Í h 2 \1/3 i 3ne2 M ^ 3 - ... .2/3 ,_ _.
&n ( 2m* } J 2coer

 N t } ( n - 1/4 ) (3-8)

Para o caso particular do GaAs, tem-se:

6n = (1.4 x IO"6) (N.)2/3 (n - l/4)2/3 (3-9)

onde N« é dado em cm*2 e a energia Sn, em meV. Considerando-se

um 2DEG típico em que N» = 4 x ioncm'2:

Sn • 76 (n - 1/4)^meV (3-10)
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Logo, a separação entre a 1- e a 2- sub-banda é de:

62 - §1 = 48 meV

Por um outro lado, a equação 2-16 fornece o seguinte valor para

a energia de Ferni desse 2DEG:

6F = 14 meV

Significando que apenas a 1* sub-banda se encontra populada (ver

figura 3-3). Portanto, de acordo com este cálculo, somente para

concentrações muito elevadas (acima de 1013cm~2) é que se deve

levar em conta a 2- sub-banda. Na verdade, a presença dos

elétrons distorce a BC reduzindo este valor. Na prática, a

2-sub-banda começa a ser ocupada para concentrações acima de

aproximadamente 1012cm"2.

Flg. 3-3: Ocupação da* aub-bandas d* anargla 4* \m 2DEC
típico, líxy 4 o atfdulo do voter de onda d o a-
lttron ao longo do plano da carga*, Isto i,

\Á * ky
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A heterojunção com dopagem seletiva foi inicialmente

proposta por Esaki e Tsu em 1969 [3-1] e teve suas potencialida-

des comprovadas por Dingle e Stõrmer em 1978 [3-2]. A idéia cen-

tral dessa HJ é o 20EG que se forma na camada de GaAs nas proxi-

midades da interface. Sob baixas temperaturas, a mobilidade des-

se gás de elétrons ê altíssima pois os elétrons se acham espa-

cialmente separados dos íons que lhes deram origem e o espalha-

mento por impurezas ionizadas é reduzido drasticamente. A mobi-

lidade pode ser aumentada ainda mais com a inserção de uma cama-

da de AlGaAs não dopado (espaçador) entre a camada de GaAs e

n-AlGaAs. Entretanto, deve-se notar que a mobilidade não aumenta

continuamente com a largura do espaçador, pois um alto número de

elétrons no poço também é importante no que diz respeito à blin-

dagem dos íons.

3.2 - Campo magnético perpendicular à interface

da hetero junção: níveis de Landau e osci-

lações de Shubnikov -de Haas

Classicamente, um portador movendo-se livremente com ve-

locidade v no plano xy adquire movimento circular ao ser subme-

tido a um campo magnético B* = Bz. 0 raio e a freqüência da

órbita são R * m*v/eB e uc • eB/m*, respectivamente. Logo, o

tratamento clássico permite qualquer órbita para o movimento e

consequentemente, prevê um espectro continuo de energias.
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Quanticaraente, o resultado é bem diferente. Para

verificar isto, note que o hamiltoniano para o elétron livre é:

H - -£r- { p* + eX )2 (3-11)

onde e = 1.6 x io~19C . X e p* sSo os operadores correspondentes

ao vetor potencial magnético (B* = v* x X) e ao momento cristalino

do elétron, respectivamente. Usando-se as coordenadas cartesia-

nas e o calibre de Landau:

t = (0,0,B) ; X = (0,xB,0) (3-12)

obtém-se:

H

em que,

Xo " x + -TO

Sendo o termo em x do hamiltoniano acima análogo ao do oscilador

harmônico de freqüência u« centrado no ponto Xo, o espectro de

energias deve ser dado por:

( 0 + 1/2 ) hue + h
2*l (3-1S)
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onde 0 « 0,1,2,3,... define o estado quàntico do elétron. Por-

tanto, sob a ação do canpo í > Bz, o soviaento eletrônico i li-

vre apenas na direç&o Z, enquanto que nas direções X e ¥ ele é

restrito aos níveis de energia especificados pelo núaero quãnti-

co J3, denominados ninei* de landau.

Portanto, Ao se aplicar o caapo 3 • Bz sobre o 2DEG da

figura 3-2, o Boviaento eletrônico torna-se totaIsente quantiza-

do. De acordo com as equações 3-8 e 3-15, o espectro de energias

será:

S$ « *ff + ( 0 + 1/2 ) hue (3-16)

onde considerou-se populada apenas a 1- sub-banda. Graficanente,

essa situação pode ser visualizada pela figura 3-4. Observando-

(*) (b)

hUe

hue

hUc

e
Sr -

\ \

\ ' JBi

JBa

hue

hue

P - 2

e= o

m*/irh2 Ds

( Dmsldad* d* estados )

Flg. 3-4: Espectros 4« (Mrf l t t do 2DCC na avsSncla ( • )
a presença ( b ) do caapa aaan^tleo. Da r e p r e -
sent* a tf eo,eneresecneI a de cada nírel da Lan-
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se que cada nível de Landau absorve hue níveis do 2DE6 , a dege-

nerescência por unidade de área de um dado nível de Landau é:

Ds = ( m*/nh2 ) ( hue ) « -^- B (3-17)

Para os valores de B em que o número de portadores é um múltiplo

inteiro da degenerescéncia, o espalhamento e consequentemente a

resistividade, sSo enormemente reduzidos. Estas oscilações da

resistividade em função do campo magnético são denominadas oaci-

taçãea de fhubnihw-de. HOOA. Assim sendo, a resistividade lon-

gitudinal (pxx) apresentará um mínimo toda vez que:

Ns = rDs = 27e B (3-18)

onde 7 é um número inteiro positivo. Considerando-se dois

mínimos consecutivos e a densidade de elétrons (Ns) constante,

tem-se:

1 - *,-, ' ', - -Hr- < Tia- - -ir >

Isto significa que as oscilações de Shubnikov-de Haas (SdH) são

periódicas em relação ao inverso do campo magnético. Logo, a

densidade de portadores pode ser determinada por:

Ns - - P - A (3-20)
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em que A é a freqüência das oscilações em l/B, isto é:

1 ,,.„,

ir (3 21)

Quando duas ou mais sub-bandas estão populadas, o

gráfico da resistividade em função de l/B é uma composição de

diversas oscilações com diferentes freqüências pois as

populações das sub-bandas diferem entre si. Neste caso, para se

obter o número de sub-bandas ocupadas e as respectivas

populações através das medidas de Shubnikov-de Haas, geralmente

é necessário fazer uma transformada de Fourier nos gráficos de

pxx versus l/B. Cada freqüência de oscilação corresponde a uma

sub-banda ocupada cuja população é dada pela equação 3-20.

Na realidade, a energia térmica, bem como as impurezas

ou defeitos do cristal, geram um alargamento nos níveis da figu-

ra 3-4-b. Portanto, as medidas das oscilações de SdH devem ser

realizadas sob condições de baixas temperaturas e campos

magnéticos elevados pois, para se eliminar a possibilidaâe de

que o elétron seja excitado termicamente, deve-se ter huc»kT.

Para o GaAs, por exemplo, esta condição corresponde a:

B » 0.2T , se T • 4.2K

B » 4.0T , SC T = 77K (3-22)

B » 15.0T , se T = 300K
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3.3 - Campo magnético paralelo i interface da

heterojunçâo: Resultados teóricos.

Na seção anterior, estudou-se os efeitos de um campo

magnético aplicado na direção de crescimento da amostra, ou se-

ja, perpendicularmente à superfície da amostra. Considere agora

o caso em que o campo ê aplicado paralelamente à interface (ou

seja, à superfície da amostra), conforme mostra a figura 3-5.

Neste caso, diz-se que o campo é planan.

n-AlGaAs

f.

V(z)

GaXs

F l g . 3 - S : H e t e r o j u n c a o s u b n e t I d a a U B caapo m a g -
n é t i c o p l a n a r ( p a r a l e l o a i n t e r f a c e ) .

Seja V(z) a função que descreve o potencial eletrostáti

co da figura 3-5. 0 hamiltoniano de uma partícula submetida si

multaneamente a este potencial e a um campo magnético é:

H )2 + V(z) (3-23)

Sendo I • By « X « -zBx, os elétrons podem ser descritos pela

seguinte função de onda:
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• = exp(i x k>) exp(i y ky) *(z) (3-24)

em que *(z) e a função que satisfaz a equação de Schrõdinger u-

nidimensional abaixo:

^Í

(3-25)

Mesta equação, wc ê a freqüência de ciclotron (uc = eB/m*) e l é

o comprimento magnético (t2 « h/eB). O último termo da expressão

entre colchetes é o potencial magnético UB(Z), definido por:

UB(Z) • '" 2 (Z + k*rr (3-26)

Uma vez que t é paralelo a y, a componente y do movimen-

to eletrônico permanece inalterada.

A análise do movimento no plano xz é mais complicada,

porque depende das soluções da equação 3-25. Devido à complexi-

dade da função V(z), a resolução desta equação é muito difícil,

exigindo uma solução numérica. Visando a um esclarecimento me-

lhor do problema, primeiramente discute-se os resultados cor-

respondentes aos calculam numénlcon e em seguida, analisa-se as

soluções analíticas da equação oriundas da aftnoximação

panabátlca para V(z), mostrando que esses resultados são quali-

tativamente similares àqueles, em vários aspectos.
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3.3.1 - Resultados numéricos:

Na referência [3-3), a equação 3-25 é resolvida au-

to-consistentemente com a equação de Poisson que define o poten-

cial V(z). Os resultados desses cálculos são mostrados nas figu-

ras 3-6, 3-7 e 3-8, onde se considerou Ns = 5.Oxioncm~2.

A figura 3-6 mostra que, assim como no caso do campo

perpendicular à interface (ver a equação 3-14), o campo planar

(=//y) também desloca a função de onda dos elétrons. A figura

mostra ainda o aumento do nível de Fermi com o campo.

300

275

£100
ü

r

5 0 -

-
J f

-

[ f

t—i—

i •

—B-
— B-

i

0T
20T

^^

i

0 200 400
Z(Â)

Flg. 3-6: DesIocMwnto da função a* onda «letrinlca • do
nível da f i n l ((i ^ eoa o CM«« planar [ 3 - 3 ] .
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A figura 3-7 mostra a influencia do campo magnético pla-

nar sobre a dispersão da energia em relação ao movimento

eletrônico na direção x.

-0.020 0 0.060

a:

Flg. 3-7: Dlspersio da energia «• relação a kx para
o* elAron» do poço da figura 3-S.

Na ausência do campo magnético, a equação 3-25 se reduz

-hc

dzz 2m*
-)*(z) (3-27)

cuja solução é da seguinte forma:

(3-28)
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onde &m representa a quantizaçáo da componente z do movimento

eletrônico. Assim sendo, a dependência da energia com k* se res-

tringe apenas à energia cinêtica, explicando a simetria da curva

(a) da figura 3-7 em relação a k» = 0.

Para valores muito elevados de B, o termo em í2 do po-

tencial magnético torna-se desprezível e a solução da equação

3-25 tende a ser independente de kx. Isto justifica a menor cur-

vatura da curva (b) em relação a curva (a) da figura 3-7, signi-

ficando que o campo magnético planar provoca um acréscimo na

massa efetiva dos portadores que se deslocam na direção x. Con-

sequentemente, a densidade de estados também aumenta (ver a e-

quação 2-15) provocando uma diminuição na energia de Fermi do

gás de elétrons. Além disso, dependendo do sentido do movimento

dos elétrons na direção x, o campo magnético pode empurrá-los em

direção à região do GaAs ou em direção â interface. Devido à

presença da barreira, a densidade de estados (e a massa efetiva)

neste caso deve ser menor do que naquele. Isto explica a quebra

de simetria da curva 3-7-b em relação ao seu mínimo. Quanto mais

intenso for o campo magnético, mais visível será este efeito.

Apesar da velocidade de grupo desses elétrons que são forçados

em direção i interface ser maior, a corrente liquida permanece

nula pois esses elétrons são menos numerosos. É importante ob-

servar que essa quebra de simetria apresenta sérias implicações

nas propriedades de transporte elétrico do gás de elétrons. Por

exemplo, ao se ligar um campo elétrico t//-x simultaneamente a

um campo t//y muito intenso, os elétrons são forçados a se des-

locarem para essa região de densidade de estados muito baixa
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(proximidades da interface) e a resistividade p« do 2DEG deve

aumentar drasticamente. Neste caso, a heterojunção poderia ser

usada como um diodo de campo induzido. Esta interpretação ganha

mais força ainda diante dos resultados numéricos apresentados na

figura 3-8. Conforme era de se esperar, a intensidade deste e-

feito cresce com a intensidade do campo magnético.

O

1
20

rt«. 3-0: Variação da raalsttvited* te 2 D EC coa o caapo
•agnrftlcD (BagiMlo-realatinei • ) para os doía
••ntldo* da eorrante «létrlca [ 3 - 3 J .
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A superfície de Fermi (SF) ê a projeção do nível de

Fermi no espaço reciproco. A figura 3-9 mostra as superfícies de

Fermi correspondentes & figura 3-7. Na presença do campo

magnético, a superfície adquire a forma de pera, permanecendo

simétrica apenas em relação & direção do campo magnético.

(a) B = 0 (b) B * 0

Kx

F i g . 3-9: Superfície* de Feral cor-
respondentes V figura 3-7.

3.3.2 - Aproximação parabólica para V(z):

Suponha que o poço de potencial onde o 2DEG está confi-

nado (fig. 3-5) seja parabólico, isto é:

(3-29)

Então, os dois últimos termos do hamiltoniano da equaçio 3-25

podem ser dados por:
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(3-30)
zm*

Submetendo esta equação à seguinte mudança de variáveis:

2 = 2' -

obtém-se:

fm*(l + (<Jc/(Jo)2)loto
HxI z'2 + " M ^ (3-32)

z 2[m*(l

Assim sendo, aquele hamiltoniano torna-se análogo ao de um

oscilador harmônico de freqüência u<> centrado no ponto z' - 0.

Segundo a equação 3-31, o campo magnético planar desloca

a função de onda do elétron de uma quantidade igual a:

concordando qualitativamente com o resultado numérico apresen-

tado na figura 3-6.

De acordo com a equação 3-32, a massa efetiva do oscila-

dor na presença do campo magnético passa a ser:

m*(B) - B* f 1 + -^- ] (3-34)
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Note que m*(0) - m*. Isto significa que o campo planar provoca

um acréscimo na massa efetiva do portador, justificando assim a

menor curvatura da curva (b) em relação à curva (a) da figura

3-7. Das equações 2-16 e 3-34, obtém-se:

eiTi"] (3-35)

o que explica a diminuição da energia de Fermi com o campo, con-

forme mostra a referida figura.

Das equações 3-25 e 3-32, conclui-se que o espectro de

energias do 2DEG confinado em um poço parabólico submetido a um

campo planar é:

= (n + -|-)h (uf + uf)1/2 + h2k2

(3-36)

em que n = 0 , 1 , 2 , . . . é o número quântico relativo à componente z

do movimento eletrônico. Este resultado explica o deslocamento

em energia da curva (b) em relação â curva (a) da figura 3-7,

d e n o m i n a d o rf^vfWfunçnto úi(Xfí\Qo/\jétLcQ.
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A superfície de Fermi oriunda da equação 3-36 é a elipse

da figura 3-10, cuja razão entre os semi-eixos maior e menor é:

Ry
1 + ül (3-37)

Ky A

Fig.3-I0: Superf íc ie de Ferni do 20EC confinado e» o»
poço parabol l c o sob » a cio de u> caapo p l a n a r .

Note que na ausência do campo, essa elipse se transforma na cir-

cunferência da figura 3-9-a. A simetria da elipse em relação a

ky decorre do fato do campo magnético não afetar o movimento do

portador na direção paralela a ele. A simetria em relação a kx

se deve à própria simetria espacial do poço parabólico, isto é,

ao mudar de sentido em relação a t*, o elétron é empurrado para

o outro lado do poço e consequentemente, continua a "enxergar" o

mesmo potencial de outrora. Portanto, esta simetria somente se-

ria quebrada se o poço fosse assimétrico. Neste caso, a elipse

adquiriria a forma genérica (pêra) da figura 3-9-b.
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3.4 - Descrição, preparação e caracterização das

amostras

A estrutura das heterojunções estudadas está representa-

da na figura 3-11. A vista lateral mostra o poço onde o 2DE6 es-

tá confinado. Sobre a superfície da amostra, foram depositados

pequenos pontos de In segundo a geometria de ponte Hall. Para

isto, utilizou-se um microscópio que assegurasse a correta

posição dos pontos. A difusão do In até a região do 2OEG (con-

tactos elétricos) foi obtida através do aquecimento da amostra

(350°C durante 15 minutos) em uma atmosfera de 15% de Ha e 85%

de N2.

soou

~ 200A

2DEC

Fl g . 3 . 1 1 : F i r f ! 1 d* o u h « t • r v J u n ç l o c c t d o p t g n
• • l e t i v a . £ • •' a l a r g u r a do « * p a ç a d a r .
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A caracterização das amostras foi feita através do

método de Van Der Fauw. descrito a seguir. Sejam 1, 2, 3, 4 qua-

tro contactos elétricos periféricos quaisquer da amostra (ver a

figura 3-12). Ao s« passar a corrente 13* entre os contactos 3 e

4, surge una diferença de potencial Viz entre os pontos 1 e 2.

Definindo-se:

«*« • I -£•

Flç. 3-12: A i t i t r i de contorne arbitrário

cost contact os periféricos.

a resistividade do 2DEG [3-4 , 3-5] é dada por:

p - 4.532 R f(r) (3-3S)

onde:

- R « (Rl2,3« + R».4J) / 2

- r * Ri2,34 / R23.41 (o maior pelo menor)

- f(r) é o fator de correçio dado pela figura 3-13.

57



O subscrito "vp" indica que a resistividade foi nedida pelo

método de Van Der Pauw.

id*

Flg. 3-13: Fator de correção usado no cálculo da re-
reslstlv Idade pelo ai todo de Van Der Pauw.

O próximo passo consiste na determinação da constante

Hall (RH) . Para isto, aplica-se um campo magnético f perpendicu-

larmente à superfície da amostra e passa-se uma corrente I entre

dois contactos alternados (1 e 3, por exemplo). Medindo-se a di-

ferença de potencial V entre os outros dois pontos (2 e 4), a

constante Hall é dada por:

RH (3-39)

onde os subscritos + ou - representam os dois sentidos possíveis

para o campo magnético e a corrente elétrica.
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A grande vantagem em se medir a constante Hall por este

método está na eliminação de tensões indesejáveis provenientes

do desalinhamento da ponte Hall ou dos gradientes térmicos. Par-

tindo da equação 3-39, o número de portadores por unidade área

do 2DEG é dado por:

Ns = -JL- (3-40,

onde e = 1.6 x 1O~19C. Finalmente, a mobilidade Hall dos

elétrons ê dada por:

f- (3-41)
vp

Este método foi desenvolvido para uma amostra ideal de

espessura constante e cora os contactos puntuais localizados exa-

tamente em sua periferia. Maiores informações, bem como a magni-

tude dos erros introduzidos guando se trata de uma amostra real

podem ser encontradas nas referências [3-4], [3-5], e [3-6].

Para as medidas de magneto-transporte sob campo planar,

utilizou-se das seguintes amostras:

— amostra ifi 1: Crescida por MBE na universidade de Nottingham,

Inglaterra, por M. Henini, identificada por

NU76S.
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- amostra N- 2: Crescida por MBE na UFMG, pelo grupo do prof. A.

G. de Oliveira, identificada pelo número 79.

- amostra N- 3: Crescida por MBE na universidade de Nottingham,

Inglaterra, por M. Henini, identificada por

S8.4.87.SI.

Os resultados das medidas de Van Der Pauw para essas amostras se

encontram no quadro 3.1.

QUADRO 3 - 1 : CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS A 7 7 1

p

RH

Ns

"H

AMOSTRA

le ( Â )

VP <n/Q>

(107cm2/C)

' " ' • - - •

(105cm2/Vs)

•

300

90.0

1.316

4.7

1.45

2

150

67.3

0.6935

9.0

1.03

3

400

147

2.378

2.6

1.62

Em todas as três amostras, a concentraçSo de Al nas ca-

madas de AlGaAs é de aproximadamente 30% e a concentraçSo de Si

na camada de n-AlGaAs é de 1.0 x 1018cm"3.
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3.5 - Medidas de transporte elétrico sob campo

magnético planar

O objetivo básico deste capítulo é verificar a variação

da resistividade p do 2DEG com o deslocamento lateral das

funções de onda eletrônicas, proveniente da aplicação do campo

magnético planar sobre o 2DEG confinado no poço guântico

assimétrico da heterojunção, conforme discutido anteriormente

neste capitulo. A princípio, espera-se obter um comportamento

para a resistividade semelhante aos resultados do cálculo

numérico apresentados na figura 3-8. Nessa figura, considerou-se

o campo magnético fixo no sentido y. O deslocamento lateral dos

elétrons nos sentidos ±z foi obtido simplesmente pela inversão

da corrente, isto é, quando se aplicou a corrente no sentido ne-

gativo do eixo x (E7/-X), OS elétrons se deslocaram em direção à

barreira e a resistividade aumentou enormemente. Ao se aplicar a

corrente no sentido contrário, verifica-se um aumento mais sua-

ve. Neste trabalho, o aparato experimental diferiu da "montagem

teórica" no seguinte aspecto: $ixau-ae o comente e UvnenLeu-ae

a campa magnética. 0 objetivo dessa modificação foi o de evitar

que os problemas inerentes aos contactos elétricos falseassem as

medidas. O procedimento da medida está ilustrado na figura 3-14.

Note que o campo B* desloca os elétrons em direção à interface

enquanto o campo B-, na direção contrária & interface (região do

GaAs).

O resultado das medidas foi normalizado em termos da

resistividade a campo nulo da seguinte forma:
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Pxx (B) VKX

Vx«
(B)
(0) (3-42)

B-

Fig. 3 - 1 4 : t t q u e u usado nat t i d U n dt t t g n t t o -
r e i l i t l n c l a co i o campo p l a n a r .

A fonte de corrente utilizada foi fabricada no próprio

departamento de física da UFHG. Os dados experimentais foram ob-

tidos mediante um sistema automatizado, com a leitura direta da

tensão Vxx simultaneamente à leitura do campo magnético através

de interfaces GPIB dos multlmetros Keithley (modelo 195A) e de

um computador compatível com um IBM PC / AT. 0 programa de auto-

matização foi desenvolvido por Gilberto Medeiros Ribeiro.

A condição de que a amostra fosse submetida a campos

magnéticos elevados sob baixas temperaturas foi obtida através

de um magneto supercondutor da "Criogenic Consultants Limited",

Inglaterra, capaz de atingir campos magnéticos de até 13.2T a

4.2K. Neste sistema, o campo magnético é vertical e a sua inten-
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sidade é controlada pela corrente que circula na bobina super-

condutora imersa em He líquido. O equipamento é provido de um

medidor de nível de He e de um sistema de temperatura variável,

possuindo como sensor de temperatura uma resistência de RhFe. o

enrolamento externo da bobina é de NbTi e o interno, de Nb3Sn. 0

diâmetro interno da bobina ê de 4.0cm nas a utilizaç&o do siste-

ma de temperatura variável reduz o diâmetro da câmara da amostra

(canal onde se insere a haste porta-amostra) para 2.3cm.

Inicialmente, realizou-se as medidas da magnetoresistên-

cia (fig. 3-14) utilizando-se uma haste porta-amostras nSo muito

apropriada, pois além de não garantir a perpendicularidde entre

B e I, ela permitia que uma componente de B (perpendicular à su-

perfície da amostra) gerasse efeito Hall. Mesmo assim, os aspec-

tos gerais das curvas obtidas foram bastante prometedores. Vi-

sando a resultados mais confiáveis, projetou-se uma outra haste

cujos detalhes são enfocados na figura 3-15. Sobre as mesas A,B

e C,D montou-se os soquetes, de modo que o campo magnético se

orientasse perpendicular e paralelamente a superfície da amos-

tra, respectivamente. Para que a orientação espacial (alinhamen-

to com o campo) dessas mesas não ficasse prejudicada, partiu-se

de uma peça cilíndrica maciça de latão esculpindo-a até que ela

atingisse a forma desejada. De cada soquete, ligou-se 14 fios a-

través do interior da haste até os conectores localizados em uma

caixa de Al na outra extremidade. A temperatura da amostra é me-

dida por meio de um sensor de RhFe colocado entre os soquetes B

e C.
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I At . *f* • IATÂ* .

D C B *

i f

\/ v

Fig. 3-15: Haste porta - M o i t r u para Bed Idas Hall

(soquctcs A • B) e de stagne t o r es lstcncla

sob caapo planar (soque tes C c D).

Entretanto, algum problema com o criostato que contém o

imã impediu a realização das medidas finais aqui na UFHG. Estas

medidas foram realizadas na UNICAMP (amostras 1 e 3), junto ao

grupo do prof. Eliermes A. Meneses, cujo magneto apresenta ca-

racterísticas semelhantes àquelas descritas anteriormente.

3.6 - Resultados e discussões

Os resultados das medidas da magnetoresistência para as

duas orientações do campo magnético sSo apresentados nas figuras

seguintes. Os gráficos mostram a variação de p/po com B.

Os resultados mostrados na figura 3-16 confirmam as

previsões teóricas. Primeiramente, verifica-se que o aumento da
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0.9

B(T)

rig. 3-16: Hagnato-raalatêncla sob c
da Mostra J.

planar
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resistividade dos elétrons defletidos em direção i barreira

(curva a) 6 muito mais pronunciado do que o dos elétrons defle-

tidos na direção contrária (curva b). Em segundo lugar, verifi-

ca-se também uma boa concordância quantitativa. Por exemplo, pa-

ra B = 10T esta figura fornece o seguinte resultado:

p(b) « 1.45

enquanto a figura 3-8 (cálculo teórico) fornece para esta mesma

razão o valor aproximado de 2.0. É claro que diante da série de

simplificações necessariamente envolvidas no cálculo, trata-se

de uma ótima concordância entre os resultados experimentais e

teóricos.

Um outro aspecto interessante é a presença da magneto-

resistência negativa na curva b (até 5.0T aproximadamente). A

interpretação feita aqui é que, ao ser defletido na direção o-

posta à barreira, o elétron se afasta dos centros espalhadores

oriundos dos defeitos da interface e a resistividade do 2DEG di-

minui. Para valores não muito elevados de B, este efeito da in-

terface concorre vitoriosamente com a magneto-resistência posi-

tiva do GaAs. À medida que o campo magnético cresce, os elétrons

se afastam cada vez mais da interface (diminuindo a intensidade

deste efeito) e a resistividade do 2DEG tende a crescer normal-

mente. Assim sendo, a intensidade da magneto-resistência negati-

va da curva (b) poderia ser usada como um parâmetro de avaliação

da qualidade da interface de uma heterojunção com dopagem sele-

tiva, diferentemente dos métodos de medidas Hall onde a amostra
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é caracterizada como um todo.

A figura 3-17 mostra que o comportamento da resistivida-

de da amostra N- 2 é análogo ao da amostra N- 1. Essa medida foi

realizada por R. P. Diniz no instituto de fisica da USP.

0.0 4.0 a.O 3.0 40 50 6'0 7-0 30 9.0 «M>

B(T)

Flg. 3-17: IUgn«to-r«*lst«ncU sob caapo
planar da aaostra M- 2.
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Observe que a assimetria da magneto-resistência con a

inversão do campo magnético está presente também nesta figura. A

concordância quantitativa com o cálculo teórico é pior do que no

caso anterior ( em B = 10T, p(a)/p(b) =• 1.36). Ê importante

observar que esta comparação quantitativa serve apenas para

efeito de ilustração pois a densidade de portadores N> dessa

amostra é aproximadamente duas vezes maior do que a da "amostra

teórica"(ver o quadro 3-1).

De acordo com o argumento usado para a explicação da ma-

gneto-resistência negativa, a qualidade da interface da amostra

N- 2 deve ser pior do que a da N- 1. Esta interpretação está en

plena cocordância com os valores das mobilidades dessas amostras

(ver o quadro 3.1).

Note ainda q 3 ambas as curvas da figura 3-17 apresentam

algumas oscilações nas regiões de campo mais intenso. Provavel-

mente, trata-se de oscilações de Shubnikov-de Haas originadas

por um pequeno desalinhamento da superfície da amostra com o

campo magnético. Isto significaria que os valores do campo efe-

tivamente paralelo à superfície da amostra (planar) seriam na

realidade ligeiramente inferiores àqueles registrados na referi-

da figura.

A figura 3-18 apresenta os resultados obtidos para a a-

mostra N- 3. Os aspectos gerais do cálculo teórico são mais uma

vez confirmados.

Entretanto, a razão entre as resistividades em B « 10T

vale apenas:

P(t)/pib) « 1.23
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cuja concordância com o resultado teórico é pior ainda. Note

que, a exemplo da amostra N- 2, essa também apresenta usa grande

disparidade em relação ao Ns da "amostra teórica". Além disso,

há dois detalhes estranhos na curva (a): Primeiro, a resistivi-

dade permanece praticamente constante entre 2 e 4T (aproximada-

mente) para logo em seguida sofrer um aumento brusco. Este com-

portamento difere sensivelmente das suaves variações verificadas

nas figuras 3-16 e 3-17. Segundo, os ruídos sempre positivos

presentes nessa curva levantam a suspeita de algum "drift" ele-

trônico.

Em compensação, a curva (b) apresenta magnetoresisténcia

negativa apenas entre 0 e 2T, indicando que a interface da amos-

tra N- 3 é a de melhor qualidade entre as três amostras estuda-

das. De fato, ao se consultar o quadro 3.1, verifica-se que esta

é a amostra de maior mobilidade.

Embora não se tenha feito medidas de Shubnikov - de Haas

para se verificar o número de sub-bandas ocupadas nessas amos-

tras, o baixo valor de Ns registrado no quadro 3.1 praticamente

assegura que somente a 1- sub-banda é que está populada.

Portanto, pode-se afirmar que o comportamento previsto

pelo cálculo foi verificado experimentalmente. Entretanto, as

discrepâncias entre os resultados teórico e experimental indicam

a necessidade de um refinamento do cálculo.
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CAPITULO 4

MEDIDAS DE FOTOLUMINESCENCIA EM AMOSTRAS DE GAAS

4.1 - Bases físicas da fotoltMinescéncia

Em um semicondutor, o elétron da BV pode ser excitado

para a BC caso ele absorva uma quantidade de energia maior ou

igual de que o gap de energia entre essas duas bandas. A

excitação do elétron para a banda de condução dá origem a um bu-

raco (ou vacância) na banda de Valencia. Essas duas partículas

carregadas se atraem coulombianamente formando o par elétron-

buraco, chamado de ecctton tutne. Quando este par se encontra

ligado a alguma impureza, o sistema passa a ser chamado de com-

plexo excitônica. Todavia, o tempo de vida do éxciton é muito

curto (da ordem de nanosegundos) pois estando o elétron em um

estado excitado, ele se recombina com o buraco emitindo

radiação. Este processo de emissão de radiação é denominado lu-

minatcincia. A taxa de recombinação depende da densidade de por-

tadores no estado excitado, da densidade de estados vazios na BV

e da probabilidade de recombinação radiativa, de modo que a lu-

minescéncia se comporta como um processo inverso ao de absorção.

Entretanto, existe uma grande diferença entre as informações

fornecidas por um • pelo outro processo pois a absorçfo envolve

os estados acima a abaixo do nível de Fermi, enquanto a lumines-
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cência engloba apenas uma estreita faixa tanto de estados exci-

tados quanto de estados vazios. Portanto, os espectros de lumi-

nescência sâo mais estreitos do que os de absorção.

A excitaçSo inicial necessária ao processo de

luminescência pode se dar através de várias formas. Quando ela

ocorre via absorção de luz, o processo de emissão passa a ser

chamado de (otolumíneücènda. A figura 4-1 ilustra as etapas en-

volvidas nesse processo. A figura 4-1-a mostra o elétron sendo

excitado através da radiação hu>' > êg , de modo que ele é promo-

vido para um nivel de energia acima do mínimo da BC. Em seguida,

hu'

I t i i Q d t i

(a)

T
X

BC

hu

BV
(b) (c)

FJg. 4-1: Representação esqueaática do
processo de fotol ualnesclnc 1 a .

através de recombinaçoes não radiativas, ele decai para o mínimo

da BC. Considerando-se ainda a energia de ligação do éxcíton, a

energia emitida pela recombinaçáo do par elétron-buraco será

hu < Sg , isto é, tudo se passa como se o elétron estivesse ocu-

pando um nível de energia abaixo da BC (ver a figura 4-1-b).
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Além da recombinação do êxciton livre descrita acima,

existem vários outros processos de recombinação, dos quais os

mais comuns são:

- Sanda-a-ianda: Neste tipo de recombinação, o elétron retorna

para a BV sem "sentir" a atração exercida pelo buraco. Trata-

se de um processo de recombinação muito pouco intenso no

GaAs, a baixas temperaturas [4-1].

- éxciion Uqado a um doadan: Neste processo, o elétron preso a

uma impureza doadora se recombina com um buraco na BV.

- Btéluan tonne a um ninei aceiiadon: Neste processo, o elétron

livre na BC se recombina com um nível aceitador.

- Doadon a aceltadon: O elétron decai de um nível doador para um

nivel aceitador.

Nesses três últimos processos, a energia emitida na lu-

minescência é função das energias de ligação das impurezas acei-

tadoras e ou doadoras. A figura 4-2 ilustra os principais meca-

nismos de recombinação.

BC

• • o * *

( a )

• • o • • t QM

( C ) ( d )

BV

( e ) (f)

Flg. 4 - 2 ; T r i n i l ç J n i a l i c g i u n i »m f o t e > u a i n a • e S n e 1* da
• • • 1 c Q n d u t o r • * . ( a ) E x c l t a ç i o tfptiea. ( b ) Racoa-
M n a ç f o a x c l t S n i c a . ( e ) <**c o»b I n a ç i o b a n d a - a -
b a n d a . ( d ) E x c i t o n l i g a d o a l a p u r a z a doadora .
( a ) E l é t r o n l i v r a p a r a u a a l a p u r a x a a c a l t a d o r a .
it) Miva l d o a d o r p a r a o a e a l t a d o r .
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4.2 - Energia de ligação do éxciton

A estimativa das energias de ligação do par

elétron-buraco é feita mediante a anologia do êxciton com o

átomo de hidrogênio, isto é, considera-se o éxciton um átomo hi-

drogenõide.

As energias £1* de um cristal não-excitado são dadas pe-

las soluções da equação de Schrõdinger abaixo:

~2m*

em que V" é o laplaceano, V(?) é o potencial, *nk(?) é a função

de onda, n é o número que especifica o estado quântico do

elétron e J? é o seu vetor de onda. Desde que V(?) é periódico em

r, as soluções dessa equação podem ser dadas pelas funções de

Bloch, isto é:

•i*(?) = eIIC'r unk(?) (4-2)

em que unk(r) é também periódica em ? com o mesmo período de

V(r). Assim sendo, a equação de Schrõdinger para o éxciton é:

V2- j S — !#„„(?, . enk fnktf) (4-3)
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em que u é a massa reduzida do elétron e do buraco no semicondu-

tor (l/u = l/m* + l/m*), inkfr) é a função de Bloch, r é a

distância que separa o par elétron-buraco, er é a constante die-

lêtrica do semicondutor e v2opera nas coordenadas do centro de

massa do elétron e do buraco. Observando-se que esta equação é

análoga i do átomo de hidrogênio, tem-se:

2!> €rn Bo€r
(4-4)

onde l/y = l/me + i/mi>, mo ê a massa reduzida do proton e do

elétron (praticamente igual & massa do elétron) e tomou-se o

mínimo da BC como o zero de enegia, de modo que \&n\ representa

a quantidade abaixo do mínimo da BC onde se localizaria o nível

de energia do éxciton. Nesta equação, n=0,l,2,3,... é o número

quântico que descreve o estado do éxciton.

Utilizando os dados da referência [4-2] relativos ao GaAs

(me = 0.067mo , mb = 0.5Orno , er » 12.25) na comparação entre

essas energias de ligação e a energia térmica, obtem-se:

Si

63

» 5
• 1
= 0

. 06

.32

. 3 1

(meV) kT(meV)

25.9 (300K)

6.70 ( 77K)

0.36 (4.2K)

Assim, conclui-se que os níveis n -1 e n -2 do éxciton são ob-
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servados somente guando o aparato experimental é montado sob a

temperatura de He liquido. O nível n = 3 não pode ser observado

nem mesmo a esta temperatura. Este é o motivo principal pelo

qual as experiências de fotoluminescência são realizadas sob

baixas temperaturas (normalmente, abaixo de 4.2K). Assim sendo,

a existência do êxciton implica na presença de picos muito es-

treitos próximos do pico banda-a-banda dos espectros de fotolu-

minescência. Note que se a temperatura estiver bem acima de 4.2K

(nitrogênio líquido, por exemplo), nSo há sentido em se falar em

éxciton ,de modo que as recombinações se devem apenas ás bandas

e aos níveis de impurezas não muito rasos. Sob temperatura am-

biente, a energia térmica ê tal, que a única recombinação sig-

nificativa é a banda-a-banda. A equação 4-4 pode ser usada

também para o cálculo das energias de ligação das impurezas doa-

doras e aceitadoras não muito profundas.

Ainda com relação ã analogia entre o átomo de hidrogênio

e o éxciton, o raio deste pode ser dado por:

Rn - er -2£- n
2 (0.53 Â)

No caso do GaAs, o raio da orbita fundamental corresponde a

Ri * 100Â. Portanto, é de se esperar que a energia de ligação do

éxciton sofra um determinado acréscimo, quando ele estiver con-

finado em um sistema (um poço quântico, por exemplo) de dimensão

inferior a 100Â, provocando um ligeiro deslocamento nos picos

excitônicos do espectro de fotoluminescência [2-9].
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No caso de um complexo excitonico, o éxciton pode se en-

contrar ligado a uma impureza, a um defeito do cristal, ou até

mesmo a um outro éxciton. Nesses casos, deve-se considerar todas

as energias de ligação envolvidas no complexo para se obter a

energia emitida na luminescência.

Um complexo bastante comum nos espectros de fotolumines-

cência é o par doador-aceitador, que age como se fosse uma

molécula estacionaria embebida no interior do cristal. A atração

entre o elétron excedente do doador e o buraco do aceitador faz

com que eles se afastem ainda mais de seus átomos, diminuindo

coulombianamente as suas energias de ligação, isto ê, sejam Ê» e

€d as energias de ligação do aceitador e do doador, respectiva-

mente; então a energia emitida por fotoluminescência após a re-

combinação deste complexo será:

hCJ = gq - (<?• + &b) + —
r €r

onde r é a distância que separa as respectivas impurezas.

A figura 4-3 mostra um espectro típico de fotolumines-

cência de uma amostra de GaAs crescida por MBE. 0 espectro mos-

tra apenas a luminescência associada aos níveis não muito pro-

fundos (faixa de energia próxima do gap entre as duas bandas).

Os picos A e D são originados por defeitos cuja origem ainda não

é muito certa. O pico B é atribuído à transição entre um doador

e um aceitador neutros. 0 pico C, à transição entre um elétron

livre e um aceitador neutro. O pico E, a recombinação de um

éxciton ligado a um doador ionizado. 0 pico F, A recombinação
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de um éxciton ligado a um doador neutro e o pico G, a

recombinaçSo de um éxciton livre. Note que a ligação do éxciton

com o doador ionizado é mais forte do que com o doador neutro.

"joan • 5 JI TO14 cm* 1

nniiv

l«S03«V--, 1
t

Ut3t
I F

h

WAVf LtNf.TH (..n.)

Flfl. 4-3: Espectro de rotolualnascincla a T=5K

de usa t i o t t r i de Ca*» dopada COB SI

(n = 5 . 1 0 e i a 300C) crescida por

»E [4-3].

4.3 - Montagem experimental

A figura 4-4 mostra a montagem experimental para a ob-

tenção dos espectros de fotoluminescência.

Normalmente, a excitaçSo inicial é realizada através de

um laser que além de fornecer boa resolução espacial, possui po-

tência concentrada e profundidade de penetraçSo bem definida. No
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caso deste trabalho, utilizou-se um laser de He-Ne (X » 6328Â ou

hu' - 1.9588eV).

FOTOHULTIPLICADORA >r

ESPECTRCKTK)

ESPELHO
f LASER | COMPUDRIVE

CHOPPER

OSCILADO»

LOCK-IH

RECISTRADOR

FI9. 4-4: Montages experIsentai para a obtenção
dos espectros de f otoltaine acincla.

Inicialmente, a montagem foi programada para se usar um

criostato de imersão que atingisse temperaturas abaixo de 4.2K.

Entretanto, mesmo a 77K ele apresentou indícios de fuga que com-

prometiam o vácuo em seu interior. Na falta de um detector sufi-

cientemente sensível que pudesse localizar a fuga, optou-se por

trocar o anel de In que isola o reservatório de He, principal-

mente porque este já não era o anel original do criostato. Após

várias tentativas, os resultados foras todos negativos. Assim

sendo, modificou-se os planos em direção a um criostato de dedo

frio que apesar de não atingir temperaturas tão baixas (55K),
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apresenta a possibilidade de operações rápidas e seguras. Porém,

antes de se colocá-lo em funcionamento, teve-se que resolver

dois problemas: primeiro, amenizar as vibrações internas do com-

pressor de He. Segundo, alinhar a altura do criostatato com o

espectrômetro (ver a fig. 4-5). Solucionou-se os dois problemas

através de um suporte que prendesse firmemente o criostato na

posição horizontal, na altura da fenda (ver a fig. 4-6).

crlostato

Janela
éptlca

IX
T
50 c»

e s p e ctreaietr o

T
20ca

I• esa óptica

Flg. 4-5: Esquesa r c p r n m t d I vo da Incompatibilidade
m t r i a a alturas da Janela óptica do crios-
tato e a fenda do espec trestetro.

(a)

Flfl. 4-6: Detalhe do suporta projetado para
prender o criostato na poslçio ho-
rizontal. * rig. Cb) «ostra a vis-
ta B assina lada na f lç . U).
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Mais tarde, através de um detector de fugas adequado,

constatou-se que as fugas do criostato de imersSo se localizava»

em suas janelas externas de berilio. Apôs a reparação das mes-

mas, este criostato ficou pronto para ser operado a temperaturas

abaixo de 4.2K.

O equipamento utilizado na figura 4-4 foi o seguinte:

- ÇiüMtata: Modelo RGD210 da Leybold acoplado ao compressor

tipo RH 3 da mesma marca.

- eopectnometno: Modelo 1702/1704 da Spex acoplado ao compu-

drive CD-2A, programado para estabelecer os comprimentos de

onda inicial e final do espectro e a taxa de varredura.

- Eetectan: Fotomultiplicadora RCA-GaAs (1420V) da Products for

Research, resfriada a 77K.

- lack-in: Modelo 5207 LOCK-IN AMPLIFIER da EGÊG Princeton

Applied Research.

- XequJnadan.: modelo 7044 X-Y RECORDER da Hewlett-Packard.

4.4 - Resultados e discussões

Selecionou-se três espectros das medidas realizadas,

correspondentes às seguintes amostras (todas crescidas por MBE

na UFMG, pelo grupo do prof. A. G. de Oliveira):

- amacttia N- 4; Amostra de GaAs com dopagem delta de Si (tempo

de dopagem de 210s e concentração Hall de

9.7xio12cm*2)/ identificada pelo número 112.

- amotina tfi 5: Idem (tempo de dopagem de 130s e concentração
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Hall de 6.0xl012c**2), identificada pelo V- 67.

- amostra tf 6: Amostra de AlGaAs/GaAs/AlGaAs-n (poço quântico

assimétrico com concentração de Al de 33%,

tempo de dopagem de 10 min. e concentração Hall

a 77K sob iluminação, de «8.6xioncm~2), identi-

ficada pelo numero 86.

Informações adicionais sobre as amostras 4 e 5 podes ser

obtidas na ref. [4-4] e sobre a amostra 6, na ref. [4-51.

O espectro de fotoluminescéncia da amostra número 4

sob temperatura ambiente ( 300K ) é apresentado na figura 4-7.

rig. 4-7: Espactro *• fotelialMaeínela da
«seitra l i 4 (T - 300K).
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A fonte de excitação utilizada foi um laser de He-Ne COB 30*W de

potência. O espectrômetro foi programado para varrer de 8000 a

9000A a uma taxa de lOÂ/s, con ambas as fendas abertas de 300um.

Fixou-se a freqüência de oscilação do chopper em 50Hz. Conforme

discutido na seção 4-2, a energia térmica a 300K "mascara" todos

os estados muito próximos das bandas, de modo que o ünico pico

significativo é aquele localizado em 8710Â (1.4231eV), represen-

tando a recombinação banda-a-banda. A energia correspondente a

esta transição coincide com o gap de energia do GaAs a 300K. Uma

característica importante deste espectro é a assimetria da curva

em relação ao pico. Isto ocorre porque a energia de excitação do

laser é de 1.9588eV (6328Â), significando que os elétrons são

promovidos para regiões bem acima do mínimo da BC. A probabili-

dade de recombinação radiativa aumenta & medida que o elétron

relaxa em direção ao fundo da BC. Ao atingirem o ponto inferior

da BC, todos os elétrons restantes se recombinam, de modo que a

oarte descendente do pico é praticamente vertical.

A figura 4-8 mostra o espectro de fotoluminescência da

amostra N- 5 sob a temperatura de 56K. A fonte de excitação ele-

trônica foi o mesmo laser usado anteriormente, O espectrometro

varreu de 8100 a 8500Ã a uma velocidade de lÂ/s com as fendas

abertas de 5041m. Embora esta amostra seja praticamente idêntica

A anterior, há diferenças substanciais entre os dois espectros.

De acordo com a equação 2-11, o gap de energia do GaAs a 56K é

1.5125eV (8195Â), de modo que o primeiro pico da figura 4-8 cor-

responde è transição banda-a-banda. É importante deixar claro

que a observação de «xcitons livres a esta temperatura • prati-
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camente impossível. A identificação dos demais picos além daque-

le correspondente à transição banda-a-banda, exige um meticuloso

trabalho de investigação envolvendo outras técnicas experimen-

tais bem como resultados de cálculos teóricos. O quadro 4-1 mos-

tra alguns resultados deste tipo de trabalho para o GaAs a 1.6K.

De abordo con este quadro, o pico localizado em 8303Â (1.4928eV)

é oriundo de impurezas aceitadoras de C. Note que esta recombi-

nação é mais intensa do que a banda-a-banda. Finalmente, obser-

va-se ainda a presença de um pequeno ombro à direita deste pico.

Imaginando-se que este ombro seja um pico mal resolvido em 8360Â

(1.4827eV), o quadro 4-1 sugere que ele corresponda à

recombinação entre as impurezas doadoras e aceitadcras de Si.

Flg. 4-B: Espaet.ro d* rotoliariMfcinela
• r a t r i M- S (T « S6K).
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Quadre 4-1: Alguaas rtciwklnttira e» T * 1.6It , relativa*
• o GaA* crescido por NBC [ 4 - 6 ) .

Energia («V)

1.493S

1.4915

1.4900

1.4850

1.4830

1.4790

1.4T70

« 1.44

Orlgoa d« reco m b

BC para acellador neutro

BC para aceltador neutro

doador para aceltador d*

BC para aceltador neutro

doador para aceltador d*

BC para aceltador neutro

doador para aceltador de

átoao de SI ligado a uaa

I nacia

de C

de Be

C

de SI

SI •

de Ce .

Ce .

vacância de Ca .

A figura 4-9 mostra o espectro de fotoluninescéncia da

amostra N- 6 resfriada a 55K. A fonte de luz utilizada para a

excitaçáo eletrônica foi um laser de He-Ne de 2row de potência. A

grande desvantagem desse laser é o enorme número de linhas que

ele possui na região espectral estudada. Paralelamente ao espec-

tro da figura 4-9, levantou-se o espectro do laser verificando-

se que todos os demais picos além daqueles três assinalados nes-

sa figura são oriundos do próprio laser. Os três picos

característicos da amostra têm a mesma interpretação anterior,

isto é, o primeiro se refere i transição banda-a-banda e os ou-

tros dois, às impurezas de C e si. Note que imediatamente ap6s o

pico do C há um pequeno ombro localizado em 8310Â (1.4916eV),

que pode ser atribuído A presença de impurezas aceitadoras de

Be. O espectrômetro varreu de 8100 a 8450Â, a uma velocidade de

2Â/s e com as fendas abertas de 200um.
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Fig. 4-9: Eapaetro d« fotoliarinaacânela
Mostra N- 6 (T = 55*).
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4-10: «apactro da fotoluslncscinela
da aMStra N- S (T > 4.2R).
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Em una visita ao departamento de física da PUC/RJ, le-

vantou-se o espectro de fotoluninescência da anostra N> 5 a

4.2K, apresentado na figura 4-10. A fonte de luz utilizada foi

um laser de Ar (X = 5145Â , hu' « 2.41eV) de 150nW de potência.

O espectrõmetro foi programado para varrer de 8000 a 9000Â a uma

velocidade de lA/s com as fendas abertas de 150*ra. Além de re-

forçar algumas informações anteriores, este espectro revela ou-

tras novas. De acordo com o quadro 4-1, o prineiro pico deste

espectro se refere à transição banda-a-banda. O segundo, à re-

combinação com impurezas aceitadoras de C. O terceiro pico se

identifica com o ombro da figura 4-8. Embora aquele ombro tenha

sido relacionado a uma recombinação entre as impurezas doadoras

e aceitadoras de Si, a figura 4-10 acusa que o pico é oriundo de

impurezas aceitadoras de Ge. Entretanto, o espectrõmetro de mas-

sa instalado na prõpria máquina de MBE garante que não há Ge nas

amostras. Além disso, a fonte de Si utilizada no crescimento é

ultra-pura, reforçando a idéia da impossibilidade de presença de

Ge. Portanto, a origem deste pico é ainda meio obscura. A grande

novidade nesse espectro é a presença de um ombro em torno de

8600Â (1.44l3eV), que pode ser atribuído à presença de um com-

plexo formado por um átomo de Si e uma vacância de Ga (ver o

quadro 4-1).

Finalmente, vale a pena observar que os dados do quadro

4-1 foram levantados sob a temperatura de 1.6K, enquanto todos

os espectros foram obtidos a temperaturas mais elevadas. Dai o

fato de que a comparação entre eles não pode ser muito rigorosa.

É importante notar que nenhum sinal de luminescência de-
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vido è presença dos poços foi observado. No caso da dopagem pla-

nar, isto se deve ao fato da separação espacial entre os

elétrons e buracos (provocada pela excitaçáo) diminuir conside-

ravelmente a probabilidade de recombinação radiativa. No caso do

poço quantico assimétrico, o principal fator foi a alta tempera-

tura em que se levantou o espectro (55K).

4.5 - Comentários gerais sobre a técnica

A fotoluminescéncia é uma técnica de caracterização re-

lativamente simples oferecendo o atrativo adicional de ser

não-destrutiva e propiciar excelentes resultados, principalmente

na identificação de defeitos e impurezas presentes em uma deter-

minada amostra. Em alguns casos, principalmente quando a amostra

é um semicondutor já bastante estudado, a tarefa consiste sim-

plesmente na comparação entre o espectro e tabelas tipo a do

quadro 4-1. Quando esta comparação não é possível, é necessário

um paciente trabalho de investigação correlacionando o espectro

com os resultados obtidos por meio de outras técnicas de carac-

terização, bem como coro resultados de cálculos teóricos.

Entretanto, apesar da identificação precisa do tipo de

defeitos ou impurezas presentes na amostra, a técnica de fotolu-

minescéncia não é muito precisa no que diz respeito à

determinação de suas concentrações. Neste caso, recomenda-se as

experiências de efeito Hall descritas nos capitulo» anteriores.

Uma outra desvantagem da fotoluminescéncia 6 que ela se aplica

apenas às recorobinações radiativas do sistema físico estudado.
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CAPITULO 5

CONCLUSÃO

Este trabalho se baseou em amostras semicondutores de

GaAs e GaAs/AlGaAs crescidas por NBE. O estudo desses tipos par-

ticulares de semicondutores é justificado pelo fato de possuírem

gap direto e alta mobilidade eletrônica, tornando-os extremamen-

te interessantes às aplicações em óptica, eletrônica e opto-

eletrônica. O crescimento do semicondutor via MBE possibilita a

obtenção de camadas de alta qualidade, interfaces abruptas e um

controle quase perfeito das espessuras e dopagem das respectivas

camadas. As amostras estudadas nesse trabalho foram crescidas na

UFMG e na Universidade de Nottingham, Inglaterra.

Mostrou-se qualitativamente que a aplicação de um campo

magnético planar à interface de uma heterojunção com dopagem se-

letiva (n-AlGaAs/GaAs), distorce a superfície de Ferrai dos por-

tadores de carga do gás de elétrons bidimensional (2DEG), trans-

formando-a em uma superfície em forma de péra, acarretando em

sérias implicações sobre as propriedades de transporte elétrico

do 2DEG. Essas previsões foram reforçadas pelos resultados de um

cálculo auto-consistente [3-3].

0 referido cálculo mostra ainda a assimetria da magneto-

resisténcia longitudinal do 20EG sob campo planar, para os dois

sentidos possíveis da corrente elétrica (figura 3-8). Este re-
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sultado concorda con a análise qualitativa do problema, que pre-

vê um aumento mais pronunciado para a resistividade, quando o

sentido da corrente elétrica é tal que a função de onda

eletrônica é defletida en direçáo & interface da heterojunçáo.

En seguida, investigou-se quantitativamente essa assime-

tria da magneto-resistência através de medidas experimentais.

Para evitar que algum problema relativo aos contactos elétricos

falseasse as medidas, ao invés de fixar o sentido do campo pla-

nar e inverter o da corrente elétrica, procedeu-se de forma con-

trária (Figura 3-14). Diante da série de simplificações neces-

sariamente envolvidas naquele cálculo auto-consistente, pode-se

dizer que se obteve uma ótima concordância quantitativa entre os

resultados teórico e experimental (compare as figuras 3-8 e 3-

16, por exemplo). Imagina-se que os dados referentes à curva 3-

18-a foram afetados por algum problema cuja origem ainda não é

muito clara, de modo que essa medida deve ser refeita em uma

próxima oportunidade.

Um outro aspecto interessante que se observa nos resul-

tados experimentais, é a presença de uma larga magneto-resistên-

cia negativa associada à deflexão da função de onda eletrônica

na direção contrária á barreira (vide as curvas b das figuras

3-16, 3-17 e 3-18). A interpretação feita aqui para este

fenômeno é que, ao ser defletido na direção contrária à barrei-

ra, o elétron se afasta dos centros espalhadores oriundos dos

defeitos da interface, provocando uma diminuição na resistivida-

de «o 2DEG. Para valores não muito «levados do campo magnético

planar, esse efeito atribuído à interface compete vitoriosamente
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COB a magneto-resisténcia positiva do GaAs. Assis, a intensidade

dessa magneto-resistência negativa poderia ser utilizada coso um

parâmetro de avaliação da qualidade da interface da heterojun-

ção. Este argumento está em plena concordância con os valores da

mobilidade eletrônica das amostras, registrados no quadro 3-1.

Finalmente, discute-se os detalhes relativos à implanta-

ção do sistema de medidas de fotoluminescência no departamento

de Física da UFMG. Levantou-se o espectro de fotoluminescência

de um poço quântico assimétrico (AlGaAs/GaAs/n-AlGaAs) e de a-

mostras de GaAs com dopagem delta de Si, sob temperaturas de

300K e 55K.
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