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nio Soares, Subênia Karine, F´ ujo, Charlie Salvador, Franciscoabio Ferreira, Armando Ara´

Carlos, Gustavo Gurgel, Hidalyn, Jo˜ ao Vital, J´ao Maria, Jo˜ ulio César, Paulo Cavalcanti,

Wivaldo Dantas, Neymar Pereira, Thatyara Freire, Tiago Pinheiro, Josenildo, Klaydson,

Rodrigo Lira, Sandro Giovani, Thiago Nobre, Igor Felipe dos Santos e outros, por suas

amizades.

2
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Resumo

onons ´ odicas eNeste trabalho estudamos o espectro de f´ opticos em estruturas peri´

quasiperiódicas (tipo Fibonacci) compostas pelos nitretos da famı́lia dos semicondutores

III-V (GaN and AlN) intercalados por um material dielétrico (śılica-SiO2). Devido ao

desalinhamento entre as camadas da śılica e do GaN, AlN, que pode levar a deslocamen-

tos atˆ onica t˜omicos com densidade eletrˆ ao alta quanto 1010 cm−1, e uma diferença de

ametro de rede (∼ 14%), a dinˆ onons ser´parˆ amica dos f´ a descrita por meio de um modelo

te´ c˜ asticas est˜orico em que as equa¸oes eletromagnéticas e el´ ao acopladas através do tensor

c˜piezoelétrico, ressaltando o campo de polariza¸ao piezoelétrica presente. Usamos também

um tratamento de matriz transferência para simplificar a álgebra do problema, que seria,

ario, bastante complicada, permitindo uma express˜caso contr´ ao anaĺıtica elegante para

a curva de dispers˜ onons. Além disso, uma an´ c˜ao dos f´ alise quantitativa da localiza¸ao e

onons ´magnitude das larguras de bandas de energia permitida no espectro dos f´ opticos,

assim como a sua lei de escala são apresentados e discutidos.
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Abstract

We study the optical-phonon spectra in periodic and quasiperiodic (Fibonacci type)

superlattices made up from III-V nitride materials (GaN and AlN) intercalated by a

dielectric material (silica - SiO2). Due to the misalignments between the silica and the

GaN, AlN layers that can lead to threading dislocation of densities as high as 1010 cm−1,

and a significant lattice mismatch (∼ 14%), the phonon dynamics is described by a

coupled elastic and electromagnetic equations beyond the continuum dielectric model,

stressing the importance of the piezoelectric polarization field in a strained condition. We

use a transfer-matrix treatment to simplify the algebra, which would be otherwise quite

complicated, allowing a neat analytical expressions for the phonon dispersion relation.

Furthermore, a quantitative analysis of the localization and magnitude of the allowed

band widths in the optical phonon’s spectra, as well as their scale law are presented and

discussed.
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CAPÍTULO 1

Introdução

Por volta de 1970, Esaki e Tsu [1] propuseram, pela primeira vez, um sistema formado

por multi-camadas compostas por dois (ou mais) materiais diferentes (semicondutores ou

outros materiais), construidos de forma periódica. Tais estruturas foram chamadas de

super-redes. Desde então o interesse pela investigação de suas propriedades f́ısicas tem

aumentado consideravelmente, devido as suas inúmeras aplicações na área tecnológica.

Por outro lado nos últimos anos, devido aos avanços na fabricação de dispositivos

eletrônicos, foi observado um grande interesse nos nitretos [2] devido ao seu grande po-

tencial tecnológico [3]. Isto se deve principalmente porque os nitretos possuem bandas

de energia com gap largo o suficiente para a fabricação de lasers de semicondutores com

comprimentos de onda no azul e no ultra-violeta, bem como na produção de dispositivos

eletrônicos capazes de trabalhar em condições de altas temperaturas. Esses nitretos ocor-

rem tanto em estruturas cúbicas tipo zinc-blende quanto em hexagonais tipo wurtzite [4]

(ver Fig. 1.1). A estrutura wurtzite possue uma ligação tetraédrica e pode ser gerada,

a partir da estrutura zinc-bende, fazendo uma rotação de 60◦ nos eixos comuns entre elas

[5].

Sabemos que é do conhecimento geral que a energia de vibração dos átomos numa rede

cristalina é quantizada, e o quantum dessa vibração é chamado de fónon. Fónon, cuja

denominação vem da analogia com o nome fóton (quantum da radiação eletromagnética), é

o quantum do deslocamento iônico do campo eletromagnético que, para certas freqüências,

descreve o movimento dos átomos numa estrutura cristalina [6]. Os fónons podem ser

observados por meio de uma experiência bem simples: considere um nêutron que incide
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sob um cristal com dois ou mais átomos por célula primitiva. Essa interação fará com

que o nêutron perca ou (ganhe) energia em forma de emissão ou (absorção) de fónons.

Eles podem ser de dois tipos: fónons ópticos e fónons acústicos, sendo o primero de

fundamental importância em nosso trabalho devido ao fato deles possuirem vetores de

onda comparáveis aos da luz (acoplando-se facilmente com esta).

Estas excitações coletivas possuem propriedades distintas em estruturas artificiais tipo

super-rede, ou seja, considerando uma estrutura periódica formada por dois materiais

diferentes. A excitação de um fónon na primeira camada do sistema produz campos que

se propagam através das interfaces das camadas. Estes campos podem se acoplar com

excitações das outras camadas produzindo assim excitações coletivas em toda a estrutura.

Esses modos são caracterizados pelo vetor de onda de Bloch [7, 8] que se propaga na direção

normal às interfaces, dando origem aos chamados modos de volume . Se considerarmos

uma estrutura finita ou semi-infinita quebramos a simetria translacional do sistema, e isso

faz com que apareçam os chamados modos de superf́ıcie.

Alguns cristais, quando pressionados, geram correntes elétricas. Esse fenômeno é de-

nominado piezoeletricidade e permite a transformação da energia mecânica das ondas

sonoras (no caso da utilização de tecnologia ultra-som) em energia elétrica (o funciona-

mento de alguns tipos de microfone se baseia neste efeito). Assim, quando atingidos pela

pressão (stress) exercida por ultra-sons, esses cristais geram pequenas correntes elétricas,

que, interpretadas por dispositivos eletrônicos, se transformam em imagens na tela de um

monitor. Esse é o principio da ultra-sonografia. Um feixe de ultra-sons, de freqüência de

cerca de 106Hz , propaga-se pelo corpo humano e reflete-se nos órgãos internos. O som

refletido é interpretado eletronicamente, formando imagens pasśıveis de interpretação [9]

Neste trabalho vamos estudar o confinamento dos fónons ópticos em semicondutores

da famı́lia dos nitretos considerando suas estruturas cristalinas zinc-blende (cúbica) e

wurtzite (hexagonal). Levamos em conta efeitos de ”strain-stress”nos fónons ópticos,

aqui carcterizados pela indução do acoplamento campo eletromagnético-campo elétrico

via as componentes do tensor piezoelétrico de terceira ordem eijk.

Vamos considerar também dois tipos de estruturas: inicialmente consideraremos a

super-rede periódica formada a partir de dois blocos de construção α e β, onde cada
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Figura 1.1: As estruturas cristalinas tipo zinc-blende e wurtzite. Em (A) temos a estrura zinc-

blende, em (B) temos a estrutura (A) girada de 60◦ e em (C) mostramos a estrura wurtzite

[10].

bloco é constitúıdo por materiais diferentes A e B, sendo que um deles exibe propriedades

piezoelétricas (material B) , o outro (material A) sendo um isolante. Posteriormente

iremos considerar um arranjo quasiperiódico dos blocos de construção α e β, segundo a

seqüência constitucional de Fibonacci [11].

Este trabalho está organizado da seguinte forma: no Caṕıtulo 2 apresentamos uma

intodução à teoria dos fónons em estruturas cristalinas. Esta teoria será amplamente

utilizada nos caṕıtulos posteriores. No Caṕıtulo 3 apresentamos um modelo teórico para

o confinamento dos fónons ópticos considerando arranjos periódicos e quasiperiódicos

(Fibonacci) dos blocos α e β, com o material B (semicondutor tipo nitreto) descrito por
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uma estrutura cristalina cúbica (zinc-blende). O Caṕıtulo 4 é voltado ao estudo do modelo

teórico para os fónons ópticos com os nitretos representados por uma estrutura cristalina

hexagonal tipo wurtzite, onde faremos as mesmas análises que no Caṕıtulo 3. As nossas

principais conclusões e pespectivas para futuros trabalhos estão no Caṕıtulo 5.
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CAPÍTULO 2

Fónons

2.1 Vibrações em Redes Monoatômicas

De uma maneira geral definimos o fónon como sendo o quantum de energia associ-

ado com a vibração da rede cristalina. Para exemplificar este conceito, consideraremos

um conjunto de N ı́ons idênticos, todos de massa m, distribuidos ao longo de uma rede

unidimensional monoatômica cujo vetor translação assume a forma ~R = naẑ, com n assu-

mindo valores inteiros e a denotando a distância entre dois ı́ons adjacentes. O movimento

vibracional aqui está confinado ao longo da direção-z (ver Fig. 2.1). Assumimos un como

sendo o deslocamento dos ı́ons oscilantes em torno da posição de equiĺıbrio z = na ao

longo da cadeia linear. O número N é tomado como sendo suficientemente grande de

tal forma que os efeitos de borda serão ignorados (i.e. a cadeia é efetivamente infinita).

Assumindo que só os ı́ons mais próximos interagem, a equação de movimento de Newton

tem a seguinte forma [12]:

m∂2un/∂t2 = C[(un+1 − un)− (un − un−1)], (2.1)

onde C é a constante de força elástica entre os ı́ons (esta, depende do fato da onda gerada

na cadeia linear ser longitudinal ou transversal).

Considerando agora somente os modos normais de propagação (com freqüência angular

ω) em uma cadeia, podemos encontrar as soluções para un que podem ser representadas

em termos de ondas planas :
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un = u exp[i(kna− ωt)], (2.2)

de acordo com o teorema de Bloch unidimensional [13, 14]. Substituindo (2.2) em (2.1)

encontraremos:

ω2 = (2C/m)(1− cos ka) = (4C/m) sin2(ka/2), (2.3)

 
 
    

   

a 

un+1 un un-1 

z

Figura 2.1: Cadeia linear monoatômica formada por N ı́ons de masa m separados por uma

distâcia a.

A Fig. 2.2 ilustra este espectro aqui representado pela freqüência reduzida Ω =

ω/(4C/m)1/2 contra o vetor de onda ka.

De (2.2), a razão entre dois deslocamentos sucessivos é dado por:

un+1

un

= exp (ika). (2.4)

Os valores de ka fisicamente segnificantes para ondas elásticas são aqueles que se

encontram na primeira zona de Brillouin, pois o intervalo −π ≤ ka ≤ π, que a define

na rede linear, cobre todos os valores fisicamente posśıveis para o vetor de onda ka [15].

Neste caso não há nescessidade de atribuir a dois ı́ons uma diferença de fase maior que π.

Perceba que os valores de ka fora da primeira zona reproduzem os movimentos da rede

descritos pelos valores dento dos limites ka = ±π. Note também que quando ka tende a

zero, Ω é proporcional a |k|, e a velocidade de grupo definida como dω/dk, tende a zero

nas fronteiras da primeira zona de Brillouin (ka = ±π).

13



 
Figura 2.2: Relação de dispersão para fónons na primeira zona de Brillouin considerando uma

cadeia linear monoatômica.

2.2 Rede com Dois Íons por Célula Primitiva

Consideramos agora uma rede unidimensional com dois tipos de ı́ons alternados com

massas m1 e m2 por célula primitiva caracterizando a cadeia diatômica descrita na Fig.

2.3. Ela tem 2N ı́ons (N para cada tipo de massa), e para todos os pares de ı́ons as-

sumimos a mesma constante de força elástica C. A equação de movimento é levemente

diferente quando comparada ao caso anterior para cada tipo de ı́on, ou seja:

m1∂
2un/∂t2 = C[(vn − un)− (un − vn−1)], (2.5)
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m2∂
2vn/∂t2 = C[(un+1 − vn)− (vn − un)]. (2.6)

 
 
    

  

a 

vn un vn-1 

a 

un+1 

 

z

Figura 2.3: Cadeia linear diatômica formada por 2N ı́ons com massas m1 e m2 separadas pela

distância a.

A simetria de cada par de ı́ons tem um modo normal representado por uma onda plana

similar a da Eq. (2.2), mas com diferentes amplitudes u e v para ambos os ı́ons. Deste

modo as Eqs. (2.5) e (2.6) assumem a forma:

−ω2m1u = Cv[1 + exp(−ika)]− 2Cu, (2.7)

−ω2m2v = Cu[1 + exp(ika)]− 2Cv. (2.8)

Este par de equações para as amplitudes possuem soluções encontradas igualando-se

a zero o determinante secular. Este determinante nos fornece a seguinte equação para ω:

ω2 = C(m−1
1 + m−1

2 )± C[(m−1
1 + m−1

2 )2 − 4 sin2(ka/2)/m1m2]
1/2. (2.9)

A razão entre as amplitudes u e v é dada por:

u

v
=

2C cos(ka)

2C −m1ω2
=

2C −m2ω
2

2C cos(ka)
. (2.10)
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É fácil ver que quando ka = ±π (fronteiras da zona de Brillouin), as soluções para ω2

na Eq.(2.9) são 2C/m1 e 2C/m2. Além disso, quando ka −→ 0 (término da zona central

de Brillouin), as duas soluções são aproximadamente:

ω2 = 2C(m−1
1 + m−1

2 ), (2.11)

ω2 = [2C/(m1 + m2)]k
2a2. (2.12)

Para cada valor de ka temos duas soluções separadas, surgindo assim dois ramos. Estes

ramos que aparecem na relação de dispersão são ilustrados na Fig 2.4. O ramo inferior

tem a mesma forma qualitativa que o único ramo encontrado no caso anterior (a rede

monoatômica unidimensional). O ramo inferior é conhecido como ramo acústico devido

ao fato da relação de dispersão apresentar para pequenos valores de ka a forma ω = vk,

que é caracteŕıstica das ondas sonoras.

O ramo superior é conhecido como ramo óptico devido ao fato do longo comprimento

de onda transversal do modo óptico nos cristais iônicos poder interagir com a radiação

eletromagnética.

A classificação dos modos de vibração em ramos acústico e óptico pode ser estendido

a um sólido em três dimensões com uma base poliatômica. Para um cristal com p átomos

em cada célula primitiva, ocorrerão 3p ramos na relação de dispersão: 3 ramos acústicos e

3(p−1) ramos ópticos. O número de ramos é função da quantidade de graus de liberdade

dos átomos. Considerando N células primitivas e p átomos por célula primitiva, existirão

pN átomos no sistema. Cada átomo possue três graus de liberdade, um para cada direção

x, y, z, totalizando 3pN graus de liberdade para o cristal (desconsiderando-se rotações).

O número de valores de k permitidos num único ramo é, portanto, N para uma zona de

Brillouin. Assim o ramo logitudinal acústico (LA) e os dois ramos transversal acústico
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Figura 2.4: Fónons ópticos e acústicos na primeira zona de Brillouin para uma cadeia diatômica

linear.

(TA) possuem um total de 3N modos, respondendo por 3N do total de graus de liberdade

do sistema. Os (3p−3)N graus de liberdade restantes são acomodados pelos ramos ópticos

[ transversais ópticos (TO) e longitudinais ópticos (LO)].

2.3 Momentum Linear dos Fónons

A energia de vibração da rede é quantizada e um quantum desta vibração denomina-se

fónon. As vibrações térmicas nos cristais produzem fónons termicamente excitados, da

mesma forma que a radiação eletromagnética no interior de uma cavidade é constitúıda

por fótons termicamente excitados no corpo negro [16].

Um fónon com um vetor de onda ~k em uma rede cristalina pode interagir com

part́ıculas tais como, fótons, nêutrons e elétrons como se ele tivesse momentum linear

~~k. Entretanto, um fónon não transporta momentum linear fisicamente devido ao fato de

sua coordenada envolver somente posições relativas dos átomos. Por exemplo, em uma

molécula de hidrogênio a coordenada vibracional internuclear ~r12 = ~r1 − ~r2 é uma coor-

denada relativa e não deve transportar momentum linear. Ao passo que a coordenada do
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centro de massa ~rCM = (1/2)(~r1 + ~r2) corresponde a um modo uniforme podendo assim

transportar momentum linear. Para um cristal, o momentum linear f́ısico assume a forma:

~p = m(∂/∂t)
∑

~un. (2.13)

Usando ~un = ~u exp (in~ka) teremos:

~p = m(∂~u/∂t)
[1− exp (iN~ka)

1− exp (i~ka)

]
, (2.14)

onde usamos o seguinte resultado: ∑
xs =

(1− xN)

(1− x)
. (2.15)

Podemos mostrar a partir de (2.14) que

~p = 0, (2.16)

excetuando-se o caso em que ~k = 0, para o qual ~un = ~u, de modo que ~p = Nm(∂~u/∂t).

Este modo representa a translação uniforme de um cristal como um todo, e esta translação

transporta momentum linear. De modo análogo, para muitos propósitos práticos, um

fónon atua como se seu momentum linear fosse ~~k, algumas vezes denominamos de mo-

mentum linear do cristal. Nos cristais existem regras de seleção para os vetores de onda e

para as transições permitidas entre os estados quânticos. Por exemplo, a regra de seleção

para o espalhamento elástico de um fóton de raio X por um cristal assume a forma:

~K ′ = ~K + ~G, (2.17)

onde ~G é um vetor da rede rećıproca, ~K é o vetor de onda de um fóton incidente, e ~K ′ é

o vetor de onda do fóton espalhado. Neste processo, o cristal recua como um todo com

momentum linear −~~G. Um fato importante é que momentum linear como um todo deve

ser rigorosamente conservada no processo.
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Se o espalhamento do fóton for inelástico, com a criação de um fónon com vetor de

onda ~k, a regra de seleção tornar-se:

~K ′ + ~k = ~K + ~G. (2.18)

Se um fónon com vetor de onda ~k for absorvido no processo, a regra de seleção assume

a forma:

~K ′ = ~K + ~G + ~k. (2.19)

2.4 Propriedades da Função Dielétrica

A função dielétrica é a resposta de um sistema a um campo elétrico externo, e a sua

interpretação possui um importante papel no estudo dos modos eletromagnéticos acopla-

dos, tais como polaritons de fónons, plasmons e excitons [17, 18]. Para um meio com

invariância translacional, a dependência na posição e no tempo da função dielétrica é

definida em termos do campo elétrico ~E(~r, t) e do vetor deslocamento elétrico ~D(~r, t) por:

~D(~r, t) = ε0

∫
ε(~r − ~r′, t− t′) ~E(~r, t′)d3~tdt′, (2.20)

em que ε é função da diferença ~r − ~r′ e não de ~r e ~r′ separadamente. A Eq. (2.20) pode

ser escrita de uma maneira mais conveniente em termos da transformada de Fourier para

o vetor de onda ~k e freqüência ω como:

~D(~k, ω) = ε0ε(~k, ω) ~E(~k, ω). (2.21)
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Portanto, em geral ε é uma função do vetor de onda ~k e da freqüência ω. O regime de

polariton corresponde a pequenos vetores de onda (ou grandes comprimentos de onda),

devido essencialmente ao fato de que, o fóton e a excitação cristalina possuem energias

comparáveis (como necessário para a formação do modo acoplado) somente para pequenos

valores de |~k|, por causa da grande velocidade de fase da luz. Este regime eletromagnético

é descrito pelas equações de Maxwell [19] com retardamento (tipicamente com |~k| ≤

103m−1). Neste caso, a dependência da função dielétrica ε sobre o vetor de onda ~k

(denominada dependência espacial) pode ser usualmente desprezada. Assim podemos

trocar ε(~k, ω) por ε(0, ω), assumindo a forma simples ε(ω). Além disso, nos casos de

anisotropia onde os vetores ~D e ~E não têm a mesma direção, ε(ω) é descrita por um

tensor (ou matriz) em vez de um escalar. Em particular, para um material uniaxial, ela

tem a seguinte forma:

ε(ω) =


εxx(ω) 0 0

0 εxx(ω) 0

0 0 εzz(ω)

 , (2.22)

em termos dos eixos principais. As funções εxx(ω) e εzz(ω) descrevem, respectivamente a

resposta dielétrica para um campo elétrico transversal e longitudinal ao eixo z, respctiva-

mente.

Determinaremos agora a função dielétrica para um cristal iônico [20, 21] através de um

modelo simples. Consideraremos uma rede diatômica infinita unidimensional com massas

m1 e m2 alternadas como mostrado na seção anterior. O vetor polarização ~P envolve um

termo proporcional ao deslocamento relativo ~u e outro proporcional ao campo elétrico ~E,

i.e.

~P = ε0(α~u + χ~E), (2.23)

onde χ é a susceptibilidade eletrônica. Aqui ~E é o campo elétrico macroscópico médio,
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cujo valor é encontrado tomando uma média local ~Eloc sobre muitas células unitárias. Os

cálculos das constantes de proporcionalidade α e χ depende de detalhes da dinâmica da

rede. Logo a equação de movimento para ~u tem a forma:

(−ω2 − iωΓ)~u = −ω2
T~u + β ~Eloc, (2.24)

onde incluimos o termo de amortecimento Γ. Aqui ωT denota a freqüência transversal

óptica (TO) dos fônons (é nesta freqüência que o polariton surge ) e ωL é a freqüência

longitudinal óptica (LO) que não se acopla com a luz no interior do cristal. Como a

relação entre ~E e ~Eloc é linear [22], a Eq. (2.24) assume a forma:

(ω2 + iωΓ)~u = ω2
T~u− γ ~E. (2.25)

Resolvendo as Eqs. (2.23) e (2.25) em relação a ~P encontraremos:

~P = ε0

[ αγ ~E

ω2
T − ω2 − iωΓ

+ χ~E
]
. (2.26)

Usando (2.26) juntamente com a equação para o deslocamento elétrico

~D = ε0
~E + ~P = ε0ε(ω) ~E, (2.27)

encontraremos a forma de ε(ω) para cristais iônicos:

ε(ω) = ε∞

(
1 +

ω2
L − ω2

T

ω2
T − ω2 − iωΓ

)
, (2.28)

onde

ε∞ = 1 + χ, (2.29)
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e

ω2
L − ω2

T =
αγ

1 + χ
. (2.30)

O valor da função dielétrica para freqüência nula é:

ε(0) = ε∞
ω2

L

ω2
T

, (2.31)

conhecida como relação de Lyddane-Sachs-Teller (LST) [23]. Para o limite Γ → 0, o

zero de ε(ω) define sua freqüência longitudinal-óptica ωL do fônon, ao passo que no limite

ω →∞ definimos a freqüência transversal óptica ωT . A Fig. 2.5 mostra o comportamento

de ε(ω) em função da freqüência reduzida (ω/ωT ) para ε(0) = 4 e ε∞ = 1.

-8

-4

0

4

8

ω / ωT

ε (ω) 

2 4

Figura 2.5: Gráfico de ε(ω) para cristais iônicos com Γ = 0 (sem amortecimento)
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2.5 O Espalhamento Raman

A técnica experimental apropriada para visualizar o espéctro de fónons ópticos é o

espalhamento inelástico da luz tipo Raman [24]. Neste efeito, a luz é espalhada de forma

inelástica pela estrutura cristalina (ou super-rede), com a criação ou aniquilação de um

fónon (ver Fig. 2.6). Este processo é idêntico ao espalhamento de raios X. As regras de

seleção para o espalhamento Raman em primeira ordem são:

Ω = Ω′ ± ω, (2.32)

~K = ~K ′ ± ~k, (2.33)

onde Ω e ~K são respectivamente a freqüência e o vetor de onda do fóton incidente; Ω′

e ~K ′ referem-se ao fóton espalhado; ω e ~k referem-se ao fónon criado ou aniquilado no

processo de espalhamento. No caso do espalhamento Raman de segunda ordem, há o

surgimento de dois fónons no processo.

O espalhamento Raman torna-se posśıvel devido ao fato da polarizabilidade eletrônica

depender da deformação. Escrevendo a polarizabilidade como uma série de potências da

amplitude do fónon teremos:

χ = χ0 + χ1u + χ2u
2 + · · · · ·. (2.34)

Se u(t) = u0 cos(Ωt) e considerando o campo elétrico incidente como ~E(t) =

~E0 cos(Ωt), então a componete do momento de dipolo elétrico induzido será:

α1E0u0 cos(Ωt) cos(ωt) = (1/2)α1E0u0[cos(Ω + ω)t + cos(Ω− ω)t]. (2.35)
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Figura 2.6: Espalhamento Raman de um fóton com a emissão ou absorção de um fónon

Desta forma, os fótons com freqüências Ω + ω e Ω − ω podem ser emitidos, e são

acompanhados pela absorção ou emisão de um fónon com freqüência ω.

Os fótons com freqüências Ω − ω definem a linha Stokes enquanto aqueles com

freqüência Ω + ω definem a linha anti-Stokes. A intensidade da linha Stokes envolve

elementos de matriz para a criação de fónons (elementos de matriz para o oscilador

harmônico) da forma:

I(Ω− ω) ∝ |〈nk + 1|u|nk〉|2 ∝ nk + 1, (2.36)

onde nk é a população do modo de fónon ~k. A linha anti-Stokes caracteriza a aniquilação
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do fónon, sendo a intensidade do fóton proporcional a:

I(Ω + ω) ∝ |〈nk − 1|u|nk〉|2 ∝ nk. (2.37)

Se a população de fónons inicialmente estiver em equiĺıbrio térmico a uma temperatura

T , a razão entre as intensidades das duas linhas será:

I(Ω + ω)

I(Ω− ω)
=

〈nk〉
〈nk〉+ 1

= exp(−~Ω/kBT ), (2.38)

com 〈nk〉 dado pela função distribuição de Plank ou seja:

〈uk〉 =
1

(exp(~Ω/kBT )− 1)
(2.39)

Observe que a intensidade Stokes se anula quando T → 0, e neste caso não existem

fónons térmicos dispońıveis para serem anulados. No caso do espalhamento Raman de

segunda ordem em que o termo α2u
2 na Eq. (2.34) é dominante, as regras de seleção

serão:

Ω = Ω′ ± ω ± ω′, (2.40)

~K = ~K ′ ± ~k ± ~k′ + ~G, (2.41)

onde agora incluimos um vetor da rede rećıproca ~G. No espalhamento Raman em primeira

ordem, na região ótica, não existe o vetor da rede rećıproca (como mostrado na Eq. (2.33))

devido ao fato dos vetores de onda ~K, ~K ′ e suas diferenças serem menores que o menor

valor do vetor da rede rećıproca ~G, exceto para fótons na região de raios X e de raios

gama. Por outro lado no espalhamento de segunda ordem, é posśıvel que a diferença entre

os vetores de onda dos fónons ~k e ~k′ seja um vetor da rede rećıproca. A figura abaixo

mostra o espectro Raman para o nitreto BN.
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Figura 2.7: Espectro Raman para o nitreto BN com simetria Hexagonal [25].
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CAPÍTULO 3

Confinamento de Fónons Ópticos em Estruturas

Cúbicas

3.1 Introdução

O ińıcio da década de 70 foi supreendido com o surgimento de estruturas artificiais

conhecidas como super-redes, estruturas compostas de camadas alternadas de diferentes

materiais [26]. Nos anos 80, as propriedades vibracionais em super-redes atráıram muita

atenção, e foram extensivamente investigadas em trabalhos teóricos e experimentais [27,

28, 29, 30, 31]. Entre outras coisas, foi observado que as propriedades dessas vibrações

não dependem só de parâmetros f́ısicos como a freqüência e a constante dielétrica dos

materiais utilizados para formar a super-rede, mas também de propriedades estruturais,

tais como suas densidades e espessuras.

Neste caṕıtulo, estudamos o confinamento de fónons ópticos em super-redes periódicas

e quasiperiódicas (Fibonacci) levando em conta a influência piezoelétrica (strain) no sis-

tema. Nossa super-rede é composta pelo isolante SiO2 (material A) e os nitretos GaN e

AlN (material B), caracterizados por uma estrutura cristalina zinc-blende (cúbica).

3.2 Modelo Teórico para Simetria Cúbica

Nesta seção, introduzimos o modelo teórico do nosso trabalho. Vamos considerar dois

blocos de construção distintos (ver Fig. 3.1), e arranjá-los de maneira periódica αβαβ · · · ·.
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Figura 3.1: Os blocos de construção α e β.

Estes blocos de construção, α e β, são representados pelos materiais SiO2 (representan-

do o bloco A) e os nitretos GaN e AlN (representando cada um separadamente, o bloco B)

caracterizados pelas funções dielétricas εA(ω) e εB(ω), e espessuras a e b, respectivamente.

Com o objetivo de estudar os modos de volume para fónons ópticos confinados, con-

sideraremos uma estrutura infinita de células unitárias αβ, onde os eixos cartesianos são

escolhidos de tal forma que o eixo z esteja na direção normal ao plano das camadas (ver

Fig. 3.2).

Os nitretos, quando submetidos a um stress externo, desenvolvem um potencial

elétrico φ proporcional a magnitude do stress aplicado, devido a influência piezoelétrica.

Sua equação de movimento é descrita pelo conjunto de equações [32, 33, 34]:

ρ
∂2uj

∂t2
− Cijkl

∂2uk

∂ri∂rl

− ekij
∂2φ

∂ri∂rk

= 0, (3.1)

eikl
∂2uk

∂ri∂rl

− εik
∂2φ

∂ri∂rk

= 0, (3.2)

onde i, j, k e l podem ser x, y ou z e uk denota o deslocamento elástico. Além disso, Cijkl

é o tensor elástico de quarta ordem, eikl é o tensor piezoelétrico de terceira ordem, εik
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Figura 3.2: Representação esquemática de uma super-rede periódica cuja célula unitária tem

espessura L=a+b.

a constante dielétrica e ρ a densidade do material. A solução das equações (3.1) e (3.2)

podem ser dadas por:

uj = αj exp (ikz) exp (iqxx− iωt), j = x, y, z (3.3)

φ = α4 exp (ikz) exp (iqxx− iωt), (3.4)

onde α representa as amplitudes para as diferentes componentes e qx é a componente x

do vetor de onda.

Para um meio piezoelétrico com simetria cúbica [4], as Eqs. (3.1) e (3.2) juntamente

com a Eq. (3.3) dão o seguinte par de equações diferenciais acopladas:
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−ρω2uy − C44

(∂2uy

∂z2
+

∂2uy

∂x2

)
− 2ex4

∂2φ

∂x∂z
= 0, (3.5)

2ex4
∂2uy

∂x∂z
− εxx

(∂2φ

∂z2
+

∂2φ

∂x2

)
= 0, (3.6)

onde C44 e ex4 são respectivamente as componentes dos tensores elástico e piezoelétrico

para a simetria cúbica do cristal piezoelétrico envolvido. Aqui usamos a notação abreviada

CIJ e eiJ para o tensor elástico e piezoelétrico [4, 35]. O termo εxx é a função dielétrica

dos fónons ópticos no meio piezoelétrico.

Usando (3.3), a Eq. (3.5) pode ser escrita como:

∂2uy

∂z2
+ q2

Tzuy = −2iqx
ex4

C44

∂φ

∂z
, (3.7)

onde

q2
Tz =

( ω

vT

)2

− q2
x, (3.8)

é a componente z do vetor de onda e vT =
√

C44/ρ a velocidade transversal no meio

considerado. A Eq. (3.6) pode ser escrita como:

∂2φ

∂z2
− q2

xφ = 2iqx
ex4

εxx

∂uy

∂z
. (3.9)

Derivando-se (3.9) encontramos:

∂3φ

∂z3
− q2

x

∂φ

∂z
= 2iqx

ex4

εxx

∂2uy

∂z2
. (3.10)

Substituindo a E.q. (3.7) em (3.10) obteremos

∂3φ

∂z3
− q2

x

∂φ

∂z
− 4q2

xp
∂φ

∂z
= −2iqxq

2
Tz

ex4

εxx

uy, (3.11)

onde

p =
e2

x4

εxxC44

. (3.12)

Derivando a Eq. (3.11) e usando:

∂uy

∂z
=

εxx

2iqxex4

(∂2φ

∂z2
− q2

xφ
)
, (3.13)

obtida de (3.9), encontramos:

∂4φ

∂z4
+

[
q2
Tz − q2

x(1 + 4p)
]∂2φ

∂z2
− q2

Tzq
2
xφ = 0. (3.14)
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A equação diferencial acima tem como solução geral:

φβ = (ex4/εxx)[B1 exp (ik1z) + B2 exp (−ik1z)]

+B3 exp (ik2z) + B4 exp (−ik2z)
, (3.15)

onde k1 = ±(k+) e k2 = ±(k−), com

k2
± =

[
q2
Tz − q2

x(1 + 4p)±∆
]
/2, (3.16)

e ∆ dado por

∆ =
[
(q2

Tz + q2
x)

2 + 8q2
xp(2q2

xp− q2
Tz + q2

x)
]1/2

. (3.17)

A Eq. (3.15) é o potencial elétrico para a camada piezoelétrica com simetria cúbica.

A solução para uy é determinada isolando uy em (3.11), ou seja:

uy =
1

2iqxq2
Tz

εxx

ex4

[
− ∂3φ

∂z3
+ q2

x(1 + 4p)
∂φ

∂z

]
. (3.18)

Substituindo φ dado pela equação (3.15) em (3.18), encontraremos a forma do desloca-

mento elástico no cristal piezoelétrico com simetria cúbica:

uy = L(k1)[B1 exp (ik1z)−B2 exp (−ik1z)]

+(εxx/ex4)L(k2)[B3 exp (ik2z)−B4 exp (−ik2z)]
, (3.19)

onde

L(k) =
k[k2 + q2

x(1 + 4p)]

2qxq2
Tz

. (3.20)

Dentro da camada isolante (não piezoelétrica) da n-ésima célula, os campos elástico e

eletromagnético são desacoplados, cujas equações diferenciais tem soluções bem conheci-

das:

uy = An
1 exp (iqTzz) + An

2 exp (−iqTzz), (3.21)

φα = An
3 exp (−qxz) + An

4 exp (qxz). (3.22)
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O tesor de stress Sij é definido por [4]:

Sij = Cijklskl − ekijEk, i, j, k, l = x, y, z (3.23)

onde Cijkl é o tensor elástico, ekij é o tensor piezoelétrico, Ek é o campo elétrico e skl é o

strain definido como:

skl =
1

2

(∂uk

∂rl

+
∂ul

∂rk

)
, (3.24)

de modo que na condição de fronteira o tensor S32 assume a forma:

S32 = C44
∂uy

∂z
− iqxex4φ. (3.25)

O deslocamento elétrico é definido como:

Di = εikEk + eiklskl, (3.26)

de modo que na condição de contorno a componente normal do deslocamento elétrico Dz

assume a forma:

Dz = −εc
∂φ

∂z
c= (α, β). (3.27)

Aplicando-se as condições de contorno elásticas e eletromagnéticas nas duas interfaces

da n-ésima célula unitária, isto é, nas interfaces z = nL + a e z = (n + 1)L da Fig. 3.2,

sendo L a espessura da célula unitária, teremos:

(a) continuidade do deslocamento transversal uy:

A
(n)
1 fa + A

(n)
2 f̄a = L(k1)[B

(n)
1 −B

(n)
2 ] + p−1

2 L(k2)[B
(n)
3 −B

(n)
4 ], (3.28)

A
(n+1)
1 + A

(n+1)
2 = L(k1)[B

(n)
1 fb1 −B

(n)
2 f̄b1] + p−1

2 L(k2)[B
(n)
3 fb2 −B

(n)
4 f̄b2]. (3.29)

(b) continuidade do potencial elétrico φ:

A
(n)
3 fx + A

(n)
4 f̄x = p2[B

(n)
1 + B

(n)
2 ] + B

(n)
3 + B

(n)
4 , (3.30)
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A
(n+1)
3 + A

(n+1)
4 = p1[B

(n)
1 fb1 −B

(n)
2 f̄b1] + B

(n)
3 fb2 + B

(n)
4 f̄b2. (3.31)

(c) continuidade do tensor de stress transversal S32:

qTzµ[A
(n)
1 fa − A

(n)
2 f̄a]− qxp1[A

(n)
3 fx + A

(n)
4 f̄x] =

L(k1)k1[B
(n)
1 + B

(n)
2 ] + p−1

2 L(k2)k2[B
(n)
3 + B

(n)
4 ],

(3.32)

qTzµ[A
(n+1)
1 − A

(n+1)
2 ]− qxp1[A

(n+1)
3 + A

(n+1)
4 ] =

L(k1)k1[B
(n)
1 fb1 + B

(n)
2 f̄b1] + p−1

2 L(k2)k2[B
(n)
3 fb2 + B

(n)
4 f̄b2].

(3.33)

(d) continuidade da componente normal do deslocamento elétrico Dz:

A
(n)
3 fx − A

(n)
4 f̄x = − iεβ

qxεα

[p2k1(B
(n)
1 −B

(n)
2 ) + k2(B

(n)
3 −B

(n)
4 )], (3.34)

A
(n+1)
3 − A

(n+1)
4 = − iεβ

qxεα

[p2k1(B
(n)
1 fb1 −B

(n)
2 f̄b1) + k2(B

(n)
3 fb2 −B

(n)
4 f̄b1)]. (3.35)

Nas equações acima definimos os termos:

fm = exp (iqTzm) = 1/f̄m, m = a, b (3.36)

fx = exp (−qxa) = 1/f̄x, (3.37)

fbj = exp (ikjb) = 1/f̄bj, (j = 1, 2) (3.38)

p1 = ex4/C44β, (3.39)

p2 = ex4/εβ, (3.40)

µ = C44α/C44β. (3.41)

Definindo os kets:

|A(n)〉 =


A

(n)
1

A
(n)
2

A
(n)
3

A
(n)
4

 , (3.42)
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e

|B(n)〉 =


B

(n)
1

B
(n)
2

B
(n)
3

B
(n)
4

 , (3.43)

e usando-se as equações (3.28), (3.30), (3.32) e (3.34), podemos construir uma equação

matricial da forma:

M1|A(n)〉 = N1|B(n)〉, (3.44)

onde

M1 =


fa f̄a 0 0

qα
Tzµfa −qα

Tzµf̄a −qxp1fx −qxp1f̄x

0 0 fx f̄x

0 0 fx −f̄x

 , (3.45)

e

N1 =


L(k1) −L(k1) L(k2)/p2 −L(k2)/p2

k1L(k1) k1L(k1) k2L(k2)/p2 −k2L(k2)/p2

p2 p2 1 1

− iεβk1p2

εαqx

iεβk1p2

εαqx
− iεβk2

εαqx

iεβk2

εαqx

 . (3.46)

De maneira análoga as equações (3.29), (3.31), (3.33) e (3.35), podem ser escritas na

forma:

M2|A(n+1)〉 = N2|B(n)〉. (3.47)

onde

M2 =


1 1 0 0

qα
Tzµ −qα

Tzµ −qxp1 −qxp1

0 0 1 1

0 0 1 −1

 , (3.48)
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e

N2 =


L(k1)fb1 −L(k1)f̄b1 L(k2)p

−1
2 −L(k2)p

−1
2

L(k1)k1 L(k1)k1 L(k2)p
−1
2 k2 L(k2)p

−1
2 k2

p2 p2 1 1

− iεβk1p2

εαqx

iεβk1p2

εαqx
− iεβk1

εαqx

iεβk1

εαqx

 . (3.49)

Aqui Mj e Nj (j = 1, 2), são matrizes 4× 4 obtidas das condições de contorno.

Usando-se as equações (3.42) e (3.45), encontraremos

|A(n+1)〉 = T |A(n)〉, (3.50)

onde T é dada por:

T = M−1
2 N2N

−1
1 M1. (3.51)

A equação (3.48) relaciona os coeficientes do potencial elétrico e do deslocamento

elástico (estes coeficientes formam um vetor coluna do tipo 1× 4) de uma célula unitária

com os de sua precedente através de T (chamada matriz transferência) de modo que

det(T )=1 (unimodular).

3.3 Modos de Volume

Para encontrarmos a relação de dispersão para os fónons ópticos no volume, devemos

considerar a Eq. (3.48) escrita na forma:

|A(n+m)〉 = Tm|A(n)〉. (3.52)

Levando em conta a periodicidade do sistema podemos aplicar o teorema de Bloch

[36].

|A(n+1)〉 = T |A(n)〉 = exp (iQiL)|A(n)〉, (3.53)
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satisfazendo a seguinte equação de autovalores

[T − exp (iQiL)I]|A(n)〉 = 0, (3.54)

onde I é a matriz identidade.

Como det(T )=1, os autovalores de T devem satisfazer relação

t1t2t3t4 = 1. (3.55)

Esta relação é satisfeita quando t2 = t−1
1 e t4 = t−1

3 de tal forma que o vetor de onda

de Bloch toma a forma simplificada:

exp (iQiL) = ti, i = 1, 2. (3.56)

Resolvendo (3.54), encontraremos uma equação caracteŕıstica da forma:

t4 + XXt3 + BBt2 + Y Y t + CC = 0, (3.57)

onde

XX = Y Y = −Tr(T ), (3.58)

BB = T11T22 + T33T44 + (T11 + T22)(T33 + T44)− T24T42 − T34T43 − T23T32

−T12T21 − T13T31 − T14T41,
(3.59)

CC = 1. (3.60)

Aqui, Tij são os elementos da matriz transferência. Dividindo (3.57) por t2 e reagrupando

os termos, encontraremos:

H2 + XXH + (BB − 2) = 0, (3.61)

onde Hi = ti + t−1
i . Este fato juntamente com a Eq. (3.53) nos fornece as bandas de

volume para a propagação dos fónons ópticos na super-rede, isto é:

cos(Q1L) = H1/2 e cos(Q2L) = H2/2, (3.62)
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onde

H1 =
−XX +

√
XX2 − 4(BB − 2)

2
, (3.63)

e

H2 =
−XX −

√
XX2 − 4(BB − 2)

2
. (3.64)

3.4 Modos de Superf́ıcie

O cálculo da relação de dispersão para os modos de superf́ıcie dos fónons ópticos, é

feito considerando-se um truncamento da estrutura infinita de células unitárias em z = 0.

Como pode ser visualizado na Fig. 3.2, este plano está na interface da célula unitária

rotulada por n = 0. A região z < 0 é considerada ser ocupada por um meio transparente

à luz (vácuo), cuja constante dielétrica é εV = 1.

Esta super-rede semi-infinita não possue simetria translacional na direção z e, por-

tanto, não podemos considerar o teorema de Bloch como no caso dos fónons ópticos de

volume [12].

O potencial no vácuo é dado por:

φvac = C exp (qxz), (3.65)

onde C é uma constante. Aplicando as condições de contorno em z = 0, teremos:

(a) continuidade do potencial, φ

C = A0
3 + A0

4, (3.66)

(b) continuidade de Dz

εV C = −εα(A0
3 + A4), (3.67)

(c) continuidade de S32

A0
1 − A0

2 = 0. (3.68)
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A substituição de (3.64) em (3.65), nos dá:

A0
4

A0
3

= λ =
εA + εV

εA − εV

. (3.69)

Por outro lado a equação matricial

T |A(0)〉 = exp (−βL)|A(0)〉, (3.70)

com β = iQ e Re β > 0 (condição necessária para que haja modos localizados), nos

fornece:

(T31 + T32)
A0

1

A0
3

− (T41 + T42)
A0

1

A0
4

+ T33 − T44 + T34λ− T43λ
−1 = 0, (3.71)

juntamente com
A0

1

A0
3

= −
[
(T13 − T23) + (T14 − T24)λ

(T11 + T12 − T21 − T22)

]
, (3.72)

e
A0

1

A0
4

= −
[
(T13 − T23)λ

−1 + (T14 − T24)

(T11 + T12 − T21 − T22)

]
. (3.73)

Substituindo as Eq. (3.70) e (3.71) em (3.69) encontraremos:

(T11 + T12 − T21 − T22)(T33 − T44 + T34λ− T43λ
−1)

+(T41 + T42)[(T13 − T23)λ
−1 + (T14 − T24)]

−(T31 + T32)[T13 − T23 + (T14 − T24)λ] = 0,

(3.74)

que é a equação para os modos de superf́ıcie dos fónons. Estes modos de superf́ıcie

encontram-se localizados nos planos das interfaces entre os materiais dielétricos, e são

caracterizados por uma decaimento exponencial com fator de atenuação β. Deste modo

o número de modos de superf́ıcie depende do número de interfaces na célula unitária.

3.5 Estrutura Quasiperiódica Tipo Fibonacci

Em nosso trabalho usaremos uma super-rede tipo Fibonacci usando o isolante SiO2

(representado aqui por α), e os nitretos GaN e AlN (representados aqui por β). A estru-

tura de Fibonacci pode ser crescida experimentalmente pela superposição dos blocos de
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construção α e β, de modo que o n-ésimo estágio da super-rede Sn é dado pela regra de

recorrência Sn = Sn−1Sn−2, sendo n ≥ 2, com S0 = β e S1 = α. A estrutura de Fibonacci

é também invariante sob as transformações α → αβ e β → α. As gerações da super-rede

de Fibonacci são:

S0 = [β], S1 = [α], S2 = [αβ], S3 = [αβα], etc. (3.75)

O número de blocos de construção desta estrutura aumenta de acordo com o número

de Fibonacci, cuja relação de recorrência é:

Fl = Fl−1 + Fl−2, (3.76)

com F0 = F1 = 1. A razão entre o número de blocos de construção α e o número de blocos

de construção β, tende para o chamado “golden mean number”τ = 1
2
(1 +

√
5), quando o

número de geração tende para infinito [37].

α   β 

α   β α 

α   β α α   β 

α   β α α   β α α   β 

α   β α α   β α   β α α   β α α   β 

n = 2 

  n = 3 

  n = 4 

  n = 5 

  n = 6 

 
Figura 3.3: Evoluçao da célula unitária da super-rede de Fibonacci em função do número de

geração n.

As matrizes transferência para as gerações da super-rede de Fibonacci podem ser

determinadas através do método indutivo. Deste modo, observando o crescimento da

célula unitária na Fig. (3.3), podemos calcular estas matrizes da seguinte forma:
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(1) para S0 = [β] ou S1 = [α], temos que

TS0 = M−1
2 N2 e TS1 = N−1

1 M1; (3.77)

(2) para S2 = [αβ]

TS2 = M−1
2 N2N

−1
1 M1; (3.78)

(3) para S3 = [αβα]

TS3 = N−1
1 M1M

−1
2 N2N

−1
1 M1; (3.79)

(3) generalizando para (n ≥ 1), temos

TSn+2 = TSnTSn+1 . (3.80)

De posse destas três matrizes TS0 , TS1 e TS2 podemos determinar qualquer geração

Fibonacci para a matriz transferência [38].
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3.6 Resultados Numéricos

Nesta seção vamos apresentar alguns resultados numéricos do espectro dos fónons

ópticos confinados em uma super- rede tipo Fibonacci. Vamos considerar que a função

dielétrica dependente da freqüência no meio β é dada por:

εxx(ω) = ε∞

(
1 +

ω2
L − ω2

T

ω2
T − ω2 − iωΓ

)
. (3.81)

e consideraremos a razão a/b = 2.0. Por simplicidade vamos desprezar o fator de amortec-

imento, Γ. Os valores de freqüências são mostrados na tabela abaixo juntamente com

outros parâmetros f́ısicos de importância [39, 40, 41, 42]:

ωLO ωTO ε∞ ρ C44 ex4

AlN 916 673 4.68 3.32 2.00 1.46

GaN 743 561 5.29 6.25 1.54 0.73

SiO2 —- —– —- 2.20 3.12 —

Aqui as unidades de freqüências são cm−1, as constantes elásticas estão em unidades

de 109N/m2, as densidades estão em 103Kg/m2 e as constantes piezoelétricas estão em

C/m2.

Consideramos a constante dielétrica do meio α (meio isolante) assumindo o valor

εα = 3.8. Nos resultados numéricos que apresentamos aqui, em vez de utilizarmos a

freqüência ω, preferimos substitui-la pela frequência reduzida ω/Ω com a intenção de

facilitar os cálculos numéricos. Aqui Ω é dado por:

Ω = vTα/a, (3.82)

onde vTα é a velocidade transversal no meio α.

Nas figuras a seguir apresentamos os espectros dos fónons ópticos para a super-rede de

Fibonacci considerando os nitretos AlN (Figs. 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7) e GaN ( Figs. 3.8, 3.9,

3.10, 3.11). Comparamos os espectros com strain com aqueles sem strain, ou seja primeiro

consideramos a influência piezoelétrica e comparamos os resultados com aqueles espectros

onde foi desconsiderada a influência pizoelétrica. Os espectros são representados grafi-

camente como funções da freqüência reduzida ω/Ω versus o vetor de onda adimensional
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qxa. Nestes espectros os modos de superf́ıcie são representados por linhas pontilhadas,

enquanto que os modos de volume são representados por áreas sombreadas, que são li-

mitadas pelas curvas correspondentes aos valores de QiL = 0 e QiL = π (i=1, 2.). Em

ordem crescente na freqüência, estas curvas são limitadas em valores de QiL arranjados

da seguinte maneira: QiL = π, 0, 0, π, π, 0, ...0,, sempre iniciando-se com Qi=1L = π e ter-

minando com Qi=1L = 0 para todas as gerações. Para i = 2 constatamos que as bandas

se formam para altos valores de freqüências. Note que os modos de superf́ıcie estão na

maioria dos espectros, muito próximos as bandas de volume de tal forma que em algums

casos, tais modos não podem ser visualizados. Comparando os espectros mostrados para

o material AlN, podemos observar que no caso periódico ilustrado na Fig. 3.4 existe uma

ligeira separação das bandas a medida que qxa aumenta. Já na Fig. 3.5 percebemos

uma junção completa das bandas assim como uma acentuada curvatura. Podemos notar

também um aumento na espessura da primeira banda na Fig. 3.5 com o aumento de

qxa. No caso quasiperiódico podemos observar os mesmos efeitos que o caso periódico

nas figuras 3.4 e 3.5, diferenciado destas apenas pela quantidade de bandas no mesmo

intervalo de freqüências.

Comparando os espectros para o material GaN, podemos observar uma ńıtida sepa-

ração das bandas. Além disso, observa-se também uma curvatura dos espectros sobre a

influência do strain evidenciado ser esta uma caracteŕıstica de todos os espectros. Com-

parando as Figuras 3.8 e 3.9, observamos o acentuado aparecimento do modo de superf́ıcie

(Fig. 3.9) em relação ao modo de superf́ıcie na Fig. 3.8. Notamos ainda o surgimento de

outro modo de superf́ıcie rente a segunda banda na Fig. 3.9. Para o caso quasiperiódico,

representados nas Figuras 3.10 e 3.11, podemos destacar além das caracteŕısticas obser-

vadas nos espectros anteriores (curvatura, aumento das espessuras das camadas com qxa,

etc. ) podemos destacar o maior número de bandas no mesmo intervalo de freqüências e

a falta de visibilidade dos modos de superf́ıcies na figura 3.9.

Podemos dizer que um espectro de energia fractal é a assinatura básica de sistemas

quasiperiódicos. Vamos descrever esta fractalidade de forma quantitativa investigando a

localização das bandas de volume dos fónons ópticos. Para altas energias elas formam

um conjunto de Cantor, tradicionalmente conhecido pela retirada do terço central de um
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segmento unitário, e em seguida o terço central dos segmentos restantes ad infinitum.

As figuras 3.12 e 3.13 mostram as freqüências (energias) permitidas e proibidas das

larguras de banda, do espectro do fónons ópticos na super-rede de Fibonacci, versus o

número de geração N , até a sexta geração da seqüência de Fibonacci, para um valor fixo

do vetor de onda no plano qxa = 1.0. Uma estrutura de bandas muito semelhante a esta

foi obtida nos trabalhos de Hofstadter [43], Kadanoff, C.Tang e M. Kohmoto [44, 45], e

Ostlund et. al [46].

Notamos claramente que a medida que avançamos na geração da seqüência, as regiões

de bandas se tornam mais e mais limitadas, com um aspecto t́ıpico de um conjunto de

Cantor , indicando uma localização cada vez mais forte.

As figuras 3.14 e 3.15 são obtidas de 3.12 e 3.13 somando-se as larguras das regiões

permitidas (ou bandas). De fato esta soma, que representamos por ∆, escala de acordo

com a lei de potência ∆ ∼ F−δ
N , onde FN é o número de Fibonacci e δ é um ı́ndice de

escala, que é função de qxa, e que pode ser interpretado como uma medida do grau de

localização da excitação [47, 48].
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Figura 3.4: Espectro de fónons ópticos para freqüência reduzida ω/Ω versus qxa, para uma

super-rede periódica. Aqui usamos o nitreto de alumı́nio (AlN) desconsiderando a influência

piezoelétrica (strain).

Figura 3.5: O mesmo que a Fig. 3.4, considerando a influência piezoelétrica.
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Figura 3.6: Espectro de fónons ópticos para freqüência reduzida ω/Ω versus qxa, para uma

super-rede de Fibonacci na quarta geração, desconsiderando a influência piezoelétrica.

Figura 3.7: O mesmo que a Fig. 3.6, considerando a influência piezoelétrica.
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Figura 3.8: Espectro de fónons ópticos para freqüência reduzida ω/Ω versus qxa, para uma

super-rede periódica. Aqui usamos o nitreto GaN desconsiderando a influência piezoelétrica

(strain).

Figura 3.9: O mesmo que a Fig. 3.8, considerando a influência piezoelétrica.
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Figura 3.10: Espectro de fónons ópticos para freqüência reduzida ω/Ω versus qxa, para uma

super-rede de Fibonacci na quarta geração. Aqui usamos o nitreto GaN desconsiderando a

influência piezoelétrica (strain).

Figura 3.11: O mesmo que a Fig. 3.10, considerando a influência piezoelétrca.
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Figura 3.12: Distribuição das larguras de bandas para os fónons ópticos em função do número

de geração da estrutura de Fibonacci para o nitreto AlN (qxa = 1).

Figura 3.13: Distribuição das larguras de bandas para os fónons ópticos em função do número

de geração da estrutura de Fibonacci para o nitreto GaN (qxa = 1).
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Figura 3.14: Gráfico log-log para a largura total das regiões permitidas ∆ versus o número de

Fibonacci. Este gráfico é obtido para o nitreto AlN.

Figura 3.15: Gráfico log-log para a largura total das regiões permitidas ∆ versus o número de

Fibonacci. Este gráfico é obtido para o nitreto GaN .
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CAPÍTULO 4

Confinamento de Fónons Ópticos em Estruturas

Hexagonais

4.1 Modelo Teórico para Simetria Hexagonal

Para um meio piezoelétrico com simetria hexagonal, as Eqs. (3.1) e (3.2) juntamente

com a Eq. (3.3) dão o seguinte par de equações diferenciais acopladas:

−ρω2uy − C44

(∂2uy

∂z2
+

∂2uy

∂x2

)
− ex5

(∂2φ

∂z2
+

∂2φ

∂x2

)
= 0, (4.1)

ex5

(∂2uy

∂z2
+

∂2uy

∂x2

)
− εxx

(∂2φ

∂z2
+

∂2φ

∂x2

)
= 0, (4.2)

onde C44 e ex5 são respectivamente as componentes dos tensores elástico e piezoelétrico

para a simetria hexagonal do cristal piezoelétrico envolvido. Aqui usamos a notação

abreviada CIJ e eiJ para o tensor elástico e piezoelétrico. O termo εxx é a função dielétrica

dos fónons ópticos no meio piezoelétrico.

Derivando-se as Eqs. (3.3) e (3.4) e substituindo-se em (4.3) e (4.4), teremos:

−ρω2uy − C44

(∂2uy

∂z2
− q2

xuy

)
− ex5

(∂2φ

∂z2
− q2

xφ
)

= 0, (4.3)
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ex5

(∂2uy

∂z2
− q2

xuy

)
− εxx

(∂2φ

∂z2
− q2

xφ
)

= 0. (4.4)

Podemos organizar os termos em (4.3) e (4.4) para obter

∂2uy

∂z2
+ q2

Tzuy = − ex5

C44

( ∂2

∂z2
− q2

x

)
φ, (4.5)

∂2φ

∂z2
− q2

xφ = −ex5

εxx

( ∂2

∂z2
− q2

x

)
uy, (4.6)

onde

q2
Tz =

( ω

vT

)2

− q2
x, (4.7)

é a componente z do vetor de onda e vT = C44/ρ a velocidade transversal no meio

considerado.

A equação diferencial (4.6) pode ser escrita como:

( ∂2

∂z2
− q2

x

)
φ = −ex5

εxx

( ∂2

∂z2
− q2

x

)
uy, (4.8)

onde podemos encontrar

φ =
ex5

εxx

uy. (4.9)

Substituindo (4.9) em (4.5) e organizando os termos encontramos:

∂2uy

∂z2
+ k2uy = 0, (4.10)
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onde

k2 =
q2
Tz − p′q2

x

1− p′
, (4.11)

e

p′ =
e2

x5

εxxC44

. (4.12)

A solução geral de (4.10) é:

uy = B1 exp (ikz) + B2 exp (−ikz). (4.13)

Esta solução dá o deslocamento eléstico das part́ıculas na camada piezoelétrica com sime-

tria hexagonal.

Resolvendo a equação homogênia em (4.6) e usando (4.9), encontramos a solução para

o potencial elétrico dado por:

φβ =
ex5

εxx

[B1 exp (ikz) + B2 exp (−ikz)] + B3 exp (qxz) + B4 exp (−qxz)]. (4.14)

Esta solução descreve o potencial na camada piezoelétrica hexagonal.

Dentro da camada isolante (não piezoelétrica) da n-ésima célula, o desacoplamento

elástico e eletromagnético das equações diferenciais dão as soluções conhecidas:

uy = An
1 exp (iqTzz) + An

2 exp (−iqTzz), (4.15)

φα = An
3 exp (−qxz) + An

4 exp (qxz). (4.16)

Aplicando-se as condições de contorno elásticas e eletromagnéticas nas duas interfaces

da n-ésima célula unitária, isto é, nas interfaces z = nL + a e z = (n + 1)L da Fig. 3.2,

sendo L a espessura da célula unitária, teremos:

(a) continuidade do deslocamento transversal uy:
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A
(n)
1 fa + A

(n)
2 f̄a = B

(n)
1 + B

(n)
2 , (4.17)

A
(n+1)
1 + A

(n+1)
2 = B

(n)
1 fb + B

(n)
2 f̄b. (4.18)

(b) continuidade do potencial elétrico φ:

A
(n)
3 fx + A

(n)
4 f̄x = p′2[B

(n)
1 + B

(n)
2 ] + B

(n)
3 + B

(n)
4 , (4.19)

A
(n+1)
3 + A

(n+1)
4 = p′1[B

(n)
1 fb + B

(n)
2 f̄b] + B

(n)
3 fx + B

(n)
4 f̄x. (4.20)

(c) continuidade do tensor de stress transversal S32:

qTzµ[A
(n)
1 fa − A

(n)
2 f̄a] =

k(1 + p′)[B
(n)
1 −B

(n)
2 ]− iqxp

′
1[−B

(n)
3 + B

(n)
4 ],

(4.21)

qTzµ[A
(n+1)
1 − A

(n+1)
2 ] =

k(1 + p′)[B
(n)
1 fb −B

(n)
2 f̄b]− ip′1qx[−B

(n)
3 fx + B

(n)
4 f̄x].

(4.22)

(d) continuidade da componente normal do deslocamento elétrico Dz:

A
(n)
3 fx − A

(n)
4 f̄x =

εβ

εα

(B
(n)
3 −B

(n)
4 )], (4.23)

A
(n+1)
3 − A

(n+1)
4 =

εβ

εα

(B
(n)
3 fx −B

(n)
4 f̄x)]. (4.24)
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Nas equações acima usamos os termos:

p′1 = ex5/C44β, (4.25)

p′2 = ex5/εβ, (4.26)

µ = C44α/C44β. (4.27)

Definindo, como no caṕıtulo anterior, os kets |A(n)〉 e |B(n)〉 e usando as equações

(4.17), (4.19), (4.21) e (4.23), podemos construir uma equação matricial da forma:

M ′
1|A(n)〉 = N ′

1|B(n)〉, (4.28)

onde

M ′
1 =


fa f̄a 0 0

qα
Tzµfa −qα

Tzµf̄a −qxp1fx −qxp1f̄x

0 0 fx f̄x

0 0 fx −f̄x

 , (4.29)

e

N ′
1 =


1 1 0 0

k(1 + p′) −k(1 + p′) iqxp
′
1 −iqxp

′
1

p′2 p′2 1 1

0 0
εβ

εα
− εβ

εα

 . (4.30)

De maneira análoga as equações (4.18), (4.20), (4.22) e (4.24), podem ser escritas na

forma:

M ′
2|A(n+1)〉 = N ′

2|B(n)〉. (4.31)
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onde

M ′
2 =


1 1 0 0

qα
Tzµ −qα

Tzµ 0 0

0 0 1 1

0 0 1 −1

 , (4.32)

e

N ′
2 =


fb f̄b 0 0

k(1 + p′)fb −k(1 + p′)f̄b iqxp
′
1fx −iqxp

′
1f̄x

p′2fb p′2f̄b fx f̄x

0 0
εβ

εα
fx − εβ

εα
f̄x

 . (4.33)

Aqui M ′
j e N ′

j (j = 1, 2), são matrizes 4× 4 obtidas das condições de contorno.

Usando-se as equações (4.40) e (4.43), encontraremos

|A(n+1)〉 = T ′|A(n)〉, (4.34)

onde T ′ é dada por:

T ′ = M ′
2
−1N ′

2N
′
1
−1M ′

1, (4.35)

definindo a matriz transferência para o caso hexagonal.
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4.2 Resultados Numéricos

Nesta seção vamos apresentar alguns resultados numéricos do espectro dos fónons

ópticos confinados em super-redes para a simetria hexagonal. Os parâmetros f́ısicos são

os mesmos utilizados no caṕıtulo anterior com exceção dos valores do tensor ex5 que

assume o valor 0.60C/m2 para o AlN e 0.49C/m2 para o GaN.

Nas figuras a seguir apresentamos os espectros dos fónons ópticos para a super-rede

de Fibonacci considerando os nitretos AlN (Figs. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4) e GaN ( Figs. 4.5,

4.6, 4.7, 4.8). Comparamos os espectros com strain com aqueles sem strain, ou seja

primeiro consideramos a influência piezoelétrica e comparamos os resultados com aque-

les espectros onde foi desconsiderada a influência pizoelétrica. Podemos perceber que

desconsiderando a influência do strain, os espectros tanto no caso cúbico como no caso

hexagonal são iguais. Isto se deve ao fato de considerarmos em nossos cálculos apenas

a função dielétrica transversal εxx. Como no caso cúbico as bandas são limitadas pelas

curvas correspondentes aos valores de QiL = 0 e QiL = π (i=1, 2.). Em ordem cres-

cente na freqüência, estas curvas são limitadas em valores de QiL arranjados da seguinte

maneira: QiL = π, 0, 0, π, π, 0, ...0,, sempre iniciando-se com Qi=1L = π e terminando

com Qi=1L = 0 para todas as gerações. Para i = 2 constatamos que as bandas se formam

para altos valores de freqüências (ω/Ω → 18.5). O modo de superf́ıcie, que é viśıvel no

final da primeira banda na Fig 4.1 (qxa → 1.5), desaparece na Fig 4.2. Na Fig 4.2, o

inicio da primeira banda (qxa → 0.0) sofre um relativo aumento de tamanho para valores

maiores de freqüências e quando o valor de qxa aumenta notamos um grande aumento na

inclinação das bandas. Para o espectro quasiperiódico mostrado para o mesmo interva-

lo de freqüências na Fig 4.4, temos um número de bandas menor em relação à Fig 4.3.

Podemos perceber ainda na Fig 4.3 uma ńıtida separação das bandas no mesmo intervalo

de freqüências em relação à Fig 4.4. O modo de superf́ıcie que é praticamente inviśıvel no

final da primeira banda na Fig 4.3 (qxa → 1.5) é bem perceptivo na Fig 4.4. Vemos ainda

claramente um maior número de bandas no mesmo intervalo de freqüência na Fig 4.5 em

relação à Fig 4.6. Além disso há o surgimento de um modo de superf́ıcie entre as duas
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bandas de volume na Fig 4.6. Comparando as figuras 4.7 e 4.8 podemos observar para o

mesmo intervalo de freqüências a diminuição do numero de bandas na Fig 4.8 em relação

à Fig 4.7. Observamos também na Fig 4.8 um alto grau de afastamento no intervalo de

freqüências que vai de 1.0 a 2.5 . Além da curvatura que é caracteŕıstica de todos os

espectros, observa-se o surgimento de um modo de superf́ıcie no intervalo de freqüências

que vai de 1.75 a 2.5 em qxa = 1.0.

As figuras 4.9 e 4.10 mostram a distribuição das larguras de bandas para qxa = 1.0.

Nela podemos observar as regiões de freqüências permitidas e proibidas para a propagação

dos fónons ópticos no volume, em função do número de geração N , até a sexta geração

da seqüência de Fibonacci. Notamos claramente que a medida que avançamos na geração

da seqüência, as gerações de bandas permitidas se tornam mais e mais limitadas, com um

aspecto t́ıpico de um conjunto de Cantor, indicando uma localização cada vez mais forte.

As figuras 4.11 e 4.12 são obtidas de 4.9 e 4.10 somando-se as larguras das regiões

permitidas (ou bandas). Como hav́ıamos discutido no capitulo anterior a fractalidade é a

assinatura de sistemas quasiperódicos, e portanto possui uma lei de escala bem definida.

Esta lei é obtida quando somamos as regiões de freqüências permitidas nas figuras 4.9 e

4.10, e se deve ao fato de nas figuras 4.9 e 4.10, o sistema se desfragmentar para altas

gerações do número de Fibonacci, fazendo com que tal sistema convirja para um conjunto

de Cantor. De fato esta soma, que representamos por ∆, escala de acordo com a lei de

potência ∆ ∼ F−δ
N , onde FN é o número de Fibonacci e δ é um ı́ndice de escala, que é

função de qxa, e que pode ser interpretado como um tipo de coeficiente de difusão ou

uma medida do grau de localização da excitação. Nas figuras 4.11 e 4.12 mostramos dois

gráficos log-log para demostrar esta lei de escala para três valores diferentes de qxa, (para

os materiais AlN e GaN) considerando a influência piezoelétrica.
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Figura 4.1: Espectro de fónons ópticos para freqüência reduzida ω/Ω versus qxa, para uma

super-rede periódica. Aqui usamos o nitreto AlN desconsiderando a influência piezoelétrica

(strain).

Figura 4.2: O mesmo que a Fig. 4.1, considerando a influência piezoelétrica.
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Figura 4.3: Espectro de fónons ópticos para freqüência reduzida ω/Ω versus qxa, para uma

super-rede de Fibonacci na quarta geração, desconsiderando a influência piezoelétrica.

Figura 4.4: O mesmo que a Fig. 4.3, considerando a influência piezoelétrica.
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Figura 4.5: Espectro de fónons ópticos para freqüência reduzida ω/Ω versus qxa, para uma

super-rede periódica. Aqui usamos o nitreto GaN desconsiderando a influência piezoelétrica

(strain).

Figura 4.6: O mesmo que a Fig. 4.5, considerando a influência piezoelétrica.
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Figura 4.7: Espectro de fónons ópticos para freqüência reduzida ω/Ω versus qxa, para uma

super-rede de Fibonacci na quarta geração. Aqui usamos o nitreto GaN desconsiderando a

influência piezoelétrica (strain).

Figura 4.8: O mesmo que a Fig. 4.7, considerando a influência piezoelétrca.
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Figura 4.9: Distribuição das larguras de bandas para os fónons ópticos em função do número

de geração da estrutura de Fibonacci para o nitreto AlN (qxa = 1).

Figura 4.10: Distribuição das larguras de bandas para os fónons ópticos em função do número

de geração da estrutura de Fibonacci para o nitreto GaN (qxa = 1).
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Figura 4.11: Gráfico log-log para a largura total das regiões permitidas ∆ versus o número de

Fibonacci. Este gráfico é obtido para o nitreto AlN.

Figura 4.12: Gráfico log-log para a largura total das regiões permitidas ∆ versus o número de

Fibonacci. Este gráfico é obtido para o nitreto GaN .
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CAPÍTULO 5

Conclusões e Perspectivas

Neste trabalho apresentamos uma teoria geral para a propagação dos fónons ópticos

confinados em super-redes periódicas e quasiperiódicas obedecendo à seqüência de Fi-

bonacci levando em conta a influência piezoelétrica (strain) dos nitretos AlN e GaN en-

volvidos. Utilizamos o material isolante SiO2 como um dos constituintes da super-rede.

Além disso, consideramos as duas estruturas cristalinas dos nitretos a saber: cúbicas tipo

zinc-blende e hexagonal tipo würtizite. O nosso resultado teórico fornece a relação de

dispersão para os modos de volume e de superf́ıcie, encontrados nos caṕıtulos 3 e 4 para

os sistemas cúbico e hexagonal respectivamente. Com efeito, uma vez que a matriz trans-

ferência T foi obtida nos dois casos para a seqüência de Fibonacci, todo o espectro de

geração foi obtido sem problemas.

Nos caṕıtulos 3 e 4 mostramos os espectros dos fônons ópticos confinados em estru-

turas cristalinas cúbicas e hexagonais considerando o efeito piezoelétrico no sistema e

comparando tais espectros com aqueles obtidos para o mesmo sistema sem a influência

piezoelétrica. Fizemos ainda uma análise das leis de escala das bandas de volume do

espectro de fônons ópticos nas super-redes periódicas e quasiperiódicas. Mostramos que

a medida que o número da geração de cada sequência aumenta, as bandas de volume se

tornam mais e mais limitadas, indicando uma forte localização, e no limite N � 1 estas

bandas formam um conjunto de Cantor. Além disso, a largura total de bandas permi-

tidas, para um valor fixo de qxa, obedece a uma lei de escala cujo expoente nâo possui

dependência com qxa. O comportamento deste expoente pode prontamente indentificar
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a sequência quasiperiódica em questão, como também pode ser interpretado como uma

medida da localização da excitação. Podemos ainda concluir que:

a) Para o espectro dos fónons ópticos confinados nas estruturas cúbicas, observou-se uma

acentuada curvatura dos espectros em relação aqueles sem strain, o que nos leva a concluir

que as excitações sobre a influência piezoelétrca são confinadas com energias maiores em

comparação com as excitações sem influência do strain.

b) Para o espectro dos fónons ópticos confinados nas estruturas hexagonais, observou-

se além de uma acentuada curvatura dos espectros, um afastamento das bandas para

maiores valores de freqüências. Pontanto as excitações neste tipo de estrutura são confi-

nadas com valores ainda maiores de energia.

c) Podemos ainda observar nos caṕıtulos 3 e 4, que o gráfico log-log obtido da soma

das espessuras das bandas permitidas nos espectros de energia em função do número de

Fibonacci tem uma caracteŕıstica linear. Sendo assim, podemos inferir que a influência

piezoelétrica não “quebra”a fractalidade dos sistemas.

d) Desconsiderando a influência do strain, podemos observar que os espectros de ban-

das tanto para simetria cúbica como para hexagonal são os mesmos. Isto se deve porque

em nossos cálculos consideramos apenas a função dielétrica transversal εxx = εyy ou seja,

estamos apenas considerando as propriedades no plano xy.

e) Considerando os gráficos log-log tanto para as estruturas cúbicas como para hexago-

nais, nota-se que os coeficientes de localização nas leis de escala possuem variação apenas

na segunda casa decimal indicando a independência deste coeficiente com o vetor de onda

qxa [49].

As posśıveis extensões deste trabalho são as seguintes:
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a) Podemos substituir o material isolante SiO2 pelos nitretos GaN e AlN na super-rede

de Fibonacci e obter novos espectros, levando em conta a piezoeletricidade em ambas as

camadas da super-rede.

b) podemos crescer a super-rede quasiperiódica utilizando outras seqüências matemáticas

tais como Thue-Morse e peŕıodo duplo, que possuem caracteŕısticas distintas da seqüência

de Fibonacci.

c) Neste trabalho mostramos a fractalidade do espectro mas nada foi dito acerca de

uma posśıvel multifractalidade evidenciada pela função f(α) [50]. Uma natural ex-

tensão, portanto seria estudar a multifractalidade do espectro encontrado nas seqüências

quasiperiódicas.

d) A técnica experimental mais apropriada para se detectar os fónons ópticos é o es-

palhamento Raman. Cálculos teóricos para comprovar os nossos espectros utilizando esta

espectroscopia seria portanto uma outra natural extensão deste trabalho.

Esperamos que este trabalho possa ser útil àqueles interessados em conhecer o estado

de arte deste tipo de excitação coletiva.

66



Referências Bibliográficas
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