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Resumo

Neste trabalho, utilizamos cálculos ab-initios para investigar a estrutura eletrônica de
nanocristais (NC’s) baseado em SiGe. Para tal, dividimos o mesmo em três partes. Na
primeira parte, investigamos as propriedades excitônicas dos NC’s de SiGe ordenados em
estruturas do tipo core-shell ( Si[core]/Ge[shell ] e Ge[core]/Si[shell ]). Também estimamos
as modificações induzidas pelo efeito do strain na estrutura eletrônica. Com isso, mostra-
mos que NC’s Ge/Si (Si/Ge) exibe confinamento tipo II na banda de condução (valência).
A barreira de potencial estimada para os elétrons e os buracos são 0,16 eV (0,34 eV) e
0,64 eV (0,62 eV) para NC’s de Si/Ge (Ge/Si). Em contradição com o esperado longo
tempo de vida da recombinação em sistemas do tipo II, verificamos que o tempo de vida
da recombinação nos NC’s Ge/Si (τR = 13.39μs) é mais de uma ordem de grandeza mais
rápido do que nos NC’s de Si/Ge (τR = 191.84μs). Na segunda parte, investigamos NC’s
de Si1−xGex em que átomos de Ge são aleatoriamente posicionados. Desta forma, verifi-
camos que o gap óptico e a energia de ligação do par elétron-buraco diminue linearmente
com x, enquanto a energia de troca do exciton aumenta com x, devido o aumento da
extensão espacial da função de onda dos elétrons e dos buracos. Isso também aumenta
a superposição da função de onda elétron-buraco, fazendo com que o tempo de vida da
recombinação seja muito senśıvel à fração molar x de Ge. Finalmente, investigamos as
transições radiativas nos NC´s de Si dopados com e Boro (B) e Fósforo (P). O tamanho
dos nossos NC’s variam entre 1.4 nm e 1.8 nm. Usando um modelo de três ńıveis, mos-
tramos que o tempo de vida radiativo e a força de oscilador entre a transição da banda
de condução e o ńıvel da impureza, como também a transição entre o ńıvel da impureza
e a banda de valência são afetados pela posição da impureza no nanocristal de Si. Por
outro lado, o decaimento direto da banda de condução para a de valência não muda com
presença da impureza.



Abstract

We have used ab initio calculations to investigate the electronic structure of SiGe based
nanocrystals (NC’s). This work is divided in three parts. In the first one, we focus
the excitonic properties of Si(core)/Ge(shell) and Ge(core)/Si(shell) nanocrystals. We
also estimate the changes induced by the effect of strain the electronic structure. We
show that Ge/Si (Si/Ge) NC’s exhibits type II confinement in the conduction (valence)
band. The estimated potential barriers for electrons and holes are 0.16 eV (0.34 eV)
and 0.64 eV (0.62 eV) for Si/Ge (Ge/Si) NC’s. In contradiction to the expected long
recombination lifetimes in type II systems, we found that the recombination lifetime of
Ge/Si NC’s (τR = 13.39μs) is more than one order of magnitude faster than in Si/Ge NC’s
(τR = 191.84μs). In the second part, we investigate alloyed Si1−xGex NC’s in which Ge
atoms are randomly positioned. We show that the optical gaps and electron-hole binding
energies decrease linearly with x, while the exciton exchange energy increases with x due
to the increase of the spatial extent of the electron and hole wave functions. This also
increases the electron-hole wave functions overlap, leading to recombination lifetimes that
are very sensitive to the Ge content. Finally, we investigate the radiative transitions in P-
and B-doped Si nanocrystals. Our NC sizes range between 1.4 and 1.8 nm of diameters.
Using a three-levels model, we show that the radiative lifetimes and oscillator strengths of
the transitions between the conduction and the impurity bands, as well as the transitions
between the impurity and the valence bands are strongly affected by the impurity position.
On the other hand, the direct conduction-to-valence band decay is practically unchanged
due to the presence of the impurity.
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Confinamento tipo II para um ponto quântico Si(core)/Ge(shell) . . . . p. 21

9 (a) Bulk de Si e Ge, separadamente, (b) heteroestrutura SiGe . . . . . p. 22

10 Estrutura de bandas da liga SiGe para as seguintes frações molares:

0.375, 0.50 e 0.875. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 23
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elétrons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 56

22 Exemplos de pseudopotenciais de norma conservada, pseudofunções e
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átomos de H, Si e Ge são representados com as cores branca, amarela

e verde, respectivamente. Seus orbitais LUMO e HOMO integrados na

coordenada z também são mostrados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 78

27 A média do comprimento das ligações (em angstrons) para diferentes

frações molares x do NC Si1−xGex com 1.4 nm de diâmetro. . . . . . . p. 79
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quadrado sólido) com a fração molar x. Para fins de comparação, utiliza-

mos os resultados de Weissker et al. [75], onde ele utiliza a aproximação
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camadas do óxido de 4 nm. Três diferentes frações molares são usadas:
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1 Introdução

Em 1947, a eletrônica ganhou um grande impulso com a fabricação do primeiro transis-

tor, um dispositivo de três terminais que possibilitou o chaveamento da corrente elétrica no

interior de um semicondutor. Este dispositivo substituiu as válvulas triodo, que apresen-

tavam grandes limitações e inconveniências para a eletrônica, pois eram grandes, frágeis,

de vida curta e fabricação dispendiosa, além de outras desvantagens técnicas. Durante

a década de 50 o transistor foi aperfeiçoado, tornando-se um dispositivo confiável, com

aplicações em diversos equipamentos eletrônicos e com um baixo custo de fabricação [1].

Na década de 1960 assistimos a miniaturização da eletrônica, com a fabricação dos pri-

meiros Circuitos Integrados (CIs) à base de Si com elementos de dimensões da ordem

de alguns micrômetros, em 1962 alguns modelos tornaram-se dispońıveis comercialmente,

dando origem a microeletrônica. Nenhuma outra área experimentou tamanha evolução,

além de produzir uma revolução na história da humanidade, alterando profundamente

todas as atividades humanas [2].

Todo este avanço só se tornou posśıvel graças a aplicação de conceitos da Mecânica

Quântica em sólidos, com os conceitos de bandas de energias, banda proibida, portadores

de carga e etc. Em particular, a evolução da indústria eletrônica se deu em conseqüência

da compreensão dos mecanismos que governam o transporte de cargas no Si. Em 1940,

R. Ohi, identificou duas posśıveis formas para o semicondutor siĺıcio (Si), amostra de Si

tipo p e tipo n, cujos portadores majoritários são buracos e elétrons, respectivamente. No

mesmo ano, J. Scaff e H. Theuerer descobriram que o ńıvel e o tipo de condutividade do

Si deve-se a presença de impurezas.

A importância do Si na eletrônica é tamanha, que a nossa era pode ser chamada

de ”idade do Siĺıcio”, pois o Si é o material básico pra construção dos ”chips”e outros

dispositivos. O Si domina a eletrônica com o mercado superior a 98% de todas as ven-

das. O processo de fabricação e o desempenho dos dispositivos dependem fortemente
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das propriedades naturais do Si, em particular seu isolante (SiO2). A interface Si/SiO2

é uma interface de boa qualidade, com baixa densidade de estados de superf́ıcie. Apesar

disto, levou-se mais de 10 anos de aperfeiçoamento das técnicas de fabricação de interfaces

com baixa densidade de defeitos necessárias para seu uso em grande escala. O principal

obstáculo era a falta de controle de impurezas nas amostras, as quais são responsáveis

pelas cargas positivas dentro do isolante, que causavam alterações na tensão limiar dos

transistores.

Com a crescente miniaturização dos componentes, surgiram na década de 1970 os

microprocessadores, com os quais foi posśıvel fabricar os microcomputadores. Desde então

a indústria de circuito integrado (IC) têm seguido um caminho estável com uma constante

diminuição na geometria do dispositivo e um aumento da capacidade de processamento do

chip [1], permitindo que circuitos cada vez mais complexos sejam projetados e executados

a um menor custo. De modo geral, o tamanho dos transistores reduz-se à metade a cada

dezoito meses, enquanto o custo de produção por transistor é reduzido à metade no mesmo

peŕıodo. Esta tendência passou a ser conhecida como Lei de Moore. Embora esta ”lei”seja

emṕırica, ela provou ser válida e se transformou em uma tendência que guia os rumos da

indústria de semicondutores há mais de três décadas. Por razões comerciais pretende-se

que esta ”lei”continue sendo válida no inicio do século XXI. Atualmente, as dimensões

caracteŕısticas dos dispositivos atingem a escala de poucas dezenas de nanômetros, e o

número de transistores nos microprocessadores se aproxima de 109 (ver figura 1) [3].

De acordo com a lei de Moore, a partir de 2010 haverá grandes limitações na manu-

tenção das atuais taxas de redução do tamanho dos transistores, uma vez que a espessura

das camadas do materiais alcançará em breve os limites f́ısicos fundamentais. Por exem-

plo, as camadas isolantes presentes no interior de um transistor possuem aproximadamente

1.5 nm, ou seja, quase no limite atômico. Camadas tão estreitas também levantam pre-

ocupações sobre suas reais capacidades isolantes, pois a espessura do óxido, cujo papel

é agir como isolante e bloquear o transporte de corrente através da porta lógica (gate),

também precisa ser reduzida para evitar os efeitos indesejados de canal curto [4]. Portanto,

quando o tamanho caracteŕıstico dos transistores atingem dimensões submicrométricas,

o óxido torna-se extremamente fino, perdendo sua caracteŕıstica isolante. Desta forma,

as cargas confinadas no canal condutivo do substrato podem tunelar através do óxido,

criando correntes de fuga através do contato metálico do gate tão grandes ou maiores que

a corrente de funcionamento do transistor, causando um superaquecimento no dispositivo

[5, 6, 7, 8, 9]. Portanto, para evitar este futuro incerto, várias estratégias para aumentar o

desempenho dos transistores sem reduzir ainda mais suas dimensões têm sido apontadas,
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dentro dessas estratégias o Si/Ge foi apontado como alternativa para substituir o Si em

certas regiões do transistor, pois SiGe não enfrenta nenhum problema de compatibilidade

de processamento, exibindo fácil integração com a atual tecnologia de produção de tran-

sistores. Estas ligas reúnem a estabilidade térmica do Si com a baixa resistividade do Ge,

resultando em um material com grandes vantagens em relação ao Si. Esta modificação

pode aumentar a mobilidade dos portadores no canal do transistor em mais de 50% em

temperatura ambiente [10].

Figura 1: Evolução do tamanho e número de transistores MOS por processador [3].

1.1 Propriedades do Si e Ge Bulk

O Si é o elemento mais abundante na terra (extráıdo do óxido de siĺıcio), já o Germânio

(Ge) é encontrado apenas em pequenas quantidades em alguns carvões e minérios, (obtido

de um pó branco, o dióxido de Germânio GeO2). O GeO2 quando aquecido por algumas

horas, em uma atmosfera de hidrogênio, produz o Ge metálico, já puro, sob o ponto de

vista qúımico. O Ge é estável no ar e na água e não é afetado pela maioria dos ácidos

e álcalis. Porém o Si é o mais utilizado na eletrônica, uma vez que pode ser usado em

temperaturas muito mais altas que o Ge.

Tanto o Si e o Ge são elementos do Grupo IV da tabela periódica, têm a a mesma es-

trutura cristalina do diamante (figura 2) no estado fundamental. Entretanto, a constante
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de rede destes elementos diferem de 4,2%. Cada átomo de Si ou de Ge contribui com

quatro elétrons de valência estando os átomos ligados tetraédricamente à rede cristalina.

Em um cristal de Si ou Ge, puros (intŕınsecos), estes quatro elétrons de valência parti-

cipam da ligação atômica com quatro elétrons dos átomos vizinhos, formando ligações

covalentes. Embora a ligação covalente implique numa ligação mais forte entre os elétrons

de valência, ainda assim é posśıvel que os elétrons de valência possam absorver energia

externa suficiente para se tornarem elétrons livres.

Figura 2: Estrutura cristalina do diamante

As figuras 3 e 4 mostram a primeira zona de Brillouin do Si e Ge e as estruturas de

bandas destes materiais, respectivamente. Tanto o Si quanto o Ge exibem comportamento

do tipo parabólico em torno do máximo da banda de valência e do mı́nimo da banda de

condução. Nos dois materiais, o topo da banda de valência está localizado no ponto Γ

(k = 0) da zona de Brillouin. O topo da banda de valência é tomado como referência

na escala de energia, ou seja, E = 0. Os buracos nas proximidades do ponto Γ são

degenerados (ver figura 5) e são caracterizados por duas massas efetivas, uma grande

(buraco pesado) e uma pequena (buraco leve).

No Si, o mińımo da banda de condução está localizado na direção Δ da figura 3,

perto do ponto X da zona de Brillouin. No Ge, o mı́nimo da banda de condução está

localizado no ponto L da zona de Brillouin. Portanto, tanto o Si como o Ge têm gap de

banda indireto, pois o mı́nimo da banda de condução e o máximo da banda de valência

se localizam em diferentes pontos da zona de Brillouin. Devido a alta simetria dos pontos

X e L, o mı́nimo da banda de condução do Si e do Ge possuem degenescência sêxtupla e

quádrupla, respectivamente.

Os vales de energia da banda de condução do Si e Ge podem ser representados por
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Figura 3: Primeira zona de Brillouin da estrutura diamante do Si e do Ge

elipsóides de energia constante através de uma simples relação de E versus k. No caso do

Si, os vales localizados na direção [100] podem ser representados da seguinte forma [11]:

E(k) =
�

2k2
x

2m∗
l

+
�

2(k2
y + k2

y)

2m∗
t

(1.1)

A expressão acima possui duas massas efetivas, uma longitudinal e uma transversal, devido

a anisotropia da estrutura de bandas do Si. No Ge, cada vale tem uma superf́ıcie de

energia elipsoidal ao longo de um eixo cristalino 〈111〉 [12]. As massas efetivas da banda

de condução do Ge também apresentam forte anisotropia. Alguns dados da estrutura de

banda do Si e Ge são mostrados na tabela 1.

Tabela 1: Comparação das propriedades do Si e Ge bulk.

Si Ge

Constante de rede (angstroms) 5.73 5.64
Gap de banda a 300K 1.11 eV 0.66 eV
Massa efetiva do elétron m∗

l 0.98 1.64
Massa efetiva do elétron m∗

t 0.19 0.082
Massa efetiva do buraco m∗

lh 0.16 0.044
Massa efetiva do buraco m∗

hh 0.49 0.16
Constante dielétrica 11.9 16.0

A semelhança entre as propriedades do Si e do Ge favorece o crescimento da liga

Si1−xGex e da heteroestrutura Si/Ge, que são ingredientes fundamentais para se variar

continuamente as propriedades f́ısicas destas estruturas.
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Figura 4: Estrutura de banda do Si e do Ge

1.2 Heteroestrutura Si/Ge

O conceito de heteroestrutura deu grande impulso na f́ısica dos semicondutores. Uma

heteroestrutura é basicamente a junção de materiais semicondutores diferentes. Como

cada material possui sua própria estrutura de bandas (massas efetivas, gaps de energia,

afinidade eletrônica, e etc), uma descontinuidade nas bandas de condução e valência são

observadas na interface que une os dois materiais. Esta descontinuidade nas bandas de

energia é conhecido como band offsets, e são essenciais na fabricação de uma série de

dispositivos optoeletrônicos empregados na indústria moderna.

A fig. 6 mostra um esquema do diagrama de bandas de energia para os dois semicon-

dutores (A e B) de gaps diferentes, isolados (Fig. 6 (a)) e para uma junção em equiĺıbrio

(Fig. 6 (b)). Na junção AB, part́ıculas (elétrons) migram de um material para o outro

até que a condição de equiĺıbrio dada pela igualdade entre os potenciais qúımicos dos dois

lados da junção, μA = μB seja alcançada com o encurvamento das bandas na região da

interface. Assim, na interface temos:

ΔEC = ECB − ECA (1.2)

, onde ECA e ECB são o perfil da banda de condução para os materiais de cada lado da
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Figura 5: Estrutura de banda de valência do o Si e o Ge. Note que o buraco pesado e o
buraco leve são degenerados tanto no Si como no Ge [11].

interface [13]. Quando houver dopagem no materiais, cargas irão fluir através da interface

no intuito de atingir o equiĺıbrio dos ńıveis de Fermi dos dois lados da interface. Quando

isto ocorrer, observa-se um encurvamento das bandas nas região próxima da interface

(band bendings), gerando confinamento dos portadores na direção do crescimento.

Elétrons

C
E�

V
E�

F
E

EV

EC

A B

EGA
EGB

EC

EV

C
E�

V
E�

(a) (b)

Figura 6: (a)(A) e (B), dois semicondutores separados, A e B (b) Junção de A e B em
equiĺıbrio

A figura 7 mostra três exemplos de sistemas heteroestruturados de Si/Ge, capazes de

confinar os portadores em diferentes graus de confinamento: (i) poços quânticos, que confi-

nar os portadores em uma dimensão, (ii) fios quânticos, que confina os portadores em duas

direções e (iii) os pontos quânticos, que confina os portadores nas três direções espaciais,

como veremos na seção seguinte. Antes das heteroestruturas os poços quânticos não passa-

vam de estruturas teóricas cuja única função era ilustrar as equações de mecânica quântica.
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Atualmente, eles são utilizados na confecção de vários dispositivos opto-eletrônicos de alta

performance como lasers e fotodetectores [14].

Ge

Si

BC

BV

Eg

BC

BV

Ge

Si

Ge SiSi

(a) (b) (c)

Figura 7: (a) poço quântico, (b) fio quântico e c) ponto quântico (nanocristal

O alinhamento das bandas de energia na interface das heteroestruturas é o responsável

pela localização dos portadores (elétrons e buracos) nos sistemas quânticos. Há dois tipos

de alinhamento de banda, tipo I, onde o mı́nimo da banda de condução e o máximo

da banda de valência estão no mesmo material, e tipo II, onde o mı́nimo da banda de

condução e o máximo da banda de valência estão em materiais diferentes (ver figura 8).

CB

VB

Si

Ge

Ge GeSi

(b)(a)

VB

Ge

Si

CB

Si SiGe

Figura 8: (a) Confinamento tipo I para um ponto quântico Ge(core)/Si(shell) (b) Confi-
namento tipo II para um ponto quântico Si(core)/Ge(shell)

Devido a diferença no parâmetro de rede entre o Si e o Ge, ocorre uma distorção

tetragonal (strain) na estrutura inicialmente cúbica do Ge quando se crescer Ge sobre Si,

e neste caso, o strain é compressivo, como mostra a figura 9. O strain origina uma força

que age no sentindo de ”casar”localmente as redes do Si e do Ge, dando origem tensões

elásticas que modificam a estrutura de banda através da quebra na degenerescência no

topo da banda de valência no ponto Γ do buraco pesado (hh) e do buraco leve (lh) e da

banda de spin-órbita (so), e alteram as propriedades de confinamento da interface Si/Ge.
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aGe

aSi

Bulk Ge

Bulk Si

Camada de Ge

pseudomorfico

Substrato de

Si

(a) (b)

Figura 9: (a) Bulk de Si e Ge, separadamente, (b) heteroestrutura SiGe

1.3 A Liga Si1−xGex

A combinação de dois semicondutores binários para forma uma liga é uma técnica

muito comum e freqüentemente usada para produzir novas faixas de materiais cujas pro-

priedades fundamentais, tais como, gap de energia, parâmetro de rede e massas efetivas

podem ser ajustadas pelas proporções dos componentes que constitui a liga. A liga semi-

condutora mais simples é a formada pelos dois semicondutores mais comuns, o Si e o Ge

[15].

A liga SiGe vem sendo estudada como uma posśıvel aplicação em dispositivos de estado

sólido desde que foi obtida, em forma homogênea, no final da década de 1930 por Stohr

e Klemm, devido às suas caracteŕısticas elétricas e ópticas [16]. Elas são substitucionais,

ou seja, a liga Si1−x/Gex é obtida pela substituição aleatória de átomos de Si por átomos

de Ge (ver figura 10). Para uma dada fração molar x, o número de átomos obedece a

seguinte regra:

x = NGe/(NGe + NSi), (1.3)

enquanto a estrutura cristalina do diamante é mantida. Entretanto, a periodicidade da

rede cristalina é distorcida pela inserção de átomos de Ge (Si) em um cristal de Si (Ge),

distribúıda aleatoriamente, que se manifesta na forma de modificações na estrutura de
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banda do cristal. O espalhamento gerado por esta não-periodicidade é similar ao efeito

do espalhamento térmico, porém, em menor intensidade [16]. Desta forma, se o cristal

de Si (Ge) contiver menos de 8% de Ge (Si), o espalhamento gerado pela liga em tempe-

ratura ambiente se torna despreźıvel se comparado aos efeitos do espalhamento térmico

e nenhuma alteração nas propriedades do cristal de Si (Ge) será observada. Obedecendo

este limite, pode-se usufruir das vantagens da liga, que reúne as principais vantagens do

Si e do Ge para a fabricação de dispositivos. Do Si, a liga herda a compatibilidade do

processo de deposição com o processo de fabricação e também o suporte a altas tempe-

raturas, alta resistência mecânica e facilidade de obtenção do SiO2. Do Ge, a liga recebe

a vantagem do menor ponto de fusão, o que permite a deposição em temperaturas mais

baixas.

Si1-xGex

0< x <1

x = 0.375 x = 0.50 x = 0.875

Figura 10: Estrutura de bandas da liga SiGe para as seguintes frações molares: 0.375,
0.50 e 0.875.

As propriedades da liga Si1−xGex variam linearmente entre os dois componentes. Por

exemplo, o parâmetro de rede da liga Si1−xGex é dado:

a
Si1−xGex

0 = (1 − x)aSi + xaGe, (1.4)

Os resultados medidos da constante de rede versus a fração molar do Ge são mostradas



1.3 A Liga Si1−xGex 24

na figura 11:

Figura 11: Dependência do parâmetro de rede da liga SiGe com a fração molar x. Para
efeito de comparação os dados experimentais de Logan et al. também são mostrados [17].

O Si e o Ge possuem afinidades eletrônicas (distância entre o ńıvel de vácuo e a

banda de condução) muito similares, porém possuem gap de banda bem diferentes, o gap

de banda do Ge é metade do gap de banda do Si, (ver figura 12), assim as posições relativas

da banda de condução e, principalmente, da banda de valência podem ser ajustadas entre

estes extremos (puro Si e puro Ge), apenas controlando a quantidade de Ge na liga.

4,05
4,00

EG(Si)= 1,11

EG(Si)= 0,66

EG (x)

EV

EC

Energia do vácuo

Silício Si1-xGex Germânio

Figura 12: Os ńıveis de energia da liga SiGe apresentam valores intermediários entre os
seus elementos individuais, conforme a porcentagem dos componentes.

A figura 13 mostra que para baixa concentração de Ge (x) a liga Si1−xGex tem uma
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estrutura de banda semelhante a do Si, tendo gap indireto, com mı́nimo de energia no

pontos X de alta simetria da zona de Brillouin. Enquanto, que para altas concentrações

de Ge (x) a liga Si1−xGex tem uma estrutura de banda semelhante a do Ge, tendo gap

indireto, com mı́nimo de energia no ponto L de alta simetria da zona de Brillouin. Os

nossos cálculos apontam que a transição do mı́nimo de energia do ponto X para o ponto

L ocorre na faixa de x= 0.5− 0.875, já os resultados utilizando a Aproximação do Cristal

Virtual (VCA) indicam que esta transição ocorre em x≥ 0.75 [18]. Experimentalmente

esta transição é esperada para x= 85% [19].

Figura 13: Estrutura de banda das ligas Si1−xGe−x para as frações molares de x = 0 a
x = 1.

Embora a substituição do Si por SiGe aumente a mobilidade dos portadores no canal

do transistor, o SiGe não é viável para aplicações optoeletrônicas, pois o SiGe também
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possui gap indireto. Por outro lado, sabe-se tanto nanocristais de Si quanto Ge podem

emitir e absorver luz de forma eficiente. Desta forma, assim como é posśıvel modificar as

propriedades do Si bulk através de inserção de quantidades controladas de Ge, é posśıvel

controlar as propriedades de emissão de luz de nanocristais de Si através da inserção de

Ge nestas estruturas.

1.4 F́ısica Básica de Nanocristais

Diferente dos materiais bulk, sistemas com dimensionalidade comparável ao compri-

mento de onda de De Broglie, produz confinamento de elétrons (ou buracos), causando

mudanças no aspecto energético e nas propriedades dinâmicas dos portadores. A dimen-

sionalidade dos sistemas refere-se ao número de graus de liberdade no movimento do

elétron, por exemplo, se o elétron tem dimensão 2D, diz-se que o sistema comporta-se

como poços quânticos. Reduzindo a dimensão do elétron para 1D e depois para 0D, serão

obtidos os fios quânticos e os pontos quânticos, também chamados de nanocristais [13].

Chamando o número de graus de liberdade dos movimentos dos portadores de Df e o

número de direções de confinamento de Dc temos [15]:

Df + Dc = 3, (1.5)

Tabela 2: O número de graus de liberdade dos movimentos dos portadores Df , junto com
confinamento Dc.

Sistema Df Dc

Bulk 3 0
Poço quântico 1 2
Fio quântico 2 1
Nanocristal 0 3

Nos nanocristais, os portadores estão confinados nas três direções espaciais, reduzindo

assim o grau de liberdade para zero, onde o confinamento dos portadores é devido a um

potencial criado artificialmente: eletrodos externos, heteroestruturas, ou vácuo.

Para entendermos melhor as caracteŕısticas qualitativas dos nanocristais, iremos re-

presentá-los como caixas tridimensionais (Figura 14), na qual o potencial é definido por

uma caixa de lado L, pois algumas propriedades dos nanocristais assemelham-se a de um

elétron confinado em uma caixa [15], dentre as quais a discretização dos ńıveis de energia.
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Além disso, as propriedades dos nanocristais são altamente dependentes das dimensões en-

volvidas. Sabemos pela teoria quântica que um elétron confinado em uma caixa quântica

é representado pela seguinte equação de Schrodinger:

LY

LZ

LX

Figura 14: Caixa tridimensional.
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Ψ(x, y, z) = Eψ(x, y, z), (1.6)

Desacoplando E= Ex + Ey + Ez em três equações uni-dimensionais:

ExΨ(x) = − �
2

2m

∂2

∂x2
ψ(x), (1.7)

EyΨ(y) = − �
2

2m

∂2

∂y2
ψ(y), (1.8)
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Vamos considerar que o potencial é infinito fora da caixa e zero no seu interior. A

solução da equação 1.6 é da forma:

Ψ(x, y, z) = Asenkxxsenkyysenkzz, (1.10)

substituindo a equação 1.10 na equação 1.7, temos:

Ei =
�

2

2m
k2

i , (1.11)

sabendo que,
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ki =
ni

Li
, (1.12)

Obtemos as seguintes equações:
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Desta forma a energia confinada em uma caixa quântica é:

Ex,y,z = Ex + Ey + Ez, (1.14)

onde nx = 0, 1, 2, ..., ny = 0, 1, 2, ... e nz = 0, 1, 2,...

Observe que a energia é completamente discretizada nas três direções espaciais (a

estrutura de bandas, presentes nos bulks, é completamente inexistente nos nanocristais)

como mostra a figura 15:

a) Bulk

Buraco pesado

Buraco Leve

Elétrons

K

E1

E2

HH1

HH1

HH2

V

b) Nanocristal

�

Figura 15: a) Espectro de energias de um material bulk (b) Espectro de energias de um
nanocristal.

Observe também que Enz refere-se à energia de quantização na direção z, uma carac-

teŕıstica importante pode ser observada: Como em um átomo, há uma separação definida

entre os ńıveis de energia. Em um átomo natural, o espectro de energias quase não pode

ser alterado, principalmente porque é determinado pela interação entre os elétrons e a rede

periódica de átomos e entre elétrons. Um nanocristal, por sua vez, pode ter seu espectro

de energia caracteŕıstico completamente alterado apenas se mudarmos a geometria e a

composição dos materiais que o constituem (como descrevemos anteriormente). Qualita-

tivamente o confinamento 3D dos nanocristais é resultado da combinação do strain (ver

Figura 9), que induz um confinamento lateral e o efeito do encurvamento das bandas na
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interface do poço quântico, que induz um confinamento vertical (ver Figura 6 b) [20].

Para entendermos a importância do confinamento, trataremos um nanocristal com

apenas dois estados de energias muito precisas, dessa forma, a transição de um elétron do

ńıvel de energia mais baixo para um mais alto ocorre mediante a absorção de um fóton

de energia bem definida. Já para que o elétron transite de um ńıvel de energia mais alto

para o mais baixo, ele deve emitir um fóton de energia bem definida (ver figura 16).

fóton

fóton

Figura 16: Transição de um elétron de um ńıvel para o outro, ocorre mediante a emissão
ou absorção de um fóton.

A importância das energias necessárias para ceder ou remover elétrons, é bem conhe-

cido pela mecânica quântica, pois através destas medidas é posśıvel obter informações

sobre as propriedades dos átomos naturais. Em átomos artificiais isso não é diferente.

Entretanto, as informações podem ser conseguidas por medidas de correntes através dos

nanocristais. Outra propriedade muito interessante a ser considerada nos nanocristais é a

densidade de estados eletrônicos. Esta função descreve o número de estados posśıveis na

banda de condução (ou valência) por unidades de energia e volume que podem ser pre-

enchidos com elétrons. As densidades de estados para os casos bulk (3D), poço quântico

(2D), fio quântico (1D) e nanocristal (0D) podem ser escritas como:

N3D(E) =
1

2π2

[
2m

�2

]3/2√
E, (1.15)

N2D(E) =
∑

E�Ep

m

π�2
, (1.16)

N1D(E) =
∑

E�Ep

1

π�

√
m

2(E − Ep)
, (1.17)
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N0D(E) = 2
∑

p

δ(E − Ep), (1.18)

onde Ep representa um ńıvel permitido. Na figura 17 temos uma comparação entre as

expressões acima. No caso dos nanocristais, como não há movimento eletrônico, também

não há um volume a ser ocupado no espaço rećıproco. Assim como um átomo, cada

estado quântico pode ser ocupado somente por dois elétrons e como os portadores estão

confinados nas três direções os estados de energia são discretos e a densidade de estado

passa a ser descrita por uma função delta de Dirac (Equação 1.18). No caso de um

sistema real, no qual nem todos os pontos quânticos são idênticos, temos uma distribuição

aleatória de energias posśıveis. Então é comum substituir a função delta de Dirac por uma

distribuição gaussiana (Fig. 17). A utilização de sistemas de nanocristais na fabricação

de dispositivos eletrônicos e optoeletrônicos está diretamente ligada às caracteŕısticas

peculiares apresentadas pela densidade de estados. Quanto mais estreita for a distribuição

de estados eletrônicos, menor será a influência dos efeitos da temperatura e assimetrias

geométricas. Desta forma, ocorre uma separação definida entre os ńıveis de energia no

ponto quântico, permitindo uma grande seletividade em termos de energia.

Sistema

real

3D 2D
EE

1D
E 0D

E

Figura 17: Mostra uma comparação entre as densidades de estados para sistemas zerodi-
mensional, unidimensional, bidimensional e tridimensional.

As propriedades eletrônicas dos nanocristais são altamente dependentes do tamanho

e da composição. O tamanho pode variar permitindo que a quantidade de portadores

contidos nele varie desde zero até dezenas ou centenas; O número de elétrons podem ser

precisamente controlados, da forma que for conveniente para a realização de um determi-

nado estudo. O desafio da pesquisa em nanocristais é encontrar a melhor combinação de

parâmetros dos nanocristais para cada aplicação em particular.
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Apesar da enorme perspectiva em utilizar os nanocristais semicondutores comerci-

almente, sua fabricação em laboratório, bem como dos dispositivos que utilizam estes

materiais, é, ainda muito complexa, e requer controle na escala de comprimento na faixa

de 1-100 nm. Existem diversas técnicas de fabricação de nanocristais que, obviamente,

produzem diferentes tipos de resultados, e os parâmetros a serem controlados também

diferem de uma técnica para a outra. Podemos dividir a fabricação de nanocristais se-

micondutores em duas grande áreas: (a) Nanocristais em matriz v́ıtrea e/ou orgânica e

(b) Nanocristais obtidos por técnicas epitaxiais. O que é comum a essas duas áreas é

que os nanocristais crescidos devem ter suas propriedades principais dominadas por con-

finamento volumétrico, então estamos falando tipicamente de aglomerados atômicos com

número de átomos da ordem de 104. Isso implica que existe um limite mı́nimo para o

tamanho dos cristais candidatos a nanocristais, visto que, para um nanocristal esférico, o

diâmetro mı́nimo para a existência de ao menos um estado eletrônico é dado por [45]:

Dmin =
π�√

(2m∗
eΔEc)

, (1.19)

O termo m∗
e é a massa efetiva do elétron. Se isso não for garantido, dispositivos

com funcionamento a temperatura ambiente ou próxima, tornam-se inviáveis, pois os

efeitos térmicos serão suficientes para esvaziar as cargas dos nanocristais. Existe também

um limite superior para o tamanho dos nanocristais, visto que deve ser garantido que

perturbações térmicas não interfiram na população dos ńıveis de energia do dispositivo.

Para lasers, o limite aceitável de população térmica é 5% ( e−3) então isso requer que

KT �
1
3
(EQD

2 − EQD
1 ). Nessa inequação EQD

1 e EQD
2 são respectivamente as energias

do primeiro e segundo ńıveis do nanocristal. Esse tamanho máximo é dependente da

temperatura de operação do dispositivo, também varia muito de material para material e

é dependente da forma do nanocristal e de outros parâmetros.

1.4.1 Propriedades Óticas

Os nanocristais de Si e Ge são fortes candidatos para o desenvolvimento de dispostivos

optoeletrônicos integrados devido suas caracteŕısticas de emitir/absorver de fótons efici-

entemente na região do viśıvel. Neste processo de emissão/absorção de um fóton cria-se

um par elétron-buraco, chamado de exciton [44]. O exciton pode se mover e transportar

energia, mas não transporta carga, já que é eletricamente neutro. Normalmente, os exci-

tons são estudados em dois casos limites. Quando os elétrons e buracos estão fortemente
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ligados, como os encontrados nos cristais iônicos. Esta excitação é conhecida como exciton

de Frenkel. E quando a interação entre o elétron e o buraco é fraca, como acontece na

maioria dos semicondutores, já que a interação Coulombiana é blindada pelos elétrons de

valência devido sua constante dielétrica ser alta. Estes tipos de excitons são chamados de

excitons Wannier-Mott, ou seja, os excitons de Frenkel e Wannier diferem fisicamente em

seus raios (Figura 18).

+

-

Exciton de Frenkel

Exciton de Wannier-Mott

Figura 18: Representação esquemática dos excitons de Wannier-Mott e dos excitons de
Frenkel numa estrutura periódica.

Assim como existem dois tipos de buracos, buracos pesados (hh) e buracos leves (lh),

também existem dois tipos de excitons: o exciton de buraco pesado (e - hh), formado

pelo par ligado elétron-buraco pesado, e exciton de buraco leve, formado pelo par ligado

elétron-buraco leve (e-lh). Em um semicondutor, a banda de condução é bastante instável,

qualquer perturbação faz com que o elétron retorne à banda de valência e, quando isto

acontece, um fóton é emitido, e a essa energia liberada damos o nome de energia do

exciton, que é maior do que a energia dos portadores livres, e a diferença entre a energia

do exciton e a energia dos portadores (subtráıda da energia do gap do material) é o que

chamamos de energia de ligação

Em materiais bulk, onde não existe o potencial de confinamento para os portadores

(e levando em conta que a transição ocorre do mı́nimo da banda de condução ao máximo

da banda de valência), a energia total do exciton é simplesmente

Eexc = Eg − |EB|, (1.20)
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onde Eg é a energia do gap e EB a energia de ligação devido à interação Coulombiana entre

o elétron e o buraco. Entretanto, para heteroestruturas (poços, fios e pontos quânticos),

existem duas componentes adicionais, devido a energia de confinamento para o elétron e

o buraco,

Eexc = Eg + Ee + Eh + |EB|, (1.21)

onde Ee(h) é a energia dos portadores, elétrons (buracos). A combinação radiativa dos

excitons livres produz fótons com energias abaixo da energia do gap.

O modelo do exciton é útil para o entendimento qualitativo de seus efeitos no aspecto

óptico dos semicondutores. Entretanto, como esperado, ele não é exato o suficiente para a

interpretação qualitativa de resultados experimentais, portanto uma visão mais complexa

dos elétrons na banda de condução, bem como os buracos na banda de valência devem

ser levados em conta.

1.5 Nanocristais de Si e Ge

Aplicações em dispositivos eletrônicos e optoeletrônicos são as mais promissoras para

a utilização de nanocristais de Si e Ge devido suas propriedades ópticas e compatibili-

dade com a fabricação de dispositivos eletrônicos tradicionais. Entretanto, a aplicação

tecnológica potencial mais imediata é a utilização destes nanocristais na fabricação de

dispositivos de emissão/absorção de luz e de memórias. Recentemente foi demonstrado

que estes nanocristais são capazes de emitir/absorver fótons no espectro viśıvel, apesar

do gap indireto do cristal do Si e do Ge [21, 22, 23, 24, 25, 26].

A possibilidade de utilizar os NC’s de Si e Ge em dispositivos de emissão/absorção

de luz motivou vários grupos teóricos a investigarem intensamente suas propriedades,

utilizando diferentes abordagens, tais como o método do pseudopotencial de diferenças

finitas dentro da teoria do funcional da densidade (DFT), usada para investigar as pro-

priedades ópticas, bem como afinidades eletrônica e energias de ionização dos NC´s de

Si e Ge [27, 28]. Comparado este método com os método tradicionais de super-célula,

esta abordagem tem naturalmente a capacidade de descrever NC´s carregados [29, 30].

Em particular, Melnikov et al. demonstraram que afinidade dos elétrons e a energia de

ionização têm uma forte dependência com o tamanho dos NC´s de Si e Ge [28]. Weissker

et al. investigaram as propriedades ópticas dos NC´s de Si e Ge usando a aproximação
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da supercelular [31, 32, 33]. Eles calcularam a influência da relaxação da estrutura nas

propriedades ópticas e eletrônicas, energia excitônica e o tempo de vida da recombinação

radiativa, usando um método especial de campo auto-consistente-Δ , que permite calcular

a energia total dos nanocristais contendo um par elétron-buraco excitado.

Outra aproximação da super-célula que foi intensamente usada para investigar os

NC´s de Si e Ge é o método do pseudopotencial semi-emṕırico. Esses pseudopotenciais

são obtidos da Teoria do Funcional da Densidade dentro da aproximação da densidade

local (DFT-LDA), e são modificados para descrever com precisão os gaps de energia

para pontos de alta simetria, massa efetiva, afinidade eletrônica e energia de excitação.

A principal vantagem deste método é que ele permite investigar sistemas com milhares

de átomos [34, 35, 36]. Em particular, os espectros excitônicos de um único par de

elétron-buraco nos NC´s de Si foi predito [37], como também a passagem do mı́nimo

da banda de condução do ponto L para o ponto X para os NC’s de Ge [38]. Cálculos

de tight-binding semi-emṕırico ajustado por LDA também foram usados para investigar

esses NC’s [39, 40]. Mais recentemente, a teoria do funcional da densidade dependente do

tempo dentro da aproximação da densidade local (TD-LDA) foi empregada para investigar

a absorção óptica em NC’s de Si e Ge [41, 42]. Esta abordagem é capaz de calcular

estados excitados, e confirmou muitas caracteŕısticas anteriormente obtidos por métodos

semi-emṕıricos dentro de uma razoável variedade de tamanho de NC’s, embora o método

excitação de par limite o tamanho dos NC’s. Finalmente, cálculos quânticos de Monte

Carlos foram usados para investigar pequenos cluster de Si e Ge, predizendo um gap óptico

grande em comparação ao descrito pela aproximação TD-LDA [43]. Todos os trabalhos

mencionados acima demonstraram que a dependência do gap óptico com o tamanho dos

pequenos NC’s de Si e Ge são muito semelhantes, e eles discordam da energia do gap

encontrada usando a aproximação da massa efetiva.

1.6 Organização da Tese

Este trabalho está organizado em cinco caṕıtulos. No presente caṕıtulo, as justifica-

tivas e os objetivos deste trabalho são apresentados e fazemos uma revisão sobre o Si e

Ge bulk, liga Si1−x/Gex e nanocristais de Si1−x/Gex, descrevendo as suas vantagens, suas

propriedades e suas principais aplicações. No caṕıtulo 2 descrevemos o modelo teórico

utilizado neste trabalho. A metodologia teórica utilizada baseia-se no formalismo da Te-

oria do Funcional da Densidade (DFT). No caṕıtulo 3 investigaremos as propriedades dos

nanocristais de SiGe ordenados em estruturas do tipo core-shell e desordenados nos quais
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os átomos de Si e Ge estão aleatoriamente distribúıdos. No caṕıtulo 4, descreveremos

algumas propriedades ópticas de nanocristais de Si dopados com impurezas doadoras e

receptoras. No caṕıtulo 5, apresentaremos as conclusões deste trabalho e perpectivas de

trabalhos futuros.
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2 Metodologia

Este caṕıtulo trata da metodologia teórica empregada neste trabalho, que será a

DFT (Density Functional Theory). Começaremos falando sobre a aproximação de Born-

Oppenheim, que consiste em desacoplar o problema eletrônico do problema iônico. Em

seguida, falaremos sobre a DFT (Density Functional Theory), que nos dias atuais está

sendo muito utilizada em diversas áreas da F́ısica da Matéria Condensada e da Qúımica

Quântica. Falaremos das bases dessa teoria que é o teorema de Hohenberg-Kohn, onde

se demonstra a existência de um único funcional que determina exatamente a energia e a

densidade do estado fundamental, contudo não fornece forma anaĺıtica deste funcional, e

em seguida é feita a implementação dos cálculos com as equações de Kohn-Sham. Depois,

discutiremos as aproximações para o funcional da energia de troca e correlação. Dentre

as diversas aproximações existentes na literatura, descreveremos duas comumente usadas:

a LDA (Aproximação de Densidade Local), que é uma aproximação muito usada na lite-

ratura que leva em conta somente aspectos locais da densidade eletrônica no cálculo da

energia de correlação e troca do sistema; e GGA (Aproximação de Gradientes Generali-

zados), que por sua vez é mais elaborada e considera aspectos não-locais da densidade

eletrônica. Veremos também o método dos pseudopotenciais, onde é feita uma substituição

do potencial coulombiano do caroço iônico, fortemente divergente, por um potencial suave

e finito na origem. Os elétrons do caroço por sua vez são desprezados e não são levados

em conta no cálculo. Depois falaremos de maneira bastante breve do programa utilizado

em neste trabalho, o Dmol3 e o último aspecto teórico que abordaremos neste caṕıtulo

será as funções de base utilizadas no Dmol3, nas quais os orbitais de Kohn-Sham φKS
i são

resolvidos.

Para estudar o comportamento dos elétrons e núcleos na matéria condensada, é ne-

cessário resolver problemas com muitos elétrons, embora a equação proposta por Schro-

dinger em 1926 tenha se proposto a resolver este tipo de problema, ou seja, a descrever

satisfatoriamente as propriedades f́ısicas e qúımicas da matéria dos pontos de vista atômico
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e molecular. Durante os primeiros 50 anos de desenvolvimento da mecânica quântica, pra-

ticamente todas as soluções obtidas eram aplicações a sistemas de uma part́ıcula. Isso

porque é muito dif́ıcil resolver a equação de Schrödinger para sistemas de muitos corpos,

pois, as dificuldades matemáticas para resolvê-la, aumenta rapidamente com o número

de part́ıculas. Conseqüentemente, O custo computacional para resolvê-la é enorme e,

portanto, a função de onda torna-se inacesśıvel em sistemas reais. Somente em 1964,

a compreensão do comportamento de elétrons e núcleos em sistemas moleculares e da

formação de ligações qúımicas teve um grande avanço com o surgimento da DFT [51].

A DFT nos permite reformular o problema de sistemas com muitas part́ıculas usando

a densidade eletrônica como variável básica, esta modificação é de grande valia porque

a solução exata da equação de Schrodinger é extremamente complicada ou imposśıvel,

até para sistemas relativamente simples, como átomos isolados, pois ela depende das três

coordenadas espaciais e do spin de cada elétron, enquanto a densidade eletrônica é uma

função escalar com apenas três variáveis. A contribuição que esta teoria tem dado para

a ciência dos materiais é enorme e o reconhecimento disto fez com que Walter Kohn, um

dos fundadores do DFT, ganhasse o prêmio nobel de Qúımica em 1998.

Para contornar a dificuldade de resolver a equação de Schrödinger para o sistema de

muitas part́ıculas, adota-se a Aproximação de Born-Oppenheim, que trata o hamiltoniano

do sistema como puramente eletrônico. Esta aproximação é baseada no fato de que, a

razão entre as massa do elétron e do núcleo é suficientemente pequena, de forma que os

núcleos não responde a rápida mudança dos elétrons. Assim, é posśıvel, em excelente

aproximação, separar o movimento eletrônico do movimento nuclear.

2.1 Aproximação de Born-Oppenheim

O problema de sistemas constitúıdos por M núcleos e N elétrons interagentes tratada

pela equação Schrodinger é dado por:

Ĥn,eψn,e (R, r) = En,eψn,e (R, r) , (2.1)

onde r e R são as coordenadas eletrônicas e nucleares, respectivamente e Ĥ é o hamil-

toniano do sistema que assume a forma que considera todas as interações é representado

por:
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Ĥn,e = T̂n(R) + T̂e(r) + V̂n−n(R) + V̂e−n(r, R) + V̂e−e(r), (2.2)

onde temos, nesta ordem, a energia cinética dos núcleos, a energia cinética dos elétrons, e

as energias potenciais coulombianas de interação núcleo-núcleo, núcleo-elétron e elétron-

elétron:

T̂n(R) =
−1

2

Nn∑
l=1

∇2
i

M1

, (2.3)

T̂e(r) = −1

2

Ne∑
i=1

∇2
i , (2.4)

V̂n−n(R) = −
Nn∑
l=1

Nn∑
j=i+1

ZiZj

| Ri − Rj| , (2.5)

V̂e−n(r,R) = −
Ne∑
i=1

Nn∑
l=1

Zi

|ri − RI| , (2.6)

V̂e−e(r) = −
Ne∑
i=1

Ne∑
j=i+1

1

|ri − rj | , (2.7)

Como nosso interesse concentra-se em explicar e descrever os movimentos puramente

eletrônicos, vamos utilizar a aproximação de Born-Oppenheimer, que considera os núcleos

em posições fixas. Deste modo, o termo correspondente a energia cinética dos núcleos pode

ser desprezado e a energia potencial de repulsão núcleo-núcleo é considerada constante.

Assim, temos o hamiltoniano eletrônico do sistema:

Ĥe = T̂e(r) + V̂e−n(r, R) + V̂e−e(r), (2.8)

Supondo que para uma dada configuração nuclear sejam conhecidas todas as autofunções

eletrônicas e as autoenergias designadas por ψm(r; R) e εm(R), respectivamente [62]:

Heψm(r; R) = εm(R)ψm(r, R), (2.9)

onde m= 1, 2, ...,∞. Como o conjunto ψm(r; R) é completo ele constitui uma base, então

podemos expandir a função de onda total do sistema nesta base,



2.1 Aproximação de Born-Oppenheim 39

ξλ(r1, ...rn, R1, ...RM) =
∑
m

Θλ
m(R)ψm(r, R), (2.10)

Os termos da ordem de m/M podem ser desprezando, pois comparados com o termo

cinético nuclear e a energia eletrônica são pequenos, assim podemos escrever a equação

para os núcleos como:

{
T̂n(R) + Vn−n(R) + εl(r)

}
Θλ

l (R) = EλΘ
λ
l (R), (2.11)

A equação 2.11 é resolvida utilizando equações clássicas de movimento com um potencial

efetivo Uef (R).

Uef(R1, ...RM) = Vn−n(R1, ...RM) + εl(R1, ...RM),

Fα = −∇αUef(R1, ...RM),

A energia eletrônica εl(R) é encontrada através do problema eletrônico:

Ĥeψm = εmψm,

{
T̂e(r) + V̂e−n(r, R) + V̂e−e(r)

}
ψm = εmψm,

Embora exista varias formas de tratar a parte eletrônica, neste trabalho consideramos

a Teoria do Funcional de Densidade (DFT), que são atraentes porque incluem os efeitos

de correlação eletrônica, que vem do fato dos elétrons reagirem ao movimento dos outros

elétrons em um sistema molecular (conseqüência do prinćıpio de pauli). Os cálculos de

Hartree-Fock consideram este efeito só em seu valor médio 1, enquanto que os métodos

que incluem correlação eletrônica levam em conta as interações instantâneas de pares de

elétrons com spin oposto. Em contraste com métodos semi-emṕıricos 2, o hamiltoniano

na DFT é bem definido e suas caracteŕısticas não são obscurecidas por freqüentes e in-

justificáveis aproximações no método computacional. Sob este aspecto a DFT pode ser

1A teoria de Hartree-Fock substitui o complicado problema de muitos elétrons por problemas de um
único elétron, onde a repulsão elétron-elétron é tratado de forma média.

2Os cálculos semi empiŕıcos fazem uso de dados experimentais (”dáı o termo simi-emṕıricos”), através
de parametrizaçoões.
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considerada como uma teoria de natureza ab initio 3. A DFT é baseada na modelagem

da correlação eletrônica via FUNCIONAIS da densidade eletrônica. Chama-se funcional

a uma função de outra função.

2.2 Teoria do Funcional da Densidade - DFT

As primeiras tentativas para tratar sistemas de muitos elétrons usando a densidade

eletrônica no lugar da função de onda foram feitas por Thomas (1927) e Fermi (1928),

originando a formulação conhecida como aproximação de Thomas-Fermi (TF), portanto

a aproximação TF pode ser considerada como uma versão simples da teoria DFT. O

trabalho de Thomas-Fermi é baseado classicamente, onde a energia total do sistema é

dado por:

E = T + V, (2.12)

onde T é a energia cinética e V é a energia potencial. Então Thomas-Fermi Definiu estas

energias como funções da densidade eletrônica, porém, eles só considera a energia cinética

eletrônica, e as contribuições elétron-núcleo e elétron-elétron, pois as núcleo-núcleo não

dependem de ρ(r) [53]. Portanto a equação 2.12 pode ser reescrita como:

ETF [ρe(r)] = TTF [ρe(r)] + (Vne[ρ
e(r)] + Vee[ρ

e(r)]) , (2.13)

Para simplificar o cálculo da energia cinética do sistema, foi introduzido o conceito

de um gás de elétrons uniforme. Esta substância fict́ıcia é composta por um número

infinito de elétrons movendo-se num volume infinito, no qual existe uma carga positiva

não localizada, uniformemente distribúıda (neste caso, é o potencial externo). Nestas

condições a densidade eletrônica tem um valor maior que zero e é constante. Assim a

energia cinética de TF é dado por:

TTF [ρe(r)] =
3

10
(3π2)

2/3

∫
[ρe(r)]

5/3dr, (2.14)

o potencial atrativo Vne é dado por:

3Cálculos ab initio não fazem uso de parâmetros experimentais. Toda a computação está baseada nas
leis da mecânica quântica e nos valores de algumas constantes fiśıcas ( como carga e massa dos elétrons,
a constante de planck e a velocidade da luz)
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Vne[ρ
e(r)] = −Z

∫
ρe(r)

r
d(r), (2.15)

e o potencial repulsivo Vee,

Vee[ρ
e(r)] =

1

2

∫
ρe(r)ρe(r0)

r − r0

drdr0, (2.16)

substituindo as equações 2.22, 2.15 e 2.16 na equação 2.13, temos a energia de TF para

um átomo com número atômico Z em função apenas da densidade eletrônica:

ETF [ρe(r)] =
3

10
(3π2)

2/3

∫
[ρe(r)]

5/3d(r) − Z

∫
[ρe(r)]
−→r d(r)

+
1

2

∫
ρe(r)ρe(r0)

r − r0

d(r)d(r0), (2.17)

A formulação de Thomas-Fermi apresenta algumas deficiências, como por exemplo, não

inclui termos de correlação e de troca em Vee. Porém, em 1951 Slater [54] propôs uma

simplificação nas equações de Hartree-Fock (HF), ou seja, ele propôs uma aproximação

para a energia de troca de Hartree-Fock em função da densidade eletrônica, como o termo

de troca (Ex) 4 é bem mais importante do que o termo de correlação (Ec) , ele ignorou

(Ec) e determinou (Ex). No método HF, o cálculo (Ex) era muito complexo para sistemas

cristalinos, portanto Slater reescreveu a equação canônica de HF como:

hψi(q1) +

⎧⎪⎨⎪⎩
n∑

k=1

∫
ψ∗

k(q2)ψk(q2)
e2

r12

dq2 − 3e2

[
3

8π

∑
k

ψ∗
k(q1)ψk(q1)

]1/3
⎫⎪⎬⎪⎭ψi(q1)

= εiψi(q1), (2.18)

Que ficou conhecida como a equação de Hartree-Fock-Slarter. Onde o primeiro termo

do lado esquerdo é o operador de energia cinética mais o operador de interação elétron-

núcleo, o segundo é o operador energia de Hartree e o terceiro termo é o de troca. A idéia

de Slater foi separar a densidade de carga total ρ em ρ↑ (densidade eletrônica com spin

α) e ρ↓ (densidade eletrônica com spin β), assim temos:

ρ = ρ↑ + ρ↓ = −e

n∑
k=1

ψ∗
kψk, (2.19)

4O termo de troca - vem da anti-simetria da função de onda quântica.
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Presumindo que o buraco de troca é esfericamente simétrico e estar centrado em torno

do elétron de referência em r e considerando que fora da esfera a densidade de buraco de

troca é nula, é que dentro é constante, então podemos considerar a vizinhança do elétron

como sendo [53]:

r0(r) =

(
3e

4πρ↑(r)

)1/3
, (2.20)

Podemos observar que a equação 2.18 é muito mais simples de ser utilizada do que a

equação de Hartree-Fock, pois o termo de troca (o terceiro termo do lado esquerdo) é um

funcional da densidade total. Comparando a equação 2.25 com a 2.18, notamos que a

densidade de carga total comporta-se com ρ
1/3(r). Apesar da importância das idéias de

Thomas-Fermi e Slater as idéias deles não estabelecem uma dependência direta de ρ(r)

com H em termos quânticos, só em 1964 Hohenberg e Kohn [55] estabeleceram uma teoria

firme e exata para tratar os sistemas eletrônicos interagentes no seu estado fundamental

em termos da densidade ρ(r).

2.2.1 Formalismo de Hohenberg-Kohn

A teoria do funcional da densidade está centrada em dois teoremas propostos por

Hohenberg e Kohn:

Primeiro Teorema: o potencial externo V(r) sentido pelos elétrons é um funcional

único da densidade eletrônica ρ(r).

Para provar este teorema exigiremos que dois potenciais externos ( V(r) e V’(r)) sejam

diferentes entre si por um fator que não é constante, ( pois, a função de onda e por

conseqüência o valor da densidade de carga não muda se adicionarmos uma constante ao

potencial) mas produz a mesma densidade de elétrons ρ(r) associada aos estados funda-

mentais não degenerados de Ne part́ıculas. Em unidade atômica o operador Hamiltoniano

tem a forma clássica:

H = T + V + Ve,e, (2.21)

onde T é a energia cinética, V é a energia potencial e Ve,e é a energia de interação elétron-

elétron e são dados por:
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T =
1

2

∫
∇ψ∗(r)∇ψ(r)dr, (2.22)

V =

∫
v(r)ψ∗(r)ψ(r)dr, (2.23)

Ve,e =
1

2

∫
1

|r − r’|ψ
∗(r)ψ∗(r’)ψ(r)ψ(r’)drdr’, (2.24)

E o operador densidade é dado por:

ρ(r) = ψ∗(r)ψ(r), (2.25)

O somatório sobre o ı́ndice do spin está subentendido. Consideraremos um sistema de N

elétrons movendo em um potencial externo V(r), que tem um único estado fundamental

não-degenerado ψ. Portanto, ψ é um funcional único de V(r). Por esta razão, espera-se

que a densidade de elétron seja um funcional único de V(r), temos:

ρ(r) = 〈ψ| ρ(r) |ψ〉 , (2.26)

Como exigimos anteriormente que diferentes potenciais produzissem a mesma densidade

de elétron, então teremos ψ(r) 	= ψ′(r), estes estados são autoestados de diferentes Ha-

miltonianos.

O teorema variacional nos diz que qualquer que seja o estado dinâmico |ψ′〉 do sistema

f́ısico descrito por H′, o valor médio de sua energia será igual ou maior do que E do estado

fundamental |ψ〉 [56]. Portanto teremos:

E = 〈ψ|H |ψ〉 < 〈ψ′|H |ψ′〉 = 〈ψ′|H ′ + V − V ′ |ψ′〉 , (2.27)

E < 〈ψ′|H ′ |ψ′〉 + 〈ψ′|V |ψ′〉 − 〈ψ′|V ′ |ψ′〉 ,

E < E′ + 〈ψ′|V − V ′ |ψ′〉 ,

Utilizando a equação 2.23, temos:
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E < E′ + 〈ψ′|
[∫

(v(r) − v(r’))ψ∗(r)ψ(r)dr

]
|ψ′〉 , (2.28)

substituindo a equação (2.26) na equação 2.28, temos:

E < E′ +

∫
(v(r) − v′(r))ρ(r)dr, (2.29)

similarmente temos:

E ′ < E +

∫
(v(r) − v′(r))ρ(r)dr, (2.30)

somando as equações (2.29) e (2.30) temos uma contradição:

E + E ′ < E′ + E, (2.31)

Esta equação prova o primeiro teorema, que diz que: ”não podem existir dois potenciais

externos diferentes, capazes de criar a mesma densidade eletrônica do estado fundamental,

pois, ela especifica unicamente um potencial externo”.

Segundo Teorema: A energia do estado fundamental E[ρ(r)] é mı́nima para a densi-

dade exata do estado fundamental.

E[ρ(r)] = 〈ψ′|Te + Ve,e + Ve,n |ψ′〉 , (2.32)

Para provar este teorema precisamos lembrar do primeiro, ou seja, que a densidade

eletrônica determina seu hamiltoniano H′ e sua função de onda ψ′. Então, temos:

ρ′(r) 	= ρ(r) → ψ′(r) 	= ψ(r),

assim,

E ′ > E,

ρ′(r) = ρ(r) → ψ′(r) = ψ(r),

assim,

E ′ = E,
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reescrevendo a equação 2.32 na forma:

E[ρ(r)] = F [ρ′(r)] + 〈ψ′|Ve,n |ψ′〉 , (2.33)

onde F [ρ′(r)] é um funcional universal válido para qualquer sistema coulombiano, como

o termo Ve,n depende do sistema em questão ele não entra na definição de F [ρ′(r)]:

F [ρ′(r)] = 〈ψ′| Te + Ve,e |ψ′〉 , (2.34)

Analogamente a equação (2.33), temos:

E[ρ(r)] = F [ρ(r)] + 〈ψ| Ve,n |ψ〉 , (2.35)

Onde ψ é a função de onda do estado fundamental. Aplicando o teorema variacional,

temos:

E[ψ] < E[ψ′], (2.36)

〈ψ| Te + Ve,e |ψ〉 + 〈ψ|Ve,n |ψ〉 < 〈ψ′| Te + Ve,e |ψ′〉 + 〈ψ′|V |ψ′〉 ,

F [ρ(r)] + 〈ψ|Ve,n |ψ〉 < F [ρ′(r)] + 〈ψ′|Ve,n |ψ′〉 ,

E[ρ(r)] < E[ρ′(r)], (2.37)

ou seja, se obtivermos uma energia do estado fundamental mı́nima é porque a densidade

do estado fundamental é exata.

De posse destes teoremas é posśıvel calcular a densidade eletrônica exata, pois, é

posśıvel determinar o hamiltoniano que é correspondente a cada densidade eletrônica

(primeiro teorema), e usar este operador para calcular a energia pela equação de schro-

dinger. As funções de onda que corresponderem a valores de energia menores, serão as

mais exatas. Por esta razão, ainda não existe vantagens significativas na DFT, pois, ainda

é preciso calcular a energia através da equação de Schrodinger usando a função de onda ψ,

para avaliar as melhores densidades eletrônicas para o sistema. Portanto, falta o último

passo para a construção de uma DFT eficiente, e este último passo foi dado em 1965 por
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Kohn e Sham [57], eles implementaram o formalismo da DFT feito por Hohenberg-Kohn,

ou seja, eles tornaram este formalismo viável.

2.2.2 Método de Kohn-Sham

O método de Kohn-Sham é capaz de calcular ρ(r) do estado fundamental exata, e

depois calcular a energia do estado fundamental E, sem precisar utilizar a equação de

Schrodinger para isso. Este método, em prinćıpio, fornece resultados exatos, mas como

veremos mais tarde, as equações de Kohn-Sham contém um funcional desconhecido, os

resultados, na prática, são apenas aproximados.

Kohn e Sham consideraram um sistema de Ne elétrons sem interação eletrônica e que

possui a mesma energia potencial. Como os elétrons não interagem uns com os outros no

sistema s (sistema de referência de Kohn-Sham) teremos o seguinte hamiltoniano:

Hs =
Ne∑
i=1

[
−1

2
∇2 + VS(ri)

]
, (2.38)

onde,

HKS
i = −1

2
∇2 + VS(ri), (2.39)

assim temos:

HKS
i =

Ne∑
i=1

HKS
i , (2.40)

Temos o seguinte hamiltoniano para relacionar o sistema hipotético de Kohn-sham com

o sistema real:

Hλ ≡ Te +
Ne∑
i=1

Vλ(ri) + λVe,e, (2.41)

onde λ varia de 0 a 1 e Vλ é o potencial externo que define a densidade eletrônica do

estado fundamental do sistema hipotético igual a do real.

Pelo segundo teorema de Hohenberg-Kohn, podemos procurar os orbitais moleculares

φi com valores mı́nimos de energia εi que satisfaçam as seguintes equações de valores

próprios:
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HKS
i φi = εiφ, (2.42)

análoga a Fφi = εiφ, na teoria HF. Onde εi são as energias de Kohn-Sham, eles reescre-

veram a equação de Hohenberg e Kohn como:

ΔTe,s[ρ(r)] = Te[ρ(r)] − Te,s[ρ(r)], (2.43)

Onde Te,s é a diferença da energia cinética média do estado fundamental entre o sistema

real e hipotético com densidades eletrônicas iguais.

ΔVe,e[ρ(r)] = Ve,e[ρ(r)] − 1

2

∫
ρ(r)ρ′(r)

|r − r’| drdr’, (2.44)

onde o segundo termo do lado direito é a energia clássica de repulsão eletrostática entre

dois elétron. Agora podemos reescrever a equação da energia total de Hohenberg-Kohn

como:

EVext
[ρ(r)] =

∫
Vext(r)ρ(r)dr + Te,s[ρ(r)]+

1

2

∫
ρ(r)ρ′(r)

|r − r’| drdr’

+ΔTe,s[ρ(r)] + Ve,e[ρ(r)], (2.45)

Os funcionais ΔTe,s e ΔVe,s são desconhecidos. Definindo o funcional de troca e correlação

EXC [ρ(r)] como:

EXC [ρ(r)] = ΔTe,s[ρ(r)] + ΔVe,e[ρ(r)], (2.46)

onde ΔTe,s é a diferença entre a energia cinética real e a hipotética.

reescrevendo a equação 2.45, temos:

E0 = EVext
[ρ(r)] =

∫
Vext(r)ρ(r)dr + Te,s[ρ(r)]

+
1

2

∫
ρ(r)ρ′(r)

|r − r’| drdr’ + EXC [ρ(r)], (2.47)

O objetivo da formulação matemática é calcular E[ρ(r)] com precisão através de [ρ(r)]. O

único termo que não é fácil de calcular na equação (2.47) é o termo de troca e correlação

EXC , portanto a chave para calcular a DFT com eficiência é o termo EXC .
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Antes de determinar E, é necessário determinar [ρ(r)] para o estado fundamental.

Como já foi citado anteriormente, o nosso sistema é um sistema hipotético de elétrons não-

interagentes e tem a mesmo densidade eletrônica que o sistema real no estado fundamental,

ou seja, [ρs(r)] = [ρ(r)], como:

ψs =
∣∣UKS

1 UKS
2 ...UKS

n

〉
,

UKS
i = φKS

i (ri)σi →
∣∣φKS

i

〉
= |ψs〉 , (2.48)

Assim a densidade eletrônica pode ser escrita por meio dos orbitais de Kohn-Sham

(φKS
i ):

ρ(r) = ρs(r) = −
Nn∑
i=1

∣∣φKS
i (ri)

∣∣2, (2.49)

Detalhando os termos da equação (2.47), temos:

∫
Vext(r)ρ(r)dr = −

Ne∑
I=1

ZI

∫
ρ(r)

|r − rI |dr, (2.50)

Te,s[ρ(r)] = −1

2
〈ψs|

Ne∑
i=1

∇2
i |ψs〉 = −1

2

Ne∑
i=1

〈
φKS

i

∣∣∇2
i

∣∣φKS
i

〉
, (2.51)

Com estas definições podemos reescrever a equação (2.47) como:

E = −
Ne∑
I=1

ZI

∫
ρ(r)

|r − rI | −
1

2

Ne∑
i=1

〈
φKS

i

∣∣∇2
i

∣∣φKS
i

〉
+

1

2

∫
ρ(r)ρ(r’)

|r − r’| drdr’ + EXC [ρ(r)], (2.52)

Para determinar E precisa-se determinar primeiro os orbitais de Kohn-Sham e EXC .

Hohenberg-Kohn provou no seu segundo teorema que é posśıvel calcular a energia

do estado fundamental variando ρ(r) de modo a minimizar o funcional E[ρ(r)]. De modo

equivalente pode-se calcular os orbitais de Kohn-Sham, ao invés de variar ρ(r), varia

os orbitais φKS
i que determinam ρ(r) (ao fazer isso assumi-se que os orbitais φKS

i são

ortogonais, já que anteriormente foi assumida a ortogonalidade no cálculo de Te,s). Pode-

se mostrar que os orbitais de Kohn-sham minimizam a equação 2.52 para a energia do
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estado fundamental. De acordo com o teorema variacional, se tomarmos a variação de

E[ρ(r)], impondo que a carga eletrônica total seja fixa, temos:

∫
ρ(r)d3r = N, (2.53)

E pela condição de extremo incluindo a equação 2.53, temos:

δ

(
E[ρ(r)] − μ

[∫
ρ(r)d3r − N

])
= 0, (2.54)

Utilizando as equações (2.52) e (2.54), temos:

δ[ρ(r)] =

{
−1

2
∇2 −

Ne∑
I=1

ZI

|r − rI | +
1

2

∫
ρ(r)

|r − r’|dr +
δEXC [ρ(r)]

δρ(r)

}
, (2.55)

sendo,

VXCr =
δEXC [ρ(r)]

δρ(r)
, (2.56)

e substituindo VXCr na equação (2.42), temos:

[
−1

2
∇2 −

Ne∑
I=1

ZI

|r − rI | +

∫
ρ(r)

|r− r’|dr + VXC(r)

]
φKS

i (r) = εKS
i φKS

i (r), (2.57)

O potencial efetivo de Kohn-sham é dado por:

Vs(r) = −
Ne∑
I=1

ZI

|r − rI | +

∫
ρ(r)

|r − r’|dr + VXC(r), (2.58)

Portanto pode-se reescrever a equação (2.57) como:

[
−1

2
∇2 + Vs(r)

]
φKS

i (r) = εKS
i φKS

i (r), (2.59)

e assim como a equação (2.42) é conhecida como a equação de Kohn-Sham. Observe que o

potencial efetivo de Kohn-Sham dado pela equação 2.58 depende de ρ(r) que conseqüen-

temente depende Vs. Portanto a solução da equação de Kohn-Sham deve ser obtida de
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modo interativo, até alcançar a autoconsistência (ver figura 19). A estratégia geral é esco-

lher uma densidade eletrônica ρ(r) inicial, que será repassada a um loop externo no qual a

equação do potencial efetivo (equação 2.58) é resolvida inicialmente. Esta solução é utili-

zada para gerar uma estimativa inicial para os orbitais de Kohn-Sham φKS
i (equação 2.59),

os quais são expandidos em um conjunto de base adequada [53] (como veremos adiante),

e esses orbitais são usados na equação 2.49 para corrigir a densidade eletrônica. Ao final

de cada interação, comparamos a nova densidade obtida com a anterior através de um

certo critério de convergência e caso não satisfaça, a densidade eletrônica atualizada será

usada como parâmetro de entrada para a próxima interação. Este procedimento deve ser

repetido até que a convergência seja alcançada. Após a convergência dos cálculos, a ener-

gia do estado fundamental é determinada a partir da densidade eletrônica. O formalismo

de KS é exato, não conhecemos apenas um termo do sistema e este termo encontra-se no

potencial de troca e correlação, e é para este potencial que faremos aproximações.

Figura 19: Fluxograma da estratégia de solução auto-consistente das equações de Kohn-
Sham
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2.2.3 Aproximações para o funcional EXC ρ(r)

Uma vez determinadas as equações do formalismo de Hohenberg-Kohn e Kohn-Sham,

nas quais mostram que a energia total pode ser escrita como um funcional único da den-

sidade eletrônica do estado fundamental, a aplicabilidade da DFT depende diretamente

da determinação de uma boa aproximação (que implica em simplicidade e precisão tão

grandes quanto posśıveis) para o termo de troca e correlação. Em comparação com os ou-

tros termos da estrutura do DFT, os termos de troca e correlação são os de interpretação

f́ısica mais dif́ıcil 5. Há várias aproximações para este funcional, descreveremos duas co-

mumente usadas a LDA (Local Density approximation) e a GGA (Generalized Gradient

Approximation). Para saber se a aproximação é boa é necessário comparar com dados

experimentais [53].

•Aproximação LDA

Os funcional EXC mais simples e mesmo tempo muito usado nos sistemas atuais, são

os baseadas na aproximação LDA e é considerada a ”mãe”de quase todas aproximações

usadas na DFT. Onde se pode conhecer a energia espacial conhecendo apenas o valor da

densidade eletrônica nesse ponto r, não sendo necessário conhecer o seu gradiente.

Hohenberg e Kohn mostraram que se ρ varia suavemente com r, então EXCρ é dado por:

ELDA
XC =

∫
ρ(r)εXC [ρ(r)]dr, (2.60)

Onde εXC [ρ(r)] é a energia de troca e correlação por elétron de um gás de elétron

homogêneo de densidade ρ = ρ(r). Utilizando a equação 2.56, temos:

V LDA
XC =

δELDA
XC

δρ
=

δ

δρ
[ρ(r)εXC(ρ(r))] ,

V LDA
XC = εXC(ρ(r)) + ρ(r)

∂εXC(ρ(r))

∂ρ(r)
, (2.61)

Kohn e Sham sugeriram o uso das equações (2.60) e (2.61) como aproximações para EXC

e VXC nas equações (2.52) e (2.57). O termo EXC pode ser subdividido em dois termos:

um referente à parte de troca (EX) e outro devido a correlação (EC); que na realidade

corresponde, todavia às interações se spin misto e spin puro, respectivamente.

5Os termos de troca e correlação são operadores, que por sua vez, não possui interpretação clássica
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εXC(ρ(r)) = εX(ρ(r)) + εC(ρ(r)), (2.62)

Todos os três termos da equação 2.62 são funcionais da densidade eletrônica. Os funcionais

que definem os dois componentes do segundo membro da equação são chamados funcionais

de troca e funcionais de correlação, respectivamente. Na aproximação LDA, ambos os

componentes são funcionais locais que dependem só da densidade eletrônica. A forma

exata do funcional de EXC não é conhecida, mas, se pode determinar valores exatos de

EX e EC através dos orbitais de Kohn-Sham, que estão relacionados com a densidade

eletrônica exata ρ(r)(equação 2.49) [58]. Assim temos,

εX(ρ(r)) = −3

4

(
3

π

)1/3
[ρ(r)]

1/3, (2.63)

0 termo εC foi calculado por Vosko, Wilk e Nusair (VWN) [59] e o resultado foi uma função

muito complicada, pois, ele é muito complexo e não pode ser calculado exatamente. E o

termo de troca da LDA é igual ao termo de troca de VWN:

εLDA
C [ρ(r)] = εV WN

C [ρ(r)],

O termo VXC também pode ser separado,

V LDA
XC [ρ(r)] = V LDA

X + V LDA
C , (2.64)

Onde

V LDA
X [ρ(r)] = −

(
3

π

)1/3
[ρ(r)]

1/3, (2.65)

V LDA
C [ρ(r)] = V V WN

C [ρ(r)], (2.66)

Utilizando a equação (2.60) e a (2.68)

ELDA
X =

∫
ρ(r)εx(ρ(r))dr = −3

4

(
3

π

)1/3 ∫
[ρ(r)]

4/3dr, (2.67)

Para determinar εX e εC , é necessário considerar um gás de elétron uniforme (GEU) com
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ρ(r) constante. O primeiro teorema de Hohenberg-Kohn nos assegura que VXC também é

constante. De acordo com a equação de Kohn-Sham para um GEU (eq 2.57), a constante

VXC pode ser omitida sem afetar as autofunções. Além do mais, o segundo termo do lado

esquerdo da equação (2.57) deve ser substitúıdo pela atração entre o elétron e a densidade

de carga positiva, e essa atração equilibra a densidade de carga negativa do gás de elétron.

Portanto o segundo e o terceiro termo do lado esquerdo desta equação se cancelam e como

VXC é omitido, sobra apenas o termo de energia cinética. Então os orbitais de Kohn-sham

podem ser tomados como ondas com amplitudes ajustadas para fornecer a densidade de

elétrons de acordo com a equação (2.49). Como o GEU é eletricamente neutro em todo

o espaço, então a somas das atrações nucleares e das repulsões de coulomb deve ser zero.

Assim sobra apenas o termo EXC no lado direito da equação 2.52. Onde o termo EX

da DFT é aproximadamente igual ao termo EX de Hartree-Fock (ELDA
X ≈ EHF

X ), e EC

é aproximadamente igual a diferença entre as energias de troca-correlação e a de troca

(equação 2.62). A partir de EX e EC , determinam-se εX e εC . Na prática, os orbitais de

Kohn-Sham são semelhantes aos orbitais de Hartree-Fock, portanto a energia de troca da

DFT é definida pela mesma formula da usada para definir a energia de troca de Hartree-

Fock, o que muda são os os orbitais (os orbitais de Hartree-Fock são substitúıdos pelos

Kohn-Sham) e o somatório (na equação de de Hartree-Fock a soma é feita sobre os orbitais,

enquanto na equação de Kohn-sham é feita sobre os elétrons) [58].

ELDA
X =

1

4

Ne∑
i=1

Ne∑
i=1

∫
φKS∗

i (r)φKS
i (r’)φKS∗

j (r)φKS
j (r’)

|r − r’| drdr’, (2.68)

O termo 1
4

surge do fato do somatório sobre os elétrons ser quatro vezes maior do que

o somatório sobre os orbitais. Conhecendo EX pode-se obter EC utilizando para isto a

equação (2.62):

EC = EXC − EX , (2.69)

onde EX é calculado pela equação (2.67) e EC é calculado usando os modelos atualmente

adotados (como o modelo LDA), porém, para obter melhores resultados, é melhor usar a

a aproximação LDA tanto para o funcional EC , quanto para o funcional EX . Os termos

EX e EC são negativos, sendo que |EX | é bem maior do que |EC |.

A aproximação LDA se baseia na densidade eletrônica homogênea. Porém, se a densi-

dade eletrônica ρ(r) não for fortemente uniforme, a energia de troca-correlação calculada

usando a densidade de gás de elétrons uniforme não é uma boa aproximação. Em sistemas
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reais, como átomos, sólidos, moléculas, superf́ıcie e etc, a densidade não é homogênea,

por isso, é feito um refinamento no método LDA, expressando-se o funcional EXC é em

termos do gradiente da densidade de carga total. Essa aproximação é conhecida como

Aproximação do Gradiente Generalizado (GGA). No nosso trabalho iremos utilizar a fun-

cional GGA ao invés da LDA, pois as interações e auto-energia no funcional GGA são

melhor do que no LDA [60].

•Aproximação GGA

Existe dois tipos de aproximação de gradientes: os semi-emṕıricos, que são ajustados

a um conjunto de dados experimentais para o sistema de interesse e os não-emṕıricos,

que satisfazem a um conjunto de v́ınculos teóricos. A aproximação que usaremos no

nosso trabalho será a de um funcional conhecido como PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof

functional) [61].

− O funcional PBE satisfaz os seguinte v́ınculos teóricos:

1. A reprodução dos limites assintóticos corretos para o caso-limite onde a densidade

eletrônica varia lentamente ou rapidamente;

2. A reprodução dos comportamentos de escala corretos para spin e para a densidade

uniforme de Ex;

3. Obedecer um valor mı́nimo para a energia de correlação eletrônica estabelecida em

1981 por Lieb-Oxfordo. Eles provaram a forma:

Ex [n ↑, n ↓] � Exc [n ↑, n ↓] � C

∫
d3rn

4/3,

Onde 1,43≤C≥1,68.

A contribuição da parte de troca no PBE é dado por:

F PBE
x = 1 + κ − κ

1 + μ
κ
s2

, (2.70)

com κ =0.804, μ =0.21951 e s= |∇n|/(2kfn), onde kf é o vetor de onda de Fermi.

Ao contrário da LDA, a GGA leva em conta aspectos não-locais da densidade eletrônica

no cálculo da EXC . O GGA incorpora no funcional a variação da densidade eletrônica

com a posição. Para isso, utiliza gradientes das densidades ρ ↑ (r) e ρ ↓ (r) no integrando,

temos:
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EGGA
XC [ρ ↑ (r), ρ ↓ (r)] =

∫
f (ρ ↑ (r), ρ ↓ (r),∇ρ ↑ (r),∇ρ ↓ (r))dr, (2.71)

Onde f é uma função das densidades de Spin e seus gradientes. Assim como no método

LDA, EXC pode ser subdividida em:

EGGA
XC = EGGA

X + EGGA
C , (2.72)

Existem várias propostas para a termo EGGA
XC , que não serão discutidos aqui, pois

todos os cálculos do nosso trabalho foram feitos com PBE.

2.2.4 Aproximação do Pseudopotencial

O método dos pseudopotenciais vem sendo utilizado desde a década de 40 do século

passado para simplificar os cálculos de estrutura eletrônica. Para entendermos o problema

original do pseudopotencial, precisamos pensar na configuração de um átomo, como ilus-

trado na figura 20.

Figura 20: Figura ilustrativa de um átomo de Si.

No centro, temos o núcleo atômico circundado por uma nuvem de elétrons de caroço

que estão fortemente ligados ao núcleo, existindo assim, um forte potencial coulombiano.

Mais externamente, temos os elétrons de valência que estão menos ligados ao núcleo,

portanto, as propriedades dos sólidos dependem mais deles do que os elétrons do caroço,

pois os elétrons do caroço não participam de ligações qúımicas e não se alteram em

diferentes ambientes qúımicos, enquanto que os elétrons de valência tornan-se quase livres.

Como os elétrons do caroço não são fundamentais na determinação das propriedades

dos sólidos, podemos tratar apenas os elétrons de valência explicitamente, substituir os

elétrons do caroço e o forte potencial coulombiano por um pseudopotencial, atuando em
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pseudo-funções de onda de valência. Esta modificação é computacionalmente eficiente,

pois se todos os elétrons de um sistema fossem inclúıdos explicitamente na realização de

um cálculo, e Vext fossem constrúıdo através do potencial coulombiano total dos núcleos, o

custo computacional seria enorme, mesmo usando-se um conjunto de base de ondas planas

6. As rápidas oscilações das funções de onda na região próxima aos núcleos, devido ao

potencial muito forte e a condição de ortogonalidade entre estados diferentes, significam

que uma energia de corte (cut-off ) e um conjunto de base muito grandes são necessários no

cálculo. Entretanto, as pseudofunções de onda correspondentes ao pseudopotencial não

exibem as rápidas oscilações das funções de onda verdadeiras (a fig 21 ilustra bem o que

acabamos de descrever). Reduzindo enormemente o número de ondas planas necessárias

para sua representação. A questão é, portanto, reduzir o número de ondas planas de forma

a manter o método preciso e aplicável. A teoria de pseudopotencial foi desenvolvida por

Hellmann [64] e em 1950 Phillips, Kleinman [65] e Austin [66] ressuscitaram a idéia do

pseudopotencial. A seguir, mostraremos o enfoque dado por eles:

Figura 21: Ilustração do pseudopotencial e da pseudofunção de onda de todos os elétrons.

Temos como objetivo resolver a equação do tipo Kohn-Sham 2.59:

ĤKSφi(r) = εks
i φi(r) → i = 1, 2, N, (2.73)

6historicamente, as primeiras funções de base utilizadas para expandir os orbitais de Kohn-Sham foram
as ondas planas, pois estas já são naturais para o teorema de Bloch. Além disto, podemos expandir
qualquer função como uma combinação linear de ondas planas.
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ĤKSφα(r) = εks
α φα(r) → α = c, v, (2.74)

Onde os ı́ndices c e v referem-se aos elétrons de caroço e de valência. Uma das maneiras

para resolver a equação de Kohn-Sham é utilizar a combinação linear de ondas planas e

diagonalizar a matriz do hamiltoniano em relação aos coeficientes da expansão. A idéia

principal é substituir o problema do estado do valência φv(r) por um outro ϕv(r), com

caráter mais suave na região do caroço, mas que conduza aos mesmos auto-valores εks
v e

seja solução do hamiltoniano modificado ĤR = ĤKS + VR:

ĤRφ(r) =
(
Hks + VR

)
φ(r) = εks

v φ(r), (2.75)

Como os estados dos caroços são conhecidos, podemos escrever o projetor para os estados

do caroço como:

P̂ =
∑

c

|ϕc〉 〈ϕc| , (2.76)

Queremos descrever os estados de valência como uma combinação de ondas planas or-

togonais aos orbitais do caroço, assim utilizaremos a metodologia proposta por Herring

em 1940, conhecida como, ondas planas ortogonalizadas (OPW), que é definida como um

estado resultante da aplicação do operador de complemento (1-P̂ ) sobre uma onda plana:

|ki〉OPW = (1 − P̂ ) |ki〉 , (2.77)

Onde |ki〉 é a representação de uma onda plana. Descrevendo os estados de valência como

uma combinação das OPW temos:

|ϕv〉 =
∑

i

cks
i |ki〉OPW , (2.78)

e sabendo que 〈φc |φv〉 = 0, podemos trabalhar com os estados de valência |ϕv〉. Substi-

tuindo as eqs. 2.77 e no hamiltoniano de Kohn-Sham:

Ĥks |ϕv〉 = εks
v |ϕv〉 ,
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Ĥks +
∑

i

cv
ki
|ki〉OPW = εv

ks

∑
i

cv
ki
|ki〉OPW ,

(
Hks +

∑
i

(εv
ks − εc

ks) |ϕc〉 〈ϕc|
)∑

c

cv
ki
|ki〉 =εv

ks

∑
i

cv
ki
|ki〉, (2.79)

onde,

VR =
∑

c

(εv
ks − εc

ks) |ϕc〉 〈ϕc| , (2.80)

φv =
∑

i

cv
ki
|ki〉, (2.81)

Que está relacionada com φv através da relação:

|ϕv〉 = |φv〉 −
∑

c

〈ϕc |φv〉 |ϕc〉 , (2.82)

onde a função ϕV (r) é chamada de pseudofunção do estado de valência v. Substituindo

as equações 2.81, 2.80 e ĤR = ĤKS + VR na equação 2.79 obtemos a equação dada

anteriormente 2.83:

HRφv =
(
Hks + VR

)
φv = εks

v φv, (2.83)

Adicionado os outros potenciais do sistema: potencial iônico, potencial coulombiano,

potencial troca-correlação, etc. Temos:

(T̂ + Vion + VH + VXC + VR) |ϕv〉PS = εks
v |ϕv〉PS , (2.84)

(T̂ + V̂PS) |ϕv〉PS = εks
v |ϕv〉PS , (2.85)

onde a equação de Kohn-Sham é representada por pseudofunção |ϕv〉PS e por pseudopo-

tencial VPS. Desta forma, podemos obter as equações de Kohn-Sham na forma original,

obtendo inclusive, os mesmos autovalores εks
v com uma função de onda de valência |ϕv〉PS

mais suave, sem os nodos caracteŕısticos na região do caroço, os quais dificultam a con-

vergência ao descrever estas oscilações. Esta é a principal vantagem da aproximação do
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pseudopotencial.

Na literatura, há vários métodos para construir o pseudopotencial. Podemos dividi-los

em dois grandes grupos: (1) Pseudopotencial emṕırico e (2) Pseudopotencial ab initio, o

qual é o mais utilizado. Dentre os pseudopotenciais ab initio discutiremos aqui nesta tese

os pseudopotenciais conhecidos como pseudopotencial de norma-conservada [56], pois é o

utilizado neste trabalho .

•Pseudopotencial De Norma-Conservada

Estes pseudopotenciais são gerados através de cálculos atômicos e são chamados de

ab-initio por não serem obtidos a partir de ajuste experimental e são os mais utilizados

nos cálculos da DFT. A construção desses pseudopotenciais foi proposta por Zunger e

Cohen e consiste em usar a equação inversa do tipo Schrodinger para o problema do ı́on

livre, com a inclusão do pseudopotencial e considerando um átomo esfericamente simétrico

blindado: {−1

2

d

dr2
+

l(l + 1)

2r2
+ V l

ps(r)

}
Pps,l(r) = εlPps,l(r), (2.86)

Onde Vl
ps é a componente do pseudopotencial blindado com um dado valor l,

V l
ps(r) = εl − l(l + 1)

2r2
+

1

2

P “
ps,l(r)

Pps,l(r)
, (2.87)

onde εl é o autovalor da energia de valência com o número quântico orbital l, Pps,l é o

pseudopotencial radial e P“
ps,l é a segunda derivada.

A formulação geral consiste em encontrar a pseudofunção apropriada tal que seja

idêntica a função efetiva para r maior que uma distância determinada do núcleo, o raio

de corte rc

pps,l(r) =

⎧⎨⎩ rl+tf(r),→ r < rc

Pl(r),→ r > rc

, (2.88)

onde pl(r) = rRl(r) é a parte radial da função de onda obtida com todos os elétrons e que

pode ser obtida com todos os elétrons. A função sendo Rl (r) é chamada de função de

todos os elétrons e pode ser obtida via solução das equações de Kohn-Sham usando um

potencial de exchange-correlação de interesse. A função f(r) é escolhida com a forma

f(r) = e

n∑
i=0

air
i

, (2.89)

Os coeficientes ai são determinados a partir da coincidência da verdadeira função e do
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pseudopotencial no ponto rc

Um pseudopotencial não é único, de forma que existem muitos métodos de geração.

Entretanto, eles devem obedecer alguns critérios, estabelecidos por Hamann, Schluter e

Chiang (HSC) [63]:

(i) Os autovalores εi obtidos para os estados de valência atômicos devem ser idênticos

aos autovalores εps
i obtidos com o pseudopotencial;

(ii) As autofunções relativas à solução exata (solução obtida com todos os elétrons) e

a solução obtida com o pseudopotencial devem ser iguais para r>rc;

(iii) As integrais de 0 a r, r>rc das densidades de carga da ”solução exata”devem ser

iguais às das soluções obtidas com o pseudopotencial;

(iv) A derivada logaŕıtmica da pseudofunção deve convergir para a da função de onda

exata ( função de onda de todos os elétrons) para r>rc ;

A propriedade (iii) garante pelo teorema de Gauss, que o potencial eletrostático pro-

duzido em r>rc’, é o mesmo pela densidade exata (densidade de todos os elétrons) ou pela

pseudodensidade. Já a propriedade (iv) garante que medidas de espalhamento são repro-

duzidas com erro mı́nimo. Um ponto importante é que as condições (iii) e (iv) garantem

a capacidade destes pseudopotenciais serem transfeŕıveis.

Mesmo satisfazendo as exigências da conservação da norma, não há o um ”pseudo-

potencial”mais adequado para um dado átomo. Pode haver muitas melhores escolhas

conforme o uso particular. Em geral há dois fatores para se levar em conta:

∗ A acurácia e o transferabilidade conduzem geralmente à escolha de pequenos raios

de corte rc e potenciais duro, uma vez que se quer descrever a função de onda tão pequena

quanto posśıvel nas vizinhanças do átomo.

∗ Quando se quer descrever a função de onda com o menor número posśıvel de funções

de base, a suavidade dos pseudopotenciais é prioridade, o que implica em escolher um raio

de corte maior e potenciais mais suaves.

Utililizando a eq. 2.87 e substituindo o pseudopotencial radial e sua segunda derivada,

temos:

V ps
ion,l(r) = ε − l(l + 1)

2r2
+

1

2rRl(r)

d2

dr2
[rRl(r)] , (2.90)

A blindagem deste pseudopotencial é removida subtraindo do potencial total a soma dos
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potenciais de troca e correlação e de Hartree (este ultimo definido como
∫ ρe,σ(r)

|r−r|
dr).

É útil separar os pseudopotenciais iônicos em uma parte local (independente de l)

mais termos não locais:

V̂ ps
ion,l(r) = V ps

ion,local(r) +
∑

l

Vnlocal(r)P̂l, (2.91)

Onde P̂ projeta a l -ésima componente do momento angular da função de onda. O

potencial semilocal pode ainda ser transformado em uma forma não local através de um

procedimento proposto por Kleinman e Bylander, resultando:

V KB
nlocal,l(r) =

|Vnlocal,l(r)φ
ps
l 〉 〈φps,0

l Vnlocal,l(r)
∣∣〈

φps,0
l

∣∣Vnlocal,l(r)
∣∣φps,0

l

〉 , (2.92)

Sendo φps,0
l a pseudofunção de onda atômica.

Exemplos de pseudopotenciais para o átomo de Mo [67] são mostrados na fig (22).

Uma abordagem similar foi adotada por Bachelet, Hamann e Schluter [68] (BHS) para

construir pseudopotenciais para todos os elementos do H ao Po na forma de uma expansão

de gaussianas com coeficientes tabulados. Esses potenciais foram calculados a partir de

uma forma inicial do potencial e variando vários parâmetros até que a função de onda

apresentasse as propriedades desejadas, uma abordagem também seguida por Vanderbilt

[69]. Um procedimento mais simples foi desenvolvido por Christiansen et al. [70] e Kerker

[71], os quais definem uma pseudo-função de onda com as propriedades desejadas para

cada um e invertem numericamente a equação de Schrodinger para encontrar o potencial

Vl(r). Uma das considerações mais importante na DFT é fazer a função de onda tão suave

quanto posśıvel, o que permite reduzir o número de funções de base. Os pseudopotenciais

mais suaves são os de Troullins e Martins (ref [72]). Eles estenderam o método de Kerker

usando um polinômio de ordem elevada e ajustando mais derivadas da função de onda.

2.3 Programa Dmol3

Finalizaremos este caṕıtulo descrevendo de maneira bastante breve o programa utili-

zado em nosso trabalho, o Dmol3 [73, 74]. Este programa é usado para realizar cálculos de

primeiros prinćıpios de estrutura eletrônica e simulações de dinâmica molecular de sólidos

e moléculas, sem a necessidade de qualquer contribuição experimental. As principais ca-

racteŕısticas do Dmol3 são: Utiliza o formalismo da DFT, isto é, resolve as equações de



2.3 Programa Dmol3 62

Figura 22: Exemplos de pseudopotenciais de norma conservada, pseudofunções e derivadas
logaŕıtmicas para o Mo.

Kohn-Sham autoconsistente com aproximação LDA e GGA para o potencial de correlação

e troca, usa pseudo-potenciais de norma conservada, utiliza funções de bases numéricas

(estreitamente localizadas) para expandir os orbitais de Kohn-Sham. No Dmol3, aumenta-

se o número de funções de base através do raio de corte, Rc.

•Funções de Base

Como falei anteriormente, para resolvermos a equação de Kohn-Sham é necessário

o uso de uma base para descrever os orbitais φKS
i , da qual dependerá a eficiência dos

cálculos.

Podemos identificar o conjunto de base como χi e escrever um orbital de Kohn-Sham da

seguinte forma:

ϕks
i =

∑
j

Cijχj, (2.93)

Substituindo esta expansão nas equações de Kohn-Sham, podemos obter uma solução

não-trivial para os coeficientes Cij resolvendo o problema da matriz secular:

∑
j

(
Hks

lj − εks
i Slj

)
Cij = 0, (2.94)
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Onde i=1,2,...,N. Sendo que;

Det
[
Hks

lj − εks
i Slj

]
= 0,

com

Hks
lj =

∫
χ∗

l Ĥ
ksχjdr,

e

Slj =

∫
χ∗

l χjdr,

Obtemos os N autovalores e substitúımos na eq. 2.94 para obter os valores dos coefi-

cientes. procedemos de modo autoconsistente através da densidade até a convergência.

A escolha da base depende muito do problema em questão e do custo computacional

exigido pela base, o qual é, na maioria das vezes, determinante. Alguns conjuntos de base

são freqüentemente usados como: Ondas planas, os orbitais atômicos numéricos (NAOS-

Numerical Atomic Orbitais), bases gaussianas e bases do tipo Slater. O programa Dmol3

utiliza orbitais atômicos numéricos localizados (NAOS- Numerical Atomic Orbitais) como

base, que são uma boa escolha para obtermos um reduzido custo computacional e uma

boa convergência nos cálculos.

Expandidos os orbitais de Kohn-Sham em funções atômicas localizadas χμ(r, Rα) te-

mos:

ϕks
i (r) =

∑
μ,α

Ci
μχμ(r − Rα), (2.95)

A função χμ(r − Rα) representa um estado atômico centrado em Rα, cujos ı́ndices varre

todos os núcleos atômicos do sistema e define suas posições. A parte angular (dependente

do número quântico l) de cada função de base é escrita como uma função harmônica

esférica Y μ
lm(θ, φ). Enquanto, a parte radial F(r) é obtida resolvendo numericamente a

equação atômica da DFT.

O conjunto de base atômica são confinados dentro de um raio de corte, rc, adequado

para um determinado ńıvel de qualidade dos cálculos no Dmol3. Esta é uma caracteŕıstica

importante para definir a base numérica que pode permitir cálculos muito mais rápido,
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especialmente para os sistemas de estado sólido. Dmol3 utiliza um potencial de confi-

namento suave, que garante a estreita localização do conjunto base dentro do rc. Este

procedimento garante que os orbitais atômicos (OA) sejam zero além do raio de corte,

ou decaiam rapidamente para este valor. No primeiro caso, um poço quadrado infinito é

usado como potencial de confinamento, enquanto que no segundo caso é usado uma forma

mais suave, dada por:

ν(r) = ν0

⎛⎝exp
(
−rc−ri

r−ri

)
rc − r

⎞⎠ , (2.96)

De acordo com a equação 2.96, o potencial é aproximadamente cont́ınuo até um certo

raio interno ri, divergindo em rc. O uso deste potencial evita descontinuidades das deri-

vadas das pseudofunções de onda em rc e assegura que as interações abaixo de uma certa

tolerância são negligenciadas, garantindo o caráter local das funções de base.

Orbitais atômicos numéricos é um dos métodos mais utilizados na f́ısica dos materiais

pois permite tratar problemas envolvendo centenas de átomos com uma base não muito

extensa comparada com ondas planas. Sua principal vantagem é a eficiência (são ne-

cessários poucos orbitais por átomos para obter boa precisão) e a principal desvantagem

é a falta de uma sistemática para a convergência.
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3 Nanocristais Ordenados e
Desordenados de Si/Ge

As propriedades eletrônicas dos NC’s Si1−x/Gex podem ser moduladas através da

composição qúımica do Si e do Ge, dáı o atual interesse em determinar o perfil dessas

nanoestruturas. A possibilidade de reunir as principais vantagens dos NC’s de Si e dos

NC’s de Ge em um único nanocristal para a fabricação de dispositivos tem atráıdo muita

atenção nos últimos anos. No entanto, devido a complexidade da sua composição e estru-

tura [75, 76], muitos fenômenos ainda não são inteiramente compreeendidos. Este é o caso

do efeito do confinamento dos portadores (ECP) nos NC´s de Si1−x/Gex. Este Caṕıtulo

será dividido em duas partes, na primeira realizaremos cálculos ab-initios para investigar

as estrutura eletrônicas dos NC´s de Si/Ge e Ge/Si do tipo core-shell core/shell (NC’s

de Si/Ge ordenados) focalizando suas propriedades excitônicas. Também estimamos as

modificações induzidas pelo efeito do strain na estrutura eletrônica. Na segunda parte

investigaremos por meios de cálculos ab-initio a estrutura eletrônica dos NC´s Si1−xGex

(NC’s Si/Ge desordenados), focalizando o papel da fração molar x de Ge na energia do

exciton do estado fundamental e sua energia de ligação do exciton, assim como o tempo

de vida da recombinação radiativa.

3.1 Propriedades Excitônicas via DFT

Utilizaremos a metodologia do caṕıtulo anterior para descrever as propriedades ex-

citônicas dos nanocristais, ou seja, os estados de um elétron são determinados por métodos

Ab-initio usando a teoria do funcional da densidade (DFT) na aproximação do gradiente

generalizado (GGA) implementado pelo programa Dmol3 [73, 74]. A interação elétron-

elétron é descrita pelo funcional Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) [61]. Como foi dito no

caṕıtulo anterior, o Dmol3 utiliza um orbital numérico como função de base, e o raio de
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corte que utilizamos para estimar o tamanho da matriz foi de 0.47 nm. Os elétrons do core

são tratados pelo pseudopotencial de norma conservada. A maior parte das investigações

de NC’s de Si e Ge utilizando cálculos ab initios eram feitas usando a aproximação de

densidade local (LDA) em vez da aproximação do gradiente generalizado (GGA) consi-

derados neste trabalho. Entretanto, o que nos levou a escolher o funcional GGA foi a

interação de auto-energia no funcional GGA que é consideravelmente menor do que na

aproximação LDA [78].

Dentro do DFT, o gap da quase-part́ıcula Eqp, que significa também a energia do par

elétron-buraco não-interagentes, é obtidas através da seguinte equação:

Eqp = E(N + 1) + E(N − 1) − 2E(N), (3.1)

onde E(N) é a energia total do sistema contendo N elétrons, ou seja, a energia da quasi-

part́ıcula é igual a mudança da energia total do sistema quando é adicionado ou removido

um elétron. Eqp está relacionada com o gap HOMO (orbital molecular ocupado de maior

energia) - LUMO (orbital molecular não-ocupado de menor energia) de Kohn-Sham, que

representa a energia mı́nima de excitação eletrônica e é definido por, EHL = ELUMO −
EHOMO, através da equação:

Eqp = EHL + Σ, (3.2)

onde Σ representa a correlação de auto-energia. O gap óptico (obtido experimentalmente)

é calculado por

Eop = Eqp − EB = EHL + Σ − EB, (3.3)

onde EB é a energia de ligação do exciton. Uma simples inspeção na Equação 3.1 observa-

se que o cálculo do gap da quase-part́ıcula requer o cálculo de três configurações de cargas

diferentes. Observamos que a investigação sistemática do comportamento depende do

tamanho da correlação de auto-energia Σ, calculada usando a aproximação LDA em NC’s

puro de Si e de Ge, desenvolvido por Melnikov et al. [28]. O mesmo estudo usando o fun-

cional GGA ainda não foi mencionado na literatura. Embora teoricamente questionável,

calculamos Eop e ignoramos a interação de auto-energia e como veremos mais tarde, esta

aproximação proporciona uma boa concordância com os dados dispońıveis na literatura.

A energia de ligação do exciton (EB) e a energia de troca (EX) são, respectivamente,
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calculadas usando as seguintes expressões:

EB =
q2

4πεNC(R, x)

∫ ∫ |Ψe(re)|2|Ψh(rh)|2
|re − rh| dredrh, (3.4)

EX =
q2

4πεNC(R, x)

∫ ∫
Ψ∗

e(rh)Ψ
∗
h(re)Ψe(re)Ψh(rh)

|re − rh| dredrh, (3.5)

onde R e Ψi (i = e, h) representa o raio do NC e orbitais de Kohn-Sham, respectivamente.

Na expressão acima ignoramos a dependência da posição re − rh da constante dielétrica

do NC εNC(R, x) [27]. A dependência de εNC com a fração molar x é dado por:

εNC(R, x) = (1 − x)εSi
NC(R) + xεGe

NC(R). (3.6)

A dependência de εSi,Ge
NC (R) com o tamanho dos nanocristais foi interpolado através do

cálculo do funcional da densidade dependente do tempo desenvolvido por Tsolakidis et al.

[41] para NC’s puro de Si e Ge. Seus dados são correlacionados pela seguinte expressão:

εSi,Ge
NC (R) = 1 + (εSi,Ge

B − 1)/[1 + (a/R)l], (3.7)

onde εSi,Ge
B é a constante dielétrica do bulk de Si e Ge, respectivamente. Na equação

acima, a = 0.54284 e l = 3.14955 para Si, e a = 0.727 e l = 2.11256 para o Ge. Ele

observou que ε(R) para pequenos NC’s de Si e Ge são aproximadamente iguais. Assim,

a interpolação de εNC(R, x) de ordem polinomial alta não será afetada pelos cálculos EB.

Finalmente, o tempo de vida da recombinação radioativa de primeira-ordem é obtida com

a ajuda da regra de ouro de Fermi’s [79]:

τ =

∑
i,f e

−
(

Ef,i

kBT

)
∑

i,f Rf,ie
−
(

Ef,i

kBT

) . (3.8)

Onde os ı́ndices f e i ocorrem superior aos quatro estados mais baixos de valência e

condução, respectivamente. Além disso, Ef,i = Ef − Ei − Ef,i
C é a energia de transição

entre os estados quânticos f e i, incluindo a interação de Coulomb Ef,i
C . A taxa de

transição Rf,i entre os estados quânticos f e i são calculados usando:

Rf,i =
(16π2nq2

3�2m2
0c

3

)
Ef,i|〈Ψf |e · p|Ψi〉|2, (3.9)
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onde n é o ı́ndice de retração do NC, m0 é a massa de repouso do elétron, c é a velocidade

da luz, e é a direção da polarização da luz, e p é o operador momento.

3.2 Nanocristais Si/Ge core-shell

Uma maneira interessante de tirar vantagens das propriedades de Si e Ge na nano-

escala é combiná-las em uma estrutura ordenada (estrutura core-shell). Recentemente,

foi apontado que nanofios de Ge/Si core-shell, que são combinações de diferentes tipos

de materiais na direção radial, são materiais promissores para a construção de futuras

implementações do transistor efetivo de campo [80, 81, 82]. Alternativamente, nano-

part́ıculas core-shell são importantes devido à possibilidade de combinar a rica f́ısica das

super-redes bidimensionais (2D) com o forte confinamento tridimensional 3D dos pontos

quânticos (QD’s) [83].

Muitos esforços têm sido dedicados à śıntese, fabricação, e caracterização de nano-

part́ıculas core-shell feitos por compostos binários como CdSe/ZnS, ZnS/CdS, CdSe/CdS

com propriedades ajustadas [84, 85, 86, 87, 88]. Contudo, estes métodos não são desen-

volvidos para nanoestruturas Ge/Si. Pesquisas sobre o crescimento de estruturas Ge/Si

encapsulada-shell é um campo muito atrativo na ciência [89, 90, 91, 92, 93, 94], a fa-

bricação de nanopart́ıculas Ge/Si core-shell ainda representa um desafio, pois o cresci-

mento de Si sobre Ge e o crescimento de Ge sobre Si são diferentes. No primeiro, um

alto grau de mistura dos materiais é observada, enquanto a última é caracterizada pela

formação de ilhas [89, 90, 91]. No entanto, com o recente desenvolvimento de técnicas para

produzir nanopart́ıculas coloidais Si [95], esperamos que nanopart́ıculas de Ge/Si core-

shell seja brevemente sintetizado similarmente aos CdSe/ZnS, ZnS/CdS, e CdSe/CdS,

que também apresentam um grande desacordo nas redes.

Espera-se que as propriedades eletrônicas de nanocristais de Ge/Si core-shell sejam

fortemente influenciadas pelo alinhamento da banda, forte confinamento quântico e pelo

efeito do strain. Como foi discutido no primeiro caṕıtulo, o alinhamento da banda é

responsável pela localização dos elétrons e buracos no interior da NC’s e existem dois tipos

principais de alinhamento de banda: (i) tipo I, onde o mı́nimo da banda de condução e o

máximo da banda de valência estão no mesmo material, (ii) e do tipo II, onde o mı́nimo

da banda de condução e máximo da banda de valência estão em diferentes materiais.

Comparado com o tipo I, material do tipo II induz um tempo de vida radiativo mais

longo [96], menor energia de ligação e menor força de oscilador do exciton [97]. Assim,
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caracteŕısticas diferentes são obtidas a partir de pequenas superposições da função de

onda dos elétrons e buracos, úteis para diferentes tipos de aplicações: sistemas de tipo

I são importantes para dispositivos emissores de luz, enquanto sistemas do tipo II são

particularmente interessantes para dispositivos fotovoltaicos (dispositivo que produz uma

voltagem através de um material devido à incidência de luz sobre ele) [98].

Do ponto de vista teórico, sistemas SiGe com confinamento tipos I e II desperta um

forte interesse da comunidade cient́ıfica, com intuito de compreender suas propriedades

eletrônicas, que são definidas essencialmente pelas condições de crescimento. Por exemplo,

as condições de crescimento são cruciais para definir o alinhamento de banda em tais na-

noestruturas: medidas de fotoluminescência (PL) têm evidenciado que o alinhamento da

banda depende da temperatura, isto é, o alinhamento da banda nos pontos quânticos mu-

daram de tipo II para o tipo I com o aumentando da temperatura [82, 92, 93, 94, 99]. Em

heteroestrutura Si/Ge do tipo II, os buracos (elétrons) estão localizadas principalmente na

camada de Ge (Si) [100, 101]. Estes sistemas têm sido investigados utilizando diferentes

aproximações teóricas como aproximação de massa efetiva de banda única [102], forma-

lismo k.p [103] e métodos ab initio [104]. Na próxima seção, desenvolveremos o funda-

mento teórico dos cálculos ab initios da estrutura eletrônica de NC’s Si−Ge core−shell fo-

calizando suas propriedades excitônicas, também verificamos as modificações que o strain

induz na estrutura eletrônica. Nossos NC’s são modelados aproximadamente esféricos,

iniciando a partir de um átomo e adicionando seus vizinhos mais próximos assumindo

coordenadas tetrahedral. Uma estrutura core-shell é obtida pela definição de um raio

interior medido de um átomo central, e substituindo os átomos no interior deste raio pela

espécie core. As ligações na superf́ıcie destes nanocristais são saturadas por átomos de

hidrogênio. Nossos NC’s são constitúıdo de 35 átomos no core, 124 átomos no shell, e

124 átomos de hidrogênio da superf́ıcie. Isto representa um NC’s com aproximadamente

1,8 nm de diâmetro, enquanto que a região do core tem aproximadamente 1,2 nm de

diâmetro, e o shell tem aproximadamente 0,35 nm de espessura.

As figuras 23(a) e 23(b) mostram o diagrama do alinhamento de bandas dos NC´s

Ge(core)/Si(shell) e Si(core)/Ge(shell), respectivamente. Este perfil da extremidade das

bandas são estimadas pelo alinhamento da afinidade eletrônica do bulk de Si (χSi =

4.05 eV) e de Ge (χGe = 4.00 eV) com respeito ao ńıvel de vácuo, e não incluem efeitos de

strain. Podemos observar nesta figura que os nanocristais de Ge/Si exibem confinamento

tipo I para os buracos e confinamento tipo II para os elétrons. Resultados opostos são

mostrado nos NC´s Si/Ge. Entretanto, devido a diferença do parâmetro de rede entre o

Si e o Ge ser de 4%, este modelo pode não ser apropriado para descrever as propriedades
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eletrônicas dos NC´s core-shell de Ge/Si e Si/Ge, ou seja, talvez seja necessário incluir

os efeitos de strain no modelo.

LUMO LUMO

HOMO HOMO

Si

Ge

CB

VB

Ge GeSi

Ge

Si

CB

VB

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Si SiGe

Figura 23: Os painéis (a) e (b): esquematizam a extremidade das bandas dos NC´s de
Ge/Si e Si/Ge estimados pelo modelo da afinidade eletrônica, respectivamente. Os painéis
(c) e (e): Mostram os orbitais HOMO e LUMO do NC de Ge/Si. Os painéis (d) e (f):
Mostram os orbitais HOMO e LUMO do NC de Si/Ge. Os átomos de Si, Ge e H são
representados pelas cores amarelo, verde, e branco.

Os orbitais HOMO e LUMO dos NC´s são mostrado nas Figs. 23(c)-(f). Nos NC´s de

Ge/Si, podemos ver que o estado LUMO é localizado na região shell com uma penetração

não despreźıvel na região do core, enquanto o estado HOMO está localizado no core de

Ge, com uma pequena penetração na região shell. Isto é consistente com a figura de um

fraco alinhamento tipo II na banda de condução com uma pequena barreira ΔEC , e um

forte alinhamento tipo I na banda de valência com uma grande barreira ΔEV . No que diz

respeito aos NC´s de Si/Ge, o orbital LUMO está localizada mais na região do core com
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uma considerável penetração na região shell, enquanto o orbital HOMO está fortemente

localizadas na região do shell. Isto é consistente com o alinhamento tipo I na banda de

condução com uma pequena barreira ΔEC , e um alinhamento tipo II na banda de valência

com uma grande barreira ΔEV . Concordando desta forma como o modelo da afinidade

eletrônica que prevê que:

ΔEC = χSi − χGe = 0.05 eV

ΔEV = χSi − χGe + ESi
G − EGe

G = 0.51 eV.

Assim, podemos concluir que, pelo menos qualitativamente, os efeitos do strain não

são suficientemente fortes para modificar o alinhamento de banda previsto pelo modelo

da afinidade eletrônica. Foi recentemente demonstrado que a pequena diferença entre

os parâmetros de rede exigida para NC´s capsulado com uma camada shell não é tão

rigorosa como em sistemas bidimensionais, porque a área total em que o strain acumula-

se é pequena. Espera-se que o strain seja mais importante em formas não esféricas,

que exibem curvaturas médias que são intermediárias entre a superf́ıcie do NC esférico e

um filme plano [88]. Observamos que as caracteŕısticas do orbital acima foram também

observadas por Ramos et al., que investigaram os efeitos de NC´s Si (Ge) com uma casca

de Ge (Si) [104].

O strain pode ser calculado do seguinte modo. Para k = 0, o gap de energia efetivo

entre as bandas de condução e a banda do buraco pesado é dado por [105]:

EG(r) = E0
G(r) + (ac(r) − av(r))Tr[ ˆε(r)] (3.10)

onde EG (E0
G) representa o gap de banda com strain (sem strain). ac e av são o potencial

de deformação hidrostática para as bandas de condução e de valência, respectivamente,

ε̂ é o tensor do strain cujos componentes são εij (i, j = x, y, z), e Tr[ε̂] = εxx + εyy + εzz

representa seu traço. Nesta expressão, a componente do cisalhamento é dado por:

Qε = −b(εxx + εyy − 2εzz)/2

onde b é o potencial de deformação do cisalhamento, que é desconsiderado devido a sime-

tria aproximadamente esférica dos NC´s investigados. A modificação que o strain induz
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na n banda de condução pode ser bem descrita por:

Ve(r) = V (0)
e (r) + ac(r)Tr[ε̂(r)] (3.11)

O perfil da banda de valência modificada é obtida com

Vh(r) = Ve(r) − EG(r) (3.12)

onde V
(0)
e representa o perfil da banda de condução obtida com o modelo da afinidade

eletrônica. Na expressão acima, é necessário avaliar a dependência do traço com a posição

no tensor do strain Tr[ε̂(r)]. Esta quantidade pode ser calculada por Tr[ε̂] = ΔV/V0,

onde ΔV = V − V0 é a variação do volume induzido pelo strain com respeito ao volume

sem strain V0. Dentro da aproximação atomı́stica, podemos usar um volume tetraedro

formado por quatro ligações qúımicas de átomos de Si e Ge para calcular a modificação

do volume induzido pelo strain em cada posição atômica. Há dois volumes de referência

posśıvel V0 para os átomos de Si e de Ge: (i) o volume tetraedro da rede do bulk respectivo,

ou (ii) o volume tetraedro de cada átomo correspondente ao NC relaxado que é usado

como referência. Em particular, NC´s core-shell de Si/Ge (Ge/Si) são comparados ao

Si puro (Ge) de mesmo tamanho. Observamos que este modelo não é capaz de calcular

componentes individuais εij, que pode ser obtidos por meio de um modelo mais sofisticado

como o de Pryor et al. [106].

A figura 24(a) mostra o comportamento do Tr[ε̂(r)] em cada posição atômica como

função da distância do átomo central. Podemos notar que o strain nos NC’s exibem

uma distribuição aproximadamente radial. No NC de Si/Ge (triângulo), a vizinhança

tetrahedral de cada posição atômica são expandidas com respeito a referência do NC de

Si. A expansão do volume no core(shell) é aproximadamente 3% (10%). No caso do

Ge/Si (ćırculos), a contração do volume do core (shell) é aproximadamente 3% (10%) e

é obtida em comparação com a referência do NC de Ge. Curiosamente, a distribuição

do strain nas regiões do core e do shell são aproximadamente planas, exibindo pequenas

variações próximas à superf́ıcie, indicando que a banda de condução nestas regiões é

também aproximadamente plana. A Figura 24(b) mostra os perfis das bandas de valência

e condução nos NC´s. Observamos que a extremidade da banda obtida com o modelo

da afinidade eletrônica são qualitativamente corretos. A diferença baseia-se na barreira

do confinamento. Neste modelo a barreira do confinamento é de 0.05 eV (0.51 eV) para

os elétrons (buracos) nos NC’s. Quando os efeitos de strain são considerados, a barreira
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para os elétrons e buracos são 0.16 eV e 0.64 eV, respectivamente, no NC de Si/Ge. No

caso do NC de Ge/Si, as barreiras para os elétrons e os buracos são 0.34 eV e 0.62 eV,

respectivamente, como mostra claramente a figura 25. Assim, a barreira de confinamento

são corrigidas em comparação ao previsto pelo modelo da afinidade eletrônica.

Figura 24: (a) Distribuição radial do traço do tensor do strain dos NC’s de Si/Ge
(triângulo) e Ge/Si (circulo). A linha tracejada indica a fronteira entre as regiões do
core e do shell. (b) Perfil estimado da banda de condução nos NC’s.

A tabela 3 compara as propriedades eletrônicas dos NC´s de Ge/Si, Si/Ge, Si e Ge.

Para testar a precisão de nossos cálculos, comparamos nossos resultados para os NC´s

puros de Si e Ge com outros resultados da literatura. [107, 108, 41]. Em comparação com

Eqp, EHL e Σ calculados usando LDA por Melnikov et al. [107], podemos ver que nossos

valores de EHL têm uma boa concordância, enquanto que Eqp e Σ são muito maiores do

que os nossos. A razão para tal diferença baseia-se no fato de que o GGA proporciona

uma melhor aproximação para o cálculo do gap da quasi-part́ıcula. Em comparação com

cálculos mais sofisticados [108, 41], nosso gap óptico também exibe uma boa concordância.

No entanto, temos de observar que o gap óptico de cada um destes modelos são definidos
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Figura 25: Modelo estimado do confinamento nos NC’s de Si/Ge e Ge/Si. Devido ao
pequeno tamanho dos NC’s, os estados da banda de condução falsifica a barreira do
potencial na interface do Si/Ge.

de maneira diferente: Garoufalis et al. utilizaram o funcional h́ıbrido (B3LYP), enquanto

Tsolakidis definiu o gap óptico como a energia do primeiro pico bem definido no espectro

de absorção calculada usando o modelo da DFT dependente do tempo na aproximação

LDA.

Olhando as Figs. 23(c) e 23(e), podemos ver que a maior parte do orbital LUMO está

ao redor da interface Si/Ge, com uma pequena penetração não despreźıvel na região do

core. Isto é uma indicativa de que a superposição dos orbitais aumenta com respeito a

perspectiva inicial. Observando o gap HOMO-LUMO calculado com os perfis da bandas

de valência e de condução da Fig. 24(b), podemos notar que o estado LUMO não pode

ser totalmente confinado pelo potencial core-shell. Para explicar o cálculo de EHL, estes

estados têm de estar acima da barreira da banda de condução do Si/Ge. Isto é mostrado

na Fig. 25. Neste modelo, os estados da banda de condução são confinados pelo vácuo

exterior dos NC´s e os orbitais podem, em prinćıpio, ocupar todo o volume do NC.

Evidentemente, esse efeito torna-se menos importante em grandes NC’s.

O gap óptico de nossos NC’s são obtidos do maior para o menor na seguinte ordem: Si,

Ge/Si e Si/Ge. As suas energias de ligação seguem a mesma ordem. A maior energia de

ligação é obtida para NC de Si e a menor energia de ligação é obtida para o NC de Si/Ge.

Isto é uma outra comprovação de que o NC de Si/Ge exibe confinamento tipo II. Em

uma simples inspeção nas Figs. 23(d) and 23(f) podemos observar que a superposição dos

orbitais HOMO e LUMO é muito menor devido ao forte alinhamento tipo II na banda
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Tabela 3: Comparação das propriedades excitônicas dos NC’s de Si , Ge, Ge/Si e Si/Ge.
Devido insignificante correção da energia de troca do elétron-buraco, essas contribuições
não são consideradas no gap óptico Eop.

a referência [107],b referência [108],c referência
[41].

Si Ge Ge/Si Si/Ge

EHL(eV) 2.367 2.167 2.234 2.287
a2.417 a2.207

Σ(eV) 0.645 0.520 0.657 0.529
a1.576 a1.508

Eqp(eV) 3.012 2.687 2.891 2.816
a4.016 a3.726
b3.190

EB(eV) 0.285 0.241 0.260 0.231
Eop(eV) 2.727 2.446 2.631 2.585

c2.673 c2.470
τR(μs) 33.90 10.0 13.39 191.84

de valência. Este NC também exibe um tempo de vida de recombinação mais longo,

que é quase uma ordem de grandeza maior do que o NC de Ge/Si. Curiosamente, o

tempo de vida da recombinação no NC de Ge/Si é maior do que o NC de Si puro. Isso

soa contraditório uma vez que o NC de Ge/Si exibe confinamento tipo II na banda de

condução. O mesmo comportamento foi observado por Ramos et al. baseado no modelo

do confinamento mostrado na Fig. 25, esse comportamento pode ser explicado como o

aumento da superposição dos orbitais. No entanto, ele não consegue explicar o tempo

de vida da recombinação extremamente lento nos NC’s de Si/Ge. Suspeitamos que esta

recombinação lenta é causada por uma sutil combinação de parâmetros como o tamanho,

massa efetiva e strain.

3.3 Nanocristais Si1−xGex

Uma outra maneira interessante de tirar vantagens das propriedades de Si e Ge na

nanoescala é combiná-los em uma estrutura desordenada, conhecidas como liga. Aqui

iremos investigar as ligas de Si1−x/Gex devido à fácil migração da atual tecnologia de Si

para a tecnologia de Si/Ge e também pelo fato de que a liga Si1−x/Gex é sempre obtida,

devido ao alto grau de solubilidade de ambos os compostos (Si e o Ge).

Não há dúvida de que a diferença entre os parâmetros de rede entre o Si e o Ge domina

as propriedades óticas. Desta forma os nanocristais de Si1−x/Gex têm propriedades ópticas
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e eletrônicas interessantes, pois combinam as vantagens dos NC’s de Si com os NC’s de

Ge, e suas propriedades ópticas podem ser manipuladas controlando os átomos de Ge (x)

no nanocristal de Si1−x/Gex como também seu tamanho. Isto tem sido demonstrado no

estudo dos pontos quânticos de Si1−x/Gex de tamanho nanômetro em silica [109] ou em

em uma matriz amorfa de SiO2 [110]. Observa-se um shift vermelho no pico PL com o

aumento de Ge. Ao mesmo tempo, o tempo de vida radiativo diminui drasticamente.

O shift do pico pode estar relacionado com a composição quase linear da variação das

transições interbandas no cristal de Si1−x/Gex [111]. No entanto, a diminuição substancial

do tempo de vida do exciton necessita de um estudo mais aprofundado. Em geral, ambas

as propriedades são influenciadas pelo desconhecido das interações de confinamento e dos

efeitos da liga. S. Takeoka et al demonstraram experimentalmente que é posśıvel crescer

nanocristais Si1−x/Gex com um razoável grau de controle de átomos de Ge e assim tirar

partido das vantagens das propriedades do bulk Si1−x/Gex na nanoescala [112].

Na literatura existem vários trabalhos sobre nanocristais de Si1−xGex utilizando várias

aproximações. Entretanto, trabalhos utilizando cálculos atomı́stico de NC’s de Si1−xGex

parecem ser limitados com os trabalhos de Weissker et al. [75] e Yu et al. [77]. Eles

calcularam a dependência da composição x nas propriedades estruturais dos NC’s, par de

energia de excitação, deslocamento de Stokes, e tempo de vida da recombinação radiativa.

Eles desmonstram que os efeitos do confinamento e da liga podem ser abordados quase

separadamente. Neste último, os autores compararam a estrutura eletrônica, as propri-

edades ópticas dos NC’s Si1−x/Gex com e sem hidrogênio. Na próxima seção, iremos

investigar as propriedades eletrônicas dos nanocristais de Si1−xGex através de cálculos

ab-initio focalizando o papel da fração molar x de Ge na energia do exciton no estado

fundamental, na energia de ligação do exciton e na energia de troca, como também o

tempo de vida da recombinação radiativa. Nossos nanocristais Si1−xGex são modelados

como simetria aproximadamente esféricos, iniciando a partir de um átomo e adicionando

seus vizinhos mais próximos assumindo coordenadas tetrahedral. A liga Si1−xGex é ob-

tida pela substituição aleatoriamente de átomos de Si por átomos de Ge. Para uma dada

fração molar x, o número de átomos obedece a seguinte equação:

x = NGe/(NGe + NSi) (3.13)

onde NGe e NSi são o número de átomos de Ge e de Si, respectivamente. As ligações

na superf́ıcie dos nanocristais de Si1−xGex são saturados por átomos de hidrogênio. Em

particular, investigamos apenas NC’s com aproximadamente 1.4 nm de diâmetro. Isto
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representa um NC com 71 átomos no core e 84 átomos de hidrogênio na superf́ıcie do

NC. Embora a posição relativa dos átomos de Ge seja importante para a estabilidade

estrutural (veja a tabela 4), a variação das propriedades excitônicas calculadas para cinco

configurações atômicas diferentes (para x = 0.25352, 0.39436, 0.81690 é praticamente des-

preźıvel). Isto também foi observado por Weissker et al [75]. Assim focalizamos uma

única configuração atômica para cada fração molar. A tabela 4 mostra em detalhes as

configurações atômicas para cada caso. A distribuição atômica espacial de alguns casos

das frações molares estudadas aqui é mostrado na Fig. 26. Seus orbitais HOMO e LUMO

são mostrados também.

Tabela 4: Detalhe da composição atômica e da estrutura de ligação para todos os casos
de frações molares investigadas neste trabalho. O diâmetro do NC é aproximadamente
igual à 1.4 nm.

Número de átomos Número de ligações
x Si Ge H SiSi GeGe SiGe SiH GeH

0.0 71 0 84 100 0 0 84 0
0.25352 53 18 84 61 4 35 55 29
0.39436 43 28 84 39 12 49 45 39
0.53521 33 38 84 17 22 61 37 47
0.67606 23 48 84 4 39 57 27 57
0.81690 13 58 84 0 64 36 16 68

1.0 0 71 84 0 100 0 0 84

As distâncias interatômicas dos nanocristais puro de Si e Ge dependem da distância

do centro do NC. Próximo ao centro, os comprimentos das ligações são maiores do que

no bulk, enquanto próximo à superf́ıcie o comprimento das ligações tornam-se menores.

Embora isso não afete a energia da part́ıcula simples, pode ser muito importante para o

cálculo do tempo de vida da recombinação radiativa. [32]. Além disso, as caracteŕısticas

dos NC´s de Si1−xGex podem induzir uma distribuição não-homogênea do comprimento

das ligações de Si-Si, Si-Ge e Ge-Ge com respeito à fração molar x. Isto também pode

afetar o comprimento das ligações de Si-H e Ge-H na superf́ıcie. Assim, antes de calcular

as propriedades ópticas, é necessário realizar o processo de relaxamento atômico dos NC´s,

desta forma obter-se o arranjo atômico mais favorável energeticamente para cada valor

da fração molar x. O deslocamento adotado (força) como critério de convergência para o

procedimento de relaxamento dos NC´s foi 0.005Å(0.002 Hartree/Å).

A distribuição da média do comprimento das ligações Si-Si, Si-Ge, Ge-Ge, Si-H e Ge-

H com respeito à fração molar x de Ge é mostrado na Fig. 27. Observando-a, podemos
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Figura 26: Configuração atômica de nanocristais para diferentes frações molares. Os
átomos de H, Si e Ge são representados com as cores branca, amarela e verde, respectiva-
mente. Seus orbitais LUMO e HOMO integrados na coordenada z também são mostrados.
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verificar que a média do comprimento das ligações é aproximadamente independentes da

fração molar x. Este comportamento já tinha sido observado para NC’s com diâmetros

similares [75]. Entretanto, a média do comprimento das ligações que encontramos é apro-

ximadamente 0.025Å maior. No que diz respeito as ligações nas superf́ıcies Si-H e Ge-H,

seu comprimento médio é de boa concordância com outros cálculos ab-initio e resultados

experimentais [113, 114].

Figura 27: A média do comprimento das ligações (em angstrons) para diferentes frações
molares x do NC Si1−xGex com 1.4 nm de diâmetro.

Para comprovar a acurácia de nossos cálculos ab initios na investigação das proprie-

dades excitônicas de NC’s Si1−xGex, calculamos a dependência de Eqp, EHL e
∑

com a

fração molar x e comparamos com os resultados usando a aproximação LDA desenvolvi-

dos por Weissker et al. [75]. Essas quantidades exibem um decaimento aproximadamente

linear com a fração molar x, como mostrado na figura 28. Entretanto, a aproximação

LDA superestima Eqp em comparação com a aproximação GGA. A diferença é apenas

0.2 eV para os NC’s puros de Si, porém chega até 0.82 eV para NC’s puros de Ge. O

gap HOMO-LUMO calculado com GGA é apenas um pouco maior do que os calculados

usando LDA (≈ 0.1 eV). No que diz respeito a
∑

, enquanto usando o GGA obtemos
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Figura 28: A dependência do gap da quase-part́ıcula (Eqp, diamantes sólidos), gap HOMO-
LUMO (EHL, ćırculos sólidos) e a interação de alto-energia (

∑
, quadrado sólido) com a

fração molar x. Para fins de comparação, utilizamos os resultados de Weissker et al. [75],
onde ele utiliza a aproximação LDA ( śımbolos abertos) O gap HOMO-LUMO corrigido-
por GW (onde G se refere a função de Green e W se refere a interação de coulomb
blindada) de Yu et al. [77] estão representados por cruzes.

valores consideravelmente grandes (1.0 eV ≤∑ ≤ 1.5 eV) usando LDA obtém-se valores

superestimados por 0.4 eV (0.87 eV) para NC’s puro de Si (Ge) em comparação com o

GGA. Assim podemos concluir que a aproximação GGA provém uma considerável me-

lhora nos cálculos das propriedades excitônicas dos NC’s Si1−xGex . A Figura 29 também

mostra o gap HOMO-LUMO corrigido por GW calculado por Yu et al. [77]. Pode-se ver

que os seus valores diferem dos nossos cálculos de Eqp por uma quantidade aproximada-

mente fixa, exibindo praticamente a mesma dependência linear em x.

A figura 29 mostra a dependência da energia do exciton no estado fundamental com a

fração molar x (Eop) com contribuição de
∑

e sem contribuição de
∑

. Com a finalidade

de comparação, a figura também inclui o par de energia excitônica de Weissker et al. [75],

o EHL corrigido pela aproximação GW de Yu et al.[77] e os dados de fotoluminescência

de tamanho redimensionado de Takeoka et al. [110, 112]. Desde as medidas de fotolu-

minescência (PL) de Takeoka et al. desenvolvidas em NC’s de tamanho que não podem

ser calculados por meio de métodos ab-initios, Weissker et al. usaram 1/D ( onde D é o
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diâmetro do NC) para eliminar os efeitos do tamanho e assim comparar seus resultados

teóricos dos dados PL. Este fator de escalonamento em particular também representa

a dependência das energias calculadas pelo método de excitação da part́ıcula (PEM -

particle excitation method) com o tamanho em NC’s puros de Si e Ge.

Figura 29: A dependência da energia do exciton com a contribuição
∑

(ćırculos sólidos)
e sem a contribuição

∑
(quadrados sólidos) com a fração molar para NC’s com 1.4 nm de

diâmetro. Para comparação mostramos também as energias calculadas por PEM (estrelas
sólidas e abertas [75]), dados PL de Takeoka et al. (diamante sólido [26, 110]) e os gaps
HOMO-LUMO corrigidos por GW de Yu et al (cruzes [77]).

A energia do par excitônico é calculada usado a seguinte equação:

Eex
G = E(N, e + h) − E(N), (3.14)

onde o cálculo da energia total E(N, e + h) de um sistema de N-elétrons com um par

elétron-buraco excitado é realizando usando a restrição de ocupação, isto é, usando a res-

trição de que o estado da part́ıcula simples mais alto ocupado (desocupado) do sistema no

estado fundamental contém um buraco (elétron) [75]. Uma das vantagens deste método é

que a relaxação das posições atômicas do sistema no estado excitado dá origem a emissão

de mais baixa energia Eex∗
G , e a diferença Eex

G − Eex∗
G pode ser comparada com o deslo-

camento de Stokes devido a relaxação da rede posterior a excitação. Diferentemente do
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método descrito na seção anterior, a aproximação do par de excitação naturalmente per-

mite o cálculo da energia do exciton, incluindo a interação de Coulomb blindada usando

uma configuração da carga simples. Observa-se que as energias do exciton atual (Eop)

são muito acima das energias utilizando o método de excitação da part́ıcula (PEM) e dos

dados PL. Interessantemente, obtemos uma boa concordância entre as energias do exciton

obtida por nós e o gap HOMO-LUMO corrigido por GW de Yu et al.. Entretanto, nos-

sas energias do exciton sem a contribuição
∑

(EHL-EB) estão em razoável concordância

com as energias PEM no estado fundamental (EF) e dados PL rescalados. A maior

discordância é observada na faixa da fração molar de 0.6 ≤ x ≤ 0.8.

A figura 30 mostra a dependência da energia de ligação do exciton EB (em eV)

com a fração molar x dos NC’s de 1.4 nm de diâmetro. A energia de troca do exciton

Ex (em eV) é também mostrada. A partir dáı, podemos deduzir que EB (EX) diminuir

(aumenta) com a fração molar x, explicado pelas equações 3.4 e 3.5, onde podemos ver que

a constante dielétrica do NC e a função de onda da part́ıcula são parâmetros importantes

para descrever o comportamento de EB e EX . Contudo, a constante dielétrica dos NC’s

puros de Si e Ge, com diâmetro de aproximadamente 1.4 nm, é aproximadamente igual.

Portanto, a dependência de EB e EX com a fração molar x pode apenas ser expandida pela

distribuição espacial da função de onda confinada. Esta afirmação pode ser confirmada

observando a a dispersão da função de onda dada por:

σi =

√
〈ri〉2 − 〈r2

i 〉

Sendo i=(e,h). A dispersão da função de onda σi é maior quanto maior for a extensão

espacial da função de onda. Comparando com resultados existentes na literatura, nossos

resultados tem uma boa concordância com os resultados de Weissker et al. [33], que

mostraram que a variação da energia de troca do exciton (�E = 2Ex) nos NC’s de Ge é

maior do que nos NC’s de Si para uma larga faixa de energia excitônica. Qualitativamente,

os nossos valores calculados para x = 0 e x = 1 são maiores. A posśıvel razão para esta

diferença é que eles usaram PEM para calcular a variação da energia de troca do exciton,

que subestima esta quantidade [33]. Por outro lado, nossos cálculos para x = 0 estão

de muito bom acordo com os cálculos de pseudopotencial emṕırico de Reboredo et al.

[37]. Infelizmente, não encontramos nenhuma referência para comparar nossos resultados

para a faixa de 0 < x < 1. A dependência de σe,h com a fração molar x é mostrada na

figura 30(b). Observamos que a dispersão da função de onda aumenta com fração molar

x para os elétrons e buracos (ver figura 26), diminuindo a interação de Coulomb do par
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elétron-buraco. Na prática, isto também aumenta a extensão espacial excitônica, fazendo

com que os excitons com o mesmo número quântico j (J = L + S ), sejam repelidos. Isto

é a razão pela qual a energia de troca aumenta com o molar fração x.

Figura 30: (a) A dependência da energia de ligação do exciton EB com a fração molar
x em NC’s com 1.4 nm de diâmetro. A figura menor mostra a dependência da troca do
exciton com a fração molar ( diamante sólido), comparado com os resultados de Weissker
et al. (diamantes abertos [33]) e Rebored et al. ([37]. (b) mostra a dependência da
dispersão da função de onda dos orbitais LUMO e HOMO com a fração molar).

Fizemos também a investigação dos efeitos do tempo de vida da recombinação com a

fração molar x, como mostra a fig. 31. Todos os valores são normalizados com relação ao

caso para x = 0. Nossos resultados concordam muito bem com cálculos PEM ( sistema
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do estado fundamental) e dados experimentais. A maior divergência, relacionado com o

sistema no estado excitado, está concentrada na região de pequeno valor de x. Nossa

curva diminui com a fração molar x, enquanto os dados PEM oscilam fortemente nesta

região. Embora limitado por pequenos valores de x, dados de PL são melhores fitados

utilizando nossos cálculos do que utilizando PEM. Este decaimento indica que o tempo de

vida da recombinação é muito senśıvel a quantidade de Ge, em concordância qualitativa

com Yu et al.. Por outro lado, nossos cálculos razoavelmente discordam com os dados

de Yu et al. para valores intermediários de x. As posśıveis razões para esta discordância

são (i) usamos quatro estados em cada banda, enquanto Yu et al. usaram apenas os

estados HOMO e LUMO para calcular o tempo de vida da recombinação radiativa. (ii)

as transições de energia usadas nas equações (4.2) e (3.9) são autovalores das equações

de Kohn-Sham, enquanto Yu et al. usaram os gaps HOMO-LUMO corrigidos por GW,

que são 1.0-1.5 e V maiores do que os autovalores Kohn-Sham (ver figura 29) levando um

tempo de vida da recombinação menor.

Figura 31: A dependência do tempo de vida da recombinação radiativa com a fração molar
x em NC’s de 1.4 nm de diâmetro. Todos os valores são normalizados com respeito ao
caso onde x=0. Para comparação mostramos também o tempo de vida da recombinação
radiativa normalizado de Takeoka et al. [110], Weissker et al. [75]e Yu et al. [77]

Nesta seção, mostramos que a energia do exciton atual calculada pela equação 3.3 é
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maior do que os calculados com PEM e os dados escalados PL, exibem um quase perfeito

acordo com gap HOMO-LUMO corrigido por GW de Yu et al. Por outro lado, a boa

concordância com as energias calculadas pelo PEM é obtida quando a correção de auto-

energia é desconsiderada. Isto leva a algumas conclusões sobre a nossa aproximação e o

PEM. (i) Enquanto a aproximação PEM descreve corretamente a interação de Coulomb

elétron-buraco blindada, ela não inclui a contribuição de auto-energia. Por esta razão, a

sua utilização para explicar dados experimentais deve ser efetuado com prudência. (ii)

sabe-se que a dependência do gap HOMO-LUMO com o tamanho dos NC´s puros de Si

obedece a seguinte regra:

EHL ∝ D−n → (n < 2)

Assim, a escala 1/D não elimina os efeitos do tamanho. A presença de Ge no NC

e de oxigênio na superf́ıcie também pode afetar a dependência exponencial do tamanho.

Porém, a presença de oxigênio na superf́ıcie desloca o gap óptico para o shift vermelho

por aproximadamente 1.0 − 1.5 eV [115]. Isto é aproximadamente a diferença entre os

nossos cálculos dos gaps ópticos e as energias do PEM . Note que os cálculos com TD-

DFT do gap óptico em NC’s de Si com os mesmos tamanhos investigados aqui resultam

em 3.64 eV (2.21) eV para NC com oxigênio livre (rico em oxigênio). Esses valores são

aproximadamente 0.4 eV abaixo do calculo do gap óptico e dados experimentais para

x=0, respectivamente [115]. Assim, a concordância entre PEM (calculados para NC’s

passivado com hidrogênio) e dados experimentais das figuras 29 e 31 parece ser causada

pela comparação dos dois sistemas diferentes, e a conclusão de que os efeitos da liga e

do tamanho podem ser tratadas quase independentemente requer uma investigação mais

aprofundada [75]. (iii) Nosso modelo de perturbação de primeira ordem para calcular EB

e EX é quase exato. A melhora dos valores de EB e EX pode ser obtida considerando a

constante dielétrica dependente da posição.
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4 Nanocristais de Si Dopado com P
e B

A funcionalização de estruturas de baixa dimensionalidade ainda é um problema com

muitos pontos a serem compreendidos. Entretanto, se sabe que a utilização de semicondu-

tores como dispositivos eletrônicos está diretamente ligada a sua dopagem com impurezas,

quer sejam doadoras ou aceitadoras de elétrons. Por exemplo, ao substituir um átomo de

Si por átomo de Boro (B), haverá portanto um elétron a menos do que havia antes (o B

tem 3 elétrons de valência, o Si tem 4). Isso representa a criação de buracos, que pode

acomodar elétrons vindos de outros átomos. Esses buracos são essencialmente portadores

de carga positiva, e o semicondutor assim criado é denominado semicondutor tipo P. As

impurezas aceitadoras introduzidas criam do ponto de vista energético ńıveis discretos va-

zios ligeiramente acima do topo da banda de valência. Desta forma, os elétrons de valência

são facilmente excitados para esses ńıveis de impureza, que podem aceitá-los, deixando

buracos na banda de valência. Se por outro lado, um átomo de Si for substitúıdo por um

átomo de fósforo (P), que tem 5 elétrons de valência, então haverá um excesso de elétrons

em comparação com o estado anterior. Isso representa, energeticamente, a criação de

ńıveis discretos cheios ligeiramente abaixo da banda de condução. Os elétrons deste ńıvel

cheio podem ser facilmente excitados para a banda de condução (ver Figura 32).

Enquanto os metais apresentam uma condutividade t́ıpica da ordem 105 (ohm.com)−1,

os semicondutores apresentam uma faixa de condutividade que varia de 10−8 até 103

(ohm.com)−1, bastando para isso variar a composição do semicondutor, bem como o tipo

e a concentração da dopagem. O tipo de dopagem faz toda a diferença no comporta-

mento entre os dois tipos de semicondutores dopados e é precisamente do ”casamento”,

conotativo, de ambos os tipos de dopagem que nasce a Eletrônica Semicondutora. Por

exemplo, sem impurezas formando ńıveis doadores e aceitadores rasos, o siĺıcio não teria

aplicações na indústria microeletrônica. Portanto, se conclui que esta também deve ser
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Figura 32: Si dopado com P e B, respectivamente.

uma maneira eficiente de funcionalizar nanocristais para aplicá-los em dispositivos e desta

forma torná-los comercialmente.

Utiliza-se nanocristais tipo p e tipo n para diferentes objetivos, como por exemplo,

quando o objetivo é desenvolver lasers a temperatura ambiente, utiliza-se dopagem tipo

p, em vez da tipo n, pois a dopagem tipo p reduz os efeitos da excitação térmica sobre os

portadores os quais podem ser excitados para fora dos nanocristais responsáveis pela luz

do laser. Contudo, por muito tempo, o processo de dopagem tem sido um mistério para

os grupos experimentais, pois eles não conseguem incorporar essas impurezas em alguns

tipos espećıficos de nanocristais, por exemplo, Mn pode ser incorporado em nanocristais

de CdS e ZnSe [116, 117, 118], mas não pode ser incorporado em nanocristais de CdSe

[119]. Essa dificuldade é freqüentemente atribúıda a ”auto-purificação”nos nanocristais,

isto é, um mecanismo intŕınseco dos nanocristais em que as impurezas são expelidas.

Isso motivou vários grupos teóricos a investigar esse tipo de sistema, e desta forma,

direcionar os grupos experimentais na fabricação de nanocristais dopados. Utilizando

cálculos de primeiros prinćıpios, os cientistas mostraram que o mecanismo fundamental

que controla a dopagem reside na superf́ıcie do nanocristal, ou seja, que a posição mais

favorável energeticamente para a impureza é perto da superf́ıcie do nanocristal [120, 121].

A mesma tendência foi também observada em nanofios de Si [122].

Se um átomo da impureza pode grudar, ou adsorver, na superf́ıcie, com força su-

ficiente, ele poderá eventualmente ser incorporado no nanocristal à medida em que este

cresce. Se a impureza se liga à superf́ıcie do nanocristal com força insuficiente, então a do-

pagem será muito dif́ıcil [123]. A partir dessa idéia central, os cientistas conseguem agora

prever condições favoráveis para a dopagem. Um aspecto entusiasmante desse estudo é
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que eles desmentem a crença comum de que os nanocristais são intrinsecamente dif́ıceis

de se dopar porque eles, de alguma forma, se auto-purificam, expelindo as impurezas de

seu interior. Essa parceria mais uma vez deu certo, pois, os experimentais seguiram as

previsões teóricas, e desta forma, conseguiram incorporar impurezas em nanocristais que,

acreditava-se, seriam ”indopáveis”. Os cientistas acreditam que a forte interação entre o

forte confinamento quântico e as modificações introduzidas pelas impurezas irão dominar

o comportamento de nanoestruturas dopadas.

Recentes medidas de fotoluminescência têm mostrado que nanocristais dopados exi-

bem menor energia de emissão do que os nanocristais puros, indicando que os ńıveis de

impurezas podem ser um importante mecanismo de emissão de luz. Este fato aponta

para a direção de que os estados de impureza podem desempenhar um importante papel

na emissão de luz. Agora os cientistas vão estudar cada caso espećıfico de dopagem em

nanocristais, dirigindo-se já para a criação de novas tecnologias práticas. Por exemplo,

as células solares e os lasers poderão se beneficiar de impurezas que adicionem uma carga

elétrica extra aos nanocristais. Também, poderão ser escolhidas impurezas que explorem

o uso dos nanocristais na spintrônica.

As caracteŕısticas de emissão de luz no aspecto v́ısivel dos NC’s de Si e Ge levou a

publicação de um grande número de artigos [110, 112, 126, 127, 128, 129], onde os NC’s

de Si foram sintetizados e investigados por meios de fotoluminescência e medidas de res-

sonância do spin do elétron. Eles mostram a possibilidade de controlar as propriedades

da fotoluminescência com a dopagem, e em todos eles têm sido observados aumento na

absorção na região do espectro infravermelho acompanhado pela diminuição da fotolu-

minescência do exciton quando Si puro é dopado com fósforo, enquanto as impurezas

de Ge proporcionam alguns ńıveis de controle das propriedades óticas dos nanocristais.

Isto mostra que a estrutura eletrônica é modificada pela dopagem [130, 131, 126] e re-

centemente, foi demonstrado que a intensidade do pico PL nos nanocristais de Si dopado

simultaneamente com P e B é, por vezes, mais elevada do que no nanocristal de Si puro e

que em altas concentrações de impurezas, o pico PL é transferido para um pico de energia

abaixo do gap de banda do Si bulk [132].

Existem poucos estudos experimentais centrados em investigar nanocristais dopados

com um único átomo, devido as dificuldades em preparar as amostras de maneira con-

trolável; a fim de garantir que no nanocristal tenha apenas uma impureza [134]. Também

há poucos estudos teóricos de primeiros prinćıpios na literatura, usados para investigar

os efeitos do confinamento quântico nos NC’s de Si dopado com a introdução de apenas



4.1 Processo de Dopagem 89

um átomo de impureza [134, 135, 136], pois, o grande número de átomos e baixa simetria

dificultam os estudos. A maior parte dos estudos teóricos sobre os estados de impurezas

em sistemas na nanoescala são baseados em aproximações semi-emṕırica [133]. A estabi-

lidade energética das impurezas nos NC’s é determinada pela energia de formação, e os

resultados existentes na literatura apontam para o fato de que a energia de formação 1

nos NC’s de Si dopado com B e P aumenta com a diminuição da dimensão do nanocristal,

o que mostra que o processo de dopagem fica progressivamente mais dif́ıcil para nanocris-

tais pequenos, a energia de formação também muda com a posição da impureza dentro

do NC de Si [137, 138]. Para impureza localizada próximo ao centro do NC’s a energia

de formação é bem maior do que para a impureza localizada na superf́ıcie, o que era de

se esperar, já que a posição mais favorável energeticamente para a impureza é perto da

superf́ıcie do nanocristal.

4.1 Processo de Dopagem

Dispositivos baseados em nanocristais crescidos no modo Stranski-Krastanow (SK)

prometem ter vantagens sobre os dispositivos baseados em dispositivos integrados con-

vencionais e desta forma abrir caminhos para a fabricação de dispositivos baseado em

nanocristais dopados. Em nanocristais dopados, o controle preciso da dopagem é cru-

cial para preencher os estados dos nanocristais sem criar um excesso de portadores que

ocasione um aumento excessivo na corrente intŕınseca (dark current) do dispositivo. Um

método padrão para se dopar os nanocristais de maneira controlada é introduzir uma

camada com dopagem modulada a certa distância (da ordem de 10 nm) dos nanocristais.

Uma desvantagem desse tipo de dopagem é o fraco controle da densidade de dopantes

que se obtém, uma vez que a quantidade de dopantes que efetivamente vai para os na-

nocristais é muito menor que a existente na região dopada. Uma alternativa é dopar os

nanocristais de maneira direta, o que simplifica o processo de crescimento e permite um

melhor controle do número de portadores nos nanocristais. O problema que surge nesse

processo de dopagem é a diminuição da qualidade óptica dos nanocristais [125], o que é

crucial não apenas para a caracterização f́ısica dos dispositivos, mas também para seu

funcionamento. Essa perda de qualidade óptica implica em diminuição na intensidade da

1Energia de formação para uma impureza x pode ser definida como a energia necessária para inserir
o átomo X com um potencial qúımico μX dentro de um nanocristal após a remoção de um átomo de Si
(Ge),

EF = E(Sin−1XHm) − E(SinHm) + μSi(Ge) + μX ,

Onde E é a energia total do sistema, μSi(μGe) é a energia total por átomo no bulk de Si (Ge), μX é a
energia total por átomo da impureza.



4.1 Processo de Dopagem 90

PL e aumento na largura de linha. Além do que, como existe uma forte dependência do

processo de crescimento auto-organizado com a composição do material crescido, espera-

se que a adição de dopantes na composição dos nanocristais possa afetar parâmetros como

tamanho, dispersão de tamanhos e densidades de pontos.

Neste caṕıtulo, iremos fazer um estudo teórico dos nanocristais de Si dopado com B e

com P, pois, apesar dos nanocristais de Si atrair muita atenção, devido sua utilização em

dispositivos optoeletrônicos, visto que, foi demonstrado que estes nanocristais são capazes

de emitir/absorver fótons no espectro viśıvel, há limitações na alta eficiência da fotolu-

minescência desses nanocristais por causa da competição com a recombinação de Auger

de alta eficiência nesses nanocristais. Essa limitação pode ser contornada introduzindo

impurezas ou pela introdução simultânea de impurezas tipo p e tipo n, já que a dopagem

introduz novos ńıveis próximos aos ńıveis HOMO e LUMO. Por exemplo, NC´s dopados

com B, induz um ńıvel acima da banda de valência, enquanto os NC´s dopados com P

induz um ńıvel abaixo da banda de condução. Propomos um modelo de três estados para

explicar o mecanismo de decaimento em nanocristais de Si dopado. Calculamos a taxa de

transição do processo de decaimento entre as bandas de condução e de valência, tendo em

conta o decaimento intermediário da impureza. Nosso modelo se baseia no cálculo de pri-

meiros prinćıpios do funcional da densidade para avaliar os estados eletrônicos nos NC’s

de Si, e através da regra de ouro de Fermi’s determinamos a taxa de transição. Embora

resultados anteriores tenham demonstrado que a posição mais provável da impureza seja

na superf́ıcie, nós também investigamos o papel da posição da impureza nas transições

radiativas.

Nossos NC’s são constrúıdos como aproximadamente esféricos, iniciando a partir de

um átomo e adicionando seus vizinhos mais próximos assumindo coordenadas tetrahedral.

As ligações na superf́ıcie destes nanocristais são saturadas por átomos de hidrogênio. As

impurezas são adicionadas de maneira substitucional, ou seja, retiramos um átomo de Si e

o substitúımos pelo átomo de B ou P que estão posicionados em cinco posições diferentes

dentro do NC’s de Si, iniciando a partir do centro do NC’s até a superf́ıcie, como mostra

a figura 32. Feito isso, o sistema foi relaxado até que fossem atingidos os critérios de

convergência.

Devido aos altos custos computacionais, limitamos nossos cálculos para NC’s com

aproximadamente 1,6 nm de diâmetro. Isto representa um NC com 99 átomos (Si +

impureza) no core e 100 átomos de hidrogênio na superf́ıcie. Além disso, uma única confi-

guração atômica para cada posição da impureza é investigada neste caṕıtulo. Os estados
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Figura 33: Diferentes posições do átomo dopante à medida que ele se afasta do centro do
nanocristal.

de um elétron de spin-polarizado são determinados pelo método de primeiros prinćıpios

usando a teoria do funcional da densidade (DFT) através da aproximação do gradiente

generalizado (GGA) implementado no programa Dmol3 [73, 74]. A interação elétron-

elétron é descrita pelo funcional Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) dentro da aproximação

do gradiente generalizado (GGA) [61]. Como foi dito antes o Dmol3 utiliza um orbital

numérico como função de base, e o raio de corte que utilizamos para estimar o tamanho

da matriz foi de 0.47 nm. Os elétrons do core são tratados pelo pseudopotencial de norma

conservada.

4.2 Resultados e Discussões

A figura 34 representa a nossa proposta do mecanismo de decaimento de três estados

para emissão de luz. No NC’s puro, os elétrons decaem diretamente da banda de condução

para a banda de valência. O tempo caracteŕıstico para esta transição é τ2. Em NC’s

dopados (com uma única impureza), os elétrons podem também decairem para a banda

de valência intermediado pelo estado da impureza, ou seja, a transição pode acontecer da

banda de condução para o estado da impureza, e deste para a banda de valência, e estas

transições são indicadas por τ1 e τ3, respectivamente.

Como foi mostrado na figura 32 P (B) é uma impureza doadora (aceitadora), portanto

seu estado é próximo da banda de condução (valência). Para investigar qual o mecanismo

preferido, é preciso comparar as taxas de transição do decaimento. As taxas de transição

Rf,i entre os estados quânticos i e f são calculadas usando:

Rf,i =
(16π2nq2

3�2m2
0c

3

)
Ef,i|〈Ψf |e · p|Ψi〉|2, (4.1)

Onde Ei,f = Ef − Ei é a energia de transição entre os estados de Konh-Sham f e i, n é o

ı́ndice de retração do NC, m0 (q) é a massa de repouso do elétron (carga) , c é a velocidade
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Figura 34: Diferentes posições do átomo B (P) à medida que ele se afasta do centro do
nanocristal Si.

da luz, e é a direção da polarização da luz, e p é o operador momento. O tempo de vida

da recombinação radiativa de primeira ordem (inverso da taxa de transição) é dado por:

τ =

∑
i,f e

−
(

Ef,i

kBT

)
∑

i,f Rf,ie
−
(

Ef,i

kBT

) . (4.2)

Esta soma é sobre oito estados (incluindo o grau de liberdade do spin) nas bandas de

condução e de valência, e sobre dois estados na banda da impureza. Temos usado um mo-

delo similar para calcular o tempo de vida da recombinação em NC’s Si1−xGex [139]. Para

comparar as intensidades relativas dos picos de fotoluminescência para cada transição,

calculamos a força de oscilador:

fi,f =
2m0

Ef − Ei
|〈Ψf |e · p|Ψi〉|2. (4.3)

A figura 35 mostra a caracteŕıstica do tempo de vida entre os estados envolvidos na

recombinação radiativa em função da posição da impureza. Relativo a transição direta da

banda de condução para a banda de valência (τ2), podemos observar que esta transição é

da ordem de poucos μs, e praticamente não muda com relação a posição da impureza. Para

a transição entre a banda de condução e o estado da impureza, podemos observar que τ1 é

no mı́nimo uma ordem de magnitude menor em comparação com τ2, e aproximadamente
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duas ordens de magnitude menor do que τ3 para impurezas localizadas no centro e na

superf́ıcie do NC’s de Si dopado com P. Para NC’s de Si dopado com B, observamos uma

tendência oposta: τ1 é uma ordem de magnitude menor do que τ3. Bastante interessante,

a forma que τ1 e τ3 depende da posição, as curvas são qualitativamente iguais para os

dois tipos de impurezas. Observamos também que τ1 diminui (aumenta) a medida que

movemos a impureza do centro para a superf́ıcie do NC’s de Si dopado com P (dopado

com B). Além disso, τ2 ≈ τ3 para os dois tipos de impurezas localizadas dentro do NC,

enquanto na superf́ıcie eles diferem fortemente.

Figura 35: Tempo de vida radiativa em função da localização da impureza no nanocristal.

Assumindo que o tempo de vida da recombinação através do estado da impureza é

τi = τ1 + τ3, conclúımos que τi ≈ τ1 no NC’s de Si dopado com P, e τi ≈ τ3 no NC’s de Si

dopado com B. Além disso, τi ≈ τ2 para as impurezas B no interior do NC’s (posições (b)

e (c)), indicando que o mecanismo de decaimento (intermediado ou não pela impureza)
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é igualmente provàveis de acontecer. Se definirmos o tempo de vida radiativa efetiva

como τ−1
eff = τ−1

i + τ−1
2 , podemos observar que τeff < τ2 para impurezas de B localizadas

dentro do core do NC, especialmente nas posições (b) e (e). Em particular, Pi et al. [140]

mostraram que impurezas B são primariamente incorporadas no core do NC, enquanto

P exibe uma forte tendência em se localizar na superf́ıcie do NC. Curiosamente, τeff é

aproximadamente igual para as impurezas localizadas na superf́ıcie. No nosso NC’s, a

impureza localizada na superf́ıcie está ligada a um átomo de Si e a três átomos de H.

Assim, quando a impureza (que está quase fora do volume do NC) é ionizado, é mais fácil

para as portadores que ocupam o volume do NC recombinarem diretamente da banda

de condução para a de valência, devido a maior superposição da função de onda, em vez

de recombinarem através da impureza. Esta é a razão pela qual τeff (B) ≈ τeff (P ) ≈ τ2

para impurezas localizadas na superf́ıcie do NC. Observamos que diferentes arranjos das

ligações qúımicas para a impureza na superf́ıcie pode causar diferentes comportamentos

no tempo de vida da recombinação nos NC’s dopados com P e B.

Para determinar a importância de cada transição na medida de fotoluminescência,

calculamos ”oscillator strength”para cada transição em função da posição da impureza,

como mostra a figura 36. Apesar do nosso modelo DFT não fornecer a energia exata dos

picos, iremos comparar as suas intensidades relativas com ”oscillator strength”, e desta

forma estimar qual transição contribui efetivamente para a emissão da luz. Primeiro,

observamos que ”oscillator strength”na transição direta entre as bandas de condução e

de valência (fCB−V B) não sofre mudanças significativas devido a presença das impurezas,

independente da sua posição e do tipo. Por outro lado, ”oscillator strength”para as

transições entre a banda de condução e o estado da impureza (fBC−IMP ), e entre o estado

da impureza e a banda de valência (fIMP−BV ), são afetadas não apenas pelas posições das

impurezas, mas também pelo tipo. Os NC’s dopados com B, fIMP−BV exibem uma fraca

dependência com a posição da impureza, enquanto fBC−IMP diminui quase uma ordem

de magnitude da posição (c) para a posição (e). Os NC’s dopados com P, fBC−IMP quase

não dependem da posição da impureza, enquanto fIMP−BV não só variam quase duas

ordens de magnitude entre o centro do NC e a superf́ıcie, mas também tornam-se mais

de dez vezes mais fortes do que fBC−BV na superf́ıcie. Nossos resultados estão de boa

concordância qualitativa com os recentes dados de fotoluminecência de Pi et al. [140]. Eles

mostraram que a intensidade da emissão nos NC’s com baixa concentração de impurezas

P (B) é maior (menor) do que no NC puro. Estas tendências estão em concordância com

os dados mostrados na figura 36. Eles também mostraram que a alta concentração de

impureza anula a intensidade da fotoluminescência.
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Figura 36: ”Oscillator strength”em função da localização da impureza no nanocristal.
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5 Conclusões e Perspectivas

Neste trabalho, investigamos as propriedades eletrônicas de NC’s SiGe ordenados em

estruturas do tipo core-shell, NC’s de SiGe variando-se a fração molar de Ge, e NC’s de

Si dopado com B e P. Nossa metodologia baseou-se na teoria do funcional da densidade

(DFT), com a qual determinados propriedades estruturais e excitônicas destes nanocris-

tais. Devido às pesadas exigências computacionais, nos limitamos aNC’s com diâmetro

variando entre 1.5 e 1.9 nm, representando aproximadamente um número de átomos va-

riando entre 150 e 200. Todos os cálculos de primeiros prinćıpios foram realizados com o

pacote computacional DMol3. As energias e funções de onda obtidas com este software

foram então pós-processadas para obtenção de propriedades excitônicas como a energia

total do exciton, energia de ligação e de troca, bem como o tempo de recombinação radi-

ativo. Além disso, foi proposto um método simples para se estudar os efeitos de strain a

partir das posições atômicas para nanocristais do tipo core-shell, cujo ordenamento lembra

bastante os nanocristais crescidos de forma auto-organizada. Em relação aos NC’s dopa-

dos, foi proposto um modelo simples para o entendimento do processo de recombinação

radiativa ainda não inteiramente compreendido. Em todos os itens investigados, fizemos

comparações com resultados experimentais dispońıveis na literatura e com outros resulta-

dos teóricos. A única exceção foram nosso resultados para NC’s core-shell, os quais ainda

não foram fabricados. Nossos resultados se mostraram em excelente acordo qualitativo

e quantitativo com outros trabalhos dispońıveis na literatura. Os principais resultados

obtidos nesta tese são mostrados a seguir:

5.1 Nanocristais Ge/Si (Si/Ge) do tipo Core-Shell

∗ NC’s Ge/Si (Si/Ge) exibe confinamento tipo II na banda de condução (valência).

Isto é consistente com o fato do orbital LUMO nos NC´s de Ge/Si está localizado na

região shell com uma penetração não despreźıvel na região do core, e o estado HOMO
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está localizado no core de Ge, com uma pequena penetração na região shell. Nos NC´s de

Si/Ge, o orbital LUMO está localizada mais na região do core com uma considerável pe-

netração na região shell, enquanto o orbital HOMO está fortemente localizadas na região

do shell. Concordando, desta forma, com o modelo da afinidade eletrônica que prevê

que: NC’s Ge/Si (Si/Ge) Core-Shell exibe confinamento tipo II na banda de condução

(valência). Conclui-se os efeitos de strain, pelo menos qualitativamente, não são suficien-

temente fortes para modificar o alinhamento de banda previsto pelo modelo da afinidade

eletrônica.

• O strain nos NC’s exibem uma distribuição aproximadamente radial. No NC de

Si/Ge, a vizinhança tetrahedral de cada posição atômica é expandida com respeito

a referência do NC de Si. A expansão do volume no core(shell) é aproximadamente

3% (10%). No caso do Ge/Si, a contração do volume do core (shell) é aproxi-

madamente 3% (10%) e é obtida em comparação com a referência do NC de Ge.

Curiosamente, a distribuição do strain nas regiões do core e do shell é aproxima-

damente plana, exibindo pequenas variações próximas à superf́ıcie, indicando que a

banda de condução nestas regiões é também aproximadamente plana.

• Quando os efeitos de strain são considerados, a barreira para os elétrons e buracos

é 0.16 eV e 0.64 eV, respectivamente, no NC de Si/Ge. No caso do NC de Ge/Si,

as barreiras para os elétrons e os buracos são 0.34 eV e 0.62 eV, respectivamente.

Utilizando o modelo da afinidade eletrônica obten-se uma barreira do confinamento

de 0.05 eV (0.51 eV) para os elétrons (buracos) nos NC’s. Assim, a barreira de

confinamento é melhorada em comparação ao previsto pelo modelo da afinidade.

• Devido ao tamanho reduzido dos nanocristais investigados, não foi posśıvel isolar

completamente o efeito do confinamento tipo II nos NC’s core-shell. Como mostrado

pelo modelo de confinamento proposto, o confinamento devido ao vácuo se superpõe

ao efeito de alinhamento das bandas, fazendo com que os estados na banda de

condução estejam acima da barreira de confinamento.

• Em contradição, ao longo tempo de vida da recombinação esperado em sistemas do

tipo II, verificamos que o tempo de vida da recombinação nos NC’s Ge/Si (τR =

13.39μs) é mais de uma ordem de grandeza mais rápido do que nos NC’s de Si/Ge

(τR = 191.84μs). Isto pode estar relacionado ao confinamento pelo vácuo que

enfraquece o confinamento tipo II na banda de condução dos NC’s.
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5.2 Nanocristais Si1−xGex

• A distribuição média do comprimento das ligações Si-Si, Si-Ge, Ge-Ge, Si-H e Ge-H

é aproximadamente independente da fração molar x de Ge.

• Variações na fração molar x de Ge nas quantidades Eqp, EHL e
∑

exibem um decai-

mento aproximadamente linear nos NC’s Si/Si1−xGex. Nossos resultados exibiram

uma boa concordância com os resultados utilizando a funcional LDA presente na

literatura. Entretanto, observou-se que a aproximação LDA superestima Eqp em

comparação a aproximação GGA. A diferença é apenas 0.2 eV para os NC’s puros

de Si, porém chega até 0.82 eV para NC’s puros de Ge. O gap HOMO-LUMO

calculado com GGA é apenas um pouco maior do que o calculado usando LDA

(≈ 0.1 eV). No que diz respeito a
∑

, enquanto usando o GGA obtemos valores

consideravelmente grandes (1.0 eV ≤ ∑ ≤ 1.5 eV) usando LDA obtém-se valores

superestimados por 0.4 eV (0.87 eV) para NC’s puro de Si (Ge) em comparação com

o GGA. Assim podemos concluir que a aproximação GGA provém uma considerável

melhora nos cálculos das propriedades excitônicas dos NC’s Si1−xGex.

• O gap óptico e a energia de ligação do par elétron-buraco diminuem linearmente

com x, enquanto a energia de troca do exciton aumenta com x, devido o aumento

da extensão espacial da função de onda dos elétrons e dos buracos. Isso também

aumenta a superposição da função de onda elétron-buraco, fazendo com que o tempo

de vida da recombinação seja muito senśıvel à fração molar x de Ge.

5.3 NC’s de Si dopado com P e B

• O tempo de vida entre os estados envolvidos na recombinação radiativa em função

da posição da impureza, praticamente não muda na transição direta entre as bandas

de condução e de valência (τ2). Para impurezas localizadas no centro e na superf́ıcie

do NC’s de Si dopado com P, observa-se que a transição entre a banda de condução

e o estado da impureza (τ1) é, no mı́nimo, uma ordem de magnitude menor em

comparação com τ2, e, aproximadamente, duas ordens de magnitude menor do que

a transição entre o estado da impureza e a banda de valência (τ3). Para NC’s de Si

dopados com B, observar-se uma tendência oposta: τ1 é uma ordem de magnitude

menor do que τ3. É bastante interessante a forma que τ1 e τ3 dependem da posição.

As curvas são qualitativamente iguais para os dois tipos de impurezas. Observa-se

também que τ1 diminui (aumenta) à medida que movemos a impureza do centro para
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a superf́ıcie do NC’s de Si dopado com P (dopado com B). Além disso, τ2 ≈ τ3 para

os dois tipos de impurezas localizadas dentro do NC, enquanto que na superf́ıcie eles

diferem fortemente. Assumindo que o tempo de vida da recombinação através do

estado da impureza é τi = τ1 +τ3, conclúımos que τi ≈ τ1 no NC’s de Si dopado com

P, e τi ≈ τ3 no NC’s de Si dopado com B. Além disso, τi ≈ τ2 para as impurezas B no

interior do NC’s (posições (b) e (c)), indicando que o mecanismo de decaimento são

igualmente prováveis de acontecer. Se definirmos o tempo de vida radiativa efetiva

como τ−1
eff = τ−1

i + τ−1
2 , observa-se que τeff < τ2 para impurezas de B localizadas

dentro do core do NC, especialmente nas posições (b) e (e).

• ”Oscillator strength”da transição direta entre as bandas de condução e de valência

(fCB−V B) não sofre mudanças significativas com a presença das impurezas, inde-

pendente da sua posição e do tipo. Por outro lado, ”oscillator strength”para as

transições entre a banda de condução e o estado da impureza (fBC−IMP ), e entre o

estado da impureza e a banda de valência (fIMP−BV ), são afetadas não apenas pelas

posições das impurezas, mas também pelo tipo. Os NC’s dopados com B, fIMP−BV

exibem uma fraca dependência com a posição da impureza, enquanto fBC−IMP di-

minue quase uma ordem de magnitude da posição (c) para a posição (e). Os NC’s

dopados com P, fBC−IMP dependem fracamente da posição da impureza, enquanto

fIMP−BV não só variam quase duas ordens de magnitude entre o centro do NC e a

superf́ıcie, mas também tornam-se mais de dez vezes mais forte do que fBC−BV na

superf́ıcie. Nossos resultados estão em boa concordância qualitativa com os recentes

dados de fotoluminescência presentes na literatura.

5.4 Investigações Futuras

Os estudos realizados neste trabalho abriram as seguintes possibilidades de estudos

futuros.

• Cálculo da estrutura fina de excitons em nanocristais do tipo core-shell e dopados.

Este estudo nos possibilita entender mais profundamente as propriedades de emissão

e absorção nestes nanocristais. O método teórico mais apropriado para este objetivo

consiste em usar os orbitais e energias de elétrons e buracos obtidos via DFT como

funções de base para o método das configurações de interação. Trata-se de um

objetivo bastante ambicioso e computacionalmente complexo.
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• Investigação do efeito da espessura da casca nos nanocristais do tipo core-shell. É

bastante provável que, aumentando a espessura desta camada mantendo-se o núcleo

inalterado, obtenhamos um confinamento do tipo II puro, sem superposição com o

efeito de confinamento pelo vácuo no exterior nos NC’s.

• Investigação do perfil de strain e de confinamento em relação a espessura da camada

externa em NC’s do tipo core-shell.

• Em relação ao NC’s dopados, pretendemos investigar os efeitos de altas concetrações

de dopagem. Resultados experimentais mostram que as propriedades são fortemente

modificadas quando a concentração de impurezas aumenta nos nanocristais.
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APÊNDICE A -- Efeitos da Inversão no Gate

em Dispositivos MOS

A estrutura metal-óxido-semicondutor (MOS) é, sem dúvida nenhuma, o núcleo da

microeletrônica moderna, cujo o sucesso é uma conseqüência da resistência das proprieda-

des elétricas e f́ısicas do gate dielétrico SiO2 crescido no substrato de Si [141]. Entretanto,

com a continua redução do tamanho caracteŕıstico do transistor de efeito de campo metal-

óxido-semicondutor (MOSFET), a espessura do óxido, cujo papel é agir como isolante e

bloquear o transporte de corrente através da porta lógica (gate), também precisa ser re-

duzida para evitar os efeitos indesejados de canal curto [4]. Portanto, quando o tamanho

caracteŕıstico dos transistores MOS atinge dimensões sub-micrométricas, o óxido torna-

se extremamente fino possuindo apenas poucos átomos de espessura. Desta forma, as

cargas confinadas no canal condutivo do substrato podem tunelar através do óxido, cri-

ando correntes de fuga no contato metálico do gate [5, 6, 7, 8, 9]. Esta corrente aumenta

drasticamente o consumo de energia e afeta o desempenho devido ao aquecimento dos

dispositivos. Estes fatos, evidenciam a necessidade, entre algumas poucas alternativas, de

substituir o SiO2 por um material dielétrico de alta constante dielétrica (hight-k).

Entre os vários materiais dielétricos de alta constante dielétrica em estudo, HfO2

é considerado o mais promissor, pois suas propriedades termodinâmica e elétricas são

razoavelmente compat́ıveis com elétrodos de porta convencionais de poli-Si [142, 143]. No

entanto ,as propriedades elétricas dos capacitores MOS com a porta de pilhas de poli-

Si/HfO2 são dependentes da temperatura em que os filmes de poli-Si são depositados.

Infelizmente, esta dependência pode resultar na degradação das propriedades elétricas do

dispositivo [144]. Além disso, embora o uso de pilhas de poli-Si/HfO2 na porta reduza

significativamente a corrente de fuga, a preocupação sobre a alta tensão limiar (VT ) e a

depleção do poli-Si, que degrada a capacitância total do dispositivo, ainda permanecem

[145]. Por isso, outros materiais de porta devem ser investigados também para ubstituir

os filme de poli-Si. Em relação a isso, os filmes de poli-Si1−xGex têm atráıdo grande

atenção devido à supressão penetração de boro e a depleção de porta [146, 147, 148].

Neste trabalho, apresentamos uma investigação teórica das propriedades elétricas dos
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dispositivos MOS de poli-Si1−xGex/HfO2/Si.

A.1 Modelo Téorico

A Figura 37 mostra o perfil da banda de condução e valência numa estrutura MOS

Si1−xGex/HfO2/Si sob campos externos aplicados.

EG(Si1-xGex)

EFS

EFG

EC
�e

�h

EV

EG(Si)

VÁCUO

? (Si)

X (Si1-xGex)

Figura 37: Diagrama esquematico do perfil da banda de valência e de condução da estru-
tura MOS Si1−xGex/HfO2/Si.

Dois importantes efeitos são comumente observado no dispositivos da figura 37: (i)

efeito de quantização de espaço na inversão da camada do substrato e (ii) depleção no

polygate [149, 150]. Por isso, o o cálculo exato da capacitância requer uma solução auto-

consistente da equação de Poisson

∂

∂z

[
ε(z)

∂ϕ(z)

∂z

]
= −q

[
p(z) − n(z) + N+

D(z) − N−
A (z)

]
, (A.1)

e a equação de Schrodinger:

[−�
2

2

(
∂

∂z

1

mi(z)

∂

∂z

)
+ Vi(z)

]
ψi,n(z) = Ei,nψi.n(z). (A.2)

Na equação A.1, ε(z) é a constante dielétrica dependente da posição, q é o módulo da

carga elementar do elétron, p(z) e n(z) representam as cargas móveis dos elétrons e bura-

cos, enquanto N+
D (z) e N−

A (z) representam as cargas fixas de átomos doadores e receptores
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ionizados, respectivamente [151]. Assumimos que o gate e o substrato são uniformemente

dopado com impurezas tipo-n (ND = 1020cm−3) e tipo-p (NA = 1017cm−3) respectiva-

mente. Para simplificar, nossas simulações foram realizadas à temperatura ambiente,

para que as impurezas seja plenamente ionizada. Também desconsideramos a existência

de cargas na camada do óxido. Na Equação A.2, o ı́ndice i = (e, hh) indica o tipo de por-

tadores e mi(zi) a massa efetiva dependente do tempo. Vi(z) = ΔEi(z) ∓ qϕ(z) descreve

os perfis da banda de condução (ou valência), ΔEi(z) representa a descontinuidade da

banda de condução (ou valência) e φ(z) é o potencial eletrostástico obtido na equação A.1.

Observamos que os portadores majoritário no gate (elétrons) e substrato (buracos) são

tratados semiclassicamente por meio da distribuição de Maxwell-Boltzmann, enquanto os

portadores minoritários no gate (buracos) e no substrato (elétrons) são modelados pela

mecânica quântica, e suas densidades são calculadas com
∑

j nj |Ψi,j(z)|2 onde essa soma

é feita sob todos os ı́ndice j. As quantidades nj e Ψi,j(z) representam o fator de ocupação

e a função de onda, respectivamente. As condições de contorno de Dirichlet são usadas

na extremidade do dispositivo, onde garatimos que o campo elétrico é zero, e que não

existe correntes fluindo em todo o dispositivo. A separação do ńıveis de Fermi entre o

gate e o substrato é definido pela voltage externa (EFG − EFS = −qVG), e as diferenças

da afinidade do elétron entre ambas as camadas são levada em conta.

A.2 Resultados

A figura 38 mostra as curvas da capacitância versos voltagens (CV) dos dispositivos

a base de HfO2 e SiO2 com diferentes materiais no gate, incluindo gate metalico para

comparação. A figura mostra que, no dispositivo MOS convencional de poly−Si/SiO2/Si,

uma pequena degradação na capacitância total acima de (VT ) é observada para camadas

de óxido de 4 nm e 20 nm. Isto é chamado de efeito de depleção no gate, o qual é

comumente observado nos atuais dispositivos MOSFET de poly − Si. A degradação da

capacitância torna-se mais forte com o diminuição nas camadas dos óxidos [149], como

mostra a figura 38. Como este efeito não aparece em gates metálicos, pode-se esperar

o aparecimento da depleção no gate para qualquer estrutura MOS com gate cristalino.

No entanto, comparando com o comportamento da capacitância total em dispositivos de

camadas de 4nm e 20 nm baseados em poli-gate a base de HfO2, notamos que (i) o efeito

de depleção do gate é observado para camadas de óxidos maiores, (ii) camadas de óxidos

ultrafinas exibem distorções nas curvas CV para voltagens acima de VT . Investigamos

três diferentes frações molares do Ge x, x = 0 (poly − Si), x = 0.2 (poly − Si1−xGex),
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e x = 1 (poly − Ge). Obervamos que, para largas camadas de óxidos, maiores valores

da fração molar diminuir a capacitância de degradação, como sugerido por Kang et al.

[147, 148]. Isto também é verdade no limite de camadas de óxidos ultrafinas, mais um

comportamento anormal das cuvas CV ainda persiste.

Figura 38: Capacitância total do dispositivo MOS Si1−xGex/HfO2/Si com camadas de
óxido de 4 nm (painel superior) e 20 nm (painel inferior). Três diferentes frações molares
são usadas: x=0.0 (pontos), x=0.2 (triângulos), e x=1.0 (cruzes). Para comparação a
capacitância total dos dispositivos MOS com Al/SiO2 (linha sólida), Al/HfO2 (linha
tracejada) no gate é também mostrado .

Para esclarecermos as razões f́ısicas das distorções, a figura 39 mostra o perfil da

densidade de carga em dispositivos MOS de poly − Si/HfO2/Si (x = 0) para camadas

de óxidos de 4 nm e 20 nm e VG= 5 V. Notamos que, para interfaces de poli-gate/óxido

e óxido/substrato, a densidade de carga minoritária são maiores que sua contraparte

majoritária, revelando que as anomalias nas curvas CV são causadas pela inversão das

cargas nas camadas do gate e do substrato. Isto também foi observado para outros

valores da fração molar de Ge. Visto que, dispostivos MOS tanto com gates metálicos
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ou dielétricos SiO2 não apresentam qualquer distorções nas curvas CV, logo concluimos

que o efeito de inversão do gate é uma conseqüência da combinação dos materiais do

gate polycristalino com camadas de óxido de HfO2. Nossos resultados também revelam

que o aumento da concentração de dopagem nas camadas de polygate por uma ordem

de magnitude, no caso de camadas de óxidos ultrafino diminui fortemente o efeito de

inversão do gate, embora uma degradação significativa na capacitância seja observada. Por

outro lado, uma diminuição de uma ordem de magnitude na concentração da dopagem no

polygate no limite da espessura da camada do óxido facilita o aparecimento da inversão do

gate, enquanto um aumento da ordem da magnitude inibem completamente a depleção no

gate. Para o caso semiclássico os portadores minoritários e majoritários estima a voltage

o qual a inversão ocorre para quase 1 V.

Figura 39: Densidade de carga para elétrons (linha sólida) e buracos (linha tracejada)
dos dispositivos MOS Si1−xGex/HfO2/Si (x=0) com camadas de óxido de 4 nm (painel
superir) e 20 nm (painel inferior). A voltagem aplicada no gate nos dois casos é VG = 5
V.

Um entendimento qualitativo da razão da inversão é também alcançada na camada

do gate para dispositivos baseados em HfO2 é explicado pelas condições de contorno
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na interface do gate/óxido e óxido/substrato, kGFG = kOFO = kSFS onde Fl é o campo

elétrico e l = G, O, S indica as camadas do gate, óxido e substrato, respectivamente. Como

kHfO2
> kSiO2

, obtemos FG > FO para dielétricos de HfO2. Desta forma, um maior po-

tencial de queda é atingido na camada do gate. Para ficar mais claro, definiremos a queda

do potencial eletrostática em cada camada como Δl, e plotamos sua dependência com

VG na figura 40 (a)-(c), respectivamente. Fazendo uma comparação dos três resultados,

observamos que a queda acontece para VG positivos na camada do gate para dispositivos

polygate baseados em HfO2, enquanto ΔO e ΔS são quase idênticos. Observamos que ΔS

é não-linear e chega a um valor máximo, indicando que o regime de inversão é alcançado

para VG > 2, aproximadamente. Um olhar mais atento revela, no segundo painel que

ΔO é significativamente menor no dispositivo baseado em HfO2 do que os baseados em

SiO2. Assim, como a voltagem necessária para alcançar inversão no substrato é menor

por causa da menor concentração de dopagem, em comparação a uma camada no gate,

qualquer novo aumento em VG ocorre uma queda maior nas camadas do óxido e do gate.

A.3 Conclusões

A combinação de dielétricos HfO2 e dispositivos MOS polygate podem levar a inversão

de carga nas camadas do substrato e do gate para camadas de óxido ultrafino. Este

efeito é uma consequencia da alta constante dielétrica do HfO2 e é esperado que ocorra

também para todos os dispositivos MOS de polygate baseado num dielétrico com alta

constante dielétrica. No caso investigado neste trabalho, aumentando a fração molar

na liga Si1−xGex diminui a capacitância de degradação, mas tem pouco efeito sobre o

comportamento qualitativo da curva CV. No entanto, a concentração de dopagem relativa

entre o polygate e o substrato pode ser usado para diminuir os efeitos de inversão no gate.
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Figura 40: Dependência da queda do potencial eletrostático com a voltagem no (a) gate
(b) óxido (c) substrato do dispositivo MOS Si1−xGex/HfO2/Si com camadas do óxido
de 4 nm. Três diferentes frações molares são usadas: x=0.0 (pontos), x=0.2 (triângulos),
e x=1.0 (cruzes). Para comparação, dispositivos com Al/SiO2 (linha sólida), Al/HfO2

(linha tracejada) e Si/O2 (linha traceja-pontilhada) no gate são também mostrado.
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APÊNDICE B -- Artigos

B.1 Artigos Aceitos, Submetidos e em preparação

• Radiative transitions in P - and B - doped silicon nanocrystals.

E. L. de Oliveira, E. L Albuquerque, J. S. de Sousa, G. A. Farias

Appl. Phys. Lett. (aceito).

• Excitonic properties of ordered and disordered SiGe nanocrystals.

E. L. de Oliveira, E. L Albuquerque, J. S. de Sousa, G. A. Farias

Microelectronics Journal (aceito).

• Strain effects and excitonic properties in Si/Ge core-shell nanocrystals.

E. L. de Oliveira, E. L Albuquerque, J. S. de Sousa, G. A. Farias

Journal of Applied Physics (submetido).

• Electronic structure of P- and B-doped Si Nanocrystals

E. L. de Oliveira, E. L Albuquerque, J. S. de Sousa, G. A. Farias

Journal of Applied Physics (em preparação).

B.2 Artigos Publicados

• Excitons in Si1−xGex nanocrystals: Ab initio calculations.

E. L. de Oliveira, E. L Albuquerque, J. S. de Sousa, G. A. Farias,

J. Appl. Phys. 103, 103716 (2008).

• Consequences of nonstochiometric SiOx interfacial layers on the electrical characte-

rization of metal-oxide-semiconductor devices.

J. S. de Sousa, P. F. R. Leite, E. L. de Oliveira, V. N. Freire, G. A. Farias,

J. Appl. Phys. 101, 034509 (2007).

• Gate Inversion Effect in Si1−xGex/HfO2/Si MOS Devices.

J. Costa e Silva, E. L. de Oliveira, J. S. de Sousa, J. A. K. Freire, V. N. Freire e G.
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A. Farias,

Appl. Phys. Lett. 86, 24350 (2005).

• Numerical simulation of Si1−xGex/HfO2/Si MOS devices.

J. Costa e Silva, E. L. de Oliveira, J. S. de Sousa, J. A. K. Freire, V. N. Freire, G.

A. Farias e E. F. da Silva Jr.,

Phys. stat. Sol. c 2, 2955 (2005).
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Radiative transitions in P- and B-doped silicon nanocrystals

E. L. de Oliveira

Departamento de F́ısica, Universidade Federal do

Rio Grande do Norte, 59072-970 Natal-RN, Brazil

E. L. Albuquerque∗

Computational Physics for Engineering Materials,

IfB, ETH-Zürich, CH-8093 Zürich, Switzerland

J. S. de Sousa, G. A. Farias

Departamento de F́ısica, Universidade Federal do Ceará, 60455-760 Fortaleza-CE, Brazil

(Dated: December 4, 2008)

Abstract

The radiative transitions in P- and B-doped Si nanocrystals with diameter of 1.6 nm are in-

vestigated by means of first-principle calculations. Using a three-levels model, we show that the

radiative lifetimes and oscillator strengths of the transitions between the conduction and the im-

purity bands, as well as the transitions between the impurity and the valence bands are strongly

affected by the impurity position. On the other hand, the direct conduction-to-valence band decay

is practically unchanged due to the presence of the impurity. In addition, the emission intensity

of P(B)-doped nanocrystals with impurities positioned in the surface (anywhere) is higher (lower)

than for pure NC’s.

PACS numbers: 71.15.-m, 71.15.Mb, 71.35.-y, 73.22.-f

∗On leave of absence from Departamento de F́ısica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN,

Brazil
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[50] C. O. Farias, Simulação da Cinética do Crescimento de Pontos Quânticos, Universi-
dade Estadual de Campinas - UNICAMP, SP (2000).

[51] R. O. Jones, and O. Gunnarsson Rev. Mod. Phys. 61, 689 (1989).
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