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 II. Propietats estructurals i òptiques del silici 
nanocristal·lí 

 

En aquest capítol es detallarà les propietats òptiques i estructurals del silici 

nanocristal·lí (NC), de forma que quan es discuteixi la caracterització del material, es 

reflexioni sobre la qualitat d’aquest i es valori la potencialitat de crear un dispositiu 

fotovoltaic format pel mateix. Així doncs, amb objectiu d’introduir les propietats del 

silici nanocristal·lí, primer s’introduirà les característiques estructurals del cristal·lí. 

Abans, però, es realitzarà un desenvolupament del procés d’absorció òptica i de la 

generació de portadors en un semiconductor. 

 

II.1. Regla d’or de Fermi per a transicions de portadors sota 
interacció amb radiació electromagnètica 

 

La llum incident en un material semiconductor, interacciona amb aquest de forma que 

pot ser transmesa l’energia provinent de la radiació als portadors de càrrega del 

semiconductor. Les transicions electròniques esdevingudes es poden descriure sota la 

Regla d’Or de Fermi, basada en la teoria de pertorbacions a primer ordre de mecànica 

quàntica. D’acord a aquesta, la probabilitat de transició per unitat de temps partint d’un 

estat inicial i  amb energia Ei fins a un estat final f amb energia Ef que difereixen en 

una energia E sota l’acció d’un Hamiltonià pertorbatiu H’, és donat per: 

 
22

' f ii H f E E E     (II.1) 

 

On l’element a l’interior dels brackets és el valor esperat del element de matriu que 

enllaça l’estat inicial i final. H’ representa l’efecte de la radiació electromagnètica amb 

els portadors de càrrega del material. La funció delta assegura la conservació de 

l’energia en el procés. El signe negatiu indica un procés d’excitació de portadors, com 

per exemple una absorció on Ef  > Ei,  on una quanta d’energia E és eliminada del camp 

pertorbatiu; mentre que el signe positiu indica un procés de relaxació, com la 

recombinació, on Ei  > Ef, i per tant, una quanta E és emesa. 

 

Per obtenir el ritme de transició hom ha de valorar la probabilitat d’ocupació del 

estat inicial,  
i  i if f E k  i la probabilitat de trobar l’estat final disponible, 

f1  1  f ff f E k , on f(E) és la funció d’ocupació electrònica. Així doncs, el 

ritme de transicions i f  és donat per: 

 
22

1i f if f i i fr H E E E f f   (II.2) 

 

On Hif és una notació abreviada per l’element de matriu esmentat a l’eq. II.1.  Donat 

que la transició i f  compleix la conservació d’energia, el mateix camp pertorbatiu 

pot induir la transició inversa f i  (cas de l’emissió estimulada). La simetria de la 

mecànica quàntica respecte les transicions, dóna lloc a: 
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1f i if f i f ir H E E E f f    (II.3) 

 

Per tant, el ritme net de transicions i f  ve donat per: 

 
22

if i f f i if f i i ir r r H E E E f f    (II.4) 

 

Per a totes les transicions amb la participació d’un quantum d’energia E s’ha de 

realitzar una suma per a totes les parelles d’estats inicials i finals que difereixen 

energèticament un valor E. Per un material amb simetria cristal·lina, els estats venen 

caracteritzats per el vector d’ona, i es pot convertir la suma d’estats discrets en una 

integral per a tots els estats inicials ki i estats finals kj que difereixen una energia E, 

introduint la densitats d’estats gf(kf) i gi(ki) per a les bandes involucrades en el procés. 

Per tant, el ritme de transició net per unitat de volum del cristall és, suposant que l’estat 

inicial pertany a la banda de valència , vi v k  i el final a la banda de conducció 

, cf c k  en un interval ( ) ( )c c v vE E Ek k , trobem: 

 

2

v c
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2
( ) cv c v v v c c

v c

r E H E E E f E f E
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     (II.5) 

 

La interacció de la radiació electromagnètica amb el material, pot ser descrita com 

la interacció del camp elèctric present d’amplitud E0, vector de polarització ε, i 

freqüència angular ω, que interacciona amb el material segons l’aproximació dipolar 

descrita pel Hamiltonià H’ [3]:  

 

0

0

'
2

iqE
H

m
ε · p       (II.6) 

 

On p és l’operador de moment de mecànica quàntica. Per tant: 

 
2 2 2
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 (II.7) 

 

On, 

 

, , 'cvM v ck ε·p k      (II.8) 

 

Anomenat element de la matriu dipolar. Amb objectiu de trobar el coeficient 

d’absorció relacionat amb el ritme de transició, es defineix aquest com: 

 

1 dI

I dx
     (II.9) 
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On I és la intensitat de la radiació. Tenint en compte que per una ona plana, la ona 

electromagnètica, el ritme mig per cicle de pèrdues d’energia en funció del temps és 

igual al ritme al qual es perd energia amb la distància, es dedueix: 

 

EUI

x t
     (II.10) 

 

On UE és la densitat d’energia de la radiació. La variació de UE en funció del temps 

en un semiconductor ve relacionada per l’energia d’un fotó E i el ritme d’absorció de 

fotons en el material segons: 

·EU
E r E

t
     (II.11) 

 

Per un medi amb índex de refracció ns, la intensitat val  

 

·E

s

U c
I

n
      (II.12) 

A més, el valor mig de la densitat d’energia electromagnètica depèn de l’amplitud 

del camp elèctric segons: 

 
2 2

0

8
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E

n E
U      (II.13) 

 

Per tant, trobem l’expressió per al coeficient d’absorció següent: 
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   (II.14) 

 

El coeficient d’absorció és un paràmetre fonamental en la caracterització dels 

materials que formen un dispositiu fotovoltaic, que a més si es relaciona amb 

l’estructura de bandes permet troba en bandgap òptic del material. De fet i tal com es 

presenta a l’equació (II.14), el coeficient d’absorció depèn fortament de la densitat 

d’estats dels estats inicial i final, fet que provoca que existeix una relació directa entre el 

front d’absorció i el bandgap òptic del sistema. Conseqüentment, la determinació de 

l’espectre d’absorció d’un material, ve relacionada directament amb el valor del 

bandgap. Agrupant termes i suposant un sistema de bandgap indirecte, l’expressió pot 

simplificar-se fins a arribar a una relació quadràtica del coeficient amb el bandgap òptic, 

tal i com indica l’equació (II.15). 

 

 

2
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II.2. Silici cristal·lí 

 

L’estructura del silici massiu, i els valors energètics assolibles pels electrons del 

mateix,  són descrits mitjançant de la teoria de bandes, que parteix de considerar una 

xarxa  cristal·lina periòdica amb simetria de translació del tipus diamant.  

 

Una xarxa cristal·lina diamant està formada per una xarxa de Bravais centrada a les 

cares (FCC, Face Centered Cubic) a cada nus del qual s’associa una base diatòmica 

constituïda per dos àtoms idèntics, desplaçats entre si un quart de la distància equivalent 

a la diagonal del cub. Aquesta és una  estructura típica dels materials semiconductors, 

com per exemple el carboni i el germani. L’ estructura FCC es troba representada a la 

Fig. II.1 a), on a és el paràmetre de xarxa, equivalent a l’aresta del cub que forma la 

cel·la convencional de la xarxa. La xarxa FCC es caracteritza per tenir àtoms a cada 

vèrtex de la cel·la convencional, i al centre de les cares de la mateixa. La visualització 

de l’estructura diamant, superposició de dues xarxes FCC, es pot observar a la Fig. II.1 

b), on a més s’observa el tipus d’enllaç entre els àtoms d’una xarxa diamant (mostrar a 

la Fig. II.1.c) ). A més, es pot observar a la Fig.II.1.c) que la coordinació és tetraèdrica 

amb els seus primers veïns, que són 4. 

 

La xarxa diamant com s’ha esmentat, està constituïda per dos àtoms idèntics a cada 

nus de la xarxa de Bravais FCC, situats a les posicions: 

 

1 2

1 1 1
(0, 0, 0) ( , , )

4 4 4
r r     (II.16) 

 

Els vectors primitius que defineixen la xarxa de Bravais FCC de paràmetre a són: 

 

1

2
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a
a i k
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a i j

     (II.17) 

 

En el cas del silici, el paràmetre de xarxa té un valor de 5.431Å. Els elements que 

cristal·litzen en l’estructura diamant tenen un grau de covalència molt elevat, relacionat 

amb la coordinació tetraèdrica esmentada. 

 

El silici és un material semiconductor que forma enllaços covalents entre els seus 

àtoms, enllaç típic per a materials com el carboni, el germani o també per altres àtoms 

que formen compostos orgànics. Els elements amb caràcter covalent són els pertanyents 

a la quarta columna de la taula periòdica, amb configuració electrònica del tipus [ ]ns
2
 

np
2
. 

 

La formació d’enllaços covalents es dóna mitjançant  els electrons que s’ubiquen a 

les capes incompletes de l’àtom, és a dir, la capa de valència. Aquests electrons 

s’aproximen per maximitzar el solapament d’orbitals, de manera que es produeix un 
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procés anomenat hibridació. En conseqüència, es formen enllaços molt direccionals 

entre àtoms adjacents, que comparteixen dos electrons d’espín antiparal·lel (enllaç 

homopolar), i donen lloc a que la densitat de càrrega electrònica en la direcció del enllaç 

dels dos àtoms tingui un valor elevat. A més, la direccionalitat de l’enllaç, provoca que 

els cristalls siguin fràgils, és a dir, es trenquin amb facilitat. 

 

El silici té diferents nivells d’energia permesos per als electrons, de la mateixa 

forma que un àtom aïllat té nivells energètics discrets. Un sòlid cristal·lí es caracteritza 

per tenir un gran nombre d’àtoms propers entre ells i disposats espacialment amb 

simetria de translació, fet que provoca que nivells energètics discrets esdevinguin en un 

quasi-continu d’estats permesos, anomenats banda d’energia. En un sòlid amb N àtoms 

pròxims, on N és del ordre de 10
23

 àtoms, cada nivell d’energia permès d’un àtom es 

divideix en N nivells lleugerament diferents, de forma que els nivells estan separats per 

un valor tan petit que per això es considera un quasi-continu d’estats permesos.  Els 

electrons  ocupen els estats energètics  de menor  a major energia,  i per tant, no totes les  

bandes són ocupades. La primera banda no ocupada a temperatura de 0 K s’anomena 

banda de conducció, i la immediatament inferior, banda de valència. 

 

Els electrons, com a fermions que són, obeeixen la distribució de Fermi-Dirac. 

L’energia de Fermi, EF, definida com aquell valor d’energia on la probabilitat de trobar-

hi un electró és del 50%, és la que proporciona una classificació dels materials entre 

conductors, semiconductors o dielèctrics. El nivell de Fermi dels semiconductors i dels 

dielèctrics es troba entre la banda de conducció i la banda de valència, mentre que als 

materials conductors l’energia de Fermi es troba enmig de la banda de conducció.  

 

Un semiconductor i un aïllant tenen un rang d’energia amb estats electrònics no 

permesos entre la banda de valència i la banda de conducció, anomenat bandgap. Les 

propietats dels materials venen fortament lligades al valor energètic d’aquest bandgap. 

En general, els semiconductors es considera que tenen un bandgap entre 0,1 i 6 eV, 

valor a partir del qual es considera que el material és dielèctric. La particularitat dels 

materials semiconductors és la variabilitat de les densitats de portadors de càrrega, i en 

conseqüència la conductivitat del material, deguda a pertorbacions externes, com la 

introducció d’impureses o la incidència de llum o la presència d’un camp elèctric [1].  

 

El reduït valor de bandgap que ofereixen els materials semiconductors, pot ser 

superat fàcilment: l’absorció de fotons per part del material és un procés de 

transferència energètica que ho permet, procés en el qual es basa la tecnologia de 

l’energia solar fotovoltaica. 

 

 
Fig. II. 1. a) Cel·la unitària de la xarxa FCC, b) Cel·la unitària de la xarxa diamant c) Enllaç tetraèdric dels àtoms de la xarxa 

diamant. 
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Fig. II. 2. a) Estructura de bandes del Si al llarg de les diferents direccions rellevants de la xarxa cristal·lina. b) Primera zona de 
Brillouin del Si (FCC) amb diferents punts anotats. [2] 

 

 El silici és un material amb un bandgap de 1,12 eV a 300 K, que segueix una 

estructura de bandes representada a la Fig. II.2 [2]. A més, la mateixa figura mostra com 

per al silici cristal·lí, el màxim de la banda de valència es troba situat al punt  Γ (Γ25), i 

el mínim de la banda de conducció (X1) es situen a valors diferents de l’espai de 

moments de la primera zona de Brillouin, o el que és el mateix, tenen un valor de 

moment cristal·lí diferent. La diferència d’energies entre els dos punts esmentats és 

igual al bandgap del material (1,12 eV) i podem dir per tant, que el silici té un bandgap 

indirecte, motiu pel qual les transicions entre bandes necessiten de la interacció de 

fonons per a dur-les a terme i compensar la diferència de moment entre tots dos, doncs 

el fotó té un valor de moment molt més petit que els estats situats als extrems de la 

primera zona de Brillouin. La transició amb col·laboració d’un fonó fa el procés 

ineficient, doncs la interacció electró - fonó és dèbil, en conseqüència, l’assistència d’un 

fonó fa el procés poc probable, que en últim terme fa reduir el coeficient d’absorció i les 

recombinacions radiatives [3] [4].  

 

 L’absorció d’un fotó per part del material semiconductor, promociona un electró de 

la banda de valència a la banda de conducció, com ja s’ha esmentat, creant un estat 

desocupat a la primera, anomenat forat. Un forat es comporta com un electró, però té la 

càrrega positiva i un valor de massa eficaç diferent que ve donada per la banda 

energètica on es troba. Per a poder crear l’estat excitat, el fotó necessàriament ha de 

tenir una energia superior al valor del bandgap del material, si no la transició no és 

possible.  

 

El silici és un material amb un bandgap favorable en relació a l’eficiència en 

l’absorció de l’espectre solar, doncs absorbeix majoritàriament la llum del visible, la 

fracció de l’espectre solar amb major irradiància (veure Fig. I.1).  

 

Si ens fixem en un fotó d’energia superior al valor energètic del bandgap del silici 

amb energia pertanyent al rang del visible (amb energia pertanyent als 1,5 i 3,1 eV), que 

és absorbit pel material, i en la hipòtesi de que el fotó exciti un electró, aquest cedirà 

l’excés d’energia en forma de vibracions (fonons) a la xarxa cristal·lina de forma ràpida, 

perdent part de l’energia transferida, fins arribar al mínim de la banda de conducció. En 

el cas d’un fotó amb longitud d’ona major de 1120 nm, equivalent a un fotó amb 

energia de 1,12 eV, podem assegurar que no serà absorbit pel material, doncs l’electró 

no té suficient energia per accedir a estats electrònics permesos. En conseqüència, la 

part infraroja de l’espectre solar no serà absorbida i no intervindrà en l’excitació 
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d’electrons. Finalment, la part ultraviolada de l’espectre solar, és massa energètica per a 

ser convertida eficientment en electricitat per el silici, a més de ser absorbida ràpida i 

localitzadament per un gruix reduït del silici situat a la zona on incideix la radiació 

esmentada. 
 

II.3. Silici nanocristal·lí  

 

Es considera com a nanocristall aquella estructura de l’ordre dels nanòmetres que es 

caracteritza per tenir una estructura cristal·lina de dimensions menors a 100 nm [5], 

podent ésser de qualsevol geometria. 

 

Existeix una diversitat de nanoestructures possibles, com els punts quàntics 

(quantum dots), pous quàntics (quantum wells), nanofils, nanofibres, etc. Del conjunt 

d’estructures possibles, les que presenten major facilitat per ser emprades com a 

element absorbidor en una cèl·lula solar són els pous quàntics i els punts quàntics, ja 

que el tipus d’estructura té major simplicitat per a ser contactada, i per tant, per recollir 

els portadors fotogenerats, a més de tenir una major absorció de la llum.  

 

El present projecte s’ha desenvolupat treballant amb punts quàntics, degut a més 

dels avantatges ja descrits, a que la tècnica de producció d’aquests permet una major 

precisió en la mida que la tècnica utilitzada pels quantum wells, a més de ser una 

tècnica altament eficient en el creixement si es realitza dins d’una matriu dielèctrica 

amorfa. La tècnica de creixement i síntesi s’explicarà en detall en el següent capítol. 

 

D’ara en endavant, es referirà el silici nanocristal·lí com a anàleg de punt quàntic, ja 

que generalment a la literatura relacionada amb cèl·lules solars s’empren els dos termes 

com a sinònims. Realment, els nanocristalls de silici equivalen a un punt quàntic quan 

les seves dimensions estan per sota dels 10 nm, i en el cas de que el quantum dot tingui 

una estructura cristal·lina en el rang esmentat. 

 

A continuació es tractaran els aspectes més rellevants dels mecanismes que es donen 

lloc als nanocristalls, explicant els fonaments, i simultàniament, fent una revisió de 

l’estat de l’art dels experiments realitzats per diferents autors, relacionats amb cada àrea 

exposada. 

II.3.1. Confinament quàntic 

 

Tal i com s’ha comentat a la secció anterior, el silici és un material de bandgap 

indirecte, i això implica que les transicions electròniques d’absorció o emissió de fotons 

necessiten d’un intermediari pel tal de que el moment del sistema es conservi. Reduint 

la dimensionalitat dels cristalls de silici, es poden localitzar fortament els portadors i fer 

relaxar aquesta condició de necessitat d’intermediari per tal de dur a terme la transició 

entre el mínim de la banda de conducció i el màxim de la banda de valència, a partir de 

l’existència del solapament de les funcions d’ona dels diferents estats. 

 

Degut a la forta localització dels electrons dins dels nanocristalls, la incertesa en la 

posició és molt petita, pel que la incertesa en el moment és gran. Per tant, el moment del 

electró no està ben definit dins del nanocristall, és a dir, les funcions d’ona dels 

electrons consisteixen en ones planes amb tots els vectors d’ona possibles, incloent kX1 
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per als forats (valor del moment en el mínim de la banda de conducció) i kΓ per als 

electrons (moment al màxim de la banda de valència). Per tant, la llei de conservació de 

moment no es viola en aquest cas, i ofereix una probabilitat no nul·la de la transició 

entre els estats  X1 – Γ en absència de fonons, a diferència del silici cristal·lí. Aquesta és 

una de les propietats que fa dels nanocristalls un àrea d’investigació molt important en 

l’actualitat. 

 

La localització d’estats electrònics o confinament de portadors s’aconsegueix dins 

dels nanocristalls, on la distribució de moments s’estén a conseqüència de les relacions 

d’incertesa de Heisenberg: 

 

2

h
X P      (II.18) 

Prenent la incertesa de la posició com la mida del nanocristall, ja que el confinament 

es troba dins del mateix, trobem que per un nanocristall de 3 nm, 93·10X m . Així 

doncs, la incertesa en el moment valdrà: 

2

h
P k

X
     (II.19) 

 

I donat que / 2h , tenim que la incertesa del nombre d’ona és: 

 
8 110k m      (II.20) 

 

El moment per al estat electrònic Γ val 0 m
-1

, mentre que per al estat X1 val entorn:  

 
10 10 12 / 2 / (5·10 ) 10k a cm    (II.21) 

 

 Aquest valor calculat és superior al de la incertesa obtinguda en un nanocristall, 

motiu pel que una transició directa d’un electró de la banda de valència a la banda de 

conducció és possible per al cas dels nanocristalls. 

 

A més d’aconseguir el confinament quàntic que ofereix una major probabilitat a les 

transicions electròniques entre bandes, la reducció de la mida del cristall permet 

manipular el bandgap del material mitjançant el control de la mida del mateix [6]. 

Aquesta és una diferència important entre el silici cristal·lí massiu i el nanocristal·lí, 

doncs en el segon les bandes d’energia formen nivells discrets i la banda de conducció 

es desplaça a nivells superiors, de forma anàloga al que succeeix en un pou de potencial 

rectangular a la mecànica quàntica, on els valors d’energia permesos són inversament 

proporcionals a l’amplada de la zona on no hi ha barrera de potencial. Aquest fet dóna 

com a resultat un major valor energètic del bandgap pels nanocristalls respecte al silici 

massiu, de forma que un menor diàmetre del nanocristall, correspon a un valor de 

bandgap major (veure Fig. II.3.).  

 

En conseqüència, i com a fet a destacar, mitjançant el control de les mides de les 

nanoestructures de silici es poden controlar les seves propietats d’absorció. Aquest és un 

resultat important, doncs és possible una enginyeria del material enfocada a 

l’optimització de l’absorció de la radiació solar. El bandgap òptic és un paràmetre 

fonamental en el procés d’absorció, pel que la propietat esmentada proporciona una eina 

important per a la millora de l’eficiència del dispositiu. 
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Fig. II. 3. Energia del bandgap del silici en funció del diàmetre dels NC. La línia inferior mostra la luminescència dels nanocristalls, 

on la diferència de valors és deguda als estats superficials del oxigen [7] 

II.3.2. Transport de portadors en nanocristalls 

 

Un dels punts més importants per a obtenir bon rendiment en una cèl·lula solar, és 

aconseguir un notable transport de portadors, és a dir, obtenir suficient capacitat de 

desplaçament dels mateixos, i per tant, una conductivitat raonable. Els paràmetres físics 

que donen informació per a aquest objectiu són els següents: 

 

- Temps de recombinació: és el temps mig transcorregut entre la creació d’un portador 

lliure en excés (electró o forat) i la seva recombinació (amb un forat o un electró, 

respectivament). En un dispositiu fotovoltaic és necessari que el temps de recombinació 

sigui el més elevat possible, doncs significa que un portador tindrà major probabilitat de 

ser recol·lectat en els contactes, i per tant, tindrà una aportació al corrent de sortida del 

dispositiu. 

 

- Mobilitat:  magnitud relacionada amb la massa efectiva i el temps de relaxació, és a 

dir, el temps que triga un grup de portadors a recuperar la situació d’equilibri tèrmic un 

cop deixa d’aplicar-se un camp elèctric extern. Aquest paràmetre està relacionat amb el 

transport de portadors de deriva, corrent format per l’aparició d’un camp elèctric a la 

junció de dos semiconductors, on s’hi dóna lloc el procés de recombinació de portadors 

minoritaris amb la conseqüent redistribució de càrrega. Aquesta magnitud s’interpreta 

com una mesura de la facilitat que té un portador per a desplaçar-se dins d’un 

semiconductor. Es defineix com: 

*

ce

m
                                                             (II.22) 

 

On c és el temps de relaxació, i *m  la massa efectiva del portador. 

 

- Longitud de difusió: Es defineix com la distància mitja que recorren els portadors que 

difonen abans de recombinar. Aquest paràmetre està relacionat amb el transport de 

portadors de difusió, degut a la diferència de concentracions present en un 

semiconductor. Es defineix com: 

 

/ /p n p nL D                                                        (II.23) 
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On Dp és el coeficient de difusió, relacionat amb la mobilitat i la temperatura 

segons: 

 

/

/

p n

p n

D KT

e
                                                         (II.24) 

 

Una cèl·lula solar de qualitat, ha de tenir un elevat temps de recombinació, mobilitat 

i de longitud de difusió, per a proporcionar unes bones condicions de cara a la 

recol·lecció de portadors.  

 

El transport de portadors a través de nanocristalls ve donat per diversos mecanismes 

que es donen simultàniament, influenciats per les condicions externes a la que es trobi el  

nanocristall.   

 

Com es veurà al capítol dedicat a la caracterització estructural, els nanocristalls de 

silici es poden considerar aproximadament esfèrics, és a dir, tenen una estructura de 

grànuls dins d’una matriu dielèctrica. La frontera entre dos d’aquests grànuls, crea una 

barrera de potencial del tipus Schottky (els valors són els representats a la Fig. II.4 b) ), 

semblant a la junció d’un metall i un semiconductor. Aquestes barreres són 

caracteritzades per tenir un valor reduït de voltatge de junció, i una zona de deplexió de 

càrrega gairebé inexistent. Aquesta barrera és deguda al camp elèctric existent a la 

frontera del grànul, on s’hi troben defectes que actuen com a trampes pels portadors 

lliures, els quals creen el camp elèctric esmentat. A conseqüència d’aquest procés, la 

densitat de portadors situats a la frontera queda reduïda. 

 

En el cas de tenir nanocristalls de diàmetre superior als 20 nm, el transport a través 

de la barrera es dóna degut al corrent termoiònic, és a dir, l’energia tèrmica dels 

electrons permet superar la barrera de potencial del grànul segons una probabilitat que 

dóna lloc a la llei reflectida a la Fig. II.4. d) [11], que té com expressió general: 

 

exp

m

act

B

ET

T k T
                                         (II.25) 

 

On kB és la constant de Boltzmann, i  correspon a la conductivitat mesurada a la 

temperatura T .  

 

Segons la font, s’ha assumit l’existència d’impureses a la frontera del grànul en una 

concentració Nt, amb una energia Et respecte el nivell de Fermi [Fig. II.4. c)]. 

S’observen les curvatures de les bandes d’energia dificultant el pas d’electrons, mentre 

que el diagrama d’Arrhenius, mostra com per altes temperatures domina l’emissió 

termoiònica segons una llei exponencial inversa assistida per efecte túnel. A 

temperatures baixes, on la probabilitat és menor per l’efecte termoiònic, preval el 

transport de portadors per efecte túnel, creant una zona del diagrama d’Arrhenius 

independent de la temperatura.  

 

Conseqüentment, es pot determinar a través d’ajustos a la corba experimental de la 

conductivitat en funció de la temperatura [veure Fig.II.4.d)], l’alçada de la barrera de 

potencial de la frontera del grànul (EGB). 
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Fig. II. 4. a) Esquema unidimensional, en una capa de nanocristalls de silici, on s’observa la frontera entre grànuls (GB) b) 
Esquema de la distribució de càrrega a la mateixa estructura en funció de la distància c) Bandes d’energia de la mateixa d) Relació 

entre la conductivitat i la temperatura [8] 

 

La dispersió de portadors que es dóna a la frontera entre grànuls, disminueix la 

mobilitat dels portadors en una capa que contingui nanocristalls. La major densitat de 

fronteres de grànul que conté una capa com l’esmentada respecte la de silici 

policristal·lí, per exemple, dóna lloc a una menor mobilitat del primer respecte el segon. 

Tanmateix, es possible observar alts valors de mobilitat d’efecte camp com per exemple 
2

, 450 / ·e EC cm V s  per electrons, i per forats 2

, 100 / ·h EC cm V s  en dispositius d’alta 

qualitat cristal·lina [12]. L’alta conductivitat obtinguda es atribuïda al baix contingut 

d’oxigen de les capes de silici sintetitzades pels autors, causant una reducció en els 

defectes de les fronteres dels grànuls amb energies corresponents al bandgap dels grans. 

Aquest fet redueix l’acceptació de portadors per part de les trampes, i en conseqüència, 

també disminueix el valor de EG. 

 

El model de transport de portadors fins ara esmentat és suficient si la mida dels 

grànuls i la capacitat associada és gran (major a 10-20 nm.). Tanmateix, a mesura que la 

mida del grànul es redueix a escala nanomètrica, la distància entre nanocristalls 

augmenta, de forma que no hi ha nanocristalls consecutius entre si, variant els valors de 

les barreres de potencial d’efecte termoiònic, i introduint el paràmetre de distància entre 

nanocristalls en l’efecte túnel. 

 

Així doncs, els cristalls de diàmetre menor a 10 nm, tenen els mateixos mecanismes 

de conducció, el d’emissió termoiònica i efecte túnel, tot i que l’efecte túnel es 

modelitza expressant la probabilitat de transmissió segons: 

 

*

2

8
16expe

m
T d E                                       (II.26) 

 

On m
*
 és el valor de la massa efectiva del portador en el material que rodeja el 

nanocristall i a la banda corresponent; E  és l’alçada de la barrera de potencial que ha 

de superar el portador, és a dir, la diferència entre la banda del material massiu i la 

banda formada per la interacció del nanocristall ( c nE E E ); d és la distància entre 

nanocristalls. [10] 
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Fig. II. 5. Alineaments de les bandes entre el silici cristal·lí i carburs, nitrurs i diòxids del mateix element. 

 

Per aquest motiu, el paràmetre important que determina el grau d’interacció entre 

nanocristalls és * 2m Ed . Així doncs, si l’alçada de la barrera disminueix, la probabilitat 

de transmissió de portadors augmenta. En conseqüència, donada certa conductivitat, si 

la interacció de la matriu a la que es troba el nanocristall té una barrera de potencial de 

minvat valor, per obtenir un valor de conductivitat donat, es necessitarà menor densitat 

de nanocristalls que en el cas de tenir una alçada de barrera major. De la mateixa forma, 

per al mateix valor de densitat de nanocristalls, s’obtindrà un valor de conductivitat 

major. 

 

La Fig. II.5 [10] mostra la interacció entre els nanocristalls de silici i les matrius dels 

materials esmentats en els quals estan agregats, on es produeixen diferents barreres per 

al transport de portadors. Es pot observar que per al cas del carbur de silici, la barrera és 

la de menor alçada. Per aquest motiu, la distància entre nanocristalls haurà de ser menor  

per al òxid, seguit del nitrur i del carbur de silici, en aquest ordre, per a proporcionar el 

mateix valor de conductivitat. 

 

II.3.3. Superxarxa de Si-NC en matrius dielèctriques 

 

Així doncs, si es desitja un bon transport de portadors, es tradueix en la necessitat de 

que l’espai existent entre nanocristalls sigui reduït o bé que en una alçada de barrera de 

reduït valor. A més, el transport de portadors per efecte túnel es veu reforçat en el cas de 

tenir nanocristalls equidistants, doncs augmenta degut als efectes de ressonància. [10] 

 

Així doncs, partint de totes aquestes premisses, es requereix una ordenació de les 

nanoestructures principalment en la direcció de la conducció, donant lloc a l’estructura 

en superxarxa (superlattice), doncs proporciona els requisits indicats, on s’hi dóna la 

superposició de les funcions d’ona dels electrons de nanocristalls [11]. 

 

Una superxarxa es pot definir com una nanoestructura bidimensional [Fig. II.6], que 

consisteix en una sèrie de capes alternades apilades de dos semiconductors diferents, 

amb un gruix de varis nanòmetres per cada capa. L’objectiu principal d’aquest tipus 

d’estructura és introduir una periodicitat artificial que redueixi la mida de les zones de 

Brillouin del cristall, doncs les reduïdes dimensions del gruix de les capes és 

comparable a la mida de la cel·la unitària d’un cristall. D’aquesta forma, si es té clústers 

cristal·lins a l’interior de les capes de mida tant petita, es dóna la possibilitat a realitzar-

se el transport de portadors per efecte túnel entre nanocristalls. 
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Fig. II. 6. Estructura d’una superxarxa, on s’hi poden observar les bandes de conducció i de valència a la part inferior. 

 

La producció d’aquest sistema de superxarxa es pot dur a terme mitjançant tècniques 

de deposició capa a capa. Si es desitja un procés que sigui rentable econòmicament, 

aquesta deposició es desenvoluparà a baixa temperatura, de forma que no hi haurà 

cristal·lització del material. Així doncs, s’haurà d’aplicar un tractament al material per 

aconseguir la cristal·lització del material, en forma de nanocristalls. 

 

Els nanocristalls de silici provenen de la precipitació de silici en excés present en la 

deposició de capes de matrius dielèctriques no estequiomètriques i riques en silici. 

Aquest procés de precipitació es duu a terme mitjançant processos tèrmics 

d’escalfament a alta temperatura. El procés va ser desenvolupat per M. Zacharias [13], i 

es detallarà en el capítol III del present projecte. Un tractament de recuit, proporciona la 

suficient energia a la xarxa per a què els àtoms es desplacin certa distància, limitada per 

la longitud mitja de difusió del material, de forma que s’aconsegueixi que l’estructura 

minimitzi la seva energia, obtenint així la cristal·lització del material i les seves 

corresponents simetries. 

 

Per aquest motiu, actualment es treballa de forma que els nanocristalls de silici 

generalment es troben allotjats en una matriu composta per SiO2 (o un compost ric en 

silici amb la forma Si1-xOx ) , SiC o Si3N4 [10], materials amb un gap considerablement 

superior al del silici, que creen el potencial necessari per a realitzar el confinament. És a 

dir, aquestes matrius mantenen els nanocristalls isolats en clústers dins de la mateixa, 

permetent la localització dels estats electrònic a l’interior.  
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