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III. Tècniques experimentals 
 

En aquest capítol s’introduirà en primer lloc les tècniques emprades per a la 
deposició de les mostres estudiades, a més d’explicar certs aspectes físics dels 
mecanismes involucrats en la creació de la superxarxa. Posteriorment, s’explicaran els 
fonaments de les tècniques emprades en l’estudi de les mostres, proporcionant detalls 
dels dispositius utilitzats per a major comprensió. 
 

III.1. Deposició de nanocristall de silici en siste mes de 
multicapes SRO/SiO2 o SRC/SiC 

 
Les mostres estudiades en el present projecte es basen en la deposició d’un conjunt 

de bicapes d’òxid de silici ric en silici (SRO) i òxid de silici en primer lloc, i de carbur 
de silici ric en silici (SRC) i carbur de silici, tal i com s’ha explicat al capítol anterior. 
En aquest segon apartat s’exposarà la tècnica mitjançant la qual s’obtenen nanocristalls 
de silici de l’ordre dels nanòmetres, mitjançant una tècnica reproduïble. 

 
El procés de deposició del material (SiO2, SiC, SRO o SRC) es realitza a partir de la 

tècnica de Plasma-Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD), una tècnica que 
es basa en la deposició mitjançant reaccions químiques després de la creació d’un 
plasma dels gasos que intervindran a les reaccions. 

 
En la tècnica PECVD, la fase gasosa i les reaccions a la superfície del substrat són 

controlades o fortament modificades per les propietats del plasma. El primer pas crític 
de la deposició, és la dissociació per impacte dels electrons del gas precursor, amb 
objectiu d’ionitzar-lo. Les fraccions d’ionització dels àtoms que formen el gas són de 
baix valor, entorn un 10-7-10-4. Les pressions emprades en la descàrrega es troben en el 
rang de 0.1-10 Torr generalment.  

 
El gas precursor en estat de plasma és generat entre dos elèctrodes paral·lels, mentre 

que el substrat on es realitza la deposició es situa al elèctrode inferior (ànode). Segons el 
tipus de PECVD, es pot trobar una font de radiofreqüència, o una font DC, que és 
alimentada a través del elèctrode superior (càtode). La Fig. III.1 [1] mostra un esquema 
del procés realitzat amb font de radiofreqüència.  

 
En el cas de dipositar un material dielèctric al substrat, és necessari emprar una font 

de radiofreqüència per a la deposició, doncs d’altra forma el mateix material 
augmentarà la resistivitat del elèctrode, dificultant i impossibilitant el pas del corrent pel 
mateix. 

 
Les primeres reaccions que es donen lloc al gas precursor, són l’excitació, 

dissociació i ionització  de les molècules del gas per impacte d’electrons. A continuació, 
es donen reaccions químiques entre molècules i ions, i a posteriori, quan el plasma és 
conduït cap al substrat es produeixen reaccions a la superfície del substrat. 
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Fig. III. 1. Esquema d’un PECVD amb Font de radiofreqüència, on s’observa com la deposició es realitza per descàrrega 

 
Els factors que caracteritzen el ritme de deposició són el flux i la pressió del gas 

precursor i la potència de descàrrega. És notable esmentar que les energies d’activació 
de la superfície són molt petites, inclús de valor negatiu, motiu pel qual els ritmes de 
deposició els ritmes de deposició no són sensibles a la temperatura del substrat, en 
canvi, les propietats de la capa com la composició i la morfologia són funcions 
fortament dependents de la temperatura del substrat. 

 
La uniformitat de la capa dipositada és un dels objectius fonamentals de la tècnica, 

on les altes pressions, elevats fluxos i reduït recorregut lliure mig, a més dels alts ritmes 
de reacció de la fase gasosa són punts que ho obstaculitzen, doncs s’eleva la dificultat 
d’aconseguir una uniformitat del precursor i del flux d’ions a través de l’àrea del 
substrat [2]. 

 
En el present projecte, la deposició s’ha realitzat a una temperatura entorn els 250 ºC, 

en un reactor en mode dual amb dues fonts de plasma. Així doncs, s’han emprat dos 
precursors de gas, el silà (SiH4) i el metà (CH4), emprant simultàniament l’argó com a 
gas inert. 

 
Variant la relació entre el flux de silà i metà, s’aconsegueix certa composició x de la 

capa 1 :x xa Si C H−− . El ritme de deposició és de uns 1.5 nm / s. Hi ha dos tipus de 

substrats per a les mostres estudiades, doncs es van efectuar dipòsits sobre substrat de 
quars per a la realització de mesures d’absorció òptica, Raman, FTIR i PL i sobre silici 
cristal·lí (material opac) per a dur a terme mesures  de TEM. 

 
Existeixen altres mètodes emprats en la preparació de nanocristalls de silici integrats 

en matrius dielèctriques, com  són la implantació de ions de silici en òxids d’alta 
qualitat, procés de sputtering d’òxid ric en silici, o l’evaporació reactiva d’òxid ric en 
silici. La densitat dels NC, i el control de la mida dels mateixos són paràmetres clau per 
a obtenir un bon transport de portadors entre els punts quàntics. En els mètodes 
esmentats, el control de la mida dels nanocristalls es realitza mitjançant un canvi en 
l’estequiometria química de les capes i el control dels processos de recuit. La reducció 
de la dosi d’àtoms de silici implantats o de l’enriquiment del oxigen són les vies 
habituals per a disminuir la mida dels nanocristalls. Tanmateix, disminuint la mida dels 
nanocristalls dins del rang desitjat, la densitat dels nanocristalls és reduïda 
simultàniament, handicap que s’ha d’afegir al fet que les tècniques permeten només un 
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control limitat de la distribució de mides dels nanocristalls, és a dir, no hi ha un control 
acurat de la mida dels nanocristalls. En canvi, la tècnica utilitzada en la preparació dels 
nanocristalls del projecte aquí descrit, permet el control de la mida i de la densitat, de 
forma independent a l’estequiometria de la capa.  

 
La Prof. M. Zacharias va desenvolupar una aproximació emprant la tècnica de 

deposició abans esmentada. El mètode de preparació és totalment compatible amb les 
tecnologies de silici i permet un control independent de la mida de la partícula de la 
mateixa forma que permet un control de la densitat de partícules i de la posició espacial 
emprant una estequiometria de les capes constant. Aquest mètode el va aplicar a 
nanocristalls de silici dins d’una matriu de SiO2, però en l’actualitat s’ha emprat també 
en altres matrius dielèctriques (SiC, Si3N4). 

 
En primer lloc, i particularitzant a la preparació de les mostres que s’han emprat en 

el present projecte, és necessari preparar l’estructura de superxarxa amb bicapes de 
SixCx-1 / SiC o de SiOx / SiO2, dipòsit realitzat mitjançant la tècnica de PECVD. 

 
Així doncs, s’obté un conjunt de bicapes sobre un dels dos tipus de substrats 

esmentats, que en el cas de les mostres estudiades de SRC / SiC el nombre de bicapes és 
de 30, dipositades sobre un substrat de quars o sobre un substrat de silici cristal·lí. La 
representació de l’estructura de les mostres es pot observar a la Fig. III.1, on es mostra 
una vista de la secció transversal de la mostra. 

 
Posteriorment a la deposició, es realitza el tractament tèrmic a la mostra, que dóna 

lloc a la separació de fases seguint la següent expressió: 
 

1 (1 ) (2 1)x xSi C x SiC x Si− → − + −               (III.1) 

 
És a dir, és necessària una temperatura de recuit suficientment elevada per tenir, en 

primera instància, una correcta separació de fases i, si la temperatura és molt elevada, la 
posterior cristal·lització de les estructures precipitades.  
 

 
Fig. III. 2. Esquema de l’estructura de les mostres estudiades. La capa SRC és la capa que conté la matriu dielèctrica rica en silici, 

mentre que la capa SiC 
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S’ha realitzat una cerca de la temperatura a la que cristal·litza el SiC, però degut a la 
poca literatura existent, només s’ha trobat la font [3] on s’indica que la temperatura té 
un valor aproximadament de 700 ºC, sense donar majors detalls. 

 
Un procés de recuit, en termes generals, resulta en la difusió dels àtoms de silici en 

clústers dins de la matriu dielèctrica, cristal·lització que es proporciona clústers gairebé 
esfèrics. La cristal·lització es duu a terme per clústers amb radi superior al radi crític de 
cristal·lització, a més de dependre de la temperatura. [4] [5].  

 
És possible realitzar un doble procés de recuit, per a proporcionar millor qualitat a 

l’estructura. Un primer recuit s’empra per a donar una nucleació del silici que resulti en 
clúster cristal·lí, i un segon pas per a completar la cristal·lització dels quantum dots de 
silici i millorar la passivació de la interfície entre les capes riques en silici en contacte 
amb les capes dielèctriques, aconseguint la difusió del element enllaçat amb el silici a 
les capes dielèctriques (O, O-N o C), i passivant els enllaços penjants (dangling bonds) 
del silici. 

 
Així doncs, i a conseqüència de l’estructura en forma de superxarxa, després del 

procés de recuit la mida dels nanocristalls es troba limitada almenys en una direcció, 
degut al gruix de la capa rica en silici emprada, i a la presència de capes dielèctriques 
estequiomètriques. La separació de fases del SiC assegura la nucleació del silici en 
nanocristalls o nanoclústers, que per tant resten separats entre si per un revestiment de 
SiC. Cal indicar, que el gruix del carbur de silici present entre dos nanocristalls depèn 
de l’estequiometria del SiCx emprada en el procés. Així doncs, la cristal·lització de les 
capes amorfes de SiC resulta en una distribució aleatòria dels nanocristalls amb una 
mida mitja que depèn a la vegada de la estequiometria original. 

 
La tècnica descrita, doncs, proporciona un mètode eficient per a l’obtenció de 

nanocristalls, amb facilitat per a controlar la mida, distribució i composició dels 
mateixos. Els paràmetres més importants en la síntesi de nanocristalls, seran el gruix de 
la capa dipositada mitjançant PECVD, la temperatura del recuit efectuat, i 
l’estequiometria del compost emprat.  

 
El conjunt de bicapes dipositades de SRC / SiC, han estat tractades amb un recuit de 

600, 900 i fins a 1100 ºC, amb variació del gruix de la capa SRC segons la mostra, de 1 
fins a 4 nm. Les mostres amb multicapes de SRO / SiO2 es divideixen en 2 conjunts: un 
per a l’estudi de la influència del gruix de la capa SRO, variant aquest de 2 fins a 5 nm 
amb un recuit realitzat a 1150 ºC, i un segon de gruix de capa SRO constant a 4nm, i 
amb un recuit efectuat de 900, 1100, 1150 i 1250 ºC. 

 
Els paràmetres emprats en la deposició de les mostres estudiades, són descrits en el 

capítol IV, on es detalla les especificacions de cada mostra, i es proporcionen els 
resultats obtinguts en les mesures experimentals realitzades. 

 

III.2. Interacció llum matèria 
 

Considerant un formalisme general, quan incideix llum sobre un material, els àtoms 
d’aquest interaccionen amb els fotons incidents. A la superfície del medi, una fracció de  
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Fig. III. 3. Esquema dels processos que es donen lloc quan incideix llum sobre un medi material. 

 
la llum és reflectida en part i la resta és transmesa. Una part de la radiació transmesa pot 
patir processos de dispersió o d’absorció a mesura que travessa el material. La Fig.III.3. 

 
mostra un esquema dels processos òptics que donen donar-se quan la llum incideix 
sobre un medi. En general, els processos òptics amb major eficiència són la reflexió i 
l’absorció degut a que aquest són els que involucren l’ordre d’interacció més baix entre 
els camps electromagnètics i les excitacions elementals del medi. La mesura de la 
reflectància i de la transmitància, a través de les quals es calcula l’absorbància, s’efectua 
mitjançant la tècnica d’Espectrometria UV-VIS. 
 

Certa part de la radiació electromagnètica absorbida, pot donar lloc a un fenomen 
de luminescència, si és creada una parella electró-forat, i seguidament es dóna la 
recombinació d’aquesta en un procés radiatiu. Aquest fenomen és estudiat mitjançant la 
tècnica de fotoluminescència, desenvolupada posteriorment. 

 
Si la radiació  incident presenta longituds d’ona pertanyents al infraroig llunyà els 

fotons poden ser absorbits directament per les vibracions atòmiques ja que l’energia 
d’aquestes excitacions coincideix amb la de la radiació. El feix incident pot ser dispersat 
també pels modes de vibració propis del medi, emprant com intermediari la interacció 
dels electrons de les bandes de valència i conducció. 

 
La gran majoria de fotons dispersats ho fan elàsticament, donant lloc al procés 

anomenat dispersió Rayleigh, efecte que dóna al cel el seu color blau, i una proporció 
entorn 1 entre 106 dels fotons incidents són dispersats inelàsticament, procés anomenat 
dispersió Raman. L’eficiència dels processos enumerats ve determinada per la funció 
dielèctrica del sistema. 

 
L’espectroscòpia d’infraroig i l’espectroscopia Raman permeten  l’observació de 

les vibracions iòniques d’un material. Ambdues tècniques es basen en mecanismes 
d’interacció diferents, basant-se la primera d’elles en el  canvi de moment dipolar i la 
segona en el canvi de polaritzabilitat dels enllaços del material estudiat. 

 
L’espectroscòpia infraroja proporciona informació de la interacció directa entre 

fotó i fonó, de forma que les fonts d’excitació i els detectors han de treballar en el rang 
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d’infraroig, amb longituds d’ona compreses generalment entre 1 mm i 0.1 µm. A més, 
el que s’observa és un espectre de l’absorbància o transmitància del feix incident. En 
canvi, l’espectroscòpia Raman empra com a font d’excitació radiació làser coherent 
corresponent al rang del visible, i s’observa la dispersió inelàstica del feix inicial. 

 
Aproximació semiclàssica de la interacció llum matèria 

 
La interacció de la llum amb un material es pot entendre com l’emissió de radiació 

per les oscil·lacions dels dipols que són induïts a través de camps elèctrics de la llum 
incident. L’emissió esmentada segueix les lleis de la electrodinàmica clàssica. 

 
Si considerem la interacció de la llum amb una molècula, el moment dipolar 

d’aquesta Pi dependrà amb tota generalitat de les components del vector camp elèctric 
Ei de la forma: 

 
, , , , ,i i ij j ijk j k ijkl j k lP p E E E E E E K i j k l x y zα β γ= + + + + =  (III.2) 

 
Aquesta expressió inclou la possibilitat de trobar un moment dipolar permanent, 

descrit com a pi, com també les components induïdes pel camp elèctric de la llum 
incident. La polaritzabilitat del medi ve donada per αij, i és, en general, un tensor. Els 
termes amb potències majors del camp elèctric donen lloc a processos no lineals, que no 
seran tractats. El dipol permanent de la molècula i la polaritzabilitat poden canviar si la 
molècula vibra. Per tant, és possible expandir pi i αij en funció de les coordenades 
generalitzades del sistema mξ que descriuen els modes normals de vibració, 
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Si els desplaçaments atòmics induïts per un camp elèctric oscil·lant 

0( ) cos( · )i i LE t E tω= −ik r poden ser considerats petits, la dependència temporal dels 

desplaçaments mξ  amb la freqüència mω  pot aproximar-se per: 

 

0( ) cos( )m m mt tξ ξ ω= −q·r     (III.4) 

 
On q és el moment del mode vibracional i mω  la seva freqüència. 

 
Substituint les expressions anteriors a l’equació III.2 i menyspreant els termes no 

lineals amb el camp elèctric s’obté: 
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  (III.5) 

El primer dels termes p0i correspon al moment dipolar permanent en absència de 
camps elèctrics externs. El segons d’ells, 
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Mostra la interacció entre la llum i el material en el cas que la freqüència i el 

moment de la llum coincideixin amb els de la vibració. Quan la derivada parcial és 
diferent de zero, l’absorció infraroja és possible i el mode corresponent és un mode 
actiu infraroig. El següent dels termes, 

 

0 0 cos( · )i j LE tα ω−ik r      (III.7) 

 
Fa referència a la llum dispersada pel moment dipolar induït que oscil·la a la 

mateixa freqüència que la llum incident, pel que aquesta radiació es torna a emetre 
sense que variï la seva energia, donant lloc a la dispersió Rayleigh. 

 
Per últim, el terme corresponent a:  
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Té en compte el moment dipolar modulat per la llum a través dels canvis en la 
polaritzabilitat que, a la seva vegada, està modulada per les vibracions atòmiques. En el 
cas que  
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S’obtindran dues noves contribucions a la radiació reemesa amb freqüències suma i 

diferència de la llum incident i dels modes vibracionals del sistema. Aquest terme 
expressa la contribució deguda a la dispersió Raman i els modes observables es 
denominen modes actius en Raman. La contribució deguda a la creació d’un mode 
vibracional es denomina procés Stokes, i l’absorció, Anti-Stokes. Els processos Raman 
de major ordre vindrien descrits per els termes de major ordre del desenvolupament de 
l’equació III.3. Per aquest cas, les freqüències vindran donades per 2L mω ω± , amb 

moments associats de 2±ik q  pels processos de segon ordre, i així successivament. En 

els processos descrits, el signe negatiu correspon a l’excitació d’un mode vibracional, 



30 
 

mentre que el signe positiu correspon a l’absorció d’un d’ells. També són possibles 
combinacions entre processos Stokes  i anti-Stokes, però tots ells han de complir, dins 
de l’aproximació dipolar, la condició de que la suma dels seus vector d’ona sigui igual a 
zero. En el cas particular d’un material cristal·lí, la polaritzabilitat del sistema ve donada 
pel seu tensor de susceptibilitat ijχ , que relaciona la polarització induïda del sistema i el 

camp elèctric [6]. 
 

III.2.1. Espectroscòpia Raman 
 
De forma molt resumida, l’espectroscòpia Raman sensible a la dispersió inelàstica 

de llum quan s’incideix sobre un material, i permet obtenir informació sobre el material 
a través dels modes vibracionals de l’estructura. És una tècnica no destructiva, que 
respecta les característiques estructurals i òptiques del material estudiat. 

 
La dispersió Raman es dóna doncs, per la interacció de la radiació electromagnètica 

amb el medi material, que té lloc mitjançant els modes vibracionals de la xarxa, i com a 
resultat la llum dispersada veu modificada la seva energia i moment. En un interacció a 
primer ordre un fotó interacciona amb un mode vibracional excitant-lo o absorbint-lo, 
respectant les lleis de conservació d’energia i moment. La imposició de la conservació 
d’energia i moment en el xoc inelàstic entre fotó i fonó imposa les següents relacions: 

 

i d m

i d mk k q

ω ω ω= ±
 = ±

ℏ ℏ ℏ

ℏ ℏ ℏ
     (III.10) 

 
Sent ωi i ki la freqüència i moment del fotó incident, ωd i kd  la freqüència i el 

moment del fotó després de la interacció, i ωm i km la freqüència i moment del mode 
vibracional involucrat en el procés. El signe positiu correspon a l’excitació d’un mode 
vibracional per part de la llum (Stokes), i el signe negatiu correspon a l’absorció (procés 
Anti-Stokes), representats a la Fig.III.4. 
 

En aquest tipus d’interacció, on només s’interacciona amb un mode vibracional, i 
degut a l’ús d’un làser amb radiació emesa de longitud d’ona del visible a la tècnica, el 
moment associat als fonons observables per efecte Raman és d’uns 106 m-1. En el límit 

de la primera zona de Brillouin, que té un moment de 
2

q
a

π= , el valor és 

aproximadament de 1010 m-1, motiu pel qual no es podran observar els fonons 
pertanyents a la frontera de zona, i només es veuran modes pertanyents al centre de 
zona. És necessari, per a observar modes pertanyents a la frontera de la primera zona, 
una interacció d’ordre superior on participin més d’un fonó,  fet possible ja que la 
condició per a donar-se la interacció és que la suma dels moments dels fonons 

involucrats sigui gairebé nul·la ( )0iq ≈∑ , doncs el moment d’un fotó és negligible 

davant del d’un fonó. 
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Fig. III. 4 Processos que donen lloc a l’efecte Raman. En el procés Stokes el material absorbeix energia del fotó creant un fonó, i en 
el procés anti-Stokes el fotó absorbeix un fonó de la xarxa per donar lloc a un fotó més energètic. 

 
Els dos processos, Stokes i Anti-Stokes, contenen la mateixa informació, encara 

que a temperatures baixes la creació d’un mode vibracional és més probable que la seva 
destrucció per motius termodinàmics, pel que experimentalment serà més avantatjós 
l’observació del procés Stokes sota aquestes condicions.  

 
La intensitat total Raman de la radiació dispersada en la direcció definida pel vector 

iê ve donada pel promig temporal de la potència radiada per la polarització induïda 

deguda a les fluctuacions del sistema 
 

2
·i vI ∝ ê P      (III.11) 

 
Tenint en compte el desenvolupament realitzat a la secció anterior, l’equació III.11 

es pot expressar com: 
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Per la composició anti-Stokes i canviant *m mξ ξ  per *
m mξ ξ per la component 

Stokes, on els brackets representen el promig temporal. Tenint en compte aquesta 
expressió, la intensitat Raman pot ser expressada únicament en funció de la 
susceptibilitat del sistema, incloent la resta de les contribucions en una mateixa 
constant,  
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∝       (III.13) 

 
A partir de l’expressió de la susceptibilitat, sota la hipòtesis de trobar-se prop d’una 

singularitat deguda a una transició electrònica directa d’energia gωℏ  i emprant la 

densitat d’estats apropiada, la susceptibilitat pot ser expressada com [7]: 
 

1/2( ) ( )gA cttχ ω ω ω− +≃     (III.14) 

 
La constant A inclou les components dels elements de matriu e·Mvc. En 

conseqüència, la intensitat Raman serà proporcional a: 
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D’aquesta forma, per una transició directa interbanda, quan gω ω→ , el primer dels 

termes és clarament ressonant. Les equacions III.3 i III.15 mostren com les vibracions 
iòniques modulen la susceptibilitat elèctrica del material a través dels canvis de 
distància entre les bandes energètiques i els elements de la matriu e·Mvc que depenen de 
les funcions d’ona del estats involucrats en el procés. 

 
Així doncs, es pot dir de forma resumida, un cop vist els principis fonamentals i els 

mecanismes que es veuen involucrats en un procés de dispersió Raman, que 
l’espectroscòpia Raman permet observar els fotons que han patit la dispersió amb el 
material, i coneixent quina és l’estructura de la xarxa, es pot identificar els elements que 
componen el material estudiat. A més, l’amplada dels pics i la seva alçada donen una 
mesura de la cristal·linitat del material, facilitat l’estudi de la composició amorfa i 
cristal·lina del mateix. 

 
Dispositiu experimental 
 
Per a l’estudi de les mostres s’han emprat dos dispositius Raman diferents, el 

primer és un Jobin-Yvon T-64000, i un Horiba Jobin Yvon LabRam HR800. El 
funcionament del dispositiu es basa en la incidència del làser amb longitud d’ona 
pertanyent al visible sobre un filtre de plasma per millorar la monocromacitat del feix.  

 
La Fig.III.5 mostra un esquema del dispositiu T-64000 emprat. En aquest, el feix 

del làser es fa passar per un seguit de lents i miralls, i es fa incidir el feix a la mostra 
mitjançant un sistema de lents convergents (LC). Un cop la llum és dispersada, es 
col·lecta mitjançant el mateix sistema de lents enfocant el feix cap a una reixeta 
d’entrada al espectròmetre i redirigint-lo en sentit contrari al de la incidència sobre la 
mostra, aconseguint així la configuració de backscattering. La polarització de la radiació 
es pot seleccionar mitjançant un polaritzador situat abans de la reixeta (P). Un cop ha 
entrat la radiació a l’interior del espectròmetre, el feix és dispersat per un conjunt de 
xarxes de difracció (RD), l’eficiència de les quals depèn fortament de la polarització de 
la radiació que les travessa, que depèn a la vegada de la longitud d’ona. 

 
La primera xarxa de difracció dispersa les diferents longituds d’ona i gràcies a una 

reixeta intermitja (K) s’elimina la llum elàstica incident. La segona xarxa de difracció 
recompon el feix que travessa K i el focalitza a la reixeta 0E′ que és imatge de E0. A 

continuació el feix incideix sobre la tercera xarxa de difracció on es dispersa el feix i el 
localitza sobre el detector. 

 
D’aquesta forma s’elimina la llum dispersada elàsticament per efecte Rayleigh, i 

s’aconsegueix que no arribi al detector, rebent senyal únicament de la dispersió Raman. 
A més, la radiació dispersada mitjançant Rayleigh podria causar danys al detector de 
CCD, pel que es fa necessari eliminar aquesta radiació. 

 



33 
 

 
Fig. III. 5. Esquema del camí òptic seguit pel feix del làser en el dispositiu Raman T-64000 

 
Les unitats en les que s’expressa la intensitat obtinguda de l’espectre Raman 

obtingut en l’experiment, és de cm-1, unitats pertanyents a la magnitud anomenada 
nombre d’ona. Aquesta magnitud es defineix com la inversa de la longitud d’ona, i 
permet calcular la longitud d’ona del desplaçament Raman obtingut en l’espectre.  

 
1ω
λ

=  

 
A les mesures realitzades amb el dispositiu Jobin-Yvon T-64000, l’excitació de la 

mostra s’ha realitzat amb un làser de Ti:Safir, que té la línea d’emissió en els 488 nm. 
Aquest làser necessita del bombeig òptic del làser d’argó, representat a la Fig. III.5.  

 
El segon dispositiu Raman, LabRam HR800 utilitza un làser Nd: YAG 

(neodymium-doped yttrium aluminium garnet, Nd: Y3Al 5O12,). Com a font d’excitació 
treballa amb una longitud d’ona de 532 nm (segon harmònic del làser). Es pot observar 
un esquema del dispositiu a la Fig.III.6, on s’observa un filtre passabanda (FP), amb un 
ample de banda de 150 cm-1 per  a les longituds d’ona de 532 nm, doncs només deixa 
passar la contribució del làser. Posteriorment, el feix es troba amb un beam splitter. El 
feix es dirigeix a la mostra i és dispersat elàstica i inelàsticament. La contribució 
elàstica conté la mateixa energia, i es sostrau mitjançant el filtre notch (FN, filtre rebutja 
banda). Seguidament el feix entra al monocromador, trobant-se amb una xarxa de 
difracció (XD) la qual el difracta, i posteriorment, és captat el senyal per un CCD.  

 
L’avantatge del LabRam HR800 enfront el dispositiu T6400 és el menor camí òptic 

que ha de recórrer el feix dispersat, doncs el feix suporta menor nombre de reflexions i 
difraccions en el primer, motiu pel qual la intensitat es veu reduïda en menor grau que 
en el segon dispositiu. 
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Fig. III. 6. Esquema del dispositiu LabRam HR800, que mostra el camí òptic que segueix el feix de llum 

 

III.2.2. Espectroscòpia Infraroja en Transformada d e Fourier (FTIR) 
 

La espectroscòpia infraroja és una de les tècniques òptiques amb ús més estès per a 
la caracterització de mostres amb molècules orgàniques complexes, sistemes amorfs i 
sistemes cristal·lins, a la vegada que permet l’estudi de mostres inorgàniques. Aquesta 
tècnica es basa en la interacció de forma directa de la radiació pertanyent al infraroig 
amb els modes vibracionals del sistema a través dels moments dipolars que es formen 
entre els àtoms del compost. És per això que les vibracions dels sistema que presenten 
una variació del moment dipolar nul·la no podran absorbir la radiació infraroja (modes 
inactius en infraroig), pel que no podran ser detectades. A més, la interacció es dóna lloc 
quan coincideixen les energies dels fonons i de la radiació infraroja incident.  

 
Tant la radiació transmesa com la reflectida presenten informació sobre els modes 

vibracionals del compost i en general, els coeficients de reflexió i transmissió venen 
determinats per la funció dielèctrica del sistema i per l’angle d’incidència. 

 
Una capa fina presenta modes normals de vibració de la xarxa amb polaritzacions 

paral·lela o perpendicular a la superfície del medi, corresponents, respectivament, als 
modes transversal òptic (TO) i longitudinal òptic (LO). Quan la radiació infraroja 
incident presenta una energia similar a la d’aquests modes i el seu camp elèctric està 
polaritzat a la mateixa direcció que els modes del material, la radiació incident i els 
modes normals podran interaccionar, augmentant l’amplitud de les oscil·lacions dels 
ions a expenses de l’absorció de la radiació incident. 

 
Dispositiu experimental 
 
La Fig. III.7. mostra la representació esquemàtica del dispositiu experimental 

emprat en aquesta tesi de màster, un Bomen DA.8. En aquest, el feix infraroig es fa 
passar per un col·limador i un iris per aconseguir un feix estret. A l’interior del equip, el 
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feix es redirigeix mitjançant un sistema de miralls plans fins a fer-lo arribar a un beam 
splitter, on el feix incident es separa en dos feixos que són reflectits per dos miralls 
plans amb superfícies perpendiculars a cada feix incident. La posició d’un dels miralls 
està fixada, mentre que l’altre mirall és mòbil donant lloc a un interferòmetre de 
Michelson-Morley. El mobilitat del segon mirall té la funció de modular la intensitat del 
feix que arribarà a la mostra, i d’aquesta forma permetre la optimització del senyal que 
arriba al detector. 

 
L’ interferòmetre és el component essencial del dispositiu, doncs permet dividir el 

feix en dos, de forma que aconsegueix una interferència òptica entre els dos feixos que 
han recorregut un camí de longitud diferent. En conseqüència, el detector del dispositiu 
obtindrà un interferograma, la transformada de Fourier del qual és el espectre d’absorció 
o transmissió de la mostra, depenent de si es sostrau o no la senyal transmesa per la 
mostra. 

 
El feix infraroig, en estudis de transmissió, travessa la mostra i posteriorment, un 

mirall focalitza el feix transmès sobre el detector, on es recull l’interferograma resultat 
de la modulació del feix i la interacció amb la mostra. Aquest mirall és un mirall esfèric 
que permet focalitzar el feix sobre la mostra.  

 
Prèviament a qualsevol adquisició, és necessari realitzar un espectre de referència 

exactament  amb les mateixes condicions al que es pretén realitzar, i obtenir d’aquesta 
forma la resposta òptica del espectròmetre a la radiació incident. El software permet 
realitzar la correcció deguda al espectre de referència i posteriorment, la transformada 
de Fourier del interferograma en temps real, obtenint un espectre de transmissió o 
absorció, segons s’esculli. 

 
L’avantatge fonamental de la tècnica de FTIR enfront a altres tècniques 

d’espectroscòpia  d’infraroig és la rapidesa en  l’adquisició de dades degut a que s’evita  
 

 
Fig. III. 7. Esquema d’un dispositiu FTIR I el camí òptic seguit pel feix làser infraroig. 
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variar la longitud d’ona en el temps de mesura de cada espectre individual. En FTIR 
s’adquireixen totes les components de freqüència del espectre simultàniament, de forma 
que es poden realitzar espectres molt més ràpidament, millorant la qualitat envers el 
soroll. A més, s’ha de dir que és una tècnica no destructiva, doncs no modifica 
l’estructura dels materials sotmesos al feix infraroig. 

 
Les mesures realitzades en aquest projecte de màster han estat efectuades amb 

l’equip descrit anteriorment emprant una font de llum “GLOBAR”, un separador de feix 
KBr i un detector de HgCdTe. Els espectres es van adquirir en configuració normal amb 
una resolució d’1 cm-1 i integrant 208 adquisicions.  De nou, els espectres obtinguts 
amb experiments FTIR i de la mateixa forma que ocorre amb els espectres Raman, la 
intensitat del espectre es representa en funció del nombre d’ona, ja definit a l’apartat 
anterior d’aquest mateix capítol. 

 

III.2.3. Fotoluminescència 
 

La luminescència es defineix com la emissió radiativa sota condicions de no 
equilibri d’un material. El terme fotoluminescència (PL) fa referència a qualsevol 
emissió de llum que prové d’una estimulació del material. La detecció i anàlisis 
d’aquesta emissió es àmpliament emprada com una eina analítica degut a la sensibilitat, 
simplicitat i baix cost del procediment. 

 
L’anàlisi de fotoluminescència és també no destructiu i requereix una manipulació i 

control ambiental simple. Degut a que la mostra és excitada òpticament, els contactes 
elèctrics no són necessaris. La limitació fonamental és que els materials tinguin una 
eficiència radiativa reduïda, com poden ser els semiconductors de gap indirecte. 

 
A la tècnica de fotoluminescència, la llum incideix directament en una mostra, on 

és absorbida, donant lloc a un procés de fotoexcitació dels electrons del material. La 
fotoexcitació causa la transició del material a un estat energètic superior, descrit com la 
promoció d’un electró de la banda de valència fins a la banda de conducció en el cas 
dels semiconductors, restant desocupat un estat a la banda de valència anomenat forat. 
Per altres materials, el mecanisme pot ser descrit com l’excitació de nivells energètics 
d’orbitals electrònics moleculars. 

 
Un electró promocionat a la banda de conducció, que ocupa un estat electrònic en 

aquesta d’energia superior al mínim de la banda de conducció, perd energia ràpidament 
en un procés de termalització cedint-la, principalment, en forma d’energia calorífica a la 
xarxa. Així doncs, l’electró segueix un recorregut en l’esquema de bandes en direcció al 
mínim de la banda de conducció, on recombinarà amb un forat, i si ens trobem en un 
procés de recombinació radiatiu, es dóna lloc a l’emissió d’un fotó, un procés que és 
exactament invers al de l’absorció. Existeixen recombinacions no radiatives d’un electró 
amb un forat, com són per exemple la recombinació Auger, on l’energia procedent de la 
recombinació és cedida a un electró o a un forat, que resulta en pèrdues degut a la 
interacció amb les vibracions de la xarxa.  
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Fig. III. 8. Esquema de procés de fotoluminescència d’un material de gap directe i d’un indirecte. S’observa com l’energia del fotó 
absorbit (hωexc) i del fotó emès (hωPL) són diferents, i com el material de gap indirecte necessita un fonó per a fer la transició [9]. 

 
Per conèixer si el procés de termalització es dóna abans que el de recombinació és 

necessari conèixer el temps característic dels dos processos. El temps característic de 
termalització té un valor de l’ordre del picosegon mentre que el temps de recombinació 
és funció d’altres magnituds, però varis ordres de magnituds superior [8]. El procés 
d’absorció i emissió d’un fotó per recombinació radiativa es pot observar a la Fig.III.8, 
on es mostra el procés d’un material amb bandgap directe i indirecte. El material de 
bandgap indirecte necessita d’un fonó per a realitzar la transició, fet que fa el procés 
més improbable, com ja s’ha explicat en capítols anteriors. 

 
És notori destacar que el procés de termalització dóna lloc a una diferència 

energètica entre el fotó absorbit i el fotó emès. La recombinació radiativa es dóna entre 
el mínim de la banda de conducció i el màxim de la banda de valència, motiu pel qual 
l’energia del fotó emès serà inferior a la del fotó absorbit. Aquest fet queda palès en 
experiments d’absorció òptica i de fotoluminescència. 

 
La llum emesa és denominada com a fotoluminescència i la dependència espectral 

de la intensitat emesa facilita informació de les propietats del material. La dependència 
temporal pot ser mesurada per proveir informació sobre l’acoblament del nivell 
d’energia i del temps de vida dels portadors. L’espectre obtingut en fotoluminescència 
és caracteritzat per la intensitat, les corbes seguides per la mateixa, l’energia i el nombre 
dels pics observats.  

 
Un altre aspecte que pot influir en les propietats del material observades en 

fotoluminescència són les impureses presents en el mateix. Segons l’energia de l’estat 
electrònic que introdueix una impuresa en el material, es classifica com impuresa de 
tipus centre profund (nivell energètic al mig del bandgap) o shallow levels (nivell 
energètic proper a la banda de valència o a la banda de conducció). 
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En el cas de impureses de centres profunds, el fet de tenir el nivell d’energia a una 
diferència energètica similar de la banda de valència i de la de conducció, provoca una 
pertorbació a la periodicitat del potencial electrònic del cristall. Les impureses de 
centres profunds donen lloc a que la generació de portadors sigui mínima, doncs aquesta 
depèn de forma exponencialment inversa a la diferència entre el nivell de la impuresa i 
la banda de conducció per als electrons lliures, i al nivell de la impuresa i la banda de 
valència per als forats [8]. Són centres de recombinació no radiativa, així doncs el temps 
de vida mitja dels portadors generats serà mínim en el cas de tenir un nivell energètic 
d’impuresa situat al centre de la banda prohibida, i per tant, aquestes impureses 
dominen el procés de recombinació. 

 
Si el nivell energètic creat per la impuresa és proper a la banda de conducció, 

s’anomena shallow level (nivell energètic molt poc profund), tipus d’impureses de 
menor efectivitat actuant com a centres de recombinació, doncs la major part del temps 
no són ocupades per electrons. Els electrons capturats són promocionats a la banda de 
conducció molt més freqüentment que recombinats amb un forat de la banda de 
valència. Aquest fet prové de nou, de la dependència de la generació de portadors en el 
material respecte l’esmentada diferència d’energies, provocant que el temps de vida dels 
electrons sigui superior en varis ordres de magnitud al de les impureses de centres 
profunds. Anàlogament, el temps de vida dels forats és superior al dels centres profunds 
en el cas de tenir un nivell d’energia de la impuresa proper a la banda de valència. En 
resum, són impureses que presenten una gran probabilitat d’alliberar novament els 
portadors de càrrega, i porten associada una emissió radiativa amb una probabilitat més 
gran a temperatures baixes. 

 
Dispositiu experimental 
 
L’estudi de fotoluminescència s’ha realitzat seguint un esquema com el mostra a la 

Fig. III.9. El làser emprat és el tercer harmònic d’un Nd:YAG polsat amb 5 ns de durada 
de pols i una repetició de 10Hz, que en conseqüència també permet realitzar 
l’experiment de TRPL, amb una longitud d’ona d’emissió de 325 nm. Aquest làser 
excita un Optical Parametric Oscillator o Oscil·lador Paramètric Òptic, que permet la 
generació de radiació electromagnètica entre 420 i 2400 nm, segons el mode d’operació. 
Consisteix en un ressonador òptic i un cristall no lineal, que divideix el feix del làser, i 
per interaccions òptiques de segon ordre, permet extreure un feix col·limat d’alta 
intensitat amb una longitud d’ona diferent a l’inicial. 

 
La longitud d’ona del feix a la sortida del OPO amb la que s’han fet les mesures és 

de 420 nm, i seguidament es fa passar per un seguit de miralls amb objectiu de 
disminuir la intensitat del mateix. A continuació, el feix arriba a la mostra de forma 
col·limada mitjançant una lent convergent disposada en el camí òptic, la focal de la qual 
està situada a la posició de la mostra. La direcció de la normal de la superfície paral·lela 
al substrat de la  mostra resta inclinada uns 45º respecte la direcció marcada pel feix 
incident. D’aquesta forma, s’orienta l’emissió  en direcció al monocromador, evitant 
que la reflexió del làser arribi al mateix. Per a obtenir una major qualitat de senyal, 
també s’ha afegit un filtre passa-baixos (PB) a posteriori de les primeres lents 
convergents, que asseguren que només es transmeti el làser, doncs només permet el pas 
de longituds d’ona menors de 450nm. A més, s’ha col·locat un filtre passa-alts (PA) que 
permet la transmissió de longituds d’ona superior a 450nm, prevenint així que es 
transmeti el feix del làser.  
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Fig. III. 9. Esquema del muntatge experimental de l’estudi de fotoluminescència realitzat 

 
Posteriorment al monocromador, el feix es troba amb el tub fotomultiplicador 

(PMT), un aparell detector de la radiació electromagnètica que amplifica la intensitat 
mitjançant un transductor que transforma la radiació en un senyal elèctric i l’amplifica 
mercè a la introducció d’alt voltatge que provoca l’efecte allau d’electrons entre dínodes 
ubicats a l’interior. El senyal obtingut es digitalitza i és recollit pel sistema de mesura, 
un ordinador. 

 
PL Resolta en el Temps 

 
Hi ha diversos tipus d’estudis de fotoluminescència, entre els quals destaca l’estudi 

de PL Resolta en el Temps (TRPL), l’objectiu del qual és observar el decaïment de 
l’emissió luminescent del material en funció del temps.  

 
La realització de l’estudi de TRPL necessita d’un làser polsat per a l’observació de 

l’efecte. Mitjançant aquesta tècnica s’obté informació del temps de recombinació dels 
portadors i de la relaxació dels electrons, mitjançant una modelització de la 
recombinació, que suposa un decaïment temporal del tipus exponencial. El rang de 
temps involucrat en l’estudi varia generalment des dels femtosegons fins a l’ordre de 
desenes de segons. La tècnica esmentada s’ha dut a terme experimentalment. 

 

III.2.4. Espectrometria UV-Visible 
 

La tècnica d’espectrometria de ultraviolat i del visible, és una tècnica que permet 
l’obtenció del espectre de transmitància i de reflectància d’una mostra, que empra 
radiació electromagnètica de les regions del visible, ultraviolada propera i del infraroig 
proper del espectre electromagnètic. La informació obtinguda per aquesta tècnica és de 
vital importància per dissenyar les propietats òptiques més adients de cara a la 
fabricació de cèl·lules solars. 

 
Aquesta tècnica es basa en la interacció de la radiació electromagnètica incident a 

la mostra amb la mateixa, donant lloc a l’absorció de la llum incident mitjançant 
l’excitació d’estats electrònics del material. El instrument emprat,  permet l’obtenció de  
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Fig. III. 10. Esquema d’un experiment amb esfera reflectora de UV-Vis [10] 

 
l’espectre de transmitància [T(λ)], reflectància [R(λ)] i en conseqüència el d’absorbància 
[A(λ)], doncs les tres magnituds es relacionen entre si de la següent forma: 

 
( ) ( ) ( ) 1R V A Tλ λ+ + =      (III.16) 

 
L’espectre final de transmitància obtingut, permet veure mínims per a valors de 

longitud d’ona que coincideixin amb la λ corresponent al valor de l’energia de les 
transicions electròniques possibles, i per a longituds d’ona menors, aquesta absorció es 
mantindrà, doncs l’absorció es seguirà duent a terme.  

 
Per aquesta tècnica no es mostra un esquema del experiment ja que l’esquema és 

senzill i semblant al d’altres muntatges ja explicats en altres apartats. El sistema 
bàsicament consta d’una font de llum de la qual és coneguda l’espectre d’emissió, que 
emet un feix en direcció al monocromador, seguint en direcció a la mostra i donant lloc 
al feix transmès que és captat pel detector del dispositiu. Coneixent quina és l’emissió 
de la font de llum, és fàcil obtenir el valor de la transmitància fent una divisió entre el 
valor de la intensitat transmesa entre el de la intensitat inicial per a cada longitud d’ona 
del rang en estudi. 

 
Amb objectiu d’obtenir la reflectància difusa i especular, el dispositiu té una esfera 

integradora, la funció de la qual és recollir i enviar al detector tota la llum que provingui 
de la mostra, en qualsevol direcció de sortida. L’interior d’una esfera integradora és de 
color blanc per a reflectir totalment la llum incident, i s’introdueix entre el 
monocromador i la mostra, encabint els dos en ella, i introduint el detector per a 
realitzar la mesura. La Fig. III.10 mostra un exemple amb dues configuracions 
possibles, on s’observa també una pantalla en la que s’evita el pas directe de la intensitat 
de llum en el detector. 

 
La combinació de la mesura de reflectància i de la transmitància permet reduir les 

franges d’interferència. Considerant una absorció que segueix una llei del tipus Beer-
Lambert, el coeficient d’absorció α  pot ésser calculat com [13]: 
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On d és el gruix total de les multicapes.  El coeficient d’absorció és un paràmetre 
clau per al càlcul del bandgap òptic, i amb aquest objectiu, es duu a terme una regressió 
lineal del espectre de coeficient d’absorció, seguint la llei de Tauc, prenent com a 
hipòtesis que el material té els estats permesos de la banda de conducció lliures, i que 
per dur a terme la creació del parell electró-forat és necessària l’assistència d’un fonó ja 
sigui mitjançant l’emissió o absorció d’aquest [13] [14]: 

 

( )2· OPT
gEh

h

B −= ν
ν

α     (III.18) 

 
Sent B la constant de Tauc, hν l’energia del fotó i Eg

OPT  l’energia del bandgap òptic. 
Així doncs, representant (αhν)1/2, s’obté l’anomenada representació de Tauc, obtenint el 
valor del bandgap òptic a partir del valor en que l’esmentada representació creua amb 
l’eix d’abscisses. 

 
Dispositiu experimental 
 
Les mesures es van adquirir amb un espectròmetre SPECORD 205, amb el qual 

s’han obtingut espectres en un rang entre 190 i 1100 nm. El dispositiu té un fotodíode 
com a detector, amb una resolució espectral de 0,5 nm. El fet de tenir doble feix, permet 
fer un espectre de referència en aire a la vegada que es realitza la mesura, ja que el feix 
es divideix en dos d’intensitat igual mitjançant un splitter. D’aquesta forma, el detector i 
la resta de sistemes òptics que integren el dispositiu aconsegueixen eliminar en tot 
moment la influència espectral de la font de llum,. És una evolució del dispositiu que 
millora la resolució de l’espectre, ja que detecta les variacions ocasionals en intensitat 
lumínica de la font de llum. 

 

III.3. EFTEM 
 

La Microscopia Electrònica de Transmissió d’Energia Filtrada (EFTEM) és un 
tipus de microscopia electrònica que empra un filtre d’energia per a separar els electrons 
transmesos d’acord amb la seva energia, i permet crear imatges d’elements atòmics amb 
precisió nanomètrica. 

 
La tècnica EFTEM enfoca un feix d’electrons d’alta energia cap una mostra molt 

prima, de gruix de l’ordre de varis micròmetres com a màxim. Els electrons són 
dispersats quan són transmesos a través de la mostra, i les lents magnètiques són 
encarregades de dirigir el feix d’electrons. Els electrons són les partícules usades per a 
l’anàlisi degut a que un microscopi òptic té la limitació en resolució degut a la seva 
longitud d’ona i a la modificació de l’estructura del material en el cas d’emprar petites 
longituds d’ona. Els electrons tenen una longitud d’ona associada a l’equació de De 
Broglie: 
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Fig. III. 11. Esquema d’un microscopi electrònic de transmissió 

 
Tenint el compte efectes relativistes, doncs un electró accelerat a 200 keV com és el 

cas d’un microscopi electrònic pot anar a una velocitat de 0,7 vegades la velocitat de la 
llum (c): 
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La longitud d’ona que s’aconsegueix és de l’ordre dels picòmetres, que 

correspondria a l’espectre dels raigs X més energètics si la partícula emesa fos un fotó, 
pertanyent a l’ordre de la longitud d’ona dels raigs gamma (10-11 m), fet que 
comportaria gran quantitat de riscos i problemes per a la detecció en el cas d’emprar-
los. És per aquest motiu que les partícules escollides per a la microscopia són els 
electrons. 

 
La Fig.III.11 [11] mostra un esquema d’un microscopi electrònic de transmissió, on 

s’observa el generador d’alt voltatge, i el conjunt de lents magnètiques que dirigeixen el 
feix d’electrons cap a la mostra. L’experiment es realitza en el buit, per a què els 
electrons no interaccionin amb molècules presents a l’aire i siguin absorbits. La mostra 
es col·loca immediatament després de la lent objectiu, de forma anàloga a l’òptica 
emprada en un projector convencional. La lent projector enfoca la imatge a la pantalla 
on es recull la informació de la dispersió d’electrons amb la mostra. 
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La tècnica es basa en el reconeixement de la pèrdua d’energia dels electrons en la 

interacció amb els nivells energètics dels nuclis atòmics, una característica intrínseca a 
la composició d’un nucli atòmic. 

 
A més de proveir de dades de composició quantitativa, aquesta tècnica conté 

varietat d’informació respecte el material sota anàlisi. La informació química i d’estat 
sòlid es troba codificada en la forma de les etapes d’ionització, i les propietats físiques, 
com el gruix de la mostra analitzada, pot ser calculada a partir de les estadístiques de 
dispersió de l’espectre en la seva totalitat.  A més, la dependència en la freqüència de la 
resposta dielèctrica del medi pot ser determinada al llarg d’un ampli rang de pèrdua 
d’energia [12]. 

 
Les tècniques EFTEM, i  EELS (Espectroscòpia de pèrdua d’energia dels electrons) 

són les dues tècniques amb més amplitud d’ús actualment que adquireixen en un primer 
nivell la mateixa informació, encara que la tècnica d’EFTEM és una tècnica més 
eficient per a obtenir informació resolta espacialment. Les millores en les tècniques de 
processat d’informació, han permès que aquesta tècnica proporcioni informació a nivell 
nanomètric. 

 
Dispositiu experimental 
 
El microscopi emprat per a la obtenció d’imatges de les mostres ha estat un JEOL 

2010, amb una Pistola d’emissió de camp (FEG) de 200 keV, equipat amb un filtre 
d’imatge Gatan, la resolució del qual és de 0.8 eV. 
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