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Abstract 

This project has focused on the fabrication and characterization of hydrogenated 

amorphous silicon (a-Si:H) thin films to fabricate photonic devices on them, which can be 

applied to make revolutionary applications in the field of telecommunications, computing, 

detection and chemical and biological diagnostics. To make these layers, we have worked 

in the clean room and we have used the plasma enhanced chemical vapor deposition 

(PECVD). By means of different characterization techniques the deposited layers have 

been measured and the growth rate, the refractive index and the approximate losses of the 

hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) have been identified as a function of various 

variables, such as the deposition temperature or the gases in the chamber. All of this has 

determined the adequate manufacturing parameters to standardize the process, that is, to 

do it in a more controlled and reproducible way. Finally, using the obtained results, a layer 

of hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) with the proper properties to perform guided 

optics on it has been produced. After that, optical guides have been fabricated and 

measured and it has been concluded that it is possible to guide light with low losses, as 

well as to manufacture photonic devices on this material.  
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Resum  

Aquest projecte s'ha centrat en la fabricació i caracterització de pel·lícules fines de silici 

amorf hidrogenat (a-Si:H) per realitzar dispositius fotònics en elles, que poden ser usats 

per fer aplicacions revolucionaries en disciplines com les telecomunicacions, la informàtica, 

la detecció i el diagnòstic químic i biològic. Per fabricar aquestes capes s’ha treballat en 

sala blanca i s’ha utilitzat deposició química de vapor assistida per plasma (PECVD). 

Mitjançant diferents tècniques de caracterització s'han mesurat les capes dipositades, i 

s’ha identificat el ritme de creixement, l'índex de refracció i les pèrdues aproximades del 

silici amorf hidrogenat (a-Si:H) en funció de diverses variables, com ara la temperatura de 

dipòsit o els gasos a la cambra. Amb tot això s'han determinat els paràmetres de fabricació 

adequats per estandarditzar el procés, és a dir, fer-lo de forma més controlada i 

reproduïble. Finalment, usant els resultats obtinguts s'ha fabricat una capa de silici amorf 

hidrogenat (a-Si:H) amb les propietats adequades per a realitzar òptica guiada en ella. 

Després d’això, s’han fabricat i mesurat diverses guies òptiques i s’ha conclòs que és 

possible guiar llum amb baixes perdudes, així com fabricar dispositius fotònics sobre 

aquest material. 
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Resumen 

Este proyecto se ha centrado en la fabricación y caracterización de películas finas de silicio 

amorfo hidrogenado (a-Si:H) para realizar dispositivos fotónicos en ellas, que pueden ser 

utilizados para hacer aplicaciones revolucionarias en disciplinas como la informática, las 

telecomunicaciones, la detección y el diagnóstico químico y biológico. Para fabricar estas 

capas se ha trabajado en sala blanca y se ha utilizado deposición química de vapor asistida 

por plasma (PECVD). Mediante diferentes técnicas de caracterización se han medido las 

capas depositadas, y se ha identificado el ritmo de crecimiento, el índice de refracción y 

las pérdidas aproximadas del silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) en función de diversas 

variables, como por ejemplo la temperatura de depósito o los gases en la cámara. Con 

todo ello se han determinado los parámetros de fabricación adecuados para estandarizar 

el proceso, es decir, hacerlo de forma más controlada y reproducible. Finalmente, usando 

los resultados obtenidos se ha fabricado una capa de silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) 

con las propiedades adecuadas para realizar óptica guiada en ella. Después de esto, se 

han fabricado y medido varias guías ópticas y se ha llegado a la conclusión que es posible 

guiar luz con bajas perdidas, así como fabricar dispositivos fotónicos sobre este material. 
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1. Introducció 

El propòsit d'aquest projecte és la fabricació i caracterització de capes fines de silici amorf 

hidrogenat (a-Si:H) amb deposició química de vapor assistida per plasma (PECVD) 

capaces de guiar llum al seu través. En aquest aspecte, dipositar una pel·lícula fina de 

baixes pèrdues és crucial per poder fabricar circuits òptics en elles. 

1.1. Objectius principals 

Els objectius principals d’aquest projecte són els següents: 

- Conèixer la metodologia de treball en una sala blanca. 

- Aprendre a fer servir la PECVD per dipositar capes de a-Si:H. 

- Aprendre a utilitzar el perfilòmetre, l’elipsòmetre i el FTIR per caracteritzar adientment 

les pel·lícules fines dipositades. 

- Buscar un nou mètode de caracterització, no destructiu i fiable, per caracteritzar el 

gruix, l’índex de refracció i les pèrdues aproximades del silici amorf hidrogenat (a-Si:H) 

a la longitud d’ona de 1550 nm a partir de les dades de la transmissió del FTIR. 

- Estandarditzar el procés de fabricació per predir les propietats que tindrà una pel·lícula 

fina en funció dels seus paràmetres de dipòsit. 

- Demostrar que es pot guiar llum amb baixes pèrdues a través del a-Si:H enviant a 

fabricar una guia òptica sobre alguna de les capes dipositades. 

1.2. Requeriments i especificacions 

Els requeriments d’aquest projecte són els següents: 

- Esbrinar el ritme de creixement del a-Si:H en funció dels paràmetres de fabricació per 

poder dipositar les capes dels gruixos necessaris. 

- Observar com varien l’índex de refracció i les pèrdues de les pel·lícules fines 

dipositades en funció dels seus paràmetres de fabricació. 

Les especificacions d'aquest projecte són les següents: 

- Dipositar capes de a-Si:H d’un gruix al voltant dels 220 nm per fer òptica guiada. 

- Aconseguir dipositar pel·lícules fines de a-Si:H amb PECVD de baixes pèrdues per a 

què es puguin utilitzar per guiar la llum i fabricar estructures fotòniques. 

1.3. Antecedents del projecte 

Aquest projecte no es basa en cap projecte anterior, però parteix de l'experiència d’usuaris 

que ja han treballat anteriorment a la sala blanca fent processos similars. 

El projecte és independent i es realitza principalment a la sala blanca de l’ETSETB amb la 

direcció del Daniel Segura Garcia, un estudiant de doctorat. Aquest alumne es dedica 

principalment a fotònica integrada per a la detecció de gasos i de biomarcadors. Les 

pel·lícules fines dipositades en aquest projecte seran utilitzades per ell per fabricar 

diversos circuits òptics, com ara guies òptiques, gratings i anells ressonadors que serviran 

com a sensors i que a més permetran caracteritzar algunes propietats de les capes de a-

Si:H dipositades en aquest projecte. Per fer-ho, s’interpretarà la caracterització que ell 

obtingui d’aquests circuits i es faran els càlculs pertinents. 

Les idees principals d’aquest projecte són ambicioses i requeriran constància i dedicació. 

Aquestes han estat proposades per l’alumne de doctorat en conjunció amb el tutor i a 

continuació s’han explicat a l’alumne de fi de grau per veure la viabilitat del projecte. 
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1.4. Pla de treball 

L'estructura de desglossament del projecte ha estat la que es pot apreciar de forma 

superficial a la Figura 1. Les tasques internes de cada un dels paquets de treball del 

projecte són les que es poden veure a la Taula 1, la Taula 2 i la Taula 3 . 

 

Figura 1 Desglossament del treball 

Project: Fabricació de Dispositius Fotònics Integrats PT ref: PT 1 

Constituent principal: Fabricació Full 1 of 3 

Descripció curta: 

Aquest paquet està format per totes les tasques 

relacionades amb la fabricació de diferents capes 

sobre oblies i cobreobjectes. Principalment s’ha 

utilitzat un forn d'oxidació, una PECVD, una 

centrifugadora, un forn per eliminar la humitat de les 

mostres i una màquina d’ultrasons. També s’han 

utilitzat diversos productes químics. 

Data d'inici:  

11/01/2017 

Data de finalització: 

12/05/2017 

Esdeveniment d'inici:  

Demanar accés a la sala blanca. 

Esdeveniment final: 

Últim dipòsit. 

Tasca interna T1: 

Demanar accés a les sales requerides de la UPC. 

Tasca interna T2:  

Aprendre les normes de seguretat de la sala blanca. 

Tasca interna T3: 

Aprendre la metodologia de treball de la sala blanca. 

Tasca interna T4: 

Aprendre a utilitzar la PECVD per fer dipòsits de a-

Si:H. 

Tasca interna T5: 

Fabricar dipòsits de a-Si:H amb PECVD. 

Lliuraments: 

Tots els 

dipòsits 

elaborats. 

Terminis: 

T1: 

13/01/2017 

T2: 

20/01/2017 

T3: 

03/02/2017 

T4: 

10/02/2017 

T5: 

12/05/2017 

Taula 1 Paquet de treball de fabricació 

Fabricació de 
Dispositius 

Fotònics 
Integrats

Fabricació Caracterització Entregables
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Project: Fabricació de Dispositius Fotònics Integrats PT ref: PT 2 

Constituent principal: Caracterització Full 2 of 3 

Descripció curta: 

Aquest paquet es compon per totes les tasques 

relacionades amb la caracterització de les diferents 

capes fabricades a sobre de les oblies i els 

cobreobjectes. Bàsicament s’han fet mesures del 

gruix, l’índex de refracció i les pèrdues mitjançant el 

perfilòmetre, l’elipsòmetre, el FTIR, el programa 

PUMA i el SEM. Aquestes mesures s’han interpretat 

amb el Matlab per tal d’obtenir resultats concloents. 

Data d'inici: 

08/02/2017 

Data de finalització: 

06/06/2017 

Esdeveniment d'inici: 

Caracterització del primer dipòsit. 

Esdeveniment final: 

Interpretació de la caracterització 

dels circuits òptics. 

Tasca interna T1: 

Caracteritzar el gruix de les pel·lícules fines 

dipositades amb el perfilòmetre i l'elipsòmetre. 

Tasca interna T2: 

Caracteritzar l’índex de refracció de les pel·lícules 

fines dipositades amb l'elipsòmetre. 

Tasca interna T3: 

Trobar un nou mètode de caracterització a partir de 

les dades de transmissió del FTIR. 

Tasca interna T4: 

Caracteritzar el gruix, l'índex de refracció i les 

pèrdues amb aquest nou mètode anomenat PUMA. 

Tasca interna T5: 

Caracteritzar el gruix d'alguna de les pel·lícules 

fines dipositades amb el SEM. 

Tasca interna T6: 

Interpretar la caracterització de diverses guies 

òptiques multimode. 

Tasca interna T7: 

Interpretar la caracterització d'una guia òptica 

monomode. 

Tasca interna T8: 

Interpretar la caracterització d'una guia òptica 

monomode amb espiral. 

Lliuraments: 

Documents i 

diapositives. 

 

Terminis: 

T1:  

24/02/2017 

T2: 

24/02/2017 

T3: 

10/03/2017 

T4: 

12/05/2017 

T5: 

23/05/2017 

T6: 

30/05/2017 

T7: 

02/06/2017 

T8: 

02/06/2017 

T9: 

02/06/2017 

T10: 

06/06/2017 
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Tasca interna T9: 

Interpretar la caracterització d'una guia òptica 

monomode amb anell. 

Tasca interna T10: 

Interpretar amb el Matlab les dades obtingudes de 

totes les caracteritzacions per obtenir resultats. 

Taula 2 Paquet de treball de caracterització 

Project: Fabricació de Dispositius Fotònics Integrats PT ref: PT 3 

Constituent principal: Entregables Full 3 of 3 

Descripció curta: 

Aquest paquet està format per tots els documents que 

s’han lliurat durant el projecte. 

Data d'inici: 

06/02/2017 

Data de finalització: 

30/06/2017 

Esdeveniment d'inici: 

Començar a pensar el Pla 

de Treball. 

Esdeveniment final: 

Acabar la revisió de la 

Memòria. 

Tasca interna T1: 

Fer el Pla de Treball. 

Tasca interna T2: 

Fer la Revisió Crítica. 

Tasca interna T3: 

Escriure la Memòria. 

Lliuraments: 

Documents i 

diapositives. 

Terminis: 

T1: 

03/03/2017 

T2: 

05/05/2017 

T3: 

30/06/2017 

Taula 3 Paquet de treball d'entregables 

El diagrama de Gantt del projecte és el de la Figura 2. 

 

Figura 2 Diagrama de Gantt del projecte 
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1.5. Modificacions del pla de treball 

El pla de treball ha patit algunes modificacions al llarg del projecte. Bàsicament s'ha ampliat 

considerablement el temps dedicat a la caracterització de les pel·lícules fines dipositades. 

Aquesta modificació s'ha realitzat per fer una caracterització més específica respecte al 

què s’havia previst en el Pla de Treball inicial. Concretament, s'ha decidit afegir una part 

de caracterització de l’índex de refracció grupal i una de caracterització de les pèrdues 

aproximades. Aquest increment de temps dedicat a la caracterització no ha deixat temps 

a l'última part del projecte, la simulació de diferents gratings amb OptiFDTD, que 

inicialment estava planificat en el Pla de Treball. A part d'això, s'ha vist que l'addició 

d'aquestes simulacions, superaria les dimensions establertes per l'ETSETB per a un 

projecte de fi de grau. Pel que fa a les altres parts del projecte, pràcticament no s'han fet 

canvis a part de petits ajustos temporals a causa de la impossibilitat de predir exactament 

la durada de les diferents tasques.  
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2. Estat de l’art 

Les pel·lícules fines de silici amorf (a-Si) s’utilitzen avui en dia en un gran nombre de 

dispositius opto-electrònics, com ara les cèl·lules solars [1] o les guies d’ona integrades 

[2]. Tot i això, en el camp de la òptica integrada, el silici cristal·lí (c-Si) és el material preferit 

actualment. Malgrat aquest fet, això podria canviar en els pròxims anys, doncs s’ha pogut 

comprovar que una variant del silici amorf (a-Si), anomenada silici amorf hidrogenat (a-

Si:H), també pot ser utilitzada per fabricar dispositius fotònics integrats [3]. Una de les 

finalitats més importants de la fotònica integrada és la fabricació de sensors, que poden 

tenir funcionalitats molt variades, com per exemple detectar biomolècules [4] o enregistrar 

imatges amb raig X [5]. 

Principalment, hi ha dos motius pels quals actualment el c-Si és el material més utilitzat en 

el camp de la òptica integrada. Primer, perquè redueix significativament el temps i el cost 

de fabricació, degut a què comparteix moltes similituds amb la tecnologia dels transistors 

CMOS [2] i segon, perquè el c-Si és el material amb més qualitat en termes d’absorció [6]. 

Un dels pocs desavantatges del c-Si és la capacitat limitada per fabricar múltiples capes, 

cosa que impedeix fer dispositius flexibles i tridimensionals. Bàsicament això és degut a la 

complexitat del procés smart cut [7], el mètode per fabricar oblies silicon on insulator (SOI) 

amb silici cristal·lí. Aquest fet és el que dóna protagonisme al a-Si:H, que sí permet això 

últim, proporcionant més llibertat de disseny en front del c-Si. A part d’això, el a-Si:H pot 

ser fabricat a temperatures baixes, cosa que permet fer dipòsits no només sobre vidre, 

sinó també sobre plàstic si els materials estan ben polits. Aquest fet probablement pot 

eixamplar el rang de freqüències de treball al mid-infrared (MIR), on l’òxid de silici presenta 

pèrdues elevades.  Altres avantatges són que es poden dipositar capes molt primes sobre 

grans àrees mitjançant PECVD, cosa que redueix el cost en material a la fabricació [1]. 

Actualment s’han aconseguit fabricar diferents circuits fotònics integrats amb a-Si:H a 

sobre de diferents substrats com ara les oblies de pyrex o les oblies de silici més òxid de 

silici. Aquests dispositius òptics que s’han fabricat amb èxit en diferents projectes utilitzant 

el a-Si:H són per exemple, guies d’ona bàsiques [2], interferòmetres [2], anells ressonadors 

[2], divisors [2], cons [2] i dispositius sintonitzables [8]. Aquests poden servir per a diverses 

aplicacions en el camp de les telecomunicacions, la informàtica, la detecció i el diagnòstic 

químic i biològic. 

S’ha pogut trobar diferents articles que expliquen els resultats que s’han obtingut de la 

fabricació i mesura de diferents guies òptiques i d’anells ressonadors semblants als que 

es fabriquen en aquest projecte. No obstant això el procés de fabricació de a-Si:H depèn 

en gran mesura de l’equip PECVD de què es disposa. 

En primer lloc, s’ha trobat un article on s’ha demostrat experimentalment que és possible 

fabricar guies òptiques de un sol mode sobre a-Si:H. S’ha vist que han obtingut unes 

pèrdues de transmissió a una longitud d’ona de 1550 nm de 2.7 ± 0,4 dB/cm en el mode 

TE. Aquest resultat l’han aconseguit passivant amb hidrogen el a-Si i dipositant una capa 

intercalada de nitrur de silici (Si3N4) de baixes pèrdues entre el nucli de la guia d’ona i la 

capa de revestiment d’òxid mitjançant PECVD. Amb aquesta capa d'entrellaçat de nitrur 

de silici (Si3N4) s’ha reduït la dispersió provocada per la rugositat de la paret lateral de la 

guia d'ona i s’ha preservat la passivació de l'hidrogen [9]. 

En segon lloc, s’ha trobat un altre article on també s’han fabricat guies òptiques de a-Si:H 
de baixes pèrdues i de un sol mode mitjançant PECVD. En aquest projecte les han fabricat 
d’unes dimensions de 220 nm (alçada) x 480 nm (amplada). Les mesures de les pèrdues 
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a 1550 nm que han obtingut han estat de 3.46 dB/cm en el mode TE. Per demostrar la alta 
qualitat del a-Si:H dipositat han implementat una guia òptica amb anell ressonador de 4 
µm de radi a una distància de la guia de 180 nm. Han mesurat el free espectral range 
(FSR) i l’índex de refracció grupal obtenint un valor de 15.6 nm i 4.9 respectivament [10]. 

Finalment, també s’ha observat un altre projecte on han pogut fabricar guies òptiques de 
a-Si:H mitjançant PECVD. Aquestes s’han fet d’unes dimensions de 200 nm (alçada) x 500 
nm (amplada).  De la mesura de les pèrdues de propagació a 1550 nm han obtingut un 
valor de 3,2 ± 0,2 dB/cm en el mode TE i de 2,3 ± 0,1 dB/cm en el mode TM [11]. 

Els resultats observats en aquests tres articles demostren que el a-Si:H es pot utilitzar per 

fer circuits fotònics multi-nivell, que es poden combinar eficaçment amb la microelectrònica, 

i que es poden usar per a futures aplicacions en xips en els àmbits de la informàtica, les 

telecomunicacions i la detecció [2]. Tot i això, els processos depenen molt dels equips de 

fabricació i a la UPC no es disposa del coneixement suficient per poder fabricar aquest 

tipus de capes. 
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3. Física del silici 

El a-Si és la forma no cristal·lina del silici. En aquesta forma, l’ordre característic de 

l’estructura del c-Si no està present. Més aviat, els àtoms formen una estructura aleatòria. 

Les pèrdues en un material es defineixen per la seva densitat d’estats (DOS). Quan no hi 

ha DOS, el coeficient d’absorció del material és molt baix. Degut a la estructura altament 

ordenada del c-Si, aquest material presenta límits de banda prohibida molt aguts, cosa 

que implica que no hi hagi DOS a dins de la mobility gap (veure Figura 3). A les estructures 

amorfes, el desordre de l’estructura produeix enllaços dèbils, que produeixen estats de 

cua, estats propers als límits de la banda però dins de la banda prohibida. La conseqüència 

és que les pèrdues en aquest rang d’energies no disminueixen tan ràpidament com 

succeeix amb el c-Si. Els enllaços penjants o dangling bonds creen estats dins de la banda 

prohibida. Aquests estats són els que afecten el dipòsit de a-Si per aplicacions fotòniques, 

ja que la seva absorció es troba en el rang de longituds d’ona de la finestra c (al voltant de 

1550 nm). 

 

Figura 3 Densitat d'estats d'un material [12] 

Per solucionar-ho, el a-Si ha de ser passivat amb àtoms d’hidrogen per aconseguir crear 

a-Si:H. Aquest procés consisteix en què àtoms d’hidrogen s’uneixin als enllaços penjants 

reduint-ne significativament el nombre. Per realitzar aquest procés únicament cal introduir 

hidrogen durant el procés de fabricació. El a-Si:H té una fotoconductivitat significativament 

superior, així com unes propietats més adients per ser utilitzat en diversos dispositius 

òptics [1]. 

A la Figura 4 es poden veure les estructures del c-Si, el a-Si i el a-Si:H respectivament 

d’esquerre a dreta. 

 

Figura 4 Formes del c-Si, el a-Si i el a-Si:H d’esquerre a dreta respectivament [1] 
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4. Processos 

Els processos de fabricació i caracterització que es desenvolupen en aquest projecte 

requereixen treballar en un ambient extremadament net per obtenir bons resultats. Per 

aquest motiu, la fabricació i part de la caracterització de les mostres es realitza a la sala 

blanca de l’ETSETB. 

4.1. Procés de neteja 

Abans de realitzar processos a alta temperatura, com per exemple una oxidació, un dipòsit 

amb deposició química de vapor (CVD) o una difusió cal realitzar prèviament un procés 

RCA. Aquest procés consisteix en un conjunt estàndard de passos seqüencials per netejar 

les oblies [13]: 

1- Eliminació dels contaminants orgànics. 

2- Eliminació de la capa fina d'òxid. 

3- Eliminació de la contaminació iònica. 

Tot i això, en aquest projecte únicament es fa la neteja de contaminants orgànics i 

partícules no adherides a les oblies mitjançant acetona ((CH3)2CO) i alcohol isopropílic 

(C3H8O) abans de realitzar un procés de fabricació amb PECVD. Bàsicament perquè els 

resultats previs d’altres processos de dipòsit ja eren satisfactoris únicament amb el primer 

pas del procés RCA. El procés de neteja de oblies realitzat en aquest projecte és el 

següent: 

1. Es posa la oblia dins d’un cristal·litzador net ple d’acetona ((CH3)2CO) i es posa el 

conjunt a una màquina d’ultrasons durant 6 minuts. 

2. Es treu el cristal·litzador que conté la oblia de la màquina d’ultrasons, es mou la 

oblia a un altre cristal·litzador net que contingui isopropanol (C3H8O) i es col·loca  

aquest cristal·litzador a la màquina d’ultrasons durant 6 minuts més. 

3. Es treu el cristal·litzador anterior que conté la oblia i es neteja la oblia amb aigua 

durant 5 minuts. 

4. Es posa la oblia a la centrifugadora al voltant de 7 minuts per assecar-la. 

5. Es col·loca la oblia dins d’un forn a 110 °C amb un flux de nitrogen (N2) de 1 L/min 

entre 15 i 30 minuts per treure tota la humitat. 

Cal manipular en tot moment les oblies amb unes pinces netes, així com dur sempre 

posada una mascareta per evitar contaminar-les ja que qualsevol partícula a la superfície 

de la oblia perjudica l’adherència de la capa que es dipositarà amb PECVD. 

4.2. Procés de fabricació de dipòsits amb PECVD 

Deposició química de vapor assistida per plasma (PECVD) és la tècnica que permet 

dipositar pel·lícules fines de silici amorf hidrogenat (a-Si:H) sobre diferents tipus de 

substrats que s’utilitza en aquest projecte. A diferència de la deposició química de vapor 

(CVD) (la tècnica de dipòsit estàndard), la PECVD permet dipositar pel·lícules fines a 

temperatures relativament baixes (~250 °C) [14]. El procés de dipòsit es realitza en una 

cambra que té l’estructura de la Figura 5. 
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Figura 5 Esquema de la cambra de dipòsit de la PECVD [15] 

Per fer els dipòsits s’introdueixen diferents gasos reactius dins de la cambra. Com es pot 

observar, aquesta conté dos elèctrodes, un connectat a terra i l’altre connectat a una font 

de radiofreqüència de potència controlable. Quan entre aquests dos elèctrodes es crea 

una capacitat suficientment alta, els gasos són excitats fins a al punt que s’ionitzen 

convertint-se en plasma. Una vegada generat el plasma, els ions reaccionen químicament 

amb la superfície del material de la mostra i es dipositen. Per aconseguir dipositar a-Si:H 

és habitual utilitzar com a gas precursor el silà (SiH4) combinat amb altres gasos [16]. La 

reacció que es produeix en els dipòsits de a-Si:H que es fan en aquest projecte consisteix 

en 3 fenòmens, l’abstracció, l’adsorció i la difusió [17]. A la Figura 6 es pot veure pas a pas 

la formació d’una capa de a-Si:H de gruix atòmic a sobre d’una altra ja formada. 

 

Figura 6 Reacció de dipòsit d’una capa atòmica de a-Si:H a sobre d’una altra [17] 

Les parts de la reacció de dipòsit de la Figura 6 pas a pas són les següents: 

(a) Es genera un enllaç penjant (un buit lliure) a través d’una abstracció d’un àtom 

d’hidrogen amb un radical de SiH3. 

(b) S’ocupa l’enllaç penjant (el buit lliure) mitjançant l’adsorció d’un radical de SiH3. 

(c) Es genera un enllaç penjant a la capa superior amb una abstracció, que pot ser ocupat 

per un radical de SiH3. 



 

 21 

(d) Es produeix un canvi de lloc de l’enllaç penjant a la capa superior anomenat difusió 

d’enllaç penjant. 

(e) Es produeix un canvi de lloc de l’enllaç penjant de la capa superior a la inferior 

anomenat difusió d’enllaç penjant. 

(f) Es produeix creixement bidimensional a través de l’adsorció de radicals de SiH3. 

Les propietats òptiques i el gruix de la capa dipositada amb PECVD depenen dels 

paràmetres de fabricació o de dipòsit durant el procés. Aquests paràmetres són els 

següents: pressió de la cambra de dipòsit, potència de l’ona de RF que manté excitat el 

plasma, gasos introduïts a la cambra de dipòsit, fluxos de gas dels gasos introduïts, 

temperatura de l’escalfador de la cambra de dipòsit i temps de procés. 

Cal remarcar que la temperatura a la qual es situa l’escalfador de la cambra de dipòsit no 

és igual a la temperatura de dipòsit (la temperatura de la mostra durant el procés de dipòsit) 

fins al cap de molt temps. Com no es disposa d’aquest temps s’ha de posar l’escalfador 

de la cambra de dipòsit a una temperatura més alta i fer la el procés quan la temperatura 

de dipòsit encara està augmentant. És per aquest motiu, que s’introdueix el temps d’espera, 

un nou paràmetre a tindre en compte quan es realitza un procés de dipòsit. El temps 

d’espera és el temps que cal deixar la mostra dins de la cambra de dipòsit abans d’iniciar 

el procés per aconseguir que la mostra arribi a la temperatura de dipòsit necessària. Per 

tant, la temperatura de l’escalfador de la cambra de dipòsit i el temps d’espera determinen 

la temperatura de dipòsit. 

Cal tenir en compte que tan el ritme de creixement de la capa que es diposita com les 

propietats òptiques d’aquesta, dependran en gran mesura de la temperatura de dipòsit 

durant el procés. Per tant, cal estimar com més bé millor la temperatura de dipòsit per 

poder aconseguir les pel·lícules fines desitjades. Tot i això, com es veurà més endavant, 

serà complicat estimar la temperatura de dipòsit de forma precisa. 

4.3. Procés de caracterització 

En el camp de recerca de pel·lícules fines basades en silici és de vital importància tenir un 

mètode acurat i ràpid per determinar el gruix i les propietats òptiques de capes de fins a 

100 nm. Els dispositius electrònics actuals com els transistors de pel·lícules fines, les 

cèl·lules solars, les pantalles de matriu activa o els sensors de imatge contenen pel·lícules 

fines de a-Si:H. A la majoria d’aquests dispositius, les propietats de les pel·lícules fines 

que els formen juguen un rol molt important en el sentit que controlen el rendiment del 

dispositiu electrònic [18]. 

Actualment, la tecnologia per caracteritzar adientment les pel·lícules fines que es dipositen 

mitjançant PECVD no està del tot desenvolupada. Sobretot és complex caracteritzar si no 

es disposa de les eines més avançades de caracterització. Per aquest motiu, a continuació 

es presenten diferents tècniques que s’han utilitzat en aquest projecte per determinar 

gruixos i constants òptiques de les pel·lícules fines dipositades. 

4.3.1. Elipsòmetre 

Aquest aparell utilitza una tècnica anomenada elipsometria. Aquesta es basa en el canvi 

d’estat de polarització de la llum quan incideix sobre un material. 
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Figura 7 Esquema de funcionament de l'elipsòmetre [19] 

 

Figura 8 Elipsòmetre de la sala blanca de l'ETSETB 

El principi de funcionament de l’elipsòmetre és el que es pot contemplar a la Figura 7. 

Bàsicament el transmissor emet llum amb una polarització lineal en una certa direcció 

angular sobre la capa de material a analitzar. Aquesta llum es reflecteix tot modificant-se 

la polarització inicial i es recull en el receptor, que analitza les característiques d’aquesta. 

A través d’unes equacions, que relacionen el canvi de polarització que s’hauria de produir 

quan una ona polaritzada linealment incideix sobre un material en funció de les seves 

característiques, l’elipsòmetre proporciona el gruix de la capa superior de la mostra i el seu 

índex de refracció [20]. L’elipsòmetre que s’ha utilitzat en aquest projecte és el que es pot 

contemplar a la Figura 8. 

4.3.2. Perfilòmetre 

Aquest aparell serveix per mesurar el perfil de la superfície d’una mostra. Una punta de 

diamant es mou verticalment fins que contacta amb un punt de la peça i després es va 

traslladant lateralment a través d'una secció, al llarg d'una determinada distància i amb 

una força específica. La posició de l'alçada de l'agulla de diamant genera un senyal 

analògic que es converteix en un senyal digital que pot ser analitzat amb l’ordinador [21]. 

A la Figura 9 es pot veure el perfilòmetre que s’ha utilitzat en aquest projecte. 
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Figura 9 Perfilòmetre de la sala blanca de l'ETSETB 

4.3.3. FTIR 

El espectrofotòmetre de transformada de Fourier (FTIR) és un aparell utilitzat per obtenir 

l’espectre de transmissió i reflexió d’una mostra, a partir dels quals es pot obtenir l’absorció. 

El principi de funcionament es basa en l'interferòmetre de Michelson. Bàsicament la 

radiació passa primer per un divisor que escindeix el feix de llum en dues parts iguals. 

Aquests dos feixos de llum interfereixen en el divisor després d’un viatge de tornada quan 

són reflectits per dos miralls. Un disposat enfront de la trajectòria del feix original i l'altre 

disposat perpendicularment. En aquesta trajectòria es col·loca la mostra i tot seguit el 

detector infrared (IR). 

La intensitat resultant de la superposició dels dos feixos es mesura com a funció del 

desfasament del mirall mòbil en el seu desplaçament respecte la posició intermèdia. El 

gràfic resultant es denomina interferograma. La transformada de Fourier de 

l’interferograma és l'espectre ordinari [22]. 

En aquet projecte, les mesures de la transmissió i la reflexió amb el FTIR s’han realitzat 

utilitzant una esfera integradora. D’aquesta manera es suma tot el flux radiat o reflectit per 

la mostra sense importar la direcció cap a on reflecteix o radia tal i com es pot apreciar a 

la Figura 10. 

 

Figura 10 Mesura de la transmissió i la reflexió amb el FTIR amb esfera integradora [23] 
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4.3.4. SEM 

El microscopi electrònic de rastreig (SEM) és un tipus de microscopi que utilitza un feix 

d’electrons per obtenir imatges de les mostres. La resolució que es pot aconseguir amb 

aquest tipus de microscopi pot arribar a superar el nanòmetre [24]. Tot i això, tot i tenir una 

molt bona precisió per caracteritzar el gruix de pel·lícules fines dipositades, aquest mètode 

és destructiu degut a què requereix tallar les mostres. Per aquest motiu, el SEM pot servir 

per validar els resultats d’altres tècniques de caracterització que es presenten en aquest 

projecte, però no pot ser el mètode definitiu per caracteritzar el gruix de pel·lícules fines 

dipositades. El SEM utilitzat en aquest projecte és el del Centre de Recerca en Ciència i 

Enginyeria Multiescala de Barcelona. 

4.3.5. PUMA 

Estimar el gruix i les constants òptiques de les pel·lícules fines dipositades amb PECVD 

únicament a partir de l’espectre de transmissió és un problema complex des del punt de 

vista matemàtic. La solució que s’ha trobat és el programa lliure Pointwise 

Unconstrained Minimization Approach (PUMA), desenvolupat al departament de ciències 

informàtiques de la universitat de Sao Paolo. 

La transmissió òptica d’una pel·lícula fina proporciona una informació ràpida i acurada de 

l’interval espectral on aquesta va des de la quasi opacitat fins a la quasi transparència. El 

programa PUMA utilitza les dades experimentals de la transmissió (T(λ)) en funció de la 

longitud d’ona d’una pel·lícula fina per estimar les següents propietats de la pel·lícula: 

- Gruix (d) 

- Part real de l’índex de refracció en funció de la longitud d’ona (n(λ)) (generalment 

quan es fa referència a l’índex de refracció s’està fent referencia a la seva part real). 

- Part imaginaria de l’índex de refracció en funció de la longitud d’ona (κ(λ)) 

(anomenada també coeficient d’extinció). 

En una primera instància el problema que resolt el programa PUMA és altament 

indeterminat. Per aquest motiu cal indicar un rang possible als valors dels paràmetres que 

es pretén estimar per reduir les indeterminacions i possibilitar l’obtenció de resultats. 

El programa obté les estimacions de gruix(d), índex de refracció (n(λ)) i coeficient d’extinció 

(κ(λ)) a partir de la següent equació de minimització contínua [25]: 

Minimize ∫ |T(λ, s(λ)d, n(λ), κ(λ)) − T meas(λ)|2dλ 
λmax

λmin 

 

On T(λ, s(λ), d, n(λ), κ(λ)) són els valors de la transmissió estimats pel programa i T meas(λ) 

són els valors de la transmissió mesurats experimentalment que han de ser introduïts al 

programa. Aquests valors experimentals s’obtindran a partit del FTIR, l’aparell explicat a 

l’apartat 4.3.3, que permet obtenir entre d’altres, la transmissió d’una pel·lícula fina en 

funció de la longitud d’ona (T(λ)). 

Per poder resoldre l’equació, el programa discretitza el problema de minimització 

convertint-lo en [25]: 

Minimize ∑[T(λ𝑖, s, d, 𝑛𝑖, κ𝑖) − T meas(λ𝑖)]2

All 𝑖
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A mesura que es fan crides a l’algoritme de minimització s’aconsegueix que la transmissió 

estimada convergeixi cada cop més a la transmissió mesurada experimentalment fins al 

punt que es pot considerar que els valors de gruix, índex de refracció i coeficient d’extinció 

que el programa utilitza per calcular la transmissió estimada són ja una bona estimació 

dels paràmetres reals de la pel·lícula fina [25]. 

Per aprendre a fer funcionar el programa PUMA s’ha consultat un tutorial disponible a la 

web on s’ha descarregat [26]. A una de les proves inicials que s’han fet del programa s’ha 

observat un pic de transmissió d’una mostra mesurada amb el FTIR representada al costat 

de la transmissió estimada en la primera i en la tercera crida al PUMA. Tal i com es pot 

apreciar a la Figura 11, la semblança entre la transmissió mesurada amb el FTIR i la 

transmissió estimada amb el PUMA és major com més crides al programa s’han fet. Com 

s’ha comentat, com més semblants siguin la transmissió mesurada i la estimada, més ben 

estimades estaran les constants òptiques i el gruix de les mostres. A la Figura 11 es pot 

veure que a la tercera crida al PUMA els punts de transmissió estimats pràcticament es 

troben a sobre de la corba de la transmissió mesurada amb el FTIR. 

 

Figura 11 Transmissió mesurada amb el FTIR vs transmissió estimada amb el PUMA 
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5. Metodologia  

Com ja s’ha comentat, les propietats òptiques i el gruix de les capes dipositades mitjançant 

PECVD depenen dels següents paràmetres de fabricació: pressió de la cambra de dipòsit, 

potència de l’ona de RF que manté excitat el plasma, gasos introduïts a la cambra de 

dipòsit, fluxos de gas dels gasos introduïts, temperatura de l’escalfador de la cambra de 

dipòsit i temps de procés. 

En aquest projecte s’han mantingut constants els paràmetres de fabricació “pressió de la 

cambra de dipòsit” i “potència de l’ona de RF que manté excitat el plasma” a 0,5 mbar i 10 

W respectivament, ja que s’ha vist que generen bons resultats de dipòsit. A part d’això 

també s’ha mantingut constant a 40 sccm la suma dels fluxos de gas dels gasos utilitzats 

durant un procés de dipòsit per reduir les variables a tindre en compte en un procés. Per 

aconseguir dipositar a-Si:H s’ha utilitzat en tots els dipòsits el silà (SiH4) com a gas 

precursor. A vegades també s’ha introduït hidrogen per intentar disminuir el nombre 

d’enllaços penjants del a-Si:H. 

5.1. Primera part 

En aquesta part inicial del projecte s’ha decidit fer diversos dipòsits de a-Si:H sobre oblies 

de pyrex i oblies de silici més òxid de silici crescut per poder veure el funcionament de la 

PECVD i començar a tenir material per plantejar mètodes de caracterització de les capes 

dipositades. 

Aquests primers processos de dipòsit amb PECVD comprenen les oblies de silici més òxid 

de silici crescut de la S0001 a la S0006. També comprenen la oblia de pyrex P0004. Amb 

aquestes mostres s’han fet processos de fabricació variant diferents paràmetres. Per 

exemple, les mostres S0001 i S0005 han tingut els paràmetres de fabricació de la Taula 

4. 

Mostra Pressió 

de la 

cambra 

de 

dipòsit 

Potència 

de l’ona 

de RF 

que 

manté 

excitat 

el 

plasma 

Flux 

de Silà 

(SiH4) 

Flux 

d’hidrogen 

(H2) 

Temps 

d’espera 

Temperatura 

de 

l’escalfador 

de la 

cambra de 

dipòsit 

Temps 

de 

procés 

S0001 0,5 

mbar 

10 W 40 

sccm 

0 sccm 41 min 500 °C 18 min 

S0005 0,5 

mbar 

10 W 35 

sccm 

5 sccm 40 min 500 °C 18,5 

min 

Taula 4 Paràmetres de fabricació de les mostres S0001 i S0005 

Un cop realitzats els processos de fabricació de la Taula 4 s’ha utilitzat el perfilòmetre i 

l’elipsòmetre per realitzar una caracterització d’aquestes dues mostres. Amb l’elipsòmetre 

s’han fet les mesures a la longitud d’ona d’interès (1550 nm). D’aquesta forma s’ha 

comprovat si el perfilòmetre i l’elipsòmetre són capaços de caracteritzar el gruix i l’índex 

de refracció de forma adient. Després d’haver realitzat aquestes mesures amb el 

perfilòmetre i l’elipsòmetre s’han plantejat canvis en la metodologia del treball. 
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Per una banda, s’ha vist que s’hauran de fer bastants processos de dipòsit per tal 

d’estandarditzar el procés de fabricació (predir aproximadament les propietats de les 

pel·lícules dipositades a partir dels paràmetres de dipòsit). Per aquest motiu s’ha passat 

d’utilitzar com a substrat oblies a utilitzar cobreobjectes, ja que tot i tenir una superfície 

més rugosa són molt més econòmics. D’aquesta forma s’han reservat les oblies per quan 

el procés de dipòsit ja estigui més estandarditzat poder fer òptica guiada sobre elles. Cada 

un dels cobreobjectes que s’han anat utilitzant al llarg del projecte s’han enumerat a partir 

del P0005. 

Per altra banda s’ha buscat un nou mètode de caracterització per estimar les constants 

òptiques i el gruix de les pel·lícules fines dipositades anomenat PUMA. 

5.2. Segona part 

En aquesta part del projecte s’ha plantejat fer 4 dipòsits de llarga durada per validar el 

correcte funcionament del mètode de caracterització PUMA per caracteritzar el gruix, 

l’índex de refracció i el coeficient d’absorció. S’ha escollit fer processos llargs perquè les 

especificacions del programa donen a entendre que per sota dels 75 nm de gruix el 

programa no funciona correctament [18]. A part d’això, també es pretén utilitzar aquests 4 

dipòsits per estimar el ritme de creixement del a-Si:H en funció de la temperatura de dipòsit, 

ja que és útil per poder escollir uns paràmetres de fabricació més ajustats al gruix que es 

vol aconseguir (en futurs dipòsits). 

S’ha decidit que els paràmetres de fabricació dels cobreobjectes P0005, P0007, P0009 i 

la P0012 siguin els de la Taula 5. 

Mostra Pressió 

de la 

cambra 

de 

dipòsit 

durant 

el 

procés 

Potència 

de l’ona 

de RF 

que 

manté 

excitat el 

plasma 

durant el 

procés 

Flux 

de 

Silà 

(SiH4) 

Flux 

d’hidrogen 

(H2) 

Temps 

d’espera 

 

Temperatura 

de 

l’escalfador 

de la 

cambra de 

dipòsit 

Temps 

de 

procés 

P0005 0,5 

mbar 

10 W 40 

sccm 

0 sccm 44 min 400 °C 70 min 

P0007 0,5 

mbar 

10 W 35 

sccm 

5 sccm 10 min 

(Plataforma 

calenta) 

400 °C 40 min 

P0009 0,5 

mbar 

10 W 40 

sccm 

0 sccm 47 min 500 °C 70 min 

P0012 0,5 

mbar 

10 W 35 

sccm 

5 sccm 5 min 

(Plataforma 

calenta) 

500 °C 65 min 

Taula 5 Paràmetres de fabricació de les mostres P0005, P0007, P0009 i P0012 
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Per estimar les temperatures de dipòsit amb què s’han fet els processos de la Taula 5, 

s’ha d’utilitzar la temperatura de l’escalfador i el temps d’espera escollits a la Taula 5 tal i 

com s’ha comentat al final de l’apartat 4.2. Per fer aquestes estimacions s’han fet servir 

les dades de la Figura 12 que va obtenir el tècnic del laboratori col·locant un sensor de 

temperatura dins de la cambra de dipòsit quan l’escalfador de la cambra estava a 400 °C 

i 500 °C. 

 

Figura 12 Temperatura de dipòsit en funció del temps d'espera 

A partir de les dades de la Figura 12 i els paràmetres de fabricació de les mostres descrits 

a la Taula 5 s’ha estimat que la P0005 i la P0007 han tingut una temperatura de dipòsit de 

220 °C a l’inici del procés i de 260 °C al final del procés. Per altre banda, també s’ha 

estimat que la temperatura de dipòsit de la P0009 i la P0012 ha estat de 300 °C a l’inici 

del procés i de 340 °C al final del procés. Aquest increment significatiu de la temperatura 

de dipòsit durant els processos es produeix sobretot perquè tot i treballar en una zona 

lineal de les corbes de la Figura 12 es tracta de processos de llarga durada. 

Com la temperatura ha variat durant cada un dels processos de fabricació, es considerarà 

el valor mig de temperatura durant el procés de dipòsit com la temperatura de dipòsit per 

a la realització de càlculs. Aleshores es pot dir que les temperatures de dipòsit de les 

mostres de la Taula 5 han estat les de la Taula 6. 

Mostra Temperatura de dipòsit 

P0005 240 °C 

P0007 240 °C 

P0009 320 °C 

P0012 320 °C 

Taula 6 Temperatures de dipòsit de les mostres P0005, P0007, P0009 i P0012 

Un cop fabricades les pel·lícules fines sobre les mostres, s’han generat les dades de la 

transmissió de cada una mitjançant el FTIR i s’han introduït al programa PUMA per obtenir 

el gruix (d), l’índex de refracció (n) i el coeficient d’extinció (κ) de les pel·lícules dipositades 

sobre cada una. Cal remarcar que en aquest projecte s’ha presentat directament la gràfica 
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del coeficient d’absorció en funció de l’energia (α(E)), en comptes de la gràfica del 

coeficient d’extinció en funció de la longitud d’ona (κ(λ)) que s’ha obtingut amb el PUMA 

perquè resulta més útil per observar les pèrdues del material. El coeficient d’absorció en 

funció de l’energia (α(E)) es pot obtenir fàcilment del coeficient d’extinció en funció de la 

longitud d’ona (κ(λ)) mitjançant les següents relacions: 

α(λ) =
4𝜋

λ
·  κ(λ) 

 

𝐸[𝑒𝑉] =
ℎ · 𝑐

𝑞
·  λ  

On h, c i q són respectivament les constants de Planck, velocitat de la llum en el buit i 

càrrega de l’electró. 

Per validar el bon funcionament del mètode Puma s’han fet diverses comprovacions de la 

caracterització del gruix, l’índex de refracció i el coeficient d’extinció. En primer lloc, la 

caracterització dels gruixos amb el PUMA s’ha comparat amb una caracterització amb el 

SEM. En segon lloc, l’índex de refracció caracteritzat amb el PUMA s’ha comparat amb la 

caracterització de l’índex de refracció en altres projectes mitjançant altres mètodes. 

Finalment, pel que fa a la caracterització del coeficient d’extinció, s’ha calculat amb ell el 

valor de les pèrdues de una de les pel·lícules fines per veure si s’obté una atenuació 

raonable. Per fer-ho s’ha utilitzat la fórmula que apareix al final del següent procediment: 

- S’ha partit de l’expressió de l’índex de refracció. La part imaginària d’aquesta 

expressió és el coeficient d’extinció (κ), del qual es pot calcular l’atenuació (A). 

Í𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó = 𝑛(λ) ± 𝑗κ(λ) 

- S’ha substituït l’expressió de l’índex de refracció a l’expressió de la propagació del 

camp elèctric a l’interior d’una guia òptica. 

𝐸(𝑧) = 𝐸0𝑒−𝑗𝛽𝑧 = 𝐸0𝑒−𝑗·
𝑤
𝑣

·𝑧 = 𝐸0𝑒−𝑗·
𝑤
𝑐

·(Í𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó)·𝑧 = 𝐸0𝑒−𝑗·
2𝜋
λ

·(𝑛(λ)±𝑗κ(λ))·𝑧 
 

- S’ha separat la part que introdueix una distorsió de fase de la part que introdueix 

una distorsió d’amplitud (una atenuació en el cas que ens ocupa). 

𝐸(𝑧) = 𝐸0𝑒−𝑗·
2𝜋
λ

·𝑛(λ)·𝑧 · 𝑒±
2𝜋
λ

·κ(λ)·𝑧 
 

- S’ha relacionat la potència amb el camp elèctric. 

𝑃(𝑧) ~ |𝐸(𝑧)|2 

𝑃(𝑧) = 𝑃0𝑒−𝑗·2·
2𝜋
λ

·𝑛(λ)·𝑧 · 𝑒±2·
2𝜋
λ

·κ(λ)·𝑧 
 

- S’ha trobat l’expressió de l’atenuació en funció de la longitud d’ona i la distància de 

la guia òptica (A(λ,z)) en dB. 

𝐴 = 10log (𝑒−2·
2𝜋
λ

·κ(λ)·𝑧 ) 

 

Un cop fetes les diferents comprovacions de la caracterització amb el mètode PUMA, s’han 

donat per bons els resultats obtinguts del gruix de les mostres P0005, P0007, P0009 i 

P0012. Aquests resultats estan disponibles a la Taula 7. 
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Mostra Caracterització del gruix amb el PUMA 

P0005 638 nm 

P0007 364 nm 

P0009 792 nm 

P0012 728 nm 

Taula 7 Caracterització del gruix amb el PUMA de les mostres P0005, P0007, P0009 i P0012 

Mitjançant les temperatures de dipòsit estimades de la Taula 6, els temps de procés de la 

Taula 5 i la caracterització dels gruixos de la Taula 7, s’ha calculat el ritme de creixement 

de les mostres P0005, P0007, P0009 i P0012 i està disponible a la Taula 8. 

Mostra Temperatura de dipòsit estimada Relació 

hidrogen/silà 

Ritme de 

creixement 

P0005 240 °C 0/40 9.11 nm/min 

P0007 240 °C 5/35 9.10 nm/min 

P0009 320 °C 0/40 11.31 nm/min 

P0012 320 °C 5/35 11.20 nm/min 

Taula 8 Ritme de creixement de les mostres P0005, P0007, P0009 i P0012 

Els ritmes de creixement de les mostres de la Taula 8 s’han fet servir a l’apartat de 

metodologia 5.3 per estimar el ritme de creixement aproximat del a-Si:H en funció de la 

temperatura de dipòsit i poder dipositar les capes del gruix desitjat. 

5.3. Tercera part 

En aquesta part del projecte es faran 8 dipòsits d’un gruix de 230 nm variant gradualment 

la temperatura de dipòsit i els gasos utilitzats d’un procés a un altre. Fent això s’espera 

veure quins paràmetres de fabricació són més adients per fer òptica guiada. S’ha intentat, 

en la mesura del possible, dipositar capes de gruixos pareguts per estar en condicions 

més iguals a l’hora de comparar quines propietats òptiques ofereixen les diferents 

temperatures de dipòsit i els diferents gasos (amb els fluxos respectius escollits). Els 

objectius de fabricació escollits han estat els de la Taula 9. 

Mostra Gruix de la capa de a-Si:H Temperatura de 

dipòsit 

Gasos utilitzats 

P0014 230 nm 200 °C Silà 

P0015 230 nm 250 °C Silà 

P0016 230 nm 300 °C Silà 
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P0017 230 nm 350 °C Silà 

P0018 230 nm 200 °C Silà i hidrogen 

P0019 230 nm 250 °C Silà i hidrogen 

P0020 230 nm 300 °C Silà i hidrogen 

P0021 230 nm 350 °C Silà i hidrogen 

Taula 9 Objectius de fabricació de les mostres P0014, P0015, P0016, P0017, P0018, P0019, P0020 i P0021 

A partir dels objectius de fabricació de la Taula 9 s’han determinat els paràmetres de 

fabricació més adients per complir aquestes condicions. El procediment que s’ha seguit es 

troba a l’apartat 5.3.1 que ve a continuació. 

5.3.1. Càlcul dels paràmetres de fabricació per satisfer els objectius de fabricació 

Utilitzant els ritmes de creixement dels dipòsits sobre les mostres P0005 i P0009 calculats 

a l’apartat 5.2 i disponibles a la Taula 8, s’ha predit a través de regressió lineal el ritme de 

creixement en funció de la temperatura de dipòsit a la Figura 13. Sent escrupolosos, 

aquesta predicció únicament serviria per processos que tinguin un flux d’hidrogen (H2) de 

0 sccm i un flux de silà (SiH4) de 40 sccm (els fluxos utilitzats en els dipòsits de les mostres 

P0005 i P0009 que s’han utilitzat per fer la regressió). Tot i això també s’utilitzarà la 

predicció de la Figura 13 per processos que utilitzin fluxos d’hidrogen (H2) petits en relació 

amb el de silà (SiH4). 

 

Figura 13 Ritme de creixement del dipòsit en funció de la temperatura de dipòsit (calculat a partir de les 

mostres P0005 i P0009) 

A la Figura 13 es pot veure que a les temperatures de dipòsit de 200 °C, 250 °C, 300 °C i 

350 °C a les quals es fabricaran les mostres de la Taula 9 els ritmes de creixement estimats 

en nm/min són respectivament de 8.01, 9.39, 10.76 i 12.14. A partir d’aquests ritmes de 

creixement s’ha estimat a la Figura 14 els temps de procés que cal a cada una de les 

temperatures de dipòsit anteriors per aconseguir pel·lícules fines d’un gruix de 230 nm. 
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Figura 14 Temps per aconseguir un gruix de 230 nm en funció de la temperatura de dipòsit (calculat a partir 

de les mostres P0005 i P0009) 

De la Figura 14 es pot veure que a les temperatures de dipòsit de 200 °C, 250 °C, 300 °C 

i 350 °C a les quals es fabricaran les mostres de la Taula 9, els temps de procés estimats 

en minuts han estat respectivament 28.7, 24.5, 21.4 i 18.9. 

Com s’ha comentat al final de l’apartat 4.2 no es disposa de suficient temps per poder fer 

processos a una temperatura de dipòsit igual a la temperatura de l’escalfador de la cambra 

per fer els processos a temperatura constant. El que s’ha intentat en la mesura del possible 

és buscar que l’increment de temperatura de dipòsit durant el processos sigui el mínim 

possible i per tant es pugui considerar negligible. Per tal d’aconseguir aquest efecte s’ha 

decidit utilitzar temps d’espera de 60 minuts i anar variant la temperatura de l’escalfador 

de la cambra de dipòsit per aconseguir que al cap de 60 minuts d’espera les mostres 

P0014, P0015, P0016, P0017, P0018, P0019, P0020 i P0021, arribin a les temperatures 

de dipòsit de 200 °C, 250 °C, 300 °C, 350 °C, 200 °C, 250 °C, 300 °C i 350 °C 

respectivament tal i com es pretén als objectius de fabricació de la Taula 9. Cal remarcar 

que s’ha escollit un temps d’espera de 60 minuts perquè s’ha vist que a partir de llavors la 

funció de temperatura de dipòsit és lineal, i per tant, per més que s’esperés no es treballaria 

amb una zona de temperatura amb menys pendent fins al cap de molt temps. Per calcular 

les temperatures d’escalfador que es necessiten per poder fer els dipòsits tal i com es 

descriu al paràgraf anterior, s’ha utilitzat el Matlab i les dades obtingudes pel tècnic de la 

sala blanca de la Figura 12. Els càlculs obtinguts amb el Matlab són els de la Figura 15. 

 

Figura 15 Regressions de les funcions de temperatura de dipòsit en funció del temps d'espera i la 

temperatura de l’escalfador de la cambra de dipòsit 
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De la Figura 15 es pot observar que les temperatures d’escalfador de la cambra calculades 

(per un temps d’espera de 60 min i unes temperatures de dipòsit de 200 °C, 250 °C, 300 °C 

i 350 °C) han estat de 343 °C, 405 °C, 467 °C i 528 °C respectivament. 

Tal i com es pot apreciar de la Figura 15, a partir del minut 60, l’increment de temperatura 

de dipòsit es pot considerar negligible si es fan dipòsits de menys de 30 minuts, doncs la 

variació de la temperatura de dipòsit a partir de llavors no arriba als 0,3 °C/min a cap de 

les rectes. Per fer-nos una idea, per un procés de dipòsit amb un temps de procés de 30 

minuts, la diferència de temperatura entre l’inici del procés de dipòsit i el final seria de 

menys de 10 °C. Tots els temps de procés de les mostres de la Taula 9 són menors als 

30 min (calculat a la Figura 14), per tant, l’increment de temperatura durant els processos 

que es faran es considera negligible. 

Finalment, després d’aquests càlculs, els paràmetres de fabricació utilitzats per fer els 8 

dipòsits de la Taula 9 han estat els de la Taula 10. El motiu pel qual no coincideixen els 

temps de procés de mostres que tenen la mateixa temperatura de dipòsit com a objectiu 

de fabricació a la Taula 9 és perquè en la primera tanda de fabricació (P0014-P0017) s’ha 

decidit escollir els temps de procés de forma més intuïtiva, mentre que a la segona tanda 

de fabricació (P0018-P0021) s’han escollit els temps de procés d’acord amb els càlculs de 

la Figura 14. 

Mostra Pressió 

de la 

cambra 

de 

dipòsit 

durant 

el 

procés 

Potència 

de l’ona 

de RF 

que 

manté 

excitat el 

plasma 

durant el 

procés 

Flux de 

Silà 

(SiH4) 

Flux 

d’hidrogen 

(H2) 

Temps 

d’espera 

 

Temperatura 

de 

l’escalfador 

de la cambra 

de dipòsit 

Temps 

de 

procés 

P0014 0,5 

mbar 

10 W 40 

sccm 

0 sccm 60 min 343,2 °C 30,3 

min 

P0015 0,5 

mbar 

10 W 40 

sccm 

0 sccm 60 min 404,9 °C 24,0 

min 

P0016 0,5 

mbar 

10 W 40 

sccm 

0 sccm 60 min 466,7 °C 18,5 

min 

P0017 0,5 

mbar 

10 W 40 

sccm 

0 sccm 60 min 528,4 °C 17,5 

min 

P0018 0,5 

mbar 

10 W 35 

sccm 

5 sccm 60 min 343,2 °C 28,7 

min 

P0019 0,5 

mbar 

10 W 35 

sccm 

5 sccm 60 min 404,9 °C 24,5 

min 
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P0020 0,5 

mbar 

10 W 35 

sccm 

5 sccm 60 min 466,7 °C 21,4 

min 

P0021 0,5 

mbar 

10 W 35 

sccm 

5 sccm 60 min 528,4 °C 18,9 

min 

Taula 10 Paràmetres de fabricació de les mostres P0014, P0015, P0016, P0017, P0018, P0019, P0020 i 

P0021 

5.3.2. Caracterització amb el PUMA dels dipòsits fabricats 

Un cop fabricades les pel·lícules fines de la Taula 10 s’ha fet una caracterització amb el 

PUMA del gruix, l’índex de refracció i el coeficient d’extinció. S’ha decidit calcular també el 

coeficient d’extinció tot i sabent que el programa no pot calcular de forma exacta aquesta 

propietat, perquè sí es poden utilitzar els resultats per fer comparacions relatives entre 

mostres per saber quins paràmetres de fabricació han generat pel·lícules fines amb menys 

pèrdues. També cal destacar que la PECVD ha experimentat un error de falta de nitrogen 

durant la fabricació de la P0017 i aquesta s’ha descartat. 

De la caracterització dels gruixos mesurats s’ha vist que s’han obtingut uns valors bastant 

allunyats dels gruixos de 230 nm que es volien aconseguir als objectius de fabricació de 

la Taula 9. Això ha estat degut a què l’estimació de la funció de ritme de creixement en 

funció de la temperatura de dipòsit de la Figura 13 era molt aproximada (només s’han 

utilitzat dos punts proporcionats per dues mostres per fer la regressió i aquestes s’havien 

fet a unes temperatures de dipòsit poc conegudes degut a què eren processos llargs). Per 

aquest motiu s’han calculat els ritmes de creixement dels processos de la Taula 10 i s’ha 

tornat a estimar el ritme de creixement en funció de la temperatura de dipòsit per disposar 

d’una estimació que s’ajusti a la realitat. Aquest cop sí s’ha tingut en compte la relació 

hidrogen/silà durant els processos de fabricació per fer la estimació del ritme de creixement 

del a-Si:H. El ritme de creixement del a-Si:H es troba a l’apartat de resultats. 

5.4. Quarta part 

En aquesta secció s’ha decidit caracteritzar de forma aproximada les pèrdues del a-Si:H 

dipositat amb PECVD degut a què fins aquest punt del projecte, no s’han pogut 

caracteritzar de forma precisa les pèrdues del a-Si:H a la longitud d’ona d’interès (1550 

nm). De fet, únicament s’ha pogut intuir que a baixa temperatura de dipòsit el material 

atenua menys. Amb aquesta finalitat, s’ha plantejat amb el Daniel Segura un mètode que 

bàsicament ha consistit en dissenyar, fabricar, mesurar i interpretar diferents tipus de guies 

òptiques elaborades sobre una pel·lícula fina fabricada a baixa temperatura de dipòsit 

(~200 °C). 

Per aquest propòsit s’ha fet un altre procés de dipòsit amb PECVD. S’ha escollit fer-lo 

sobre una oblia de silici més òxid de silici perquè per fer òptica guiada cal tenir un substrat 

sense rugositats com el que proporcionen les oblies. Aquesta mostra ha estat anomenada 

S0007. Per aconseguir la capa d’òxid de silici a sobre de la capa de silici, s’ha hagut de 

realitzar una oxidació. Els paràmetres d’aquest procés han estat els de la Taula 11. 

Gas Temps d’oxidació Temperatura del forn 

O2 28 h 1100 °C 

Taula 11 Paràmetres d'oxidació de la mostra S0007 



 

 35 

A partir de l’experiència prèvia en processos de dipòsit i del ritme de creixement del a-Si:H 

en funció de la temperatura de dipòsit (recalculat al final de l’apartat 5.3.2), s’han escollit 

els paràmetres de fabricació de la Taula 12 per fabricar la pel·lícula fina sobre la S0007 

que ha servit més endavant per fer òptica guiada. 

Mostra Pressió 

de la 

cambra 

de 

dipòsit 

durant el 

procés 

Potència 

de l’ona 

de RF 

que 

manté 

excitat el 

plasma 

durant el 

procés 

Flux 

de Silà 

(SiH4) 

Flux 

d’hidrogen 

(H2) 

Temps 

d’espera 

 

Temperatura 

de 

l’escalfador 

de la cambra 

de dipòsit 

Temps 

de 

procés 

S0007 0,5 

mbar 

10 W 40 

sccm 

0 sccm 60 min 400 °C 18,8 

min 

Taula 12 Paràmetres de fabricació de la pel·lícula fina de la mostra S0007 

Un cop fet el dipòsit, s’ha fet una caracterització de la pel·lícula fina dipositada sobre la 

S0007. Aquesta caracterització és la que es pot apreciar a la Taula 13. 

Mostra Gruix amb el PUMA Gruix amb el SEM Índex de refracció 

amb el PUMA 

S0007 276.6 nm 275 nm 3.46 

Taula 13 Caracterització del gruix i l'índex de refracció de la pel·lícula fina dipositada sobre la mostra S0007 

Com a la caracterització de la Taula 13 s’ha obtingut un gruix superior als 200 nm que 

calen per fer òptica guiada monomode [27], s’ha fet un rebaix mitjançant reactive ion 

etching i finalment el gruix de la capa de a-Si:H ha quedat en 195 nm. 

Seguidament s’ha procedit a la fabricació i mesura de diferents guies que serviran per 

caracteritzar les pèrdues de la pel·lícula fina. Degut a què a la sala blanca de l’ETSETB 

no hi ha els aparells necessaris per fabricar guies òptiques i a què el coneixement per fer-

ho està fora de l’abast d’aquest projecte de grau, el Daniel Segura ha anat a l’ICFO de 

Castelldefels i s’ha encarregat íntegrament d’aquesta tasca. 

En una primera instància s’han fabricat guies òptiques multimode idèntiques de 2 mm de 

longitud i 12 µm d’amplada. Cada una amb gratings de 30 µm de longitud i 12 µm 

d’amplada, però amb períodes i cicles de treball diferents. La morfologia d’aquestes guies 

és la que es pot apreciar a la Figura 16. 

 

Figura 16 Morfologia d'una guia òptica multimode 

Seguidament s’ha mesurat la transmissió de cada guia òptica multimode fabricada per 

veure quin grating introdueix un pic de pèrdues més petit a la longitud d’ona d’interès (1550 

nm). Després s’ha simulat aquest grating amb un simulador finite-difference time-domain i 

s’han obtingut les pèrdues d’acoblament ideals. Aleshores, s’han determinat les pèrdues 
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reals pel fet d’acoblar la llum a la guia tenint en compte diversos factors físics que 

empitjoren el resultat de la simulació. Finalment, restant aquestes pèrdues reals a la 

pèrdua de transmissió total mesurada a 1550 nm, i tenint en compte la longitud física que 

té la guia, s’ha determinat el valor de les pèrdues aproximades del a-Si:H. 

Una vegada s’han caracteritzat les pèrdues del a-Si:H de forma aproximada s’ha decidit 

provar un altre mètode per caracteritzar les pèrdues de la capa de a-Si:H. El mètode ha 

consistit en fabricar dues guies òptiques monomode, una normal i l’altre amb un espiral, 

que allarga considerablement la longitud de la guia. Aquestes guies s’han fet de 2 mm de 

longitud i 0.5 µm d’amplada. Com a grating d’entrada i sortida s’ha utilitzat el que ha donat 

millors resultats d’acoblament a les guies òptiques multimode. Per adaptar els gratings a 

la guia s’han utilitzat cons òptics de 500 µm de longitud per tal d’aconseguir reduir el mode 

inicial de 12000 nm (amplada) x 200 nm (alçada) a un mode de 500 nm (amplada) x 200 

nm (alçada). Aquestes guies òptiques tenen la morfologia que es pot apreciar a la Figura 

17.  

 

Figura 17 Morfologia d'una guia òptica monomode sense espiral i amb espiral 

Per mesurar amb aquestes guies les pèrdues del material per unitat de longitud s’ha 

plantejat un sistema d’equacions amb dos incògnites, les pèrdues del material per unitat 

de longitud i les pèrdues degudes a la morfologia de la guia. Mesurant les pèrdues totals 

a la longitud d’ona de 1550 nm a cada una de les guies i coneixent les longituds totals de 

les dues guies òptiques s’han intentat trobar les pèrdues del material. 

5.5. Cinquena part 

En aquesta part del projecte s’ha decidit caracteritzar l’índex de refracció grupal de la 

pel·lícula fina dipositada sobre la S0007. Per aquest propòsit s’ha fabricat una guia òptica 

monomode com la del l’apartat 5.4, però aquest cop se li ha afegit un anell ressonador 

(una guia òptica circular) de 20 µm de radi a una distància de 170 nm de la guia recte com 

es pot apreciar a la Figura 18. La estructura que s’ha fabricat té la morfologia que es pot 

apreciar a la Figura 19. 

 

Figura 18 Captura amb el SEM de la guia òptica monomode amb anell ressonador que s'ha fabricat 
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Figura 19 Morfologia d'una guia òptica monomode amb anell 

Col·locant aquesta guia òptica circular al costat de la guia òptica recta s’aconsegueix que 

la llum afecti a les dues estructures. Si la longitud de propagació al voltant de l’anell 

ressonador és un número enter de longituds d’ona, el camp es converteix en ressonant i 

una bona part d’aquest interfereix constructivament a l’anell. Després de la propagació per 

l’interior de l’anell, una part de la llum torna a la guia òptica recta i interfereix amb la llum 

incident. En ressonància, es pot aconseguir que aquesta interferència sigui totalment 

destructiva, és a dir, que no hi hagi llum transmesa per la guia òptica recta. Això fa que 

l’anell ressonador sigui un filtre òptic, bloquejant únicament la longitud d’ona ressonant. 

La caracterització de la transmissió d’aquesta guia òptica amb anell ressonador ha 

confirmat el comportament de filtre òptic d’aquest muntatge (veure Figura 20) 

 

Figura 20 Transmissió en funció de la longitud d'ona de la guia òptica monomode amb anell 

Utilitzant la següent fórmula: 

𝐹𝑆𝑅 =   
λ2

𝑛𝑔 · 𝐿
 

On free spectral range (FSR) és la separació entre els pics de la transmissió d’una guia 

òptica amb anell, L és el perímetre de l’anell ressonador i lambda és la longitud d’ona 

central, s’ha calculat l’índex de refracció grupal del material. 
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6. Resultats 

Els resultats aconseguits en aquest projecte són de gran interès per entendre el 

comportament del a-Si:H en funció dels diferents paràmetres de fabricació. Bàsicament es 

pretén mostrar que les característiques òptiques d’aquest element el fan un bon candidat 

com a material per a realitzar dispositius fotònics. 

6.1. Gruix del silici amorf hidrogenat (a-Si:H) 

Ser capaços de caracteritzar el gruix de les capes de a-Si:H és de vital importància degut 

a què és necessari per poder calcular el ritme de creixement del material. Per caracteritzar 

aquesta propietat s’han utilitzat diferents tècniques. 

La caracterització del gruix de les pel·lícules fines dipositades a sobre de les oblies de silici 

més òxid de silici S0001 i S0005 amb el perfilòmetre i l’elipsòmetre és la que es pot veure 

a la Taula 14. A partir d’aquesta caracterització s’han extret dues conclusions. 

Mostra Caracterització del gruix 

amb el perfilòmetre 

Caracterització del gruix 

amb l’elipsòmetre 

S0001 216 nm 200 nm 

210 nm 246 nm 

S0005 231 nm 256 nm 

247 nm 205 nm 

235 nm 265 nm 

Taula 14 Caracterització del gruix de les mostres S0001 i S0005 amb el perfilòmetre i l’elipsòmetre 

Per una banda, s’observa que el perfilòmetre és capaç de caracteritzar el gruix d’una forma 

bastant fiable degut a la semblança dels valors de cadascuna de les mostres mesurades 

amb el perfilòmetre. Tot i això, a la pràctica, la caracterització del gruix amb el perfilòmetre 

únicament es pot fer quan es produeixen petits defectes no controlables en les pel·lícules 

fines dipositades. Aquests defectes han de ser petites àrees sense dipòsit que generin un 

canvi sobtat de zona amb dipòsit a zona sense dipòsit permetent a l’agulla del perfilòmetre 

prendre una mesura del gruix real de la pel·lícula fina. Aquest tipus de defectes, 

apreciables a la Figura 21, s’han produït de forma clara a les pel·lícules fines de les 

mostres S0001 i S0005 permetent obtenir mesures fiables del seu gruix. 

 

Figura 21 Defecte de fabricació que permet obtenir el gruix amb el perfilòmetre 
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Com aquestes imperfeccions no sempre es produeixen, es pot concloure en què el 

perfilòmetre no pot ser la tècnica definitiva per caracteritzar el gruix de les pel·lícules fines 

dipositades. 

Per altra banda, es pot observar de la Taula 14 que l’elipsòmetre genera resultats poc 

fiables del gruix ja que els valors es contradiuen entre ells. Consultant les especificacions 

de l’elipsòmetre de la sala blanca de l’ETSETB s’ha vist que aquest únicament està 

preparat per mesurar una sola capa de dipòsit i les mostres analitzades contenen 3 capes 

(silici + òxid de silici crescut + silici amorf hidrogenat). Únicament es podria mesurar 

correctament la pel·lícula fina de a-Si:H dipositada si la capa d’òxid de silici crescut que es 

troba a sota de la capa dipositada reflectís la totalitat de la llum, simulant aleshores tenir 

una sola capa. Per tant es descarta utilitzar l’elipsòmetre de la sala blanca de l’ETSETB 

per caracteritzar aquest tipus d’oblies. També es descarta mesurar amb aquest 

elipsòmetre les oblies de pyrex, ja que aquest material, igual que l’òxid de silici, tampoc 

reflecteix la llum en la seva totalitat. 

A partir d’aquest punt, s’ha començat a caracteritzar amb el PUMA les altres pel·lícules 

fines dipositades a sobre de les mostres P0005, P0007, P0009, P0012, P00014, P0015, 

P0016, P0018, P0019, P0020 i P0021. La caracterització del gruix és la que es pot apreciar 

a la Taula 15. 

Mostra Caracterització del gruix amb el PUMA 

P0005 638 nm 

P0007 364 nm 

P0009 792 nm 

P0012 728 nm 

P0014 401 nm 

P0015 336 nm 

P0016 278 nm 

P0018 344 nm 

P0019 307 nm 

P0020 302 nm 

P0021 311 nm 

Taula 15 Caracterització del gruix amb el PUMA de les mostres P0005, P0007, P0009, P0012, P00014, 
P0015, P0016, P0018, P0019, P0020 i P0021 

Comparant la caracterització del gruix de les mostres de la Taula 15 amb caracteritzacions 

del gruix amb el SEM de les mateixes mostres s’ha pogut comprovar que el mètode de 

caracterització PUMA és fiable per caracteritzar aquesta propietat. Una de les 
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comparacions que s’han fet és la de la mostra P0005 (veure Figura 22 i Taula 15), on es 

pot comprovar que el marge d’error del PUMA és de pocs nanòmetres. 

 

Figura 22 Caracterització del gruix amb el SEM de la mostra P0005 

La conclusió que es pot extreure és que el mètode PUMA és el més adient per caracteritzar 

el gruix de les pel·lícules fines dipositades, degut a què és gairebé tant fiable com el SEM 

però sense ser destructiu (no requereix tallar les mostres). 

6.2. Creixement del silici amorf hidrogenat (a-Si:H) 

La caracterització del ritme de creixement és un dels resultats més importants d’aquest 

projecte, perquè permetrà a futurs investigadors escollir els paràmetres de dipòsit adients 

per aconseguir les pel·lícules fines del gruix desitjat. 

Per estimar el ritme de creixement del a-Si:H en funció de la temperatura de dipòsit s’ha 

decidit utilitzar el ritme de creixement de les mostres P0014-P0021 perquè la estimació de 

la seva temperatura de dipòsit per fabricar-les s’ha realitzat de forma precisa. El resultat 

obtingut és el que es pot veure representat a la Figura 23. 

 

Figura 23 Ritme de creixement del dipòsit en funció de la temperatura de dipòsit tenint en compte la relació 
hidrogen/silà 
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Tal i com es pot apreciar de la Figura 23, per una relació de fluxos d’hidrogen/silà de 0/40, 

a les temperatures de dipòsit de 200 °C, 250 °C i 300 °C, els ritmes de creixement en 

nm/min són respectivament de 13.25, 14.00 i 15.03. Pel que fa als processos amb una 

relació de fluxos d’hidrogen/silà de 5/35, a les temperatures de dipòsit de 200 °C, 250 °C, 

300 °C i 350 °C, els ritmes de creixement en nm/min són respectivament de 11.99, 12.53, 

14.11 i 16.46. 

De l’observació del ritme de creixement del a-Si:H a la Figura 23 es pot extreure que aquest 

depèn de dos paràmetres de fabricació, la temperatura de dipòsit i el flux d’hidrogen/silà. 

Es pot afirmar que com més gran sigui la temperatura de dipòsit més gran serà el ritme de 

creixement. Bàsicament, això és degut a què un augment de temperatura incrementa la 

velocitat de la reacció de dipòsit. També es pot contemplar que com més gran sigui la 

relació de fluxos d’hidrogen/silà, més petit serà el ritme de creixement si la suma dels 

fluxos es manté constant a 40 sccm. Això és degut a què el silà és l’encarregat de crear el 

dipòsit i aquest està diluït. 

6.3. Índex de refracció del silici amorf hidrogenat (a-Si:H) 

Caracteritzar l’índex de refracció de les capes de a-Si:H és de vital importància degut a 

què aquesta característica tindrà un impacte important en futurs dispositius òptics que es 

fabriquin amb aquest material. Per caracteritzar l’índex de refracció es disposa de 

l’elipsòmetre i el programa PUMA. Tot i això, com ja s’ha vist a l’apartat de resultats 6.1, 

l’elipsòmetre disponible a la sala blanca no és capaç de caracteritzar correctament aquest 

tipus de mostres. 

El resultat de la caracterització de l’índex de refracció amb el PUMA de les pel·lícules fines 

dipositades a sobre de les mostres P0005, P0007, P0009, P0012, P0014, P0015, P0016, 

P0018, P0019, P0020 i P0021 és el que es pot apreciar a la Figura 24, la Figura 25 i la 

Figura 26. 

 

Figura 24 Caracterització de l’índex de refracció amb el PUMA dels dipòsits de les mostres P0005, P0007, 
P0009 i P0012 
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Figura 25 Caracterització de l’índex de refracció amb el PUMA dels dipòsits de les mostres P0014, P0015 i  
P0016 

 

Figura 26 Caracterització de l’índex de refracció amb el PUMA dels dipòsits de les mostres P0018, P0019, 
P0020 i P0021 

Com les mesures de l’índex de refracció a la Figura 24, la Figura 25 i la Figura 26 

concorden amb l’índex de refracció del a-Si:H calculat en un altre projecte a la Figura 27, 

es pot afirmar que el mètode PUMA ha caracteritzat amb una raonable precisió l’índex de 

refracció. Per aquest motiu es donen per bons els resultats obtinguts i es conclou en què 

el mètode PUMA és el millor a l’hora de caracteritzar l’índex de refracció de les pel·lícules 

fines dipositades amb PECVD. 

 

Figura 27 Índex de refracció del a-Si:H [28] 
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Per observar si hi ha una dependència entre l’índex de refracció i la temperatura de dipòsit 

s’han fet comparacions entre les mostres P0018, P0019, P0020 i P0021 (Figura 26), ja 

que totes tenen gruixos al voltant dels 300 nm i la mateixa relació de fluxos d’hidrogen/silà 

i d’aquesta manera s’està en igualtat de condicions. S’ha observat que a la longitud d’ona 

de 1550 nm, les mostres P0018, P0019, P0020 i P0021 que han tingut una temperatura 

de dipòsit de 200 °C, 250 °C, 300 °C i 350 °C respectivament, tenen un valor de l’índex de 

refracció de 3.55, 3.56, 3.64 i 3.65 respectivament. Aquesta variació de l’índex de refracció 

s’ha atribuït a què a baixes temperatures el a-Si:H adquireix més hidrogen duran el procés 

de dipòsit. A partir d’aquest anàlisi, s’ha conclòs en què hi ha una dependència clara entre 

l’índex de refracció i la temperatura de dipòsit. Bàsicament, com més alta sigui la 

temperatura de dipòsit, més alt serà el valor de l’índex de refracció. 

Per altra banda, per observar si hi ha una dependència entre l’índex de refracció i el gruix 

de les pel·lícules fines s’han fet comparacions mostra a mostra: P0005 amb P0015,  P0007 

amb P0019, P0009 amb P0016 i P0012 amb P0020. Bàsicament s’han fet aquestes 

comparacions perquè entre elles tenen temperatures de dipòsit semblants i la mateixa 

relació hidrogen/silà, i per tant, s’està en igualtat de condicions. El resum de les propietats 

d’aquestes mostres es troba a la Taula 16. 

Mostra Relació 

hidrogen/silà 

Temperatura de 

dipòsit 

Gruix Índex de refracció 

a 1550 nm 

P0005  0/40 230 °C 638 nm 3.69 

P0015 0/40 250 °C 336 nm 3.58 

P0007 5/35 230 °C 364 nm 3.70 

P0019 5/35 250 °C 307 nm 3.60 

P0009 0/40 310 °C 792 nm 3.78 

P0016 0/40 300 °C 278 nm 3.65 

P0012 5/35 310 °C 728 nm 3.76 

P0020 5/35 300 °C 302 nm 3.64 

Taula 16 Resum de les propietats de les pel·lícules fines de les mostres P0005, P0015, P0007, P0019, 
P0009, P0016, P0012 i P0020 

Observant la Taula 16, i fent les comparacions descrites al paràgraf anterior, es comprova 

que la mostra que té més gruix sempre té un índex de refracció més elevat. Per aquest 

motiu s’ha conclòs en què hi ha una dependència clara entre l’índex de refracció i el gruix, 

que bàsicament diu que com més gruix té una pel·lícula fina de a-Si:H més alt és el seu 

índex de refracció. 

També s’ha observat si hi ha alguna dependència entre l’índex de refacció i la relació entre 

els fluxos d’hidrogen i silà, comparant la P0014 amb la P0018, la P0015 amb la P0019 i la 

P0016 amb la P0020. D’aquesta forma, es fan comparacions amb mostres de gruixos 

pareguts i de la mateixa temperatura de dipòsit (veure Figura 25 i Figura 26). Tot i això, 

d’aquesta comparació no s’ha pogut apreciar cap relació clara. 
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Aquestes conclusions, que expliquen com varia l’índex de refracció en funció de la 

temperatura de dipòsit i el gruix de les pel·lícules fines, poden ser d’interès en alguns 

dispositius fotònics que requereixin d’un índex de refracció més gran o més petit per 

aconseguir més o menys contenció respectivament del camp elèctric a l’interior d’una guia 

òptica fabricada amb aquest material. 

6.4. Pèrdues del silici amorf hidrogenat (a-Si:H) 

Caracteritzar les pèrdues del a-Si:H dipositat és important per saber si el material dipositat 

podrà ser utilitzat per fer òptica guiada. 

Inicialment s’ha utilitzat el programa PUMA per caracteritzar el coeficient d’absorció de les 

pel·lícules dipositades a sobre de les mostres P0005, P0007, P0009, P0012, P0014, 

P0015, P0016, P0018, P0019, P0020 i P0021. La caracterització que s’ha fet és la que es 

pot apreciar a la Figura 28, la Figura 29 i la Figura 30. 

 

Figura 28 Caracterització del coeficient d'absorció amb el PUMA dels dipòsits de les mostres P0005, P0007, 
P0009 i P0012 

 

Figura 29 Caracterització del coeficient d'absorció amb el PUMA dels dipòsits de les mostres P0014, P0015 i 
P0016 
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Figura 30 Caracterització del coeficient d'absorció amb el PUMA dels dipòsits de les mostres P0018, P0019, 
P0020 i P0021 

Calculant l’atenuació a partir del valor del coeficient d’extinció de la mostra P0005 de la 

Figura 28 a través de la fórmula deduïda a l’apartat de metodologia 5.2: 

𝐴 = 10log (𝑒−2·
2𝜋
λ

·κ(λ)·𝑧 ) 

S’ha obtingut un valor de 7321.7 dB (amb una longitud d’ona de 1550 nm i amb una 

distància de 1 cm). Aquest valor és massa elevat com per ser un valor real i per tant es 

pot dir que el PUMA no ha caracteritzat de forma precisa els diferents coeficients 

d’absorció de la Figura 28, la Figura 29 i la Figura 30. 

Observant les especificacions del programa PUMA (Figura 31) del càlcul de coeficient 

d’absorció, s’ha vist que aquest no és capaç de calcular el coeficient d’absorció per 

energies per sota dels 1.65 eV, o el que és el mateix, per longituds d’ona superiors als 750 

nm [25]. De fet, en aquestes regions, el programa dóna uns valors ordres de magnitud per 

sobre dels valors reals. Per tant queda explicat perquè s’ha obtingut aquest valor 

d’atenuació tan erroni amb el càlcul anterior. D’aquesta observació es desprèn que no es 

pot usar el mètode PUMA per caracteritzar les pèrdues de forma precisa a la banda 

espectral d’interès (al voltant dels 1550 nm). 

 

Figura 31 Especificacions del programa PUMA del càlcul del coeficient d’absorció [26] 

Per entendre perquè és tan complicat caracteritzar les pèrdues s’ha calculat l’absorció de 

les mostres P0014, P0015, P0016, P0018, P0019, P0020 i P0021 a partir de les dades de 

la reflexió i la transmissió obtingudes amb el FTIR de cada una d’elles. Tal i com es pot 
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apreciar a la Figura 32 i la Figura 33, els gràfics d’absorció de les mostres tenen una 

morfologia molt semblant i si es fa la mitjana de les corbes es comprova que totes estan 

centrades al voltant del zero, entre el -1% i el 1%. Aquest fet dóna una idea de la dificultat 

per caracteritzar les pèrdues. 

 

Figura 32 Absorció de les mostres P0014, P0015 i P0016 

 

Figura 33 Absorció de les mostres P0018, P0019, P0020 i P0021 

Tot i saber que el programa no calcula valors reals del coeficient d’absorció en aquesta 

banda espectral, s’han analitzat les dades fent comparacions entre mostres. Tant és així 

que s’ha comprovat com s’ha fet amb l’índex de refracció anteriorment, si hi ha alguna 

dependència entre el coeficient d’absorció i els següents paràmetres: temperatura de 

dipòsit, gruix de les mostres i relació de fluxos d’hidrogen/silà. 

Per observar si hi ha una dependència entre el coeficient d’absorció i la temperatura de 

dipòsit s’han fet comparacions entre les mostres P0018, P0019, P0020 i P0021 (Figura 

30), ja que totes tenen gruixos al voltant dels 300 nm i la mateixa relació de fluxos 

d’hidrogen/silà i d’aquesta manera s’està en igualtat de condicions. Tot i això, d’aquestes 

comparacions no s’ha extret cap conclusió clara. Aleshores, s’ha decidit fer una observació 

general de les tres caracteritzacions del coeficient d’absorció que s’han fet, la de la Figura 

28, la de la Figura 29 i la de la Figura 30. D’aquest anàlisi s’ha vist que les mostres que 

s’han fabricat a una temperatura de dipòsit més baixa (mostres P0005 i P0009 a la Figura 

28, mostra P0014 a la Figura 29 i mostra P0018 a la Figura 30) són les que han obtingut 
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un coeficient d’absorció més petit. A partir d’aquí, s’ha conclòs que sembla que hi ha una 

petita relació entre la temperatura de dipòsit i les pèrdues. Bàsicament, s’ha vist que a una 

temperatura de dipòsit de 200 °C, es fabriquen pel·lícules fines que tenen menys pèrdues 

que si es fabriquessin a temperatures de dipòsit més altes. Per aquest motiu, quan es 

fabriquin dipòsits per fer òptica guiada s’utilitzarà una temperatura semblant. 

Per altra banda, per observar si hi ha una dependència entre el coeficient d’absorció i el 

gruix de les pel·lícules fines s’han fet les següents comparacions entre mostres: P0005 

amb P0015,  P0007 amb P0019, P0009 amb P0016 i P0012 amb P0020. Bàsicament s’han 

fet aquestes comparacions mostra a mostra perquè entre elles tenen temperatures de 

dipòsit semblants i la mateixa relació hidrogen/silà, i per tant, s’està en igualtat de 

condicions. El resum de les propietats d’aquestes mostres es troba a la Taula 17. 

Mostra Relació 

hidrogen/silà 

Temperatura de 

dipòsit 

Gruix Coeficient d’absorció 

a 1550 nm (0.801 eV) 

P0005  0/40 230 °C 638 nm 730 cm-1 

P0015 0/40 250 °C 336 nm 470 cm-1 

P0007 5/35 230 °C 364 nm 1100 cm-1 

P0019 5/35 250 °C 307 nm 510 cm-1 

P0009 0/40 310 °C 792 nm 700 cm-1 

P0016 0/40 300 °C 278 nm 380 cm-1 

P0012 5/35 310 °C 728 nm 830 cm-1 

P0020 5/35 300 °C 302 nm 440 cm-1 

Taula 17 Resum de les propietats de les pel·lícules fines de les mostres P0005, P0015, P0007, P0019, 
P0009, P0016, P0012 i P0020 

Observant la Taula 17 i fent les comparacions descrites al paràgraf anterior, es comprova 

que sempre té un coeficient d’absorció més elevat la mostra que té més gruix. Per aquest 

motiu s’ha conclòs en què hi ha una dependència clara entre el coeficient d’absorció i el 

gruix, que bàsicament diu que com més gruix té una pel·lícula fina de a-Si:H més alt és el 

coeficient d’absorció calculat pel PUMA. 

També s’ha observat si hi ha alguna dependència entre el valor del coeficient d’absorció i 

la relació entre els fluxos d’hidrogen/silà, comparant la P0014 amb la P0018, la P0015 amb 

la P0019 i la P0016 amb la P0020, perquè d’aquesta forma es fan comparacions amb 

mostres de gruixos pareguts i de la mateixa temperatura de dipòsit (veure Figura 29 i 

Figura 30). El resum de les propietats d’aquestes mostres és el de la Taula 18. 
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Mostra Relació 

hidrogen/silà 

Temperatura de 

dipòsit 

Gruix Coeficient d’absorció 

a 1550 nm (0.801 eV) 

P0014 0/40 200 °C 401 nm 377 cm-1 

P0018 5/35 200 °C 344 nm 445 cm-1 

P0015 0/40 250 °C 336 nm 467 cm-1 

P0019 5/35 250 °C 307 nm 507 cm-1 

P0016 0/40 300 °C 278 nm 379 cm-1 

P0020 5/35 300 °C 302 nm 438 cm-1 

Taula 18 Resum de les propietats de les pel·lícules fines de les mostres P0014, P0018, P0015, P0019, 
P0016 i P0020 

Observant la Taula 18, i fent les comparacions descrites, es comprova que sempre té un 

coeficient d’absorció més gran la mostra que té una relació hidrogen/silà de 5/35. Per 

aquest motiu s’ha conclòs en què hi ha una dependència clara entre el coeficient 

d’absorció i la relació hidrogen/silà. Tot i això, no es pot assegurar una línia de tendència, 

de fet, caldria veure que succeeix amb relacions hidrogen/silà més elevades. 

Resumint, la conclusió a la qual s’ha arribat és que el mètode PUMA és útil per esbrinar 

de forma qualitativa quins paràmetres de fabricació generen pel·lícules fines de a-Si:H 

amb menys pèrdues, però en cap cas serveix per caracteritzar de forma precisa el 

coeficient d’absorció a la regió espectral d’interès, amb el qual es pot calcular de forma 

precisa les pèrdues. 

Després d’aquestes comparacions, tal i com s’ha comentat a l’apartat de metodologia 5.4, 

s’ha decidit fer diferents guies òptiques multimode de la mateixa longitud però amb 

diferents gratings per mesurar les pèrdues del a-Si:H. Per fer-ho, s’ha dipositat una capa 

de a-Si:H a sobre de la oblia S0007. 

Observant la mesura que s’ha fet de la transmissió de cada una de les guies òptiques 

multimode a la Figura 34 s’ha determinat que la guia òptica número 5 és la que utilitza els 

gratings que introdueixen menys pèrdues a la longitud d’ona d’interès (1550 nm). Els 

gratings que utilitza tenen un període de 630 nm i un cicle de treball de 39,7%. A la Figura 

35 es pot contemplar una captura del SEM d’aquest grating. 

 

Figura 34 Transmissió en funció de la longitud d'ona de varies guies òptiques multimode 
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Figura 35 Captura amb el SEM del grating d'entrada de la guia òptica número 5 

A través d’un simulador anomenat optiFDTD s’han simulat les pèrdues d’acoblament de 

llum de forma ideal del grating de la guia òptica número 5 de la Figura 34 i s’ha obtingut 

un valor de 4.47 dB. Tot i això, al disseny real les pèrdues són majors per aquests factors: 

- La Fibra que il·lumina el grating no està perfectament tallada i es produeix dispersió 

del feix de llum. 

- És probable que la posició de la fibra no estigui situada de forma òptima, cosa que 

pot arribar a generar unes pèrdues d’acoblament (veure Figura 36). En el nostre 

cas s’estima que es perden fins a 2 dB per aquest factor. 

- El grating no és perfecte degut a què presenta irregularitats intrínseques del a-Si:H 

tal i com es pot apreciar a la captura amb el SEM d’aquest grating a la Figura 37. 

 

Figura 36 Pèrdues d'acoblament degudes a la posició de la fibra [29] 

 

Figura 37 Captura amb el SEM de les irregularitats del grating 
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Tenint en compte aquests factors, s’ha vist a través de la experiència que durant 

l’acoblament de llum en realitat es perden aproximadament 7 dB. A part d’aquestes 

pèrdues, també cal tindre en compte que la fibra que acobla la llum no està polaritzada i 

el grating només agafa el mode TE, rebutjant 3 dB aproximadament. 

A més a més, degut a què part del mode viatja per l’aire en contacte amb les rugositats 

que presenta la guia òptica, apreciables a una captura del SEM a la Figura 38, també 

s’introdueixen certes pèrdues. 

 

Figura 38 Captura amb el SEM de les rugositats de la guia òptica 

A partir d’aquí, a través dels 19.9 dB de pèrdues a la longitud d’ona de 1550 nm de la guia 

número 5 de la Figura 34, es resten les pèrdues degudes a què la fibra no està polaritzada 

(3 dB) i les pèrdues reals durant l’acoblament de llum (2x7 dB) i s’obté un valor màxim de 

2.9 dB de pèrdues causades pel a-Si:H. Com la guia òptica fabricada mesura 2 mm, es 

pot afirmar que les pèrdues per unitat de longitud del a-Si:H són menors de 14.5 dB/cm. 

Cal destacar que a l’apartat de metodologia 5.4 també s’ha explicat un altre mètode per 

caracteritzar les pèrdues del material per unitat de longitud, que de forma resumida 

consisteix per una banda en fabricar dos guies idèntiques excepte en longitud i per altra 

banda en plantejar un sistema d’equacions amb dos incògnites, les pèrdues del material 

per unitat de longitud i les pèrdues degudes a la morfologia de la guia. El que es fa és 

mesurar les pèrdues totals a la longitud d’ona de 1550 nm de cada una de les guies i 

coneixent les longituds físiques de les guies es troben les pèrdues del material per unitat 

de longitud. Doncs bé, aquest mètode no s’ha pogut realitzar amb èxit degut a què el 

sistema d’equacions plantejat es basa en què les pèrdues degudes a la morfologia són 

iguals a les dues guies òptiques, però després d’haver mesurat la transmissió en funció de 

la longitud d’ona de les dues guies òptiques s’ha vist que les pèrdues degudes a la 

morfologia de la pista eren molt més altes a la guia òptica monomode amb espiral (veure 

Figura 39). 



 

 51 

 

Figura 39 Transmissió en funció de la longitud d'ona de la guia òptica monomode normal i la guia òptica 
monomode amb espiral 

S’ha deduït que les pèrdues excessives de la guia òptica monomode amb espiral són 

degudes a què gran part del mode tendeix a propagar-se per la part externa de l’espiral, 

una zona amb més rugositats, que produeix moltes més pèrdues. 

Tot i no haver pogut extreure les pèrdues amb aquest segon mètode, sí s’ha pogut fer-ho 

amb el primer i bàsicament s’ha obtingut un valor de pèrdues relativament baix, un resultat 

que implica que el a-Si:H dipositat en aquest projecte pot ser utilitzat per fer dispositius 

fotònics. Tot i això, potser caldria treballar amb processos e-beam + RIE que poguessin 

minimitzar l’efecte de la dispersió a la superfície de la guia òptica causada per la rugositat 

de la guia (veure Figura 38). 

6.5. Índex de refracció grupal del silici amorf hidrogenat (a-Si:H) 

Per caracteritzar l’índex de refracció grupal ha calgut fabricar una guia òptica monomode 

amb anell ressonador tal i com s’ha explicat a l’apartat de metodologia 5.5. Bàsicament, a 

través de la mesura de la transmissió d’aquest circuit òptic s’ha determinat mitjançant una 

fórmula que l’índex de refracció grupal del material dipositat és de 5.1011. 

S’ha pogut trobar un article [30], en el qual s’ha realitzat el mateix procediment per calcular 

l’índex de refracció grupal i s’ha obtingut un valor de 4.3. Aquesta petita diferència s’ha 

atribuït a què en aquest article s’ha fet la guia sobre c-Si i a què les dimensions del ring i 

la guia òptica són lleugerament diferents.  

També s’ha trobat un article [10] en el qual sí s’ha fet el circuit fotònic sobre a-Si:H i s’ha 

obtingut un valor de 4.9, que és més similar a l’obtingut en aquest projecte. La petita 

diferència s’ha atribuït a què en aquest article el ring fabricat és lleugerament diferent al 

que s’ha fabricat en aquest projecte, aquest té un radi de 4 µm (en comptes de 20 µm) i 

està a una distància de la guia òptica recte de 180 nm (en comptes de 170 nm). 
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7. Pressupost 

El cost de la mà d’obra del projecte és el de la Taula 19, mentre que el cost del material 

utilitzat es troba disponible a la Taula 20. 

Tasca Subtasca Temps Cost/hora Cost 

Fabricació Demanar accés a les sales 

requerides de la UPC 

2 h 8 €/h 16 € 

Aprendre les normes de seguretat 

de la sala blanca 

5 h 8 €/h 40 € 

Aprendre la metodologia de treball 

de la sala blanca 

20 h 8 €/h 160 € 

Aprendre a utilitzar la PECVD per 

fer dipòsits de a-Si:H 

20 h 8 €/h 160 € 

Fabricar dipòsits de a-Si:H amb la 

PECVD 

70 h 8 €/h 560 € 

Caracterització Caracteritzar el gruix de les 

pel·lícules fines dipositades amb 

el perfilòmetre i l'elipsòmetre 

8 h 8 €/h 64 € 

Caracteritzar l'índex de refracció 

de les pel·lícules fines dipositades 

amb l'elipsòmetre 

8 h 8 €/h 64 € 

Trobar un nou mètode de 

caracterització a partir de les 

dades de transmissió del FTIR 

15 h 8 €/h 120 € 

Caracteritzar el gruix, l'índex de 

refracció i les pèrdues amb aquest 

nou mètode anomenat PUMA 

50 h 8 €/h 400 € 

Caracteritzar el gruix d'alguna de 

les pel·lícules fines dipositades 

amb el SEM 

5 h 8 €/h 40 € 

Interpretar la caracterització de 

diverses guies òptiques 

multimode 

2 h 8 €/h 16 € 

Interpretar la caracterització d'una 

guia òptica monomode 

2 h 8 €/h 16 € 
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Interpretar la caracterització d'una 

guia òptica monomode amb 

espiral 

2 h 8 €/h 16 € 

Interpretar la caracterització d'una 

guia òptica monomode amb anell 

2 h 8 €/h 16 € 

Interpretar amb el Matlab les 

dades obtingudes de totes les 

caracteritzacions per obtenir 

resultats vàlids 

50 h 8 €/h 400 € 

Entregables 

 

Fer el Pla de treball 25 h 8 €/h 200 € 

Fer la Revisió Crítica 25 h 8 €/h 200 € 

Fer la Memòria 80 h 8 €/h 640 € 

Cost total de la mà d’obra: 3128 € 

Taula 19 Cost de la mà d’obra del projecte 

Material Unitats Cost/unitat Cost 

Oblies de Silici 6 u 10 €/u 60 € 

Oblies de Pyrex 1 u 11 €/u 11 € 

Capsa de Cobreobjectes 1 u 2 €/u 2 € 

Cost total de les mostres utilitzades: 73 € 

Taula 20 Cost del material utilitzat en el projecte 

Tenint en compte que la universitat ha facilitat l'ús de les instal·lacions de la sala blanca i 

les diferents eines de manipulació de les mostres de forma gratuïta, es pot concloure en 

què el cost total del projecte ha estat de 3201 €. 
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8. Conclusions 

Aquest treball representa una font d’informació pel camp de la òptica integrada en dipòsits 

de a-Si:H. La fabricació, caracterització i posterior interpretació de les mesures de les 

capes de a-Si:H que s’ha fet en aquest projecte proporciona a tot aquell que hagi de fer un 

dipòsit una guia útil. Gràcies a la feina realitzada, serà senzill pels futurs investigadors 

escollir a priori els paràmetres de fabricació adients per aconseguir la capa de dipòsit que 

es necessiti en cada cas. D’aquesta forma es podrà estalviar tant temps com recursos 

econòmics. 

En quan a la metodologia emprada en aquest projecte d’investigació cal destacar que s’ha 

realitzat tota la feina a través de hipòtesis raonables i experimentació mostra a mostra, 

cosa que ha permès arribar a conclusions vàlides a l’àrea dels dipòsits de a-Si:H amb 

PECVD. 

A través de la interpretació dels resultats d’aquest projecte s’ha pogut concloure en què 

realment es pot guiar llum amb unes pèrdues raonables a través d’aquest material. Aquest 

fet obre les portes a utilitzar el a-Si:H en un ventall molt ampli d’aplicacions. 

Altres conclusions més tècniques a les quals s’ha arribat són la possibilitat de controlar 

lleugerament el valor de l’índex de refracció i les pèrdues del material a través de la 

temperatura de dipòsit i el gruix de les pel·lícules fines. 

Després d’haver realitzat aquest projecte es pot afirmar que la utilització del a-Si:H 

generarà canvis molt significatius en el camp de la òptica integrada. De ben segur, 

permetrà la creació de noves aplicacions que jugaran un rol molt important en diversos 

àmbits, com les telecomunicacions, la informàtica, la detecció i el diagnòstic químic i 

biològic. 

  

 

 

  



 

 55 

Bibliografia: 

[1] “Amorphous silicon”. Wikipedia, 2003. [En línia] Disponible: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amorphous_silicon. [Accedit: 4 de març del 2017]. 

[2] Lipka, T., et al. "Low-loss multilayer compatible a-Si: H optical thin films for photonic applications." Journal 
of the European Optical Society-Rapid publications 7 (2012). 

[3] De Dood, M. J. A., et al. "Amorphous silicon waveguides for microphotonics." Journal of applied 
physics 92.2 (2002): 649-653. 

[4] Caputo, D., et al. "Amorphous silicon sensors for single and multicolor detection of biomolecules." IEEE 
Sensors Journal 7.9 (2007): 1274-1280. 

[5] Antonuk, L. E., et al. "Development of hydrogenated amorphous silicon sensors for high energy photon 
radiotherapy imaging." IEEE Transactions on Nuclear Science 37.2 (1990): 165-170. 

[6] Schmidtchen, J., et al. "Low loss singlemode optical waveguides with large cross-section in silicon-on-
insulator." Electronics Letters 27.16 (1991): 1486-1488. 

[7] “Smart cut”. Wikipedia, 2007. [En línia] Disponible: https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_cut. [Accedit: 15 
juny del 2017]. 

[8] Narayanan, Karthik, Ali W. Elshaari, and Stefan F. Preble. "Broadband all-optical modulation in 
hydrogenated-amorphous silicon waveguides." Optics express 18.10 (2010): 9809-9814. 

[9] Sun, Rong, et al. "Transparent amorphous silicon channel waveguides with silicon nitride intercladding 
layer." Applied Physics Letters 94.14 (2009): 141108. 

[10] Selvaraja, Shankar Kumar, et al. "Low-loss amorphous silicon-on-insulator technology for photonic 
integrated circuitry." Optics Communications 282.9 (2009): 1767-1770. 

[11] Zhu, Shiyang, G. Q. Lo, and D. L. Kwong. "Low-loss amorphous silicon wire waveguide for integrated 
photonics: effect of fabrication process and the thermal stability." Optics express 18.24 (2010): 25283-
25291. 

[12] Singh, Jai, and Koichi Shimakawa, eds. Advances in amorphous semiconductors. CRC Press, 2003. 

[13] “RCA Clean”. Wikipedia, 2006. [En línia] Disponible: https://en.wikipedia.org/wiki/RCA_clean. [Accedit: 5 
de juny del 2017]. 

[14] “Plasma-enhanced chemical vapor deposition”. Wikipedia, 2006. [En línia] Disponible: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Plasma-enhanced_chemical_vapor_deposition. [Accedit: 15 de març del 
2017]. 

[15] “PEVCD: All about Plasma-Enhanced Deposition”. CSCL2002, 2015. [En línia] Disponible: 
http://www.cscl2002.org/pevcd-all-about-plasma-enhanced-deposition/. [Accedit: 15 de març del 2017]. 

[16] “PECVD”. Plasma-Therm, 2010. [En línia] Disponible: http://www.plasma-therm.com/pecvd.html. [Accedit: 
16 de març del 2017]. 

[17] Kuwahara, Takuya, et al. "The reason why thin-film silicon grows layer by layer in plasma-enhanced 
chemical vapor deposition." Scientific reports 5 (2015). 

[18] Mulato, M., et al. "Determination of thickness and optical constants of amorphous silicon films from 
transmittance data." Applied Physics Letters 77.14 (2000): 2133-2135. 

[19] “What is ellipsometry?”. J. A. Woollam, 2017. [En línia] Disponible: 

https://www.jawoollam.com/resources/ellipsometry-tutorial/what-is-ellipsometry. [Accedit: 18 de març del 
2017]. 

[20] “Ellipsometry”. Wikipedia, 2004. [En línia] Disponible: https://en.wikipedia.org/wiki/Ellipsometry. [Accedit: 

30 de març del 2017]. 

[21] “Profilometer”. Wikipedia, 2008. [En línia] Disponible: https://en.wikipedia.org/wiki/Profilometer. [Accedit: 
30 de març del 2005]. 

[22] “Fourier transform infrared spectroscopy”. Wikipedia, 2008. [En línia] Disponible: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform_infrared_spectroscopy. [Accedit: 30 de març del 2017]. 

[23] “Integrating sphere”. Wikipedia, 2006. [En línia] Disponible: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Integrating_sphere. [Accedit: 15 de juny del 2017]. 

[24] “Scanning electron microscope”. Wikipedia, 2001. [En línia] Disponible: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_electron_microscope. [Accedit: 30 de març del 2017]. 

[25] Birgin, Ernesto G., Ivan Chambouleyron, and José Mario Martınez. "Estimation of the optical constants 
and the thickness of thin films using unconstrained optimization." Journal of Computational Physics 151.2 
(1999): 862-880. 



 

 56 

[26] R. Andrade, E. G. Birgin, I. Chambouleyron, J. M. Martinez, S. D. Ventura. 
“Pointwise Unconstrained Minimization Approach”. [En línia] Disponible: 
https://www.ime.usp.br/~egbirgin/PUMA/.  [Accedit: 5 de maig del 2017]. 

[27] Dumon, Pieter, et al. "Linear and nonlinear nanophotonic devices based on silicon-on-insulator wire 
waveguides." Japanese journal of applied physics 45.8S (2006): 6589. 

[28] Bergmann, Joachim, et al. "Temperature dependent optical properties of amorphous silicon for diode laser 
crystallization." Optics express 20.106 (2012): A856-A863. 

[29] Taillaert, Dirk. "Grating couplers as interface between optical fibres and nanophotonic waveguides." 
(2005): 0447-0447. 

[30] Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:I.%20Chambouleyron


 

 57 

Glossari 

ETSETB: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 

a-Si:H: Silici amorf hidrogenat 

a-Si:H: Silici amorf 

c-Si: Silici cristal·lí 

SOI: Silicon on insulator 

DOS: Density of states 

RCA: Radio Corporation of America 

IR: Infrared 

MIR: Mid infrared 

PECVD: Plasma enhanced chemical vapor deposition 

CVD: Chemical vapor deposition  

ICFO: Institut de Ciències Fotòniques 

FTIR: Fourier transform infrared spectroscopy 

SEM: Scanning electron microscope 

PUMA: Pointwise unconstrained minimization approach 

RF: Radio frequency 

FSR: Free spectral range 
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