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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO 
ESTRUTURAL DAS MULTICAMADAS DE TiN/ZrN 
 

4.1 - DIFRACÇÃO DE RAIOS-X (XRD) 

 

4.1.1 - Baixos Ângulos 
 

 Os espectros de difracção por raios-X em regime de baixos ângulos (2θ<15º) foram 

realizados com o difractómetro Siemens D5000 instalado no IFIMUP (Porto). Na tabela 4.1 

seguinte estão apresentadas as condições experimentais de difracção em baixos ângulos: 

 
tabela 4.1 - Condições experimentais de difracção em baixos ângulos. 

gerador 3 kW, 20-55 kV, 5-60 mA 

radiação CuKα - λ= 1.54184 Å 

resolução 0.002º 

slit receptora 0.1 mm 

modo θ-2θ 0.5º≤2θ≤8.0º 

tempo de integração 30 s 

intervalo ∆θ 0.008º 

2θmonocromador 69.411º 

 

 Como já foi referido no Capítulo 1 - secção 1.6.3, realizaram-se multicamadas através 

de dois métodos: estático e rotação. Dentro do método estático, produziram-se 3 séries de 

amostras, cada série constituída por 5 ou 6 amostras em que o período de modulação mantém-

se aproximadamente constante variando-se apenas o número de bicamadas. Essas séries 

designam-se por Série 1, 2 e 3. 

 Nas figuras 4.1, 4.2 e 4.3 estão expostos os espectros de difracção de raios-X em 

regime de baixos ângulos realizados para as três séries de amostras consideradas, crescidas 

pelo método estático. Analogamente, na figura 4.4 estão os correspondentes às amostras 

crescidas por rotação. Na tabela 4.2 está patente, para além de alguns parâmetros relativos à 

deposição das amostras, os resultados estruturais provenientes da análise destes espectros. O 
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período de modulação (Λθ↓) foi determinado através da expressão corrigida para a Lei de 

Bragg (Eq. 2.38). Observando-se a referida tabela é possível também descrutinar qual a 

última ordem de refracção para a qual é ainda possível registar-se picos de Bragg nos 

espectros de difracção em baixos ângulos. 

 

tabela 4.2 - Resultados experimentais da análise em XRD baixos ângulos (θ↓) relativos às multicamadas de 

TiN/ZrN crescidas pelo método estático (Série 1, 2 e 3) e por rotação. Nesta tabela está também registado o 

tempo total de deposição (em horas ou minutos), o número de bicamadas que constitui a multicamada, a última 

ordem para a qual é ainda visível um pico de Bragg nos espectros de XRD em θ↓ e o período de modulação 

(Λθ↓) determinado pela análise dos espectros de θ↓. 

série amostra tempo 
deposição 

no de 
bicamadas 

ultima 
ordem 

Λθ↓ 
(Å) 

 M22 3 h 180 4 77.1 ± 0.2 
 M14 1.5 h 90 5 83.4 ± 0.5 
1 M15 1 h 60 5 81.7 ± 0.9 
 M27 30 min. 30 5 84.9 ± 12.5 
 M28 15 min. 15 5 88.5 ± 11.1 
 M39 7 min. 7 4 86.5 ± 11.3 

 M20 3 h 120 8 124.1 ± 7.5 
 M13 1.5 h 60 8 123.5 ± 0.7 
2 M24 1 h 40 6 128.8 ± 0.7 
 M25 30 min. 20 6 126.3 ± 0.5 
 M29 15 min. 10 6 131.6 ± 13.6 

 M31 3 h 90 10 171.6 ± 7.2 
 M36 1 h 30 - - 

3 M33 30 min. 15 8 161.7 ± 0.8 
 M35 16 min. 8 6 174.0 ± 11.5 
 M37 8 min. 4 6 185.9 ± 5.0 

 M16 período= 85s 127 7 115.1 ± 0.5 
rotação M21 período= 52s 277 3 74.1 

 M18 período= 45s 193 2 57.3 
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fig. 4.1 - Espectros de 

difracção em raios-X 

em baixos ângulos 

para as amostras em 

multicamadas de 

TiN/ZrN da Série 1, 

com períodos ~85 Å. 

Para cada espectro 

está mencionado o 

número de bicamadas. 
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fig. 4.2 - Espectros de 

difracção em raios-X 

em baixos ângulos 

para as amostras em 

multicamadas de 

TiN/ZrN da Série 2, 

com períodos ~125 Å. 

Para cada espectro 

está mencionado o 

número de bicamadas. 
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fig. 4.3 - Espectros de 

difracção em raios-X 

em baixos ângulos 

para as amostras em 

multicamadas de 

TiN/ZrN da Série 3, 

com períodos ~170 Å. 

Para cada espectro 

está mencionado o 

número de bicamadas. 
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fig. 4.4 - Espectros de 

difracção em raios-X 

em baixos ângulos 

para as amostras em 

multicamadas de 

TiN/ZrN de rotação. 

Para cada espectro 

está mencionado o 

número de bicamadas 

e o período do ciclo de 

rotação. 
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4.1.2 - Discussão dos Resultados Obtidos em Baixos Ângulos 
 

 Ao analisarmos os espectros de XRD em baixos ângulos para as multicamadas da 

Série 1 (figura 4.1), há medida que os filmes se tornam mais espessos (aumenta o no de 

bicamadas) regista-se um desvio para maiores ângulos dos picos de Bragg. A este desvio está 

associado uma diminuição do período de modulação com o aumento da espessura; conforme 

se pode ver na tabela 4.2. Este comportamento deve-se possivelmente a um problema de 

fabricação das multicamadas. Nesta série de amostras, e para o caso particular da amostra 

M39, é possível distinguir os picos de Keissing. Dado que esta amostra só possui 7 bicamadas 

de TiN/ZrN deviam-se observar 5 picos de Keissing, porém só se registam 4 bem definidos. 

Isto leva a crer que a rugosidade superficial da amostras não deve ser muito elevada, 

facultando a interferência coerente dos raios-X entre a superfície da amostra e a interface com 

o substrato. Contudo, a resolução dos picos poderia ser melhor, daí que se conclua que as 

interfaces sejam um pouco graduadas. No caso das amostras correspondentes à Série 2 (figura 

4.2), os espectros são bastante parecidos (especialmente os referentes às amostras M24 e 

M25), demonstrando que se conseguiu uma óptima modulação química na sua produção. Já 

nas multicamadas da Série 3 (figura 4.3) houve alguma dificuldade em manter-se uma 

modulação química constante; por isso existem algumas diferenças nos espectros de baixos 

ângulos associados. No caso da amostra M37, como só possui 4 bicamadas, é possível 

identificar facilmente dois picos de Keissing relativamente bem definidos. Para períodos 

menores, e dado que o processo de deposição em rotação é caracterizado por um grau elevado 

de intermistura nas interfaces, existe uma atenuação crescente nos picos de Bragg. 

 No que toca às amostras crescidas por rotação, a figura 4.4 elucida o comportamento 

dos espectros de XRD em baixos ângulos para três amostras com diferentes períodos de 

rotação. Dado que o comprimento de coerência dos raios-X em baixos ângulos é muito 

grande, da ordem de vários períodos de modulação, quanto maior forem os períodos de 

modulação maior será a resolução dos picos de Bragg. O ideal é ter estruturas com períodos 

compreendidos entre 80 e 200 Å. A amostra M16 possui um período ~115 Å, daí que a 

resolução dos picos de reflexão de Bragg seja muito boa, e consequentemente asseguramos 

que a modulação química da multicamada também o seja.  

 Na maior parte das amostras, os espectros de raios-X em baixos ângulos possui ordens 

de reflexão de Bragg visíveis pelo menos até à quinta ordem, e em muitos casos a resolução 

permite observar picos de oitava e décima ordem. Este facto garante-nos que houve uma 

modulação química bastante coerente na produção destas estruturas em multicamadas. 
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 4.1.3 - Altos Ângulos 
 

 Para a realização dos espectros de difracção de raios-X em altos ângulos (2θ>15º) 

utilizou-se o difractómetro Philips PW1710 instalado no Departamento das Ciências da Terra 

da Universidade do Minho. Na tabela 4.3 encontram-se mencionados os detalhes 

experimentais correspondentes a esta técnica. 

 
tabela 4.3 - Condições experimentais de difracção por raios-X em altos ângulos. 

gerador 40 kV, 30 mA 

radiação CuKα - λ= 1.54184 Å 

resolução 0.002º 

slit de divergência automática 

slit receptora 0.2 mm 

modo θ-2θ 10º≤2θ≤80º 

comprimento irradiado 12 mm 

tempo de integração 30 s 

intervalo ∆θ 0.01º 

2θmonocromador 69.411º 

 

 Nas figuras 4.5, 4.6 e 4.7 encontram-se espectros experimentais de difracção em altos 

ângulos e as correspondentes simulações, relativos às três séries de amostras em 

multicamadas de TiN/ZrN crescidas pelo método estático. Na figura 4.8 encontram-se 

conjuntos de espectros experimentais e simulados referentes às amostras crescidas por 

rotação.  
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fig. 4.5 - Espectros de 

difracção em raios-X 

em altos ângulos para 

as amostras em 

multicamadas de 

TiN/ZrN da Série 1, 

com períodos ~85 Å. 

Para cada espectro 

está mencionado o 

número de bicamadas.  
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fig. 4.6 - Espectros de 

difracção em raios-X 

em altos ângulos para 

as amostras em 

multicamadas de 

TiN/ZrN da Série 2, 

com períodos ~125 Å. 
Para cada espectro 

está mencionado o 

número de bicamadas.  
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fig. 4.7 - Espectros de 

difracção em raios-X 

em altos ângulos para 

as amostras em 

multicamadas de 

TiN/ZrN da Série 3, 

com períodos ~170 Å. 

Para cada espectro 

está mencionado o 

número de bicamadas.  
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fig. 4.8 - Espectros de 

difracção em raios-X 

em altos ângulos para 

as amostras em 

multicamadas de 

TiN/ZrN crescidas por 

rotação. 
Para cada espectro 

está mencionado o 

número de bicamadas, 

período do ciclo de 

rotação e período de 

modulação.  
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 Observando a tabela 4.4 podemos compreender o comportamento do número de 

planos atómicos dentro de uma monocamada de TiN ou ZrN, para um determinado período de 

modulação, com o incremento do número de bicamadas (e consequente espessura) do 

material. Adicionalmente e analogamente, regista-se a evolução da relaxação/contracção 

relativa ao parâmetro de rede d correspondente ao TiN e ZrN. Também é possível comparar o 

período de modulação obtido pela análise dos picos satélites (Λsat) em redor da direcção 

preferencial de crescimento da multicamada e o obtido por simulação dos espectros 

experimentais de difracção por raios-X em regime de altos ângulos (Λθ↑). 

 

tabela 4.4 - Resultados calculados (simulados) referentes à análise em XRD altos ângulos (θ↑) correspondentes 

às multicamadas de TiN/ZrN crescidas pelo método estático (Série 1, 2 e 3) e por rotação. Nesta tabela está 

também registado o número de planos atómicos (N) de TiN e ZrN, a evolução da relaxação/contracção relativa à 

distância interplanar d, a distância entre planos atómicos de material diferente na interface (dint), e o período de 

modulação obtido pela análise dos picos satélites (Λsat) e por simulação em altos ângulos (Λθ↑). 

série amostra no de 

bicamadas 

NTiN NZrN dTiN 

(Å) 

dZrN 

(Å) 

dint 

(Å) 

Λsat 

(Å) 

Λθ↑ 

(Å) 

 M22 180 11.4 16.9 2.4562 2.6415 2.5272 88.8 72.9 
 M14 90 13.9 17.7 2.4473 2.6452 2.5919 84.0 82.0 
1 M15 60 12.5 18.0 2.4318 2.6455 2.5101 81.8 79.1 
 M27 30 12.1 18.6 2.4310 2.6446 2.7117 76.8 79.4 
 M28 15 10.7 21.0 2.4497 2.6514 2.7242 76.01 81.8 
 M20 120 18.5 23.8 2.4464 2.6455 2.6940 97.2 108.4 
 M13 60 16.1 26.2 2.4888 2.6430 2.1091 112.2 109.0 
2 M25 20 19.4 30.1 2.4926 2.6475 1.9260 130.3 127.7 
 M29 10 15.9 25.4 2.4715 2.6644 2.9142 121.8 106.2 
 M38 5 16.6 29.6 2.4275 2.6632 2.7197 118.4 116.9 
 M31 90 33.8 38.5 2.4605 2.6430 2.1766 - 185.2 
 M36 30 40.6 39.0 2.4798 2.6416 2.1009 - 204.9 

3 M33 15 28.0 34.3 2.4881 2.6525 2.0241 - 160.1 
 M35 8 39.8 31.3 2.4870 2.6440 2.0641 - 181.9 
 M37 4 28.7 36.7 2.4918 2.6485 1.7550 - 168.9 
 M16 127 26.0 19.0 2.4706 2.6030 1.9278 119.1 110.9 

rotação M21 277 14.8 12.6 2.4769 2.6708 2.8329 70.9 69.7 
 M18 193 12.1 9.7 2.4527 2.6381 2.4626 56.0 54.7 
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tabela 4.5 - Resultados calculados (simulados) referentes à análise da rugosidade intercamadas discreta (σN) e 

contínua (σd), rugosidade interatómica nas interfaces (σint), para além de rugosidade interfacial total (σtotal). 
série amostra no de 

bicamadas 

σN
TiN  σN

ZrN σd
TiN 

(Å) 

σd
ZrN 

(Å) 

σint 

(Å) 

σtotal 

(Å) 

 M22 180 4.1 1.6 0.23 0.03 0.04 10.9 
 M14 90 0.7 3.8 0.10 0.20 0.03 10.2 
1 M15 60 0.3 3.4 0.12 0.19 0.16 9.0 
 M27 30 1.3 1.8 0.13 0.18 0.20 5.7 
 M28 15 1.3 1.0 0.11 0.18 0.12 4.1 

 M20 120 6.6 6.3 0.06 0.09 0.17 23.2 
 M13 60 1.5 2.2 0.11 0.14 0.45 6.9 
2 M25 20 1.7 5.7 0.11 0.17 0.36 15.7 
 M29 10 3.4 11.4 0.03 0.19 0.21 31.5 
 M38 5 5.1 1.7 0.09 0.35 0.26 13.2 

 M31 90 5.9 3.6 0.11 0.18 0.17 17.4 
 M36 30 3.4 3.2 0.13 0.17 0.33 11.9 
3 M33 15 4.9 1.0 0.13 0.14 0.21 12.5 
 M35 8 9.4 5.0 0.09 0.12 0.27 26.9 
 M37 4 9.4 4.5 0.04 0.19 0.18 26.3 

 M16 127 3.5 1.5 0.04 0.11 0.61 9.5 
rotação M21 277 1.3 4.0 0.14 0.17 0.47 11.2 

 M18 193 5.9 1.7 0.01 0.02 0.30 15.2 

 

 Analisando a tabela 4.5 ficamos ao corrente da evolução da rugosidade discreta 

intercamadas (σN), calculada através das simulações dos espectros de difracção em altos 

ângulos, quer para o TiN quer para o ZrN. Esta rugosidade está relacionada com a largura das 

distribuições do números de planos atómicos por camada individual de TiN ou ZrN. A 

referida desordem estrutural é originada pelo desajuste entre os materiais que compõem as 

camadas. Na mesma tabela descrutina-se a flutuação contínua calculada que existe em torno 

das distâncias entre planos atómicos (dTiN e dZrN) de cada material. Adicionalmente, a referida 

tabela contém informação acerca do cálculo da largura da distribuição da distância entre 

planos diferentes na interface (σint). 
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4.1.4 - Discussão Acerca dos Parâmetros Estruturais Obtidos Pela Simulação 
 

 Na figura 4.5 está registado a evolução dos espectros de XRD em altos ângulos e 

respectivas simulações para as amostras da Série 1, em função do número de bicamadas. A 

direcção de crescimento preferencial é a segundo (111), posicionando-se o pico central 

associado a esta orientação em 2θ≈34.6º. Em redor deste pico central observam-se picos 

satélites de primeira ordem, sendo o do lado esquerdo o mais intenso. A existência destes 

picos satélites revela que a modulação química das multicamadas é boa. Quando os picos são 

bem definidos, é indicativo que  a multicamada possui uma boa cristalinidade. A ausência de 

picos satélites de ordem superior a um deve-se essencialmente à existência de alguma 

desordem intercamadas. A direcção de crescimento de um filme composto só por ZrN, 

segundo (111), está identificada por 2θ≈33.9º. Analogamente, a correspondente a um filme 

composto somente por TiN é em 2θ≈36.7º; também segundo (111). O pico central da 

multicamada segundo (111) está entre estes dois valores, deslocando-se para o lado 

correspondente à maior fracção de percentagem atómica de TiN ou ZrN na modulação 

química da multicamada de TiN/ZrN. Se a desordem intercamadas de um dos materiais é 

bastante superior à do outro, então os picos satélites do segundo serão menos definidos [34].  

 Com esta explanação, e observando as tabelas 4.4 e 4.5, compreende-se porque o pico 

central da multicamada está mais próximo da posição do pico de ZrN; NZrN>NTiN, logo o ZrN 

domina na modulação química da multicamada. Adicionalmente, dado que σZrN>σTiN, o pico 

satélite de ordem um está mais bem resolvido do lado esquerdo (lado do ZrN). No caso 

particular das amostras M27 e M28, como a desordem intercamadas é menor, é possível 

registar uma ligeira melhoria na resolução dos picos satélites. Apesar da desordem ser 

pequena neste ultimo caso, é o suficiente para que não de descriminem picos satélites de 

ordem superior a um. 

 Ao debruçarmo-nos sobre os gráficos de XRD em altos ângulos, e simulações dos 

mesmos, correspondentes às amostras da Série 2, patentes na figura 4.6, conclui-se que a 

direcção de crescimento preferencial da multicamada é segundo (111), posicionando-se este 

pico central em 2θ≈34.0º. Este pico central está novamente muito perto da direcção (111) do 

ZrN, daí que este material domine de novo a modulação da multicamada; na tabela 4.4 

confirma-se que NZrN>NTiN. Nas amostras M25 e M29, e dado que a rugosidade discreta 

associada à desordem intercamadas de ZrN é maior do que a correspondente a TiN 

(σZrN>σTiN, ver tabela 4.5), os picos satélites do lado esquerdo pico central estão mais bem 

definidos. Adicionalmente, ao compararmos os gráficos correspondentes às amostras M20 e 
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M13, verificamos que a desordem intercamadas na primeira é muito maior do que na segunda, 

daí que os picos satélites de ordem um estejam melhor resolvidos na segunda amostra.  

 Em relação às amostras da Série 3, dado que os períodos de modulação são demasiado 

grandes (~180 Å), i.e., tanto NTiN como NZrN são muito elevados, implica que não é possível 

observar-se modulação oriunda da estrutura da multicamada nos espectros de XRD em altos 

ângulos; como se pode observar pela figura 4.7. Em contrapartida surgem picos isolados de 

TiN e ZrN, referentes às direcções de crescimento (111). 

 Na figura 4.8 estão ilustrados três gráficos de XRD em altos ângulos e respectivas 

simulações correspondentes a outras tantas amostras produzidas pelo método de rotação. No 

caso particular das amostras M16 e M21, verificam-se comportamentos opostos. Dado que 

σZrN<σTiN na amostra M16, o pico satélite de ordem um só é resolvido no lado direito (lado do 

TiN). Na amostra M21, o inverso sucede. Já que σZrN>σTiN, logo o pico satélite de ordem um 

só é resolvido no lado esquerdo (lado do ZrN). Nestas amostras crescidas por rotação, houve 

um crescimento privilegiado (não intencional) de TiN em relação ao ZrN. É por este facto que 

os picos associados à direcção de crescimento preferencial da multicamada estão mais 

próximos do pico do TiN; segundo (111). 

 Nas figuras 4.5 a 4.8 só se registam nos espectros de XRD modulações 

correspondentes à direcção preferencial (111). Porém, dado que estas estruturas são bastante 

policristalinas, há outras direcções de crescimento onde a modulação proveniente da 

multicamada está texturada; por exemplo a (200). Contudo, já que as intensidades destes 

picos de difracção são bastante menos intensos, dificultam a simulação dos mesmos. Convém 

dizer também que, durante a fabricação das amostras fez-se o possível para que as camadas de 

TiN e ZrN individualmente crescidas tivessem a mesma espessura. Porém, devido a 

flutuações nas taxas de deposição durante a deposição, houve naturalmente um favorecimento 

indesejado de crescimento de um dos materiais. 

 Na tabela 4.4 podemos comparar os períodos de modulação deduzidos a partir da 

posição dos picos satélites (Eq. 2.39) com os calculados pelo refinamento dos espectros de 

XRD em altos ângulos (Eq. 2.40). É notável a concordância atingida pelos dois métodos, o 

que levanta um certo optimismo e confiança relativamente à maneira como se simularam os 

espectros experimentais de XRD. Adicionalmente, ao compararmos estes períodos com os 

determinados pela análise dos espectros de XRD em baixos ângulos (Eq. 2.38), conclui-se 

que a concordância mantém-se em quase todos os casos. 

 Já se abordou o facto que a rugosidade interfacial existente nestas multicamadas é um 

factor deveras relevante. Ao analisarmos a tabela 4.5, e no caso particular das amostras da 
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Série 1, regista-se que a rugosidade aumenta com o número de bicamadas das amostras; 

variando entre ~4 e ~11 Å. Esperava-se que isto sucedesse dado que o crescimento destas 

estruturas é na forma de grãos, ou ilhas tridimensionais. É bastante difícil garantir antes da 

deposição um polimento final dos substratos de aço com uma rugosidade rms inferior a 200 

Å. As primeiras camadas a serem crescidas amortecem este perfil ondulado, porém existe 

sempre uma determinada rugosidade remanescente do substrato que se torna cumulativa à 

medida que a multicamada se torna mais espessa.  

 Sabe-se também que existe um desenquadramento (“lattice mismatch”) entre as 

camadas diferentes de TiN e ZrN que são crescidas umas sobre as outras. Este desajuste 

estrutural origina tensões mecânicas entre as camadas adjacentes, que também contribuem 

para o perfil ondulado das interfaces. Os valores da rugosidade rms expostos na tabela 4.5 

foram calculados através do formalismo da equação 2.44.  

 Nas amostras da Série 3, o período de modulação é bastante elevado, bem como a 

incerteza no número de planos depositados por camada. A consequência disto é que nas 

outras multicamadas mais finas, para além da rugosidade induzida pelo substrato têm 

acrescido uma desordem intercamadas nas suas interfaces de tal ordem que os valores totais 

de rugosidade (rms) são da ordem de 26 Å. 

 Os valores da rugosidade contínua na interface, i.e., a incerteza na quantificação da 

diferença entre dois planos atómicos diferentes e adjacentes na interface, na maior parte dos 

casos, é comparada ao desajuste entre as duas distâncias interplanares do TiN e ZrN (~0.2 Å). 

Porém, nas amostras crescidas por rotação essa incerteza é relativamente maior devido à 

grande desordem intercamadas associadas a estas multicamadas. 
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4.1.5 - Discussão dos Resultados relativos à Desordem Intracamada 
 

 Na tabela 4.6 podemos estudar o comportamento dos perfis de deformação (relaxação 

/ contracção) simulados, intrínsecos aos sucessivos planos atómicos que constituem uma 

camada. Esta análise de desordem intracamadas reside no facto que em geral existe sempre 

um ligeiro desenquadramento entre as redes dos materiais que compõem as camadas. Um 

sinal negativo referente a ∆d significa que a distância vertical entre planos atómicos está 

contraída, inversamente, um sinal positivo é indício de uma possível relaxação nesse 

parâmetro de rede d. O valor do parâmetro α que controla o cálculo da distância entre planos 

atómicos no interior de uma camada de TiN ou ZrN foi fixo em 0.55 para todas as 

simulações. 

 

tabela 4.6 - Resultados calculados (simulados) referentes à análise da desordem intracamadas. ∆d1 representa o 

perfil de deformação médio (relaxação ou contracção) existente na primeira camada de átomos de ZrN ou TiN a 

ser crescida, enquanto que ∆d2 refere-se à camada análoga superior. 
série amostra no de 

bicamadas 

∆d1
TiN 

(Å) 

∆d2
TiN 

(Å) 

∆d1
ZrN 

(Å) 

∆d2
ZrN 

(Å) 

 M22 180 0.45 0.76 -0.29 -0.78 
 M14 90 0.54 -0.41 0.66 -0.25 
1 M15 60 0.57 -0.36 0.62 -0.25 
 M27 30 0.44 -0.43 0.49 -0.39 
 M28 15 0.40 -1.11 0.85 -0.33 

 

 Os valores apresentados na tabela 4.6 foram extraídos através da simulação dos 

espectros experimentais de XRD em altos ângulos, e baseados no formalismo descrito pela 

Eq. 2.43. A figura 4.9 ilustra bem o comportamento registado na deformação imposta pelas 

tensões mecânicas às distâncias interplanares em ambos os materiais, para a Série 1 das 

amostras crescidas pelo método estático. 
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fig. 4.9 - Perfil de deformação associado aos desvios interplanares em função do número de 

bicamadas; para a Série 1 das amostras crescidas pelo método estático. 

 

 Ao observarmos a figura 4.9 e tabela 4.6 para a Série 1, e tendo em conta que o 

primeiro plano atómico a ser crescido é relativo a ZrN, este plano encontra-se relaxado; por 

vezes exageradamente até cerca de 0.85 Å. Inversamente, o último plano a ser crescido numa 

camada de ZrN encontra-se contraído, normalmente cerca de 0.3 Å. Dado que o primeiro 

plano de TiN a ser crescido é em cima do último plano de ZrN que se encontra contraído, a 

tendência deste plano de TiN é a de relaxar (cerca de 0.5 Å) de modo a que se ajuste à rede de 

ZrN. Finalmente, o plano atómico superior de TiN encontra-se contraído até cerca de 0.8 Å, 

preferencialmente de modo a acomodar o subsequente primeiro plano atómico de ZrN, que se 

encontra relaxado. Repetindo-se este processo pela espessura total das multicamadas. Este 

fenómeno foi registado pela simulação dos espectros de XRD em altos ângulos para as 

amostras da Série 1, crescidas pelo método estático. Este característico perfil de deformação 

das distâncias interplanares permite o ajustamento dos planos atómicos de TiN sobre os de 

ZrN, sendo o recíproco também verdadeiro. 

 Quando esta análise é alargada à evolução da espessura total do filme, conclui-se que 

os últimos planos atómicos de TiN a serem crescidos tendem a relaxar mais consoante o 

incremento do número de bicamadas. A evolução das distâncias interplanares expostas na 

tabela 4.6 ilustram este comportamento. Dado que as distâncias interplanares do ZrN mantém-

se aproximadamente constantes consoante a evolução da espessura dos filmes, este facto 

sugere que estes planos não são muito afectados pelas tensões mecânicas existentes em planos 

adjacentes. Com base nisto e nos valores das distâncias das interfaces expostas na tabela 4.4, 

acreditamos que existe um mecanismo de constrangimento que envolve a deformação dos 
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planos atómicos de TiN e as distâncias das interfaces. A interface tende a reagir do modo 

oposto à maneira como os últimos planos de TiN se encontram deformados, de modo a 

ajustarem-se melhor ambas as redes, amortecendo ao mesmo tempo o perfil ondulado das 

interfaces.  

 A figura 4.10 representa a variação da rugosidade total (rms) e desajuste interplanar 

(“lattice mismatch”) em função do número de bicamadas para as amostras em multicamadas 

de TiN/ZrN correspondentes à Série 1, crescidas pelo método estático.  
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fig. 4.10 - Variação da rugosidade total (rms) e desajuste interplanar (“lattice mismatch”) em 

função do número de bicamadas; para a Série 1 das amostras crescidas pelo método estático. 
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fig. 4.11 - Variação da rugosidade total (rms) e desajuste interplanar (“lattice mismatch”) em 

função do período de modulação; para as amostras crescidas pelo método de rotação. 
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A figura 4.11 representa a variação da rugosidade total (rms) e desajuste interplanar 

(“lattice mismatch”) em função do período de modulação para as amostras crescidas pelo 

método de rotação. O desajuste interplanar é maior nas amostras crescidas pelo método 

estático (~8 %) do que nas crescidas por rotação (entre ~5 e ~7 %). 

 Um facto curioso é relativo ao comportamento da rugosidade total (rms) por parte das 

amostras crescidas pelo método de rotação. Contrariamente ao previsível, a rugosidade rms 

diminui com o aumento do período de modulação. Como os substratos estão em 

movimentação contínua de rotação, há uma maior mobilidade, e consequente intermistura, das 

espécies depositadas. Este contributo vai atenuar o efeito de máscara durante o processo de 

fabrico das multicamadas, permitindo ao mesmo tempo que a rugosidade cumulativa 

proveniente do substrato seja parcialmente atenuada; contrariamente ao que sucede nas 

amostras crescidas pelo método estático. 
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4.2 - RETRODISPERSÃO DE RUTHERFORD 

 

4.2.1 - Resultados Experimentais de RBS 
 

 As medidas de composição, perfis de concentração em profundidade, espessura média 

das monocamadas individuais e respectivas interfaces foram determinadas simulando-se os 

espectros experimentais de retrodispersão de Rutherford.  

 Os iões usados neste tipo de análise são acelerados a partir da alta voltagem gerada 

por um acelerador do tipo Van Der Graaf, sendo posteriormente focados e colimados após 

entrarem numa zona vulgarmente denominada por tubo do feixe. A selecção em energia dos 

iões é efectuada por intermédio de um campo magnético, que os dispersa geometricamente de 

acordo com as suas massas e energia. Os iões retrodispersos são analisados com respeito à 

sua energia por meio de um detector de barreira de superfície, possuidor de uma resolução 

em energia de 14 keV, para ângulos de retrodispersão de 160º, na geometria de Cornell. Os 

sinais electrónicos resultantes são amplificados e seleccionados de acordo com a sua 

voltagem (i.e., energia) por um analisador multicanal. Na tabela 4.7 descrutinam-se as 

condições experimentais aliadas a esta técnica: 

 
tabela 4.7- Condições experimentais dos testes de RBS realizados nas multicamadas de TiN/ZrN. 

feixe utilizado 4He+ de 2 MeV 

intensidade de corrente ≈ 2 nA 

resolução do detector 14 keV (160º) 

largura do feixe 0.2×0.6 mm 

distância amostra-detector 75 mm 

 

 Utilizaram-se as densidades de 1.06×1023 at/cm3 (5.43 g/cm3) para o TiN e 8.41×1022 

at/cm3 (7.35 g/cm3) no caso do ZrN. O equipamento de RBS considerado está instalado no 

ITN de Sacavém. O programa de simulação utilizado foi o RUMP [72]. 

 A figura 4.12 mostra o espectro de RBS obtido com a amostra M15 para uma 

inclinação de 85º relativamente à superfície normal do filme. A linha a tracejado corresponde 

à simulação elaborada com o programa RUMP, considerando interfaces abruptas entre as 

camadas de TiN e ZrN. Em virtude da simulação não ser satisfatória, foi necessário 

considerar uma zona de transição entre as 2 camadas de material diferente caracterizada por 



CAPÍTULO 4 - RESULTADOS DA CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DAS MULTICAMADAS DE TiN/ZrN 

 93

uma variação gradual da composição. Esta última simulação encontra-se na mesma figura 

4.12, desta vez ilustrada por uma linha contínua. 
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fig. 4.12 - Espectro de RBS para a multicamada de TiN/ZrN correspondente à amostra M15. 

Associado aos pontos experimentais estão duas simulações elaboradas para o caso ideal de 

interfaces abruptas (linha tracejada) e o caso real relativo a interfaces com variação gradual da 

composição (linha contínua). 

 

 Nas figuras 4.13, 4.14 e 4.15 estão representados os gráficos correspondentes aos 

espectros de retrodispersão de Rutherford realizados sobre as três séries de multicamadas de 

TiN/ZrN. Relembra-se que dentro de cada série de amostras o período de modulação é 

aproximadamente constante, variando-se apenas a espessura da amostra; permitindo deste 

modo a análise dos espectros em função do número de bicamadas de TiN/ZrN. Para cada 

espectro, inclui-se a respectiva simulação pelo programa RUMP bem como o ângulo entre a 

normal à superfície da amostra e o feixe incidente. Em todas multicamadas, a primeira 

camada a crescer foi a de ZrN, e consequentemente a última foi a de TiN. Este ultimo facto é 

visível nos espectros de RBS. Assim, é possível verificar o valor mínimo do rendimento na 

região dos espectros entre os sinais de Zr correspondentes à primeira e segunda camada de 

ZrN (ver seta horizontal). Esta evolução indica que a largura da região de transição aumenta 

com o número de bicamadas. Os valores da largura dessa região de transição (espessura 

correspondente a uma variação de 12% até 88%) estão representados na figura 4.16. É visível 
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um aumento dessa distância interfacial com o incremento do número de bicamadas de 

TiN/ZrN. 
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fig. 4.14 - Espectros 
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simulações para as 

amostras em 
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fig. 4.15 - Espectros 

experimentais de RBS 

e respectivas 

simulações para as 

amostras em 

multicamadas de 

TiN/ZrN da série 3. 
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fig. 4.16 - Variação da distância interfacial, deduzida pela análise e simulação dos espectros 

experimentais de RBS, com o número de bicamadas; correspondente às multicamadas de TiN/ZrN 

das 3 séries de amostras produzidas. 

 

 A tabela 4.8 apresenta os valores obtidos através da técnica de RBS para as espessuras 

das monocamadas individuais, períodos das bicamadas e distâncias das interfaces. Na mesma 

tabela encontram-se os valores referentes ao período da bicamada deduzido através dos 

espectros de difracção de raios-X de baixos ângulos e simulação dos correspondentes 

espectros em altos ângulos. Deste modo é possível realizar uma análise comparativa mais 

cómoda entre estas técnicas de caracterização estrutural.  
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tabela 4.8 - Resultados experimentais obtidos através de RBS para os parâmetros estruturais mais significativos 

das multicamadas de TiN/ZrN. Nesta tabela está registado o valor correspondente ao período de modulação 

extrapolado por RBS (ΛRBS). Adicionalmente, podemos comparar a razão entres as espessuras de TiN e ZrN 

obtidas por RBS com as análogas extraídas por simulação dos espectros XRD em θ↑. 

série amostra no de 

bicamadas 

espessura 

TiN 

(Å) 

espessura 

ZrN 

(Å) 

razão esp. 

TiN/ZrN 

(RBS) 

razão esp. 

TiN/ZrN 

(XRD-

θ↑) 

ΛRBS  

(Å) 

 M22 180 30 29 1.03 0.69 59 

 M14 90 32 33 0.97 0.71 65 

1 M15 60 37 35 1.06 0.62 72 

 M27 30 39 33 1.18 0.58 72 

 M28 15 40 32 1.25 0.41 72 

 M39 7 42 27 1.56 - 69 

 M20 120 - - - 0.73 - 

 M13 60 45 48 0.94 0.60 93 

2 M25 20 58 45 1.29 0.64 103 

 M29 10 65 52 1.25 0.52 117 

 M38 5 61 39 1.56 0.45 100 

 M31 90 87 73 1.19 0.83 160 

 M36 30 92 61 1.51 0.98 153 

3 M33 15 86 68 1.26 0.78 154 

 M35 8 100 60 1.67 1.23 160 

 M37 4 95 51 1.86 0.77 146 

 

 Na tabela 4.9 estão registados os valores obtidos para o período de modulação das 

multicamadas pela simulação dos espectros de RBS e, comparativamente, por refinamento 

dos espectros extraídos por difracção de raios-X em baixos e altos ângulos. No caso do 

regime de altos ângulos, para além da informação extrapolada pela acção da simulação dos 

espectros experimentais também consta o estudo elaborado em acerca do posicionamento dos 

picos satélites em torno da direcção de crescimento preferencial da multicamada de TiN/ZrN. 
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tabela 4.9 - Comparação entre os resultados experimentais obtidos através de RBS para o período de modulação 

das multicamadas de TiN/ZrN com os correspondentes obtidos por XRD em regimes de baixos (θ↓) e altos 

ângulos (θ↑); no regime em θ↑ consta o período de modulação obtido por simulação (Λθ↓) e o referente à 

análise dos picos satélites em torno da direcção de crescimento preferencial da multicamada (Λsat). 

série amostra no de 

bicamadas 

ΛRBS  

(Å) 

Λθ↓ 

(Å) 

Λsat 

(Å) 

Λθ↑ 

(Å) 

 M22 180 59 77.1 88.8 72.9 

 M14 90 65 83.4 84.0 82.0 

1 M15 60 72 81.7 81.8 79.1 

 M27 30 72 84.9 76.8 79.4 

 M28 15 72 88.5 76.01 81.8 

 M39 7 69 86.5 75.8 - 

 M20 120 - 124.1 97.2 108.4 

 M13 60 93 123.5 112.2 109.0 

2 M25 20 103 126.3 130.3 127.7 

 M29 10 117 131.6 121.8 106.2 

 M38 5 100 - 118.4 116.9 

 M31 90 160 171.6 - 185.2 

 M36 30 153 - - 204.9 

3 M33 15 154 161.7 - 160.1 

 M35 8 160 174.0 - 181.9 

 M37 4 146 185.9 - 168.9 

 

 As diferenças existentes entre os períodos de modulação obtidos pelas simulações dos 

espectros de RBS (programa RUMP) e os correspondentes às simulações dos espectros 

experimentais em altos ângulos (programa SUPREX), podem ser atribuídas aos valores 

utilizados para as densidades. De facto, na simulação dos espectros de RBS empregaram-se 

densidades volumétricas tabeladas (bulk) no cálculo das espessuras das camadas individuais. 

Aparentemente, as densidades reais são menores pelo facto das multicamadas de TiN/ZrN 

possuírem uma morfologia que cresce epitaxialmente em forma de colunas. Dado que existem 

irregularidades na estruturação destas colunas, nas fronteiras de grão destas existem falhas 

(buracos). Obviamente, este facto perfaz com que as densidades reais das camadas sejam 

menores e daí que os períodos correspondentes calculados por RBS devam ser maiores; 

comparáveis aos extraídos pelas simulações dos espectros de XRD em altos ângulos, 
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calculados e escritos na tabela 4.9. Por outro lado, as espessuras das camadas individuais de 

TiN e ZrN calculadas por RBS estão em desacordo com as correspondentes calculadas por 

XRD. Seria indispensável analisar algumas destas amostras em microscopia electrónica de 

transmissão (TEM) de modo a esclarecer estas diferenças.  

 Na tabela 4.10 podemos observar o comportamento da rugosidade nas multicamadas 

de TiN/ZrN. Deste modo pode-se constatar o crescimento da rugosidade (distância interfacial) 

com o aumento do número de bicamadas, para um determinado período de modulação. 

Comparativamente, podemos também encontrar registado na mencionada tabela os valores da 

rugosidade referentes aos valores extraídos pela simulação dos espectros experimentais de 

difracção por raios-X em altos ângulos.  

 
tabela 4.10 - Resultados experimentais obtidos através de RBS para os parâmetros de rugosidade mais 

significativos das multicamadas de TiN/ZrN. Nesta tabela podemos comparar o valor da largura total da 

interface extrapolada por RBS (σRBS) com a rugosidade obtida por simulação dos espectros de XRD em altos 

ângulos (σtotal - secção 4.1.2). 

série amostra no de 

bicamadas 
σRBS 

(Å) 

σtotal 

(Å) 

 M22 180 25 10.9 

 M14 90 23 10.2 

1 M15 60 23 9.0 

 M27 30 21 5.7 

 M28 15 19 4.1 

 M39 7 16 - 

 M20 120 - 23.2 

 M13 60 31 6.9 

2 M25 20 25 15.7 

 M29 10 22 31.5 

 M38 5 16 13.2 

 M31 90 38 17.4 

 M36 30 38 11.9 

3 M33 15 35 12.5 

 M35 8 32 26.9 

 M37 4 28 26.3 
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4.2.2 - Discussão Acerca dos Resultados de RBS 
 

 Os valores obtidos para a rugosidade total interfacial pelas simulações dos espectros 

de RBS correspondem na verdade à largura das interfaces das camadas mais perto da 

superfície do filme. Sabe-se que perto da superfície, e devido ao caracter cumulativo da 

rugosidade interfacial, a rugosidade total deve ser maior do que nas camadas intermédias. Daí 

que estes valores sejam bastante maiores do que os correspondentes (na maioria dos casos) 

obtidos pelas simulações dos espectros de XRD em altos ângulos.  

 É preciso ter cautela quando se tenciona comparar a largura total da interface 

calculada por RBS (σRBS) com a rugosidade determinada por XRD em altos ângulos (σtotal). 

Principalmente porque, a rugosidade obtida na simulação dos espectros de raios-X em altos 

ângulos é uma rugosidade média restringida a um volume definido pelo tamanho do 

comprimento de coerência dos raios-X; na maior parte dos casos, este comprimento de 

coerência está correlacionado com a dimensão do grão. Esta rugosidade média corresponde à 

rugosidade rms calculada com base nos valores das larguras a meia altura das flutuações 

contínuas e discretas desenvolvidas nas interfaces e dentro das camadas individuais. Em 

condições ideais, sem rugosidade cumulativa, a distância da interface deduzida pelas 

simulações dos espectros de RBS (σRBS) deve corresponder aproximadamente ao dobro do 

desvio padrão (σtotal) extraído pelas simulações dos espectros de XRD em altos ângulos. 

 


