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Figura 3.3.14 – Micrografia de HRTEM da secção de corte de uma amostra em multicamadas 
de Ti0,4Al0,6N/Mo crescida com Λ=6,0 nm e uma tensão de polarização de – 40 V. No interior 
desta imagem encontra-se uma montagem onde na parte central figura um difractograma 
electrónico (SAD) tirado na referida secção de corte. Este padrão de difracção elucida-nos 
acerca das principais reflexões existentes, sendo possível visualizar arcos no anel 
correspondente à forte textura dos planos (111) de Ti0,4Al0,6N. Adicionalmente, realizaram-se 
duas difracções em campo escuro sobre os anéis correspondentes às reflexões principais, (111) 
e (200), possibilitando uma análise acerca da morfologia dos respectivos grãos. As camadas 
mais escuras correspondem ao Mo dado este material ter um maior factor de estrutura. 

 

 Na fig. 3.3.14 encontra-se uma micrografia tirada em TEM de alta resolução 

(HRTEM), operando a 300 kV, onde se pode estudar a secção de corte de uma multicamada 

de Ti0,4Al0,6N/Mo crescida com Λ=6,0 nm (medido por XRD em baixos ângulos) e com uma 

tensão de polarização de – 40 V. No canto inferior esquerdo está ilustrada uma montagem em 

que na parte central figura um difractograma por electrões (SAD) tirado na referida secção de 

corte. Este padrão de difracção elucida-nos acerca das principais reflexões existentes, sendo 

possível visualizar arcos no anel correspondente à forte textura dos planos (111) de 

Ti0,4Al0,6N. Nesse anel, (111), a intensidade luminosa dos pontos é mais forte na direcção de 

crescimento da multicamada, i.e. perpendicularmente às interfaces. Este facto já tinha sido 

considerado na secção 2.2 quando se estudou a evolução dos padrões de XRD em altos 

ângulos em função do potencial de polarização para esta série de multicamadas (fig. 2.2.6). A 

estrutura lamelar é evidente, porém a evolução do crescimento das sucessivas colunas está 
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fortemente condicionado pelo restringimento do crescimento colunar típico para estas 

condições de deposição e também pela elevada desordem estrutural de longo alcance que se 

traduz num perfil ondulado das interfaces. As camadas mais escuras correspondem ao Mo 

dado este material ter um maior factor de estrutura. Adicionalmente, realizaram-se duas 

difracções em campo escuro sobre os anéis correspondentes às reflexões principais, (111) e 

(200) de Ti0,4Al0,6N, possibilitando uma análise acerca da morfologia dos respectivos grãos. 

Pela análise destas últimas figuras conclui-se que o diâmetro médio das colunas é da ordem 

dos 20-30 nm, estando de acordo com os valores deduzidos pelo cálculo dos padrões de XRD 

em altos ângulos e ilustrados na tabela 2.2.3. Os grãos correspondentes à textura (200) de 

Ti0,4Al0,6N estão orientados de uma forma mais aleatória, contrastando com a orientação mais 

homogénea dos grãos relativos à textura (111) de Ti0,4Al0,6N, que é paralela à direcção de 

crescimento da multicamada. Dado que os pontos dos anéis formam conjuntos discretos 

espera-se que nestas condições o tamanho de grão seja superior a 10 nm.  

 

 
 

Figura 3.3.15 – Micrografia de HRTEM da secção de corte  da mesma amostra da fig. 3.3.14, 
sendo agora a zona escolhida a da interface entre o substrato de Si (100) e o filme. No interior 
desta imagem encontra-se um difractograma electrónico (SAD) tirado na referida secção de 
corte e abrangendo a interface com o substrato. 

 

 Ainda referente à mesma amostra, na fig. 3.3.15 encontra-se outra micrografia de 

HRTEM tirada na secção de corte que abrange a interface entre o substrato de silício (100) e o 

Si 

Filme 
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filme em multicamadas. Pela observação do padrão de difracção no interior desta figura 

conclui-se que nas primeiras camadas os grãos das várias texturas cristalinas crescem de uma 

forma aleatória e com um tamanho de grão menor. Consequentemente, o diâmetro das colunas 

é menor, oscilando entre os 10-15 nm. À medida que as colunas crescem continuamente do 

substrato até à superfície, estas tornam-se mais largas, característica dos filmes com 

crescimento colunar da zona T de Thornton [3,4]. Juntamente com os padrões anelares da 

multicamada policristalina pode-se ver os pontos de difracção na rede recíproca do substrato 

de silício (100). 

 Ao aumentar-se o potencial negativo aplicado ao porta-substratos de –40 V para –60 V 

verifica-se um aumento significativo na largura das colunas aliado a um crescimento mais 

plano dentro destas. A fig. 3.3.16 evidencia este melhoramento para o caso de uma amostra 

crescida com as restantes condições idênticas à da fig. 3.3.14 e 3.3.15 (excepto a polarização) 

e com Λ=5,9 nm. Pela observação do difractograma electrónico incluído no canto inferior 

direito conclui-se que a forte textura Ti0,4Al0,6N (111) da amostra anterior desvaneceu-se 

dando lugar agora a uma combinação de texturas dominantes de (111) e (200), como se viu na 

fig. 2.2.6, sendo porém a reflexão (111) ainda a mais intensa.  

 

 
 
Figura 3.3.16 – Micrografia de HRTEM da secção de corte de uma amostra em multicamadas 
Ti0,4Al0,6N/Mo crescida com Λ=5,9 nm e uma tensão de polarização de – 60 V. No interior 
desta imagem encontra-se um padrão de difracção por electrões (SAD) tirado na referida 
secção de corte. 
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 De modo a se poder estimar o tamanho de grão da estrutura referente à amostra da 

figura anterior ampliou-se uma zona dessa figura, como está ilustrado na fig. 3.3.17. Pela 

referida análise determinou-se um diâmetro médio das cristalites como sendo de 15 nm; 

novamente, de acordo com os dados da tabela 2.2.3. Contudo, e devido ao efeito de 

sobreposição com outros grãos, este valor será um limite inferior para o tamanho de grão. 

 
 

Figura 3.3.17 – Exemplo da determinação do tamanho de grão numa ampliação da secção de 
corte da fig. 3.3.16 anterior. Os diâmetros ilustrados correspondem a (a) 24 nm, (b) 13 nm e (c) 
15 nm. 

 

 
 
Figura 3.3.18 – Micrografia de HRTEM da secção de corte de uma amostra em multicamadas 
Ti0,4Al0,6N/Mo crescida com Λ=6,0 nm e uma tensão de polarização de – 80 V. No interior 
desta imagem encontra-se um difractograma electrónico (SAD) tirado na referida secção de 
corte. 
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Ao elevar-se o potencial negativo para – 80 V, e consequente aumento no nível de 

bombardeamento iónico na superfície do filme em crescimento, aumenta-se 

fundamentalmente a mobilidade atómica e consegue-se a desejada transição do crescimento 

desordenado e distorcido em ilha tridimensional para o almejado crescimento planar camada-

a-camada. O bombardeamento intenso causa uma maior densificação da estrutura cristalina e 

supressão da estrutura colunar, tendo como consequência directa a diminuição na rugosidade 

interfacial, como está patente na fig. 3.3.18.  

Pelo padrão de difracção electrónico que consta na fig. 3.3.18 é possível distinguir 

uma luminosidade mais intensa nos pontos correspondentes ao anel da reflexão (200) de 

Ti0,4Al0,6N, em concordância com a mudança de textura verificada na fig. 2.2.6. O tamanho 

destes pontos é maior e distribuem-se mais uniformemente no anel correspondente à reflexão 

(200), sugerindo que o tamanho de grão é mais reduzido 

 De modo a se poder determinar com exactidão a que família de planos correspondem 

as franjas planares visíveis por TEM na secção de corte da fig. 3.3.18 decidiu-se ampliar uma 

zona da referida secção  e consequentemente estudá-la. O resultado encontra-se na fig. 3.3.19. 

 

 

Figura 3.3.19 – Ampliação de uma 
zona referente à secção de corte 
ilustrada na fig. 3.3.18. Nesta 
imagem encontra-se para ambos 
materiais, Ti0,4Al0,6N e Mo, a 
identificação da origem das franjas 
planares que são visíveis por TEM. 
As direcções correspondentes aos 
vectores perpendiculares ao plano 
paralelo de cada interface foram 
deduzidas pelo estudo da 
transformada de Fourier da referida 
imagem. 

 

 Foi possível identificar as franjas por uma técnica de difracção aliada ao 

processamento digital de imagem. Assim, o primeiro passo foi realizar a transformada de 

Fourier à imagem TEM da zona correspondente à fig. 3.3.19, obtendo-se o padrão de pontos 

de difracção característico da difracção electrónica por transmissão para um cristal fcc, que se 

encontra no canto inferior direito da fig. 3.3.20. A imagem de fundo que se encontra nessa 

figura (3.3.20) é análoga à 3.3.19 só que desprovida do contraste provocado pelos diferentes 
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valores de factor de estrutura de ambos os materiais. Isto conseguiu-se ao realizar a 

transformada de Fourier inversa sobre padrão de pontos referido atrás, porém bloqueando-se o 

sinal de feixe directo (ponto central). Para se fazer uma experiência de difracção “digital”, 

transformada de Fourier na imagem, onde a informação de fase é perdida, deve-se escolher 

uma zona com dimensões de um quadrado de modo que a dimensão lateral resulte num inteiro 

de 2x, por exemplo: 128×128, 256×256 ou 512×512 pixel, etc.  

 

Figura 3.3.20 – Imagem da 
secção de corte ilustrada na fig. 
3.3.19 anterior porém desprovida 
de contraste entre as camadas de 
Ti0,4Al0,6N e Mo. Este artefacto 
foi conseguido ao aplicar-se a 
transformada de Fourier inversa 
sobre o padrão de pontos de 
difracção (ver canto inferior 
direito), bloqueando-se o feixe 
directo. Padrão que por sua vez 
resultou da transformada de 
Fourier da imagem da fig. 3.3.19.  

 

Figura 3.3.21 – Padrão de pontos 
de difracção característico de um 
monocristal fcc em que o feixe de 
electrões está segundo a direcção 
[011], perpendicular ao plano do 
papel. Através desta imagem [9] e 
da correspondente que se obteve 
pela transformada de Fourier 
sobre a imagem da fig. 3.3.19 
conclui-se sobre a origem das 
franjas planares do Ti0,4Al0,6N 
como sendo da família {111}, que 
o plano paralelo às interfaces é da 
família {100} e que o vector 
perpendicular às interfaces está 
segundo <001>. 

O segundo passo requerido para a identificação das franjas planares consistiu na 

procura do padrão correspondente tabelado para monocristais fcc. Deste modo, na fig. 3.3.21 

pode-se observar um padrão de pontos de difracção característico de um monocristal fcc em 

que o feixe de electrões está segundo a direcção [011], i.e. perpendicular ao plano do papel 

[9]. Através desta imagem e da correspondente que se obteve pela transformada de Fourier 
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sobre a imagem da fig. 3.3.19, conclui-se que as franjas planares do Ti0,4Al0,6N pertencem à 

família {111} dado que o menor ângulo que fazem entre si é de ~70º, que o plano paralelo às 

interfaces é da família {100} e que o vector perpendicular às interfaces está segundo <001>. 

Pela observação cuidadosa da fig. 3.3.20 é possível constatar que as franjas planares obliquas 

são coerentes nas interfaces, i.e. atravessam várias camadas sem serem deflectidas 

substancialmente, e quando o acontece a deflexão é menor do que 5º. Este facto pressupõe 

que para que ocorra esta coerência a rede cristalina bcc do Mo tem que se ajustar à fcc do 

Ti0,4Al0,6N de modo a explicar a relação epitaxial encontrada para essa zona da amostra.  

Dado que os materiais constituintes das multicamadas são não-isoestruturais, com 

parâmetros de rede bem distintos (aTiAlN= 4,17 Å, aMo= 3,16 Å – medidas feitas em filmes 

monolíticos por XRD em altos ângulos, crescidos com uma polarização do porta-substratos de 

–100 V) essa relação epitaxial existe, porém não é evidente. Sabe-se que pelos resultados de 

XRD, para condições de produção específicas, conseguem-se obter filmes policristalinos 

texturados onde nos grãos responsáveis pela textura principal existe um bom ajuste entre 

parâmetros de rede (desajuste <6%). Este facto é fruto da orientação epitaxial no grão onde os 

planos cristalinos (001)TiAlN são paralelos aos (110)Mo no  plano de crescimento e as 

orientações <110>TiAlN e <111>Mo coincidem. Isto só é possível porque aTiAlN≈ 2 aMo; após a 

célula unitária do Mo rodar 45º em torno de [001] ela ajusta-se melhor à fcc do TiAlN. Esta 

transformação está ilustrada na figura 3.3.22. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 3.3.22 – Ilustração da relação epitaxial cubo-sobre-cubo encontrada dentro da maioria 
dos grãos policristalinos pertencentes às multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo. Após uma rotação 
de 45 º em torno do eixo [001] a célula bcc do Mo ajusta-se melhor à fcc do TiAlN, sendo o 
desajuste final <6%. 
 

aTiAlN=4,17 Å 

aMo=3,16 Å 
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 Assim, e pela observação dos padrões de pontos de difracção tabelados para um 

monocristal bcc [9] conclui-se que aquele que melhor se ajusta à orientação das franjas de Mo 

da fig. 3.3.18 é o que se encontra ilustrado na fig. 3.3.23. Nesta situação o feixe de electrões 

encontra-se na direcção [010] e quer as franjas paralelas às interfaces quer as franjas oblíquas 

pertencem à família de planos {110}; todas as franjas fazem um (menor) ângulo de 60º entre 

si.  

 

Figura 3.3.23 – Padrão de pontos 
de difracção característico de um 
monocristal bcc em que o feixe de 
electrões está segundo a direcção 
[010], perpendicular ao plano do 
papel. Através desta imagem [9] e 
da correspondente que se obteve 
pela transformada de Fourier 
sobre a imagem da fig. 3.3.19 
conclui-se sobre a origem das 
franjas planares do Mo como 
sendo da família {110} e que o 
vector perpendicular às interfaces 
está segundo <011>. 

 Até agora, nesta série de amostras, não se falou nos anéis correspondentes às reflexões 

principais do Mo existentes nos padrões de difracção electrónicos dado que, e pela relação 

epitaxial descrita atrás, os anéis correspondentes à reflexão dominante (110) de Mo coincidem 

parcialmente com a reflexão (200) de Ti0,4Al0,6N. 

Estes resultados estão em conformidade com a evolução dos espectros de XRD em 

altos ângulos da fig. 2.2.6, onde se constatou haver uma mudança de textura nas camadas de 

Ti0,4Al0,6N  de (111) para (200) à medida que o potencial negativo passava de – 60 V para –80 

V. Outra ocorrência que se tinha verificado nessa fig. 2.2.6 foi um alargamento dos picos de 

difracção, tendo sido explicado como tendo origem em efeitos de tamanho reduzido do grão. 

Situação esta que agora se confirma através das imagens de TEM para –80 V, onde a estrutura 

colunar desvaneceu e o tamanho de grão é de facto muito reduzido (< 10 nm). 

 É importante referir que os dados estruturais de XRD e AFM correspondentes a estas 

amostras com Λ≈6 nm estão descritos nas tabelas 2.2.3, 2.4.5, e 3.1.2; que podem ser 

consultadas para qualquer esclarecimento. As imagens de TEM seguintes (figuras 3.3.24 a 

3.3.33) correspondem a amostras com períodos de 4, 2,4 e 1,6 nm, cujos dados estruturais de 

XRD, RBS e AFM foram descritos nas tabelas 2.2.1, 2.2.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.6.3, 3.1.1 e 3.1.3. 


