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2.2.5 – Resultados Experimentais de XRD em Altos Ângulos 

   

Antes de se produzirem as multicamadas houve um trabalho exaustivo relacionado 

com a obtenção das melhores condições de deposição de filmes monolíticos dos materiais que 

iriam constituir a multicamada. Parâmetros como as pressões parciais dos gases de trabalho 

(Ar) e reactivo (N2), polarização dos substratos, temperatura de deposição, correntes nos 

alvos, limpeza das amostras, foram minuciosamente estudados e os filmes finos resultantes 

sujeitos a diversas caracterizações mecânicas e estruturais. Dentro da caracterização estrutural 

a mais importante foi a da técnica XRD. Esta técnica permitiu estabelecer as condições para 

se depositarem filmes policristalinos de boa qualidade e com a textura desejada. Na fig. 2.2.3 

encontram-se dois espectros de XRD em altos ângulos referentes a dois filmes finos de TiAlN 

monolítico, depositados em substratos de silício (100) e preparados com dois potenciais 

diferentes aplicados ao porta-substratos. À medida que se varia esse potencial de polarização 

de –50 V para –60 V a amostra mostra-se menos texturada e com um caracter policristalino 

mais preponderante. O aumento do bombardeamento iónico fomenta o crescimento 

competitivo de grãos de diferentes texturas, daí o surgimento do pico (200) face à forte 

textura de (111) na amostra com o potencial de –50 V. Os parâmetros de rede obtidos para o 

Ti0,4Al0,6N são a-50V=0,416 nm e a-60V=0,417 nm, para os potenciais de –50 V e –60 V 

respectivamente.  
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Figura 2.2.3 – Espectros 
de XRD em altos 
ângulos referentes a duas 
amostras monolíticas de 
Ti0,4Al0,6N, crescidas nas 
mesmas condições em 
substratos de silício 
(100) porém com 
polarizações de substrato 
diferentes e com uma 
espessura total de 1,7 
µm. Na mesma figura 
está assinalado a 
tracejado as direcções 
correspondentes aos 
planos de crescimento 
(111) e (200).  

 A referida composição deste material foi determinada pela análise de RBS nestas 

amostras, como se vai explicar na secção 2.6. Sabe-se que para estruturas cúbicas de faces 
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centradas tipo NaCl B1, comuns ao TiN e TiAlN, a direcção [111] é a que exibe uma 

estrutura colunar conjunta mais densa enquanto que a [001] é a mais aberta à canalização 

iónica [15,16], sendo os planos cristalográficos com menor energia de superfície os (200)§. 

Este facto deve-se a que em situações de canalização iónica mais aberta, e dado que a colisão 

em cascata é extremamente anisotrópica, a energia iónica distribui-se de um modo mais 

uniforme e num volume maior em profundidade, originando menor distorção na rede. Os 

planos ortogonais a esta direcção de canalização iónica tem uma probabilidade maior de 

sobreviver, logo está-se a contribuir para que a textura correspondente aos planos (200) seja a 

dominante em condições de crescimento em que a mobilidade atómica seja o suficiente para 

formar cristalites compostas por planos atómicos de energia superficial menor durante a 

nucleação.  
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Figura 2.2.4 – Espectros de 
XRD em altos ângulos 
referentes a duas amostras 
monolíticas de Mo, crescidas 
nas mesmas condições 
porém com pressões parciais 
de Ar diferentes e com uma 
espessura total de 2,8 µm 
(0,6 Pa) e 1,2 µm (0,5 Pa). 
Na mesma figura está 
assinalado a tracejado as 
direcções principais 
correspondentes aos planos 
de crescimento. Os 
asteriscos designam a 
posição de picos relativos ao 
substrato de aço rápido. 

 

 Para o Mo fez-se uma análise análoga, porém relativamente mais simples dado que 

prescinde-se do gás reactivo. Na fig. 2.2.4 encontram-se dois espectros de XRD em altos 

ângulos referentes a dois filmes finos de Mo monolítico depositados em substratos de aço 

rápido, preparados com dois valores diferentes de pressão para o gás de trabalho (Ar): 0,5 e 

0,6 Pa. À medida que se aumenta a pressão parcial do Ar de 0,5 para 0,6 Pa os filmes ficam 

cristalográficamente menos texturados e observa-se o surgimento de orientações diferentes 

para os grãos cristalinos, {(200); (211); (310)}, para além da predominante no caso do filme 

produzido com a pressão mais baixa, (110). Isto deve-se ao facto que ao diminuirmos a 

                                                 
§ Partindo do pressuposto que para a temperatura de deposição (T≈250 ºC) as tensões intrínsecas (não térmicas) 
sejam grandes [17]. 
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pressão do gás de trabalho estamos a aumentar o bombardeamento iónico, dado que o 

aumento do percurso livre aumenta, e ao mesmo tempo a intensificar a textura. O parâmetro 

de rede do Mo diminuiu ligeiramente de 0,317 para 0,316 nm quando a pressão parcial do Ar 

aumentou de 0,5 para 0,6 Pa, dado que ao reduzir-se o bombardeamento iónico estamos 

também a contribuir para que as tensões sejam menores. Quando se tem uma tensão em 

compressão biaxial as distâncias interplanares são deformadas em tracção relativamente ao 

seu valor livre de tensões. Tal como sucedeu no caso dos filmes monolíticos de TiAlN ao 

aumentar-se o potencial de polarização de –50 V para –60 V. 

Com base nos resultados patentes nas figuras 2.2.3 e 2.2.4 optou-se por incluir na 

multicamada um cerâmico policristalino em que as fronteiras de grão junto com as múltiplas 

interfaces possam enaltecer as propriedades mecânicas vindouras das multicamadas, logo para 

potenciais de polarização entre –60 V e –100 V. Enquanto que para o Mo, material mais 

dúctil, optou-se por utilizar as condições de deposição que favorecem um crescimento 

fortemente texturado. Dado que o factor de estrutura do Mo triplica o do TiAlN, espera-se 

deste modo que o contraste seja mais acentuado ao crescermos filmes texturados de Mo. 

 Na fig. 2.2.5 encontram-se espectros de XRD em altos ângulos referentes a uma série 

de multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo crescidas em substratos de silício (100), com 250 

bicamadas e Λ≈4 nm. Todas as amostras foram crescidas nas mesmas condições com a 

excepção da polarização do porta-substratos que variou entre 0 e –100 V. Na mesma figura 

está assinalado a tracejado as direcções principais de crescimento correspondentes aos planos 

cristalográficos de Ti0,4Al0,6N (111) e (200). Tal como se tinha verificado para o caso dos 

filmes monolíticos de Ti0,4Al0,6N à medida que se aumenta o valor do potencial negativo de 0 

para –100 V assistimos a uma mudança de textura de (111) para (200); mais precisamente, 

essa mudança ocorre de uma forma análoga à do Ti0,4Al0,6N ao passar de –50 V para – 60 V.  

A existência de picos satélites bem definidos é indicadora de uma boa cristalinidade da 

amostra, bem como de uma boa modulação química da multicamada. A função R(θ), descrita 

atrás na eq. 2.2.5, é responsável pela modulação das intensidades dos picos registados nos 

espectros de altos ângulos. Esta função desenvolve-se a partir da existência de camadas 

cristalinas com distâncias interplanares bem definidas, sendo obviamente influenciada pela 

ordem estrutural intracamada. Se por acaso o material fosse amorfo não se observariam picos 

em altos ângulos, contudo existiriam picos associados a reflexões de Bragg em baixos 

ângulos, devido ao efeito modulador do factor de forma atómico. Dado que o factor de forma 

atómico do Ti0,4Al0,6N (fTiAlN≈12) é bastante diferente do correspondente ao Mo (fMo≈42), 
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espera-se então que os espectros de difracção de raios-X tenham um bom contraste, 

facultando uma análise detalhada da sua estrutura. Apesar desse contraste não se espera o 

surgimento de muitos picos satélites dado que o factor de estrutura do Mo é demasiado 

superior ao de Ti0,4Al0,6N, o que de uma certa forma obscurece a contribuição para a 

modulação deste último material. De facto, ao observarmos a fig. 2.2.5 não é possível 

discernir mais de 3 ordens de picos satélites. Há medida que se aumenta o potencial negativo 

existe um alargamento do pico central o que indica que o tamanho do grão está a ser 

reduzido. Este facto deve-se a que com o aumento do bombardeamento iónico a estrutura 

colunar fica mais compacta dado que os poros intercolunares desaparecem. 
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Figura 2.2.5 – Espectros 
de XRD em altos ângulos 
referentes a uma série de 
multicamadas de 
Ti0,4Al0,6N/Mo depositadas 
em substratos de silício 
(100), com 250 bicamadas 
e Λ≈4 nm. Todas as 
amostras foram crescidas 
nas mesmas condições 
com a excepção da 
polarização do porta-
substratos. Na mesma 
figura está assinalado a 
tracejado as direcções 
principais correspondentes 
aos planos de crescimento 
de Ti0,4Al0,6N (111) e 
(200).  

 Na fig. 2.2.6 estão ilustrados espectros de XRD em altos ângulos referentes a uma 

outra série de multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo depositadas em substratos de silício (100), 

com 250 bicamadas e Λ≈6 nm. Todas as amostras foram crescidas nas mesmas condições 

com a excepção da polarização do porta-substratos. Na mesma figura está assinalado a 

tracejado as direcções principais correspondentes aos planos de crescimento (111), (110) e 

Λ=4 nm 
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(200). A evolução da textura originada pela modulação das multicamadas é análoga à referida 

para as multicamadas com Λ≈4 nm ilustradas na fig. 2.2.5 anterior, se bem que a mudança de 

textura ocorre para um potencial ligeiramente superior. Em ambas as séries de multicamadas 

os picos satélites do lado direito estão melhor resolvidos. Este facto deve-se a que entre 0V e 

–60 V a desordem estrutural dentro das camadas de Mo seja maior que a correspondente nas 

camadas de Ti0,4Al0,6N; dado que a desordem estrutural referente a um material influencia a 

resolução dos picos satélites do outro material.  
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Figura 2.2.6 – Espectros 
de XRD em altos ângulos 
referentes a uma série de 
multicamadas de 
Ti0,4Al0,6N/Mo depositadas 
em substratos de silício 
(100), com 250 bicamadas 
e Λ≈6 nm. Todas as 
amostras foram crescidas 
nas mesmas condições 
com a excepção da 
polarização do porta-
substratos. Na mesma 
figura está assinalado a 
tracejado as direcções 
principais correspondentes 
aos planos de crescimento 
(111), (110) e (200).  

Dado que entre 0 V e – 60 V o pico de Ti0,4Al0,6N (111) deveria estar do lado esquerdo 

do pico central e há ausência de picos satélites nessa zona, contrastando com os picos satélites 

até à terceira ordem no lado direito, conclui-se que as camadas que tem mais desordem 

estrutural são as de Mo. Essa desordem pode ser traduzida numa incerteza no número total de 

planos crescidos, rugosidade intracamada ou intermistura nas interfaces. Entre –60 V e –100 

V ocorre a mudança de textura e agora o pico de Ti0,4Al0,6N (111) deveria surgir do lado 

direito do pico central da modulação da multicamada, onde existem picos satélites de uma 

ordem. É difícil de dizer para já se as camadas de Ti0,4Al0,6N são as que tem mais desordem 

dado que a contribuição do Mo para a modulação é muito forte e a intensidade dos picos 

satélites é muito reduzida. 

Λ= 6 nm
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Nessa mesma fig. 2.2.6 pode-se constatar que, e analogamente ao que sucedeu na fig. 

2.2.5, à medida que o potencial de polarização dos substratos aumenta a largura o pico central 

também aumente, sendo o aumento para esta segunda série de multicamadas mais evidente. 

Mais uma vez o efeito de redução no tamanho de grão provoca o alargamento desses picos; 

como se vai provar mais à frente nesta secção. 
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Figura 2.2.7 – Espectros 
de XRD em altos ângulos 
referentes a uma série de 
multicamadas de 
Ti0,4Al0,6N/Mo depositadas 
em substratos de silício 
(100), com 250 bicamadas 
e períodos de modulação 
diferentes na gama de 1,4-
4,8 nm. Todas as amostras 
foram crescidas nas 
mesmas condições e com 
uma polarização do porta-
substratos de –100 V, daí 
que a textura dominante 
corresponda à direcção 
[001] de Ti0,4Al0,6N.  

 Uma terceira série de resultados de XRD em multicamadas pode ser vista na fig. 2.2.7. 

Aqui os espectros de XRD em altos ângulos referem-se a uma série de multicamadas de 

Ti0,4Al0,6N/Mo crescidas em substratos de Silício (100), com 250 bicamadas e períodos de 

modulação diferentes na gama de 1,4-4,8 nm, onde a textura dominante é dominada pela 

direcção preferencial de crescimento [001] do Ti0,4Al0,6N, como se tinha verificado nas 

figuras 2.2.5 e 2.2.6 aquando da mudança de textura. Todas as amostras foram crescidas nas 

mesmas condições e com uma polarização do porta-substratos de –100 V. Pode-se verificar 

que os espectros diferem essencialmente na intensidade dos picos satélites que revela dois 

pormenores: primeiro, conclui-se pelas razões já descritas atrás que as camadas de Ti0,4Al0,6N 

devem ter uma desordem estrutural maior; segundo, que essa desordem estrutural aumenta à 

medida que o período de modulação decresce. Com efeito, para períodos demasiado pequenos 
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há uma incerteza muito grande no número de planos atómicos crescidos, e à medida que o 

período tende para zero a modulação química da multicamada deteriora-se e passa a 

prevalecer um compósito constituído pelos dois materiais.  
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Figura 2.2.8 – Espectros 
de XRD em altos ângulos, 
referentes a três amostras 
da fig. 2.2.7 anterior,   
ampliados para a zona do 
crescimento preferencial 
da multicamada, de modo 
a obter-se uma melhor 
resolução nos picos 
satélites. 

Na fig. 2.2.8 encontram-se ampliações de três espectros de XRD em altos ângulos 

referentes a três amostras da fig. 2.2.7 anterior, ampliados para a zona do crescimento 

preferencial da multicamada. Deste modo pode-se obter uma melhor resolução nos picos 

satélites e a confirmação da redução do seu número e da sua intensidade à medida que o 

período de modulação da multicamada decresce, bem como realizar uma análise à desordem 

estrutural nas interfaces; como foi explicado no parágrafo anterior. 

O posicionamento angular quer do pico central quer dos seus satélites num espectro 

XRD em altos ângulos referentes a uma multicamada são o ponto de partida para a 

caracterização estrutural da amostra em análise. Na fig. 2.2.2 atrás ilustrou-se o espectro 

relacionado com uma das amostras já descritas nas fig. 2.2.7 e 2.2.8, para o caso concreto de 

uma multicamada Ti0,4Al0,6N/Mo com Λ=2,8 nm e crescida com uma polarização de substrato 

de –100 V. Esta amostra vai servir como exemplo de uma caracterização estrutural, com o 

formalismo descrito na secção anterior. Para o efeito vai-se utilizar um programa de cálculo 

da intensidade de difractogramas por raios-X (ver fig. 2.2.9). 

 
 

 

Figura 2.2.9 – Programa 
SLERFWIN de cálculo 
dos padrões das 
intensidades de XRD em 
altos ângulos, relativos a 
materiais estruturados em 
multicamadas [14].  
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 O programa SLERFWIN [14] (fig. 2.2.9) permite calcular os padrões de XRD e 

compará-los com os espectros obtidos experimentalmente, utilizando um formalismo baseado 

no modelo cinemático de multicamadas imperfeitas já descrito. O procedimento consiste em 

calcular a intensidade difractada, resolvendo numericamente as equações que descrevem os 

espectros, efectuando-se de seguida uma comparação com o espectro experimental. O 

primeiro parâmetro a ser calculado é o valor do período de modulação (Λ), ou célula unitária 

da multicamada. Para tal teremos que saber à partida uma estimativa para os valores das 

distâncias interplanaraes (dA e dB) de ambos os materiais A/B; podem-se usar numa primeira 

aproximação os valores correspondentes aos materiais na sua forma monolítica (bulk), 

refinando-os posteriormente. Assim, é possível utilizar a eq. 2.2.3 para o cálculo de NA e NB 

separadamente, ao reescrevê-la do seguinte modo: 

B

AA
B d

dN
N

−Λ
=  Eq. 2.2.13 

e de seguida substitui-la na eq. 2.2.7 de modo a obtermos: 

( )
( )BA

B
A ddd

ddN
−
−Λ

=  Eq. 2.2.14 

AB N
d

N −
Λ

=  Eq. 2.2.15 

 

 

Figura 2.2.10 – Posicionamento do pico central e dos picos satélites de uma multicamada de 
Ti0,4Al0,6N/Mo de modo a que o programa consiga calcular o Λ através da eq. 2.2.12. A 
amostra em análise tem Λ=2,8 nm e foi crescida com uma polarização de substrato de –100 V. 
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Após o conhecimento do valor de d , retirado do espectro XRD experimental através 

do posicionamento do pico central (eq. 2.2.7), e também de Λ, calculado através da eq. 2.2.12 

ao posicionar-se o pico central e os respectivos satélites (ver fig. 2.2.10), facilmente se podem 

empregar as equações 2.2.14 e 2.2.15 para o cálculo de NA e NB. 

Na fig. 2.2.11 encontram-se os restantes parâmetros estruturais inerentes ao 

formalismo cinemático apresentado, essenciais para o cálculo da intensidade difractada da 

multicamada em altos ângulos (2θ>15º). Os parâmetros editáveis são as distâncias 

interplanares (dTiAlN e dMo), o factor de estrutura de ambos os materiais (fTiAlN e fMo), 

densidade atómica (ρ), incerteza no número de camadas crescidas de cada material (σTiAlN e 

σMo), tamanho de grão (Dg) na direcção de crescimento e sua incerteza, meia largura da 

interface (σi) relativa ao grau de intermistura, flutuação na largura da interface e numero total 

de grãos para o cálculo da intensidade (Ng). As correcções para o factor de estrutura devido à 

dispersão anómala são introduzidas através de uma base de dados do programa. É importante 

referir que isto é um programa de cálculo da intensidade XRD para multicamadas e não ajusta 

o espectro experimental. Daí que o procedimento para cada amostra é bastante moroso, porém 

tem-se a certeza da validade física e estrutural do produto final, dado que se corre um menor 

risco de ajustar algo irreal e os parâmetros a serem calculados não se desviam muito do seu 

sentido físico.  

 

 

Figura 2.2.11 – Subrotina de 
cálculo da intensidade XRD 
da multicamada referente à 
fig. 2.2.10 anterior. Os 
parâmetros editáveis são as 
distâncias interplanares, 
factor de estrutura, densidade 
atómica, incerteza no número 
de camadas crescidas de cada 
material, tamanho de grão e 
sua incerteza, meia largura da 
interface (intermistura), 
flutuação na largura da 
interface e numero total de 
grãos para o cálculo. 

TiAlN Mo
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Como é possível observar na fig. 2.2.11, existem muitos parâmetros estruturais 

necessários ao cálculo dos espectros de XRD em altos ângulos. O ideal é ter-se uma noção 

quantitativa da maior parte deles, de modo a obterem-se resultados fisicamente consistentes o 

mais rápido possível. A estratégia usual consiste em primeiro acertar a largura e forma dos 

picos ao editarem-se os valores dos parâmetros relativos à incerteza do número de planos 

atómicos depositados por cada material, seguido dos referentes ao tamanho de grão e seu 

desvio padrão. Posteriormente pode-se introduzir valores para a distância de intermistura 

(meia largura da interface em monocamadas) nas interfaces dos dois materiais. Quando os 

picos já tiverem uma forma semelhante aos do espectro experimental pode-se então alterar os 

valores de dTiAlN e dMo, até se obter uma boa aproximação entre o padrão experimental e o 

calculado, como está exemplificado na fig. 2.2.12. 

 

 Figura 2.2.12 – Após o cálculo da intensidade difractada, com os parâmetros da fig. 2.2.11 
anterior, o programa exporta os pontos calculados e visualiza-os num gráfico, bem como os 
referentes ao espectro experimental por comparação. 
 

O programa SLERFWIN tem uma subrotina de ajuste que permite refinar os valores 

das distâncias interplanares, dTiAlN e dMo, mantendo fixos todos os outros parâmetros. A 

estratégia neste passo é só utilizar este procedimento quando todos os parâmetros editáveis já 

estiverem determinados com a excepção da distância de intermistura. Assim, para diferentes 

valores da meia largura da interface (0; 0,5; 1; 1,5 ... planos atómicos) corre-se a subrotina de 

Monte Carlo [18,19] de modo a ajustar-se dTiAlN e dMo e ao mesmo tempo o valor correcto da 

intermistura nas interfaces. O resultado do ajuste encontra-se no gráfico de contorno ilustrado 

na fig. 2.2.13 (para o caso da amostra relacionada com as figuras 2.2.10 a 2.2.12). Como 

medida quantitativa e qualitativa do ajuste, o programa fornece-nos um parâmetro 

denominado factor de ajuste (R), que quanto menor for melhor será o ajuste. Este factor é 

dado através da seguinte relação entre as intensidades experimentais (Iexp) e as calculadas 

(Icalc): 
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( ) ∑∑ −= exp

2

calcexp I/IIR  Eq. 2.2.16 

  

 
 
Figura 2.2.13 – Gráfico de contorno resultante do ajuste das distâncias interplanaraes dTiAlN 
(dA) e dMo (dB) correspondentes a uma multicamada de TiAlN/Mo, com 250 bicamadas e Λ=2,8 
nm. A mira indica o conjunto de valores com melhor ajuste para as distâncias interplanares, 
para o caso de uma largura da interface de 1,2 monocamadas. O programa além de efectuar o 
referido ajuste calcula simultaneamente o número de monocamadas de cada material, NTiAlN 
(nA) e NMo (mB), dentro de uma bicamada. 
 

O fruto deste cálculo e ajuste de parâmetros estruturais que se fez até agora para a 

amostra de Ti0,4Al0,6N/Mo com Λ=2,8 nm e crescida com uma polarização de substrato de –

100 V está representado na figura 2.2.14 a). Analogamente, realizaram-se outros cálculos para 

outras tantas amostras, estando ilustrado nas figuras 2.2.14 b) e c) mais dois exemplos deste 

estudo intensivo. Em b) o cálculo incidiu numa amostra de Ti0,4Al0,6N/Mo com Λ=3,9 nm e 

crescida com uma polarização de substrato de –40 V, enquanto  que em c) a amostra em 

questão tem  Λ=6,0 nm e foi crescida com uma polarização de substrato de –80 V. Como se 

pode ver nesta três figuras os espectros calculados ajustam-se bem aos experimentais, estando 

bem determinado o pico central e os picos satélites de menor ordem.  

 Na fig. 2.2.15 encontra-se um gráfico de contorno utilizado para o ajuste das 

distâncias interplanares da amostra cujo espectro experimental de XRD e respectivo cálculo 

está ilustrado na fig. 2.2.14 b). Tal como no gráfico de contorno da fig. 2.2.13, o ajuste das 

distâncias interplanares também faculta um novo cálculo para NTiAlN e NMo. Este 

procedimento é realizado para várias larguras da interface e número de grãos em análise para 

de pois se escolher o lote de resultados que se melhor ajustam ao espectro experimental. 
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Figura 2.2.14 – Espectros de 
XRD em altos ângulos e 
respectivos cálculos das 
intensidades com o programa 
SLERFWIN para amostras em 
multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo 
com (a) Λ=2,8 nm e crescida 
com uma polarização de 
substrato de –100 V, (b) Λ=3,9 
nm e crescida com uma 
polarização de substrato de –40 
V e (c) Λ=6,0 nm e crescida 
com uma polarização de 
substrato de –80 V. 

(c) 
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Figura 2.2.15 – Gráfico de contorno resultante do ajuste das distâncias interplanaraes dTiAlN 
(dA) e dMo (dB) de uma multicamada de Ti0,4Al0,6N/Mo. A mira indica o conjunto de valores 
com melhor ajuste para as distâncias interplanares de uma amostra (a mesma da fig. 2.2.14 b) 
com Λ=3,9 nm e crescida com uma polarização de substrato de –40 V. A largura de 
intermistura da interface considerada para esta simulação foi de 0,5 monocamadas. O programa 
além de efectuar o referido ajuste calcula simultaneamente o número de monocamadas de cada 
material, NTiAlN (nA) e NMo (mB), numa bicamada. 

 

 Para esta ultima amostra realizaram-se vários ajustes das distâncias interplanares dos 

planos paralelos à superfície da multicamada para vários valores da (meia) largura da 

interface. Para cada ajuste retirou-se o factor R (eq. 2.2.16) de modo a poder-se estudar 

graficamente a sua evolução com a variação da largura da interface. Este resultado está 

demonstrado na fig. 2.2.16, na qual se deduz que o mínimo de R corresponde ao melhor ajuste 

das distâncias interplanares e também simultaneamente ao melhor valor para a largura da 

interface devido à intermistura (2,0 monocamadas). 
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Figura 2.2.16 – Extrapolação 
da largura correcta da interface 
correspondente à multicamada 
em análise na fig. 2.2.15 
anterior. Para essa amostra 
realizaram-se vários ajustes com 
valores da meia largura da 
interface diferentes, entre 0 e 3 
monocamadas. O mínimo de R 
(melhor ajuste com a eq. 2.2.16) 
corresponde a uma meia largura 
da interface (σi) de 2,0 
monocamadas. 
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Após sabermos o valor quantitativo da intermistura nas interfaces pode-se calcular um 

valor aproximado para a rugosidade rms nas interfaces das multicamadas. Para o efeito 

utiliza-se uma expressão deduzida por Fullerton [20-22] onde figuram as incertezas e larguras 

utilizadas no cálculo das intensidades XRD: 

( ) ( )2MoMo
2

TiAlNTiAlN
2
irms dd ⋅σ+⋅σ+σ=σ  Eq. 2.2.17 

É importante referir que este parâmetro de rugosidade média tem uma validade lateral muito 

restrita, tendo uma coerência limitada pelo tamanho vertical do grão cristalino em análise. 

Fenómenos como a rugosidade cumulativa proveniente do substrato ou simplesmente pelo 

crescimento e coalescência dos grãos em ilhas faz com que a rugosidade real seja bem maior; 

como se vai ver mais adiante no Capítulo 3 nas secções relativas à microscopia por força 

atómica (AFM) e microscopia electrónica por transmissão (TEM).  

 Nas figuras 2.2.17 a 2.2.19 estão reunidos graficamente os parâmetros estruturais 

fundamentais extraídos pelo cálculo das intensidades dos espectros de XRD em altos ângulos 

nas duas séries de multicamadas em estudo nesta secção; a gama completa dos parâmetros 

estruturais calculados encontra-se exposta detalhadamente em três tabelas, 2.2.1 a 2.2.3, mais 

à frente. No primeiro desses gráficos (2.2.17) temos a evolução da meia largura da interface 

(σi), incerteza no crescimento de monocamadas de ambos os materiais (σTiAlN e σMo), 

rugosidade rms (eq. 2.2.17) e tamanho dos grãos cristalinos (Dg) em função do período de 

modulação para uma série de multicamadas Ti0,4Al0,6N/Mo crescidas com um potencial de 

polarização de –100 V; por uma questão de simplicidade, todos estes parâmetros estruturais 

estão expressos em número de monocamadas. Analogamente, e com os mesmos parâmetros, 

as figuras 2.2.18 e 2.2.19 mostram a evolução com o potencial aplicado ao porta-substratos 

para duas série distintas de multicamadas Ti0,4Al0,6N/Mo crescidas com Λ≈4 nm e  Λ≈6 nm. 

 Uma análise conjunta destas três figuras leva-nos a concluir que as incertezas no 

número de planos crescidos de ambos os materiais tem um comportamento análogo levando-

nos a concluir que é o Mo, numa bicamada Ti0,4Al0,6N/Mo, que contribui com maior 

desordem estrutural na interface. Para valores muito pequenos do período de modulação, 

Λ<2,8 nm, essa desordem deixa  de ter sentido físico dado que espera-se que a intermistura 

seja de tal ordem elevada que a modulação química da multicamada seja degenerada. Daí que 

o valor nulo da incerteza do número de planos crescidos para os menores períodos na fig. 

2.2.17 careça de significado físico, explicável somente pela dificuldade na sua determinação 

dado o nível elevado de intermistura presente. Relativamente  ao potencial negativo verifica-

se que σTiAlN e σMo diminuem com o seu aumento, levando-nos a concluir que o efeito do 
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aumento do bombardeamento iónico e subsequente mudança de textura leva ao crescimento 

de planos atómicos com menor desordem estrutural. 
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Figura 2.2.17 – Evolução de alguns parâmetros estruturais relativos às incertezas no número 
de monocamadas de ambos os materiais numa bicamada (σTiAlN e σMo), meia largura da 
interface devido à intermistura dos dois materiais (σi), rugosidade rms (eq. 2.2.17) e tamanho 
do grão (Dg), em função do período de modulação das multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo. Estes 
dados foram extraídos do cálculo dos padrões de XRD com o programa SLERFWIN e referem-
se a uma série de multicamadas crescidas nas mesmas condições e com períodos na gama dos 
1,4-5,8 nm. A evolução do tamanho de grão está referenciada ao eixo de ordenadas do lado 
direito. Todos os valores destes parâmetros estão referenciados em termos de monocamadas. 
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Figura 2.2.18 – Evolução de alguns parâmetros estruturais relativos às incertezas no número 
de monocamadas de ambos os materiais numa bicamada (σTiAlN e σMo), meia largura da 
interface devido à intermistura dos dois materiais (σi) rugosidade rms (eq. 2.2.17) e tamanho 
do grão (Dg), em função do potencial de polarização das multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo. Estes 
dados são referentes a uma série de multicamadas com Λ≈4 nm, crescidas nas mesmas 
condições exceptuando o potencial de polarização. A evolução do tamanho de grão está 
referenciada ao eixo de ordenadas do lado direito. Todos os valores destes parâmetros estão 
referenciados em termos de monocamadas. 
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Figura 2.2.19 – Evolução de alguns parâmetros estruturais relativos às incertezas no número 
de monocamadas de ambos os materiais numa bicamada (σTiAlN e σMo), meia largura da 
interface devido à intermistura dos dois materiais (σi) rugosidade rms (eq. 2.2.17) e tamanho 
do grão (Dg), em função do potencial de polarização das multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo. Estes 
dados são referentes a uma série de multicamadas com Λ≈6 nm, crescidas nas mesmas 
condições exceptuando o potencial de polarização. A evolução do tamanho de grão está 
referenciada ao eixo de ordenadas do lado direito. Todos os valores destes parâmetros estão 
referenciados em termos de monocamadas. 

 

 A evolução da rugosidade rms, quer com o período de modulação quer com o 

potencial negativo aplicado ao porta-substratos, corrobora com o que já foi explicado em 

termos de desordem interfacial. No caso da evolução da rugosidade com o Λ verifica-se que 

este parâmetro diminui com o decréscimo de Λ até um valor crítico (Λc≈4 nm), a partir do 

qual aumenta novamente à medida que Λ tende para zero. Apesar deste novo aumento a 

rugosidade total para o período mais pequeno (1,4 nm) é de 2,0 nm, i.e. 50% menor do que 

para o período maior (5,8 nm). A explicação prende-se com dois factos: primeiro à medida 

que se diminui o período diminui-se também o número de planos atómicos (monocamadas) e 

consequentemente a sua incerteza, como foi visto no parágrafo anterior. Se existe uma largura 

de intermistura nas interfaces diferente de zero o seu comportamento há-se ser idêntico ao da 

rugosidade rms dado que este parâmetro é o mais importante no cálculo da desordem 

estrutural total; pela observação da fig. 2.2.17 verificamos que isto realmente sucede. O 

segundo facto a ter em consideração está relacionado com a intermistura que se evidencia 

quando há perda de modulação química da multicamada à medida que Λ tende para zero. Este 

aumento gradual da intermistura (neste caso concreto será interdifusão) torna a largura das 

interfaces mais larga e consequentemente contribui para um acréscimo na rugosidade total. 
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Segundo os cálculos obtidos, essa largura total da interface pode abranger 4 monocamadas na 

situação em que a desordem estrutural é maior, sendo o valor mínimo de 2 monocamadas. 

 Pela observação das figuras 2.2.18 e 2.2.19 verifica-se que o aumento da polarização 

negativa aplicada ao porta-substratos origina um comportamento análogo nos vários 

parâmetros relacionados com a desordem estrutural, reflectindo-se uma evolução similar na 

rugosidade total. A conclusão geral é que o aumento do bombardeamento induz um 

crescimento camada-a-camada mais perfeito com interfaces mais abruptas devido à menor 

intermistura, fruto da maior mobilidade atómica e densificação da estrutura colunar das 

multicamadas. Assim, pelo simples facto de estarmos a aumentar o bombardeamento iónico 

consegue-se reduzir a rugosidade total de 3,5 para 1,2 monocamadas, no caso da série com 

menor período (Λ≈4 nm), e de 4,3 para 3,0 monocamadas na série de maior período (Λ≈6 

nm). Outra conclusão que se extrai é que o tamanho de grão decresce com o aumento do 

bombardeamento iónico, flutuando este parâmetro aproximadamente entre 25 nm e 5 nm à 

medida que o potencial varia de 0 para –100 V. Mais uma vez, a densificação da estrutura 

colunar derivada do intenso bombardeamento iónico contribui para o decréscimo do tamanho 

de grão; facto que se vai provar mais à frente nas subsecções de microscopia de força atómica 

(3.1.2) e microscopia electrónica de transmissão (3.3.7). 

 
Tabela 2.2.1 – Parâmetros estruturais extraídos do cálculo dos padrões de XRD em altos ângulos com o 
programa SLERFWIN correspondentes a uma série de multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo com períodos de 
modulação 1,4≤Λ≤5,8 nm; com as restantes condições de deposição idênticas. N refere-se ao número de 
monocamadas (planos atómicos) dentro de cada camada de material, dhkl é a distância interplanar da textura 
dominante de ambos os constituintes, r é razão entre a espessura da camada de Mo e a de TiAlN, Dg é o 
tamanho deduzido para o grão, σi é a meia largura da interface devido à intermistura, σTiAlN e σMo são as 
incertezas no número de planos crescidos de cada material e σrms é  a rugosidade média nas interfaces (eq. 
2.2.17). As unidades estão em nm, porém em alguns casos optou-se por deixar em número de monocamadas 
(mc), tendo em conta que a largura de uma monocamada é a média das distâncias interplanares de ambos os 
materiais. 

Λ 

(nm) 

NTiAlN 

(mc) 

NMo 

(mc) 

d200
TiAlN 

(nm) 

dMo 

(nm) 

r Dg 

(mc) 

σi 

(mc)

σTiAlN 

(mc) 

σMo 

(mc) 

σrms 

(nm) 

σrms 

(mc)

5,8 11,6 15,7 0,210 0,210 1,4 18 2,0 1 2 0,63 3,0 

4,8 9,7 12,9 0,216 0,208 1,3 18 1,0 1 1 0,37 1,7 

4,4 9,1 12,0 0,216 0,206 1,3 17 1,0 0,5 1 0,31 1,5 

3,9 7,6 11,0 0,216 0,206 1,4 15 1,0 0,5 0,5 0,26 1,2 

2,8 5,8 7,6 0,216 0,210 1,3 17 1,2 0,5 0,5 0,30 1,4 

2,0 4,1 5,3 0,220 0,209 1,2 20 1,5 0 0 0,32 1,5 

1,4 2,8 3,8 0,220 0,209 1,3 20 2,0 0 0 0,43 2,0 
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Tabela 2.2.2 – Parâmetros estruturais extraídos do cálculo dos padrões de XRD em altos ângulos com o 
programa SLERFWIN correspondentes a uma série de multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo crescidas com 
períodos de modulação Λ≈4 nm; com as restantes condições de deposição idênticas.  
Λ 

(nm) 

Bias 

(-V) 
NTiAlN 

(mc) 

NMo 

(mc) 

d200
TiAlN 

(nm) 

d111
TiAlN 

(nm) 

dMo 

(nm) 

r Dg 

(mc)

σi 

(mc)

σTiAlN 

(mc) 

σMo 

(mc) 

σrms 

(nm)

σrms 

(mc)

4,3 0 7,1 10,8 - 0,255 0,230 1,4 95 2 1,5 2,5 0,84 3,5 

3,9 40 7,7 8,5 - 0,253 0,229 1,0 90 2 1,5 2,2 0,79 3,3 

3,9 50 6,7 9,6 - 0,253 0,229 1,3 65 1,5 1 1,5 0,56 2,3 

4,0 60 8,6 10,7 0,210 - 0,206 1,2 16 1 1 1,5 0,43 2,1 

3,9 80 8,3 10,2 0,216 - 0,210 1,2 25 1 1 0,5 0,32 1,5 

3,9 100 7,6 11,0 0,216 - 0,206 1,4 15 1 0,5 0,5 0,26 1,2 

 
 

Tabela 2.2.3 – Parâmetros estruturais extraídos do cálculo dos padrões de XRD em altos ângulos com o 
programa SLERFWIN correspondentes a uma série de multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo crescidas com 
períodos de modulação Λ≈6 nm; com as restantes condições de deposição idênticas.  
Λ 

(nm) 

Bias 

(-V) 
NTiAlN 

(mc) 

NMo 

(mc) 

d200
TiAlN 

(nm) 

d111
TiAlN 

(nm) 

dMo 

(nm) 

r Dg 

(mc)

σi 

(mc)

σTiAlN 

(mc) 

σMo 

(mc) 

σrms 

(nm)

σrms 

(mc)

5,3 40 9,8 12,7 - 0,248 0,228 1,2 60 3 1 3 1,02 4,3 

5,2 60 9,8 12,2 - 0,248 0,229 1,2 45 2,5 1 2 0,79 3,3 

6,0 80 12,3 16,2 0,210 - 0,207 1,3 20 2 1 2 0,62 3,0 

5,8 100 11,6 15,7 0,210 - 0,210 1,4 18 2 1 2 0,63 3,0 

 

 

Os parâmetros encontrados nas tabelas 2.2.2 e 2.2.3 referem-se a duas séries de 

multicamadas crescidas com períodos aproximadamente constantes (Λ≈4 nm e Λ≈6 nm). 

Como se pode ver, existe alguma flutuação em r e Λ devido a pequenas irregularidades no 

processo de deposição PVD, tais como flutuações na impedância do plasma, correntes nos 

alvos, corrente de polarização, pressão base, posicionamento ou dos substratos. Talvez a 

disparidade seja mais evidente na série crescida com maior período, dado que aqui o aumento 

da polarização do substrato está correlacionada com o aumento de Λ. Este último facto leva-

nos a crer que o aumento do bombardeamento e subsequente aumento na mobilidade iónica e 

pulverização frontal faz com que a taxa de deposição aumente ligeiramente. Como se poderá 

ver mais à frente na secção reservada à microscopia electrónica de transmissão (TEM), o 

conhecimento mais detalhado de alguns parâmetros estruturais como o período de modulação 

e número de monocamadas de cada material ajuda bastante este processo de cálculo e 

comparação das intensidades dos espectros XRD em altos ângulos. 
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 Pelas figuras 2.2.3 e 2.2.4 determinou-se o parâmetro de rede do Ti0,4Al0,6N (0,417 

nm) e do Mo (0,316), que por sua vez correspondem às distâncias interplanares das direcções 

principais de crescimento para o Ti0,4Al0,6N de d100=0,209 nm e d111=0,241 nm, e o Mo 

d110=0,223 nm. Estes valores diferem dos tabelados nas tabelas 2.2.1 a 2.2.3, pelo que se 

adivinha que existam mecanismos envolvendo tensões residuais que estejam a deformar a 

célula unitária cristalina. Em particular para a tabela 2.2.1, verifica-se que no caso do nitreto a 

distância interplanar está deformada em tracção e o seu valor tende a aumentar de 0,210 para 

0,220 nm à medida que o período decresce de 5,8 para 1,4 nm, i.e. o valor máximo de dTiAlN 

na multicamada é cerca de 5 % superior ao valor correspondente ao filme monolítico. Este 

facto pressupõe que o nível de tensões residuais biaxiais em compressão que actuam no plano 

de crescimento exercem fora do plano uma deformação em tracção. Há medida que o período 

decresce as camadas tem menos espessura disponível para dissiparem as tensões provocadas 

pelo ajuste de ambos os materiais nas interfaces daí que a deformação seja maior. Dado que 

estas amostras, que constam na tabela 2.2.1, foram crescidas com uma tensão de polarização 

de –100 V não é de estranhar que em todas a direcção da textura dominante de Ti0,4Al0,6N seja 

a correspondente a [001], tal como se tinha verificado nos espectros de XRD da fig. 2.2.7. Em 

relação às distâncias interplanares do Mo, estas permanecem aproximadamente constantes nas 

multicamadas, porém em torno de um valor que é em média 7% menor que o correspondente 

ao valor do filme monolítico de Mo. Temos assim presente um campo de deformação que é 

modulado e induzido pelas tensões residuais; como se vai verificar mais à frente na secção 

4.6.  

Relativamente às tabelas 2.2.2 e 2.2.3, para amostras com períodos constantes, 

verifica-se que o aumento do potencial negativo, e do subsequente aumento no 

bombardeamento iónico, produz efeitos na evolução da textura dominante bem como no perfil 

de deformação das distâncias interplanares. Em ambos os casos as distâncias interplanares de 

Ti0,4Al0,6N estão deformadas em tracção, sendo essa deformação maior quando a textura 

dominante é relativa à direcção [111] de Ti0,4Al0,6N, cerca de 5% superior  relativamente ao 

material monolítico, enquanto que relativamente à direcção [001] de Ti0,4Al0,6N esse aumento 

é de cerca de 3%. As distâncias interplanares do Mo diminuem com o aumento do potencial 

negativo, estando a deformação maior (em compressão) cerca de 8% superior à de Mo 

monolítico.  

 


