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2.4 – MODELO ÓPTICO – BAIXOS ÂNGULOS 

 
 2.4.1 – Formalismo Óptico 
 

 Ao efectuarem-se estudos de difracção por raios-X em muito baixos ângulos (2θ<3º) a 

teoria cinemática deixa de ser uma boa aproximação, dado que à medida que θ decresce 

aumenta-se em contrapartida o comprimento de coerência dos raios-X. Surge então a 

necessidade de se utilizar uma teoria óptica, porem equivalente à teoria dinâmica, envolvendo 

fenómenos como a refracção, reflexão total e absorção. Neste modelo óptico, cada camada é 

tratada como se fosse um meio contínuo de densidade electrónica constante e com um índice 

de refracção nr. Pode-se determinar o índice de refracção para um dado material a partir da 

seguinte fórmula desenvolvida por Toney e Brennan [23]: 

β−δ−= i1n r  Eq. 2.4.1 

onde os parâmetros δ e β são dados por: 
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e2/mc2 é o raio clássico do electrão (re), ρ simboliza a densidade atómica do material, λ é o 

comprimento de onda dos raios-X, ∆f’ representa a parte real da correcção imposta ao factor 

de forma atómico e µ é o coeficiente linear de absorção do material.  

 Quando temos um tipo de radiação que se propaga num meio com índice de refracção 

nr’ (por exemplo o ar, nr’=1) e incide noutro meio caracterizado por um índice de refracção nr, 

a Lei de Snell permite calcular o ângulo de transmissão θt a partir do ângulo de incidência θi: 

tri
'
r cosncosn θ⋅=θ⋅  Eq. 2.4.3 

 Esta equação prevê um ângulo crítico θc abaixo do qual toda a radiação é reflectida, 

permanecendo a intensidade constante. O seu valor pode ser obtido através de: 

( ) δ−==θ 1nRecos rc  Eq. 2.4.4 

Normalmente o ângulo crítico é muito pequeno (~0.4º), logo pode-se expandir o cosθc na 

equação 2.4.4 numa série de Taylor, obtendo-se: 

θ δc ≈ 2  Eq. 2.4.5 

 A figura 2.4.1 mostra um espectro de difracção em baixos ângulos relacionado com 

uma multicamada de TiAlN/Mo, possuindo 250 bicamadas. Os picos de Bragg visíveis no 

espectro desta figura são originados pela modulação da multicamada. Situam-se em posições 
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q’n= 2nπ/Λ. No regime de baixos ângulos é conveniente introduzir uma correcção para q’n, 

devido ao efeito da refracção na multicamada. Deste modo, o vector de onda associado ao 

pico de Bragg de ordem n (qn) será dado por: 

q q qn n c
2 2 2= +'  Eq. 2.4.6 

onde qc=(4π/λ)sinθc é o vector de onda associado ao ângulo crítico da reflexão total, e 

qn=(4π/λ)sinθn da radiação incidente. Ao substituir-se esta última expressão em q’n obtém-se 

a seguinte relação que traduz a periodicidade da multicamada: 

( )
Λ =

−
=

−

2

22 2 2 2

n

q q

n

n c n c

π λ

θ θsin ( ) sin
 Eq. 2.4.7 

ou equivalentemente, em função da ordem de difracção do pico de Bragg: 

( )n c n= ⋅ −
2 2 2Λ
λ

θ θcos ( ) cos  Eq. 2.4.8 
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Figura 2.4.1 – Espectro de 
XRD em baixos ângulos 
referente a uma 
multicamada de TiAlN/Mo, 
com 250 bicamadas e Λ=6,2 
nm. Os picos de Bragg são 
visíveis até à oitava ordem 
de reflexão. Inserido nesta 
figura também está a 
extrapolação do período da 
multicamada, utilizando 
para o efeito a equação 
2.4.8. 

Dado que δ≈10-5, a correcção à equação de Bragg só se torna importante para ângulos 

2θ<3º (utilizando radiação CuKα). Uma vez elaborada a correcção de refracção, é possível 

determinar o período de modulação da multicamada através da análise do posicionamento dos 

picos de Bragg. Um exemplo disto está patente na fig. 2.4.1 atrás referida. Nesta figura, para 

além do espectro de XRD de baixos ângulos, encontra-se também inserido nesta figura a 

extrapolação do período da multicamada; utilizando para o efeito a equação 2.4.8. O período 

calculado desta maneira foi de 6,2±0,02 nm. Na fig. 2.4.2 encontra-se um exemplo da 

determinação do ângulo crítico desta amostra. 
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Figura 2.4.2 – Ilustração da 
determinação do ângulo 
crítico através de uma 
experiência de XRD com 
incidência rasante. Abaixo 
do valor do ângulo crítico 
ocorre a reflexão total.  

 A intensidade de difracção dos espectros em baixos ângulos é extremamente sensível 

às flutuações verificadas na densidade electrónica, mais concretamente no factor de forma, ao 

longo da estrutura que compõe a multicamada e não à ordem intracamada. Adicionalmente, a 

radiação detectada é originada pela contribuição da radiação reflectida nas interfaces entre as 

camadas. Deste modo, estes espectros são sensíveis à periodicidade da multicamada através 

das flutuações inerentes à composição química da multicamada, i.e., os espectros são 

principalmente influenciados pela qualidade estrutural da multicamada. 

 Dado que em baixos ângulos os raios-X são extremamente sensíveis à composição 

química, i.e. às diferenças entre os factores de forma atómicos para os materiais constituintes 

da multicamada, os picos de reflexões de Bragg quando observados até várias ordens 

revelarão uma boa modulação química nas amostras. 

 

2.4.2 – Simulação dos Padrões de XRD em Baixos Ângulos  

 

 A modelização dos espectros de raios-X de multicamadas é muito importante, uma vez 

que elas estão longe de serem perfeitas. Assim, para aceder à sua estrutura é necessária a 

utilização de modelos que incluam uma série de parâmetros para descrever os diferentes 

detalhes da desordem estrutural. 
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Figura 2.4.3 – SUPREX: programa de simulação de XRD utilizado em baixos ângulos. 

 

 O programa SUPREX [20,24], fig. 2.4.3, permite simular os espectros de XRD 

obtidos em baixos ângulos, empregando para tal um formalismo baseado no modelo óptico de 

Underwood e Barbee [25]. Este formalismo tem sido demonstrado como semelhante ao 

modelo dinâmico [26], logo incluindo automaticamente as correcções para baixos ângulos. 

Para valores 2θ <15º as distâncias que são sondadas pelos raios-X são superiores (> 6 Å) às 

distâncias interplanares, daí que a intensidade dos raios-X que é dispersa não seja sensível à 

estrutura cristalina e deve depender unicamente do perfil de composição química. O modelo 

considera numa primeira aproximação o espectro experimental de XRD de baixos ângulos 

como sendo uma aplicação recursiva da teoria óptica onde as camadas são assumidas como 

um meio contínuo de densidade electrónica constante, com um índice de reflexão na cada 

camada j dado por: 
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−=  Eq. 2.4.9 

A equação anterior obteve-se através das eqs. 2.4.1 e 2.4.2. Nas interfaces existe uma onda 

incidente, uma onda reflectida, bem como uma transmitida, nas configurações em que o 

campo eléctrico da radiação (ondas planas) é perpendicular ou paralelo ao plano de incidência 

nas interfaces. Estando cada um destes fenómenos incorporados numa matriz de transferência 

dos coeficientes de Fresnel, Fj,j+1, (fig. 2.4.4) que os descreve numa determinada interface 

j,j+1 como sendo:  
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Figura 2.4.4 – Representação 
bidimensional da matriz dos 
coeficientes de Fesnel, Fj,j+1, 
que serve para o cálculo da 
reflectividade total da 
multicamada [20]. Cada coluna 
é uma multicamada de 
materiais A e B, com 
espessuras individuais tA,j e tB,j. 
A rugosidade do substrato é 
introduzida através da largura 
“offset” ts,k. 

A intensidade total dos raios-X reflectidos pela superfície da multicamada consiste 

numa parte reflectida do feixe incidente e noutra proveniente da reflexão do feixe transmitido 

na primeira interface dentro da multicamada. Este último feixe é constituído por uma parte 

reflectida na primeira interface e por outra que é transmitida nessa interface. O procedimento 

repete-se recursivamente até atingir o substrato. 

As matrizes das eqs. 2.4.10 e 2.4.11 foram deduzidas de acordo com as leis de 

Maxwell [26], aplicando as condições fronteiras adequadas, sendo Ej e Ej
R as amplitudes do 

vector campo eléctrico incidente e reflectido, respectivamente, na interface j,j+1. Estas 

amplitudes encontram-se descritas para ambas as componentes de polarização σ (TE) e π 

(TM). A reflectividade, R, pode ser calculada através destas amplitudes: 
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j4

j E
E

a1jj,R           com: λπ−= /tgi
j

jjea  Eq. 2.4.12 

onde aj representa o desfasamento relativo à espessura de uma camada tj/2. A matriz dos 

coeficientes de Fresnel calcula a intensidade normalizada da onda total reflectida pela 

multicamada, recursivamente em todas as suas interfaces [27], sendo igual a: 
2I R=  Eq. 2.4.13 

onde R é a reflectividade total da multicamada. 
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 Não é muito usual nos espectros de XRD que os picos variem em intensidade por um 

factor de 5 ou superior. Caso aconteça, esta variação enorme pode dificultar o ajuste pelos 

mínimos quadrados dado que os picos mais intensos do espectro dominam o χ2. De modo a 

simular-se o espectro total utiliza-se o algoritmo logarítmico de Marquardt [28], que minimiza 

a diferença χ2
 entre as intensidades experimentais (Iexp) e calculadas (Icalc) do seguinte modo: 

( )[ ] ( )[ ]{ }
2N

1i
exp10calc10

2
pontos

iIlogiIlog∑
=

−=χ  Eq. 2.4.14 

onde Npontos designa o número de pontos do espectro experimental.  

 Como é possível observar nas tabelas 2.4.1 e 2.4.2, e na fig. 2.4.5, existem muitos 

parâmetros estruturais necessários ao ajuste dos espectros de XRD em baixos ângulos. Alguns 

ficam permanentemente fixos (F) enquanto outros podem variar (V), consoante o 

procedimento de simulação. Este procedimento é muito importante de modo a que os 

parâmetros a serem calculados não se desviem do seu sentido físico. O ideal é ter-se uma 

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

consistentes para os restantes.  

 
Tabela 2.4.1 – Parâmetros estruturais variáveis mais importantes no ajuste individual para TiAlN e Mo 
utilizados na simulação dos espectros experimentais de XRD em baixos ângulos com o programa 
SUPREX. 

N número de planos atómicos por camada de cada material  
σA,B desvio padrão da distribuição de N 

normal constante de normalização espectro calculado/simulado  
backgr constante que reproduz o ruído de fundo dos espectros (u.a.) 

cdebyew (σDW) coeficiente de Debye-Waller da multicamada (Å) 
csigma (σc) desvio padrão da distribuição da largura da interface (Å) 
trwidth (dint) largura da zona de interdifusão na interface (Å) 

trsteps numero de passos de concentração que define a zona de interdifusão 
 
 
Tabela 2.4.2 – Parâmetros estruturais fixos mais importantes na simulação dos espectros experimentais 
de XRD em baixos ângulos com o programa SUPREX.  

f factor de estrutura atómico 
dens número de átomos/volume (x1022 átomos/cm3) 

d distância interplanar (Å) 
lambda (λ) comprimento de onda da radiação CuKα (Å) 

thickn espessura total da camada de cada material (Å) 
# bilay número de bicamadas que constitui a multicamada 

iteration número de iterações realizadas para o ajuste 
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Figura 2.4.5 – Listagem dos parâmetros, fixos e variáveis, envolvidos na simulação dos 
espectros de XRD em baixos ângulos com o programa SUPREX. 

 

 

 2.4.3 – Rugosidade Interfacial 

 

Dado que o formalismo óptico interpreta as camadas individuais como sendo 

homogéneas, negligencia-se a sua desordem intracamadas e estrutura cristalina. Deste modo, 

tem-se em conta unicamente a rugosidade interfacial e interdifusão que contribui para 

flutuações na modulação química da multicamada. Nas simulações o programa SUPREX 

contabiliza a rugosidade discreta proveniente da incerteza do número de planos atómicos 

crescidos por camada (σA e σB), bem como a rugosidade contínua oriunda do perfil ondulado 

da interface relacionado com a incerteza na espessura das camadas (σc – igual para ambos os 

materiais). A espessura de uma camada j de material A pode ser representada como sendo: 

jj,Aj,Aj,A adNt +=  Eq. 2.4.15 

Na equação anterior aj representa a variação aleatória e contínua da distribuição Gaussiana 

centrada em zero das espessuras das camadas (desfasamento relativo à espessura de uma 

camada), ou simplesmente a largura da interface (ver fig. 2.4.6); em zero j,Aj,Aj,A dNt = . NA,j 

designa o número de planos atómicos de material A na camada j, onde dA,j é a distância 
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interplanar dessa camada, e segue uma distribuição Gaussiana discreta centrada em NA. O 

programa representa estas distribuições da seguinte maneira: 
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A expressão para P(NB,j) é análoga à anterior: 
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Figura 2.4.6 – Ilustração 
esquemática do modelo 
estrutural utilizado na 
simulação dos espectros de 
XRD, com particular ênfase 
para a incerteza no número 
de planos atómicos 
crescidos e flutuação da 
largura da interface [22]. 

 As distâncias interplanares para um dado material (d) podem-se obter consultando 

para o efeito tabelas de cristalografia ou medindo-se o espectro de XRD para um filme fino 

monolítico, desse mesmo material. A densidade do material pode-se saber de antemão, pela 

consulta de tabelas, fixando-se este parâmetro durante a maior parte da simulação. O número 

de planos atómicos numa camada (N) de um determinado material pode-se saber 

aproximadamente através das condições de deposição e posterior medição da espessura final 

do filme crescido. Estes últimos parâmetros (d e N) são bons pontos de partida, podendo o seu 

ajuste ser melhorado durante o refinamento do espectro experimental. O factor de forma 

atómico foi consultado nas tabelas internacionais de cristalografia [29]. 

 Durante o ajuste dos valores de NA e NB, se estes divergirem muito do seu valor real 

as posições dos picos de Bragg podem ser afectadas e consequentemente o período de 

modulação da multicamada também, enquanto que as flutuações σA e σB das distribuições 

Gaussianas de NA e NB alargam e diminuem principalmente a intensidade dos picos de Bragg. 

O desvio padrão da distribuição da largura da interface (σc) quando longe do seu valor real, 

pode provocar uma diminuição da intensidade dos picos de Bragg [20].  
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O coeficiente de Debye-Waller (σDW) simula um decaimento geral da intensidade do 

espectro de raios-X, exp(-qσDW/2), para ângulos superiores ao ângulo crítico, resultante da 

vibração térmica dos átomos. Este procedimento tem como objectivo simular o perfil 

ondulado das interfaces. Quando longe do seu valor ideal afecta principalmente a intensidade 

dos picos de Bragg.  

Na fig. 2.4.7 encontra-se um gráfico elucidativo da simulação de um espectro 

experimental com os parâmetros da fig. 2.4.5. 

 

 

 
Figura 2.4.7 – Exemplo de 
um processo de simulação 
de um espectro de XRD em 
baixos ângulos com o 
programa SUPREX. Após o 
ajuste com os parâmetros da 
fig. 2.4.5 pode-se visualizar 
e comparar graficamente o 
espectro experimental 
(pontos) e o simulado (linha 
continua). O ruído existente 
no resultado simulado é 
característico do 
processamento estatístico do 
formalismo óptico utilizado. 

 

 

2.4.4 – Interdifusão nas Interfaces 

 

O modelo aqui descrito tem em conta a interdifusão nas interfaces entre as camadas. 

Para tal assume uma variação na concentração composicional dos materiais junto às 

interfaces, que ocorre ao longo de uma distância finita (dint). Este processo é realizado ao criar 

uma zona de transição entre os índices de refracção de ambos os materiais através de 

pequenos passos discretos de concentração, com o perfil da função coseno. A aproximação é 

adequada desde que a largura desses passos seja muito inferior ao comprimento de onda dos 

raios-X [24]. 

O parâmetro dint, indicativo da largura da interface difusa, afecta essencialmente a 

intensidade relativa dos picos; quanto maior for a interdifusão menor a intensidade dos picos 

de Bragg de ordem superior. 
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2.4.5 – Rugosidade Total 

 

 Como se explicou atrás, as multicamadas constituídas por materiais cristalinos tendem 

a exibir flutuações discretas nas suas distâncias interplanares bem como flutuações contínuas 

nas espessuras das camadas individuais. O mecanismo responsável pela desordem estrutural 

discreta está relacionado com as imperfeições induzidas durante o crescimento, originando 

um número não inteiro de planos atómicos crescidos por camada, enquanto que o responsável 

pela desordem contínua está relacionado com o desajuste estrutural da rede entre os dois 

materiais, originando as subsequentes flutuações na largura da interface.  

A evolução da rugosidade interfacial durante o crescimento da estrutura não é um 

processo de equilíbrio, sendo a rugosidade determinada por limitações de ordem cinética, i.e. 

condicionada por uma competição entre taxas de deposição; dependendo intensamente das 

condições de preparação das amostras. 

A simulação dos espectros de XRD em baixos ângulos com o programa SUPREX 

permite aceder qualitativamente e quantitativamente à desordem estrutural intercamadas: 

rugosidade. Nesta região do espectro dos raios-X torna-se difícil de distinguir os vários tipos 

de rugosidade, dado que esta radiação é insensível à cristalinidade e defeitos de ordem 

atómica. Contudo, pode-se calcular um valor que tome em conta não só a desordem 

intercamadas mas também fenómenos de interferência entre elas (efeitos ópticos). É 

importante frisar que a rugosidade interfacial total obtida pela simulação dos espectros de 

difracção por raios-X em baixos ângulos será sempre uma rugosidade média referente a um 

volume dependente da dimensão do comprimento de coerência dos raios-X [22]. Dado que o 

comprimento de coerência dos raios-X em baixos ângulos é suficiente para sondar vários 

grãos, o valor que calculamos para a rugosidade é um valor médio e com uma validade lateral 

restrita a essa região. É importante salientar que o modelo utilizado é unidimensional, estando 

toda a informação estrutural extraída correlacionada exclusivamente com direcção de 

crescimento.  

 Com base no anterior formalismo, a rugosidade total rms (σtotal) pode ser calculada 

através da seguinte equação [20-22]: 

( ) ( )2BB
2

AA
2
int

2
c

2
DWtotal ddd σ+σ++σ+σ=σ  Eq. 2.4.19 
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 2.4.6 – Resultados Experimentais de XRD em Baixos Ângulos 

 

 Analogamente ao que se viu nos resultados de XRD em altos ângulos, a dependência 

da qualidade interfacial das multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo na polarização do porta-

substratos reflecte-se na resolução dos picos de Bragg nos espectros de XRD em baixos 

ângulos. A figura 2.4.8 espelha esta dependência para duas séries de multicamadas com Λ≈4 

nm  e Λ≈6 nm. 
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Figura 2.4.8 – Espectros de 
XRD em baixos ângulos, 
para multicamadas de 
Ti0,4Al0,6N/Mo depositadas 
em substratos de aço rápido, 
mostrando a evolução da 
resolução dos picos de 
Bragg e consequente 
qualidade interfacial à 
medida que se varia a 
polarização aplicada ao 
porta-substratos de (a) –40 
V para –100V com Λ≈4 nm 
e (b) de –40 V para –80 V 
com Λ≈6 nm . 

(b) 

(a) (a) 
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 Em ambos os casos da fig. 2.4.8, à medida que se aumenta a tensão de polarização 

negativa a resolução dos picos de Bragg melhora, factor indicativo de menor desordem 

estrutural nas interfaces. Mesmo para potenciais baixos, -40V, existe modulação química 

substancial dado que se vêem picos de Bragg pelo menos até à oitava ordem, como se 

constata na fig. 2.4.8 b). 

 Na fig. 2.4.9 pode-se estudar a evolução dos espectros de XRD em baixos ângulos 

para uma série de Multicamadas crescidas todas com a mesma tensão de polarização no porta-

substratos (-100 V) e com períodos de modulação diferentes, na gama de 1,6-6,2 nm. 

Também aqui a resolução dos picos de Bragg dita a qualidade interfacial dado que para 

períodos pequenos, e tal como se verificou na secção 2.2 dedicada à XRD em altos ângulos, a 

desordem estrutural nas interfaces degrada a modulação química. A separação entre os picos 

de Bragg, ou ordens de Bragg, é controlada pela lei fundamental nλ=2Λsinθ, daí que para 

períodos maiores o afastamento entre os picos seja menor. 
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Figura 2.4.9 – Espectros de 
XRD em baixos ângulos  
mostrando a evolução da 
resolução dos picos de Bragg 
em função do período de 
modulação, relativos a uma 
série de multicamadas de 
Ti0,4Al0,6N/Mo depositadas 
em substratos de aço rápido 
com uma tensão de 
polarização no porta-
substratos de –100 V. 

 Os resultados das simulações realizadas nos espectros experimentais em baixos 

ângulos com o programa SUPREX para três séries de multicamadas estão expostos nas 

tabelas 2.4.3 a 2.4.5 da página seguinte. Os parâmetros tabelados correspondem ao período de 
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modulação, número de monocamadas de cada material bem como o desvio padrão associado, 

distâncias interplanares, desvio padrão da distribuição da largura da interface, largura da 

interface difusa e rugosidade rms total expressa em nm e monocamadas. O parâmetro de 

Debye-Waller manteve-se constante (0,02 nm) em todas as simulações. A ilustração da 

evolução dos mesmos parâmetros relativos à largura da zona de interdifusão e rugosidade rms 

em função do potencial negativo aplicado ao porta-substratos está patente na figura 2.4.10 

para as três séries de multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo.  

É importante referir que devido à insensibilidade da técnica de XRD em baixos 

ângulos na determinação exacta das distâncias interplanares e do valor da incerteza do número 

de planos atómicos (monocamadas) depositados, optou-se por incluir nas simulações, como 

parâmetros fixos, os correspondentes valores obtidos pelo cálculo dos padrões de XRD em 

altos ângulos com o programa SLERFWIN, e que estão expostos nas tabelas 2.2.1 a 2.2.3 da 

secção 2.2; as amostras que se encontram nas tabelas 2.2.1 a 2.2.3 correspondem às mesmas 

nas tabelas 2.4.3 a 2.4.5 seguintes. 

  

 
Tabela 2.4.3 – Parâmetros estruturais extraídos da simulação dos padrões de XRD em baixos ângulos com o 
programa SUPREX, correspondentes a uma série de multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo com períodos de 
modulação 1,6≤Λ≤6,2 nm; com as restantes condições de deposição idênticas. N refere-se ao número de 
monocamadas (planos atómicos) dentro de cada camada de material, d é a distância interplanar da textura 
dominante de ambos os constituintes deduzida do cálculo em altos ângulos, r é razão entre a espessura da 
camada de Mo e a de TiAlN, σc é o desvio padrão da distribuição da largura da interface, dint é o parâmetro 
indicativo da largura da interface difusa, σTiAlN e σMo são as incertezas no número de planos crescidos de cada 
material extraídos pelo cálculo em altos ângulos e σrms é  a rugosidade média nas interfaces (eq. 2.4.19). 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)

dTiAlN 

(nm) 

dMo 

(nm) 

r σc 

(mc) 

dint 

(mc) 

σTiAlN

(mc) 

σMo 

(mc) 

σrms 

(nm) 

σrms 

(mc)

6,2 12,8 16,7 0,210 0,210 1,3 1,0 0,6 1 2 0,52 2,5 

4,9 9,9 13,4 0,216 0,206 1,3 0,3 1,3 1 1 0,41 1,9 

4,3 8,5 11,8 0,216 0,206 1,3 0,3 1,0 0,5 1 0,32 1,5 

4,0 7,8 11,1 0,216 0,206 1,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,19 0,9 

3,2 6,3 8,5 0,216 0,212 1,3 0,1 0,9 0,5 0,5 0,25 1,2 

2,4 4,5 6,5 0,22 0,209 1,2 0,2 1,4 0 0 0,30 1,4 

1,6 3,0 4,3 0,22 0,209 1,3 0,2 1,9 0 0 0,40 1,9 
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Tabela 2.4.4 – Parâmetros estruturais extraídos da simulação dos padrões de XRD em baixos ângulos com o 
programa SUPREX relativos a uma série de multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo crescidas com períodos de 
modulação Λ≈4 nm e tensões de polarização no porta-substratos entre 0 e –100 V.  
Λ 

(nm) 

Bias 

(-V) 

NTiAlN 

(mc) 

NMo 

(mc) 

dTiAlN 

(nm) 

dMo 

(nm) 

r σc 

(mc)

dint 

(mc)

σTiAlN 

(mc) 

σMo 

(mc) 

σrms 

(nm) 

σrms 

(mc)

4,0 0 7,3 9,0 0,255 0,230 1,1 1,2 2,5 1,5 2,5 0,96 4,0 

3,9 40 7,7 8,5 0,253 0,229 1,0 1,2 1,2 1,5 2,2 0,76 3,1 

3,9 50 6,8 9,6 0,253 0,229 1,3 0,9 1,1 1 1,5 0,54 2,2 

3,9 60 8,3 10,6 0,210 0,206 1,3 0,4 1,4 1 1 0,43 2,1 

3,9 80 8,3 10,2 0,216 0,210 1,2 0,3 0,5 1 0,5 0,27 1,3 

4,0 100 7,8 11,1 0,216 0,206 1,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,19 0,9 

 

 
Tabela 2.4.5 – Parâmetros estruturais extraídos da simulação dos padrões de XRD em baixos ângulos com o 
programa SUPREX relativos a uma série de multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo crescidas com períodos de 
modulação Λ≈6 nm e tensões de polarização no porta-substratos entre 0 e –100 V.  
Λ 

(nm) 

Bias 

(-V) 

NTiAlN 

(mc) 

NMo 

(mc) 

dTiAlN 

(nm) 

dMo 

(nm) 

r σc 

(mc)

dint 

(mc)

σTiAlN 

(mc) 

σMo 

(mc) 

σrms 

(nm) 

σrms 

(mc)

6,0 40 10,7 14,9 0,248 0,228 1,3 1,1 1,2 1 3 0,83 3,5 

5,9 60 11,2 14,5 0,248 0,229 1,3 1,1 1,1 1 2 0,64 2,7 

6,0 80 12,4 16,3 0,210 0,207 1,3 0,9 1,1 1 2 0,55 2,6 

6,2 100 12,8 16,7 0,210 0,210 1,3 1,0 0,6 1 2 0,52 2,5 
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Figura 2.4.10 – Evolução da rugosidade rms calculada em altos (SLERFWIN) e baixos 
ângulos (SUPREX), bem como da largura da zona interfacial de interdifusão (SUPREX), em 
função da polarização aplicada ao porta-substratos. Estes dados reportam a duas séries de 
multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo com (a) Λ≈4 nm e (b) Λ≈6 nm. 
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Figura 2.4.11 – Evolução 
da rugosidade rms calculada 
em altos (SLERFWIN) e 
baixos ângulos (SUPREX), 
bem como da largura da 
zona interfacial de 
interdifusão (SUPREX), em 
função do período de 
modulação. Estes dados 
reportam a multicamadas de 
Ti0,4Al0,6N/Mo crescidas 
com um potencial de 
polarização dos substratos 
de –100 V. 

 A evolução da rugosidade em função do potencial de polarização é semelhante para as 

duas séries crescidas com período de modulação aproximadamente constante, como se pode 

ver na fig. 2.4.10. A tendência geral é o da diminuição de ambos os parâmetros relativos à 

rugosidade e largura de interdifusão há medida que se aumenta a intensidade do 

bombardeamento iónico. Como já tinha sido explicado na secção 2.2, o aumento no 

bombardeamento iónico 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. Comparativamente entre as duas séries, 

verifica-se que os valores de rugosidade rms são ligeiramente inferiores na série de menor 

período (Λ≈4 nm), obtendo-se um mínimo de 0,9 monocamadas inferior ao respectivo 

mínimo da série com período maior (Λ≈6 nm) que é de 2,5 monocamadas. A razão pela qual 

isto sucede tem a ver com a incerteza de número de planos atómicos efectivamente 

depositados que aumenta com o respectivo aumento do período de modulação. Analogamente, 

o desvio padrão da distribuição da largura da interface também partilha esta evolução e 

consequentemente contribui para o aumento da rugosidade à medida que Λ aumenta. 

Ao observarmos a evolução dos parâmetros relativos à desordem estrutural em função 

do período de modulação na fig. 2.4.11 conclui-se que a rugosidade rms diminui de 2,5 

monocamadas para um mínimo de 0,9 monocamadas à medida que o período de modulação 

atinge o ponto crítico Λc≈4 nm, subindo novamente até 1,9 monocamadas à medida que o 

período atinge o seu valor mínimo. A explicação prende-se com os factos já descritos na 

secção 2.2 quando se fez uma análise análoga para o cálculo dos padrões de XRD em altos 
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ângulos. Primeiro, à medida que se diminui o período diminui-se também o número de planos 

atómicos (monocamadas) e consequentemente a sua incerteza. 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 torna a largura das interfaces mais larga e consequentemente contribui para um 

acréscimo na rugosidade total. Segundo os cálculos obtidos, essa largura de interdifusão na 

interface pode abranger cerca de 2 monocamadas na situação em que a desordem estrutural é 

maior. A evolução global da largura de interdifusão é análoga à da rugosidade rms dado ser o 

parâmetro dominante na eq. 2.4.19. 
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Figura 2.4.12 – Espectros de 
XRD em baixos ângulos e 
respectivas simulações para 
multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo 
(250 bicamadas) depositadas em 
substratos de aço rápido com (a) 
Λ=6,2 nm e um potencial de 
polarização aplicado ao porta-
substratos de –100 V, Λ=3,9 nm 
e uma polarização de (b) –60 V e 
(c) –40 V.   
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Na fig. 2.4.12 encontram-se três exemplos da simulação dos espectros experimentais 

em baixos ângulos para três amostras diferentes em multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo 

depositadas em substratos de aço rápido. Em todos os casos a simulação ajusta bem a posição 

dos picos à sua intensidade, bem como a largura a meia altura. Em relação às amostras com 

período similar (3,9 nm) constata-se que a qualidade interfacial é bastante melhorada ao 

elevarmos o potencial negativo de –40 V para –60 V, dado que o aumento do 

bombardeamento iónico induz uma menor rugosidade interfacial e subsequente melhoria na 

modulação química da multicamada. 

 


