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1 Introdução

O projeto de iniciação cient́ıfica em questão está

inserido em um grupo de pesquisa com ênfase no es-

tudo de materiais semicondutores 2D, objetificando

determinar suas propriedades ópticas e eletrônicas.

Para isso, dispõe-se de um microscópio de varre-

dura por tunelamento (STM, do inglês) modificado

de modo que seja posśıvel realizar luminescência in

situ. Adiante, será discutido as modificações citadas

e suas vantagens.

De modo a relacionar a eficiência quântica do ma-

terial a suas propriedades eletrônicas - isto é, os da-

dos obtidos por luminescência às imagens de STM -

viu-se a necessidade da construção de mapas de lumi-

nescência. Para tal, é necessária a aquisição śıncrona

entre os diferentes hardwares utilizados. Será discu-

tido adiante quais são esses hardwares e a maneira

que eles se comunicam.

2 Materiais e métodos

A STM é uma técnica essencialmente de su-

perf́ıcie, dessa maneira é muito importante que a

amostra esteja livre de contaminantes [1]. Por isso, as

medidas são realizadas em ultra alto vácuo (∼ 10−11

torr), o que, naturalmente, exige uma câmara de

vácuo e um sistema de bombeamento eficiente. Isso

faz com que haja muito pouco espaço para a imple-

mentação de equipamentos ópticos necessários ao es-

tudo de luminescência na cavidade ponta-amostra,

sendo um dos principais desafios de tal técnica, exis-

tindo STMs projetados unicamente para isso [2].

Para contornar esse problema, o STM em questão

foi modificado, retirando alguns de seus shields

térmicos para dar espaço a um espelho parabólico

de modo que seja posśıvel coletar a luz emitida pela

amostra.
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Figura 1: Esquema do sistema de coleção utilizado. Retirado de [3].

Dessa maneira, é posśıvel realizar fotolumi-

nescência (PL) in situ, como esquematizado na figura

1(c). Ainda, e, nesse caso, mais notável, o sistema

é capaz de performar STM-LE [4], isto é, excitar a

amostra utilizando a corrente de túnel e coletar a

luz emitida (figura 1(b)). Essa técnica é vantajosa

por excitar uma área bem menor da amostra, essen-

cial para que os defeitos presentes possam ser relaci-

onados com a eficiência quântica. Por outro lado, a

emissão é muito fraca - 10−4 a 10−6 fótons por elétron

[5]- o que justifica a necessidade de um sistema de

coleção robusto, como o apresentado.

Então, a luz coletada pelo espelho é direcionada

para fora da câmara de vácuo através de uma janela

e, após passar por uma lente convergente, focalizada

em uma fibra óptica que leva ao espectrômetro e a

câmera CCD (figura 1(b)), de modo que os dados

obtidos possam ser interpretados. Alternativamente

a essa montagem, pode ser utilizado um fotomultipli-

cador (PMT) (figura 1(d)) posicionado diretamente

no caminho óptico do espelho.

O aparato possui uma grande eficiência de coleção

(em torno de 70%) e um ângulo sólido total de coleção

de 4,5 sr [3]. Na figura 2 temos a eficiência de coleção

em função do deslocamento da fonte (a junção túnel)

em relação ao foco do espelho.
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Figura 2: Mapa de calor da eficiência de coleção do
espelho parabólico.

Descrito como os dados são adquiridos, agora será

tratada a construção dos mapas de luminescência.

Para isso, conforme foi dito anteriormente, é ne-

cessária a aquisição śıncrona entre o STM e o analisa-

dor. Para isso, foram utilizados sinais TTL, um tipo

de comunicação analógica entre hardwares. Basica-
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mente, sinais elétricos com forma de onda quadrada

são emitidos por um dos equipamentos (mestre) e o

outro (escravo), ao recebê-lo, executa uma ação.

O PMT, como mestre, emite um sinal elétrico

que passa por um discriminador de pulsos. Este,

por sua vez, emite um sinal quadrado e positivo que

é injetado na eletrônica do STM (R9), o qual está

atuando como escravo. Então, a frequência de che-

gada dos fótons, que pode ser interpretada como um

dado de intensidade, é graficada em função da posição

da ponta sob a amostra, obtendo o mapa de lumi-

nescência. Na figura 4 temos um esquema do funcio-

namento desse sistema e na figura 3 um exemplo de

mapa adquirido de uma amostra de WSe2 sobre ITO.

Figura 3: Mapa de luminescência adquirido utili-
zando o PMT e o STM. Bias e corrente de 8,0V e
90nA, respectivamente.

Note que nela é posśıvel observar a presença de um

deslocamento da amostra, resultado de uma instabi-

lidade térmica no sistema.

Alternativamente, pode-se adquirir os mapas de

luminescência utilizando a câmera CCD. Essa abor-

dagem é vantajosa pois o espectro de emissão é ad-

quirido, desse modo, é posśıvel determinar os com-

primentos de onda onde há maior intensidade, útil

quando o objetivo é desenvolver fontes de luz viśıvel.

Por outro lado, as medidas são bem mais demoradas

que aquelas realizadas com o PMT e, para isso, a

estabilidade térmica do sistema é muito importante

para que não haja deslocamento da amostra.

Para isso, dessa vez será o STM quem atuará

como mestre, enviando sinais TTL para a câmera

cada vez que a ponta se mover um pixel. Ao receber

o sinal, a CCD adquire um espectro. Então, relaci-

onando o espectro adquirido a posição da ponta na

amostra, se constrói o mapa de luminescência para

dado comprimento de onda.
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Figura 4: Esquema de funcionamento da aquisição de mapas de luminescência utilizando o PMT.
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3 Conclusões

O trabalho em questão, que trata sobretudo a

aquisição de mapas de luminescência, apresenta uma

maneira eficiente de desempenhar tal tarefa. Para

isso, alinhou-se um sistema de coleção eficiente a pos-

sibilidade de adquirir dados de maneira śıncrona en-

tre os diferentes equipamentos do laboratório.

Com as técnicas aqui descritas se espera estudar

a eficiência quântica de materiais 2D, como o WSe2

e o H-BN, de modo aumentar o grau de compreensão

acerca desses materiais o que pode possibilitar, futu-

ramente, a criação de novas fontes de luz.
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