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Què és el Grafè?
El grafè és una xarxa bidimensional i
hexagonal d’àtoms de carboni.
Tot i tenir un sòl àtom de gruix, el grafè és
estable i sorprenentment fort, i posseeix
unes propietats excepcionals que poden
donar lloc a aplicacions revolucionàries en
camps molt diversos.
La seva bidimensionalitat li proporciona
una física peculiar, fent-lo un excel·lent
conductor d’electricitat i calor.

Flexible, lleuger, extensible,
conductor, i molt resistent

Amb llapis i celo!
Com podem obtenir Grafè?

A
Exfoliació successiva de grafit amb cinta
adhesiva.
Amb aquest mètode, el 2004, Geim i
Novoselov van produir grafè per primera
vegada!
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Exfoliació de grafit amb cinta
adhesiva al laboratori

Imatge d’una capa
individual de grafè
fabricada per exfoliació.

B

Andre Geim i
Konstantin
Novoselov van
guanyar el Premi Nobel de Física
el 2010 “pels seus experiments
trencadors amb el material 2D
grafè.”
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Imatge de microscopi electrònic
de transmissió de l’estructura
hexagonal del grafè.

Escalfar una làmina de coure al forn a 1.100
graus i introduir-hi CH4 (metà).
La calor separa els àtoms d’hidrogen i de carboni, i aquests darrers es dipositen sobre el
coure en una capa. Quan es refreda, es retira la capa de grafè.

Organitza:

Amb el suport de:
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Diries que el Grafè és transparent?
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Al gràfic pots veure com el grafè mono capa
absorbeix el 2,3% de la llum i el bicapa un
altre 2,3 %.
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Això ho veus amb l’ull nu! És a dir, pots
distingir un nanomaterial a simple vista que
només té de gruix una única capa d’àtoms!
Així, diries que el grafè és transparent?
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Només una capa d’un sol àtom
de gruix absorbeix el 2,3% de
la llum!

Apertura de 50 μm coberta per una capa i una bicapa de grafè en
un microscopi de transmissió de llum blanca. En Fine Structure
Constant Defines Visual Transparency of Graphene. R. R. Nair et
al. Science, 2008

Per què el Grafè és tan especial?
Fixem-nos en les estructures de bandes dels materials! Aquestes vénen determinades pels rangs d’energia
en els quals els electrons del material són capaços d'absorbir-la. Què passa amb l’estructura de bandes
del grafè?

El GAP central és el
rang d’energies de la
llum per les quals el
material és transparent,
és a dir, que els seus
electrons no són
capaços d’absorbir
aquesta energia i per
tant la deixen passar.
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ENERGIA dels ELECTRONS
Els electrons guanyen energia absorvint fotons.

Fixa’t en el gap, la
banda prohibida
central, d’un
semiconductor
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Bandes de valència (l’interval d’energia electrònica més alt) i conducció (interval per
sobre de la banda de valència que permet als electrons patir acceleracions provocant
un corrent elèctric) d’un semiconductor (esquerra) i del grafè (dreta). Les fletxes
mostren un salt electrònic d’energia E=h·f (h constant de Planck, f freqüència del
fotó).

Fixat, el grafè no té gap!
És capaç d’absorbir els fotons de
tots els rangs de la llum, és a dir
que els seus electrons són
capaços de canviar de banda
amb qualsevol d’ells. Això el fa
molt sensible a la llum! Si només
absorbeix el 2,3%, és perquè és
molt prim!
A més a més, un únic fotó pot
excitar a molts electrons! Això, fa
que sigui capaç de generar
corrent elèctric amb una quantitat
molt petita de llum.

El grafè pot esdevenir un sensor de llum molt eficient!

π i la transparència del teu “Llaπs”
Calcula π amb el grafè!
En general, la quantitat de llum que absorbeix un material està determinada
per paràmetres concrets d’aquest material.
Transmitància (%)

Però l’absorció de llum al grafè depèn només dels paràmetres universals π i
𝜶, on

𝜶=

Longitud d’ona (nm)

Transmitància (proporció de llum que deixa
passar l’objecte) de la capa i bicapa de
grafè que es mostren a dalt.
Fixa’t, és gairebé la mateixa per qualsevol
longitud d´ona!.

𝟐
𝒆
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e, càrrega de qualsevol electró
c, velocitat de la llum en el buit
ℏ, constant de Planck

i π, la relació entre el perímetre i el
diàmetre d’una circumferència.

Mesurarem amb un microscopi la transmitància de les làmines
de grafit que fabriquis per exfoliació i deduirem, bé el valor de π,
o bé el nombre de capes (n) que has obtingut!
Transmitància= 1 – n*𝜶 * π

El sensor de llum més ràpid
1.
1 Com el grafè no té GAP és capaç d’absorbir molts
fotons, que serveixen per accelerar el moviment dels
electrons. (i recorda: 1 fotó diversos electrons)
2.
2 Com que aquest material és bidimensional, els
electrons es veuen forçats a trobar-se en el mateix pla,
i fàcilment xoquen entre ells generant-se una reacció
en cadena. Així, al grafè els electrons accelerats no
dissipen la seva energia en calor, sinó que la fan servir
per posar en moviment altres electrons del costat.
3.
3 Això passa en un temps molt curt… el més difícil
d’aquesta investigació va ser mesurar aquest temps!

Com ho fa el grafè per a
convertir la llum en
electricitat en menys de
50 femtosegons?
(1 femtosegon = 0,000000000000001s)

La nostra recerca es basa a
crear dispositius que permetin
mesurar processos ràpids, i
per tant puguem controlar
canvis produïts a altes
velocitats, com en aquest cas.
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Una aplicació global
La informació que busquem amb l’ordinador, els missatges
al mòbil, les transferències, totes les nostres transmissions
de dades viatgen en algun moment per fibra òptica.
Per tal de transmetre dades més ràpidament, necessitem
sensors més ràpids. La capacitat del grafè per convertir llum
en electricitat molt ràpidament el fa ideal com a sensor
ultraràpid.
Encara s’ha de resoldre el problema de produir grafè a gran
escala. Quan estigui resolt, les extraordinàries propietats del
grafè el faran present en moltes àrees!
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Imatge superior, fotodetector de grafè integrat en
un circuit, fet a l’ICFO.

Els fotodetectors de grafè podrien ajudar a fer Internet cent
vegades més ràpida!

