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Àmbit 4:  Nanomagnetisme,  nanoelectrònica i  
nanofotònica
Facultat	  de	  Química

• Grup	  d’interaccions	  magnètiques	   i	  Magnetisme	  molecular,	  Dept. Química	  
Inorgànica

• Grup	  de	  magnetisme	   i	  molècules	   funcionals,	  Dept. Química	   Inorgànica
• Unitat	  de	  materials	  orgànics,	  Dept.	  Química	  Orgànica

• Bioelectroquímica i	  Nanotecnologies,	   Dept.	  Química	   Física

Facultat	  de	  Física

• Grup	  d’estructures	  en	  capa	  fina	  per	  la	  Espintrònica,	  Dept.	  Física	  Aplicada	   i	  Òptica
• Grup	  de	  Magnetisme,	  Dept.	  Física	  Fonamental
• Grup	  de	  nanomaterials magnètics,	  Dept.	  Física	  Fonamental

• Micro-‐nanotecnologies i	  nanoscòpies per	  a	  dispositius	  electrònics	   i	  fotònics,	  
Dept.	  Electrònica
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Laboratori	  de	  Nanoscòpies	   Electròniques (LENS)

• Sònia	  Estradé,	  Francesca	  Peiró	  
• Microscòpia electrònica de	  transmissió i	  tècniques associades (EELS,	  
STEM,	  HAADF)

• Anàlisi de	  nanomaterials mitjançant TEM
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Conventional TEM operation modes: Diffraction and phase 
contrast

n High resolution images
n Crystalline structure, phase identification, defects

Advanced modes in aberration corrected instruments: STEM 
– HAADF and EEL spectroscopy

n Z-Contrast images: atomic distribution, vacant 
identification

n Annular Bright Field: visualization of light elements
n EELS: Chemistry and oxidation state at atomic 

resolution

Electron Tomography for 3D reconstructions
§ Multivariate analysis MVA and  EELS-SI tomography  on 

beam sensitive materials (reduced acquisition time)
§ EELS –SI  tomography  retains ELNES information 

enabling 3D mapping of oxidation states, in this 
example Fe2+ and Fe3+/2

In-situ TEM electrical measurements
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Grup	  d’Estructures	  en	  Capa	  Fina	  per	  la	  Spintrònica (GEFCE)

• Cèsar	  Ferrater,	  Maria	  del	  Carmen	  Polo,	  Manuel	  Varela
• Dipòsit	  de	  capes	  primes	  epitaxials	  i	  heterostructures amb	  làsers	  pulsats i	  
per	  polverització catòdica

• Caracterització	  estructural,	  química i	  funcional	  dels	  materials	  dipositats
• Capes	  fines	  i	  heteroestructures epitaxials	  de	  materials	  funcionals	  basats	  
en	  òxids	  per	  a	  dispositius	  de	  magnetoelectrònica i	  comunicacions:

• Materials	  magnètics,	  ferroelèctrics	  i	  multiferroics
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Structure
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Thin  film  characterization
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Grup	  de	  Magnetisme	   (GRC)

• Joan	  Manel	  Hernández,	  Ferran	  Macià	  Antoni	  García,	  Javier	   Tejada
• Magnetòmetre	  SQUID	  i	  diversos	  criostats
• Analitzador	  d’espectres	  i	  xarxes	  fins	  a	  110GHz	  (microones)
• Efectes	  magnetomecànics.	  Excitació	  de	  materials	  magnètics	  
nanoestructurats mitjançant	  ones	  acústiques	  

• Dinàmica	  a	  baixes	  temperatures	  i	  altes	  freqüències	  d’excitacions	  
magnètiques	  en	  microestructures	  ferromagnètiques.

• Efecte	  túnel	  de	  la	  magnetització	  en	  molècules	  magnètiques.
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Fig.	  1.	  J.A.P.	  115,	  17D121	  (2014)

Fig.	  2.	  Nature Nanotechnology9,	  992	  (2014)

Dinàmica	  a	  baixes	  temperatures	  i	  altes	  freqüències	  
d’excitacions	  magnètiques	  en	  microestructures	  
ferromagnètiques.	  	  
• Mesures	  magnètiques	  a	  baixes	  temperatures	  .
• Dinàmica	  dels	  modes	  giròtrops en	  vòrtexs	  magnètics	  

mitjançant	  microones	  (Fig.	  1).
• Estudi	  d’altres	  modes	  de	  excitació	  magnètica	  en	  

materials	  nanoestructurats,	  p.e.	  spin-‐torque nano-‐
oscillators (STNOs)	  (Figs.	  2	  i	  3).

• Simulació	  micromagnètica de	  materials	  mitjançant	  
programari	  accelerat	  	  multicore (CUDA)	  (Fig.	  3).

Fig.	  3.	  NatureMaterials (to	  appear this week)
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Grup	  de	  Nanomaterials Magnètics (GNM)

• Arantxa	  Fraile,	  Montserrat	  García del	  Muro,	  Òscar	  Iglesias,
Amílcar	   Labarta,	  Xavier	  Batlle

• Síntesi de	  nanopartícules magnètiques nucli/corona	  per	  rutes	  químiques
• Fabricació per	  nanoimpressió de	  nanoelements de	  diverses capes
• Nanopartícules	  magnètiques	  amb	  aplicacions	  biomèdiques	  
• Nanopartícules	   i	  nanoestructures multifuncionals	  per	  aplicacions	  a	  
plaques	  solars,	  nanoantenes,	  SERS,	   ...	  

5    n m5    n m

100	  nm5	  nm

Fe3O4@SiO2 Recobriments	  
individuals
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Nanotasses d’Au	  amb	  
nanocons d’Al

Augment	  de	  la	  resposta	  
òptica	  

MRI	  cervell Biodistribució

Toxicitat	  i	  internalització

Fe3O4@DMSA
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Grup	  de	  Magnetisme	  Molecular	   (MAGMOL)

• Carmen	  Diaz,	  Montserrat	  Monfort,	  Mohammed	  Salah El	  Fallah,	  
Albert	  Escuer,	  Ramon	  Vicente

• Síntesi de	  clusters moleculars
• EPR,	  SQUID,	  DC,	  X-‐Ray
• Desenvolupament	  de	  clusters de	  coordinació quirals amb alta	  relació
nuclearitat/spin
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Main Target:
Coordination clusters
High nuclearity/spin

NiII,	  CoII,	  MnIII,IV

NiIILnIII,	  MnIII,IVLnIII
SMM	  response

LnIII
Luminiscence

Magnetic
refrigerants

NiIIGdIII
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Grup	  de	  Magnetisme	   i	  Molècules	   Funcionals	   (GMMF)

• Eva	  Carolina	  Sañudo,	  Albert	  Figuerola,	  Guillem	  Aromí	  
• Síntesi	  de	  compostos	  químics	  de	  coordinació
• Síntesi	  de	  nanocristalls híbrids
• Funcionalització de	  superfícies
• Funcionalització de	  nanopartícules	  magnètiques	  i	  dipòsit	  de	  molècules
• Compostos	  químics	  de	  coordinació	  per	  computació	  quántica
• Síntesi	  de	  nanocristalls híbrids	  metall-‐semiconductor	  per	  aplicacions	  
fotovoltaiques

Heterometallic
Ln1Ln2  complex
acting  as  CNOT  

or  SWAP  
Quantum  Gate
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Nanocristalls híbrids  i  funcionalització de  superfícies

Surface	  plasmon coupling	  
through	  organic-‐inorganic	  interface	  engineering

by	  metallophilicbonds

Synthesis,	  characterization	  and	  thermoelectric	  performance	  of	  new	  
metal-‐semiconductor	  hybrid	  nanocrystals

Magnetic NP
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G
c-Si
SiO2

Polystyrene
Org.  Semicond.
D S

Au
Grup	  de	  Materials	  orgànics

• Dolors	  Velasco,	  Jaume	  García,	  Francisco	  López
• Síntesi	  de	  materials	  orgànics
• Síntesis	  i	  caracterització	  d’elastòmers	  cristall-‐líquids
• Síntesi	  i	  estudi	  cinètic	  de	  fotocromòfors
• Fabricació	  de	  transistors
• Anàlisi	  de	  morfologia	  de	  capes	  primes	  i	  ordre	  molecular
• Fabricació	  de	  transistors	  orgànics	  de	  capa	  prima	  
• Fabricació	  de	  díodes	  emissors	  de	  llum	  orgànics
• Desenvolupament	  i	  fabricació	  d’elastòmers	  transductors	  mecano-‐òptics
• Estudi	  de	  photoswitchers (	  escala	  de	  temps:	  ps – setmanes	  )
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Electroluminescen
t  materials   and  
devices   (OLEDs)

mechanical  →  luminous  energy  
conversion

mechanoluminescent  
materials

light-triggered  
artificial  muscles

Macromolecular   Matrix  
liquid  single  crystal  elastomers

Molecular  
scaffolds

optical  
switches

Organic  semiconductors  
(TFTs)
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Grup	  d’Electrofotònica (GEF)

• Julià	  López,	  Sergi	  Hernández,	  Blas Garrido
• Accés	  a	  sala	  blanca
• Laboratori	  de	  mesura	  de	  foto	  i	  electroluminiscència
• Laboratori	  de	  mesures	  de	  propietats	  optoelectròniques
• Laboratori	  de	  mesures	  fotòniques
• Cel·∙les solars basades en	  nanocristalls de	  silici
• Integració d’electrònica i	  fotònica en	  CMOS
• Biosensor integrat en	  silici
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We	  have	  fabricated	  a	  device	  with	  Si	  nanocrystals	  and	  Er with	  
superlattice	  morphology	  and	  in	  the	  gate	  oxide	  of	  a	  MOS	  device.	  The	  
device	  emits	  and	  radiation	  can	  be	  modulated	  and	  coupled	  to	  a	  
waveguide	  and	  a	  grating	  for	  optical	  clock	  distribution
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The	  MOSFET	  device	  can	  be	  funcionalized and	  acts	  as	  a	  
chemical	  or	  biosensor,	   taking	  advantage	  of	  the	  
sensitive	   detection	   of	  absorption	   by	  the	  analyte
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Grup	  Micro-‐nanotecnologies per	  a	  dispositius	  electrònics

• Aïda Varea,	  Llorenç Servera,	  Albert	  Cornet,	  Albert	  Cirera

• Olga	  Casals,	  Cristian	  Fàbrega,	  Juan	  Daniel	  Prades

• Romén Rodríguez,	  Paolo	  Pellegrino,	  Mauricio	  Moreno,	  Albert	  Romano
• Accés	  a	  sala	  blanca	  i	  tècniques de	  nanofabricació
• Laboratori	  de	  dispositius	  electrònics
• Laboratori	  de	  test	  de	  gasos
• Disseny	  i	  fabricació	  de	  plaques	  electròniques	  portàtils per	  control	  i	  mesura
• Fabricació i	  test	  de	  materials i	  dispositius sensors
• Síntesi de	  nanomaterials per	  aplicacions a	  sensors
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Grup	  Micro-‐nanotecnologies per	  a	  dispositius	  electrònics

• Aïda Varea,	  Llorenç Servera,	  Albert	  Cornet,	  Albert	  Cirera
• Impressió de	  materials amb impressora inkjet avançada
• Dipòsit de	  nanomaterials per	  Electrospray
• Electrònica impresa	  sobre	  substrats flexibles
• Microsensors en	  substrats	  flexibles	   i	  ceràmics	  
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Inkjet	  on	  ceramic	  substrate,	  glass	  and	  irregular	  surfaces	  

Inkjet	  on	  polymeric	  substrate:	  double	  sided	  and	  viasInkjet	  Printer Dimatix DMP	  2831

Micro	  Sensors Graphene	  Transistors Flexible	  devices

Micro	  Devices Printingon irregular	  surfacesElectrospray Yflow 2.2D-‐300
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Grup	  Micro-‐nanotecnologies per	  a	  dispositius	  electrònics

• Olga	  Casals,	  Cristian	  Fàbrega,	  Juan	  Daniel	  Prades
• Desenvolupament	  de	  micro i	  nanosensors integrats
• Nanosensors de	  ultrabaix consum	  o	  de	  consum	  zero
• Nanoplataformes de	  LEDs

Heater	  operation

Self-‐‑heating
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Grup	  Micro-‐nanotecnologies per	  a	  dispositius	  electrònics

• Romén Rodríguez,	  Paolo	  Pellegrino,	  Mauricio	  Moreno,	  Albert	  Romano
• Laboratori	  de	  microfluídica
• Síntesi	  de	  nanomaterials per	  CVD
• Sensors	  de	  gas	  avançats	  per	  a	  aplicacions	  al	  medi	  ambient
• Sistemes	  microfluídics per	  a	  anàlisi	  electrònic	  cel·∙lular
• Nanosistemes per	  a	  la	  mesura	  de	  tensions	  mecàniques	  en	  teixits	  biològics

Xip	  detecció
Living
cells

dead  cells

Si
gn
al
ra
tio

(H
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)

LF	  voltage

Mostra	  amb	  
50%	  cèl·∙lules	  

mortes

La	  mesura	   de	  la	  viabilitat	   cel·∙lular	  es	  basa	   en	  el	  
canvi que	  es	  produeix	   en	  les	  propietats	   elèctriques
de	  la	  membrana	   cel·∙lular	  durant	   l’apoptosi.
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Nanofil individual de	  SnO2
contactat amb FIB	  i	  resposta a	  CO

Imaginal disc

Mesura de	  tensions mecàniques en	  teixits
biològiques mitjançant un	  nanosistema.


