
Universitat L’investigació en la Jaume I

La Unitat de Cultura Científica i de la Innovació  
de l’UJI, en la trobada estatal de divulgació
La Unitat de Cultura Científica i 
de la Innovació (UCC+i) de l’UJI 
ha participat en la novena tro-
bada ComCiRed, Comunicar Cien-
cia en Red, coordinada per la Fun-
dació Espanyola per a la Ciència 
i la Tecnologia (FECYT) celebra-
da la passada setmana a Grana-
da. Prop d’un centenar de mem-
bres de la Red UCC+i van tenir 
l’oportunitat d’intercanviar ex-
periències i pràctiques, i de par-

ticipar en  tallers i conferències.
El congrés, de caràcter estatal, 

va ser inaugurat per la rectora de 
la Universitat de Granada, Pilar 
Aranda, qui va afirmar que «les 
Unitats de Cultura Científica pos-
siblement han sigut la iniciativa 
més transformadora per a la rela-
ció entre Universitat i societat en 
els últims temps». Al costat de la 
rectora va inaugurar l’acte la di-
rectora general de la FECYT, qui 

va destacar la labor desenvolupa-
da per les més de 80 UCC+i que 
conformen la xarxa nacional.

L’UCC+i de l’UJI es va crear al 
setembre de 2011, adscrita al Ser-
vei de Comunicació i Publicacio-
ns, amb l’objectiu de canalitzar 
i potenciar les accions de comu-
nicació i difusió de la ciència, la 
tecnologia i la innovació de l’UJI, 
així com afavorir la transferència 
dels avanços a la societat. H
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U
na investigació de 
l’UJI avança en el dis-
seny de dispositius led 
blancs basats en punts 

quàntics, a fi de millorar la 
il·luminació en pantalles d’alta 
definició, entre altres aplicacio-
ns. Els resultats d’aquest treba-
ll, dirigit pel professor de Física 
Aplicada y membre de l’Institut 
de Materials Avançats (INAM), 
Iván Mora Seró, s’han publicat 
en la revista Nano Research.

«Hem estudiat l’estabilitat 
de l’emissió de llum blanca del 
led en funció dels seus distints 
components de color --blau, 
verd, roig i taronja-- mitjançant 
tècniques electroòptiques», ar-
gumenta Mora. L’investigador 
comenta que els punts quàn-
tics permeten obtenir un grau 
de puresa en el color de la 
il·luminació, «fonamental per a 
aconseguir pantalles --per a or-
dinadors, televisions, etc.-- més 
fines i amb una il·luminació de 
millor qualitat, com és el cas 
de les anomenades pantalles 
QD TV SUHD, televisió de punts 
quàntics (quantum dots) amb su-
perultra high definition».

Projecte ‘No Limit’
A q u e s t  t r e b a l l ,  q u e  h a 
comptat amb la participació 
d’altres membres de la unitat 
d’investigació de l’INAM, com 
ara Rafael S. Sánchez i Bruno 
Clasen Hames, s’emmarca en la 
línia d’investigació del projec-
te No Limit. El professor Mora va 
aconseguir l’any passat una Con-
solidator Grant del Consell Euro-
peu d’Investigació (ERC) --la pri-
mera obtinguda des de l’UJI-- de 
dos milions d’euros, per a pro-

seqüència, obtenir fonts de llum 
més barates i eficients resulta 
una contribució fonamental de 
cara a l’estalvi energètic i a rep-

distints colors. L’estabilitat de 
l’emissió, així com la brillantor 
i l’eficiència, han estat significa-
tivament estudiades. «Els punts 
quàntics presenten una emissió 
molt estreta, en termes de lon-
gitud d’ona, el que permet obte-
nir colors més purs i una major 
definició en les pantalles», con-
clou Mora.

El mateix equip d’investigació 
de l’INAM de l’UJI aplica aques-
ta experiència a nous punts 
quàntics, formats amb perovski-
tes d’halur que exhibeixen una 
amplada d’emissió encara me-
nor i, per tant, un potencial ma-
jor de cara a millorar les presta-
cions de definició de color.

Física aplicada
Iván Mora Seró és professor del 
Departament de Física de l’UJI i 
investigador principal del Grup 
de Semiconductors Avançats 
(GAS) de l’Institut Universitari 
de Materials Avançats. 

La seua recerca s’ha centrat 
en el creixement de cristalls, 
els dispositius nanoestructu-
rats, les propietats de transport 
i recombinació, la fotocatàli-
si, la caracterització elèctrica 
de sistemes fotovoltaics, elec-
trocròmics i de divisió d’aigua, 
fent tant treballs experimentals 
com teòrics. La seua recerca re-
cent se centra en nous concep-
tes per a la conversió fotovoltai-
ca i l’emissió de llum (led i am-
plificadors de llum), basats en 
dispositius nanomètrics i ma-
terials semiconductors, seguint 
dues línies principals: punts 
quàntics semiconductors i pe-
rovskites d’halur. Aquesta última 
línia és, probablement, la més 
capdavantera en el desenvolu-
pament de nous dispositius op-
toelectrònics. H

Led per a pantalles d’alta definició
L’Institut de Materials Avançats (INAM) de l’UJI treballa en l’evolució d’aquests dispositius amb punts quàntics a fi 
d’aconseguir llums més econòmics, menys contaminants i que presenten una eficiència energètica més elevada
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tes globals com ara l’escalfament 
global i el canvi climàtic».

Aquesta recerca es basa en el 
desenvolupament d’una tecnolo-
gia LED que utilitza punts quàn-
tics per a una emissió de llum 
amb colors més purs. El color 
amb el qual emeten els punts 
quàntics depèn de la seua gran-
dària i pot ser controlat en els 
processos de síntesi química. 
D’aquesta manera, als labora-
toris de l’UJI s’han preparat led 
amb punts quàntics amb emis-
sió en blau, verd, taronja i roig, 
per a formar leds blancs amb la 
combinació de punts quàntics de 
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duir cèl·lules solars amb mate-
rials de naturalesa diversa, com 
ara els punts quàntics col·loidals 
i les perovskites d’halur.

Eficiència energètica
L’objectiu de la investigació 
de Mora també és avançar en 
l’evolució del led, alhora que 
aconseguir dispositius de llum 
més econòmics, menys conta-
minants i que presenten una 
eficiència energètica més ele-
vada, perquè, com assenyala 
l’investigador, «entre un 15 i un 
20% de l’energia mundial es de-
dica a la il·luminació, en con-
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