
 

 

Ανάπτυξη και Μελέτη Καινοτόμων 

Χρωμικών Επιστρώσεων και 

Διατάξεων για Εφαρμογή σε  

" Έξυπνα Παράθυρα " 

 

 

Διδακτορική διατριβή του 

Δημήτριου Λουλουδάκη 

 

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Σχολή θετικών και τεχνολογικών επιστημών 

Τμήμα Φυσικής 

 

Κρήτη, 2016  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[i] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 by Dimitrios Louloudakis 

All Rights Reserved 

 

 

 

 

 

 



[ii] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[iii] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στους γονείς μου… 

 



[iv] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[v] 

 

 

 

 

 

 

 

Επταμελής επιτροπή κρίσης 

                              διδακτορικής διατριβής, 

 

κ. Κυριακίδης Γεώργιος  

(Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης) 

κ. Κουδουμάς Εμμανουήλ 

(Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Κρήτης) 

κ. Ηλιόπουλος Ελευθέριος 

(Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης) 

κ. Κατσαράκης Νικόλαος 

(Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Κρήτης) 

κ. Ράπτης Ιωάννης 

(Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) 

κα. Βαμβακάκη Μαρία 

(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο 

Κρήτης,) 

κ. Λουκάκος Παναγιώτης 

(Ερευνητής Γ, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

Κρήτης)  



[vi] 

 

  



[vii] 

 

Ευχαριστίες 

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιβλέποντες καθηγητές της διδακτορικής μου 

διατριβής, κ. Κυριακίδη Γεώργιο, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, και κ. Κουδουμά Εμμανουήλ, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

του ΤΕΙ Κρήτης,  για την συνεχή επίβλεψη και υποστήριξή τους κατά την διάρκεια της 

υλοποίησης αυτής της διδακτορικής διατριβής. 

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Δρ. Βερνάρδου Δήμητρα, Έκτακτο Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης και ερευνήτρια στο Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής 

του ίδιου Ιδρύματος , για την βοήθεια και την καθοδήγησή της κάθε στιγμή κατά την διάρκεια 

αυτών των χρόνων.  

Επίσης, ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα υπόλοιπα μέλη της επταμελούς επιτροπής 

κρίσης του διδακτορικού: τον επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης κ. Ηλιόπουλο Ελευθέριο, τον Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του 

ΤΕΙ Κρήτης κ. Κατσαράκη Νικόλαο, τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου κ. Ράπτη 

Ιωάννη, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης κα. Βαμβακάκη Μαρία και τον Ερευνητή Γ του Ινστιτούτου 

Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ’Ερευνας κ. Λουκάκο 

Παναγιώτη, για την θερμή συμμετοχή τους στην κρίση της διδακτορικής μου διατριβής και 

τις ιδιαίτερα χρήσιμες παρατηρήσεις τους. 

Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω το μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του 

Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δρ. Σπανάκη 

Εμμανουήλ, για την βοήθεια του στις πειραματικές διαδικασίες, καθώς και τους: Καθηγητή 

του Τμήματος Χημείας του University College Cork της Ιρλανδίας κ. Pemble Martyn, τον Ειδικό 

Λειτουργικό Επιστήμονα του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας κ. Απεραθίτη Ηλία, τους διδακτορικούς φοιτητές κ. Γκαγκαουδάκη 

Εμμανουήλ και κα. Παναγοπούλου Μαριάνθη, καθώς και τους φοιτητές κα. 

Αποστολοπούλου Μαρία και κ. Ψηφή Κωνσταντίνο για την άριστη συνεργασία που είχαμε.  

Τέλος, ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, και όλους τους φίλους που 

με στήριξαν όλα τα χρόνια των σπουδών μου και ήταν δίπλα μου κάθε στιγμή κατά την 

διάρκεια αυτής της διδακτορικής διατριβής.  

 



[viii] 

 

 

  



[ix] 

 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην μελέτη των χρωμικών 

επιστρώσεων, αφενός για την κατανόηση των φυσικών μηχανισμών και αφετέρου στη 

βελτιστοποίηση της  λειτουργικότητας τους, λόγω του μεγάλου πλήθους καινοτόμων 

τεχνολογικών εφαρμογών στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως οπτικοί 

διακόπτες, θερμικά ρελέ, αισθητήρες, τρανζίστορ, θερμοχρωμικά και ηλεκτροχρωμικά 

παράθυρα. Η διατριβή αυτή εστιάζεται σε θερμοχρωμικές και ηλεκτροχρωμικές επιστρώσεις 

οξειδίων του βαναδίου και οξειδίων του βολφραμίου αντίστοιχα, με έμφαση στην ανάπτυξη 

εφαρμογών  σε «έξυπνα παράθυρα». Ειδικότερα, η διατριβή αφορά μία παραμετρική μελέτη 

σχετική με την ανάπτυξη και την διερεύνηση της λειτουργικότητας θερμοχρωμικών και 

ηλεκτροχρωμικών επιστρώσεων με στόχο αφενός την κατανόηση των φυσικών μηχανισμών 

που καθορίζουν την λειτουργικότητα τους και αφετέρου την καταγραφή των συνθηκών 

εναπόθεσης και των βασικών χαρακτηριστικών που οδηγούν σε βέλτιστη λειτουργικότητα σε 

συνδυασμό με απλότητα και χαμηλό κόστος παραγωγής, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της 

χημικής εναπόθεσης ατμών και της υδρόθερμης σύνθεσης. 

Ο βασικός χαρακτηρισμός των επιστρώσεων περιλαμβάνει περιθλασίμετρο ακτίνων X, 

φασματοσκοπία Raman, ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, οπτικές μετρήσεις 

διαπερατότητας, X-ray photoelectron spectroscopy και κυκλική βολτραμετρία με στόχο την 

διερεύνηση του πως τα βασικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την λειτουργικότητα καθώς και 

πως επιτυγχάνουμε τα βασικά χαρακτηριστικά που οδηγούν σε βελτιστοποίηση 

συμπεριφοράς. 

Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα χημικής εναπόθεσης ατμών σε ατμοσφαιρική πίεση 

επιτεύχθηκαν επιστρώσεις διοξειδίου του βαναδίου χαμηλής κρυσταλλικότητας αλλά με 

σημαντική θερμοχρωμική συμπεριφορά πάνω σε υποστρώματα γυαλιού με προ-

εναποτεθειμένη επίστρωση διοξειδίου του κασσιτέρου σε χαμηλές θερμοκρασίες οι οποίες 

έφτασαν τους 350οC, καθώς και μείωση της θερμοκρασίας μετάβασης, από τους 68οC στους 

44οC, με την εισαγωγή προσμίξεων βολφραμίου. Επίσης έγινε παραμετρική μελέτη και σε πιο 

υψηλές θερμοκρασίες έτσι ώστε να βρεθούν οι συνθήκες αυτές που βελτιστοποιούν την 

λειτουργικότητα. Ακόμα, έγιναν επιστρώσεις με καλές θερμοχρωμικές ιδιότητες πάνω σε 

εύκαμπτα υποστρώματα γυαλιού κάτι που μπορεί να διευρύνει το φάσμα των εφαρμογών 

στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και η θερμοκρασία μετάβασής τους έφτασε τους 

38οC με την εισαγωγή προσμίξεων βολφραμίου. Σε όλες τις περιπτώσεις έγινε σύνδεση των 

βασικών χαρακτηριστικών των επιστρώσεων με την λειτουργικότητά τους και βρέθηκε ότι η 

μορφολογία, η κρυσταλλικότητα και η φάση τους συνδέονται ισχυρά με την λειτουργικότητα. 
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Ακόμα, επιτεύχθηκαν ηλεκτροχρωμικές επιστρώσεις τριοξειδίου του βολφραμίου, με ένα 

σύστημα χημικής εναπόθεσης ατμών σε χαμηλή πίεση, με βελτιωμένη οπτική απόδοση 

χρωματισμού και βρέθηκε, πως τα βασικά χαρακτηριστικά των επιστρώσεων όπως το πάχος, 

η κρυσταλλικότητα και η προτιμητέα κατεύθυνση ανάπτυξης  επηρεάζουν την ηλεκτροχημική 

συμπεριφορά τους. Τέλος, έγινε παραμετρική μελέτη επιστρώσεων πεντοξειδίου του 

βαναδίου με την τεχνική της υδρόθερμης σύνθεσης, η οποία προσφέρει εναποθέσεις σε 

χαμηλές θερμοκρασίες (95οC), και βρέθηκε πως επηρεάζει η τιμή του pH του αρχικού 

διαλύματος, αλλά και το είδος του ρυθμιστικού του pH, τα βασικά χαρακτηριστικά των 

επιστρώσεων, την σταθερότητα και την λειτουργικότητά τους. 
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Abstract 

In recent years, chromic coatings have attracted a lot of interest due to the need for the 

understanding of the physical mechanisms influencing their response and the optimization of 

their functionality, because of the large number of new technological applications that can be 

involved such as optical switches, thermal relays, sensors, transistors, thermochromic and 

electrochromic windows. This thesis focuses on thermochromic and electrochromic materials 

and devices based on vanadium and tungsten oxides respectively, emphasis given on the 

development of "smart windows" for energy saving. In particular, the thesis concerns a 

parametric study regarding the development of thermochromic and electrochromic materials 

and the investigation of their functionality so that both the physical mechanisms affecting 

their response can be understood, and the deposition conditions as well as the basic 

characteristics that result in optimal functionality, combined with simple and low cost 

production, can be determined. Chemical vapor deposition and hydrothermal growth have 

been used for the deposition of the materials, while the basic characterization includes X-ray 

diffraction, Raman Spectroscopy, Scanning Electron Microscopy, transmittance 

measurements, X-ray photoelectron spectroscopy and cyclic voltammetry.  

Vanadium dioxide thin layers were grown for the first time at temperatures as low as 350oC 

onto glass substrates with a tin dioxide pre-coating, using an atmospheric pressure chemical 

vapor deposition system, the layers exhibiting significant thermochromic behavior despite 

their low crystallinity. The parametric study performed indicated that optimal thermochromic 

behavior appears in uniform layers of monoclinic vanadium dioxide, its effective growth 

requiring deposition temperatures of 450-500οC. Furthermore, reduction of the transition 

temperature was found possible only with doping: a 1.5% tungsten doping reduced the 

transition temperature from 68oC to 44oC. Vanadium dioxide layers were also grown for first 

time on flexible glass substrate, the layers exhibiting very good thermochromic properties, a 

result that can broaden the range of thermochromic applications. In this case, doping with 

tungsten resulted in a transition temperature of 38οC. In all cases, correlation of the basic 

characteristics of the layers with their functionality was performed and as was found out, the 

thermochromic behavior is strongly affected by the phase, the crystallinity and the surface 

morphology. 

Correspondingly, electrochromic layers of tungsten trioxide were grown, using a low pressure 

chemical vapor deposition system, the layers exhibiting significantly improved coloration 

efficiency, as compared with others already reported in the literature. The parametric study 

performed indicated that the electrochemical/electrochromic behavior of the layers depends 
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on basic characteristics such as phase, thickness, crystallinity and preferred growth 

orientation. Finally, depositions of vanadium pentoxide layers were performed with 

hydrothermal growth at very low temperatures, 95oC, where, a strong influence of the pH of 

the starting solution on the stability and the functionality of the layers was observed. 
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Εισαγωγή 

Το ενεργειακό πρόβλημα είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της παγκόσμιας 

κοινότητας. Η ενέργεια είναι ένα αναντικατάστατο αγαθό που εξυπηρετεί κοινωνικές και 

αναπτυξιακές ανάγκες, παρουσιάζει όμως συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, ενώ παράλληλα, οι 

επιπτώσεις από την αλόγιστη χρήση της στο περιβάλλον και στην οικονομία είναι 

καθοριστικές. Ο κτιριακός τομέας συμμετέχει με υψηλό ποσοστό στην κατανάλωση 

ενέργειας και στην έκλυση ρύπων. Το έτος 2005, τα Ελληνικά κτίρια συμμετείχαν με ποσοστό 

34% στο Ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο και με ποσοστό 65% στην κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας για θέρμανση, κλιματισμό, μαγείρεμα, φωτισμό, λοιπές ηλεκτρικές χρήσεις κλπ. 

Σαν άμεσο αποτέλεσμα, το ποσοστό των εκπομπών CO2 που αντιστοιχεί στα κτίρια 

υπερβαίνει το 43%, επομένως συντελεί σημαντικά στην κλιματική αλλαγή που παρατηρείται 

λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου τα τελευταία χρόνια.  

Μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια οφείλεται στη κατασκευή τους, 

καθώς πολλά από τα κτίρια δεν έχουν μόνωση ενώ διαθέτουν μονά τζάμια. Γενικά, τα 

παράθυρα αποτελούν βασικά δομικά χαρακτηριστικά των κτιρίων, η πρωταρχική λειτουργία 

των οποίων είναι η διέλευση του ηλιακού φωτός αλλά και η δημιουργία οπτικής επαφής των 

εσωτερικών τμημάτων με τον εξωτερικό χώρο. Όμως, η διαπερατότητά τους στο φως είναι 

μη ελεγχόμενη (σταθερή), εξαρτώμενη από το υλικό και την κατασκευή. Επομένως, η 

δυνατότητα ελέγχου της στάθμης του φωτισμού απαιτεί εγκαταστάσεις ειδικές σκίασης 

(στην περίπτωση υψηλής στάθμης) ή τεχνητού φωτισμού (στην περίπτωση χαμηλής 

στάθμης), προσεγγίσεις που ανεβάζουν το κόστος κατασκευής αλλά και τις ενεργειακές 

απαιτήσεις. Η μεγάλη επίδραση όμως στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου προέρχεται από 

το γεγονός ότι τα παράθυρα μπορούν να επενεργήσουν θετικά ή αρνητικά στην ενεργειακή 

αποδοτικότητα. Είναι γνωστό ότι αυτά συνεισφέρουν σημαντικά στις ενεργειακές απώλειες 

κατά τη θέρμανση ή ψύξη στο κτίριο, καθώς συνδέονται με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (50% 

το χειμώνα κα 70% το καλοκαίρι) ανταλλαγής θερμότητας. Επομένως, η ανάπτυξη 

«έξυπνων», κατάλληλων ενεργειακά παράθυρων στα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα 

αυτόνομου ελέγχου της διαπερατότητας στο ορατό (φως) και/ή στο υπέρυθρο (θερμότητα), 

αποτελεί θεμελιώδες βήμα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Τα έξυπνα αυτά 

παράθυρα θα έχουν ως αποτέλεσμα την απαίτηση για μικρότερα συστήματα θέρμανσης-

ψύξης, την απαλλαγή από συστήματα ελέγχου του φωτισμού αλλά και χαμηλότερους 

λογαριασμούς για την ενεργειακή κατανάλωση. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν προταθεί διάφορες λύσεις όπως τα διπλά παράθυρα ή τα 

παράθυρα με ειδικές ανακλαστικές επιστρώσεις. Όμως, οι λύσεις αυτές παρουσιάζουν 
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συνήθως προκαθορισμένη οπτική απόκριση χωρίς δυνατότητα προσαρμογής της στις 

εποχιακές συνθήκες. Μια πολλά υποσχόμενη λύση προς την κατεύθυνση της ελεγχόμενης 

προσαρμογής απετέλεσε και αποτελεί η ανάπτυξη χρωμικών επιστρώσεων, με τις οποίες 

παρέχεται η δυνατότητα διαφορετικής ανακλαστικότητας της υπέρυθρης και/ή ορατής 

ακτινοβολίας με βάση τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Όμως, οι διαθέσιμες σήμερα 

εμπορικές λύσεις παρουσιάζουν μειονεκτήματα όπως μεγάλο κόστος, όχι καλή 

διαπερατότητα στην ορατή ακτινοβολία, αργή απόκριση και όχι καλό αισθητικό αποτέλεσμα. 

Είναι εμφανής επομένως η ανάγκη ανάπτυξης νέων υλικών τα οποία θα επιτρέπουν τον 

έλεγχο της διαπερατότητας στο ορατό και το υπέρυθρο με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στη 

νανοτεχνολογία και την τεχνολογία υλικών, οι οποίες πλέον μπορούν να προσφέρουν φτηνά, 

φιλικά προς το περιβάλλον υλικά με άριστες επιδόσεις.  

Υπάρχουν διάφορες χρωμικές προσεγγίσεις για τον έλεγχο της διαπερατότητας σε 

υπέρυθρο και ορατό, με βασικούς εκπροσώπους τις θερμοχρωμικές επιστρώσεις και τις 

ηλεκτροχρωμικές διατάξεις. Η χρησιμότητα μίας θερμοχρωμικής επίστρωσης βασίζεται στην 

ικανότητά της να λειτουργήσει είτε ως απορροφητής ή ως ανακλαστής της υπέρυθρης 

ακτινοβολίας (θερμότητας) ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ένα θερμοχρωμικό 

υλικό χαρακτηρίζεται από μία θερμοκρασία μετάβασης (Τc) που σχετίζεται με ένα δομικό 

μετασχηματισμό, με το υλικό να παρουσιάζει μεταλλική συμπεριφορά για μεγάλη 

θερμοκρασία, ενώ για μικρή συμπεριφέρεται ως ημιαγωγός. Σαν αποτέλεσμα, πάνω από τη 

θερμοκρασία μετάβασης η επίστρωση με μεταλλική συμπεριφορά ανακλά την υπέρυθρη 

ακτινοβολία του ήλιου, αποτρέποντας έτσι την υπερθέρμανση του εσωτερικού χώρου των 

κτιρίων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για παράδειγμα. Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα, θερμοκρασίες κάτω από τη θερμοκρασία μετάβασης έχουν ως αποτέλεσμα 

συμπεριφορά ημιαγωγού που επιτρέπει τη διέλευση της υπέρυθρης ακτινοβολίας, και κατά 

συνέπεια τη διατήρηση της θερμότητας μέσα στο κτίριο. Επιστρώσεις θερμοχρωμικού τύπου 

μπορούν σήμερα να παρασκευαστούν με βάση διάφορα οργανικά υλικά (cholesteryl, 

nonanoate και cyanophenyl) ή παράγωγα μετάλλων (HgI2, Ni(SO4), ZnO, PdO), προσεγγίσεις 

όμως με μειονεκτήματα όπως όχι κατάλληλη θερμοκρασία μετάβασης, μεγάλο κόστος, 

χαμηλή ανθεκτικότητα, χαμηλή διαπερατότητα στο ορατό φάσμα και θολότητα. Σαν μια πιο 

υποσχόμενη οικογένεια θερμοχρωμικών υλικών φαίνεται να είναι τα οξείδια μετάλλων και 

ειδικά το VO2 με προσμείξεις λόγω της μικρότερης θερμοκρασίας μετάβασης και της σχετικά 

καλής διαπερατότητας στο ορατό. Η έρευνα έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια σε 

νανοδομημένες επιστρώσεις VO2 με προσμίξεις όπως W, Mo, Nb, Cu, Mg και Al, με στόχο τη 

μείωση της κρίσιμης θερμοκρασίας με ταυτόχρονη αύξηση της διαπερατότητάς στο ορατό 
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και βελτίωση των ιδιοτήτων στο υπέρυθρο. Όμως, μερικώς έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα 

ταυτόχρονη ελάττωση της θερμοκρασίας μετάβασης με αύξηση της διαπερατότητας.  

Αντίστοιχα, έλεγχο της διαπερατότητας μπορεί να επιτύχει κάποιος και με τις 

ηλεκτροχρωμικές διατάξεις. Η ηλεκτροχρωμική λειτουργία βασίζεται στην αναστρέψιμη 

μεταβολή των οπτικών ιδιοτήτων ενός υλικού (από διαπερατό μετατρέπεται σε 

απορροφητικό-ανακλαστικό και αντίστροφα), η οποία επιτυγχάνεται με την εισαγωγή ή 

εξαγωγή ιόντων μέσω της εφαρμογής μιας μικρής τάσης (1–3 V). Όταν η διάταξη είναι 

ανενεργή, τότε είναι οπτικά καθαρή και διαθέτει υψηλή διαπερατότητα, ενώ, μετά την 

εφαρμογή της τάσης, η διάταξη χρωματίζεται και ελαττώνεται σημαντικά η διαπερατότητά 

της στο ορατό και το κοντινό υπέρυθρο. Η διάταξη μένει σε μη διαπερατή κατάσταση για 

μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς την εφαρμογή τάσης, ενώ επιστρέφει στην αρχική της 

κατάσταση με την εφαρμογή αντίστροφης τάσης. Επομένως, η όλη διαδικασία επιτρέπει τον 

έλεγχο της διαπερατότητας σε ορατό και υπέρυθρο με την απλή εφαρμογή μικρής τάσης. 

Μια τυπική ηλεκτροχρωμική διάταξη περιλαμβάνει πέντε επάλληλα στρώματα 

τοποθετημένα είτε πάνω σε ένα υπόστρωμα ή μεταξύ δύο υποστρωμάτων σαν σάντουιτς, με 

τα υποστρώματα να είναι συνήθως κάποιου τύπου γυαλί ενώ πρόσφατα άρχισε να 

χρησιμοποιείται και εύκαμπτο πολυμερές. Το κεντρικό στρώμα της διάταξης είναι κάποιος 

οργανικός ή ανόργανος ηλεκτρολύτης, μέσω του οποίου ή από τον οποίο μπορούν να 

μετακινηθούν ιόντα, συνήθως πρωτόνια (H+) ή ιόντα λιθίου (Li+), τα οποία είναι ευκίνητα 

λόγω του μικρού τους μεγέθους. Από τη μία πλευρά του ηλεκτρολύτη υπάρχει ένα 

ηλεκτροχρωμικό στρώμα που μπορεί να αλλάζει χρώμα με την εισαγωγή ή την εξαγωγή 

ιόντων, όπως το WO3, ενώ από την άλλη του πλευρά τοποθετείται ένα στρώμα που είτε 

λειτουργεί ως αποθήκη ιόντων είτε έχει ηλεκτροχρωμικές ιδιότητες αντίθετες από αυτές του 

WO3 (π.χ. ένα στρώμα V2O5 ή NiO). Τα τρία αυτά στρώματα είναι τοποθετημένα μεταξύ δύο 

διάφανων ηλεκτροδίων όπως το ΙΤΟ, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί τάση στη διάταξη.  

Με την εφαρμογή κατάλληλης τάσης, εισάγονται στην ηλεκτροχρωμική επίστρωση WO3 

ιόντα Li+ από τον ηλεκτρολύτη ή την αποθήκη ιόντων καθώς και ηλεκτρόνια από το εξωτερικό 

κύκλωμα. Η μεταβολή στην ηλεκτρονική πυκνότητα που επάγεται στο WO3 είναι υπεύθυνη 

για τη μεταβολή των οπτικών του ιδιοτήτων, το χρωματισμό του και την ελάττωση της 

διαπερατότητας του στο ορατό και το υπέρυθρο. Η ηλεκτροχρωμική τεχνολογία έχει ήδη 

αρχίσει να εφαρμόζεται από βιομηχανίες γυαλιών, όμως, παρά το μεγάλο εμπορικό 

ενδιαφέρον, η όχι μεγάλη διαφορά στη διαπερατότητα μεταξύ διάφανης και χρωματισμένης 

κατάστασης, το μεγάλο κόστος ανά μονάδα επιφάνειας, η μικρή διάρκεια ζωής, ο 
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περιορισμός στην μέγιστη επιφάνεια που μπορεί αξιόπιστα να κατασκευαστεί και ο μεγάλος 

χρόνος απόκρισης λειτουργούν αποτρεπτικά για τη μαζική εφαρμογή τους.  

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά την ανάπτυξη και μελέτη καινοτόμων 

νανοδομημένων θερμοχρωμικών και ηλεκτροχρωμικών διατάξεων που διαθέτουν καλή 

αισθητική εμφάνιση, θερμική μόνωση και προσαρμόσιμη κατά περίπτωση διαπερατότητα 

στην ορατή και υπέρυθρη περιοχή του φάσματος, με τη χρήση απλών, χαμηλού κόστους και 

φιλικών προς το περιβάλλον χημικών τεχνικών ανάπτυξης επιστρώσεων και νανοϋλικών. 

Ειδικότερα, η μελέτη εστιάστηκε σε: 

(α) ανάπτυξη θερμοχρωμικών επιστρώσεων καθαρού VO2 και με προσμίξεις (τύπου WxV1-

xO2), σε γυαλί και διερεύνηση της επίδρασης της σύστασης της επίστρωσης καθώς και της 

μεθόδου/συνθηκών εναπόθεσης σε θερμοκρασία μετάβασης, διαπερατότητα στο ορατό και 

μεταβολή της διαπερατότητας στο υπέρυθρο 

(β) ανάπτυξη 3-D νανοδομημένων επιστρώσεων V2O5 και WO3 και διερεύνηση της επίδρασης 

της μορφολογίας στην ηλεκτροχημική δράση και την ελεγχόμενη μεταβολή της 

διαπερατότητας σε ορατό και υπέρυθρο   

Σε κάθε περίπτωση διερευνήθηκε η συσχέτιση των δομικών, μορφολογικών και 

κρυσταλλικών ιδιοτήτων με τις τελικές ιδιότητες των διατάξεων με απώτερο στόχο την 

κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας των επιστρώσεων η οποία θα μπορεί να οδηγήσει 

στην ελεγχόμενη ανάπτυξη διατάξεων με προκαθορισμένες ιδιότητες.  

Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα παρουσιαστούν κάποιες βασικές αρχές και ιδιότητες 

των θερμοχρωμικών και ηλεκτροχρωμικών επιστρώσεων για την καλύτερη κατανόηση των 

φαινομένων και στα επόμενα κεφάλαια τα πειραματικά αποτελέσματα από τις εναποθέσεις 

που έγιναν, καθώς και πληροφορίες για τις τεχνικές εναπόθεσης και χαρακτηρισμού. 

 Στο κεφάλαιο 2 θα παρουσιαστούν οι μέθοδοι παρασκευής επιστρώσεων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, καθώς επίσης και οι τεχνικές χαρακτηρισμού που 

χρησιμοποιήθηκαν και θα ακολουθήσουν στα επόμενα κεφάλαια. Συγκεκριμένα θα 

αναφερθούν οι τεχνικές: Sol – Gel, οι μέθοδος φυσικής εναπόθεσης ατμών (PVD), η μέθοδος 

εναπόθεσης με παλμικό laser (PLD), η υδρόθερμη σύνθεση και η χημική εναπόθεση με 

ατμούς (CVD). Οι δύο τελευταίες τεχνικές θα αναλυθούν εκτενέστερα γιατί αυτές 

χρησιμοποιήθηκαν στις εναποθέσεις που ακολουθούν στα επόμενα κεφάλαια. 

 Στη συνέχεια στα κεφάλαια 3 έως 6 θα παρουσιαστούν οι επιστρώσεις που 

επιτεύχθηκαν και οι αναλύσεις. Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 3 θα παρουσιαστούν οι 

εναποθέσεις επιστρώσεων διοξειδίου του βαναδίου (VO2) με ένα σύστημα χημικής 

εναπόθεσης με ατμούς σε ατμοσφαιρική πίεση (APCVD), μελετώντας τις αλλαγές στις 
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παραμέτρους εναπόθεσης, για θερμοκρασίες από 450οC και κάτω χρησιμοποιώντας ως πηγή 

βαναδίου το αντιδραστήριο vanadyl (V) triisopropoxide (VO(OC3H7)3, 96 %), και ως πηγή 

βολφραμίου το αντιδραστήριο tungsten (VI) isopropoxide W(OC3H7)6 (5% w/v in isopropanol) 

στις περιπτώσεις των εναποθέσεων επιστρώσεων VO2 με προσμίξεις βολφραμίου.  

Στο κεφάλαιο 4 θα παρουσιαστούν οι εναποθέσεις επιστρώσεων VO2 με το ίδιο σύστημα 

APCVD αλλάζοντας το αντιδραστήριο βαναδίου σε vanadyl (IV) acetylacetonate (VO(acac)2) 

και το αντιδραστήριο βολφραμίου σε tungeten (III) chloride (WCl3) για εναποθέσεις σε 

θερμοκρασίες πάνω από 450οC.  

Στο κεφάλαιο 5 θα παρουσιαστούν οι εναποθέσεις επιστρώσεων τριοξειδίου του 

βολφραμίου χρησιμοποιώντας ένα σύστημα χημικής εναπόθεσης με ατμούς σε χαμηλή 

πίεση για τις οποίες μελετήθηκε η επίδραση των αλλαγών στις συνθήκες εναπόθεσης στις 

τελικές ιδιότητες των επιστρώσεων. 

Ολοκληρώνοντας τα πειραματικά αποτελέσματα στο κεφάλαιο 6 θα παρουσιαστούν οι 

εναποθέσεις επιστρώσεων πεντοξειδίου του βαναδίου με την τεχνική της υδρόθερμης 

σύνθεσης. Σε αυτό το κεφάλαιο μελετήθηκε η επίδραση που έχει το αντιδραστήριο που 

χρησιμοποιείται καθώς και οι τιμές του pH του διαλύματος στις τελικές ιδιότητες της 

επίστρωσης που εναποτίθεται. 

Τέλος στο κεφάλαιο 7 γίνεται μία σύνοψη των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων, 

φτάνοντας σε μία μοντελοποίηση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση των 

φαινομένων. 
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1.2 Βασικές αρχές ηλεκτροχρωμικότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



[8] 

 

 

  



[9] 

 

1.1 Βασική εισαγωγή θερμοχρωμικότητας 

Το 1959 ο Morin [1] παρατήρησε ότι το κρυσταλλικό διοξείδιο του βαναδίου παρουσιάζει μια 

αντιστρέψιμη μετάβαση από ημιαγώγιμη σε μεταλλική κατάσταση σε μια κρίσιμη 

θερμοκρασία (Tc), όπως ονομάστηκε, περίπου 68οC με αποτέλεσμα την αλλαγή στην 

αγωγιμότητα αρκετές τάξεις μεγέθους και στην διαπερατότητα στο κοντινό υπέρυθρο. Αυτές 

οι αλλαγές είναι πολύ ευαίσθητες σε εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι η θερμοκρασία, η 

πίεση και οι προσμίξεις. Σε παχιές επιστρώσεις το πλάτος υστέρησης φτάνει περίπου τον 1οC 

ενώ σε λεπτά υμένια και σε νανοδομές μπορεί να φτάσει τους 10ο-15οC και 30ο-35οC 

αντίστοιχα. Στην εικόνα 1.1 φαίνεται μια τυπική μορφή διαπερατότητας και πλάτους 

υστέρησης για τις δύο καταστάσεις. Αριστερά  φαίνεται η διαπερατότητα σε συνάρτηση με 

το μήκος κύματος, μιας επίστρωσης διοξειδίου του βαναδίου, σε θερμοκρασίες πάνω και 

κάτω από την κρίσιμη θερμοκρασία. Φαίνεται ξεκάθαρα η μεταβολή της διαπερατότητας 

στην περιοχή της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Δεξιά μπορεί κάποιος να δει την απόκριση της 

διαπερατότητας σε συνάρτηση με την θερμοκρασία σε σταθερό μήκος κύματος (1500nm 

στην συγκεκριμένη περίπτωση). Η θερμοκρασία που αντιστοιχεί στο κέντρο αυτής της 

καμπύλης υστέρησης είναι η θερμοκρασία στην οποία θεωρείται ότι γίνεται η μετάβαση του 

υλικού από την μία φάση στην άλλη (θερμοκρασία μετάβασης) και το εύρος της καμπύλης 

είναι το πλάτος της υστέρησης. 

 

Εικόνα 1.1. Διάγραμμα διαπερατότητας συναρτήσει μήκος κύματος  πριν και μετά την θερμοκρασία 
μετάβασης (αριστερά), τυπική μορφή καμπύλης υστέρησης θερμοχρωμικής επίστρωσης (δεξιά, 
διάγραμμα διαπερατότητας σε συνάρτηση της θερμοκρασίας για σταθερό μήκος κύματος λ). 

 

Η αλλαγή της κατάστασης του υλικού οφείλεται στην αλλαγή της ηλεκτρονιακής δομής του, 

κοντά στο επίπεδο της ζώνης Fermi και μια ποιοτική εξήγηση δόθηκε από τον Goodenough 

το 1971 [2], η οποία φαίνεται στην εικόνα 1.2. Προτάθηκε ότι το ζεύγος V4+ - V4+ της 
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τετραγωνικής δομής γίνεται ενεργειακά σταθερό κατά την ψύξη αναδιατάσσοντας τις 

ενεργειακές στάθμες και δίνοντας την μονοκλινή δομή. Σε υψηλή θερμοκρασία οι μπάντες d‖ 

και π* είναι και οι δύο μερικώς γεμάτες οδηγώντας σε μεταλλική συμπεριφορά. Από την 

άλλη, σε χαμηλή θερμοκρασία, η μπάντα d‖ διαιρείται σε δύο υπό-μπάντες. Την ανώτερη d‖ 

και την κατώτερη d‖ μπάντα. Η κατώτερη d‖ μπάντα είναι εντελώς γεμάτη αφήνοντας την 

μπάντα π* εντελώς άδεια, δημιουργώντας ένα ενεργειακό χάσμα μεταξύ της d‖ και της π*. 

 

 

Εικόνα 1.2. Σχηματική αναπαράσταση της ενεργειακής δομής του VO2 [3]. 

 

Στην εικόνα 1.3 φαίνονται οι δομές του μονοκλινούς VO2 όταν βρίσκεται σε θερμοκρασία 

χαμηλότερη από την θερμοκρασία μετάβασης, στα αριστερά, και της τετραγωνικής δομής 

όταν βρίσκεται σε θερμοκρασία υψηλότερη από την κρίσιμη, στα δεξιά. Φαίνεται στην 

εικόνα ότι η τετραγωνική δομή που υπάρχει στην υψηλή θερμοκρασία έχει μετατραπεί στην 

μονοκλινή όταν υπάρχει η χαμηλή θερμοκρασία προκαλώντας την δημιουργία ενός 

πλέγματος ζικ-ζακ στον c άξονα. 



[11] 

 

 

Εικόνα 1.3. Μονοκλινές φάση (αριστερά) και τετραγωνική δομή (δεξιά) του VO2 [4]. 

Οι θερμοκρασία που συμβαίνει η μετάβαση από ημιαγώγιμη σε μεταλλική κατάσταση κίνησε 

το ενδιαφέρον για πολλές εφαρμογές στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται οπτικοί διακόπτες [5-7], θερμικά ρελέ, συσκευές διαχείρισης ενέργειας 

όπως ηλιακές κυψελίδες, έξυπνα παράθυρα και αισθητήρες [8-15] και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν κανάλι σε field – effect transistors για την δημιουργία MOT transistors 

[16-17] όπως και σε πολλές ακόμα εφαρμογές. 

Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει δοθεί στις εφαρμογές για έξυπνα παράθυρα. 

Όμως για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από την βιομηχανία σε εφαρμογές σε κτήρια, 

πρέπει να βελτιστοποιηθούν οι βασικές ιδιότητες που έχουν οι θερμοχρωμικές επιτρώσεις 

όπως είναι η αύξηση της διαπερατότητας στο ορατό το οποίο απαιτεί λεπτές διαπερατές 

επιστρώσεις, η μεταβολή της διαπερατότητας στο κοντινό υπέρυθρο να είναι όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη από την ημιαγώγιμη στην μεταλλική κατάσταση και τέλος να μπορεί να μειωθεί 

η κρίσιμη θερμοκρασία στην οποία γίνεται η μετάβαση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την 

εισαγωγή προσμίξεων μέσα στο πλέγμα του VO2. Έχουν μελετηθεί διάφορα χημικά στοιχεία 

και έχει βρεθεί ότι οι προσμίξεις με μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από αυτής του V4+ μειώνουν 

τη θερμοκρασία μετάβασης, όπως είναι τα ιόντα βολφραμίου (VI), του νιοβίου (V) και του 

τιτανίου (IV) [18]. Από την άλλη, προσμίξεις ιόντων με μικρότερη ατομική ακτίνα έχουν σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της κρίσιμης θερμοκρασίας. Τέτοια είναι τα ιόντα αλουμινίου (III) 

και του χρωμίου (III) [18]. Το πιο αποδοτικό στοιχείο για μείωση της θερμοκρασίας 
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μετάβασης είναι το βολφράμιο σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μελέτες. Στην εικόνα 1.4 φαίνεται 

μια σχηματική αναπαράσταση της θερμοχρωμικής συμπεριφοράς όταν ηλιακή ακτινοβολία 

πέφτει σε ένα παράθυρο με θερμοχρωμική επίστρωση. Κάτω από την κρίσιμη θερμοκρασία 

όλη η υπέρυθρη ακτινοβολία περνάει σχεδόν ανεπηρέαστη από το παράθυρο, ενώ για 

θερμοκρασία πάνω από την κρίσιμη, ένα μέρος της υπέρυθρης αποκόπτεται χωρίς να 

υπάρχει μεταβολή της διαπερατότητας της ορατής ακτινοβολίας. 

 

 

Εικόνα 1.4. Σχηματική αναπαράσταση της συμπεριφοράς μιας θερμοχρωμικής επίστρωσης σε γυαλί, 
πάνω (δεξιά) και κάτω (αριστερά) από την θερμοκρασία μετάβασης. 

 

1.2 Βασική Εισαγωγή ηλεκτροχρωμικότητας 

Ένα ηλεκτροχρωμικο φιλμ εναποτίθεται πάνω σε ένα στερεό υπόστρωμα με αγώγιμη 

προεπίστρωση. Μέσα σε αυτό το φιλμ μπορούν να εισαχθούν ιόντα, προερχόμενα από μια 

αποθήκη ιόντων, εφαρμόζοντας ένα ηλεκτρικό δυναμικό. Αρκετές μελέτες έχουν γίνει για τις 

ιδιότητες του WO3 ως ηλεκτρόδιου εργασίας από τις αρχές του 1970. Στα ηλεκτροχρωμικά 

υλικά, όπως είναι το τριοξείδιο του βολφραμίου, αλλάζει η διαπερατότητα όταν ιόντα και 

ηλεκτρόνια εισέρχονται μέσα στο υλικό υπό την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου. Μια 

σχηματική αναπαράσταση της αντίδρασης που συμβαίνει κατά την διάρκεια της αλλαγής της 

κατάστασης του υλικού φαίνεται παρακάτω, χρησιμοποιώντας το WO3 ως ηλεκτροχρωμικό 

φιλμ και ιόντα λιθίου ως ιόντα που εισέρχονται μέσα στο υλικό: 

 

WO3 + xLi+ + xe-  LixWO3                                            (1.1) 
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Το αρχικό τριοξείδιο του βολφραμίου είναι διάφανο, ενώ όταν σε αυτό προστεθούν τα ιόντα 

λιθίου, το χρώμα αλλάζει σε βαθύ μπλε. Αυτή η ιδιότητα είναι πολύ σημαντική γιατί μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε παράθυρα κτηρίων για να αποκόψουν σημαντικό μέρος της ηλιακής 

ακτινοβολίας που εισέρχεται μέσα στο κτήριο, αλλά και σε άλλες εφαρμογές όπως 

αισθητήρες και συσκευές μνήμης. Με αυτό τον τρόπο το ηλεκτροχρωμικό φιλμ μπορεί να 

μειώσει σημαντικά τα έξοδα φωτισμού και σκίασης των κτηρίων. 

Λεπτά υμένια τριοξειδίου του βολφραμίου και πεντοξειδίου του βαναδίου μπορούν να 

ενσωματωθούν σε έξυπνα παράθυρα με διαπερατά αγώγιμα οξείδια (TCO’s) και έναν 

ηλεκτρολύτη όπως φαίνεται στην εικόνα 1.5. Το TCO επιτρέπει σε ηλεκτρόνια να κινούνται 

μεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας (working electrode) και του αντί-ηλεκτροδίου (counter 

electrode), διατηρώντας την διαφάνεια που είναι υποχρεωτική για εφαρμογές παραθύρων. 

Ο ηλεκτρολύτης δρα σαν μονωτής ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια, ενώ επιτρέπει την κίνηση 

των ιόντων όταν εφαρμοστεί ένα ηλεκτρικό δυναμικό.  

Το φορτίο που χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό του οξειδίου του βολφραμίου πρέπει να 

αποθηκεύεται έξω από το ηλεκτρόδιο εργασίας, για να επιτυγχάνεται ο αποχρωματισμός, 

και αυτό γίνεται με το κατάλληλο αντί-ηλεκτρόδιο. Το οξείδιο του βαναδίου είναι ένα καλό 

αντί-ηλεκτρόδιο, γιατί μια μεγάλη σχετικά ποσότητα ιόντων λιθίου μπορούν να εισαχθούν 

σε αυτό χωρίς σημαντική αλλαγή του χρώματος. 

 

 

Εικόνα 1.5. Σχηματική αναπαράσταση μιας ηλεκτροχρωμικής διάταξης. 

 

1.2.1 Μηχανισμός χρωματισμού – αποχρωματισμού 

Η ανάλυση ενός ηλεκτροχρωμικού συστήματος, όταν σε αυτό εφαρμόζεται ένα ηλεκτρικό 

πεδίο, είναι γενικά αρκετά περίπλοκη, αλλά η διαδικασία μπορεί να εξηγηθεί με πιο απλά 

βήματα. Όταν ένα ρεύμα ή διαφορά δυναμικού εφαρμοστεί ανάμεσα στο ηλεκτρόδιο 
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εργασίας και στο αντί-ηλεκτρόδιο, ένα ηλεκτρικό πεδίο δημιουργείται μέσα στον 

ηλεκτρολύτη. Κατά την διάρκεια του χρωματισμού τα ιόντα που βρίσκονται μέσα στον 

ηλεκτρολύτη και ηλεκτρόνια από την επαφή του διάφανου αγώγιμου οξειδίου (TCO) 

μετακινούνται προς το ηλεκτρόδιο εργασίας υπό την επίδραση του πεδίου [19]. 

Οι πειραματικές μετρήσεις ενός ηλεκτροχρωμικού φιλμ γίνονται συνήθως με ένα 

ηλεκτροχημικό κελί τριών ηλεκτροδίων. Υπάρχουν, το ηλεκτρόδιο εργασίας (working 

electrode), το ηλεκτρόδιο αναφοράς (reference electrode) και το αντί-ηλεκτρόδιο (counter 

electrode), τα οποία είναι βυθισμένα μέσα στο διάλυμα του ηλεκτρολύτη. Το δυναμικό του 

ηλεκτροδίου εργασίας μετριέται σε σχέση το ηλεκτρόδιο αναφοράς, του οποίου το δυναμικό 

είναι συνεχώς σταθερό. Τα δυναμικό που μετριέται κατά την διάρκεια του χρωματισμού – 

αποχρωματισμού είναι το άθροισμα όλων των  δυναμικών που προκύπτουν μεταξύ του 

διάφανου αγώγιμου οξειδίου, πάνω στο οποίο είναι εναποθετημένο το ηλεκτροχρωμικό 

φιλμ, και του ηλεκτροδίου αναφοράς. Η αγωγιμότητα του διάφανου αγώγιμου οξειδίου και 

του ηλεκτρολύτη είναι σχετικά υψηλή, το οποίο σημαίνει ότι η πτώση του δυναμικού σε αυτά 

είναι μικρή. Υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει εσωτερική αντίσταση στο ηλεκτροχρωμικό φιλμ, 

το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς δυναμικού εφαρμόζεται στην επαφή ηλεκτρολύτη και 

ηλεκτροδίου εργασίας. Το ηλεκτροχρωμικό κελί και οι μετρήσεις θα αναλυθούν περισσότερο 

στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

1.2.2 Οπτικά χαρακτηριστικά 

Τα ηλεκτροχρωμικά φιλμ αλλάζουν χρώμα με τον σχηματισμό της ένωσης LixWO3 όταν τα 

ιόντα λιθίου φτάσουν στην επίστρωση του τριοξειδίου του βολφραμίου σύμφωνα με την 

εξίσωση 1.1. Τα κρυσταλλικά φιλμ έχουν σημαντικά χαμηλότερη κινητικότητα ιόντων σε 

σχέση με τα άμορφα και για αυτό τα άμορφα έχουν πολύ πιο γρήγορη απόκριση στην αλλαγή 

του χρώματος.  

Υπάρχουν διαφωνίες για την ακριβή εξήγηση του τρόπου που γίνεται ο χρωματισμός, αλλά 

είναι κοινά αποδεκτό ότι στη διαδικασία χρωματισμού εμπλέκεται η εισαγωγή ή η εξαγωγή 

ιόντων και ηλεκτρονίων μαζί [20]. Στην εικόνα 1.6 φαίνεται ένα ηλεκτροχρωμικό φιλμ πριν 

και μετά τον χρωματισμό. 
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Εικόνα 1.6. Ηλεκτρορχρωμικό φιλμ πριν τον χρωματισμό (αριστερά) και μετά τον χρωματισμό (δεξιά). 

Η παράμετρος που χρησιμοποιείται για να περιγραφεί η αλλαγή στην οπτική κατάσταση ενός 

ηλεκτροχρωμικού συστήματος είναι η αλλαγή στην οπτική πυκνότητα, η οποία δίνεται από 

την εξίσωση (1.2). 

ΔODλ = log(Tbλ / Tcλ)                                                         (1.2) 

Όπου Tbλ και Tcλ είναι η διαπερατότητες του συστήματος στην αχρωμάτιστη και στην 

χρωματισμένη κατάσταση αντίστοιχα, σε μήκος κύματος λ. Τέλος η απόδοση χρωματισμού 

(ηλ) είναι ένα μέτρο της έντασης της αλλαγής του χρώματος ανά εισερχόμενο φορτίο και 

δίνεται από την σχέση (1.3). 

       ηλ = (ΔODλ / Q)                                                          (1.3) 

όπου Q είναι το εισερχόμενο φορτίο ανά μονάδα επιφάνειας. 

Οι ηλεκτροχρωμικές συσκευές έχουν την ιδιότητα να διατηρούν τον χρωματισμό για αρκετό 

χρονικό διάστημα από την στιγμή που θα αποσυνδεθούν από το κύκλωμα. Αυτή η ιδιότητα 

ονομάζεται ηλεκτροχρωμική μνήμη και είναι πολύ σημαντική για τις ηλεκτροχρωμικές 

συσκευές. Αν μια ηλεκτροχρωμική διάταξη έχει κακή ηλεκτροχρωμική μνήμη, θα χρειάζεται 

συνεχώς να καταναλώνει ενέργεια έτσι ώστε να διατηρεί τον χρωματισμό σταθερό.  

Άλλα χαρακτηριστικά που είναι πολύ σημαντικά σε μια ηλεκτροχρωμική διάταξη είναι η 

αντιστρεψιμότητα, η επαναληψιμότητα και η διάρκεια ζωής της συσκευής. Με τον όρο 

αντιστρεψιμότητα και επαναληψιμότητα εννοείται ότι όσο φορτίο εισέρχεται τόσο θα πρέπει 

να εξέρχεται και κατά την διάρκεια των κύκλων αυτό να παραμένει σταθερό. Τέλος η 

διάρκεια ζωής της συσκευής, δείχνει πόσους κύκλους αντέχει η ηλεκτροχρωμική διάταξη, 

δηλαδή πόσες φορές αντέχει το υλικό να δεχτεί και να αποβάλει φορτίο,  πριν υποστεί 

γήρανση. 
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2.1 Μέθοδοι ανάπτυξης 

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για την εναπόθεση οξειδίων μετάλλων πάνω σε υποστρώματα. 

Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν οι πιο σημαντικές και διαδεδομένες και στο τέλος θα 

αναφερθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι μέθοδοι, της υδρόθερμης σύνθεσης, και των 

χημικών εναποθέσεων με ατμούς, που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διδακτορική 

διατριβή. 

 

2.1.1 Μέθοδος Sol – Gel 

Η μέθοδος Sol – Gel χρησιμοποιείται ευρέος για εναποθέσεις οξειδίων των μετάλλων, όπως  

είναι οξείδια του βαναδίου, λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων που έχει η συγκεκριμένη 

μέθοδος όπως χαμηλό κόστος, εναποθέσεις σε μεγάλες επιφάνειες και η εύκολη εισαγωγή 

προσμίξεων. Στη μέθοδο Sol – Gel, η εναπόθεση γίνεται συνήθως με βύθιση ή spin coating 

διάφορων υποστρωμάτων σε ένα χημικό διάλυμα που περιέχει ένα κολλοειδές πρόδρομο 

αντιδραστήριο (Sol), όπως αλκοξείδια και χλωρίδια μετάλλων, το  οποίο υφίσταται υδρόλυση 

και πολυμερισμό δίνοντας ένα πολυμερικό πλέγμα (Gel).  

 

Εικόνα 2.1. Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας εναπόθεσης επιστρώσεων με την μέθοδο Sol-

Gel. 

Το 1983 ο Greenberg [1] εισήγαγε την μέθοδο <<gelation-hydrolysis>> για να φτιάξει 

κρυσταλλικό VO2. Τα πιο διαδεδομένα αντιδραστήρια για την παρασκευή VO2 είναι vanadyl 

tri(iso-propoxide) και vanadyl tri(tert-amyloxide). Επιπλέον αλκοξείδια ή μεταλλικά άλατα 

μπορούν να προστεθούν έτσι ώστε να επιτευχθούν διάφορες προσμίξεις. Το 1990 ο Livage et 

al. [2] βρήκε ότι VO2 και V2O5 μπορούν να παραχθούν με όξυνση υδατικών διαλυμάτων 

βαναδικών ενώσεων όπως NaVO3 ή μέσω της υδρόλυσης οξο-αλκοξειδίων όπως VO(RO)3  [3-

7]. Ακόμα ο Yin et al βρήκε ότι το V2O5 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αντιδραστήριο, αντί 

για τα αλκοξείδια, το οποίο είναι πολύ φτηνό και μπορεί να παρασκευαστεί εύκολα. Τέλος ο 

Takahashi et al. [8-9] κατάφερε να παρασκευάσει VO2 με προσμίξεις,  διαλύοντας σκόνη 

μετάλλων V, W και Mo στο αρχικό διάλυμα. 
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2.1.2 Μέθοδος φυσικής εναπόθεσης ατμών (PVD) 

Η μέθοδος φυσικής εναπόθεσης ατμών περιλαμβάνει τέσσερα βήματα τα οποία είναι 

εξάτμιση, μεταφορά, αντίδραση και εναπόθεση. Το υλικό που είναι για εναπόθεση, που είναι 

γνωστό ως στόχος, είναι συνήθως σε στερεή κατάσταση, και βομβαρδίζεται από μία πηγή 

υψηλής ενέργειας, όπως είναι μια δέσμη ηλεκτρονίων, υπό χαμηλή πίεση. Έτσι τα άτομα από 

την επιφάνεια του στόχου αποκολλώνται και ατμοποιούνται. Έχουν κατασκευαστεί διάφορα 

συστήματα για την αποκόλληση των ατόμων από την επιφάνεια του στόχου και τα 

περισσότερα έχουν χρησιμοποιηθεί για εναποθέσεις οξειδίων του βαναδίου. Το reactive 

Sputtering είναι ένα από τα πιο κοινά PVD σύστημα και θερμοχρωμικά φιλμ έχουν 

παρασκευαστεί χρησιμοποιώντας RF magnetron sputtering [10-12], DC magnetron sputtering 

[13-15] και ion beam sputtering [16].  

 

Εικόνα 2.2. Σχηματική αναπαράσταση ενός συστήματος PVD για εναποθέσεις οξειδίων. 

Το reactive sputtering έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την σύνθεση ενώσεων μετάλλων, 

όπως  για παράδειγμα ενώσεων μετάλλων μετάπτωσης V, Nb, Ta, Mo και W. Η μέθοδος αυτή 

προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όπως την ικανότητα να παράγει ομοιόμορφες επιστρώσεις 

και με καλή αποδοτικότητα και μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλη κλίμακα. Έχει όμως και 

διάφορα σοβαρά μειονεκτήματα όπως για παράδειγμα αργό ρυθμό εναπόθεσης, φτωχή 

προσκόλληση στο υπόστρωμα και χρειάζεται ακριβό εξοπλισμό. Ελέγχοντας την ποσότητα 

του υλικού που αποκολλάται από τον στόχο και τα αέρια που βρίσκονται μέσα στον θάλαμο 

η σύνθεση και το πάχος του φιλμ μπορεί να επιτευχθεί με μεγάλη ακρίβεια. Επίσης μπορούν 

να γίνουν εναποθέσεις με προσμίξεις τοποθετώντας ένα δεύτερο στόχο μέσα στον θάλαμο. 

Το επιθυμητό ποσοστό των προσμίξεων μπορεί να επιτευχθεί με ακρίβεια ελέγχοντας το 

σχετικό μέγεθος των στόχων. 
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2.1.3 Μέθοδος pulsed laser deposition (PLD) 

Η μέθοδος PLD είναι μια άλλη φυσική μέθοδος εναπόθεσης, που αρχικά χρησιμοποιήθηκε 

για την παραγωγή υπεραγωγών στα τέλη του 1980, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

εναποθέσεις οξειδίων μετάλλων και χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά για την επίστρωση VO2 

από τον Borek et al. [17] το 1993. Στη μέθοδο PLD ένας ισχυρός παλμός δέσμης λέιζερ 

χρησιμοποιείται για την αποκόλληση ατόμων από τον μεταλλικό στόχο ο οποίος βρίσκεται 

μέσα σε ένα θάλαμο υψηλού κενού ή σε μία προκαθορισμένη ατμόσφαιρα αερίων, συνήθως 

οξυγόνου για την παραγωγή οξειδίων μετάλλων. Στη συνέχεια τα άτομα που αποκολλήθηκαν 

πάνε και εναποτίθενται πάνω στο υπόστρωμα. 

 

Εικόνα 2.3. Σχηματική αναπαράσταση του συστήματος pulsed laser deosition. 

 Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της μεθόδου PLD είναι η δυνατότητα της 

διατήρησης της στοιχειομετρίας του στόχου στο φιλμ που εναποτίθεται, λόγω του υψηλού 

ρυθμού αποκόλλησης, επιτρέποντας στα στοιχεία ή στις ενώσεις του στόχου να 

ατμοποιηθούν ταυτόχρονα. Το λέιζερ τοποθετείται έξω από τον θάλαμο και για αυτό το λόγο 

το σύστημα μπορεί να διαχειριστεί εύκολα. Η μέθοδος PLD είναι μια καθαρή μέθοδος, 

ευπροσάρμοστη και αποδοτική μέθοδος. Ωστόσο έχει το μειονέκτημα του περιορισμού των 

διαστάσεων των δειγμάτων και τις δυσκολίας  να ελεγχθεί το πάχος και η ομοιομορφία του 

φιλμ. Τέλος οι εκτινάξεις των σωματιδίων πάνω στο φιλμ έχουν σαν αποτέλεσμα την 

δημιουργία επιφανειακών ατελειών λόγω θερμικού σοκ σε αυτές τις περιοχές. Έχουν γίνει 

διάφορες προσπάθειες ώστε να αποφευχθούν αυτά τα μειονεκτήματα όπως τοποθέτηση 

φίλτρων ή καθαρισμός των στόχων μετά από κάθε εναπόθεση. Επίσης χαμηλώνοντας σχετικά 

την ένταση ή χαμηλώνοντας τον ρυθμό εναπόθεσης μπορεί να αποφευχθεί η δημιουργία 
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επιφανειακών ατελειών [18]. Με την μέθοδο PLD έχουν επιτευχθεί επιστρώσεις διοξειδίου 

του βαναδίου σε διάφορες συνθήκες από διάφορους ερευνητές όπως ο Borek et al. (1993) 

[17], Kim et al. (1994) [19], Maaza et al. (2000) [20] και άλλοι. 

 

2.1.4 Υδρόθερμη σύνθεση 

Η υδρόθερμη σύνθεση είναι από τις πιο απλές και εύκολες στην χρήση μεθόδους που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη οξειδίων των μετάλλων. Σε αυτή την μέθοδο υπάρχει 

το αντιδραστήριο διαλυμένο μέσα σε έναν διαλύτη, που συνήθως είναι το νερό, και η 

εναπόθεση πραγματοποιείται σε χαμηλή θερμοκρασία (μικρότερη από 100οC) με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ιζήματος μέσα στο διάλυμα. Στη συνέχεια το ίζημα κατακάθεται 

στον πάτο όπου βρίσκεται το υπόστρωμα και πραγματοποιείται η εναπόθεση. 

 

Εικόνα 2.4. Διαδικασία εναπόθεσης επιστρώσεων με την υδρόθερμη μέθοδο. 

 Με την μέθοδο αυτή μπορούν να γίνουν επιστρώσεις σε ένα μεγάλο εύρος υποστρωμάτων 

λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας και επίσης μπορούν να ελεγχθούν εύκολα οι τελικές 

ιδιότητες του υλικού λόγω του ότι μπορεί να μεταβληθούν πολλοί παράγοντες εναπόθεσης 

όπως η θερμοκρασία, ο χρόνος, τα αντιδραστήρια, τα υποστρώματα, ο διαλύτης και η 

συγκέντρωσή του, όπως και συνδυασμών όλων των παραπάνω. Ένα από τα μεγαλύτερα 

μειονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι η σταθερότητα και η προσκόλληση των οξειδίων 

πάνω στο υπόστρωμα. Έχουν επιτευχθεί επιστρώσεις VO2 και WO3 με την υδρόθερμη μέθοδο 

σε διάφορες μελέτες όπως του Oka et al. (1989) [21], του Cheng et al. (1981) [22] και του 

Zhang et al. (2015) [23]. 
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2.1.5 Χημική εναπόθεση με ατμούς (CVD) 

Η χημική εναπόθεση με ατμούς είναι μια βιομηχανική μέθοδος με την οποία  μπορούν να 

παραχθούν υψηλής ποιότητας και λειτουργικότητας φιλμ. Σε αυτή την περίπτωση το φιλμ 

εναποτίθεται σε ένα θερμαινόμενο υπόστρωμα μέσω χημικών αντιδράσεων. Σε αυτή την 

περίπτωση το αντιδραστήριο προς εναπόθεση μετατρέπεται σε ατμούς και με την βοήθεια 

ενός αερίου μεταφοράς οι ατμοί φτάνουν στον αντιδραστήρα όπου βρίσκεται το 

υπόστρωμα. 

 

Εικόνα 2.5. Σχηματική αναπαράσταση της χημικής εναπόθεσης με ατμούς. Το αντιδραστήριο σε μορφή 

ατμών μεταφέρεται μέσα στον αντιδραστήρα, με την βοήθεια ενός αδρανούς αερίου μεταφοράς, στον 

οποίο βρίσκεται το θερμαινόμενο υπόστρωμα. 

Τα βασικά βήματα της διαδικασίας δημιουργίας φιλμ μέσω CVD φαίνονται σχηματικά στην 

εικόνα 2.6. Πρώτα το αντιδραστήριο μετατρέπεται σε ατμούς. Στη συνέχεια μεταφέρεται 

στον θάλαμο αντίδρασης με την βοήθεια του αερίου μεταφοράς. Μετά οι ατμοί του 

αντιδραστηρίου κάθονται πάνω στη θερμή επιφάνεια του υποστρώματος. Στο επόμενο βήμα 

το αντιδραστήριο διασπάται και δίνει τα άτομα που χρειάζονται ώστε να γίνει η ανάπτυξη 

του φιλμ μαζί με οργανικά απόβλητα. Σχηματίζονται ισχυροί δεσμοί και δημιουργείται το 

φιλμ. Και τέλος τα απόβλητα απομακρύνονται από τον θάλαμο. 
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Εικόνα 2.6. Σχηματική αναπαράσταση των διαδικασιών που συμβαίνουν μέσα στον χώρο εναπόθεσης 

ενός συστήματος CVD. 

Το κύριο πλεονέκτημα του CVD είναι ότι η αυτή η τεχνική προσφέρει υψηλής καθαρότητας 

και ομοιόμορφες επιστρώσεις με πολύ καλή προσκόλληση στο υπόστρωμα, μεγάλους και 

ρυθμιζόμενους ρυθμούς εναπόθεσης, μπορούν να γίνουν εναποθέσεις σε χαμηλές 

θερμοκρασίες και έχει πολύ καλή επαναληψιμότητα. Η διαδικασία παραγωγής και οι 

παράμετροι εναπόθεσης μπορούν εύκολα να ελεγχθούν και να αλλαχθούν έτσι ώστε να είναι 

εύκολος ο έλεγχος της κρυσταλλικής δομής και της μορφολογίας. 

Το CVD έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή οξειδίων του βολφραμίου και βαναδίου από 

πολύ παλιά. Η πρώτη αναφορά για επίστρωση VO2 έγινε από τους Koide και Takei το 1966 

[24-25] όπου χρησιμοποίησε χλωρίδιο του βαναδίου και άζωτο ως φέρον αέριο το οποίο 

υδρολύεται  πάνω στο υπόστρωμα δημιουργώντας VO2. Στη συνέχεια ακολούθησε ο 

MacChesney et al. το 1968 [26] που χρησιμοποίησε CO2 ως αέριο μεταφοράς και πέτυχε 

επιστρώσεις V2O5 πάνω σε υποστρώματα σαπφείρου τα οποία στη συνέχεια με ανόπτηση σε 

ελεγχόμενη ατμόσφαιρα τα μετέτρεψε σε VO2. Ο Greenberg το 1983 [1] ήταν ο πρώτος που 

κατάφερε να κάνει επιστρώσεις χρησιμοποιώντας vanadyl tri-isopropoxide πάνω σε 

υπόστρωμα γυαλιού. Υπάρχουν διάφορα συστήματα CVD που έχουν χρησιμοποιηθεί όπως 

είναι τα metal-organic CVD (MOCVD), low-pressure CVD (LPCVD), aerosol-assisted CVD 

(AACVD) και atmospheric pressure CVD (APCVD) 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα το σύστημα APCVD που ως επί το πλείστον 

χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την εργασία. 
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2.1.6 Χημική εναπόθεση με ατμούς σε ατμοσφαιρική πίεση 

To APCVD είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος για την εναπόθεση υψηλής απόδοσης λεπτών 

υμενίων πάνω σε υποστρώματα γυαλιών. Σε ένα σύστημα APCVD ο θάλαμος βρίσκεται σε 

ατμοσφαιρική πίεση και για να διευκολυνθεί η μεταφορά του αντιδραστηρίου στον θάλαμο 

εναπόθεσης θα πρέπει το αντιδραστήριο να έχει υψηλή τάση ατμών και για αυτό το λόγο 

χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν αντιδραστήρια στερεά με χαμηλό σημείο τήξης ή πτητικών 

υγρών. Η μεταφορά των ατμών γίνεται με θερμαινόμενο αδρανές αέριο μεταφοράς και η 

θερμοκρασία του υποστρώματος στο οποίο θα γίνει η εναπόθεση πρέπει να είναι σχετικά 

υψηλή. Τα πλεονεκτήματα του APCVD είναι ότι το σύστημα είναι πολύ απλό από την στιγμή 

που δεν χρειάζονται συστήματα κενού, όπως και ο μεγάλος ρυθμός ανάπτυξης και η καλή 

κάλυψη όλου του υποστρώματος σε χαμηλές θερμοκρασίες. Από την άλλη, τα μειονεκτήματα 

είναι η δυσκολία του ελέγχου του ρυθμού κάλυψης και η πιθανή μόλυνση της επίστρωσης 

όπως της παρουσίας άνθρακα στο εναποτιθέμενο φιλμ. 

Υπάρχουν αρκετές μελέτες για την ανάπτυξη οξειδίων μετάλλων με την μέθοδο της χημικής 

εναπόθεσης με ατμούς σε ατμοσφαιρική πίεση. Το 1993 [27] o Maruyama et al. 

χρησιμοποίησε vanadium (III) acetylacetonate για να πετύχει καθαρό VO2 σε υποστρώματα 

χαλαζία και σαπφείρου, το 2002 [28] ο Manning et al. χρησιμοποίησε τετραχλωρίδιο του 

βαναδίου με νερό πάνω σε υποστρώματα γυαλιού προσθέτοντας προσμίξεις βολφραμίου, 

τιτανίου, μολυβδαίνιου και νιόβιου. 

Από τις μελέτες που έχουν γίνει ως τώρα φαίνεται ότι οι ιδιότητες του φιλμ που εναποτίθεται 

πάνω στο υπόστρωμα είναι στενά συνδεδεμένες με τις παραμέτρους της εναπόθεσης. Έχει 

φανεί ότι η μορφολογία και το πάχος του φιλμ μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην 

απόδοση του υλικού και στις ιδιότητές του. Στη συνέχεια της εργασίας θα γίνει προσπάθεια 

να δειχθεί πόσο αλλάζουν τα αποτελέσματα και ιδιότητες της επίστρωσης αλλάζοντας τις 

συνθήκες εναπόθεσης όπως  είναι ο χρόνος, η θερμοκρασία, το υπόστρωμα, η ποσότητα του 

αντιδραστηρίου που βρίσκεται μέσα στον θάλαμο, τα αντιδραστήρια και οι αναλογίες των 

αερίων που φτάνουν στον αντιδραστήρα. 

 

 

 



[28] 

 

2.1.7 Σύγκριση μεθόδων εναπόθεσης 

Οι φυσικές μέθοδοι εναπόθεσης απαιτούν θαλάμους κενού στους οποίους είναι μεγάλος ο 

χρόνος αναμονής και διατήρησης και επίσης χρειάζονται ακριβά συστήματα τα οποία 

αυξάνουν το κόστος παραγωγής, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των 

εμπορικών εφαρμογών. Επιπλέον ο αργός ρυθμός ανάπτυξης του υλικού είναι ένας 

ανατρεπτικός παράγοντας για εναποθέσεις σε σύγχρονα συστήματα γραμμής παραγωγής. Οι 

θερμοκρασίες που χρειάζονται δεν είναι υψηλές το οποίο βοηθάει την ανάπτυξη σε μια 

πληθώρα υποστρωμάτων. Επειδή δεν συμβαίνουν χημικές αντιδράσεις κατά την διάρκεια 

της εναπόθεσης δεν είναι απαραίτητη η προσεκτική επιλογή αντιδραστηρίων αλλά οι στόχοι 

που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι υψηλής καθαρότητας ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση 

της επίστρωσης. Οι μέθοδος Sol-Gel μπορεί να είναι απλή στην λειτουργία της αλλά 

χρειάζονται πολλά στάδια και είναι μια αργή διαδικασία. Μπορεί να επιτύχει πλήρη κάλυψη 

του υποστρώματος με ελεγχόμενο πάχος χρησιμοποιώντας έτοιμα αντιδραστήρια αλλά 

συνήθως είναι ακριβά. Η τεχνική αυτή έχει υψηλά επίπεδα απωλειών μειώνοντας την 

αποτελεσματικότητα για εμπορική χρήση. Επιπλέον η τεχνική αυτή συχνά συνδέεται με 

περιστροφή των υποστρωμάτων που εμποδίζει την εναπόθεση σε μεγάλης διάστασης 

υποστρωμάτων. Η τεχνική με χημική εναπόθεση ατμών έχει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης σε 

σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες με ομοιόμορφες επιστρώσεις καθαρών φιλμ με καλή 

προσκόλληση. Η μέθοδος χρησιμοποιείται στην βιομηχανία γυαλιών. Το σύστημα 

ατμοσφαιρικής πίεσης είναι ιδανικό για παραγωγή φιλμ σε υποστρώματα γυαλιών επειδή 

μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε μεγάλες γραμμές παραγωγής χωρίς να χρειάζεται ακριβά 

συστήματα κενού. 
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2.2 Μέθοδοι χαρακτηρισμού 

Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα αναφερθούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ώστε 

να μελετηθούν και να χαρακτηριστούν οι επιστρώσεις που επιτεύχθηκαν σε διαφορετικές 

συνθήκες ανάπτυξης.  

2.2.1 Περιθλασίμετρο ακτινών X (XRD) 

Ακτίνες X παράγονται όταν ηλεκτρόνια με μεγάλη ταχύτητα συγκρούονται σε ένα στερεό 

στόχο. Όταν  γίνεται η σύγκρουση ηλεκτρόνια από κάποια εσωτερική στοιβάδα φεύγουν, και 

το κενό που δημιουργείται γεμίζει με ένα άλλο ηλεκτρόνιο από κάποια εξωτερική στοιβάδα. 

Με αυτό τον τρόπο γίνεται η εκπομπή των ακτινών X. Η περίθλαση ακτινών Χ είναι μια τεχνική 

που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ατομικής και μοριακής δομής ενός υλικού.  

 

Εικόνα 2.7. Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας πρόσπτωσης και ανάκλασης των ακτίνων X μέσα 
στο κρυσταλλικό πλέγμα. 

Η αρχή λειτουργίας του περιθλασίμετρου ακτινών X φαίνεται στην εικόνα 2.7. Όπως φαίνεται 

η διαφορά στην απόσταση που πρέπει να καλύψει η ακτίνα στην δεύτερη γραμμή πλέγματος 

είναι κατά 2dsinθ μεγαλύτερη. Οι αρχικές ακτίνες είναι σε φάση και για να είναι και οι τελικές 

θα πρέπει η απόσταση 2d sinθ να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος της 

ακτινοβολίας ώστε να υπάρχει ενισχυτική συμβολή, το οποίο είναι γνωστό ως ο νόμος του 

Bragg, και μπορεί να εκφραστεί με την εξίσωση 2.1. 

ηλ = 2dsinθ                                                                     (2.1)         

Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν έγιναν με ένα περιθλασίμετρο ακτινών X Siemens 

D5000 για 2θ = 10 – 60, βήμα 0.05 o και για χρόνο 30 sec / o. 
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2.2.2 Φασματοσκοπία Raman 

Στη φασματοσκοπία Raman, μια μονοχρωματική δέσμη φωτός συνήθως από laser ορατού, 

διαπερνά το δείγμα και προκαλείται σκέδαση. Η σκεδαζόμενη αυτή ακτινοβολία 

καταγράφεται και περιλαμβάνει κορυφές έντασης σε συγκεκριμένους κυματάριθμους που 

αντιστοιχούν οι δονητικές και περιστροφικές  διεγέρσεις του δείγματος. Σχηματικά η 

διαδικασία της μεθόδου Raman φαίνεται στην εικόνα 2.8. 

 

Εικόνα 2.8. Σχηματική αναπαράσταση της φασματοσκοπίας Raman. 

 

Όταν πέφτει το φως πάνω στην επιφάνεια του δείγματος το μεγαλύτερο μέρος της 

ακτινοβολίας σκεδάζεται ελαστικά (σκέδαση Reyleight). Όμως το φάσμα του σκεδαζόμενου 

φωτός περιέχει και άλλες συχνοτήτες μετατοπισμένες ως προς την προσπίπτουσα 

ακτινοβολία (φαινόμενο Raman). Οι συχνότητες αυτές μπορεί να είναι μικρότερες της 

αρχικής το οποίο συμβαίνει όταν το μόριο μεταβαίνει σε υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο 

οπότε το φωτόνιο χάνει ενέργεια (Δv < 0, γραμμές stokes) ή μεγαλύτερες όταν το μόριο είναι 

σε διεγερμένη κατάσταση και αποδιεγείρεται δίνοντας ενέργεια στο φωτόνιο (Δv >0, 

γραμμές anti-stokes). Οι σκεδάσεις Raman είναι ανεξάρτητες της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας που τις προκαλεί και είναι χαρακτηριστικές για κάθε είδος ύλης. Οι τρεις αυτοί 

τρόποι σκέδασης φαίνονται στην εικόνα 2.9. 
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Εικόνα 2.9. Οι σκεδάσεις Rayleight, stokes και anti-stokes που συμβαίνουν κατά την πρόσπτωση της 
δέσμης λέιζερ στην φασματοσκοπία Raman. 

Ο χαρακτηρισμός με φασματοσκοπία Raman στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας 

έγινε με ένα σύστημα Nicolet Almega micro-Raman χρησιμοποιώντας λέιζερ με μήκος 

κύματος 473nm. 

 

2.2.3 Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) 

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης είναι μια μέθοδος χαρακτηρισμού που μας δίνει 

πληροφορία για την μορφολογία της επιφάνειας. Η αρχή λειτουργίας μοιάζει με αυτή των 

οπτικών μικροσκοπίων αλλά σε αυτή την περίπτωση αντί για δέσμη φωτός υπάρχει μία 

δέσμη ηλεκτρονίων. Τα ηλεκτρόνια παράγονται με θέρμανση ενός νήματος ή με εκπομπή 

λόγω εφαρμοζόμενου πεδίου (field emission), στη συνέχεια επιταχύνονται μέσω ενός 

ηλεκτρικού δυναμικού και κατευθύνονται μέσα από ηλεκτρομαγνητικούς φακούς έτσι ώστε 

να πέσουν και να σαρώσουν την επιφάνεια του δείγματος που πρέπει να μελετηθεί. Όταν 

συναντήσουν την επιφάνεια διεισδύουν μέσα σε αυτή και αλληλοεπιδρούν μαζί της 

παράγοντας οπισθοσκεδαζόμενα και δευτερογενή ηλεκτρόνια τα οποία ανιχνεύονται με 

κατάλληλους ανιχνευτές και δημιουργείται η εικόνα σε μία οθόνη υπολογιστή. Στην εικόνα 

2.10 φαίνεται μια τυπική σχηματική αναπαράσταση ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 

σάρωσης. 
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Εικόνα 2.10. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. Η δέσμη ηλεκτρονίων κατευθύνεται πάνω στο 
δείγμα μέσα από ηλεκτρομαγνητικούς φακούς. Τα οπισθοσκεδαζόμενα και δευτερογενή ηλεκτρόνια 
συλλέγονται από ανιχνευτές ώστε να σχηματιστεί η εικόνα σε έναν υπολογιστή. 

Οι εικόνες που θα παρουσιαστούν στα επόμενα κεφάλαια έχουν παραχθεί από ένα JEOL JSM-

7000F field-emission ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Πριν από κάθε χαρακτηρισμό με το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης έγινε επιμετάλλωση με χρυσό για να επιτευχθούν πιο 

καθαρές και σταθερές εικόνες. 

 

2.2.4 Οπτικές μετρήσεις – μετρήσεις διαπερατότητας 

Οι μετρήσεις διαπερατότητας που θα ακολουθήσουν στην συνέχεια έγιναν με ένα Perkin-

Elmer Lambda 950 spectrophotometer για μήκη κύματος από 250 - 2500 nm σε θερμοκρασίες 

25οC και 90οC. Επειδή το συγκεκριμένο φασματόμετρο δεν έχει την δυνατότητα μέτρησης σε 

συνάρτηση με την θερμοκρασία δημιουργήθηκε μια ειδική βάση ώστε να μπορεί να 

θερμαίνεται με ένα ελεγκτή θερμοκρασίας και να δέχεται τα δείγματα που έπρεπε να 

μελετηθούν Στις μετρήσεις διαπερατότητας υπάρχει μια δέσμη φωτός η οποία περνάει από 

έναν μονοχρωμάτορα σάρωσης η οποία φτάνει στην επιφάνεια. Ένα μέρος της δέσμης 

απορροφάτε, ένα άλλο ανακλάτε και τέλος το υπόλοιπο διαπερνά την επιφάνεια το οποίο 

συλλέγεται από τον ανιχνευτή. Με αυτό τον τρόπο γίνεται η μέτρηση της διαπερατότητας 
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του δείγματος σε διάφορα μήκη κύματος. Στην εικόνα 2.11 φαίνεται μια σχηματική 

αναπαράσταση της διαδικασίας.  

 

Εικόνα 2.11. Σχηματική αναπαράσταση του φασματόμετρου Perkin Elmer Lambda 950. Ο 
μονοχρωμάτορας σάρωσης επιτρέπει στο επιθυμητό μήκος κύματος να φτάσει στο δείγμα κάθε στιγμή 
ώστε να γίνουν μετρήσεις διαπερατότητας σε συνάρτηση του μήκους κύματος. 

Για τις μετρήσεις διαπερατότητας σε συνάρτηση με την θερμοκρασία με σκοπό την μελέτη 

των θερμοχρωμικών παραμέτρων όπως θερμοκρασία μετάβασης και πλάτος υστέρησης 

αναπτύχθηκε μια ακόμα διάταξη στην οποία χρησιμοποιήθηκε μια λάμπα αλογόνου 

βολφραμίου σε συνδυασμό με ένα φίλτρο που αφήνει να περάσει μόνο ακτινοβολία με 

μήκος κύματος 1500 ± 20nm. Η θερμοκρασία του δείγματος ελέγχεται με έναν ελεγκτή 

θερμοκρασίας. Τέλος τα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε ένα υπολογιστή ο οποίος 

αποθηκεύει συνεχώς την διαπερατότητα του δείγματος στα 1500 ± 20nm για διαφορετικές 

θερμοκρασίες από 20 έως 90 βαθμούς κελσίου. Στην εικόνα 2.12 φαίνεται το σχηματικό 

διάγραμμα τις διάταξης. Αναλυτικότερα ο τρόπος εξαγωγής των θερμοχρωμικών 

παραμέτρων παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3. 

 

Εικόνα 2.12. Σχηματική απεικόνιση της διάταξης των μετρήσεων διαπερατότητας σε συνάρτηση της 
θερμοκρασίας. Το φίλτρο αφήνει να περάσει φως με μήκος κύματος 1500nm το οποίο φτάνει στο 
θερμαινόμενο δείγμα. 
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2.2.5 Κυκλική βολταμετρία (CV) 

Η κυκλική βολταμετρία είναι μία μέθοδος για την μελέτη της οξειδοαναγωγικής κατάστασης 

ενός δείγματος μέσα σε κάποιο υγρό ηλεκτρολύτη. Η οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις γίνονται 

στο ηλεκτρόδιο εργασίας (working electrode) το οποίο είναι το δείγμα που πρέπει να 

μελετηθεί. Εκτός από το ηλεκτρόδιο εργασίας υπάρχουν και τα ηλεκτρόδια αναφοράς 

(reference electrode) που είναι ένα ηλεκτρόδιο Ag/AgCl και το αντί – ηλεκτρόδιο (counter 

electrode) το οποίο είναι ένα ηλεκτρόδιο πλατίνας (Pt). Τα τρία αυτά ηλεκτρόδια είναι 

εμβαπτισμένα μέσα στον υγρό ηλεκτρολύτη, που στην δική μας περίπτωση είναι 1 M LiCl4 σε  

propylene carbonate (PC), και συνδέονται με την κεντρική μονάδα (Autolab) που με την σειρά 

της συνδέεται σε υπολογιστή στον οποίο υπάρχει κατάλληλο λογισμικό για την καταγραφή 

και επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Κατά την διάρκεια της μέτρησης το ηλεκτρόδιο 

αναφοράς έχει μια σταθερή τιμή δυναμικού ενώ στο ηλεκτρόδιο εργασίας εφαρμόζεται το 

επιθυμητό δυναμικό. Έτσι η μετρούμενη διαφορά δυναμικού είναι μεταξύ του ηλεκτροδίου 

εργασίας και ηλεκτροδίου αναφοράς. Στην εικόνα 2.13 φαίνεται η κεντρική μονάδα Autolab 

καθώς και μια σχηματική αναπαράσταση του ηλεκτροχημικού κελιού, και στην εικόνα 2.14 

το ηλεκτρόδιο αναφοράς Ag/AgCl και το αντί – ηλεκτροδιο πλατίνας. 

 

Εικόνα 2.13. Κεντρική μονάδα Autolab για τις μετρήσεις κυκλικής βολταμετρίας και σχηματική 
αναπαράσταση του ηλεκτροχημικού κελιού. 



[35] 

 

 

Εικόνα 2.14. Ηλεκτρόδιο αναφοράς (αριστερά) και αντί – ηλεκτρόδιο (δεξιά) για τις μετρήσεις κυκλικής 
βολταμετρίας. 

Κατά την διάρκεια της μέτρησης η τάση αλλάζει με συγκεκριμένο βήμα και στο ηλεκτρόδιο 

εργασίας συμβαίνουν αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής. Αυτές είναι η μετρήσεις 

ρεύματος – τάσης που θα παρουσιαστούν στα κεφάλαια 5 και 6. Μια χαρακτηριστική 

καμπύλη ρεύματος – τάσης που προκύπτει από μετρήσεις κυκλικής βολταμετρίας φαίνεται 

στην εικόνα 2.15. 

 

Εικόνα 2.15. Τυπική μορφή καμπύλης ρεύματος τάσης που προκύπτει από την κυκλική βολταμετρία. 

 Μια άλλη σημαντική μέτρηση που θα παρουσιαστεί στα επόμενα κεφάλαια είναι η μέτρηση 

ρεύματος – χρόνου κατά την οποία εφαρμόζεται σταθερή τιμή δυναμικού για ορισμένο 

χρόνο και μελετάται η εξέλιξη του ρεύματος από την οποία μπορούν να εξαχθούν σημαντικά 

συμπεράσματα για τον χρόνο απόκρισης του δείγματός μας και του φορτίου που εισέρχεται 

και εξέρχεται. Ο τρόπος που γίνεται εξαγωγή των τιμών αυτών παρουσιάζεται αναλυτικότερα 

στο κεφάλαιο 5. 
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Κεφάλαιο 3:  
Εναποθέσεις επιστρώσεων VO2 σε χαμηλές 

θερμοκρασίες με το σύστημα APCVD 
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3.4 Εναποθέσεις επιστρώσεων οξειδίων του βαναδίου 

σε χαμηλές θερμοκρασίες με προσμίξεις βολφραμίου 

3.5 Συμπεράσματα 
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3.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι επιστρώσεις VO2 και τα αποτελέσματα των 

χαρακτηρισμών χρησιμοποιώντας το σύστημα χημικής εναπόθεσης ατμών σε ατμοσφαιρική 

πίεση (APCVD). 

Το υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε για τις εναποθέσεις ήταν εμπορικό γυαλί πάχους 4mm 

με επίστρωση SnO2 από την εταιρία Uniglass. Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο 

υπόστρωμα ήταν γιατί το SnO2 έχει παρόμοια κρυσταλλική δομή με τις επιθυμητές 

επιστρώσεις [1]. Το αντιδραστήριο βαναδίου που χρησιμοποιήθηκε ήταν το vanadyl (V) 

triisopropoxide (VO(OC3H7)3, 96 %) από την Alfa Aesar, το οποίο χρησιμοποιήθηκε χωρίς άλλη 

επεξεργασία, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε κάποια πηγή οξυγόνου. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 

επιστρώσεις οξειδίων βαναδίου με προσμίξεις βολφραμίου χρησιμοποιώντας επιπλέον ως 

αντιδραστήριο βολφραμίου το tungsten (VI) isopropoxide W(OC3H7)6 (5% w/v in isopropanol) 

από την Alfa Aesar, το οποίο χρησιμοποιήθηκε χωρίς άλλη επεξεργασία. Οι διαστάσεις των 

υποστρωμάτων επιλέχθηκαν 2.5cm x 2.5cm, αρκετά μικρό ώστε να επιτευχθούν 

ομοιόμορφες επιστρώσεις και αρκετά μεγάλο για ικανοποιητικό χαρακτηρισμό. 

Στην μελέτη που ακολούθησε, καταγράφηκε μια σημαντική επίδραση των παραμέτρων 

εναπόθεσης στις ιδιότητες των οξειδίων βαναδίου που αναπτύχθηκαν. Στη συνέχεια του 

κεφαλαίου θα μελετηθεί η επίδραση της θερμοκρασίας εναπόθεσης, της ροής αζώτου μέσα 

από τον bubbler του βαναδίου (δηλαδή την ποσότητα αντιδραστηρίου που φτάνει στον 

αντιδραστήρα σε ορισμένο χρόνο) και μέσα από τον bubbler βολφραμίου και του χρόνου 

εναπόθεσης στις θερμοχρωμικές ιδιότητες των οξειδίων που αναπτύχθηκαν. Στόχος των 

εναποθέσεων είναι να επιτευχθούν επιστρώσεις με βέλτιστα θερμοχρωμικά χαρακτηριστικά. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η θερμοκρασία μετάβασης, το πλάτος της υστέρησης και η 

μεταβολή της διαπερατότητας από την μια κατάσταση του υλικού στην άλλη. Με τη έννοια 

βέλτιστα εννοείται ότι οι επιστρώσεις θα πρέπει να έχουν στενό πλάτος υστέρησης, η 

μεταβολή της διαπερατότητας θα πρέπει να είναι μεγάλη και η θερμοκρασία που γίνεται η 

μετάβαση να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη (κάτι όμως που μπορεί να ελεγχθεί σχετικά 

εύκολα με την προσθήκη προσμίξεων). 

Για τον χαρακτηρισμό τον επιστρώσεων, επιλέχτηκε μια σειρά από αναλυτικές τεχνικές που 

περιλαμβάνουν XRD, Raman spectroscopy, SEM, μετρήσεις διαπερατότητας σε συνάρτηση 

του μήκους κύματος σε διαφορετικές θερμοκρασίες και μετρήσεις διαπερατότητας σε 

συνάρτηση με την θερμοκρασία σε συγκεκριμένο μήκος κύματος. 
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Κάθε εναπόθεση, επαναλήφθηκε στις ίδιες συνθήκες το λιγότερο τρεις φορές με σκοπό να 

επαληθευτεί η επαναληψιμότητα της παραγωγής επιστρώσεων του συστήματος που 

χρησιμοποιήθηκε. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά το σύστημα APCVD και οι συνθήκες στις οποίες 

έγιναν οι επιστρώσεις αυτού του κεφαλαίου. 

3.2 Πειραματική διαδικασία 

3.2.1 Το σύστημα APCVD 

Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για τις εναποθέσεις φαίνεται στην εικόνα 3.1 

 

Εικόνα 3.16. Το σύστημα APCVD. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.1, το σύστημα αποτελείται από τον αντιδραστήρα, μέσα στον 

οποίο γίνεται η εναπόθεση, τους bubblers στους οποίους τοποθετούνται τα αντιδραστήρια 

με σκοπό να παραχθούν οι ατμοί των αντιδραστηρίων, τους ελεγκτές θερμοκρασίας με τους 

οποίους μπορεί να ελεγχθεί και να μετρηθεί η θερμοκρασία σε κάθε σημείο του συστήματος 

και τους ελεγκτές ροής με τους οποίους γίνεται ο έλεγχος της ροής αζώτου που φτάνει στα 

αντιδραστήρια αλλά και σε κάθε γραμμή του συστήματος. Επίσης υπάρχουν και οι φιάλες 

των αερίων αζώτου/οξυγόνου.  

Σε μια τυπική διαδικασία, το υπόστρωμα τοποθετείται μέσα στον αντιδραστήρα, ρυθμίζονται 

οι επιθυμητές θερμοκρασίες και το σύστημα αφήνεται να έρθει σε ισορροπία για 

τουλάχιστον δύο ώρες. Στην συνέχεια, η βάνα 4 δρόμων ανοίγει, το αντιδραστήριο φτάνει 

μέσα στον αντιδραστήρα με την βοήθεια του αερίου μεταφοράς, το οποίο για τις 

συγκεκριμένες εναποθέσεις ήταν άζωτο, και γίνεται η εναπόθεση πάνω στο υπόστρωμα για 
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την επιθυμητή ώρα. Στη συνέχεια η βάνα κλίνει και το σύστημα αφήνεται να κρυώσει υπό 

ροή αζώτου μέχρι την θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Πραγματοποιήθηκε μελέτη των θερμοκρασιών των αντιδραστηρίων στις οποίες 

παρουσιάζονται ατμοί, που όταν φτάσουν στον αντιδραστήρα πραγματοποιείται 

επιτυχημένη επίστρωση οξειδίου. Συγκεκριμένα έγιναν δοκιμές για θερμοκρασίες bubbler 

αντιδραστηρίου βαναδίου από θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι 80 οC και βγήκε το 

συμπέρασμα ότι η ιδανική θερμοκρασία για το συγκεκριμένο αντιδραστήριο βαναδίου ήταν 

50 οC. Οπότε στην μελέτη που θα ακολουθήσει στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, όλες οι 

εναποθέσεις πραγματοποιήθηκαν με θερμοκρασία bubbler βαναδίου ίση με 50 οC. Επίσης, 

έγινε αντίστοιχη μελέτη και για το αντιδραστήριο βολφραμίου και βρέθηκε ότι η πιο 

κατάλληλη θερμοκρασία για την επίτευξη προσμίξεων βολφραμίου μέσα στο διοξείδιο του 

βαναδίου ήταν 25 οC. Οπότε στα αποτελέσματα που θα ακολουθήσουν με προσμίξεις 

βολφραμίου, η θερμοκρασία του αντιδραστηρίου ήταν 25 οC.  

3.3 Εναποθέσεις επιστρώσεων οξειδίων του βαναδίου σε χαμηλές θερμοκρασίες 

3.3.1 Επίδραση της ροής αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου 

Σε αυτή την ενότητα θα εξεταστεί η επίδραση που έχει η ποσότητα αζώτου που φτάνει μέσα 

στον bubbler του βαναδίου, δηλαδή αντίστοιχα, η ποσότητα του αντιδραστηρίου που φτάνει 

μέσα στον αντιδραστήρα.  

Η θερμοκρασία εναπόθεσης, δηλαδή η θερμοκρασία του υποστρώματος κατά την διάρκεια 

των εναποθέσεων της σειράς αυτής, ήταν σταθερή στους 450 οC, ο χρόνος των εναποθέσεων 

ήταν 30 λεπτά και η συνολική ροή μέσα στον αντιδραστήρα ήταν πάντα 12 λίτρα ανά λεπτό. 

Μετά από κάποιες δοκιμές, η ροή του αζώτου που επιλέχτηκε να περνάει μέσα από τον 

bubbler του βαναδίου μεταβλήθηκε από 3 έως 4 λίτρα ανά λεπτό με βήμα 0.5. 

Πριν τοποθετηθεί το υπόστρωμα μέσα στον αντιδραστήρα, καθαρίστηκε με απορρυπαντικό, 

ξεπλύθηκε με νερό, στη συνέχεια με απιονισμένο νερό και τέλος στέγνωσε με αέριο άζωτο. 

Όλες οι επιστρώσεις πέρασαν επιτυχώς το τεστ Scotch tape και παρουσίασαν την ίδια 

συμπεριφορά μετά από αποθήκευση τους στον αέρα για 6 μήνες. 

Ο προτεινόμενος μηχανισμός σχηματισμού διοξειδίου του βαναδίου με χρήση APCVD  και 

του συγκεκριμένου αντιδραστηρίου, έχει ως εξής [2]:  

                                           VO(OC3H7)3  VO2 + C3H8 + 2C3H6O + (1/2)H2                                  (3.1) 



[44] 

 

Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται ότι το αντιδραστήριο vanadyl (V) isopropoxide διασπάται 

σε πεντοξείδιο του βαναδίου σε στερεά μορφή πάνω στο υπόστρωμα και σε προπανόλη σε 

αέρια φάση. Η προπανόλη αντιδρά με το πεντοξείδιο του βαναδίου δίνοντας προπυλένιο και 

ακετόνη. Στη συνέχεια όσο η περιοχές μέσα στον αντιδραστήρα συνεχίζουν να 

καταλαμβάνονται ή να μπλοκάρονται από υδρογόνο ή/και υδροξύλια, ο σχηματισμός 

προπυλενίου αρχίζει να περιορίζεται και αρχίζει να σχηματίζεται προπάνιο [3]. Έτσι 

αναμένεται ότι η αναλογία V:O θα μικραίνει σαν αποτέλεσμα της αναγωγικής ατμόσφαιρας, 

οπότε τελικά σχηματίζεται το VO2. 

Τα πάχη των επιστρώσεων μετρήθηκαν με ένα προφιλόμετρο A-step TENCOR και βρέθηκαν 

20, 60 και 70nm για τις επιστρώσεις με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου 3.0, 

3.5 και 4.0 λίτρα ανά λεπτό. 

Στην εικόνα 3.2 φαίνονται οι μετρήσεις XRD για την επίστρωση που φτιάχτηκε με ροή αζώτου 

μέσα από τον bubbler του αντιδραστηρίου του βαναδίου ίση με 4.0 λίτρα ανά λεπτό. Για τις 

επιστρώσεις που έγιναν με διαφορετικές ροές παρουσιάστηκαν ακριβώς οι ίδιες κορυφές. 

 

 

Εικόνα 3.2. Ανάλυση XRD της επίστρωσης με ροή αζώτου 4.0 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον bubbler 
βαναδίου στους 450οC για 30 λεπτά. 

 

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί από τις μετρήσεις XRD, όλες οι κορυφές που παρουσιάζονται 

αντιστοιχούν σε αυτές του υποστρώματος SnO2, οπότε μπορεί να βγει το συμπέρασμα ότι 
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όλες οι επιστρώσεις που έγιναν ήταν άμορφες ή είχαν πολύ χαμηλή κρυσταλλικότητα. Οι 

κορυφές στις 26.8ο και 52ο αντιστοιχούν στις κορυφές του SnO2 με δείκτες Miller (011) και 

(211) αντίστοιχα, ενώ οι κορυφές στις 38.2ο και 44.6ο αντιστοιχούν στις κορυφές του 

αλουμινίου (θήκη που τοποθετείται το δείγμα για να γίνει η μέτρηση XRD) με δείκτες Miller 

(111) και (200) αντίστοιχα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έγιναν προσπάθειες ανίχνευσης 

κορυφών και με μετρήσεις υπό σταθερή γωνία πρόσπτωσης (έως 3ο) ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί η επίδραση του υποστρώματος, αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν 

υπήρχαν κορυφές διοξειδίου του βαναδίου. 

Στη συνέχεια στις εικόνες 3.3 έως 3.5 φαίνονται οι μετρήσεις Raman για τα αντίστοιχα 

δείγματα. Οι κορυφές που εμφανίζονται είναι στα 192, 222, 260, 306, 338, 390 ,498 και 612 

cm-1, που αντιστοιχούν στο μονοκλινές διοξείδιο του βαναδίου με ένα σφάλμα της τάξης των 

± 4 cm-1 [4-5]. 

 

 

 

Εικόνα 3.3. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης με ροή αζώτου 3.0 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον 
bubbler βαναδίου στους 450οC για 30 λεπτά. 

 

Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα αυτά, όσο η ροή αζώτου αυξάνεται μέσα από τον 

bubbler του αντιδραστηρίου του βαναδίου, οι κορυφές εμφανίζονται με μεγαλύτερη ένταση 
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και πιο στενές, γεγονός το οποίο μπορεί να αποδοθεί στον καλύτερο σχηματισμό της 

μονοκλινής φάσης του διοξειδίου του βαναδίου [6]. Όλες οι κορυφές αντιστοιχούν σε 

καταστάσεις συμμετρίας Ag εκτός από την κορυφή στα 260 cm-1 που αντιστοιχεί σε 

κατάσταση Bg [5]. Η κορυφή στα 612 cm-1 μπορεί να αποδοθεί στην τάση  των δεσμών V-O-

V ενώ οι υπόλοιπες κορυφές στην κάμψη των δεσμών βαναδίου με οξυγόνο [4-5]. 

 

 

Εικόνα 3.4. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης με ροή αζώτου 3.5 λίτρα ανά λεπτό μέσα από 
τον bubbler βαναδίου στους 450οC για 30 λεπτά. 
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Εικόνα 3.5. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης με ροή αζώτου 4.0 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον 
bubbler βαναδίου στους 450οC για 30 λεπτά. 

Αν και από τις μετρήσεις XRD δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για την κρυσταλλικότητα των 

επιστρώσεων, από τις μετρήσεις Raman φαίνεται η παρουσία του μονοκλινούς διοξειδίου 

του βαναδίου. Αυτό συμβαίνει γιατί το Raman έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στις δονήσεις 

μικρής εμβέλειας του υλικού, ενώ το XRD ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερου εύρους 

κρυσταλλικότητα [7]. 

Αν και το υλικό που εναποτέθηκε είναι κυρίως άμορφο, υπάρχει ένδειξη για σχηματισμό 

μονοκλινούς διοξειδίου του βαναδίου, το οποίο όπως φαίνεται βελτιώνεται με την αύξηση 

του αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου.  

Για την μελέτη της μορφολογίας των επιφανειών έγινε χαρακτηρισμός με FE-SEM. Στην 

εικόνα 3.6 φαίνονται οι εικόνες SEM για τις επιστρώσεις με διαφορετικές ροές αζώτου μέσα 

από τον bubbler του βαναδίου. Όπως φαίνεται, όλες οι επιστρώσεις ακολουθούν την 

μορφολογία του υποστρώματος. Στις εναποθέσεις με μεγαλύτερη ροή αζώτου μέσα από τον 

bubbler του βαναδίου, η δομές που σχηματίζονται είναι ελαφρώς μεγαλύτερες. Όσο 

μικραίνει η ροή αζώτου, οι δομές που σχηματίζονται μικραίνουν πλησιάζοντας αυτές του 

υποστρώματος SnO2. Από αυτό μπορεί να βγει το συμπέρασμα ότι σε χαμηλές ροές δεν 

υπάρχει αρκετό αντιδραστήριο μέσα στον αντιδραστήρα για τον σχηματισμό διοξειδίου του 

βαναδίου. Είναι επομένως ξεκάθαρο ότι υπάρχει εξάρτηση του ρυθμού ανάπτυξης του 
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διοξειδίου του βαναδίου από την ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του αντιδραστηρίου του 

βαναδίου. 

      

         

Εικόνα 3.6. Εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας για το υπόστρωμα (πάνω αριστερά), για την επίστρωση 
οξειδίου του βαναδίου με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με: 3.0 λίτρα ανά λεπτό 
(πάνω δεξιά), 3.5 λίτρα ανά λεπτό (κάτω αριστερά) και 4.0 λίτρα ανά λεπτό (κάτω δεξιά). 

     

Στη συνέχεια του χαρακτηρισμού, στις εικόνες 3.7 έως 3.13 φαίνεται η θερμοχρωμική 

συμπεριφορά των επιστρώσεων που πραγματοποιήθηκαν για διάφορες ροές αζώτου. Στις 

εικόνες 3.7 έως 3.9 φαίνονται οι μετρήσεις διαπερατότητας σε συνάρτηση του μήκους 

κύματος για δύο θερμοκρασίες, 25οC και 90οC. Όπως φαίνεται, αν και οι επιστρώσεις είναι 

ως επί το πλείστον άμορφες, παρουσιάζουν ικανοποιητική θερμοχρωμική συμπεριφορά. 

Υπάρχει μεγαλύτερη ή μικρότερη μείωση της διαπερατότητας στην περιοχή της υπέρυθρου 

ακτινοβολίας για υψηλή θερμοκρασία, παραμένοντας παράλληλα σχεδόν σταθερή στην 

περιοχή του ορατού. Στις επιστρώσεις με ροή αζώτου ίση με 3.0 λίτρα ανά λεπτό μέσα από 

τον bubbler του βαναδίου η διαπερατότητα στο ορατό φτάνει στο 80% όπως φαίνεται από 

την εικόνα 3.7, αλλά η μεταβολή στην περιοχή του υπέρυθρου είναι πολύ μικρή ανάμεσα 

στις δύο καταστάσεις του υλικού. Από τις εικόνες 3.8 και 3.9, φαίνεται ότι όσο αυξάνεται η 

ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου, συνθήκη η οποία οδηγεί σε καλύτερα 
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σχηματισμένο μονοκλινές διοξείδιο του βαναδίου και επιστρώσεις με μεγαλύτερο πάχος, η 

μεν διαπερατότητα στο ορατό πέφτει στο 70% και 60% για τις επιστρώσεις με 3.5 και 4.0 

λίτρα ανά λεπτό αντίστοιχα, η δε μεταβολή της διαπερατότητας στο υπέρυθρο (1500nm) 

αυξάνεται σε 13% και 20% αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή της μεταβολής της διαπερατότητας 

οφείλεται στον καλύτερο σχηματισμό μονοκλινούς διοξειδίου του βαναδίου, που έχει σαν 

αποτέλεσμα την βελτίωση της αλλαγής φάσης, το οποίο οδηγεί στην αλλαγή της μορφής του 

φάσματος στην μεταλλική κατάσταση, κατά την οποία ένα μέρος της προσπίπτουσας 

υπέρυθρης ακτινοβολίας ανακλάται. Τέλος, η πτώση της διαπερατότητας σε μεγάλα μήκη 

κύματος οφείλεται στην διαπερατότητα του υποστρώματος, η οποία στα 2500nm φτάνει το 

10%. 

 

 

Εικόνα 3.7. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση διοξειδίου του βαναδίου με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 3.0 
λίτρα ανά λεπτό. 

 



[50] 

 

 

Εικόνα 3.8. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση διοξειδίου του βαναδίου με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 3.5 
λίτρα ανά λεπτό. 

 

 

Εικόνα 3.9. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση διοξειδίου του βαναδίου με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 4.0 
λίτρα ανά λεπτό. 

 

Τα θερμοχρωμικά αποτελέσματα μπορούν να ποσοτικοποιηθούν από μετρήσεις 

διαπερατότητας σε συνάρτηση της θερμοκρασίας για σταθερό μήκος κύματος ίσο με 
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1500nm. Στις εικόνες 3.10 έως 3.12 φαίνονται οι καμπύλες υστέρησης που προκύπτουν από 

αυτές τις μετρήσεις από τις οποίες υπολογίστηκε η διαφορά στην διαπερατότητα, πριν και 

μετά την αλλαγή φάσης του υλικού, στο συγκεκριμένο μήκος κύματος, οπότε βρέθηκαν τιμές 

20%, 13% και 5% για τις  επιστρώσεις με ροή αζώτου 4.0, 3.5 και 3.0 λίτρα ανά λεπτό 

αντίστοιχα. Από τις καμπύλες υστέρησης μπορούν να υπολογιστούν η θερμοκρασία 

μετάβασης και το πλάτος υστέρησης, δημιουργώντας το διάγραμμα dTr/dT – T, δηλαδή την 

παράγωγο της διαπερατότητας ως προς την θερμοκρασία σε συνάρτηση με την 

θερμοκρασία. 

 

 

 

Εικόνα 3.10. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για μήκος κύματος 1500nm για την 
επίστρωση διοξειδίου του βαναδίου με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 4.0 
λίτρα ανά λεπτό. 
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Εικόνα 3.11. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για μήκος κύματος 1500nm για την 
επίστρωση διοξειδίου του βαναδίου με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 3.5 
λίτρα ανά λεπτό. 

 

 

Εικόνα 3.12. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για μήκος κύματος 1500nm για την 
επίστρωση διοξειδίου του βαναδίου με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 3.0 
λίτρα ανά λεπτό. 
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 Στην εικόνα 3.13 φαίνεται ένα τυπικό διάγραμμα στο οποίο φαίνονται οι ποσότητες που 

πρέπει να υπολογιστούν και η διαδικασία που γίνεται αυτό. Οι θερμοκρασίες στις οποίες 

εμφανίζονται οι κορυφές (μέγιστο και ελάχιστο) είναι οι θερμοκρασίες μετάβασης κατά την 

ψύξη (Tc,c) και την θέρμανση (Tc,h), ενώ ο μέσος όρος τους είναι η θερμοκρασία μετάβασης 

του υλικού μας. Αντίστοιχα, η διαφορά των θερμοκρασιών που παρατηρούνται τα μέγιστα 

και τα ελάχιστα μας δίνει το πλάτος υστέρησης [6]. Έτσι, προκύπτει ότι οι θερμοκρασίες 

μετάβασης είναι 65.5, 66.5 και 69.0οC και τα πλάτη υστέρησης 19, 21 και 24 οC για τις 

επιστρώσεις με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου 4.0, 3.5 και 3.0 λίτρα ανά 

λεπτό. Είναι ξεκάθαρο από τα αποτελέσματα ότι η θερμοχρωμική συμπεριφορά είναι 

βελτιωμένη για την επίστρωση με τη μεγαλύτερη ροή, 4.0 λίτρα ανά λεπτό, αλλά με μία 

ταυτόχρονη μείωση της διαπερατότητας στο ορατό. Η μείωση της διαπερατότητας μπορεί να 

εξηγηθεί με την αύξηση του πάχους της επίστρωσης, όπως προκύπτει από τα πάχη των 

επιστρώσεων, που βρέθηκαν 20, 60 και 70nm για τις επιστρώσεις με ροή αζώτου μέσα από 

τον bubbler του βαναδίου 3.0, 3.5 και 4.0 λίτρα ανά λεπτό αντίστοιχα. 

 

 

Εικόνα 3.13. Τυπικό διάγραμμα dTr/dT – T  για μήκος κύματος 1500nm για την επίστρωση διοξειδίου 
του βαναδίου με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 4.0 λίτρα ανά λεπτό. 

Είναι γνωστό ότι οι κύριοι λόγοι που επηρεάζουν το πλάτος υστέρησης και τη θερμοκρασία 

μετάβασης είναι η στοιχειομετρία βαναδίου – οξυγόνου, το μέγεθος των δομών που 

σχηματίζονται και η κρυσταλλικότητα του υλικού [8-11]. Σύμφωνα με τον Lopez et al. [10], 

όσο μεγαλώνουν οι δομές, το πλάτος υστέρησης στενεύει, αλλά για δομές με ραβδιά. Σε 
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αντίθεση με αυτό, ο Sur et al. [8], στην έρευνά του υποστηρίζει ότι όσο μεγαλώνουν οι δομές, 

το πλάτος υστέρησης διευρύνεται και όσο βελτιώνεται η κρυσταλλικότητα η μετάβαση 

γίνεται πιο απότομα. Επίσης σύμφωνα με τον Sahana et al. [11] η στοιχειομετρία παίζει 

κρίσιμο ρόλο στο πλάτος υστέρησης. Όσο πιο κοντά η δομή βρίσκεται η αναλογία βαναδίου 

: οξυγόνου στο 1:2 το πλάτος υστέρησης είναι πιο στενό.  Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε ότι 

ο καλός σχηματισμός μονοκλινούς διοξειδίου του βαναδίου ο οποίος βελτιώνεται με την 

αύξηση της ροής αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου (ροές 3.5 και 4.0 λίτρα ανά 

λεπτό σε σχέση με τα 3.0 λίτρα ανά λεπτό), έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του πλάτους 

υστέρησης και την πιο απότομη μετάβαση από την μία κατάσταση στην άλλη [12-13]. Οπότε 

μπορεί να προταθεί ότι η συμπεριφορά του πλάτους υστέρησης επηρεάζεται από το μέγεθος 

των δομών και από το πόσο καλοσχηματισμένο είναι το μονοκλινές διοξείδιο του βαναδίου, 

δηλαδή όσο μεγαλώνουν οι δομές και υπάρχει πιο καλοσχηματισμένο μονοκλινές διοξείδιο 

του βαναδίου, το πλάτος υστέρησης γίνεται πιο στενό. Επίσης η διαφορά της διαπερατότητας 

από την ημιαγώγιμη στην μεταλλική κατάσταση  επηρεάζεται από το πόσο 

καλοσχηματισμένο είναι το μονοκλινές VO2 [14] και όπως φαίνεται όσο βελτιώνεται η φάση 

του μονοκλινούς VO2, η διαπερατότητα στην μεταλλική κατάσταση μειώνεται περισσότερο, 

βελτιώνοντας έτσι την θερμοχρωμική συμπεριφορά της επίστρωσης.  

 

3.3.2 Επίδραση της θερμοκρασίας εναπόθεσης 

3.3.2.1 Επίδραση της θερμοκρασίας εναπόθεσης για επιστρώσεις 30 λεπτών 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστεί η επίδραση που έχει η θερμοκρασία του 

υποστρώματος στα θερμοχρωμικά και δομικά χαρακτηριστικά των επιστρώσεων. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για θερμοκρασίες εναπόθεσης 350, 400 και 

450οC. Η συνολική ροή αερίων που φτάνουν στον αντιδραστήρα παραμένει σταθερή 12 λίτρα 

ανά λεπτό και ο χρόνος εναπόθεσης 30 λεπτά. Επίσης η ροή του αζώτου μέσα από τον 

bubbler του αντιδραστηρίου του βαναδίου παραμένει σταθερή στα 4.0 λίτρα ανά λεπτό. 

Όλες οι εναποθέσεις επαναλήφθηκαν τρεις φορές, πέρασαν επιτυχώς το τεστ Scotch tape και 

παρουσίασαν τα ίδια αποτελέσματα μετά από αποθήκευση τους στον αέρα για 6 μήνες. 

Στις εικόνες 3.14 έως 3.15 φαίνονται τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις XRD για τις 

επιστρώσεις στους 350οC και 400οC αντίστοιχα. 
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Εικόνα 3.14.  Ανάλυση XRD της επίστρωσης με θερμοκρασία υποστρώματος ίση με 350οC. 

 

 

Εικόνα 3.15.  Ανάλυση XRD της επίστρωσης με θερμοκρασία υποστρώματος ίση με 400οC. 

Όπως φαίνεται στις αναλύσεις XRD από τα παραπάνω διαγράμματα σε θερμοκρασία 350οC 

δεν υπάρχουν κορυφές εκτός από τις κορυφές του υποστρώματος, οι οποίες 

παρουσιάστηκαν και στην προηγούμενη ενότητα, οπότε η επίστρωση που επιτεύχθηκε ήταν 

κυρίως άμορφη ή είχε πολύ χαμηλή κρυσταλλικότητα. Όταν η θερμοκρασία υποστρώματος 

αυξήθηκε στους 400oC παρουσιάστηκε μία μικρή κορυφή του μετασταθούς διοξειδίου του 
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βαναδίου (VO2 (Β)) με δείκτες Miller (002). Τέλος, όταν η θερμοκρασία του υποστρώματος 

αυξήθηκε περισσότερο στους 450οC, δεν παρουσιάστηκε καμία κορυφή από το οξείδιο του 

βαναδίου, οπότε όπως και στη προηγούμενη ενότητα η επίστρωση που επιτεύχθηκε σε αυτή 

την θερμοκρασία ήταν επίσης είτε άμορφη είτε με πολύ χαμηλή κρυσταλλικότητα. 

Στην συνέχεια στις εικόνες 3.16 έως 3.18 φαίνονται τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις 

Raman για τις τρεις επιστρώσεις σε διαφορετικές θερμοκρασίες. 

 

 

Εικόνα 3.16. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης με θερμοκρασία υποστρώματος 350οC. 

 



[57] 

 

 

Εικόνα 3.17. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης με θερμοκρασία υποστρώματος 400οC. 

 

 

Εικόνα 3.18. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης με θερμοκρασία υποστρώματος 450οC. 

Όπως φαίνεται από τις αναλύσεις της φασματοσκοπίας Raman, η θερμοκρασία είναι ένας 

πολύ βασικός παράγοντας για την δομή των επιστρώσεων. Με το APCVD, σε θερμοκρασίες 

μικρότερες από 400οC, δεν υπάρχει κάποια δομή διοξειδίου βαναδίου, σύμφωνα με τις 

αναλύσεις XRD και Raman. Όταν η θερμοκρασία εναπόθεσης αρχίζει να ανεβαίνει και φτάσει 

τους 400οC, εμφανίζονται οι κορυφές του διοξειδίου του βαναδίου. Οι κορυφές στα 171, 269, 



[58] 

 

435 και 518cm-1  αντιστοιχούν στις κορυφές του μετασταθούς διοξειδίου το βαναδίου [15] 

το οποίο έρχεται σε συμφωνία με το XRD, ενώ οι υπόλοιπες αντιστοιχούν στο μονοκλινές 

διοξειδίου του βαναδίου [5]. Οπότε φαίνεται ότι στους 400οC υπάρχει μία μίξη των δύο 

φάσεων του διοξειδίου του βαναδίου. Τέλος, όταν η θερμοκρασία εναπόθεσης ανέβει ακόμα 

πιο πολύ, στους 450οC, η κορυφή στο XRD από το μετασταθές διοξείδιο εξαφανίζεται, και 

εμφανίζονται στο Raman καθαρά οι κορυφές μόνο του μονοκλινούς διοξειδίου του βαναδίου 

οπότε φαίνεται να έχει σχηματιστεί το συγκεκριμένο οξείδιο σε άμορφη κατάσταση με ίσως 

κρυσταλλικότητα μικρής εμβέλειας, λόγω του ότι οι κορυφές του Raman είναι πολύ 

ξεκάθαρες.  

Στη συνέχεια, στην εικόνα 3.19 φαίνονται οι εικόνες SEM για τις επιστρώσεις σε διαφορετικές 

θερμοκρασίες. Όπως φαίνεται στις εικόνες, σε χαμηλές θερμοκρασίες, κάτω από 400οC, 

πραγματοποιείται σχηματισμός μεγάλων δομών με ακανόνιστα σχήματα. Όσο η 

θερμοκρασία ανεβαίνει μέχρι τους 450οC, οι δομές που σχηματίζονται γίνονται πιο μικρές 

και πιο ομοιόμορφες, ενώ στην ενδιάμεση θερμοκρασία 400οC υπάρχει μία μίξη από μικρές 

και μεγάλες δομές. 

        

 

Εικόνα 3.19. Εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας για τις επιστρώσεις οξειδίου του βαναδίου για 
θερμοκρασία εναπόθεσης 350οC (πάνω αριστερά), 400οC (πάνω δεξιά) και 450οC (κάτω). 
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Ας δούμε λοιπόν πως επηρεάζουν τα παραπάνω την θερμοχρωμική συμπεριφορά των 

επιστρώσεων. 

Στις εικόνες 3.20 έως 3.22 φαίνονται τα φάσματα διαπερατότητας των επιστρώσεων στην 

περιοχή 250 έως 2500nm, στους 25οC και 90οC, για τις επιστρώσεις σε διαφορετικές 

θερμοκρασίες. Από τις μετρήσεις διαπερατότητας φαίνεται ότι για θερμοκρασία 350οC δεν 

υπάρχει θερμοχρωμική συμπεριφορά, τουλάχιστον για τις συγκεκριμένες συνθήκες 

εναπόθεσης. Επίσης το πάχος της εναπόθεσης βρέθηκε 120nm. Όταν η θερμοκρασία ανέβει 

στους 400οC αρχίζει και υπάρχει θερμοχρωμική συμπεριφορά αλλά με όχι πολύ μεγάλη 

διαφορά στην διαπερατότητα μεταξύ της ημιαγώγιμης και της μεταλλικής κατάστασης του 

υλικού, κάτι που όπως φαίνεται, οφείλεται στην συμπεριφορά του υλικού στη διηλεκτρική 

κατάσταση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πάχος βρέθηκε 150nm. Τέλος όταν η 

θερμοκρασία φτάσει τους 450οC, οι θερμοχρωμικές ιδιότητες φαίνεται ότι βελτιώνονται 

ουσιαστικά, και η διαφορά στην διαπερατότητα ανάμεσα στις δυο καταστάσεις του υλικού 

μεγαλώνει, κάτι που και πάλι υποστηρίζεται από την συμπεριφορά του υλικού στην 

διηλεκτρική κατάσταση. Δηλαδή, όπως μπορεί να παρατηρηθεί από τις εικόνες, η μορφή των 

καμπυλών διαπερατότητας της διηλεκτρικής κατάστασης αλλάζει με την θερμοκρασία 

εναπόθεσης. Στους 450οC υπάρχει ένα πλατό στην περιοχή γύρω από τα 1500nm στην 

ημιαγώγιμη κατάσταση το οποίο σε χαμηλότερη θερμοκρασία εξαφανίζεται πιθανόν λόγω 

της παρουσίας του μετασταθούς διοξειδίου του βαναδίου. Το πλατό αυτό βοηθάει στο να 

υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά στην διαπερατότητα από την ημιαγώγιμη στην μεταλλική 

κατάσταση του υλικού. Όπως θα φανεί και στην συνέχεια του κεφαλαίου αλλά και στο 

κεφάλαιο 4, η ύπαρξη του μετασταθούς διοξειδίου του βαναδίου στην επίστρωση έχει σαν 

αποτέλεσμα την μείωση της διαπερατότητας στην ημιαγώγιμη κατάσταση με αποτέλεσμα να 

μην υπάρχει το πλατό που παρατηρείται στις περιπτώσεις που υπάρχει μόνο η μονοκλινής 

φάση του οξειδίου, και το οποίο οδηγεί σε σημαντική αλλαγή της διαπερατότητας στο 

υπέρυθρο κατά την αλλαγή φάσης. Οπότε φαίνεται πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη 

μονοκλινούς διοξειδίου του βαναδίου. 
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Εικόνα 3.20. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση στους 350οC, χρόνο 30 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 4 
λίτρα ανά λεπτό. 

 

 

Εικόνα 3.21. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση στους 400οC, χρόνο 30 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 4 
λίτρα ανά λεπτό. 
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Εικόνα 3.22. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση στους 450οC, χρόνο 30 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 4 
λίτρα ανά λεπτό. 

 

Τα θερμοχρωμικά χαρακτηριστικά των επιστρώσεων υπολογίστηκαν με τον τρόπο που 

αναφέρθηκε στην ενότητα 3.3.1. Στη συνέχεια, στις εικόνες 3.23 έως 3.25 φαίνονται οι 

καμπύλες υστέρησης για τις επιστρώσεις σε διαφορετικές θερμοκρασίες για χρόνο 

εναπόθεσης 30 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του αντιδραστηρίου του 

βαναδίου ίση με 4.0 λίτρα ανά λεπτό. Από αυτές υπολογίστηκαν η θερμοκρασία μετάβασης, 

η διαφορά της διαπερατότητας ανάμεσα στις δύο καταστάσεις του υλικού και το πλάτος 

υστέρησης για τις θερμοκρασίες εναπόθεσης 400 οC και 450οC. Βρέθηκε ότι στους 400 οC, 

όπου υπάρχει η παρουσία του μετασταθούς διοξειδίου του βαναδίου, η διαφορά της 

διαπερατότητας ήταν μόλις 13%, το πλάτος υστέρησης 21 οC και η θερμοκρασία μετάβασης 

61 οC. Στους 450 οC βρέθηκε ότι η διαφορά στην διαπερατότητα ήταν 20%, το πλάτος 

υστέρησης 20 οC και η θερμοκρασία μετάβασης 66 οC. Επίσης αξίζει να σχολιαστεί ότι ο 

ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται η διαπερατότητα με την θερμοκρασία είναι μεγαλύτερος 

για την επίστρωση στους 450οC το οποίο οφείλεται στην μονοκλινή φάση που παρουσιάζεται 

σε αυτή την θερμοκρασία. Φαίνεται, ότι όταν υπάρχει μίξη μονοκλινούς και μετασταθούς 

διοξειδίου του βαναδίου, ο ρυθμός είναι μικρότερος, το οποίο παρατηρείται σε κάθε 

επίστρωση με μίξη των δύο φάσεων σε αυτή την εργασία. 
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Εικόνα 3.23. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για μήκος κύματος 1500nm για την 
επίστρωση σε θερμοκρασία 350οC. 

 

 

Εικόνα 3.24. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για μήκος κύματος 1500nm για την 
επίστρωση σε θερμοκρασία 400οC. 
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Εικόνα 3.25. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για μήκος κύματος 1500nm για την 
επίστρωση σε θερμοκρασία 450οC. 

 

Όπως φαίνεται από την ανάλυση που έγινε, η θερμοκρασία εναπόθεσης επηρεάζει 

σημαντικά την επίστρωση που εναποτίθεται και τις ιδιότητές της. Αλλάζοντας την 

θερμοκρασία του υποστρώματος παρουσιάζονται διαφορετικές φάσεις του οξειδίου, 

διαφορετική μορφολογία και δομές, και επηρεάζονται οι οπτικές και θερμοχρωμικές 

ιδιότητες. Φάνηκε ότι σε χαμηλές θερμοκρασίες, κάτω από 400οC, οι δομές που 

σχηματίζονται είναι μεγάλες, η επίστρωση άμορφη, η διαπερατότητα είναι χαμηλή στην 

περιοχή του ορατού και υπέρυθρου φάσματος της ακτινοβολίας και δεν υπάρχει διαφορά 

της διαπερατότητας στο υπέρυθρο σε θερμοκρασίες πάνω και κάτω από την θερμοκρασία 

μετάβασης. Όσο η θερμοκρασία εναπόθεσης αυξάνεται, η διαπερατότητα στο ορατό 

βελτιώνεται λόγω της πιο λεπτής επίστρωσης που επιτυγχάνεται και τα θερμοχρωμικά 

αποτελέσματα γίνονται καλύτερα, εκτός από την θερμοκρασία μετάβασης που 

παρουσιάζεται να είναι χαμηλότερη για την επίστρωση που έγινε στους 400οC. Σύμφωνα με 

την βιβλιογραφία το καθαρά κρυσταλλικό μονοκλινές διοξείδιο του βαναδίου έχει 

θερμοκρασία μετάβασης 68οC. Όσο απομακρυνόμαστε από αυτό, η θερμοκρασία αλλαγής 

φάσης μπορεί να μεταβληθεί, κάτι που μπορεί να δικαιολογήσει την μικρότερη θερμοκρασία 

μετάβασης για την επίστρωση που πραγματοποιήθηκε στους 400οC. 
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Στη συνέχεια, σε μία προσπάθεια να επιτευχθεί θερμοχρωμική συμπεριφορά σε χαμηλές 

θερμοκρασίες, πραγματοποιήθηκαν εναποθέσεις για μεγαλύτερο χρόνο μειώνοντας 

ταυτόχρονα την ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του αντιδραστηρίου του βαναδίου, έτσι 

ώστε να διατηρηθεί το πάχος και η διαπερατότητα των επιστρώσεων στα ίδια επίπεδα. 

 

3.3.2.2 Επίδραση της θερμοκρασίας εναπόθεσης για επιστρώσεις 150 λεπτών 

Μετά από μελέτη που προηγήθηκε, βρέθηκε ότι ο χρόνος εναπόθεσης επηρεάζει την 

επίστρωση που εναποτίθεται πάνω στο υπόστρωμα. Όσο πιο αργά γίνεται αυτή η διαδικασία 

φαίνεται ότι τα θερμοχρωμικά αποτελέσματα βελτιώνονται. Η διάρκεια των εναποθέσεων 

που θα παρουσιαστούν σε αυτό το μέρος της εργασίας ήταν 150 λεπτά. Έγιναν επιστρώσεις 

πάλι για διαφορετικές θερμοκρασίες και θα παρουσιαστούν οι θερμοκρασίες 350οC, 400οC 

και 450οC. Η συνολική ροή αερίων που φτάνει στον αντιδραστήρα ήταν 12 λίτρα ανά λεπτό. 

Η ροή αζώτου που περνάει μέσα από τον bubbler του αντιδραστηρίου του βαναδίου 

μειώθηκε στα 0.5 λίτρα μετά από σχετική έρευνα που έγινε στο εργαστήριο, έτσι ώστε να 

υπάρχει ικανοποιητική επίστρωση συγκρίσιμη με αυτή των 4.0 λίτρων ανά λεπτών. 

Συγκεκριμένα τα πάχη που επιτεύχθηκαν σε αυτές τις συνθήκες ήταν 120, 180 και 65nm για 

τις θερμοκρασίες 350οC, 400οC και 450οC αντίστοιχα. Όλα τα δείγματα που φτιάχτηκαν 

πέρασαν επιτυχώς το τεστ Scotch tape και επαναλήφθηκαν τουλάχιστον 3 φορές. Τέλος μετά 

από φύλαξη τους στον αέρα για 6 μήνες τα αποτελέσματα έμειναν αναλλοίωτα 

αποδεικνύοντας την σταθερότητα και την επαναληψιμότητα των επιστρώσεων. 

Στις εικόνες 3.26 έως 3.28 φαίνονται οι αναλύσεις XRD για τις επιστρώσεις σε θερμοκρασίες 

350οC, 400 οC και 450 οC για χρόνο εναπόθεσης 150 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον 

bubbler του αντιδραστηρίου του βαναδίου 0.5 λίτρα ανά λεπτό. 
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Εικόνα 3.26. Ανάλυση XRD της επίστρωσης με θερμοκρασία υποστρώματος ίση με 350οC, χρόνο 
εναπόθεσης 150 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 0.5 λίτρα ανά λεπτό. 

 

 

Εικόνα 3.27. Ανάλυση XRD της επίστρωσης με θερμοκρασία υποστρώματος ίση με 400οC, χρόνο 
εναπόθεσης 150 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 0.5 λίτρα ανά λεπτό. 

 



[66] 

 

 

Εικόνα 3.28. Ανάλυση XRD της επίστρωσης με θερμοκρασία υποστρώματος ίση με 450οC, χρόνο 
εναπόθεσης 150 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 0.5 λίτρα ανά λεπτό. 

 

Φαίνεται από τις αναλύσεις XRD, ότι για θερμοκρασία εναπόθεσης 350οC υπάρχει σε αυτή 

την περίπτωση σχηματισμός μετασταθούς διοξειδίου του βαναδίου. Παρουσιάζεται η 

κορυφή στις 25.3ο που αντιστοιχεί σε δείκτες Miller 110 του VO2 (Β) [16], η οποία είναι 

παρούσα και στην θερμοκρασία των 400οC. Όταν η θερμοκρασία της εναπόθεσης αυξάνεται 

στους 450οC η κορυφή αυτή του VO2 εξαφανίζεται. Οι υπόλοιπες κορυφές αντιστοιχούν στις 

κορυφές του υποστρώματος όπως αναφέρθηκε πιο πριν.  

Στην εικόνα 3.29 φαίνονται τα διαγράμματα τις φασματοσκοπίας Raman για τις επιστρώσεις 

σε θερμοκρασίες 350οC (που είναι ίδια και για αυτές στους 400οC), και στην εικόνα 3.30 για 

τις επιστρώσεις στους 450οC. Όπως φαίνεται, υπάρχει παρόμοια συμπεριφορά με τις 

επιστρώσεις που έγιναν στις ίδιες θερμοκρασίες αλλά με μικρότερο χρόνο εναπόθεσης και 

μεγαλύτερη ροή αζώτου μέσα από τον bubbler. Στις επιστρώσεις που έγιναν στους 450οC για 

χρόνο 150 λεπτών φαίνεται ότι σχηματίζεται μονοκλινές διοξειδίο του βαναδίου ενώ όσο 

μικραίνει η θερμοκρασία εναπόθεσης εμφανίζονται κορυφές που αντιστοιχούν και στις δύο 

φάσεις, οπότε μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι υπάρχει μίξη από μετασταθές και 

μονοκλινές διοξείδιο του βαναδίου. Οι κορυφές στα 170cm-1 και 434cm-1 αντιστοιχούν στο 

μετασταθές διοξείδιο του βαναδίου όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 3.3.2.1 [15], ενώ οι 

υπόλοιπες στην μονοκλινής φάση [5].  
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Εικόνα 3.29. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης με θερμοκρασία υποστρώματος 350οC, χρόνο 
εναπόθεσης 150 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 0.5 λίτρα ανά λεπτό. 

 

Εικόνα 3.30. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης με θερμοκρασία υποστρώματος 450οC, χρόνο 
εναπόθεσης 150 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 0.5 λίτρα ανά λεπτό. 

Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι τόσο στο XRD όσο  και στην φασματοσκοπία Raman ότι ενώ 

στις επιστρώσεις για 30 λεπτά σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες δεν υπήρχαν καθόλου 

κορυφές, όταν αυξήθηκε ο χρόνος της εναπόθεσης εμφανίστηκαν κορυφές λόγω του 

σχηματισμού διοξειδίου του βαναδίου, το οποίο, όπως θα φανεί και στην συνέχεια, 

επηρεάζει και την θερμοχρωμική συμπεριφορά του υλικού. Μία πιθανή εξήγηση είναι, ότι 
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όταν αυξάνεται ο χρόνος της εναπόθεσης, η επίστρωση που σχηματίζεται υπόκεινται 

πιθανώς και σε θερμική ανόπτηση ταυτόχρονα λόγω του χρόνου που παραμένει σε αυτή την 

θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται βελτιωμένη κρυσταλλικότητα του υλικού. 

Στην εικόνα 3.31 φαίνονται οι φωτογραφίες από την ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης. Σε 

θερμοκρασία 350οC εμφανίζονται μεγάλες δομές σε διάφορα σχήματα και ανομοιόμορφες 

μεταξύ τους. Όσο η θερμοκρασία αυξάνεται μέχρι τους 400οC οι δομές γίνονται μικρότερες 

και πιο ομοιόμορφες, ενώ όταν φτάσει στους 450οC, παρουσιάζεται πιο ομαλή μορφολογία 

στην επιφάνεια της επίστρωσης με μικρές δομές που φαίνονται να ενώνονται μεταξύ τους. 

Δηλαδή, η εξάρτηση που καταγράφεται είναι ίδια με αυτή που παρατηρήθηκε σε 

μικρότερους χρόνους και μεγαλύτερες ροές που όσο η θερμοκρασία αυξάνονταν οι δομές 

γίνονταν πιο μικρές και πιο ομοιόμορφες. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή, το σχήμα των 

δομών έχει μεταβληθεί, και σε μικρές θερμοκρασίες εμφανίζεται μία μίξη από μικρές και 

μεγάλες δομές. 

         

 

Εικόνα 3.31. Εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας για τις επιστρώσεις οξειδίου του βαναδίου για 
θερμοκρασία εναπόθεσης 350οC (πάνω αριστερά), 400οC (πάνω δεξιά) και 450οC (κάτω), για χρόνο 
εναπόθεσης 150 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 0.5 λίτρα ανά λεπτό. 
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Φαίνεται ότι τόσο η θερμοκρασία του υποστρώματος αλλά και η διάρκεια της εναπόθεσης 

επηρεάζουν σημαντικά την φάση και την μορφολογία του οξειδίου του βαναδίου που 

εναποτίθεται, σύμφωνα με της αναλύσεις XRD, Raman και SEM, τα οποία με την σειρά τους 

φαίνεται να επηρεάζουν την θερμοχρωμική συμπεριφορά όπως θα φανεί παρακάτω. 

Παρόμοια συμπεριφορά αλλαγής της μορφολογίας με την αλλαγή της φάσης του οξειδίου 

παρατηρείται και στην βιβλιογραφία [17]. 

Στις εικόνες 3.32 έως 3.34 παρουσιάζονται οι μετρήσεις διαπερατότητας των επιστρώσεων 

σε συνάρτηση με το μήκος κύματος από 250nm μέχρι 2500nm. 

 

 

Εικόνα 3.32. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση στους 350οC, για χρόνο εναπόθεσης 150 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του 
βαναδίου ίση με 0.5 λίτρα ανά λεπτό. 
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Εικόνα 3.33. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση στους 400οC, για χρόνο εναπόθεσης 150 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του 
βαναδίου ίση με 0.5 λίτρα ανά λεπτό. 

 

 

Εικόνα 3.34. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση στους 450οC, για χρόνο εναπόθεσης 150 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του 
βαναδίου ίση με 0.5 λίτρα ανά λεπτό. 
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Φάνηκε ότι όταν αυξήθηκε ο χρόνος εναπόθεσης με παράλληλη μείωση  της ροής αζώτου 

μέσα από το αντιδραστήριο του βαναδίου, όλες οι επιστρώσεις παρουσίασαν θερμοχρωμική 

συμπεριφορά ακόμα και αυτή σε θερμοκρασία 350οC, που στην προηγούμενη σειρά 

επιστρώσεων (των 30 λεπτών) δεν είχε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι η πρώτη φορά 

που επιτυγχάνεται θερμοχρωμική συμπεριφορά σε επίστρωση σε τόσο χαμηλή θερμοκρασία 

με ένα σύστημα χημικής εναπόθεσης ατμών σε ατμοσφαιρική πίεση. Το γεγονός ότι η 

διαπερατότητα στο υπέρυθρο έχει πέσει στις χαμηλές θερμοκρασίες οφείλεται στο πάχος 

των επιστρώσεων αλλά και στην φάση που σχηματίζεται, που όπως φαίνεται επηρεάζει την 

διαπερατότητα της ημιαγώγιμης κατάστασης στην υπέρυθρη περιοχή της ακτινοβολίας. 

Μπορεί να παρατηρηθεί από τις εικόνες ότι στους 450οC, που υπάρχει μόνο η μονοκλινής 

φάση του διοξειδίου του βαναδίου, υπάρχει το πλατό στα 1500nm στην ημιαγώγιμη 

κατάσταση, ενώ όταν η θερμοκρασία εναπόθεσης μειωθεί και εμφανιστεί η μετασταθής 

φάση, αυτό εξαφανίζεται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μικρότερη μεταβολή της 

διαπερατότητας από την ημιαγώγιμη στην μεταλλική κατάσταση της επίστρωσης. Επίσης 

παρουσιάζεται διαφορά στην διαπερατότητα και στο ορατό, το οποίο έρχεται σε συμφωνία 

με την βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία το πάχος της επίστρωσης μπορεί να την 

επηρεάσει. Για επιστρώσεις μικρότερες από 100nm η διαπερατότητα στο ορατό φαίνεται να 

αυξάνεται στην υψηλή θερμοκρασία σε σχέση με την χαμηλή, ενώ για εναποθέσεις πάνω 

από 100nm συμβαίνει το αντίθετο [18]. 

Στη συνέχεια στις εικόνες 3.35 έως 3.37 φαίνονται οι καμπύλες υστέρησης για τις 

συγκεκριμένες επιστρώσεις. Από τις καμπύλες αυτές υπολογίστηκαν οι θερμοχρωμικές 

παράμετροι με τον τρόπο που αναφέρθηκε στην ενότητα 3.3.1. Βρέθηκε ότι η διαφορά στην 

διαπερατότητα μεταξύ της ημιαγώγιμης και της μεταλλικής κατάστασης των επιστρώσεων 

ήταν 6, 10 και 21%, το πλάτος υστέρησης 22, 20 και 15οC και η θερμοκρασία μετάβασης 63, 

61 και 65οC για τις επιστρώσεις σε θερμοκρασίες 350, 400 και 450οC αντίστοιχα. Είναι 

ξεκάθαρο ότι όταν υπάρχει μόνο η μονοκλινής φάση τα θερμοχρωμικά χαρακτηριστικά είναι 

βελτιωμένα. Υπάρχει μεγαλύτερη μεταβολή της διαπερατότητας στα 1500nm μεταξύ των 

δύο καταστάσεων, η μετάβαση γίνεται πιο απότομα και το πλάτος υστέρησης είναι πιο στενό.  
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Εικόνα 3.35. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για μήκος κύματος 1500nm για την 
επίστρωση σε θερμοκρασία 350οC, για χρόνο εναπόθεσης 150 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον 
bubbler του βαναδίου ίση με 0.5 λίτρα ανά λεπτό. 

 

 

Εικόνα 3.36. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για μήκος κύματος 1500nm για την 
επίστρωση σε θερμοκρασία 400οC, για χρόνο εναπόθεσης 150 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον 
bubbler του βαναδίου ίση με 0.5 λίτρα ανά λεπτό. 
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Εικόνα 3.37. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για μήκος κύματος 1500nm για την 
επίστρωση σε θερμοκρασία 450οC, για χρόνο εναπόθεσης 150 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον 
bubbler του βαναδίου ίση με 0.5 λίτρα ανά λεπτό. 

Από την άλλη, η θερμοκρασία μετάβασης είναι χαμηλότερη για τις επιστρώσεις που 

δημιουργήθηκαν σε χαμηλές θερμοκρασίες, το οποίο μπορεί να αποδοθεί στην μίξη των 

φάσεων μέσα στο πλέγμα της επίστρωσης [19]. Η θερμοκρασία μετάβασης όμως μπορεί να 

ελεγχθεί και να μειωθεί, εισάγοντας προσμίξεις όπως θα φανεί στην συνέχεια. 

Στην μελέτη που έχει παρουσιαστεί ως τώρα έχει φανεί ότι οι συνθήκες των εναποθέσεων 

όπως είναι η ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του αντιδραστηρίου του βαναδίου, η 

θερμοκρασία αλλά και η διάρκεια των εναποθέσεων παίζουν κρίσιμο ρόλο στον σχηματισμό 

επιστρώσεων με καλή θερμοχρωμική συμπεριφορά. Μικρή αλλαγή κάποιας από τις 

παραμέτρους μπορεί να επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στην συμπεριφορά του υλικού και στις 

ιδιότητές του. Μπορεί να αλλάξει η φάση, να σχηματιστούν καλύτερα οι δομές και να αλλάξει 

η μορφολογία της επιφάνειας, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν το πλάτος υστέρησης και η 

διαφορά στην διαπερατότητα.  

Στην επόμενη ενότητα θα γίνει μια προσπάθεια ελέγχου και μείωσης της θερμοκρασίας 

μετάβασης, με την εισαγωγή προσμίξεων, η οποία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες ενός θερμοχρωμικού υλικού. 
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3.4 Εναποθέσεις επιστρώσεων διοξειδίου του βαναδίου με προσμίξεις βολφραμίου 

 Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθεί η 

θερμοκρασία μετάβασης, ώστε να είναι ελκυστικό το οξείδιο του βαναδίου για εφαρμογές 

σε <<έξυπνα παράθυρα>>, είναι η εισαγωγή προσμίξεων μέσα στο πλέγμα του διοξειδίου 

του βαναδίου. Η πιο αποτελεσματική πρόσμιξη για την περίπτωση αυτή που έχει βρεθεί 

μέχρι σήμερα είναι το βολφράμιο [20-21], το οποίο μπορεί να κατεβάσει την κρίσιμη 

θερμοκρασία μέχρι και τους 25οC για συγκέντρωση βολφραμίου 2%. Σε αυτή την ενότητα θα 

γίνει μελέτη της επίδρασης των προσμίξεων βολφραμίου στο διοξείδιο του βαναδίου με 

πολύ χαμηλή κρυσταλλικότητα, χρησιμοποιώντας το σύστημα εναποθέσεων APCVD που 

παρουσιάστηκε στην αρχή του κεφαλαίου. Χρησιμοποιήθηκε ως αντιδραστήριο βαναδίου το 

vanadyl (V) triisopropoxide (VO(OC3H7)3, 96 %) και ως αντιδραστήριο βολφραμίου το tungsten 

(VI) isopropoxide W(OC3H7)6 (5% w/v in isopropanol). Σε συνέχεια με την προηγούμενη μελέτη 

του κεφαλαίου, επιλέχτηκε να γίνουν εναποθέσεις στους 450οC, θερμοκρασία που μας 

έδωσε τα καλύτερα θερμοχρωμικά αποτελέσματα στο καθαρό διοξείδιο του βαναδίου. Ο 

χρόνος εναπόθεσης και η ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του αντιδραστηρίου του 

βαναδίου επιλέχθηκαν 30 λεπτά και 4.0 λίτρα ανά λεπτό αντίστοιχα. Μελετήθηκε η επίδραση 

που έχει η ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου για εύρος τιμών από 0.4 έως 

0.8 λίτρα ανά λεπτό, με βήμα 0.2 λίτρα ανά λεπτό. Παράλληλα, η συνολική ροή αερίων που 

φτάνουν στον θάλαμο εναπόθεσης παραμένει σταθερή στα 12 λίτρα ανά λεπτό. Όλα τα 

δείγματα πέρασαν επιτυχώς το τεστ Scotch tape και παρουσίαζαν την ίδια συμπεριφορά 

μετά από 6 μήνες 

Στην εικόνα 3.38 φαίνεται η ανάλυση XRD για τα δείγμα 0.4 λίτρα ροής αζώτου σε σύγκριση 

με το υπόστρωμα. Όπως μπορεί να φανεί από την εικόνα, δεν υπάρχουν κορυφές οξειδίου 

του βαναδίου, οπότε βγαίνει το συμπέρασμα, όπως και στην έρευνα που προηγήθηκε για τις 

επιστρώσεις χωρίς προσμίξεις στις ίδιες συνθήκες, ότι οι επιστρώσεις που δημιουργήθηκαν 

ήταν ως επί το πλείστον άμορφες. Και στις υπόλοιπες ροές αζώτου μέσα από τον bubbler του 

βολφραμίου, οι εικόνες XRD είναι οι ίδιες παρουσιάζοντας μόνο τις κορυφές του 

υποστρώματος και της θήκης αλουμινίου. 
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Εικόνα 3.38. Ανάλυση XRD του υποστρώματος (πάνω) και της επίστρωσης με ροή αζώτου μέσα από 
τον bubbler του βολφραμίου 0.4 λίτρα ανά λεπτό, θερμοκρασία υποστρώματος 450οC, χρόνο 
εναπόθεσης 30 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου 4.0 λίτρα ανά λεπτό (κάτω). 

 

Στις εικόνες 3.39 με 3.41 φαίνονται οι αναλύσεις της φασματοσκοπίας Raman για 

επιστρώσεις αναπτυγμένες σε διαφορετικές ροές αζώτου μέσα από τον bubbler του 

βολφραμίου. Όλες οι κορυφές αντιστοιχούν σε κορυφές του μονοκλινούς διοξειδίου του 

βαναδίου. Όπως φαίνεται, όσο αυξάνεται η ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του 

βολφραμίου (οπότε η ποσότητα του βολφραμίου μέσα στον θάλαμο εναπόθεσης), οι 

εντάσεις των κορυφών μειώνονται, ενώ υπάρχει και μια μικρή μετατόπιση λόγω των 

προσμίξεων του βολφραμίου [22]. Παρότι στις μετρήσεις XRD δεν υπάρχουν κορυφές, από 

το Raman φαίνεται ότι υπάρχει σχηματισμός μονοκλινούς διοξειδίου το βαναδίου. 
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Εικόνα 3.39. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του 
βολφραμίου 0.4 λίτρα ανά λεπτό, θερμοκρασία υποστρώματος 450οC, χρόνο εναπόθεσης 30 λεπτά και 
ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου 4.0 λίτρα ανά λεπτό. 

 

 

Εικόνα 3.40. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του 
βολφραμίου 0.6 λίτρα ανά λεπτό, θερμοκρασία υποστρώματος 450οC, χρόνο εναπόθεσης 30 λεπτά και 
ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου 4.0 λίτρα ανά λεπτό. 
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Εικόνα 3.41. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του 
βολφραμίου 0.8 λίτρα ανά λεπτό, θερμοκρασία υποστρώματος 450οC, χρόνο εναπόθεσης 30 λεπτά και 
ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου 4.0 λίτρα ανά λεπτό. 

Για να επιβεβαιωθεί ότι έχει γίνει η πρόσμειξη με βανάδιο και να βρεθεί το ποσοστό των 

προσμίξεων βολφραμίου μέσα στο πλέγμα του διοξειδίου του βαναδίου έγιναν πειράματα 

XPS (X-ray photoelectron spectroscopy). Πρακτικά, το XPS βοήθησε να βρεθεί το ποσοστό 

βολφραμίου μόνο για την ροή αζώτου 0.4 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον bubbler του 

αντιδραστηρίου του βολφραμίου, καθώς υπήρχε μεγάλη συγκέντρωση άνθρακα, κάτι που 

έκανε δύσκολη την ανίχνευση του διοξειδίου του βαναδίου και των προσμίξεων. Για τις 

μετρήσεις XPS χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα XSAM800 με πηγή ακτινοβολίας ακτινών X στα 

0.8 eV. Ένα Argon-sputtering gun χρησιμοποιήθηκε πριν την ανάλυση, ώστε να γίνει ο 

καθαρισμός της επιφάνειας από τον άνθρακα για 150 δευτερόλεπτα στα 3keV. 

 

Εικόνα 3.42. Ανάλυση XPS της επίστρωσης με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου 0.4 
λίτρα ανά λεπτό, θερμοκρασία υποστρώματος 450οC, χρόνο εναπόθεσης 30 λεπτά και ροή αζώτου 
μέσα από τον bubbler του βαναδίου 4.0 λίτρα ανά λεπτό. 
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Στην εικόνα 3.42 φαίνεται η ανάλυση του XPS για το δείγμα που αναπτύχθηκε με ροή αζώτου 

0.4 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον bubbler του βολφραμίου. Η ανάλυση αποδεικνύει την 

παρουσία βαναδίου ως V+4, με V2p3/2, V2p1/2 στις ενέργειες 515.6eV και 522.68eV αντίστοιχα, 

και V+5 σε ενέργεια 516.9 eV. Ο λόγος της ύπαρξης μίξης διαφορετικών φάσεων βαναδίου 

είναι ότι το βάθος ανίχνευσης του XPS είναι μόνο μερικά νανόμετρα, στο οποίο το σθένος +4 

του βαναδίου μπορεί εύκολα να οξειδωθεί σε +5 [23]. Η κορυφή 4f του βολφραμίου 

αποδίδεται σε W+4 με W4f7/2 σε ενέργεια σύνδεσης 32.3 eV αποδεικνύοντας την επιτυχημένη 

πρόσμιξη βολφραμίου στο πλέγμα του διοξειδίου του βαναδίου [10, 24]. Σύμφωνα με φάσμα 

του XPS, το αντιδραστήριο tungsten isopropoxide oxide είναι ικανό να οδηγήσει σε 

προσμίξεις στο διοξείδιο του βαναδίου. Από τις κορυφές που υπάρχουν στο φάσμα, αφού 

αφαιρεθεί το υπόβαθρο, γίνεται ολοκλήρωση της κάθε κορυφής και διαίρεση με το atomic 

sensitivity factor που αντιστοιχεί σε κάθε μία [25]. Στη συνέχεια προστίθενται όλα τα 

αποτελέσματα και βρίσκεται το ποσοστό του κάθε στοιχείου μέσω διαίρεσης του 

αποτελέσματος για κάθε κορυφή με το άθροισμα. Έτσι υπολογίστηκε ότι το ποσοστό του 

βολφραμίου που έχει εισχωρήσει μέσα στο διοξείδιο του βαναδίου ήταν 1.5%. 

         

 

Εικόνα 3.43. Εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας για τις επιστρώσεις οξειδίου του βαναδίου με 
προσμίξεις βολφραμίου για ροές αζώτου 0.4 (πάνω αριστερά), 0.6 (πάνω δεξιά) και 0.8 (κάτω) λίτρα 
ανά λεπτό, θερμοκρασία 450οC και χρόνο εναπόθεσης 30 λεπτά. 
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Η επιτυχής εισχώρηση των προσμίξεων βολφραμίου είχε σαν αποτέλεσμα την αλλαγή τόσο 

στην μορφολογία του εναποτεθειμένου φιλμ όσο και στις θερμοχρωμικές ιδιότητες του 

υλικού. Στην εικόνα 3.43 φαίνονται οι φωτογραφίες της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας 

σάρωσης για διαφορετικές ροές αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου. Όπως 

φαίνεται υπάρχει σημαντική διαφορά στην μορφολογία της επίστρωσης για ροή αζώτου 0.4 

λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον bubbler του βολφραμίου. Η μορφή των δομών έχει αλλάξει 

από κοκκώδη σε νιφάδες, και όπως θα δειχθεί παρακάτω, οι προσμίξεις θα επηρεάσουν 

σημαντικά και την θερμοκρασία μετάβασης. Όταν αυξήθηκε περαιτέρω η ροή αζώτου, η 

μορφή των δομών άλλαξε ξανά σε κοκκώδη, οπότε πιθανώς δεν έχει επιτευχθεί εισαγωγή 

προσμίξεων σε τέτοιο βαθμό όσο στην περίπτωση των 0.4 λίτρων ανά λεπτό λόγω του ότι 

πιθανώς υπάρχει πολύ ποσοστό βολφραμίου και ίσως υπάρχουν αλληλεπιδράσεις στην 

αέρια φάση πριν φτάσει το αντιδραστήριο στο υπόστρωμα με αποτέλεσμα η επίστρωση που 

επιτυγχάνεται να είναι χειρότερη. Σε συνδυασμό με την φασματοσκοπία Raman, για την ροή 

0.4 λίτρα ανά λεπτό υπάρχουν ξεκάθαρες κορυφές διοξειδίου του βαναδίου αλλά όσο 

αυξάνεται η ροή οι κορυφές μικραίνουν το οποίο ίσως να οφείλεται στον χειρότερο 

σχηματισμό διοξειδίου του βαναδίου. Προχωρώντας στις θερμοχρωμικές αναλύσεις, στις 

εικόνες 3.44 με 3.46 παρουσιάζονται οι μετρήσεις διαπερατότητας σε συνάρτηση του μήκους 

κύματος στους 25 και 90oC. Φαίνεται ότι και στις τρεις περιπτώσεις υπάρχει παρόμοια 

θερμοχρωμική συμπεριφορά, με μικρές διαφοροποιήσεις στην διαπερατότητα. Όσο 

αυξάνεται η ροή μέσα από τον bubbler του βολφραμίου η διαπερατότητα σε όλο το φάσμα 

παρουσιάζεται ελαφρώς αυξημένη στην ημιαγώγιμη κατάσταση. Σε σχέση με το καθαρό 

διοξείδιο του βαναδίου χωρίς προσμίξεις βολφραμίου, υπάρχει μείωση της διαπερατότητας 

στο υπέρυθρο στην ημιαγώγιμη κατάσταση του υλικού λόγω της ύπαρξης του βολφραμίου 

[26]. Αυτό που αναμένεται με τις προσμίξεις βολφραμίου είναι η μείωση της θερμοκρασίας 

που γίνεται η αλλαγή φάσης, η οποία μπορεί να υπολογιστεί μαζί με τις άλλες 

θερμοχρωμικές παραμέτρους από τις καμπύλες υστέρησης που φαίνονται στις εικόνες 3.47 

με 3.49. 
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Εικόνα 3.44. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου ίση με 0.4 λίτρα ανά λεπτό στους 
450οC, για χρόνο εναπόθεσης 30 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 
4.0 λίτρα ανά λεπτό. 

 

 

Εικόνα 3.45. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου ίση με 0.6 λίτρα ανά λεπτό στους 
450οC, για χρόνο εναπόθεσης 30 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 
4.0 λίτρα ανά λεπτό. 
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Εικόνα 3.46. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου ίση με 0.8 λίτρα ανά λεπτό στους 
450οC, για χρόνο εναπόθεσης 30 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 
4.0 λίτρα ανά λεπτό. 

 

Από τις καμπύλες υστέρησης μετρήθηκαν η διαφορά στην διαπερατότητα, το πλάτος 

υστέρησης και η θερμοκρασία μετάβασης. Βρέθηκε ότι την μεγαλύτερη μείωση της κρίσιμης 

θερμοκρασίας είχε η επίστρωση με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου ίση 

με 0.4 λίτρα ανά λεπτό. 

Η θερμοκρασίες μετάβασης που βρέθηκαν ήταν 44, 52 και 55οC για τις επιστρώσεις με ροή 

αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου 0.4, 0.6 και 0.8 λίτρα ανά λεπτό αντίστοιχα 

επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι λιγότερο ποσοστό βολφραμίου εισάγεται μέσα στο 

διοξειδίου του βαναδίου όσο αυξάνεται η ροή. Η διαφορά στις διαπερατότητες μεταξύ των 

δύο καταστάσεων βρέθηκε 9, 10 και 13% και τα πλάτη υστέρησης 7, 10 και 12οC αντίστοιχα. 
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Εικόνα 3.47. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για μήκος κύματος 1500nm για την 
επίστρωση με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου ίση με 0.4 λίτρα ανά λεπτό σε 
θερμοκρασία 450οC, για χρόνο εναπόθεσης 30 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του 
βαναδίου ίση με 4  λίτρα ανά λεπτό. 

 

Η μεγαλύτερη μείωση στην θερμοκρασία μετάβασης παρουσιάστηκε για την μικρότερη ροή 

αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου, οπότε βγαίνει το συμπέρασμα ότι υπήρχε 

και το βέλτιστο ποσοστό πρόσμιξης βολφραμίου [22], που σύμφωνα με της μετρήσεις XPS 

είναι 1.5%. Σε σύγκριση με της επιστρώσεις στις ίδιες συνθήκες χωρίς προσμίξεις 

βολφραμίου, έγινε επίτευξη μείωσης της κρίσιμης θερμοκρασίας μέχρι και κατά 21οC. Η τιμή 

που επιτεύχθηκε για την κρίσιμη θερμοκρασία είναι αρκετά ελκυστική για εφαρμογές σε 

<<έξυπνα παράθυρα>>. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με την βιβλιογραφία, 

σύμφωνα με την οποία για κάθε ποσοστιαία μονάδα βολφραμίου που εισάγεται στο 

διοξείδιο του βαναδίου η κρίσιμη θερμοκρασία αλλαγής φάσης πέφτει περίπου κατά 20% 

[22] και επιπλέον η παρουσία του βολφραμίου έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της 

διαπερατότητας στην ημιαγώγιμη κατάσταση της επίστρωσης [26]. Τέλος αξίζει να σημειωθεί 

ότι με την εισαγωγή προσμίξεων βολφραμίου ο ρυθμός μεταβολής της διαπερατότητας με 

την θερμοκρασία μικραίνει, σε σχέση με του διοξειδίου του βαναδίου χωρίς προσμίξεις, το 

οποίο οφείλεται στις ατέλειες που δημιουργούνται μέσα στο υλικό, κάτι που οδηγεί στην 

μεταβολή της απόδοσης της αλλαγής φάσης [27]. 
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Εικόνα 3.48. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για μήκος κύματος 1500nm για την 
επίστρωση με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου ίση με 0.6 λίτρα ανά λεπτό σε 
θερμοκρασία 450οC, για χρόνο εναπόθεσης 30 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του 
βαναδίου ίση με 4  λίτρα ανά λεπτό. 

 

 

Εικόνα 3.49. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για μήκος κύματος 1500nm για την 
επίστρωση με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου ίση με 0.8 λίτρα ανά λεπτό σε 
θερμοκρασία 450οC, για χρόνο εναπόθεσης 30 λεπτά και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του 
βαναδίου ίση με 4  λίτρα ανά λεπτό. 
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3.5 Συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετήθηκαν οι επιστρώσεις διοξειδίου του βαναδίου με ή χωρίς 

προσμείξεις βολφραμίου, που έγιναν με το σύστημα χημικής εναπόθεσης ατμών σε 

ατμοσφαιρική πίεση πάνω σε εμπορικά υποστρώματα γυαλιού με επίστρωση διοξειδίου του 

κασσιτέρου. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν vanadyl (V) triisopropoxide 

(VO(OC3H7)3, 96 %) για το βανάδιο και tungsten (VI) isopropoxide W(OC3H7)6 (5% w/v in 

isopropanol) για το βολφράμιο. 

Πραγματοποιήθηκαν επιστρώσεις για διάφορες συνθήκες εναπόθεσης, όπως  η 

θερμοκρασία του υποστρώματος, ο χρόνος εναπόθεσης, η ροή αζώτου μέσα από τον bubbler 

του αντιδραστηρίου του βαναδίου (στην περίπτωση των επιστρώσεων καθαρών οξειδίων 

του βαναδίου) και από τον bubbler του βολφραμίου (στην περίπτωση των οξειδίων του 

βαναδίου με προσμίξεις βολφραμίου). Τα βασικά συμπεράσματα είναι: 

 Για πρώτη φορά αναπτύχθηκαν επιστρώσεις διοξειδίου του βαναδίου με 

θερμοχρωμικές ιδιότητες με ένα σύστημα χημικής εναπόθεσης ατμών σε τόσο 

χαμηλές θερμοκρασίες. 

 Με βάση τις συνθήκες που χρησιμοποιηθήκαν, το υλικό αν και κατά βάση άμορφο ή 

με κρυσταλλικότητα μικρής κλίμακας παρουσιάζει πολύ καλές θερμοχρωμικές 

ιδιότητες, κάτι το οποίο δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία. 

 Βρέθηκε ότι καλή θερμοχρωμική συμπεριφορά στην αλλαγή της διαπερατότητας 

εμφανίζουν οι επιστρώσεις διοξείδιου του βαναδίου με μονοκλινή φάση, καθώς 

παρουσίασαν τη μέγιστη μεταβολή από την μία κατάσταση του υλικού στην άλλη, 

και όσο η ποιότητα της μονοκλινής φάσης βελτιώνεται αυτή η μεταβολή 

μεγιστοποιείται. 

 Το πλάτος υστέρησης καθώς και η κλίση της, επηρεάζονται από την παρουσία του 

μετασταθούς διοξειδίου του βαναδίου. Επίσης, έχει επίδραση στην ημιαγώγιμη 

κατάσταση, με αποτέλεσμα την επιρροή της μεταβολής της διαπερατότητας. 

Bρέθηκε ότι όσο αυξάνεται η ροή αζώτου, ο σχηματισμός μονοκλινούς διοξειδίου του 

βαναδίου ευνοείται σύμφωνα με την φασματοσκοπία Raman, ενώ από τις μετρήσεις XRD 

φάνηκε ότι οι επιστρώσεις ήταν άμορφες ή είχαν πολύ χαμηλή κρυσταλλικότητα με 

αποτέλεσμα να μην ανιχνεύονται κορυφές. Η κρυσταλλικότητα μικρής εμβέλειας ενισχύεται 

όσο η ροή αζώτου αυξάνεται με αποτέλεσμα τα θερμοχρωμικά χαρακτηριστικά των 

επιστρώσεων να βελτιώνονται. Το πλάτος υστέρησης γίνεται πιο στενό και η μετάβαση από 

την μια κατάσταση στην άλλη πιο απότομα [12-13]. Η μορφολογία των επιστρώσεων βρέθηκε 

να ακολουθεί την μορφολογία του υποστρώματος, και το μέγεθος των δομών να επηρεάζει 
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τα θερμοχρωμικά αποτελέσματα το οποίο είναι σε συμφωνία με την βιβλιογραφία, σύμφωνα 

με την οποία το μέγεθος των δομών επηρεάζει το πλάτος υστέρησης [28]. Αν και οι 

θερμοχρωμικές ιδιότητες βελτιώνονται με την αύξηση της ροής, υπάρχει μείωση της 

διαπερατότητας στο ορατό, λόγω της αύξησης του πάχους. Τα καλύτερα αποτελέσματα 

στους 450οC παρουσιάστηκαν για τις επιστρώσεις που έγιναν με ροή αζώτου 4.0 λίτρα ανά 

λεπτό μέσα από τον bubbler του αντιδραστηρίου του βαναδίου και χρόνο εναπόθεσης 30 

λεπτά, τα οποία οδήγησαν σε επιστρώσεις με θερμοκρασία μετάβασης 65.5οC, πλάτος 

υστέρησης 19οC και διαφορά στην διαπερατότητα, στα 1500nm, 20%. 

Στην περίπτωση των επιστρώσεων σε διαφορετικές θερμοκρασίες βρέθηκε ότι ο 

σχηματισμός μονοκλινούς διοξειδίου του βαναδίου ευνοείται στους 450 οC με το 

συγκεκριμένο αντιδραστήριο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη μεταβολή στην 

διαπερατότητα από την μία κατάσταση του υλικού στην άλλη [29]. Μειώνοντας την 

θερμοκρασία στους 400οC, βρέθηκε ότι υπάρχει μίξη φάσεων μονοκλινούς και μετασταθούς 

διοξειδίου του βαναδίου το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της μορφής των 

καμπυλών διαπερατότητας και επιρροή στα θερμοχρωμικά αποτελέσματα. Επίσης έχει 

επίδραση στην μορφολογία της επίστρωσης (όσο μειώνεται η θερμοκρασία εναπόθεσης 

παρουσιάζονται μεγαλύτερες και ανομοιόμορφες δομές). Όταν η θερμοκρασία εναπόθεσης 

φτάσει τους 350 οC η επίστρωση που επιτυγχάνεται είναι άμορφη χωρίς τον σχηματισμό 

διοξειδίου του βαναδίου με αποτέλεσμα να μην υπάρχει θερμοχρωμική συμπεριφορά. Τα 

καλύτερα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν για την επίστρωση στους 450 οC με θερμοκρασία 

μετάβασης 66 οC, πλάτος υστέρησης 20 οC και διαφορά της διαπερατότητας, στα 1500nm, 

20%. 

Αυξάνοντας τον χρόνο της εναπόθεσης βρέθηκε ότι υπήρχε μια μικρή βελτίωση των 

αποτελεσμάτων και βρέθηκε ότι υπάρχει θερμοχρωμική συμπεριφορά ακόμα και στους 350 

οC, κάτι που επιτυγχάνεται για πρώτη φορά με ένα σύστημα APCVD. Και σε αυτή την 

περίπτωση βρέθηκε ότι η θερμοκρασία επηρεάζει την φάση των επιστρώσεων, και για 

θερμοκρασίες ≤400οC υπάρχει μίξη φάσεων, με αποτέλεσμα την μείωση της μεταβολής της 

διαπερατότητας στην περιοχή του υπέρυθρου το οποίο οφείλεται στην ημιαγώγιμη 

κατάσταση του υλικού. Τα καλύτερα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν για την επίστρωση 

στους 450 οC, με ροή αζώτου 0.5 λίτρα ανά λεπτό και χρόνο 150 λεπτά με θερμοκρασία 

μετάβασης 65 οC, πλάτος υστέρησης 15 οC και διαφορά στην διαπερατότητα από την 

ημιαγώγιμη στην μεταλλική κατάσταση 21%. 
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Σε όλες τις παραπάνω προσπάθειες βρέθηκε ότι η θερμοκρασία μετάβασης παρουσιάζεται 

κοντά στους 65 οC. Για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν όμως αυτές οι επιστρώσεις σε 

<<έξυπνα παράθυρα>> πρέπει η θερμοκρασία αυτή να μειωθεί. Βρέθηκε ότι η θερμοκρασία 

μετάβασης επηρεάζεται από τις προσμίξεις. Στις περιπτώσεις που έγινε επιτυχής πρόσμιξη 

των επιστρώσεων με βολφράμιο, η θερμοκρασία μετάβασης μειώθηκε ανάλογα με το 

ποσοστό της πρόσμιξης, σύμφωνα και με την βιβλιογραφία. Τα καλύτερα αποτελέσματα 

παρουσιάστηκαν από την επίστρωση με ροή αζώτου 0.4 λίτρα ανά λεπτό με μείωση της 

κρίσιμης θερμοκρασίας κατά 21 οC φτάνοντας τους 44 οC, θερμοκρασία που είναι αρκετά 

ελκυστική για τεχνολογικές εφαρμογές. 
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Κεφάλαιο 4:  
Εναποθέσεις επιστρώσεων VO2 σε υψηλές 

θερμοκρασίες με το σύστημα APCVD 
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υπόστρωμα γυαλιού 
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4.1 Εισαγωγή 

Όπως έχει παρουσιαστεί μέχρι τώρα, το διοξείδιο του βαναδίου (VO2) παρουσιάζει αλλαγή 

φάσης από ημιαγώγιμη σε μεταλλική κατάσταση κοντά στους 68οC [1] η οποία επηρεάζει την 

αγωγιμότητα και την διαπερατότητα στο υπέρυθρο χωρίς αλλαγή στο ορατό. Αυτή η αλλαγή 

στις ιδιότητες του υλικού οφείλεται στην μεταβολή της κρυσταλλικής δομής από μονοκλινή 

σε τετραγωνική [2]. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί η σχέση που υπάρχει μεταξύ της 

δομής που εναποτίθεται με τα θερμοχρωμικά χαρακτηριστικά. Στις πολυκρυσταλλικές 

επιστρώσεις διοξειδίου του βαναδίου η κατεύθυνση ανάπτυξης των κρυστάλλων, το μέγεθος 

των δομών και το πόσο πορώδες είναι το υλικό παίζουν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του 

πλάτους υστέρησης [3-6]. Ο Petit et al. [5] στην έρευνα του έδειξε ότι με την αλλαγή 

κατεύθυνσης ανάπτυξης, το πλάτος υστέρησης αλλάζει. Έδειξε ότι όταν η επίστρωση 

ακολουθεί την κατεύθυνση (011) η καμπύλη υστέρησης είναι πιο στενή και πιο συμμετρική, 

ενώ όταν κυριαρχούν οι κατευθύνσεις (200) και (220) η καμπύλη διευρύνεται και είναι 

λιγότερο συμμετρική. Επίσης σύμφωνα με τον Cardillo Case et al. [6], το μέγεθος των δομών 

επηρεάζει το πλάτος υστέρησης. Ακόμα σύμφωνα με τον Sahana et al. [4], όσο πιο πυκνές, 

ομοιόμορφες και καλά συνδεδεμένες είναι οι δομές μεταξύ τους και όμοια 

προσανατολισμένες, η καμπύλη υστέρησης γίνεται πιο στενή και η μετάβαση πιο απότομη. 

Επίσης η θερμοκρασία που γίνεται η αλλαγή της φάσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τις 

τεχνολογικές εφαρμογές, όπως την κατασκευή <<έξυπνων παραθύρων>>, και μπορεί να 

επηρεαστεί με την εισαγωγή προσμίξεων [7-10], από το μέγεθος των δομών [11], τις 

μηχανικές τάσεις που δημιουργούνται μέσα στο πλέγμα [12-13], την στοιχειομετρία [14] 

αλλά και με συνδυασμό όλων των παραπάνω [15]. Στο κεφάλαιο 3 που παρουσιάστηκε, 

βρέθηκε ότι ακόμα και το άμορφο διοξείδιο του βαναδίου μπορεί να δώσει καλά 

θερμοχρωμικά αποτελέσματα, και επιτεύχθηκαν εναποθέσεις σε αρκετά χαμηλές 

θερμοκρασίες. Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα γίνει μελέτη των επιστρώσεων που 

εναποτέθηκαν με το σύστημα χημικής εναπόθεσης ατμών σε ατμοσφαιρική πίεση σε 

θερμοκρασίες πάνω από 450οC με στόχο τον σχηματισμό κρυσταλλικού μονοκλινούς 

διοξειδίου του βαναδίου. Στη μελέτη που ακολουθεί θα φανεί πόσο σημαντικός είναι ο καλός 

σχηματισμός μονοκλινούς διοξειδίου του βαναδίου, πώς επηρεάζεται η φάση και η 

κρυσταλλικότητα σε σχέση με τις συνθήκες εναπόθεσης, αλλά και πως επηρεάζουν τα 

παραπάνω, τα θερμοχρωμικά χαρακτηριστικά των επιστρώσεων. 
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4.2 Πειραματική διαδικασία 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η έρευνα που έγινε για την επίτευξη επιστρώσεων 

διοξειδίου του βαναδίου με και χωρίς προσμίξεις βολφραμίου με το σύστημα χημικής 

εναπόθεσης ατμών σε ατμοσφαιρική πίεση το οποίο παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 2. Σε αυτή 

την περίπτωση έγιναν προσπάθειες επίτευξης επιστρώσεων σε θερμοκρασίες πάνω από 

450οC με σκοπό να δημιουργηθούν επιστρώσεις με καλύτερη κάλυψη, ομοιομορφία και 

θερμοχρωμική συμπεριφορά. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα vanadyl (IV) 

acetylacetonate (VO(acac)2) ως πηγή βαναδίου και tungeten (III) chloride (WCl3) ως πηγή 

βολφραμίου για τις προσμίξεις. Ο λόγος που συνδυάστηκαν αυτά τα δύο αντιδραστήρια ήταν 

γιατί έχουν κοντινές τιμές θερμοκρασίας ατμών. Επίσης ο λόγος που έγινε αλλαγή του 

αντιδραστηρίου του βαναδίου για εναποθέσεις σε υψηλές θερμοκρασίες ήταν γιατί το 

αντιδραστήριο vanadyl (V) triisopropoxide σε τέτοιες θερμοκρασίες δεν έδωσε επιστρώσεις. 

Επιπλέον στην περίπτωση αυτών των αντιδραστηρίων, όπως θα φανεί στην συνέχεια, ήταν 

αναγκαία η προσθήκη πηγής οξυγόνου για τον σχηματισμό των επιθυμητών επιστρώσεων. 

Έγινε έρευνα για τις θερμοκρασίες που τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια δίνουν 

ικανοποιητικούς ατμούς και βρέθηκε ότι η ιδανική θερμοκρασία για το αντιδραστήριο 

βαναδίου είναι 200οC και για το αντιδραστήριο βολφραμίου 150oC. Οπότε στις εναποθέσεις 

που θα παρουσιαστούν σε αυτό το κεφάλαιο οι bubblers των αντιδραστηρίων κρατιούνται 

σταθερά σε αυτές τις θερμοκρασίες. Οι υπόλοιποι σωλήνες του συστήματος, από τους 

bubblers μέχρι των αντιδραστήρα κρατιούνται σε σταθερή θερμοκρασία 220οC, για να 

μεταφερθεί το υλικό σε μορφή ατμών και να αποφευχθεί η συμπύκνωσή τους σε κάποιο 

σημείο του συστήματος πριν φτάσουν στον θάλαμο εναπόθεσης. Η διαδικασία καθαρισμού 

των δειγμάτων, όπως και η διαδικασία εναπόθεσης  είναι η ίδια με αυτή που παρουσιάστηκε 

στο κεφάλαιο 2 και το υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ξανά, κατά το μεγαλύτερο 

μέρος, γυαλί πάνω στο οποίο υπάρχει αγώγιμη επίστρωση διοξειδίου του κασσιτέρου. 

Παράλληλα, για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε στις συνθήκες αυτές και εύκαμπτο 

υπόστρωμα γυαλιού το οποίο παραχωρήθηκε από την εταιρία Corning.  

Στη συνέχεια θα μελετηθεί η επίδραση που έχει η ποσότητα οξυγόνου που φτάνει στον 

θάλαμο εναπόθεσης, ο χρόνος εναπόθεσης, οι προσμίξεις αλλά και το υπόστρωμα στις 

ιδιότητες της επίστρωσης.  
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4.3 Εναποθέσεις επιστρώσεων οξειδίων του βαναδίου σε υψηλές θερμοκρασίες πάνω σε 

υπόστρωμα γυαλιού με επίστρωση SnO2 

4.3.1 Επίδραση της ροής οξυγόνου  

 

Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας θα παρουσιαστούν οι εναποθέσεις επιστρώσεων διοξειδίου 

του βαναδίου που έγιναν με το σύστημα APCVD για διαφορετικές ροές οξυγόνου. Ως πηγή 

οξυγόνου χρησιμοποιήθηκε αέριο Ο2 και μελετήθηκαν ροές από 0.0 έως 0.8 λίτρα ανά λεπτό. 

Κατά την διάρκεια της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν και άλλες πηγές οξυγόνου όπως μεθανόλη 

και προπανόλη αλλά χωρίς να οδηγήσουν στην επίτευξη επιστρώσεων διοξειδίου του 

βαναδίου. Το αέριο που μεταφέρει τους ατμούς βαναδίου στον αντιδραστήρα ήταν αέριο 

άζωτο με ροή μέσα από τον bubbler του βαναδίου 1.4 λίτρα ανά λεπτό. Η συνολική ροή 

αερίων που φτάνει στον αντιδραστήρα είναι πάντα σταθερή στα 12 λίτρα ανά λεπτό, το οποίο 

επιτυγχάνεται με την παρουσία μίας επιπλέον γραμμής αζώτου που φτάνει στον 

αντιδραστήρα. Η θερμοκρασία του υποστρώματος κατά την διάρκεια της εναπόθεσης ήταν 

500οC και ο χρόνος 10 λεπτά. Όπως θα δειχτεί στην συνέχεια, η ποσότητα του οξυγόνου που 

φτάνει στον θάλαμο εναπόθεσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις θερμοχρωμικές ιδιότητες 

της επίστρωσης. 

Οι επιστρώσεις που επιτεύχθηκαν ήταν ομοιόμορφες, με καλή προσκόλληση στο υπόστρωμα 

και διατήρησαν τις ιδιότητες τους (δομικές, μορφολογικές και θερμοχρωμικές) για 

τουλάχιστον 6 μήνες, αποδεικνύοντας την σταθερότητά τους. Επίσης ήταν αδιάλυτες στον 

νερό και στους κοινούς οργανικούς διαλύτες. Το χρώμα των επιστρώσεων ήταν καστανό 

εκτός της επίστρωσης με μηδενική ροή οξυγόνου που ήταν μαύρο, το οποίο δεν παρουσίασε 

καμία κορυφή στις αναλύσεις που έγιναν (XRD, Raman) και ούτε είχε θερμοχρωμική 

συμπεριφορά. Το πάχος για την επίστρωση χωρίς την προσθήκη οξυγόνου βρέθηκε περίπου 

30nm, ενώ για τις εναποθέσεις επιστρώσεων με ροή οξυγόνου 0.2, 0.4 και 0.8 λίτρα ανά 

λεπτό βρέθηκε περίπου 50, 60 και 65nm αντίστοιχα. 

Ο προτεινόμενος μηχανισμός παραγωγής διοξειδίου του βαναδίου χρησιμοποιώντας 

σύστημα χημικής εναπόθεσης ατμών με το συγκεκριμένο αντιδραστήριο σύμφωνα με τους 

Vernardou et al. [16] έχει ως εξής: Αρχικά γίνεται μια ενδομοριακή αναδιάταξη του vanadyl 

(IV) acetylacetonate το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία VO(CH3COO)2 και την 

απελευθέρωση δύο μορίων προπινίου. Στην συνέχεια γίνεται αποδόμηση του VO(CH3COO)2 

και αντιδράσεις αυτού για να δώσει τελικά (CH3CO)2O και VO2. Στις εξισώσεις (i) – (iii) 

φαίνονται οι πιθανές αντιδράσεις για την ανάπτυξη του διοξειδίου βαναδίου. 
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VO(C5H7O2)2  VO(CH3COO)(C5H7O2) + C3H4                                                      (i) 

VO(CH3COO)(C5H7O2)  VO(CH3COO)2 + C3H4                                                   (ii) 

VO(CH3COO)2  (CH3CO)2O + VO2                                                                      (iii) 

Στις εικόνες 4.1 έως 4.3 φαίνονται οι αναλύσεις XRD για τις επιστρώσεις με ροή οξυγόνου 

0.2, 0.4 και 0.8 λίτρα ανά λεπτό. Από αυτές τις εικόνες, φαίνεται ότι όσο η ροή οξυγόνου 

αυξάνεται μέχρι τα 0.8 λίτρα ανά λεπτό, τόσο η κρυσταλλικότητα των επιστρώσεων αλλάζει, 

από άμορφο υλικό που ήταν για εναποθέσεις που έγιναν χωρίς την προσθήκη επιπλέον 

οξυγόνου (παρουσιάστηκαν κορυφές μόνο του υποστρώματος στο XRD και καθόλου 

κορυφές στο Raman) σε μετασταθές διοξείδιο του βαναδίου για ροή 0.2 λίτρα ανά λεπτό και 

τελικά σε μονοκλινές διοξείδιο του βαναδίου για ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό. 

 

 

 

Εικόνα 4.1. Ανάλυση XRD της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.2 λίτρα ανά λεπτό, χρόνο εναπόθεσης 10 
λεπτά και θερμοκρασία 500οC. 
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Εικόνα 4.2. Ανάλυση XRD της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.4 λίτρα ανά λεπτό, χρόνο εναπόθεσης 10 
λεπτά και θερμοκρασία 500οC. 

 

Εικόνα 4.3. Ανάλυση XRD της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό, χρόνο εναπόθεσης 10 
λεπτά και θερμοκρασία 500οC. 

Στην εικόνα 4.1 φαίνεται η ανάλυση XRD για την επίστρωση με ροή οξυγόνου 0.2 λίτρα ανά 

λεπτό. Όπως φαίνεται υπάρχουν κορυφές που αντιστοιχούν στο μετασταθές, VO2(B), και στο 

μονοκλινές, VO2(Μ), διοξείδιο του βαναδίου και όπως θα φανεί στην συνέχεια αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την κακή θερμοχρωμική συμπεριφορά. Η κορυφές στις 25.37ο και 29.02ο 

αντιστοιχούν σε δείκτες Miller (110) και (002) του μετασταθούς διοξειδίου του βαναδίου 
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[17]. Στις εικόνες 4.2 και 4.3 φαίνονται οι αναλύσεις XRD για τις επιστρώσεις με ροή οξυγόνου 

0.4 και 0.8 λίτρα ανά λεπτά αντίστοιχα. Οι κορυφές που παρουσιάζονται στις 39.7ο, 44.7ο, 

55.4ο και 57.6ο αντιστοιχούν σε δείκτες Miller (002), (021), (220) και (022) του μονοκλινούς 

διοξειδίου του βαναδίου [18-20]. Επίσης οι κορυφές που αντιστοιχούν στην επίστρωση με 

ροή οξυγόνου ίση με 0.8 λίτρα ανά λεπτό, είναι πιο έντονες και πιο πολλές δείχνοντας 

βελτιωμένη κρυσταλλικότητα. Οπότε βγαίνει το συμπέρασμα ότι η παρουσία του οξυγόνου 

στον θάλαμο εναπόθεσης με τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια είναι πολύ σημαντική, και 

μικρή αλλαγή της ποσότητας που φτάνει μπορεί να προκαλέσει διαφορά στην φάση του 

οξειδίου που σχηματίζεται αλλά και στην κρυσταλλικότητα. 

Στη συνέχεια των αναλύσεων έγιναν μετρήσεις φασματοσκοπίας Raman για τις παραπάνω 

επιστρώσεις οι οποίες φαίνονται στις εικόνες 4.4 με 4.6. Όπως φαίνεται από τις αναλύσεις 

των αποτελεσμάτων Raman, στις εικόνες 4.4 και 4.5 που αντιστοιχούν σε εναποθέσεις με ροή 

οξυγόνου 0.8 και 0.4 αντίστοιχα,  υπάρχουν κορυφές στις θέσεις 192, 222, 258, 309, 390, 500 

και 617 cm-1 οι οποίες αντιστοιχούν στο μονοκλινές διοξείδιο του βαναδίου [21-22]. Όλες οι 

κορυφές αποδίδονται σε καταστάσεις συμμετρίας Ag εκτός από την κορυφή στα 248 cm-1 που 

αντιστοιχεί σε κατάσταση συμμετρίας Bg. Επίσης, όπως φαίνεται από τις εικόνες αυτές, όσο 

μειώνεται η ποσότητα του οξυγόνου, οι εντάσεις των κορυφών ελαττώνονται και γίνονται 

πιο πεπλατυσμένες λόγω του χειρότερου σχηματισμού μονοκλινούς διοξειδίου του 

βαναδίου. Στην εικόνα 4.6 φαίνεται η φασματοσκοπία Raman για την εναπόθεση με ροή 

οξυγόνου 0.2 λίτρα ανά λεπτό. Οι επιπλέον κορυφές στα 171, 436 και 519cm-1 που 

παρουσιάζονται σε αυτήν, αντιστοιχούν στη φάση του μετασταθούς διοξειδίου του 

βαναδίου [23] το οποίο έρχεται να ενισχύσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων XRD, στα 

οποία παρουσιάστηκαν κορυφές της μετασταθούς φάσης. 
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Εικόνα 4.4. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό, χρόνο 
εναπόθεσης 10 λεπτά και θερμοκρασία 500οC. 

 

 

Εικόνα 4.5. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.4 λίτρα ανά λεπτό, χρόνο 
εναπόθεσης 10 λεπτά και θερμοκρασία 500οC. 
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Εικόνα 4.6. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.2 λίτρα ανά λεπτό, χρόνο 
εναπόθεσης 10 λεπτά και θερμοκρασία 500οC. 

 

        

 

Εικόνα 4.7. Εικόνες SEM των επιστρώσεων για ροή οξυγόνου μέσα από τον θάλαμο εναπόθεσης 0.8 
(πάνω αριστερά), 0.4 (πάνω δεξιά) και 0.2 (κάτω) λίτρα ανά λεπτό, χρόνο εναπόθεσης 10 λεπτά και 
θερμοκρασία εναπόθεσης 500οC. 
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Από τις εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης που παρουσιάζονται στην εικόνα 4.7 

φαίνεται ότι η διαφορετική ποσότητα οξυγόνου μέσα στον αντιδραστήρα επηρεάζει 

σημαντικά και την μορφολογία της επίστρωσης. Για μικρή ροή οξυγόνου ίση με 0.2 λίτρα ανά 

λεπτό οι δομές που παρουσιάζονται είναι ανομοιόμορφες με κενά μεταξύ τους. Όσο η ροή 

οξυγόνου αυξάνεται, αρχίζουν να συσσωματώνονται οι κόκκοι σχηματίζοντας ραβδοειδές 

δομές και για ακόμα μεγαλύτερη ροή οξυγόνου παρουσιάζονται ορθογώνιοι συμπαγείς 

κρυσταλλίτες. Φαίνεται λοιπόν, ότι η διαφορετική ποσότητα οξυγόνου μέσα στον θάλαμο 

εναπόθεσης επηρεάζει την φάση του οξειδίου και την μορφολογία τα οποία με την σειρά 

τους αναμένεται να επηρεάζουν τις θερμοχρωμικές ιδιότητες, όπως θα παρουσιαστεί στην 

συνέχεια και συμφωνούν με την βιβλιογραφία σύμφωνα με την οποία η μορφολογία και η 

φάση επηρεάζει τις θερμοχρωμικές παραμέτρους όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 3. 

Συνεχίζοντας στις θερμοχρωμικές παραμέτρους των επιστρώσεων, υπολογίστηκαν η κρίσιμη 

θερμοκρασία στην οποία συμβαίνει η μετάβαση από την μία φάση του υλικού στην άλλη, το 

πλάτος υστέρησης και η μεταβολή της διαπερατότητας από την ημιαγώγιμη στην μεταλλική 

κατάσταση με τον τρόπο που αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3. Στις εικόνες 4.8 με 4.10 φαίνονται 

οι καμπύλες διαπερατότητας για τις επιστρώσεις με διαφορετική ποσότητα οξυγόνου μέσα 

στον αντιδραστήρα στους 25 οC και 90οC.  

 

Εικόνα 4.8. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό στους 500οC, για χρόνο εναπόθεσης 10 λεπτά και 
ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 
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Εικόνα 4.9. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση με ροή οξυγόνου 0.4 λίτρα ανά λεπτό στους 500οC, για χρόνο εναπόθεσης 10 λεπτά και 
ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 

 

 

Εικόνα 4.10. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση με ροή οξυγόνου 0.2 λίτρα ανά λεπτό στους 500οC, για χρόνο εναπόθεσης 10 λεπτά και 
ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 

 

Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα 4.8 - 4.10, η διαφορετική φάση των επιστρώσεων 

επηρεάζει όπως αναμενότανε και τις καμπύλες διαπερατότητας. Σε πολύ χαμηλή ροή 
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οξυγόνου που υπάρχει η μετασταθής φάση του διοξειδίου του βαναδίου δεν υπάρχει το 

πλατό στην περιοχή των 1500nm στην ημιαγώγιμη κατάσταση, το οποίο εμφανίζεται στην 

μονοκλινή φάση του διοξειδίου του βαναδίου. Παρόμοια συμπεριφορά είχε παρατηρηθεί 

και στο προηγούμενο κεφάλαιο στις εναποθέσεις κάτω από 450οC στις οποίες υπήρχε η 

μετασταθής φάση του διοξειδίου του βαναδίου. Επίσης υπάρχει μία μικρή διαφορά στο 

ορατό το οποίο μπορεί να αποδοθεί στο πάχος των επιστρώσεων σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία και όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 3. 

Στις εικόνες 4.11 με 4.13 φαίνονται οι καμπύλες υστέρησης για τις εναποθέσεις με 

διαφορετική ποσότητα οξυγόνου. Από αυτές υπολογίστηκε ότι η θερμοκρασία μετάβασης 

ήταν 56, 59 και 60 οC για τις επιστρώσεις με ροή οξυγόνου 0.2, 0.4 και 0.8 λίτρα ανά λεπτό 

αντίστοιχα. Το πλάτος υστέρησης βρέθηκε 14, 14 και 10 οC αντίστοιχα και η διαφορά στην 

διαπερατότητα βρέθηκε 8.5, 22, και 24%. Όπως φαίνεται από τις τιμές αυτές, η διαφορά στην 

διαπερατότητα είναι σχεδόν ίδια για τις επιστρώσεις με ροή 0.4 και 0.8 λίτρα ανά λεπτό και 

μειώνεται σημαντικά για την μικρότερη ροή. Όπως έχει αναφερθεί στην βιβλιογραφία, η τιμή 

αυτή βελτιώνεται με την ενίσχυση της κρυσταλλικότητας [24]. Στην περίπτωση αυτή, που το 

XRD δεν έδωσε δείγματα κρυσταλλικότητας, μπορούμε να σχολιάσουμε ότι η διαφορά στην 

διαπερατότητα στο υπέρυθρο βελτιώνεται όσο βελτιώνεται η μονοκλινής φάση, με βάση τα 

αποτελέσματα στο Raman. Επίσης η θερμοκρασία μετάβασης είναι ίδια για τις επιστρώσεις 

με ροή 0.4 και 0.8 λίτρα ανά λεπτό και ελαττώνεται στην περίπτωση των 0.2 λίτρων ανά λεπτό 

το οποίο μπορεί να αποδοθεί στην διαφορετική φάση του οξειδίου. Ακόμα, το πλάτος 

υστέρησης είναι πιο στενό στην περίπτωση των 0.8 λίτρων ανά λεπτό γιατί έχει σχηματιστεί 

καλύτερα η φάση του μονοκλινούς διοξειδίου του βαναδίου σύμφωνα με τις μετρήσεις 

Raman και η μορφολογία είναι πιο ομοιόμορφη. Τέλος, όπως βρέθηκε και στο κεφάλαιο 3 

και έρχεται σε συμφωνία με την βιβλιογραφία, όσο πιο καλά έχει σχηματιστεί η μονοκλινής 

φάση τόσο ο ρυθμός με τον οποίο αλλάζει η διαπερατότητα από την μία κατάσταση του 

υλικού στην άλλη αυξάνεται και η αλλαγή γίνεται πιο απότομα. 
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Εικόνα 4.11. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για μήκος κύματος 1500nm για την 
επίστρωση με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό στους 500οC, για χρόνο εναπόθεσης 10 λεπτά και ροή 
αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 

 

Εικόνα 4.12. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για μήκος κύματος 1500nm για την 
επίστρωση με ροή οξυγόνου 0.4 λίτρα ανά λεπτό στους 500οC, για χρόνο εναπόθεσης 10 λεπτά και ροή 
αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 
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Εικόνα 4.13. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για μήκος κύματος 1500nm για την 
επίστρωση με ροή οξυγόνου 0.2 λίτρα ανά λεπτό στους 500οC, για χρόνο εναπόθεσης 10 λεπτά και ροή 
αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 

 

Παρουσιάστηκε σε αυτή την ενότητα η επίδραση που έχει η ποσότητα του οξυγόνου στις 

επιστρώσεις διοξειδίου του βαναδίου και πως αλλάζει η φάση και οι ιδιότητές του ανάλογα 

με την ποσότητα οξυγόνου που φτάνει στον θάλαμο εναπόθεσης. Στην συνέχεια θα 

μελετηθεί η επίδραση που έχει ο χρόνος εναπόθεσης, σε μία προσπάθεια να βελτιωθεί η 

διαπερατότητα στο ορατό φάσμα της ακτινοβολίας, διατηρώντας παράλληλα την καλή 

θερμοχρωμική συμπεριφορά. 

 

4.3.2 Επίδραση του χρόνου εναπόθεσης  

Στο κεφάλαιο 4.3.1 μελετήθηκε η  επίδραση που έχει η ποσότητα οξυγόνου στις ιδιότητες 

του υλικού και επιτεύχθηκαν οι καλύτερες ιδιότητες για την επίστρωση με ροή οξυγόνου 0.8 

λίτρα ανά λεπτό με μια διαπερατότητα στο ορατό περίπου 66%. Σε αυτό το σημείο της 

εργασίας θα γίνει προσπάθεια να βελτιωθεί αυτή η διαπερατότητα πετυχαίνοντας πιο 

διαπερατές επιστρώσεις, μειώνοντας τον χρόνο εναπόθεσης.  

Οι χρόνοι εναπόθεσης που θα παρουσιαστούν είναι 10, 7.5 και 5 λεπτά με ροή αζώτου μέσα 

από τον bubbler του βαναδίου 1.4 λίτρα ανά λεπτό, ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό και 

θερμοκρασία υποστρώματος 500οC.  
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Όλες οι εναποθέσεις επαναλήφθηκαν 3 φορές και μετρήθηκαν ξανά μετά από 6 μήνες 

εμφανίζοντας τα ίδια αποτελέσματα.  

Στις εικόνες 4.14 με 4.16 φαίνονται οι αναλύσεις των μετρήσεων XRD για χρόνους 

εναπόθεσης από 5 έως 10 λεπτά. Όπως μπορεί να παρατηρηθεί εμφανίζονται οι ίδιες 

κορυφές με τις κορυφές που εμφανίστηκαν στο κεφάλαιο 4.3.1 για ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα 

ανά λεπτό για 10 λεπτά άρα σχηματίζεται ίδιο υλικό. Όσο ο χρόνος ελαττώνεται η εντάσεις 

μικραίνουν λίγο, λόγω του μικρότερου πάχους των επιστρώσεων και της χειρότερης 

κρυσταλλικότητας. 

 

 

Εικόνα 4.14. Ανάλυση XRD της επίστρωσης για χρόνο 10 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό, 
και θερμοκρασία 500οC. 
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Εικόνα 4.15. Ανάλυση XRD της επίστρωσης για χρόνο 7.5 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό, 
και θερμοκρασία 500οC. 

 

 

Εικόνα 4.16. Ανάλυση XRD της επίστρωσης για χρόνο 5 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό, 
και θερμοκρασία 500οC. 

Όπως φάνηκε από τις αναλύσεις XRD, υπάρχει η μονοκλινής φάση του διοξειδίου του 

βαναδίου και όσο μειώνεται ο χρόνος εναπόθεσης οι εντάσεις των κορυφών μειώνονται 

λόγω του λιγότερου υλικού που υπάρχει πάνω στο υπόστρωμα, και του λιγότερου χρόνου 
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που υπάρχει έτσι ώστε να βελτιωθεί ο σχηματισμός του μονοκλινούς διοξειδίου του 

βαναδίου, όπως φάνηκε και στο κεφαλαίο 3. 

 

Εικόνα 4.17. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης για χρόνο 10 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα 
ανά λεπτό και θερμοκρασία 500οC. 

Στις εικόνες 4.17 με 4.19 φαίνονται οι αναλύσεις της φασματοσκοπίας Raman για τις 

αντίστοιχες επιστρώσεις. 

Όπως φαίνεται από τις αναλύσεις, όλες οι κορυφές που εμφανίζονται αντιστοιχούν στο 

μονοκλινές διοξείδιο του βαναδίου, όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 4.3.1. Οι κορυφές 

που εμφανίζονται για τις επιστρώσεις των 10 λεπτών είναι καλά σχηματισμένες όπως και 

αυτές των 7.5 λεπτών, οπότε είναι πιθανό τα αποτελέσματα των μετρήσεων διαπερατότητας 

να είναι βελτιωμένα για τις επιστρώσεις των 7.5 λεπτών. Αναμένεται να υπάρχει καλύτερη 

διαπερατότητα στο ορατό λόγω της πιο λεπτής επίστρωσης (το πάχος της επίστρωσης για 10 

λεπτά ήταν περίπου 65nm, για 7.5 λεπτά ήταν περίπου 50nm, ενώ για 5 λεπτά ήταν περίπου 

20nm) και καλά θερμοχρωμικά χαρακτηριστικά λόγω των εντάσεων στις μετρήσεις 

φασματοσκοπίας Raman και XRD. Όταν μειώθηκε περισσότερο ο χρόνος εναπόθεσης, οι 

κορυφές που εμφανίστηκαν είχαν πολύ μικρότερη ένταση, οπότε αν και θα υπάρχει 

καλύτερη διαπερατότητα στο ορατό λόγω μικρότερου πάχους, η θερμοχρωμική 

συμπεριφορά αναμένεται χειρότερη. 
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Εικόνα 4.18. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης για χρόνο 7.5 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα 
ανά λεπτό και θερμοκρασία 500οC. 

 

Στη συνέχεια φαίνονται οι εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM) για τις τρεις 

επίστρωσης που παρουσιάστηκαν. 

 

Εικόνα 4.19. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης για χρόνο 5 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά 
λεπτό και θερμοκρασία 500οC. 
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Εικόνα 4.20. Εικόνες SEM των επιστρώσεων για χρόνο εναπόθεσης 10 λεπτά (πάνω αριστερά), 7.5 λεπτά 
(πάνω δεξιά) και 5 λεπτά (κάτω), με ροή οξυγόνου μέσα από τον θάλαμο εναπόθεσης 0.8 λίτρα ανά λεπτό, 
και θερμοκρασία εναπόθεσης 500οC. 

Φαίνεται από τις εικόνες SEM ότι για την επίστρωση των 5 λεπτών υπάρχουν ανομοιόμορφες 

δομές με διαφορετικά μεγέθη. Όταν ο χρόνος εναπόθεσης φτάσει τα 10 λεπτά, υπάρχουν πιο 

μεγάλες δομές με σχηματισμό ορθογώνιων κρυστάλλων. Στον ενδιάμεσο χρόνο εναπόθεσης, 

7.5 λεπτά, η δομές που σχηματίστηκαν ήταν ομοιόμορφες ίσου μεγέθους. Οπότε ο χρόνος 

εναπόθεσης είναι ακόμα ένας παράγοντας που επηρεάζει τις δομές και κατ’ επέκταση και τις 

ιδιότητες του υλικού και πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν για την επίτευξη επιστρώσεων VO2 

πάνω σε κάποιο υπόστρωμα. Όπως θα φανεί και από τις μετρήσεις στο υπέρυθρο στην 

συνέχεια, το γεγονός ότι υπάρχουν ομοιόμορφες και ίσου μεγέθους δομές βοηθάει την 

μετάβαση να είναι πιο απότομη και η καμπύλη υστέρησης να είναι πιο στενή, το οποίο 

έρχεται σε συμφωνία με τον Sahana et al. [4] όπως είδαμε στην εισαγωγή του κεφαλαίου 

αλλά και στο κεφάλαιο 3. 

Προχωρώντας στις θερμοχρωμικές μετρήσεις των επιστρώσεων για διαφορετικούς χρόνους, 

παρουσιάζονται στις εικόνες 4.21 με 4.23 οι μετρήσεις διαπερατότητας σε θερμοκρασίες 25 

και 90οC για μήκη κύματος από 250 έως 2500nm. 
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Εικόνα 4.21. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση για χρόνο 10 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό στους 500οC και ροή αζώτου 
μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 

 

Εικόνα 4.22. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση για χρόνο 7.5 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό στους 500οC και ροή αζώτου 
μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 1.4 λίτρα ανά λεπτό.  
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Εικόνα 4.23. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση για χρόνο 5 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό στους 500οC και ροή αζώτου μέσα 
από τον bubbler του βαναδίου ίση με 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 

 

Όπως φαίνεται από τις εικόνες αυτές, η μορφή των καμπυλών είναι η ίδια στο υπέρυθρο για 

όλες τις επιστρώσεις, λόγω του ότι υπάρχει η ίδια φάση του διοξειδίου του βαναδίου 

σύμφωνα με τις παραπάνω αναλύσεις που αναφέρθηκαν. Ακόμα, μπορεί να παρατηρηθεί 

ότι όσο ο χρόνος εναπόθεσης μειώνεται, η διαπερατότητα στο ορατό κομμάτι της 

ακτινοβολίας αυξάνεται λόγω της επίτευξης πιο λεπτής επίστρωσης, αλλά η μεταβολή της 

διαπερατότητας από την μία κατάσταση στην άλλη φαίνεται μικρότερη. 

Στις εικόνες 4.24 με 4.26 φαίνονται τα διαγράμματα διαπερατότητας σε συνάρτηση με την 

θερμοκρασία για μήκος κύματος 1500nm. Από τα διαγράμματα αυτά υπολογίστηκαν, η 

θερμοκρασία μετάβασης, το πλάτος υστέρησης και την διαφορά τις διαπερατότητας στα 

1500nm με τον τρόπο που αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3. 
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Εικόνα 4.24. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για μήκος κύματος 1500nm για την 
επίστρωση για 10 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό στους 500οC και ροή αζώτου μέσα από 
τον bubbler του βαναδίου ίση με 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 

 

 

 

Εικόνα 4.25. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για μήκος κύματος 1500nm για την 
επίστρωση για 7.5 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό στους 500οC και ροή αζώτου μέσα από 
τον bubbler του βαναδίου ίση με 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 
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Εικόνα 4.26. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για μήκος κύματος 1500nm για την 
επίστρωση για 5 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό στους 500οC και ροή αζώτου μέσα από 
τον bubbler του βαναδίου ίση με 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 

 

Βρέθηκε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα εμφανίστηκαν για την εναπόθεση για 7.5 λεπτά, η 

οποία συνδυάζει καλή διαπερατότητα στο ορατό μέρος της ακτινοβολίας και ταυτόχρονα 

έχει πολύ καλή θερμοχρωμική συμπεριφορά. Η θερμοκρασία μετάβασης και για τους τρεις 

χρόνους εναπόθεσης είναι 60οC, το πλάτος υστέρησης είναι σχεδόν ίδιο στους 11οC για τους 

χρόνους 7.5 και 10 λεπτά και η μετάβαση γίνεται απότομα. Αντίθετα, αυξάνεται στους 14οC 

στα 5 λεπτά εναπόθεση, με την μετάβαση να γίνεται πιο ομαλά λόγω της χειρότερης 

κρυσταλλικότητας σύμφωνα με τις μετρήσεις XRD και Raman και της ανομοιομορφίας των 

δομών. Η διαφορά στην διαπερατότητα από την ημιαγώγιμη στην μεταλλική κατάσταση στα 

1500nm είναι 22% για την επίστρωση για 10 λεπτά. Όταν μειωθεί ο χρόνος εναπόθεσης στα 

7.5 λεπτά, η διαφορά μεγαλώνει στα 25%, ενώ όταν ο χρόνος μειωθεί στα 5 λεπτά η διαφορά 

πέφτει στα 19%. Υπάρχει λοιπόν μια βέλτιστη αλλαγή στην διαπερατότητα για την επίστρωση 

των 7.5 λεπτών, για την οποία παρουσιάζεται λεπτή διαπερατή επίστρωση μονοκλινούς 

διοξειδίου του βαναδίου, με ομοιόμορφες δομές στην επιφάνεια  και με βέλτιστα άλλα 

θερμοχρωμικά χαρακτηριστικά. Τα καλά λειτουργικά χαρακτηριστικά της εναπόθεσης των 

7.5 λεπτών μπορούν να αποδοθούν στο ότι υπάρχει αρκετό υλικό πάνω στο υπόστρωμα 

(≈50nm) με την σωστή δομή, ενώ ταυτόχρονα το πάχος της επίστρωσης δεν είναι πολύ 

μεγάλο με αποτέλεσμα να υπάρχει ικανοποιητική διαπερατότητα. 
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4.3.3 Επίδραση των προσμίξεων βολφραμίου στο διοξείδιο του βαναδίου 

Όπως έχει αναφερθεί μέχρι τώρα, η θερμοκρασία που γίνεται η μετάβαση από την 

ημιαγώγιμη στην μεταλλική κατάσταση του διοξειδίου του βαναδίου προσφέρεται για 

πολλές τεχνολογικές εφαρμογές, όμως, αν υπάρχει ένας τρόπος να ελεγχθεί, οι εφαρμογές 

αυτές μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να εφαρμοστούν και σε <<έξυπνα παράθυρα>> με 

μεταβλητές ιδιότητες.  

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1 

και πραγματοποιήθηκε στο κεφάλαιο 3, είναι να γίνουν εναποθέσεις επιστρώσεων 

διοξειδίου του βαναδίου με προσμίξεις. Η πρόσμιξη του βολφραμίου είναι η πιο αποδοτική 

μέχρι σήμερα στην περίπτωση που χρειάζεται να μειωθεί η θερμοκρασία μετάβασης.  

Έτσι αποφασίστηκε να γίνουν εναποθέσεις επιστρώσεων με προσμίξεις βολφραμίου, 

χρησιμοποιώντας για αντιδραστήριο βολφραμίου το tungeten (III) chloride (WCl3) το οποίο 

μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με το αντιδραστήριο του βαναδίου vanadyl (IV) 

acetylacetonate (VO(acac)2) που χρησιμοποιήθηκε, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του 

κεφαλαίου. Η συνθήκες που επιλέχτηκαν για τις εναποθέσεις ήταν αυτές που έδωσαν τα 

καλύτερα αποτελέσματα, σύμφωνα με αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, οπότε η 

θερμοκρασία εναπόθεσης ήταν 500οC, η ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου 1.4 

λίτρα ανά λεπτό, η συνολική ροή που φτάνει στον αντιδραστήρα είναι πάντα 12 λίτρα ανά 

λεπτό, ο χρόνος εναπόθεσης 7.5 λεπτά και η ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό. Μελετήθηκε 

η επίδραση που έχει η ποσότητα του αντιδραστηρίου του βολφραμίου στον θάλαμο 

εναπόθεσης, αλλάζοντας την ροή αζώτου που περνάει μέσα από τον bubbler του 

αντιδραστηρίου του βολφραμίου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αναλύσεις για ροές 

αζώτου 0.2, 0.4 και 0.8 λίτρα ανά λεπτό. 

Στις μετρήσεις XRD παρουσιάστηκαν οι κορυφές από το καθαρό μονοκλινές διοξείδιο του 

βαναδίου αλλά με πιο μικρή ένταση που είναι στα όρια του θορύβου. Ενδεικτικά, 

παρουσιάζεται στην εικόνα 4.27 η εικόνα από το XRD της επίστρωσης με 0.2 λίτρα ανά λεπτό 

ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου, που δείχνει ότι οι έντονες κορυφές 

αποδίδονται στο υπόστρωμα και στην θήκη αλουμινίου, με τις κορυφές που αντιστοιχούν 

στο μονοκλινές διοξείδιο του βαναδίου, τις οποίες συναντήσαμε και στις επιστρώσεις που 

παρουσιάστηκαν στην ενότητα 4.3.1, να είναι αρκετά εξασθενημένες. Η μείωση των 

εντάσεων των κορυφών μπορεί να αποδοθεί στην παρουσία των προσμίξεων, που σύμφωνα 

με την βιβλιογραφία (Lee et al [25]) μπορούν να μειώσουν την κρυσταλλικότητα. 



[116] 

 

 

Εικόνα 4.27. Ανάλυση XRD της επίστρωσης με ροή αζώτου 0.2 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον bubbler 
του βολφραμίου για χρόνο 7.5 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό, και θερμοκρασία 500οC. 

Στη συνέχεια, στις εικόνες 4.28 με 4.30 φαίνονται οι αναλύσεις τις φασματοσκοπίας Raman 

για τις επιστρώσεις με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου 0.2, 0.4 και 0.8 

λίτρα ανά λεπτό. 

 

Εικόνα 4.28. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης με ροή αζώτου 0.2 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον 
bubbler του βολφραμίου για χρόνο 7.5 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό, και θερμοκρασία 
500οC. 
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Εικόνα 4.29. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης με ροή αζώτου 0.4 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον 
bubbler του βολφραμίου για χρόνο 7.5 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό, και θερμοκρασία 
500οC. 

 

Εικόνα 4.30. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης με ροή αζώτου 0.8 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον 
bubbler του βολφραμίου για χρόνο 7.5 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό, και θερμοκρασία 
500οC. 

Από τις εικόνες αυτές, φαίνεται ότι για μικρή ποσότητα βολφραμίου (ροή ίση με 0.2 L/min), 

συνεχίζει να υπάρχει η μονοκλινής φάση του διοξειδίου του βαναδίου, αλλά όταν η ροή 

αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου αυξηθεί στα 0.8 λίτρα ανά λεπτό, οι εντάσεις 

των κορυφών σχεδόν εξαφανίζονται λόγω του χειρότερου σχηματισμού του διοξειδίου του 

βαναδίου. Επίσης υπάρχει μια μικρή μετατόπιση των κορυφών λόγω της ύπαρξης του 

βολφραμίου μέσα στο πλέγμα του διοξειδίου του βαναδίου το οποίο έρχεται σε συμφωνία 
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με την βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία όταν υπάρχουν προσμίξεις μέσα σε μία δομή 

οι κορυφές στο Raman μπορούν να παρουσιάζουν μία μικρή μετατόπιση [26]. Τέλος η κλίση 

που παρουσιάζεται στο φάσμα συμβαίνει λόγω φθορισμού που μπορεί να οφείλεται είτε στο 

ίδιο το υλικό λόγω ατελειών πάνω στην επίστρωση, είτε στις προσμίξεις που εισάχθηκαν [27]. 

Στην εικόνα 4.31 φαίνονται οι εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης των 

επιστρώσεων με προσμίξεις βολφραμίου. Φαίνεται ότι όσο η ροή αζώτου μέσα από τον 

bubbler του βολφραμίου αυξάνεται, η μορφολογία αλλάζει και αυτή. Για την επίστρωση με 

0.2 λίτρα ανά λεπτό υπάρχουν κοκκώδεις δομές ίσου μεγέθους. Στα 0.4 λίτρα ανά λεπτό, οι 

δομές έχουν μεγαλώσει λίγο και είναι και πιο αιχμηρές. Τέλος, στα 0.8 λίτρα ανά λεπτό η 

δομές έχουν αλλάξει τελείως και έχουν σχηματιστεί ραβδιά. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν 

να συνδυαστούν με τις μετρήσεις φασματοσκοπίας Raman, που  όπως φάνηκε όσο η 

ποσότητα βολφραμίου που φτάνει στον θάλαμο εναπόθεσης μεγαλώνει ο σχηματισμός του 

μονοκλινούς διοξειδίου του βαναδίου έχει την τάση να χαλάει, οπότε η δομή που 

σχηματίζεται έχει διαφορές, οι οποίες μπορούν να παρατηρηθούν και στις εικόνες SEM. 

      

 

Εικόνα 4.31. Εικόνες SEM των επιστρώσεων για ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου ίση με 
0.2 (πάνω αριστερά), 0.4 (πάνω δεξιά) και 0.8 (κάτω) λίτρα ανά λεπτό, για χρόνο 7.5 λεπτά, με ροή 

οξυγόνου μέσα από τον θάλαμο εναπόθεσης 0.8 λίτρα ανά λεπτό, και θερμοκρασία εναπόθεσης 500οC. 
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Στις εικόνες 4.32 με 4.33 φαίνονται οι μετρήσεις διαπερατότητας σε συνάρτηση με το μήκος 

κύματος της ακτινοβολίας από 250 έως 2500nm στους 25 και 90οC. Συγκρίνοντας με το 

φάσμα του διοξειδίου του βαναδίου χωρίς προσμίξεις που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 

4.3.2, παρατηρείται ότι η μορφή των καμπυλών για μικρές ροές αζώτου μέσα από τον bubbler 

του βολφραμίου είναι παρόμοια, με την επίστρωση με ροή 0.2 λίτρα ανά λεπτό να έχει μια 

πτώση στην διαπερατότητα, το οποίο, όπως θα φανεί από τα αποτελέσματα των 

θερμοχρωμικών τιμών, συμβαίνει γιατί έχει γίνει επιτυχής πρόσμειξη του διοξειδίου του 

βαναδίου με βολφράμιο. Στην επίστρωση με 0.4 λίτρα ανά λεπτό, το φάσμα είναι σχεδόν 

ίδιο, ενώ όταν η ροή αυξηθεί στα 0.8 λίτρα ανά λεπτό, το φάσμα της διαπερατότητας έχει 

διαφορετική μορφή και η θερμοχρωμική συμπεριφορά του υλικού έχει μειωθεί σημαντικά, 

το οποίο θα μπορούσε να αποδοθεί στη μεγάλη ποσότητα βολφραμίου που υπάρχει μέσα 

στον αντιδραστήρα. Η υπόθεση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι το μόνο που έχει αλλάξει 

είναι η ποσότητα βολφραμίου που φτάνει στον αντιδραστήρα. Οπότε μπορεί να υποτεθεί ότι 

για ποσότητα βολφραμίου πάνω από κάποιο όριο, που φαίνεται να είναι το 0.4 λίτρα ανά 

λεπτό ροής αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου για τις συγκεκριμένες συνθήκες, 

ο σχηματισμός διοξειδίου του βαναδίου χειροτερεύει με αποτέλεσμα τα θερμοχρωμικά 

χαρακτηριστικά της επίστρωσης να χειροτερεύουν και αυτά. Η υπόθεση αυτή έρχεται σε 

συμφωνία και με την φασματοσκοπία Raman στην οποία όπως φάνηκε οι κορυφές του 

διοξειδίου του βαναδίου για την ροή 0.8 λίτρα ανά λεπτό έχουν εξαφανιστεί πιθανώς λόγω 

του χειρότερου σχηματισμού του. 
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Εικόνα 4.32. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση με ροή αζώτου 0.2 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον bubbler του βολφραμίου, για χρόνο 7.5 
λεπτά στους 500οC και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 

 

Εικόνα 4.33. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  για την 
επίστρωση με ροή αζώτου 0.8 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον bubbler του βολφραμίου, για χρόνο 7.5 
λεπτά στους 500οC και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 

Τα θερμοχρωμικά χαρακτηριστικά υπολογίστηκαν με τον τρόπο που αναφέρθηκε στο 

κεφάλαιο 3, από τις καμπύλες διαπερατότητας σε συνάρτηση με την θερμοκρασία στα 

1500nm που φαίνονται στις εικόνες 4.34 με 4.35.  
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Εικόνα 4.34. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για την επίστρωση με ροή αζώτου 0.2 λίτρα 
ανά λεπτό μέσα από τον bubbler του βολφραμίου, για χρόνο 7.5 λεπτά στους 500οC και ροή αζώτου 
μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 

 

Εικόνα 4.35. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας για την επίστρωση με ροή αζώτου 0.8 λίτρα 
ανά λεπτό μέσα από τον bubbler του βολφραμίου, για χρόνο 7.5 λεπτά στους 500οC και ροή αζώτου 
μέσα από τον bubbler του βαναδίου ίση με 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 

Βρέθηκε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν για την επίστρωση με ροή αζώτου 

μέσα από τον bubbler του βολφραμίου ίση με 0.2 λίτρα ανά λεπτό, γιατί στην συγκεκριμένη 

ενότητα, ο σκοπός ήταν να μειωθεί η θερμοκρασία στην οποία γίνεται η μετάβαση από την 

μία κατάσταση του υλικού στην άλλη. Η θερμοκρασία μετάβασης για την επίστρωση αυτή 
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μειώθηκε στους 46οC με πλάτος υστέρησης μόνο 7οC και διαφορά στην διαπερατότητα από 

την μία κατάσταση στην άλλη 15%. Για την επίστρωση με ροή 0.4 λίτρα ανά λεπτό, η 

θερμοκρασία μετάβασης βρέθηκε 52οC με πλάτος υστέρησης 10οC και διαφορά στην 

διαπερατότητα 23%. Όταν η ροή αζώτου αυξήθηκε στα 0.8 λίτρα ανά λεπτό, υπήρχε μια πολύ 

μικρή διαφορά στην διαπερατότητα της τάξης του 3%. Επίσης παρατηρήθηκε ότι η μετάβαση 

γίνεται πιο αργά σε σχέση με το καθαρό διοξείδιο του βαναδίου το οποίο έρχεται σε 

συμφωνία με την βιβλιογραφία [28]. 

Φαίνεται λοιπόν ότι έγινε επιτυχής πρόσμειξη του διοξειδίου του βαναδίου με βολφράμιο, 

με τα καλύτερα αποτελέσματα να παρουσιάζονται για την επίστρωση με την μικρότερη ροή 

αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου. Οπότε για να γίνει σωστά η πρόσμιξη, 

χρειάζεται να εισαχθεί στον θάλαμο εναπόθεσης μια πολύ μικρή ποσότητα βολφραμίου, το 

οποίο ήταν στα όρια του συστήματος που χρησιμοποιήθηκε. 

 

4.4 Εναποθέσεις επιστρώσεων οξειδίων του βαναδίου σε υψηλές θερμοκρασίες πάνω σε 

εύκαμπτο υπόστρωμα γυαλιού 

Όπως έχει αναφερθεί μέχρι τώρα, το διοξείδιο του βαναδίου είναι ένα πολύ ελκυστικό υλικό 

λόγω της ιδιότητας που έχει να αλλάζει από ημιαγωγός σε μέταλλο σε μία κρίσιμη 

θερμοκρασία [2, 29-30]. Αυτή η ιδιότητα δίνει την δυνατότητα για πολλές τεχνολογικές 

εφαρμογές όπως οπτικούς διακόπτες [31], οπτικά μέσα αποθήκευσης [32], και 

θερμοχρωμικά παράθυρα [33-35]. Η δυνατότητα να γίνουν τέτοιες επιστρώσεις πάνω σε 

εύκαμπτα υποστρώματα θα πολλαπλασίαζε τις εφαρμογές που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί, λόγω της ευελιξίας του και του βάρους του τελικού προϊόντος. Ένα τέτοιο 

εύκαμπτο υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το κεφάλαιο και τα αποτελέσματα 

περιγράφονται παρακάτω. Το υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα εύκαμπτο 

υπόστρωμα γυαλιού πάχους 200μm που παραχωρήθηκε από την εταιρία Corning.  

 

4.4.1. Επίδραση της ροής οξυγόνου στις εναποθέσεις επιστρώσεων διοξειδίου του 

βαναδίου πάνω σε εύκαμπτο υπόστρωμα γυαλιού 

Όταν χρησιμοποιείται ένα σύστημα χημικής εναπόθεσης ατμών, όπως αυτό που 

χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την περίπτωση, κάθε αλλαγή στις συνθήκες εναπόθεσης μπορεί 

να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το τελικό υλικό και τις εφαρμογές του. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση που μεταβλήθηκε το υπόστρωμα, μελετήθηκε η επίδραση που έχει η ποσότητα 
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του οξυγόνου που φτάνει μέσα στον αντιδραστήρα και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν 

παρακάτω. Ο χρόνος της εναπόθεσης μετά από διάφορες δοκιμές που έγιναν επιλέχθηκε να 

είναι 30 λεπτά, καθώς ο ρυθμός με τον οποίο γίνεται η εναπόθεση πάνω στο εύκαμπτο γυαλί 

ήταν πολύ μικρότερος από αυτόν του υποστρώματος γυαλιού με επίστρωση SnO2. Η 

θερμοκρασία της εναπόθεσης ήταν πάλι 500οC και η ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του 

βαναδίου ήταν 1.4 λίτρα ανά λεπτό. Η συνολική ροή που φτάνει στον αντιδραστήρα είναι 

σταθερά στα 12 λίτρα ανά λεπτό και η ροή οξυγόνου κυμάνθηκε από 0.0 έως 0.8 λίτρα ανά 

λεπτό. 

Στις εικόνες 4.36 με 4.39 φαίνονται τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις XRD των 

επιστρώσεων που εναποτέθηκαν. Φαίνεται ότι χωρίς την προσθήκη οξυγόνου δεν υπάρχει 

καμία κορυφή και η επίστρωση που επιτυγχάνεται είναι τελείως άμορφη και πιθανώς να μην 

έχει σχηματιστεί διοξείδιο του βαναδίου. Όταν η ποσότητα του οξυγόνου αυξάνεται, 

αρχίζουν να εμφανίζονται κορυφές από το διοξείδιο του βαναδίου. Στην επίστρωση με 0.2 

λίτρα ανά λεπτό ροή οξυγόνου υπάρχει μόνο η κορυφή της μονοκλινούς φάσης του 

διοξειδίου του βαναδίου (VO2(M)) στις 27.8ο, με δείκτες Miller (011) [22], ενώ για την 

επίστρωση με 0.8 λίτρα ανά λεπτό ροή οξυγόνου υπάρχει μόνο η κορυφή του μετασταθούς 

διοξειδίου του βαναδίου (VO2(B)) στις 28.3ο με δείκτες Miller (002) [36]. Στην ενδιάμεση 

κατάσταση με ροή οξυγόνου 0.4 λίτρα ανά λεπτό υπάρχει μία μίξη των δύο φάσεων. 

 

Εικόνα 4.36. Ανάλυση XRD της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.0 λίτρα ανά λεπτό για χρόνο 30 λεπτά, 
θερμοκρασία 500οC και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 
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Εικόνα 4.37. Ανάλυση XRD της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.2 λίτρα ανά λεπτό για χρόνο 30 λεπτά, 
θερμοκρασία 500οC και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 

 

 

 

Εικόνα 4.38. Ανάλυση XRD της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.4 λίτρα ανά λεπτό για χρόνο 30 λεπτά, 
θερμοκρασία 500οC και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 
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Εικόνα 4.39. Ανάλυση XRD της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό για χρόνο 30 λεπτά, 
θερμοκρασία 500οC και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 

 

Στη συνέχεια, στις εικόνες 4.40 με 4.43 φαίνονται οι αναλύσεις της φασματοσκοπίας Raman 

που έρχονται σε συμφωνία με την ανάλυση των μετρήσεων από το περιθλασίμετρο ακτίνων 

X. Όταν δεν υπάρχει καθόλου προσθήκη οξυγόνου, το φάσμα Raman δεν έχει καμία κορυφή 

επαληθεύοντας ότι δεν έχει επιτευχθεί διοξείδιο του βαναδίου. Όταν η ροή οξυγόνου γίνει 

0.2 λίτρα ανά λεπτό μέσα στον θάλαμο εναπόθεσης, εμφανίζεται καθαρό φάσμα 

μονοκλινούς διοξειδίου του βαναδίου με κορυφές που ήδη αναλύθηκαν  στο κεφάλαιο 3. Στα 

0.4 λίτρα ανά λεπτό υπάρχουν οι κορυφές του μονοκλινούς διοξειδίου του βαναδίου μαζί με 

κορυφές της μετασταθούς φάσης, επαληθεύοντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων XRD. Οι 

κορυφές της μονοκλινούς φάσης παρουσιάζονται λίγο μετατοπισμένες, το οποίο μπορεί να 

οφείλεται σε τάσεις που δημιουργούνται πιθανών λόγω της μίξης των δύο φάσεων [37]. 

Τέλος για ροή 0.8 λίτρα ανά λεπτό υπάρχουν καθαρές κορυφές μετασταθούς διοξειδίου του 

βαναδίου [18, 38]. Η κορυφή στα 170 cm-1 αντιστοιχεί σε V – O – V bending mode ενώ η 

κορυφή στα 271 cm-1 σε external mode. Η κορυφή στα 435 cm-1 αντιστοιχεί σε stretching 

mode των V – O – V και η κορυφή στα 706 cm-1 είναι λόγω της συνεργασίας ατόμων βαναδίου 

με 3 άτομα οξυγόνου.  
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Εικόνα 4.40. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης σε εύκαμπτο υπόστρωμα γυαλιού με ροή 
οξυγόνου 0.0 λίτρα ανά λεπτό, για χρόνο 30  λεπτά με ροή αζώτου 1.4 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον 
bubbler του βαναδίου και θερμοκρασία υποστρώματος 500οC. 

 

 

Εικόνα 4.41. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης σε εύκαμπτο υπόστρωμα γυαλιού με ροή 
οξυγόνου 0.2 λίτρα ανά λεπτό, για χρόνο 30  λεπτά με ροή αζώτου 1.4 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον 
bubbler του βαναδίου και θερμοκρασία υποστρώματος 500οC. 
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Εικόνα 4.42. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης σε εύκαμπτο υπόστρωμα γυαλιού με ροή 
οξυγόνου 0.4 λίτρα ανά λεπτό, για χρόνο 30  λεπτά με ροή αζώτου 1.4 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον 
bubbler του βαναδίου και θερμοκρασία υποστρώματος 500οC. 

 

Εικόνα 4.43. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης σε εύκαμπτο υπόστρωμα γυαλιού με ροή 
οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό, για χρόνο 30  λεπτά με ροή αζώτου 1.4 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον 
bubbler του βαναδίου και θερμοκρασία υποστρώματος 500οC. 

Η αλλαγή αυτή φάσης των οξειδίων του βαναδίου φαίνεται να επηρεάζει τις ιδιότητες του 

υλικού και την μορφολογία. Στην εικόνα 4.44 φαίνονται οι εικόνες ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας σάρωσης για τις παραπάνω επιστρώσεις. Για την επίστρωση με 0.2 λίτρα ανά 

λεπτό ροής οξυγόνου, που από τις παραπάνω αναλύσεις είχε σαν αποτέλεσμα την καθαρή 

μονοκλινή φάση διοξειδίου του βαναδίου, φαίνεται ότι δημιουργούνται κοκκώδες δομές ενώ 
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για την επίστρωση με ροή οξυγόνου ίση με 0.8 λίτρα ανά λεπτό, που υπάρχει η μετασταθής 

φάση του διοξειδίου του βαναδίου δημιουργούνται ραβδιά. Για την ενδιάμεση ροή οξυγόνου 

0.4 λίτρα ανά λεπτό, που υπάρχει μίξη των δύο παραπάνω φάσεων, οι εικόνες ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας δείχνουν ότι υπάρχουν και κοκκώδες δομές και ραβδιά με μικρότερο μέγεθος, 

που αντιστοιχούν στις δύο φάσεις του υλικού. 

Μια πιθανή εξήγηση για το πως από τις νάνο-δομές του VO2 (M) το υλικό μετασχηματίζεται 

σε VO2 (B) μεταβάλλοντας την ροή οξυγόνου είναι η εξής: Στην εναπόθεση χωρίς την 

προσθήκη  οξυγόνου, δημιουργούνται μικροί κρύσταλλοι χωρίς συγκεκριμένα όρια. Όταν η 

ροή αυξηθεί στα 0.2 λίτρα ανά λεπτό, δημιουργούνται μεγαλύτεροι κοκκώδες κρύσταλλοι 

και κάποιοι από αυτούς κολλάνε πάνω σε άλλους. Στην εναπόθεση με ροή 0.4 λίτρα ανά 

λεπτό δημιουργούνται κοκκώδες κρύσταλλοι πάνω στου οποίους αρχίζουν να 

αναπτύσσονται ραβδιά και σαν αποτέλεσμα υπάρχει η μίξη των φάσεων VO2 (M) και VO2 

(B). Τελικά στην εναπόθεση με ροή 0.8 λίτρα ανά λεπτό ροής οξυγόνου δημιουργούνται μόνο 

νάνο-ραβδιά και γίνεται σχηματισμός μετασταθούς διοξειδίου του βαναδίου. 

     

      

Εικόνα 4.44. Εικόνες SEM των επιστρώσεων πάνω σε εύκαμπτο υπόστρωμα γυαλιού για ροή 
οξυγόνου μέσα από τον αντιδραστήρα ίση με 0.0 (πάνω αριστερά), 0.2 (πάνω δεξιά),  0.4 (κάτω 

αριστερά)και 0.8 (κάτω δεξιά) λίτρα ανά λεπτό, για χρόνο 30 λεπτά, με ροή αζώτου μέσα από τον 

bubbler του βαναδίου 1.4 λίτρα ανά λεπτό, και θερμοκρασία εναπόθεσης 500οC. 
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Όπως φάνηκε, αλλάζοντας την ποσότητα οξυγόνου που φτάνει στον θάλαμο εναπόθεσης, 

αλλάζει η μορφολογία της επίστρωσης και η φάση του διοξειδίου του βαναδίου που 

εναποτίθεται πάνω στο εύκαμπτο υπόστρωμα και αυτό αναμένεται να έχει επιρροή και στις 

θερμοχρωμικές ιδιότητες, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια. Υπολογίστηκαν η θερμοκρασία 

μετάβασης, το πλάτος υστέρησης και η διαφορά της διαπερατότητας από την μια κατάσταση 

του υλικού στην άλλη στα 1500nm με τον τρόπο που αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3. Για ροές 

οξυγόνου 0.0 και 0.8 λίτρα ανά λεπτό οι επιστρώσεις δεν έχουν θερμοχρωμικές ιδιότητες, 

λόγω του ότι στα 0.0 λίτρα ανά λεπτό δεν υπάρχει σχηματισμένο διοξείδιο, ενώ στα 0.8 λίτρα 

ανά λεπτό υπάρχει μόνο η μετασταθής φάση του διοξειδίου του βαναδίου [23]. Στις εικόνες 

4.45 έως 4.46 φαίνονται οι καμπύλες διαπερατότητας σε συνάρτηση με το μήκος κύματος 

για τις επιστρώσεις με ροή οξυγόνου 0.2 και 0.4 λίτρα ανά λεπτό αντίστοιχα. Σε αυτή την 

περίπτωση του εύκαμπτου υποστρώματος, η μορφή της καμπύλης της διαπερατότητας είναι 

διαφορετική μετά τα 1500 nm από αυτή στις επιστρώσεις πάνω στο υπόστρωμα γυαλιού με 

προ-εναποτιθέμενη επίστρωση SnO2, καθώς στην περίπτωση του SnO2, αυτό απορροφάει σε 

αυτή την περιοχή και μειώνει συνολικά την διαπερατότητα. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση η 

διαπερατότητα στο υπέρυθρο είναι αυξημένη και όπως είναι φανερό, στην περίπτωση που 

υπάρχει μόνο η φάση του μονοκλινούς διοξειδίου του βαναδίου, θα υπάρχει μία αρκετά 

μεγάλη διαφορά στην διαπερατότητα από την ημιαγώγιμη στην μεταλλική κατάσταση του 

υλικού στη περιοχή του υπέρυθρου φάσματος της ακτινοβολίας, με την συμπεριφορά αυτή 

να οφείλεται στην αυξημένη διαπερατότητα που παρουσιάζεται στην ημιαγώγιμη 

κατάσταση. Όταν η ροή οξυγόνου αυξηθεί, αυτή η διαφορά μικραίνει λόγω της μίξης της 

μονοκλινούς και της μετασταθούς φάσης του διοξειδίου του βαναδίου. 
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Εικόνα 4.45. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  της 
επίστρωσης σε εύκαμπτο υπόστρωμα γυαλιού με ροή οξυγόνου 0.2 λίτρα ανά λεπτό, για χρόνο 30  
λεπτά με ροή αζώτου 1.4 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον bubbler του βαναδίου και θερμοκρασία 
υποστρώματος 500οC. 

 

 

Εικόνα 4.46. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  της 
επίστρωσης σε εύκαμπτο υπόστρωμα γυαλιού με ροή οξυγόνου 0.4 λίτρα ανά λεπτό, για χρόνο 30  
λεπτά με ροή αζώτου 1.4 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον bubbler του βαναδίου και θερμοκρασία 
υποστρώματος 500οC. 
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Στη συνέχεια, στις εικόνες 4.47 και 4.48 φαίνονται οι καμπύλες υστέρησης των παραπάνω 

επιστρώσεων στα 1500nm από τις οποίες υπολογίστηκαν οι θερμοχρωμικές παράμετροι. 

Στην περίπτωση που υπάρχει μόνο η μονοκλινής φάση του διοξειδίου (0.2 λίτρα ανά λεπτό 

ροής οξυγόνου), η διαφορά στην διαπερατότητα έφτασε τους 40%, ενώ για την επίστρωση 

με την μίξη φάσεων (0.4 λίτρα ανά λεπτό ροής οξυγόνου), αυτή ήταν μόλις 15%. Η 

θερμοκρασία μετάβασης στην πρώτη περίπτωση ήταν 62οC ενώ στην δεύτερη 67οC. Το 

πλάτος υστέρησης από την άλλη ήταν 20 οC για την επίστρωση με ροή οξυγόνου 0.2 λίτρα 

ανά λεπτό ενώ 10 οC για την επίστρωση με ροή 0.4 λίτρα ανά λεπτό. Φαίνεται λοιπόν ότι οι 

θερμοχρωμικές ιδιότητες επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως είναι η 

στοιχειομετρία, οι εσωτερικές τάσεις του πλέγματος, η μορφολογία ή οι ατέλειες που 

υπάρχουν μέσα στο υλικό [14, 39-41]. Φάνηκε ότι όταν υπάρχει η μονοκλινής φάση του 

διοξειδίου του βαναδίου η διαπερατότητα στο υπέρυθρο στην ημιαγώγιμη κατάσταση είναι 

αυξημένη και αυτό οδηγεί στην μεγάλη μεταβολή κατά την αλλαγή της κατάστασης του 

υλικού. Η καμπύλες υστέρησης σε αυτές τις εναποθέσεις όπως φαίνεται από τις εικόνες δεν 

είναι συμμετρικές. Σύμφωνα με τον Petit et al [5] ο Beteille προτείνει ότι για τις επιστρώσεις 

με την μέθοδο Sol – Gel με κατεύθυνση ανάπτυξης (011) οι καμπύλες υστέρησης είναι 

διευρυμένες και ακανόνιστες όπως αυτή που παρουσιάζεται στην εικόνα 4.48. Τέτοια 

συμπεριφορά συναντάται και σε άλλες έρευνες όπως των Haidinger and Gross et al [42] στους 

οποίους παρουσιάστηκε ανωμαλία κατά την ψύξη των δειγμάτων, τα οποία εναποτέθηκαν 

πάνω σε γυαλί με σύστημα CVD. Στην έρευνα τους παρουσιάζεται ότι στα δείγματα με 

κατεύθυνση ανάπτυξης (011) υπάρχει συμμετρική υστέρηση ενώ όταν υπάρχει επιπλέον η 

(012) τότε η καμπύλη δεν είναι συμμετρική. Επίσης σύμφωνα με τον L. Kang et al [43] η 

ανομοιομορφία στην καμπύλη υστέρησης μπορεί να οφείλεται στις τάσεις που 

αναπτύσσονται στην επαφή της επίστρωσης με το υπόστρωμα. 
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Εικόνα 4.47. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας της επίστρωσης σε εύκαμπτο υπόστρωμα 
γυαλιού με ροή οξυγόνου 0.2 λίτρα ανά λεπτό, για χρόνο 30  λεπτά με ροή αζώτου 1.4 λίτρα ανά λεπτό 
μέσα από τον bubbler του βαναδίου και θερμοκρασία υποστρώματος 500οC. 

 

Εικόνα 4.48. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας της επίστρωσης σε εύκαμπτο υπόστρωμα 
γυαλιού με ροή οξυγόνου 0.4 λίτρα ανά λεπτό, για χρόνο 30  λεπτά με ροή αζώτου 1.4 λίτρα ανά λεπτό 
μέσα από τον bubbler του βαναδίου και θερμοκρασία υποστρώματος 500οC. 
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4.4.2. Επίδραση των προσμίξεων βολφραμίου στις εναποθέσεις διοξειδίου του βαναδίου 

πάνω σε εύκαμπτο υπόστρωμα γυαλιού 

Σε συνέχεια της προηγούμενης μελέτης των επιστρώσεων διοξειδίου του βαναδίου πάνω σε 

εύκαμπτα υποστρώματα γυαλιού, έγιναν εναποθέσεις με προσμίξεις βολφραμίου 

χρησιμοποιώντας το tungsten chloride ως πηγή βολφραμίου. Η θερμοκρασία υποστρώματος 

ήταν 500οC, η ροή αζώτου 1.4 λίτρα ανά λεπτό, ο χρόνος εναπόθεσης 30 λεπτά, η ροή 

οξυγόνου 0.2 λίτρα ανά λεπτό (για την οποία βρέθηκε ότι δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα) 

και τέλος η ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του αντιδραστηρίου του βολφραμίου ήταν από 

0.2 έως 0.8 λίτρα. 

Στις εικόνες 4.49 και 4.50 φαίνονται οι αναλύσεις XRD για τα δείγματα με ροή αζώτου μέσα 

από τον bubbler του βολφραμίου 0.2 και 0.8 λίτρα ανά λεπτό. Όπως φαίνεται από τις εικόνες, 

για μικρή ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου, παρουσιάζεται μόνο η 

μονοκλινής φάση του διοξειδίου του βαναδίου με κορυφή στις 27.8ο με δείκτες Miller (011) 

ενώ για μεγαλύτερη ποσότητα βολφραμίου μέσα στον αντιδραστήρα δεν υπάρχουν 

κορυφές, οπότε η επίστρωση που σχηματίζεται είναι άμορφη.  

 

 

Εικόνα 4.49. Ανάλυση XRD της επίστρωσης με ροή αζώτου 0.2 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον bubbler 
του βολφραμίου για ροή οξυγόνου 0.2 λίτρα ανά λεπτό,  χρόνο 30 λεπτά, θερμοκρασία υποστρώματος 
500οC και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 
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Εικόνα 4.50. Ανάλυση XRD της επίστρωσης με ροή αζώτου 0.8 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον bubbler 
του βολφραμίου για ροή οξυγόνου 0.2 λίτρα ανά λεπτό,  χρόνο 30 λεπτά, θερμοκρασία υποστρώματος 
500οC και ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου 1.4 λίτρα ανά λεπτό. 

Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις που συναντήθηκαν μέχρι τώρα, η προσθήκη 

προσμίξεων στο οξειδίου του βαναδίου έχει επίδραση και στην μορφολογία της 

εναποτεθειμένης επίστρωσης. Στην εικόνα 4.51 φαίνονται οι εικόνες ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας σάρωσης για τις επιστρώσεις με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του 

βολφραμίου ίση με 0.2 και 0.8 λίτρα ανά λεπτό. Όπως φαίνεται η μορφολογία αλλάζει όσο 

μεταβάλλεται η ποσότητα του βολφραμίου μέσα στον θάλαμο εναπόθεσης.  

         

Εικόνα 4.51. Εικόνες SEM των επιστρώσεων πάνω σε εύκαμπτο υπόστρωμα γυαλιού για ροή αζώτου 
μέσα από τον bubbler του βολφραμίου  ίση με 0.2 (αριστερά) και 0.8 (δεξιά) λίτρα ανά λεπτό, για 
χρόνο 30 λεπτά, με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου 1.4 λίτρα ανά λεπτό, ροή 
οξυγόνου 0.2 λίτρα ανά λεπτό και θερμοκρασία εναπόθεσης 500οC. 
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Για μικρή ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου ίση με 0.2 λίτρα ανά λεπτό, 

έχουν σχηματιστεί δομές ραβδιών ενώ όταν η ροή φτάσει τα 0,8 λίτρα ανά λεπτό δεν 

υπάρχουν οι δομές που σχηματίζονται είναι ακανόνιστες νιφάδες διάφορων μεγεθών. 

Φαίνεται λοιπόν ότι όταν αυξηθεί η ποσότητα του βολφραμίου σε σχέση με την ποσότητα 

βαναδίου, η επίστρωση που σχηματίζεται σύμφωνα είναι  με την περίθλαση ακτίνων X είναι 

άμορφη, και η μορφολογία έχει αλλάξει όπως φαίνεται και στις εικόνες ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας σάρωσης. Λόγω των αλλαγών στην κρυσταλλικότητα και στην μορφολογία του 

υλικού της επίστρωσης, αναμένονται αλλαγές στις οπτικές και θερμοχρωμικές ιδιότητες των 

επιστρώσεων. Στις εικόνες 4.52 και 4.53 παρουσιάζονται τα φάσματα διαπερατότητας σε 

θερμοκρασίες 25 οC και 90 οC. Φαίνεται από τις εικόνες αυτές ότι, για χαμηλή ροή 

βολφραμίου μέσα στον θάλαμο εναπόθεσης, υπάρχει αλλαγή στην διαπερατότητα από την 

ημιαγώγιμη στην μεταλλική κατάσταση του υλικού ενώ για την μεγάλη ροή δεν υπάρχει 

αλλαγή φάσης όπως αναμενότανε σύμφωνα με τις αναλύσεις XRD. Η αλλαγή που 

παρουσιάζεται στο ορατό μπορεί να αποδοθεί στο πάχος των επιστρώσεων όπως 

αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3. 

 

Εικόνα 4.52. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  της 
επίστρωσης σε εύκαμπτο υπόστρωμα γυαλιού με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου 
0.2 λίτρα ανά λεπτό για ροή οξυγόνου 0.2 λίτρα ανά λεπτό, για χρόνο 30  λεπτά με ροή αζώτου 1.4 
λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον bubbler του βαναδίου και θερμοκρασία υποστρώματος 500οC. 

 Οι θερμοχρωμικές παράμετροι υπολογίστηκαν με τον τρόπο που έχει αναφερθεί στο 

κεφάλαιο 3 από τις καμπύλες υστέρησης για την επίστρωση με ροή αζώτου μέσα από τον 

bubbler του βολφραμίου 0.2 λίτρα ανά λεπτό, το οποίο έδειξε θερμοχρωμική συμπεριφορά. 

Στην εικόνα 4.54 φαίνεται η καμπύλη υστέρησης για την συγκεκριμένη επίστρωση, από την 
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οποία μπορεί να παρατηρηθεί ότι έχει πολύ μικρό πλάτος υστέρησης, περίπου 2οC το οποίο 

είναι πολύ ενθαρυντικό για τεχνολογικές εφαρμογές. Η θερμοκρασία μετάβασης επίσης έχει 

πέσει στους 38οC και υπάρχει μία διαφορά στην διάπερατότητα στα 1500nm από την μια 

κατάσταση του υλικού στην άλλη περίπου 25%. Η τιμές αυτές, το εύκαμπτο υπόστρωμα και 

ο συνδιασμός με το σύστημα χημικής εναπόθεσης ατμών σε ατμοσφαιρική πίεση ανοίξει 

νέους ορίζοντες για τις τεχνολογικές εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τέλος, για 

ακόμη μία φορά επαληθέυεται ότι ο σχηματισμός μονοκλινούς διοξειδίου του βαναδίου 

είναι η κρίσιμη παράμετρος για την καλή θερμοχρωμική λειτουργικότητα των επιστρώσεων. 

Ταυτόχρονα με την εισαγωγή προσμίξεων βολφραμίου, η θερμοκρασία μετάβασης μπορεί 

να μειωθεί αποτελεσματικά και να οι επιστρώσεις να καταστούν ελκυστικές για εφαρμογή 

σε παράθυρα. Η ποσότητα βολφραμίου που φτάνει στον θάλαμο εναπόθεσης είναι κρίσιμη 

γιατί αν υπάρχει παραπάνω από κάποιο όριο ο σχηματισμός του μονοκλινούς διοξειδίου του 

βαναδίου χαλάει, με αποτέλεσμα τα θερμοχρωμικά χαρακτηριστικά να χαλάνε. 

 

Εικόνα 4.53. Διάγραμμα διαπερατότητας – μήκους κύματος σε θερμοκρασίες 25οC και 90οC  της 
επίστρωσης σε εύκαμπτο υπόστρωμα γυαλιού με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου 
0.8 λίτρα ανά λεπτό για ροή οξυγόνου 0.2 λίτρα ανά λεπτό, για χρόνο 30  λεπτά με ροή αζώτου 1.4 
λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον bubbler του βαναδίου και θερμοκρασία υποστρώματος 500οC. 
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Εικόνα 4.54. Διάγραμμα διαπερατότητας – θερμοκρασίας της επίστρωσης σε εύκαμπτο υπόστρωμα 
γυαλιού με ροή αζώτου μέσα από τον bubbler του βολφραμίου 0.2 λίτρα ανά λεπτό για ροή οξυγόνου 
0.2 λίτρα ανά λεπτό, για χρόνο 30  λεπτά με ροή αζώτου 1.4 λίτρα ανά λεπτό μέσα από τον bubbler 
του βαναδίου και θερμοκρασία υποστρώματος 500οC. 

 

4.5 Συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο, μελετήθηκαν οι εναποθέσεις επιστρώσεων που έγιναν με το σύστημα 

χημικής εναπόθεσης ατμών σε ατμοσφαιρική πίεση πάνω σε εμπορικά υποστρώματα 

γυαλιού με επίστρωση διοξειδίου του κασσιτέρου και σε εύκαμπτα υποστρώματα γυαλιού 

χωρίς κάποια επίστρωση. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το vanadyl (IV) 

acetylacetonate (VO(acac)2) ως πηγή βαναδίου για την δημιουργία διοξειδίου του βαναδίου 

και το tungeten (III) chloride (WCl3) ως πηγή βολφραμίου για τις προσμίξεις.  

Η επιστρώσεις που επιτεύχθηκαν πάνω σε υποστρώματα γυαλιού με προ εναποτεθειμένη 

επίστρωση διοξειδίου του κασσιτέρου είχαν χαμηλή κρυσταλλικότητα, αλλά καλές 

θερμοχρωμικές ιδιότητες, κάτι που έρχεται να ενισχύσει τα αποτελέσματα του κεφαλαίου 3, 

που παρατηρήθηκαν θερμοχρωμικές ιδιότητες σε άμορφες επιστρώσεις. Τα βασικά 

συμπεράσματα είναι: 

 Είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνονται εναποθέσεις επιστρώσεων διοξειδίου του 

βαναδίου, με και χωρίς προσμίξεις, πάνω σε εύκαμπτα υποστρώματα με το σύστημα 

χημικής εναπόθεσης ατμών. 

 Συγκρίνοντας τα δύο διαφορετικά υποστρώματα βγαίνει το συμπέρασμα ότι η 

κρυσταλλικότητα επηρεάζεται ισχυρά από αυτό. Στο εύκαμπτο υπόστρωμα 
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επιτεύχθηκαν επιστρώσεις με καλή κρυσταλλικότητα ενώ στο υπόστρωμα με 

διοξείδιο του κασσιτέρου η κρυσταλλικότητα ήταν αρκετά χαμηλή. 

 Η ποσότητα οξυγόνου επηρεάζει την φάση που εναποτίθεται ανάλογα με το 

υπόστρωμα που χρησιμοποιείται. 

 Με την εισαγωγή προσμίξεων μπορεί να ελεγχθεί η θερμοκρασία μετάβασης. 

Στην περίπτωση των υποστρωμάτων γυαλιού με εναπόθεση διοξειδίου του κασσιτέρου, 

έγιναν εναποθέσεις επιστρώσεων σε σταθερή θερμοκρασία αλλάζοντας την ροή του 

οξυγόνου που φτάνει μέσα στον θάλαμο εναπόθεσης και στη συνέχεια για την βέλτιστη τιμή 

της ροής οξυγόνου μελετήθηκε η επίδραση του χρόνου εναπόθεσης έτσι ώστε να ελεγχθεί η 

διαπερατότητα της επίστρωσης. Τέλος, για να μειωθεί η θερμοκρασία που γίνεται η 

μετάβαση από την μία κατάσταση στην άλλη, προστέθηκαν προσμίξεις βολφραμίου. 

Βρέθηκε ότι η ποσότητα οξυγόνου που φτάνει στον θάλαμο εναπόθεσης έχει ισχυρή 

επίδραση στις δομικές, μορφολογικές και θερμοχρωμικές ιδιότητες της επίστρωσης. Σε 

χαμηλές ροές υπάρχει μίξη φάσεων ενώ όσο η ποσότητα αυξάνεται η μονοκλινής φάση 

ενισχύεται. Επίσης η αλλαγή στην ποσότητα του οξυγόνου έχει επίδραση και στην 

μορφολογία της επίστρωσης. Αλλάζοντας η φάση του οξειδίου από μετασταθή σε μονοκλινή, 

η μορφολογία αλλάζει από ανομοιόμορφες αιχμηρές δομές σε πιο ομοιόμορφες ίσου 

μεγέθους κοκκώδεις δομές. Όλα αυτά τέλος έχουν επίδραση στις οπτικές και θερμοχρωμικές 

ιδιότητες που βελτιώνονται όταν υπάρχει μόνο η μονοκλινής φάση του διοξειδίου του 

βαναδίου και οι δομές που δημιουργούνται είναι ομοιόμορφες, κάτι που έρχεται σε 

συμφωνία με την βιβλιογραφία [44-45]. Τα καλύτερα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην 

επίστρωση για ροή οξυγόνου 0.8 λίτρα ανά λεπτό με θερμοκρασία μετάβασης 60οC, πλάτος 

υστέρησης 10οC και διαφορά στην διαπερατότητα από την ημιαγώγιμη στην μεταλλική 

κατάσταση του υλικού 22%.  

Ο χρόνος εναπόθεσης βρέθηκε ότι επηρεάζει το πάχος των επιστρώσεων, κάτι που με τη 

σειρά του επηρεάζει την διαπερατότητα. Τα καλύτερα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν για 

την επίστρωση με χρόνο 7.5 λεπτά που αντιστοιχεί σε πάχος περίπου 50nm, που συνδυάζει 

ικανοποιητική διαπερατότητα στο ορατό και καλά θερμοχρωμικά χαρακτηριστικά. Η 

θερμοκρασία μετάβασης βρέθηκε για αυτή την επίστρωση 60οC, το πλάτος υστέρησης 11οC 

και η διαφορά στην διαπερατότητα από την μία κατάσταση στην άλλη 25%. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, επιλέχτηκε η καλύτερη συνθήκη για να προστεθούν 

προσμίξεις βολφραμίου με στόχο να ελαττωθεί η θερμοκρασία μετάβασης. Επιτεύχθηκαν 

εναποθέσεις επιστρώσεων οι οποίες πρόσφεραν μείωση της θερμοκρασίας μετάβασης μέχρι 
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και 14οC, από τους 60οC που ήταν στο καθαρό διοξείδιο του βαναδίου στους 46οC, με πλάτος 

υστέρησης 7οC και διαφορά στην διαπερατότητα μεταξύ των δύο καταστάσεων 15%. 

Στη συνέχεια, έγινε μελέτη των θερμοχρωμικών ιδιοτήτων των επιστρώσεων πάνω σε 

εύκαμπτα υποστρώματα γυαλιού. 

Βρέθηκε ότι οι επιστρώσεις και οι συνθήκες εναπόθεσης συνδέονται ισχυρά με το 

υπόστρωμα. Αλλάζοντας το υπόστρωμα, από αυτό με την επίστρωση διοξειδίου του 

κασσιτέρου με ένα εύκαμπτο υπόστρωμα γυαλιού το οποίο μπορεί να προσφερθεί για 

περισσότερες τεχνολογικές εφαρμογές, οι συνθήκες εναπόθεσης άλλαξαν για να 

επιτευχθούν επιστρώσεις διοξειδίου του βαναδίου. Βρέθηκε, σε αυτή την περίπτωση ότι  

χρειάζεται περισσότερος χρόνος και λιγότερη ποσότητα οξυγόνου. Όσο μειώνεται η ροή 

οξυγόνου μέχρι τα 0.2 λίτρα ανά λεπτό η μονοκλινής φάση ενισχύεται, συμπεριφορά που 

είναι αντίθετη σε σχέση με το προηγούμενο υπόστρωμα. Τα καλύτερα αποτελέσματα 

παρουσιάστηκαν για την επίστρωση με την μονοκλινή φάση, όπως αναμενόταν σύμφωνα με 

τη βιβλιογραφία [45], με μια διαφορά στην διαπερατότητα της τάξεως του 40%, πλάτος 

υστέρησης 20οC και θερμοκρασία μετάβασης 62οC. Και σε αυτή την περίπτωση βρέθηκε ότι, 

η παρουσία προσμίξεων βολφραμίου μειώνει την θερμοκρασία μετάβασης, επιτυγχάνοντας 

μία μείωση 24οC, από τους 62οC στους 38οC, με πλάτος υστέρησης μόλις 2οC και διαφορά 

στην διαπερατότητα μεταξύ των δύο καταστάσεων 25%.  

Συγκρίνοντας τις επιστρώσεις αυτού του κεφαλαίου με τις επιστρώσεις από το κεφάλαιο 3 

βγαίνει το συμπέρασμα ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα αντιδραστήρια για την 

επίτευξη επιστρώσεων διοξειδίου του βαναδίου. Από την άλλη το κάθε αντιδραστήριο για να 

δώσει τις επιθυμητές ιδιότητες χρειάζεται να γίνει μία παραμετρική μελέτη, που για το κάθε 

ένα είναι διαφορετική. Στο κεφάλαιο 3 φάνηκε ότι οι επιστρώσεις που επιτεύχθηκαν ήταν 

άμορφες και το μονοκλινές διοξείδιο του βαναδίου σχηματίζεται σε ένα στενό εύρος 

θερμοκρασιών. Από την άλλη σε αυτό το κεφάλαιο φάνηκε ότι η ποσότητα οξυγόνου 

επηρεάζει σημαντικά την φάση που θα σχηματιστεί. Επίσης βρέθηκε ότι το υπόστρωμα που 

χρησιμοποιείται πρέπει να συνδυαστεί σωστά με τις συνθήκες εναπόθεσης για να υπάρχουν 

τα επιθυμητά αποτελέσματα. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά με το συγκεκριμένο 

σύστημα εναποθέσεων εύκαμπτο υπόστρωμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για καινοτόμες 

τεχνολογικές εφαρμογές. Σε όλες τις περιπτώσεις επιτεύχθηκε ο σχηματισμός διοξειδίου του 

βαναδίου με προσμίξεις βολφραμίου μειώνοντας την θερμοκρασία που γίνεται η μετάβαση 

του υλικού.  Τα αποτελέσματα που βρέθηκαν είναι σε συμφωνία με την βιβλιογραφία με την 

θερμοκρασία μετάβασης να είναι γύρω στους 65οC [2, 5, 21, 22, 43] με μικρές μεταβολές 
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ανάλογα με την κρυσταλλικότητα και την φάση που υπάρχει. Το πλάτος υστέρησης βρέθηκε 

να εξαρτάται από την μορφολογία [46] των επιστρώσεων, και η μεταβολή στην 

διαπερατότητα βρέθηκε να είναι στενά συνδεδεμένη με την φάση του οξειδίου. Όταν 

υπάρχει η μονοκλινής φάση υπάρχει μεγάλη διαφορά στην διαπερατότητα από την μία 

κατάσταση του υλικού στην άλλη στο κοντινό υπέρυθρο, ενώ στην περίπτωση που είναι 

παρούσα η μετασταθής φάσης αυτή η μεταβολή είναι αρκετά μικρότερη λόγω της μείωσης 

της διαπερατότητας στο υπέρυθρο στην ημιαγώγιμη κατάσταση. 
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5.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο 1 αναφέρθηκαν οι βασικές ιδιότητες των ηλεκτοχρωμικών επιστρώσεων. Όπως 

παρουσιάστηκε, το τριοξείδιο του βολφραμίου (WO3) είναι ένα υλικό που έχει 

ηλεκτροχρωμικές ιδιότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές τεχνολογικές 

εφαρμογές. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι επιστρώσεις να έχουν καλή 

ηλεκτροχημική και ηλεκτροχρωμική συμπεριφορά. Με τον όρο καλή εννοείται ότι οι 

επιστρώσεις πρέπει να είναι διαπερατές, να είναι ομοιόμορφες, να έχουν καλή σταθερότητα 

και πρόσφυση στο υπόστρωμα, να έχουν αναστρέψιμες ιδιότητες και να επιτυγχάνουν 

μεγάλη αλλαγή στην διαπερατότητα από την αχρωμάτιστη στην χρωματισμένη κατάσταση 

με μικρή εισαγωγή φορτίου, δηλαδή μεγάλη οπτική απόδοση χρωματισμού.  

Στη  συνέχεια της ενότητας αυτής θα παρουσιαστούν οι εναποθέσεις επιστρώσεων 

τριοξειδίου του βολφραμίου (WO3) με το σύστημα χημικής εναπόθεσης ατμών σε χαμηλή 

πίεση (LPCVD) και θα μελετηθεί το πως αλλάζουν οι ιδιότητες τους μεταβάλλοντας τις 

διάφορες συνθήκες εναπόθεσης. 

Το υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε για τις εναποθέσεις ήταν υπόστρωμα γυαλιού με προ-

εναποτεθειμένη επίστρωση οξειδίου του κασσιτέρου με προσμίξεις φθορίου, το οποίο είναι 

αγώγιμο. Το αντιδραστήριο το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως πηγή βολφραμίου ήταν το 

tungsten hexacarbonyl (W(CO)6) χωρίς να γίνει κάποια περεταίρω επεξεργασία πριν την 

τοποθέτησή του στο σύστημα εναπόθεσης [1]. Το αέριο μεταφοράς των ατμών του 

αντιδραστηρίου του βολφραμίου ήταν αδρανές άζωτο (Ν2) ενώ χρησιμοποιήθηκε για τις 

εναποθέσεις και αέριο οξυγόνο (Ο2). Οι διαστάσεις των υποστρωμάτων ήταν 2.5cm x 2.5cm 

και το πάχος τους 3mm.  

Στη μελέτη που έγινε βρέθηκε ότι οι ιδιότητες της επίστρωσης εξαρτώνται ισχυρά από τις 

συνθήκες εναπόθεσης. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η επίδραση που έχουν ο χρόνος 

εναπόθεσης, η ποσότητα οξυγόνου που φτάνει στον θάλαμο εναπόθεσης και η θερμοκρασία 

του υποστρώματος στην δομή, στην μορφολογία και στις ηλεκτροχρωμικές ιδιότητες του 

οξειδίου του βολφραμίου που εναποτίθεται.  

Για τον χαρακτηρισμό τον επιστρώσεων που έγιναν, επιλέχτηκε μια σειρά από αναλυτικές 

τεχνικές που περιλαμβάνουν XRD, Raman spectroscopy, SEM, μετρήσεις διαπερατότητας 

πριν και μετά τον χρωματισμό και μετρήσεις κυκλικής βολταμετρίας. 
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Κάθε επίστρωση στην οποία έγινε χαρακτηρισμός, επαναλήφθηκε στις ίδιες συνθήκες το 

λιγότερο τρεις φορές και ξανά χαρακτηρίστηκε με σκοπό να επαληθευτεί η 

επαναληψιμότητα της ανάπτυξης επιστρώσεων του συστήματος που χρησιμοποιήθηκε. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά το σύστημα LPCVD και οι συνθήκες στις οποίες 

έγιναν οι εναποθέσεις αυτού του κεφαλαίου. 

5.2 Πειραματική διαδικασία 

5.2.1 Το σύστημα LPCVD 

Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για τις εναποθέσεις τριοξειδίου του βολφραμίου φαίνεται 

στην εικόνα 5.1 

 

Εικόνα 5.1. Το σύστημα εναπόθεσης LPCVD. 

 

Όπως φαίνεται από την εικόνα 5.1 το σύστημα αποτελείται από τον θάλαμο που γίνεται η 

εναπόθεση και τον bubbler μέσα στον οποίο υπάρχει το αντιδραστήριο του βολφραμίου που 

αναφέρθηκε παραπάνω, ενώ υπάρχουν ηλεκτρονικοί ελεγκτές ροής οξυγόνου με τους 

οποίους ελέγχεται η ποσότητα οξυγόνου που φτάνει στον θάλαμο εναπόθεσης ανά λεπτό, 

ηλεκτρονικοί ελεγκτές αζώτου που ελέγχουν την ποσότητα αζώτου που περνάει μέσα από 

τον bubbler του βολφραμίου ώστε να το οδηγήσει στην συνέχεια στον θάλαμο εναπόθεσης 

και ελεγκτές θερμοκρασίας με τους οποίους μπορεί να ελεγχθεί η θερμοκρασία στον 

αντιδραστήρα, στον bubbler και στις γραμμές μεταφοράς. Επίσης εξωτερικά από τα 

τοιχώματα του θαλάμου εναπόθεσης υπάρχει ροή αέρα με σκοπό να διατηρούνται τα 

τοιχώματα σε χαμηλή θερμοκρασία. Τέλος υπάρχει μια μηχανική αντλία κενού με στόχο την 

μείωση της πίεσης του θαλάμου εναπόθεσης. 
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Σε μια τυπική διαδικασία, το υπόστρωμα τοποθετείται μέσα στον αντιδραστήρα, ρυθμίζονται 

οι επιθυμητές θερμοκρασίες και το σύστημα αφήνεται για τουλάχιστον δύο ώρες, ώστε να 

έρθει σε ισορροπία αφού πρώτα η πίεση στον θάλαμο εναπόθεσης έχει φτάσει στα 0.5 Torr 

με την βοήθεια της μηχανικής αντλίας κενού. Στην συνέχεια οι βάνες οξυγόνου και αζώτου 

ανοίγουν, το αντιδραστήριο με την βοήθεια του αερίου μεταφοράς και το οξυγόνο φτάνουν 

μέσα στον αντιδραστήρα και γίνεται η επίστρωση πάνω στο υπόστρωμα κάτω από τις 

επιθυμητές συνθήκες εναπόθεσης. Στη συνέχεια οι βάνες κλίνουν, επανέρχεται η 

ατμοσφαιρική πίεση και το σύστημα αφήνεται να κρυώσει υπό ροή αζώτου μέχρι την 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η θερμοκρασία του bubbler του αντιδραστηρίου του 

βολφραμίου ήταν σταθερή στους 80οC και οι γραμμές μεταφοράς στους 100οC για να 

αποφευχθούν τυχόν πρόβλημα ροής. 

 

5.3 Εναποθέσεις επιστρώσεων οξειδίων του βολφραμίου 

5.3.1 Επίδραση του χρόνου εναπόθεσης 

Αρχικά έγινε μελέτη της επίδρασης  που έχει ο χρόνος εναπόθεσης στην επίστρωση έτσι ώστε 

να βρεθεί για πιο χρόνο υπάρχει ικανοποιητική επίστρωση για την συνέχεια. Έγιναν 

εναποθέσεις για χρόνους 5, 10, 15 και 20 λεπτά, για θερμοκρασία υποστρώματος 450οC, ροή 

αζώτου μέσα από τον bubbler του αντιδραστηρίου του βολφραμίου 0.05 λίτρα ανά λεπτό και 

ροή οξυγόνου μέσα από τον θάλαμο εναπόθεσης 0.05 λίτρα ανά λεπτό. 

Πριν τοποθετηθεί το υπόστρωμα μέσα στον αντιδραστήρα, καθαρίστηκε με απορρυπαντικό, 

ξεπλύθηκε με νερό, στη συνέχεια με απιονισμένο νερό και τέλος στέγνωσε με αέριο άζωτο. 

Όλες οι επιστρώσεις πέρασαν επιτυχώς το τεστ Scotch tape. Τα πάχη των επιστρώσεων 

μετρήθηκαν και βρέθηκαν περίπου 30, 50 και 80nm για τις εναποθέσεις των 10, 15, και 20 

λεπτών, ενώ για την εναπόθεση των 5 λεπτών το πάχος είναι μικρότερο από 20nm. 

 Στις εικόνες 5.2 με 5.5 φαίνονται τα διαγράμματα από τις μετρήσεις του περιθλασίμετρου 

ακτινών X για τα δείγματα που έχουν παρασκευαστεί για διαφορετικούς χρόνους κρατώντας 

όλες τις άλλες παραμέτρους σταθερές. 
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Εικόνα 5.2. Ανάλυση XRD της επίστρωσης για χρόνο 5 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό, 
και θερμοκρασία 450οC. 

 

 

Εικόνα 5.3. Ανάλυση XRD της επίστρωσης για χρόνο 10 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό, 
και θερμοκρασία 450οC. 
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Εικόνα 5.4. Ανάλυση XRD της επίστρωσης για χρόνο 15 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό, 
και θερμοκρασία 450οC. 

Όπως φαίνεται από τις εικόνες, για εναποθέσεις 5 λεπτών δεν υπάρχουν κορυφές οξειδίου 

του βολφραμίου, οπότε είτε η επίστρωση είναι είτε άμορφη είτε είναι τόσο λεπτή που δεν 

μπορεί το XRD  να ανιχνεύσει κάποια κορυφή. Όλες οι κορυφές που εμφανίζονται στην 

περίπτωση αυτή αντιστοιχούν στο υπόστρωμα FTO και την θήκη του αλουμινίου. 

 

Εικόνα 5.5. Ανάλυση XRD της επίστρωσης για χρόνο 20 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό, και 
θερμοκρασία 450οC. 
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Για χρόνους μεγαλύτερους από 10 λεπτά, εμφανίζεται κρυσταλλικότητα στις επιστρώσεις, η 

οποία αντιστοιχεί σε μονοκλινές τριοξείδιο του βολφραμίου (WO3), η οποία βελτιώνεται με 

την αύξηση του χρόνου με βάση το γεγονός ότι οι κορυφές είναι πιο ευδιάκριτες και ισχυρές. 

Για τις επιστρώσεις των 10 λεπτών υπάρχουν οι κορυφές στις 23.3ο και 24.4ο οι οποίες 

αντιστοιχούν στους δείκτες Miller (002) και (200) του μονοκλινούς WO3. Για τις επιστρώσεις 

των 15 λεπτών η ένταση αυτών των κορυφών βελτιώνεται και επιπλέον εμφανίζεται ακόμα 

μία κορυφή στις 23.8ο με δείκτες Miller (020). Τέλος για τις επιστρώσεις των 20 λεπτών η 

κορυφή στις 24.6ο ελαττώνεται και ταυτόχρονα παρουσιάζεται μια άλλη κορυφή στις 29ο με 

δείκτες Miller (112). Όλες οι κορυφές που εμφανίζονται από 10 λεπτά και πάνω αντιστοιχούν 

στη φάση του μονοκλινούς WO3 [2-4] και οι κρυσταλλίτες αναπτύσσονται κυρίως στη 

διεύθυνση (002). 

Στη συνέχεια στις εικόνες 5.6 με 5.9 φαίνονται οι αναλύσεις της φασματοσκοπία Raman για 

τις επιστρώσεις οξειδίων του βολφραμίου για τους τέσσερις διαφορετικούς χρόνους που 

αναφέρθηκαν πιο πριν. Σε συμφωνία με τις μετρήσεις XRD οι αναλύσεις φασματοσκοπίας 

Raman δείχνουν ότι για χρόνο 5 λεπτά  η επίστρωση που έχει δημιουργηθεί, λόγω του ότι 

είναι πολύ λεπτή (<20 nm) και δεν έχει σχηματιστεί καλά το τριοξείδιο του βολφραμίου, 

εμφανίζει μόνο μία ασθενής κορυφή που αντιστοιχεί στο τριοξείδιο του βολφραμίου στα 806 

cm-1. Η κορυφή που εμφανίζεται γύρω στα 550cm-1 αντιστοιχεί στο SnO2 του υποστρώματος 

[5]. Για επιστρώσεις με χρόνο 10 λεπτά αρχίζουν σιγά-σιγά να εμφανίζονται μικρές κορυφές 

της μονοκλινούς φάσης του τριοξειδίου του βολφραμίου, και όσο αυξάνεται περισσότερο ο 

χρόνος εναπόθεσης, εμφανίζεται καθαρά αυτή η φάση [6-7]. Οι κορυφές που εμφανίζονται 

στα 269 και 323cm-1 αποδίδονται στην W – O – W κάμψη της γεφύρωσης των ιόντων του 

οξειδίου [6] ενώ οι κορυφές 713 και 806cm-1 αποδίδονται στο τέντωμα των W – O – W [8]. 
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Εικόνα 5.6. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης για χρόνο 5 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά 
λεπτό, και θερμοκρασία 450οC. 

 

 

Εικόνα 5.7. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης για χρόνο 10 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα 
ανά λεπτό, και θερμοκρασία 450οC. 
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Εικόνα 5.8. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης για χρόνο 15 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα 
ανά λεπτό, και θερμοκρασία 450οC. 

 

Εικόνα 5.9. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης για χρόνο 20 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα 
ανά λεπτό, και θερμοκρασία 450οC. 

 

Όπως και στις παραπάνω μετρήσεις υπάρχει ένδειξη μεταβολών στη δομή του υλικού 

μεταβάλλοντας τον χρόνο εναπόθεσης, έτσι και στις εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας που 

παρουσιάζονται στην εικόνα 5.10, οι επιστρώσεις παρουσιάζουν διαφορά στην μορφολογία. 

Οι δομές που σχηματίζονται είναι συσσωματώματα κόκκων ίσου μεγέθους και ομοιόμορφες 
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για κάθε χρόνο ξεχωριστά, και όσο αυξάνεται ο χρόνος οι δομές που δημιουργούνται 

φαίνεται να σχηματίζονται από την ένωση μικρότερων κόκκων. 

       

        

Εικόνα 5.10. Εικόνες SEM των επιστρώσεων για χρόνο 5 λεπτά (πάνω αριστερά), 10 λεπτά (πάνω δεξιά) 15 λεπτά 

(κάτω αριστερά) και 20 λεπτά (κάτω δεξιά)με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό και θερμοκρασία 
εναπόθεσης 450οC. 

Για την μελέτη της ηλεκτροχρωμικής συμπεριφοράς των επιστρώσεων, πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις κυκλικής βολταμετρίας. Στην κυκλική βολταμετρία, εναπόθεση WO3 με επιφάνεια 

1  cm2 είναι το ηλεκτρόδιο εργασίας, το οποίο είναι βυθισμένο μέσα σε ηλεκτρολύτη 1M LiCl4 

σε PC (propylene carbonate). Ο τρόπος σύνδεσης και τα υπόλοιπα ηλεκτρόδια έχουν 

παρουσιαστεί στο κεφάλαιο 2. Οι μετρήσεις που έγιναν με την κυκλική βολταμετρία ήταν 

μετρήσεις ρεύματος – τάσης για εύρος τάσης από -1 έως +1 volt με βήμα 10 mV/sec, και 

μετρήσεις ρεύματος – χρόνου, στις οποίες εφαρμόστηκε μία σταθερή τιμή τάσης -1 volt για 

200 δευτερόλεπτα μετρώντας το ρεύμα και στην συνέχεια εφαρμόζεται μια αντίθετη τάση 

+1 volt για 200 δευτερόλεπτα μετρώντας ξανά το ρεύμα, με την διαδικασία να συνεχίζεται 

μέχρι τα 2000 δευτερόλεπτα.  

Στις εικόνες 5.11 με 5.15 φαίνονται οι καμπύλες ρεύματος – τάσης των επιστρώσεων, για 

εναποθέσεις με διαφορετικό χρόνο. Στην εικόνα 5.11 παρουσιάζεται η σύγκριση των 

επιστρώσεων διαφορετικών χρόνων για τον πρώτο κύκλο εισαγωγής-εξαγωγής ιόντων ενώ 
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στις εικόνες 5.12 έως 5.15 φαίνεται η εξέλιξη των επιστρώσεων με την πάροδο των κύκλων 

για κάθε επίστρωση ξεχωριστά. Φαίνεται ότι όσο ο χρόνος εναπόθεσης αυξάνεται μέχρι τα 

15 λεπτά η πυκνότητα ρεύματος αυξάνεται και για μεγαλύτερους χρόνους αρχίζει να υπάρχει 

μία σταθεροποίησή της. Για τους χρόνους 15 και 20 λεπτά επίσης εμφανίζεται ξεκάθαρα η 

χαρακτηριστική καμπύλη κυκλικής βολταμετρίας του WO3 [9] το οποίο μπορεί να αποδοθεί 

στον καλύτερο σχηματισμό του μονοκλινούς τριοξειδίου του βολφραμίου σύμφωνα με τις 

παραπάνω αναλύσεις. 

 

Εικόνα 5.11. Καμπύλη ρεύματος – τάσης των επιστρώσεων διαφορετικών χρόνων, με ροή οξυγόνου 
0.05 λίτρα ανά λεπτό, και θερμοκρασία 450οC. 

Για την επίστρωση 5 λεπτών, πού φαίνεται στην εικόνα 5.12, έγινε μόνο 1 κύκλος εισαγωγής 

– εξαγωγής ιόντων Li+, γιατί μετά τον ένα κύκλο, το ρεύμα σχεδόν μηδενίστηκε λόγω πιθανώς 

της διάλυσης της εναποτεθειμένης επίστρωσης στον ηλεκτρολύτη. 
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Εικόνα 5.12. Καμπύλη ρεύματος – τάσης της επίστρωσης για χρόνο 5 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα 
ανά λεπτό, και θερμοκρασία 450οC. 

 

 

Εικόνα 5.13. Καμπύλες ρεύματος – τάσης έως 500 κύκλους της επίστρωσης για χρόνο 10 λεπτά με ροή 
οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό, και θερμοκρασία 450οC. 

Για τις επιστρώσεις που έγιναν για χρόνους από 10 λεπτά έως 20 λεπτά πραγματοποιήθηκαν 

μέχρι και 500 κύκλοι. Όπως φαίνεται στην εικόνα 5.13,  για την επίστρωση των 10 λεπτών 

υπάρχει γήρανση του δείγματος μέσα στον ηλεκτρολύτη μετά από 250 κύκλους, όπως 
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προκύπτει από  τις μετρήσεις κυκλικής βολταμετρίας. Με τον όρο γήρανση μπορεί να 

αποδοθεί το γεγονός ότι κάποια ποσότητα ιόντων μετά την εισαγωγή τους στην επίστρωση 

εγκλωβίζονται εκεί και δεν μπορούν να εξαχθούν [9]. Σαν αποτέλεσμα, σε κάθε κύκλο που 

περνάει έχουν την δυνατότητα να εισαχθούν λιγότερα ιόντα και η διαδικασία να μην μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως πλήρως αντιστρέψιμη.  Στην εικόνα φαίνεται ότι μετά από 250 κύκλους 

οι καμπύλες ρεύματος – τάσης που δημιουργούνται είναι διαφορετικές από αυτή του 

πρώτου κύκλου, το οποίο συμβαίνει λόγω της γήρανσης της επίστρωσης. Σαν αποτέλεσμα 

φαίνεται ότι τα ακρότατα που παρατηρούνται μετατοπίζονται το οποίο αποδίδεται στην μη 

αναστρεψιμότητα [10]. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και για την επίστρωση των 20 

λεπτών, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό, καθώς υπάρχει μία αρκετά μικρότερη γήρανση μετά 

από 250 κύκλους όπως φαίνεται στην εικόνα 5.15. 

 

 

Εικόνα 5.14. Καμπύλες ρεύματος – τάσης έως 500 κύκλους της επίστρωσης για χρόνο 15 λεπτά με ροή 
οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό, και θερμοκρασία 450οC. 
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Εικόνα 5.15. Καμπύλες ρεύματος – τάσης έως 500 κύκλους της επίστρωσης για χρόνο 20 λεπτά με ροή 
οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό, και θερμοκρασία 450οC. 

 

Η πιο σταθερή επίστρωση, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.14, ήταν αυτή των 15 λεπτών για την 

οποία δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου γήρανση ακόμα και μετά από 500 κύκλους. Τα ακρότατα 

που εμφανίζονται στις καμπύλες περίπου στα -0.5 volt αποδίδονται στην εισαγωγή και 

εξαγωγή ιόντων Li+, που συνοδεύεται από απόκτηση ή απώλεια ενός ηλεκτρονίου [11]. Όταν 

τα ιόντα λιθίου εισάγονται μέσα στο τριοξείδιο του βολφραμίου η επίστρωση χρωματίζεται 

μπλε ενώ όταν εξάγονται αποχρωματίζεται ξανά. Στην εικόνα 5.16 φαίνεται ενδεικτικά η 

διαφορά από την αχρωμάτιστη στην χρωματισμένη κατάσταση της επίστρωσης WO3 για την 

εναπόθεση των 10 λεπτών. Στην περίπτωση που υπάρχει γήρανση του δείγματος, τα ιόντα 

που εισάγονται παγιδεύονται μέσα στο πλέγμα του τριοξειδίου του βολφραμίου και η 

επίστρωση δεν αποχρωματίζεται πλήρως. Η διαδικασία χρωματισμού – αποχρωματισμού 

μπορεί να παρασταθεί σύμφωνα με την εξίσωση 5.1. 

WO3 (transparent) + xLi++ + xe- ↔ LixWO3 (blue)                                           5.1 

Συνεχίζοντας τις μετρήσεις κυκλικής βολταμετρίας, στις εικόνες 5.17 με 5.20 φαίνονται οι 

καμπύλες ρεύματος – χρόνου για τις παραπάνω επιστρώσεις. Για την επίστρωση 5 λεπτών 

μπορεί να παρατηρηθεί ότι τα ρεύματα είναι πολύ μικρά λόγω της διάλυσης του φιλμ μέσα 

στον ηλεκτρολύτη και για αυτό το λόγο δεν συνέχισαν οι μετρήσεις για περισσότερο από 1 

κύκλο.  
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Εικόνα 5.16. Χρωματισμένη (αριστερά) και αχρωμάτιστη (δεξιά) κατάσταση της  επίστρωσης με 
θερμοκρασία υποστρώματος 450οC, ροή οξυγόνου μέσα από τον αντιδραστήρα 0.05 λίτρα ανά λεπτό  
και χρόνο 10 λεπτά. 

 

Εικόνα 5.17. Καμπύλες ρεύματος – χρόνου της επίστρωσης για χρόνο 5 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.05 
λίτρα ανά λεπτό, και θερμοκρασία 450οC. 

Προχωρώντας στην επίστρωση των 10 λεπτών παρατηρείται ότι όπως και στις μετρήσεις 

ρεύματος – τάσης έτσι και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει γήρανση του δείγματος με την πάροδο 

των κύκλων. Αυξάνοντας περισσότερο τον χρόνο της εναπόθεσης στα 15 λεπτά, η επίστρωση 

έχει πολύ καλή σταθερότητα και επαναληψιμότητα, ενώ φτάνοντας στην επίστρωση των 20 

λεπτών, πάλι αρχίζει να υπάρχει μια μικρή γήρανση του δείγματος. Αυτό θα μπορούσε να 

αποδοθεί στην αλλαγή της προτιμητέας κατεύθυνσης ανάπτυξης, καθώς σύμφωνα με τις 
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μετρήσεις XRD έχει σχεδόν εξαφανιστεί η κορυφή (200) και έχει εμφανιστεί η (112), αλλά και 

στην αλλαγή της μορφολογίας. 

 

 

Εικόνα 5.18. Καμπύλες ρεύματος – χρόνου έως 500 κύκλους της επίστρωσης για χρόνο 10 λεπτά με ροή 
οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό, και θερμοκρασία 450οC. 

 

 

Εικόνα 5.19. Καμπύλες ρεύματος – χρόνου έως 500 κύκλους της επίστρωσης για χρόνο 15 λεπτά με ροή 
οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό, και θερμοκρασία 450οC. 
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Εικόνα 5.20. Καμπύλες ρεύματος – χρόνου έως 500 κύκλους της επίστρωσης για χρόνο 20 λεπτά με ροή 
οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό, και θερμοκρασία 450οC. 

Από τις καμπύλες αυτές, μπορεί να υπολογιστεί το φορτίο που εισέρχεται και εξέρχεται μέσα 

στο πλέγμα της επίστρωσης καθώς και τον χρόνο απόκρισης. Ο χρόνος απόκρισης ορίζεται 

ως ο χρόνος που χρειάζεται το ρεύμα να φτάσει στο 10% της μέγιστης τιμής και το φορτίο 

μπορεί να υπολογιστή από το ολοκλήρωμα της καμπύλης του ρεύματος ως προς τον χρόνο 

[12]. Έτσι υπολογίστηκε για την επίστρωση των 10 λεπτών ότι το φορτίο που εισέρχεται και 

εξέρχεται είναι 4.03 και 1.63 mC/cm2 αντίστοιχα με χρόνους απόκρισης 19 και 14 

δευτερόλεπτα. Για την επίστρωση των 15 λεπτών το εισερχόμενο φορτίο βρέθηκε 4.11 

mC/cm2 ενώ το εξερχόμενο 3.80 mC/cm2 με χρόνους απόκρισης 13 και 7 δευτερόλεπτα 

αντίστοιχα και τέλος για την επίστρωση των 20 λεπτών βρέθηκε το εισερχόμενο φορτίο 4.30 

mC/cm2 με το εξερχόμενο να είναι μόνο 2.48 mC/cm2 και χρόνους απόκρισης 14 και 9 

δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Όπως μπορεί να παρατηρηθεί, το εισερχόμενο φορτίο και ο 

χρόνος για την εισαγωγή του, είναι πάντα μεγαλύτερα από το εξερχόμενο φορτίο και τον 

χρόνο εξαγωγής του αντίστοιχα, το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια ποσότητα 

φορτίου που εισάγεται παγιδεύεται μέσα στο πλέγμα και δεν μπορεί να εξαχθεί [11, 13]. 

Συγκρίνοντας τις τιμές των φορτίων μεταξύ τους, φαίνεται ότι όσο αυξάνεται ο χρόνος 

εναπόθεσης το εισερχόμενο φορτίο αυξάνεται γιατί υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες 

θέσεις για τα ιόντα λόγω του μεγαλύτερου πάχους, αλλά και λόγω του οι δομές στην 

επιφάνεια της επίστρωσης είναι μικρότερες, κάνοντάς την πιο πορώδη. Από την άλλη 

φαίνεται ότι η πιο αντιστρέψιμη λειτουργία παρουσιάζεται στην επίστρωση των 15 λεπτών. 

Η εκατοστιαία διαφορά μεταξύ του εισερχόμενου και του εξερχόμενου φορτίου είναι 59%, 



[163] 

 

8% και 42% για τις επιστρώσεις των 10, 15 και 20 λεπτών αντίστοιχα. Επίσης οι χρόνος 

απόκρισης είναι συγκρίσιμοι μεταξύ τους, με την επίστρωση των 15 λεπτών να είναι ελαφρώς 

γρηγορότερη. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επίστρωση είναι πολύ σταθερή στην πάροδο 

των σαρώσεων, είναι ενθαρρυντικό για τεχνολογικές εφαρμογές, στις οποίες η σταθερότητα 

είναι πολύ σημαντική. Η σταθερότητα της συγκεκριμένης επίστρωσης μπορεί να αποδοθεί 

στον καλύτερο σχηματισμό του τριοξειδίου του βολφραμίου σύμφωνα με την 

φασματοσκοπία Raman, όπου όλες οι κορυφές είναι πιο ξεκάθαρες. Οι παραπάνω τιμές 

αναφέρονται στα αποτελέσματα για τον πρώτο κύκλο. Όσο αυξάνονται οι κύκλοι, η 

επίστρωση παθαίνει γήρανση, και το φορτίο που εγκλωβίζεται μέσα στο πλέγμα δυσκολεύει 

την κίνηση των ιόντων γιατί καταλαμβάνει τις ελεύθερες θέσεις και έτσι το δείγμα σταματά 

να είναι αποδοτικό. Μετά από 250 κύκλους το φορτίο που εισέρχεται και εξέρχεται είναι 2.12 

και 1.41 mC/cm2, 3.45 και 2.45 mC/cm2, 3.40 και 2.01 mC/cm2 για τις επιστρώσεις 10, 15 και 

20 λεπτά αντίστοιχα με χρόνους απόκρισης να είναι 14 και 10sec, 13 και 6sec, 13 και 9sec 

αντίστοιχα.  Υπολογίζοντας την εκατοστιαία διαφορά για το φορτίο που εισάγεται από τον 

πρώτο έως των 250 κύκλο βγαίνει το συμπέρασμα ότι το φορτίο μειώνεται 47%, 16%, και 

20% για τις εναποθέσεις για 10, 15 και 20 λεπτά αντίστοιχα. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι η πιο 

σταθερή επίστρωση είναι αυτή των 15 λεπτών, για την οποία η μείωση του φορτίου μετά 

από 250 κύκλους εισαγωγής-εξαγωγής ιόντων είναι μόλις 16%. 

 

5.3.2 Επίδραση θερμοκρασίας εναπόθεσης 

Όπως φάνηκε στην προηγούμενη ενότητα, ο χρόνος εναπόθεσης για τον οποίο εμφανίστηκαν 

τα καλύτερα αποτελέσματα ήταν τα 15 λεπτά. Στη συνέχεια κρατήθηκε αυτός ο χρόνος 

σταθερός και μεταβλήθηκε η θερμοκρασία εναπόθεσης έτσι ώστε να μελετηθεί η επίδραση 

που έχει στις τελικές ιδιότητες της επίστρωσης. Έγιναν εναποθέσεις από 350 οC έως 550 οC 

κρατώντας την ροή οξυγόνου που φτάνει στον θάλαμο εναπόθεσης σταθερή ίση με 0.05 

λίτρα ανά λεπτό και την ροή αζώτου που περνά μέσα από τον bubbler του αντιδραστηρίου 

του βολφραμίου, με σκοπό την μεταφορά των ατμών στον αντιδραστήρα, ίση με 0.05 λίτρα 

ανά λεπτό. Τα πάχη των επιστρώσεων μετρήθηκαν και βρέθηκαν περίπου 50 και 60nm για 

τις επιστρώσεις των 450 και 550οC ενώ για την επίστρωση στους 350οC ήταν στα όρια του 

οργάνου μέτρησης, μικρότερο από 20nm. 

Στις εικόνες 5.21 με 5.23 φαίνονται τα διαγράμματα από το περιθλασίμετρο ακτίνων X για 

θερμοκρασίες 350 οC, 450 οC και 550 οC. Το εύρος που έχει εστιάσει είναι από 20ο έως 30ο, 

στο οποίο παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές κορυφές για το WO3. Στο υπόλοιπο εύρος έως  
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50ο υπάρχουν κορυφές μόνο από το υπόστρωμα και την θήκη αλουμινίου.  Όπως φαίνεται 

από τις εικόνες σε χαμηλή θερμοκρασία εναπόθεσης, 350οC, δεν υπάρχουν κορυφές 

τριοξειδίου του βολφραμίου οπότε η επίστρωση στην συγκεκριμένη θερμοκρασία 

εμφανίζεται να είναι άμορφη. Η κορυφή που παρουσιάζεται αντιστοιχεί σε κορυφή του 

υποστρώματος FTO. Στην ενδιάμεση θερμοκρασία, 450οC, παρουσιάζονται καθαρά οι τρεις 

χαρακτηριστικές κορυφές του τριοξειδίου του βολφραμίου στις 23.3ο, 23.8ο και 24.4ο, οι 

οποίες αντιστοιχούν όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη  ενότητα σε δείκτες Miller 

(002), (020) και (200), με την κατεύθυνση (002) να κυριαρχεί. 

 

 

Εικόνα 5.21. Ανάλυση XRD της επίστρωσης σε θερμοκρασία 350οC  για χρόνο 15 λεπτά με ροή οξυγόνου 
0.05 λίτρα ανά λεπτό. 

 

Όταν η θερμοκρασία εναπόθεσης αυξήθηκε στους 550οC παρουσιάστηκαν οι ίδιες κορυφές 

αλλά με την κορυφή στις 23.8ο με δείκτες Miller (020) αρκετά ενισχυμένη, και την κορυφή 

στις 24.4ο να έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Έτσι φαίνεται ότι η θερμοκρασία εναπόθεσης 

επηρεάζει όχι μόνο την κρυσταλλικότητα αλλά και την προτιμητέα κατεύθυνση ανάπτυξης. 
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Εικόνα 5.22. Ανάλυση XRD της επίστρωσης σε θερμοκρασία 450οC  για χρόνο 15 λεπτά με ροή οξυγόνου 
0.05 λίτρα ανά λεπτό. 

 

Εικόνα 5.23. Ανάλυση XRD της επίστρωσης σε θερμοκρασία 550οC  για χρόνο 15 λεπτά με ροή οξυγόνου 
0.05 λίτρα ανά λεπτό. 

Στις εικόνες 5.24 με 5.26 φαίνονται τα φάσματα Raman για τις παραπάνω επιστρώσεις σε 

διαφορετικές θερμοκρασίες. Οι μετρήσεις φασματοσκοπίας Raman έδειξαν ότι σε 

θερμοκρασία 350οC ο σχηματισμός τριοξειδίου του βολφραμίου είναι κακός και υπάρχει 

μόνο μια κορυφή τριοξειδίου του βολφραμίου στα 806cm-1 με χαμηλή ένταση. Η κορυφή 

γύρω στα 550cm-1 αντιστοιχεί στο υπόστρωμα όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη 

ενότητα.   
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Εικόνα 5.24. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης σε θερμοκρασία 350οC  για χρόνο 15 λεπτά με 
ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό. 

 

Εικόνα 5.25. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης σε θερμοκρασία 450οC  για χρόνο 15 λεπτά με 
ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό. 
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Εικόνα 5.26. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης σε θερμοκρασία 550οC  για χρόνο 15 λεπτά με 
ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό. 

 

Σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες το φάσμα που παρουσιάζεται αντιστοιχεί σε καθαρό 

μονοκλινές τριοξείδιο το βολφραμίου. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία η ένταση των κορυφών 

βελτιώνεται και γίνονται πιο στενές. 

Όπως στις μετρήσεις XRD που παρουσιάζεται αλλαγή στην προτιμητέα κατεύθυνση, και την 

αλλαγή των εντάσεων στην φασματοσκοπία Raman έτσι και στις εικόνες ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας σάρωσης αποτυπώνονται διαφορές στην μορφολογία αλλάζοντας την 

θερμοκρασία εναπόθεσης, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.27. Σε θερμοκρασίες έως 450οC, η 

μορφολογία είναι σχεδόν ίδια, με την επίστρωση στους 450οC να είναι πιο ομοιόμορφη και 

οι δομές να έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος, σε αντίθεση με αυτή των 350οC που οι δομές που 

παρουσιάζονται είναι πιο ανομοιόμορφες. Όταν η θερμοκρασία εναπόθεσης αυξήθηκε πάνω 

από τους 450οC, η μορφολογία της επίστρωσης άλλαξε από περίπου στρογγυλούς κόκκους 

που είναι σε χαμηλότερες θερμοκρασίες σε πολυγωνικούς και κοφτερούς κόκκους. Επίσης η 

επιφάνεια της επίστρωσης στην υψηλότερη θερμοκρασία εναπόθεσης είναι πολύ πιο 

πορώδης, δημιουργώντας στην ουσία μια πιο έντονα 3D επιφάνεια. Η αλλαγή αυτή στην 

μορφολογία μπορεί να αποδοθεί στην αλλαγή της προτιμητέας κατεύθυνσης όπως 

παρατηρήθηκε από τις μετρήσεις XRD και το οποίο έρχεται σε συμφωνία με την 

βιβλιογραφία [14]. 
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Εικόνα 5.27. Εικόνες SEM των επιστρώσεων για θερμοκρασία υποστρώματος  350οC  (πάνω αριστερά), 450 οC  

(πάνω δεξιά) και 550 οC (κάτω) για χρόνο 15 λεπτά και ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό. 

Τέλος, η ηλεκτροχημική συμπεριφορά των δειγμάτων μελετήθηκε με την κυκλική 

βολταμετρία, με τον τρόπο που αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα. 

Στις εικόνες 5.28 έως 5.30 φαίνονται οι καμπύλες ρεύματος – τάσης της κυκλικής 

βολταμετρίας για τις επιστρώσεις σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Στις επιστρώσεις με 

θερμοκρασία υποστρώματος 350οC, η ένταση του ρεύματος ήταν πολύ μικρή και ήταν εφικτό 

να πραγματοποιηθεί μόνο ένας κύκλος εισαγωγής – εξαγωγής ιόντων λιθίου, λόγω του ότι 

στην συγκεκριμένη θερμοκρασία έχει επιτευχθεί κακός σχηματισμός WO3. Όταν η 

θερμοκρασία εναπόθεσης αυξήθηκε στους 450οC, η επίστρωση ήταν πολύ σταθερή μέχρι και 

500 κύκλους όπως αποδείχτηκε και στην προηγούμενη ενότητα. Στην περίπτωση της 

εναπόθεσης στους 550οC η πυκνότητα του ρεύματος που παράγεται είναι μεγαλύτερη αλλά 

όσο περνάνε οι κύκλοι φαίνεται να υπάρχει μια μικρή γήρανση και μια μικρή μετατόπιση των 

κορυφών στις οποίες συμβαίνουν οι οξειδο – αναγωγικές αντιδράσεις το οποίο μπορεί να 

αποδοθεί στην κακή αναστρεψιμότητα [10]. 
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Εικόνα 5.28. Καμπύλη ρεύματος – τάσης της επίστρωσης με θερμοκρασία υποστρώματος 350οC  για 
χρόνο 15 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό. 

 

 

Εικόνα 5.29. Καμπύλες ρεύματος – τάσης έως 500 κύκλους της επίστρωσης με θερμοκρασία 
υποστρώματος  450οC  για χρόνο 15 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό. 
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Εικόνα 5.30. Καμπύλες ρεύματος – τάσης έως 500 κύκλους της επίστρωσης με θερμοκρασία 
υποστρώματος  550οC  για χρόνο 15 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό. 

Στη συνέχεια των ηλεκτροχημικών μετρήσεων έγιναν μετρήσεις ρεύματος – χρόνου με τον 

τρόπο που αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Τα αποτελέσματα φαίνονται στις 

εικόνες 5.31 με 5.33 από τις οποίες υπολογίστηκαν και το εισερχόμενο και εξερχόμενο 

φορτίο καθώς και ο χρόνος απόκρισης.  

 

Εικόνα 5.31. Καμπύλες ρεύματος – χρόνου της επίστρωσης με θερμοκρασία υποστρώματος 350οC  για 
χρόνο 15 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό. 
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Εικόνα 5.32. Καμπύλες ρεύματος – χρόνου της επίστρωσης με θερμοκρασία υποστρώματος 450οC  για 
χρόνο 15 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό. 

 

 

Εικόνα 5.33. Καμπύλες ρεύματος – χρόνου της επίστρωσης με θερμοκρασία υποστρώματος 550οC  για 
χρόνο 15 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό. 

Βρέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, πολύ μικρό εισερχόμενο και εξερχόμενο φορτίο για την 

επίστρωση που πραγματοποιήθηκε στους 350οC ίσο με 0.59 και 0.24mC/cm2 με χρόνους 

απόκρισης της τάξης των 120 δευτερολέπτων το οποίο μπορεί να αποδοθεί στον κακό 

σχηματισμό της επίστρωσης σε χαμηλή θερμοκρασία. Για την επίστρωση στους 550οC 
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βρέθηκε ότι το εισερχόμενο και εξερχόμενο φορτίο είναι ίσο με 5.17 και 3.03 mC/cm2 με 

χρόνους απόκρισης 17 και 10 δευτερόλεπτα αντίστοιχα για τον πρώτο κύκλο ενώ μετά από 

250 κύκλους το φορτίο βρέθηκε 3.99 και 1.97 mC/cm2 με χρόνους 14 και 12 δευτερόλεπτα. 

Για την επίστρωση στους 450οC βρέθηκε ότι το εισερχόμενο και εξερχόμενο φορτίο είναι ίσο 

με 4.11 και 3.80 mC/cm2 με χρόνους απόκρισης 13 και 7 δευτερόλεπτα αντίστοιχα για τον 

πρώτο κύκλο ενώ μετά από 250 κύκλους το φορτίο βρέθηκε 3.45 και 2.45 mC/cm2 με χρόνους 

13 και 6 δευτερόλεπτα. Συγκρίνοντας τις τιμές, φαίνεται ότι το φορτίο στους 550οC είναι 

μεγαλύτερο από αυτό της επίστρωσης που εναποτέθηκε στους 450οC. Αυτό μπορεί να 

αποδοθεί στο γεγονός ότι η επιφάνεια στην υψηλή θερμοκρασία είναι πιο πορώδης, οπότε 

τα ιόντα λιθίου βρίσκουν περισσότερες διαθέσιμες θέσεις όταν διαχέονται μέσα στο 

τριοξείδιο του βολφραμίου και η κίνηση τους γίνεται πιο εύκολα λόγω των κενών που 

υπάρχουν μεταξύ των δομών [15]. Παράλληλα όμως φαίνεται ότι ενώ υπάρχει η δυνατότητα 

εισαγωγής περισσότερων φορτίων, ο εγκλωβισμός τους είναι μεγαλύτερος με αποτέλεσμα 

με την πάροδο των κύκλων να παρουσιάζεται γήρανση της επίστρωσης. Έτσι, αν και η 

επίστρωση στους 450οC έχει την δυνατότητα να δέχεται λιγότερο φορτίο, είναι η πιο σταθερή 

στην πάροδο των κύκλων. 

 

5.3.3 Επίδραση της ροής O2 μέσα από τον θάλαμο εναπόθεσης 

Όπως φάνηκε στις προηγούμενες εναποθέσεις, η πιο σταθερή επίστρωση τριοξειδίου του 

βολφραμίου βρέθηκε να είναι αυτή των 15 λεπτών. Επίσης όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, 

φάνηκε ότι οι ηλεκτροχημικές ιδιότητες βελτιώνονται με αυτή των 550οC να έχει την 

καλύτερη επίδοση, αλλά τελικά, η πιο σταθερή παρέμεινε αυτή των 450οC. Σε αυτό το 

κομμάτι της εργασίας, σε μία προσπάθεια να βελτιωθεί η πιο σταθερή επίστρωση, η οποία 

είναι αυτή των 450οC για 15 λεπτά, θα παρουσιαστεί η επίδραση που έχει η ποσότητα 

οξυγόνου που φτάνει στον θάλαμο εναπόθεσης ανά λεπτό στις δομικές και ηλεκτροχημικές 

ιδιότητες του οξειδίου του βολφραμίου. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η μελέτη για ροές 

οξυγόνου 0.025, 0.05 και 0.1 λίτρα ανά λεπτό. Τα πάχη των επιστρώσεων βρέθηκαν 35, 50 

και 55nm αντίστοιχα. 

Στις εικόνες 5.34 με 5.36 φαίνονται οι μετρήσεις XRD των επιστρώσεων με διαφορετική ροή 

οξυγόνου μέσα στο θάλαμο εναπόθεσης.  
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Εικόνα 5.34. Ανάλυση XRD της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.025 λίτρα ανά λεπτό σε θερμοκρασία 
450οC  για χρόνο 15 λεπτά. 

 

Εικόνα 5.35. Ανάλυση XRD της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό σε θερμοκρασία 
450οC  για χρόνο 15 λεπτά. 
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Εικόνα 5.36. Ανάλυση XRD της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.1 λίτρα ανά λεπτό σε θερμοκρασία 450οC  
για χρόνο 15 λεπτά. 

Στην εικόνα 5.34 φαίνεται ότι για ροή οξυγόνου ίση με 0.025 λίτρα ανά λεπτό υπάρχουν οι 

δυο από τις τρεις χαρακτηριστικές κορυφές του τριοξειδίου του βολφραμίου στις 23.3ο και 

24.4ο με δείκτες Miller (002) και (200). Όσο αυξάνεται η ροή του οξυγόνου μέσα από τον 

θάλαμο εναπόθεσης (εικόνες 5.35 και 5.36) παρουσιάζεται και η τρίτη χαρακτηριστική 

κορυφή στις 23.8ο με δείκτες Miller (020) και επιπλέον η κορυφή στις 29ο με δείκτες Miller 

(112). Επίσης όσο αυξάνεται η ροή οξυγόνου φαίνεται ότι ενισχύεται η κορυφή στις 23.3ο 

ενισχύοντας την προτιμητέα κατεύθυνση ανάπτυξης (002). Τέλος η κορυφή που εμφανίζεται 

στις 26.6ο αντιστοιχεί σε κορυφή του υποστρώματος FTO με δείκτες Miller (110) [16]. 

Στην εικόνα 5.37 παρουσιάζεται το φάσμα από την φασματοσκοπία Raman για την 

επίστρωση με ροή οξυγόνου 0.050 λίτρα ανά λεπτό το οποίο αντιπροσωπεύει όλες τις 

επιστρώσεις αυτής της σειράς, καθώς όλες παρουσιάζουν το ίδιο φάσμα.  Οι κορυφές που 

παρουσιάζονται δηλώνουν την δημιουργία καλό-σχηματισμένου τριοξειδίου του 

βολφραμίου [6, 8]. 
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Εικόνα 5.37. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό σε 
θερμοκρασία 450οC  για χρόνο 15 λεπτά. 

 

Ο σχηματισμός καθαρού τριοξειδίου του βολφραμίου για όλες τις ροές οξυγόνου που 

μελετήθηκαν είχε σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό όμοιας μορφολογίας σε όλες τις 

περιπτώσεις. Στην εικόνα 5.38 φαίνονται οι εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης για 

τις επιστρώσεις που έγιναν με διαφορετική ροή οξυγόνου. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι η 

μορφολογία είναι σχεδόν ίδια και στις τρεις περιπτώσεις με τον σχηματισμό κόκκων. Μόνο 

στην περίπτωση της πολύ χαμηλής ροής οξυγόνου (0.025 λίτρα ανά λεπτό) οι κόκκοι έχουν 

μικρότερο μέγεθος και υπάρχει διαφοροποίηση από τις άλλες δύο ροές το οποίο μπορεί να 

δικαιολογηθεί αν συνδυαστεί με τις αναλύσεις XRD που στην περίπτωση των 0.025 λίτρα ανά 

λεπτό δεν υπήρχε η μία από τις τρεις χαρακτηριστικές κορυφές του τριοξειδίου του 

βολφραμίου, οπότε υπάρχει διαφορά στην κρυσταλλικότητα και στην προτιμητέα 

κατεύθυνση ανάπτυξης. 
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Εικόνα 5.38. Εικόνες SEM των επιστρώσεων με ροή οξυγόνου 0.025 λίτρα ανά λεπτό (πάνω αριστερά), 0.05 λίτρα 

ανά λεπτό (πάνω δεξιά) και 0.1 λίτρα ανά λεπτό (κάτω) για χρόνο 15 λεπτά και θερμοκρασία εναπόθεσης 
450οC. 

 

Αυτή η διαφοροποίηση που υπάρχει στην μικρότερη ροή οξυγόνου αναμένεται να έχει 

επιπτώσεις και στην ηλεκτροχημική συμπεριφορά των επιστρώσεων. Στις εικόνες 5.39 με 

5.41 φαίνονται οι μετρήσεις ρεύματος – τάσης της κυκλικής βολταμετρίας. Από αυτές 

φαίνεται ότι για τις επιστρώσεις που δημιουργήθηκαν με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό 

μέσα από τον αντιδραστήρα, υπάρχει πολύ καλή σταθερότητα στην διάρκεια των κύκλων και 

δεν υπάρχει σχεδόν καμία αλλαγή ακόμα και μετά από 500 κύκλους εισαγωγής – εξαγωγής 

ιόντων λιθίου. Στην περίπτωση που η ροή οξυγόνου είναι 0.1 λίτρα ανά λεπτό υπάρχει μία 

μικρή γήρανση με αποτέλεσμα να μειώνεται λίγο η πυκνότητα ρεύματος μετά από κάθε 

κύκλο. Στην περίπτωση της ροής οξυγόνου ίσης με 0.025 λίτρα ανά λεπτό, υπάρχει γήρανση 

του δείγματος, έτσι μετά από κάθε κύκλο, κάποια ποσότητα ιόντων παραμένει παγιδευμένη 

μέσα στο πλέγμα της επίστρωσης, με αποτέλεσμα  η πυκνότητα ρεύματος που 

παρουσιάζεται να είναι αισθητά μικρότερη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μετά από κάθε 

χρωματισμό η επίστρωση να μην αποχρωματίζεται πλήρως. Επίσης, όπως φαίνεται στην 
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εικόνα 5.39 υπάρχει μετατόπιση των μεγίστων το οποίο συμβαίνει σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία λόγω κακής αναστρεψιμότητας [10]. 

 

 

Εικόνα 5.39. Καμπύλες ρεύματος – τάσης έως 500 κύκλους της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.025 
λίτρα ανά λεπτό σε θερμοκρασία 450οC  για χρόνο 15 λεπτά. 

 

 

Εικόνα 5.40. Καμπύλες ρεύματος – τάσης έως 500 κύκλους της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα 
ανά λεπτό σε θερμοκρασία 450οC  για χρόνο 15 λεπτά. 
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Εικόνα 5.41. Καμπύλες ρεύματος – τάσης έως 500 κύκλους της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.1 λίτρα 
ανά λεπτό σε θερμοκρασία 450οC  για χρόνο 15 λεπτά. 

Για να υπολογιστούν οι ποσότητες της πυκνότητας φορτίου που εισάγεται και εξάγεται μέσα 

στο πλέγμα του τριοξειδίου του βολφραμίου πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις ρεύματος – 

χρόνου. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνονται στις εικόνες 5.42 με 5.44. 

 

Εικόνα 5.42. Καμπύλες ρεύματος – χρόνου έως 500 κύκλους της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.025 
λίτρα ανά λεπτό σε θερμοκρασία 450οC  για χρόνο 15 λεπτά. 
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Εικόνα 5.43. Καμπύλες ρεύματος – χρόνου έως 500 κύκλους της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.05 
λίτρα ανά λεπτό σε θερμοκρασία 450οC  για χρόνο 15 λεπτά. 

 

 

Εικόνα 5.44. Καμπύλες ρεύματος – χρόνου έως 500 κύκλους της επίστρωσης με ροή οξυγόνου 0.1 λίτρα 
ανά λεπτό σε θερμοκρασία 450οC  για χρόνο 15 λεπτά. 

 

Βρέθηκε για την επίστρωση των 0.025 λίτρα ανά λεπτό ότι το φορτίο που εισάγεται (8.09  mC 

/ cm2) είναι σχεδόν το διπλάσιο από αυτό που εξάγεται (4.17 mC / cm2 ) στον πρώτο κύκλο, 

το οποίο όπως αναφέρθηκε συμβαίνει γιατί μεγάλο μέρος του εισαγόμενου φορτίου 
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παγιδεύεται. Μετά από 250 κύκλους το φορτίο που εισάγεται και εξάγεται βρέθηκε 5.17 και 

3.10 mC / cm2 αντίστοιχα. Ο χρόνος απόκρισης για την συγκεκριμένη επίστρωση ήταν 26 και 

7 δευτερόλεπτα για την εισαγωγή και την εξαγωγή των φορτίων αντίστοιχα στον πρώτο 

κύκλο, ενώ μετά από 250 κύκλους 15 και 10 δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Όσο αυξάνεται η ροή 

οξυγόνου μέσα από τον θάλαμο εναπόθεσης από 0.05 λίτρα ανά λεπτό και πάνω, το φορτίο 

που εισάγεται παραμένει σχεδόν σταθερό. Το εισερχόμενο φορτίο για την επίστρωση που 

πραγματοποιήθηκε με ροή οξυγόνου ίση με 0.05 λίτρα ανά λεπτό είναι 4.11 mC / cm2 με 

χρόνο απόκρισης 13 δευτερόλεπτα ενώ το εξερχόμενο 3.80 mC / cm2 με χρόνο απόκρισης 7 

δευτερόλεπτα για τον πρώτο κύκλο, ενώ μετά από 250 κύκλους βρέθηκαν 3.45 και 2.45 

mC/cm2 με χρόνους 13 και 6 δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Τέλος για την επίστρωση με ροή 

οξυγόνου ίση με 0.1 λίτρα ανά λεπτό το εισερχόμενο φορτίο είναι 3.68 mC / cm2 με χρόνο 

απόκρισης 14 δευτερόλεπτα και το εξερχόμενο 2.68 mC / cm2 με χρόνο  9 δευτερόλεπτα για 

τον πρώτο κύκλο. Μετά από 250 κύκλους, η επίστρωση με ροή οξυγόνου ίση με 0.1 λίτρα ανά 

λεπτό παρουσίασε εισαγόμενο και εξαγόμενο φορτίο ίσο με 3.29 και 2.33 mC / cm2 

αντίστοιχα, με χρόνους απόκρισης 13 και 8 δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Το γεγονός ότι για 

μικρές ροές οξυγόνου υπάρχει μεγαλύτερο εισαγόμενο φορτίο θα μπορούσε να αποδοθεί 

στην χειρότερη κρυσταλλικότητα σύμφωνα με της μετρήσεις XRD, όπου σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία οι άμορφες επιστρώσεις βοηθάνε στην μεγαλύτερη εισαγωγή φορτίων λόγω 

των περισσότερων διαθέσιμων θέσεων που υπάρχουν σε αυτές. Ταυτόχρονα όμως ο 

εγκλωβισμός είναι μεγαλύτερος με αποτέλεσμα η  επίστρωση να μην έχει καλή 

επαναληψιμότητα. 

 

5.4 Οπτική απόδοση χρωματισμού 

Ολοκληρώνοντας τις ηλεκτροχρωμικές μετρήσεις, μια πολύ σημαντική παράμετρος είναι 

αυτή της απόδοσης χρωματισμού (coloration efficiency). Η τιμή αυτή μας δείχνει την 

μεταβολή του χρωματισμού σε σχέση με την πυκνότητα φορτίου που εισάγεται μέσα στο 

πλέγμα της επίστρωσης. Η απόδοση χρωματισμού ορίζεται ως το πηλίκο της μεταβολής της 

οπτικής πυκνότητας (ΔOD) προς την εισερχόμενη πυκνότητα φορτίου [17].  

Η μεταβολή της οπτικής πυκνότητας (optical density) ορίζεται ως: 

                                                   ΔΟD = log (
Tb

Tc
)                                                                          5.2 

Όπου Tb είναι η διαπερατότητα στην αχρωμάτιστη (bleached) κατάσταση και Tc η 

διαπερατότητα στην χρωματισμένη (colored) κατάσταση. 
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Έτσι η απόδοση χρωματισμού μπορεί να εκφραστεί μαθηματικά με τον τύπο: 

                                               η = 
ΔΟD

Q𝑖
                                                                                   5.3 

Όπου το ΔOD είναι η μεταβολή στην οπτική πυκνότητα και το Qi η εισερχόμενη πυκνότητα 

φορτίου. 

Από τις εναποθέσεις που έγιναν, επιλέχτηκαν οι επιστρώσεις με τα καλύτερα αποτελέσματα 

και τον πιο έντονο χρωματισμό κατά την διάρκεια της εισαγωγής φορτίου στην κυκλική 

βολταμετρία για τον υπολογισμό της οπτικής απόδοσης χρωματισμού. Ο τρόπος που έγινε η 

πειραματική διαδικασία ήταν ex situ. Δηλαδή αρχικά μετριέται η διαπερατότητα πριν τον 

χρωματισμό του δείγματος στο φασματόμετρο διαπερατότητας, στη συνέχεια τοποθετείται 

στην κυκλική βολταμετρία όπου γίνεται ο χρωματισμός με την εισαγωγή ιόντων λιθίου, 

βγαίνει από την κυκλική βολταμετρία και ξαναμετριέται η διαπερατότητα στην 

χρωματισμένη κατάσταση στο φασματόμετρο διαπερατότητας. Στις εικόνες 5.45 με 5.47 

φαίνονται οι καμπύλες διαπερατότητας πριν και μετά τον χρωματισμό για τις επιστρώσεις 

που έγιναν στους 450οC για χρόνο 15 λεπτά με ροή οξυγόνου 0.05 και 0.1 λίτρα ανά λεπτό 

καθώς και για τους 550οC με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό για χρόνο 15 λεπτά. 

 

 

Εικόνα 5.45. Καμπύλες διαπερατότητας για την χρωματισμένη και αχρωμάτιστη κατάσταση για την 
επίστρωση με  θερμοκρασία υποστρώματος  450οC,  με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό  και  χρόνο 
15 λεπτά. 



[182] 

 

 

Εικόνα 5.46. Καμπύλες διαπερατότητας για την χρωματισμένη και αχρωμάτιστη κατάσταση για την 
επίστρωση με  θερμοκρασία υποστρώματος  450οC,  με ροή οξυγόνου 0.1 λίτρα ανά λεπτό  και  χρόνο 
15 λεπτά. 

 

Εικόνα 5.47. Καμπύλες διαπερατότητας για την χρωματισμένη και αχρωμάτιστη κατάσταση για την 
επίστρωση με  θερμοκρασία υποστρώματος  550οC,  με ροή οξυγόνου 0.05 λίτρα ανά λεπτό  και  χρόνο 
15 λεπτά. 

Από τις καμπύλες αυτές βρέθηκε ότι η οπτική απόδοση χρωματισμού για την επίστρωση που 

πραγματοποιήθηκε στους 450οC με ροή οξυγόνου ίση με 0.05 λίτρα ανά λεπτό  ήταν 32.5 cm2 

/ C. Όταν η θερμοκρασία αυξήθηκε στους 550οC κρατώντας τις άλλες συνθήκες σταθερές, η 

απόδοση αυξήθηκε λίγο στα 38.8 cm2 / C. Τέλος όταν η θερμοκρασία ήταν 450οC και 



[183] 

 

αυξήθηκε η ροή οξυγόνου στα 0.1 λίτρα ανά λεπτό  η οπτική απόδοση αυξήθηκε στα 91.6 

cm2 / C. Η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη από αυτές των επιστρώσεων που αναπτύχθηκαν με 

Sol – Gel (64.25 cm2 / C) [18], εξάτμιση ατμών (61.3 cm2 / C) [19] και ηλεκτροφόρηση (42 cm2 

/ C) [20]. Η διαφορά αυτή μπορεί να αποδοθεί τόσο στην διαφορετική προτιμητέα 

κατεύθυνση αλλά και στην διαφορετική μορφολογία. Το ότι η επίστρωση στους 450οC με 0.1 

λίτρα ανά λεπτό ροή οξυγόνου εμφανίζει την μεγαλύτερη οπτική απόδοση οφείλεται στο 

γεγονός ότι υπάρχει μεγαλύτερη χρωματική μεταβολή με την εισαγωγή λιγότερων φορτίων. 

Αυτό μπορεί να αποδοθεί στον καλό σχηματισμό τριοξειδίου του βολφραμίου σύμφωνα με 

τις μετρήσεις Raman αλλά και στην καλή κρυσταλλικότητα που εμφανίζει σύμφωνα με τις 

μετρήσεις XRD. Τέλος, το ότι στους 550οC η οπτική απόδοση είναι μειωμένη μπορεί να 

αποδοθεί στην διαφορετική μορφολογία που εμφανίζεται, και στην διαφορετική προτιμητέα 

κατεύθυνση ανάπτυξης που αν και επιτρέπει μεγαλύτερη εισαγωγή φορτίου, η μεταβολή του 

χρωματισμού είναι μικρότερη. 

Στην εικόνα 5.48 φαίνεται μια χαρακτηριστική φωτογραφία από τον χρωματισμό – 

αποχρωματισμό της επίστρωσης κατά την διάρκεια της διαδικασίας κυκλικής βολταμετρίας 

για την επίστρωση που πραγματοποιήθηκε στους 450οC με ροή οξυγόνου μέσα από τον 

αντιδραστήρα 0.1 λίτρα ανά λεπτό  και χρόνο 15 λεπτά. 

 

 

Εικόνα 5.48. Χρωματισμένη (αριστερά) και αχρωμάτιστη (δεξιά) κατάσταση της  επίστρωσης με 
θερμοκρασία υποστρώματος 450οC, ροή οξυγόνου μέσα από τον αντιδραστήρα 0.1 λίτρα ανά λεπτό  
και χρόνο 15 λεπτά. 
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5.5 Συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετήθηκαν οι επιστρώσεις του τριοξειδίου του βολφραμίου με το 

σύστημα χημικής εναπόθεσης ατμών σε χαμηλή πίεση. Οι επιστρώσεις έγιναν πάνω σε 

υπόστρωμα γυαλιού με προ – εναποτεθειμένη επίστρωση διοξειδίου του κασσιτέρου με 

προσμίξεις φθορίου (FTO). Το αντιδραστήριο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το tungsten 

hexacarbonyl (W(CO)6) ως πηγή βολφραμίου. 

Έγιναν επιστρώσεις αλλάζοντας τις συνθήκες εναπόθεσης με σκοπό να βρεθεί η επίδραση 

που έχει κάθε μία από αυτές στις δομικές, μορφολογικές και ηλεκτροχρωμικές ιδιότητες της 

επίστρωσης. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η επίδραση που έχουν ο χρόνος εναπόθεσης, η 

θερμοκρασία εναπόθεσης και η ποσότητα οξυγόνου που φτάνει στον αντιδραστήρα ανά 

λεπτό. Τα βασικά συμπεράσματα είναι: 

 Η κρυσταλλικότητα, η προτιμητέα κατεύθυνση ανάπτυξης και η μορφολογία των 

επιστρώσεων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ηλεκτροχημική συμπεριφορά. 

 Στις περιπτώσεις με προτιμητέα κατεύθυνση την (002) η δομές που σχηματίστηκαν 

ήταν όμοιες ενώ όταν αυτή άλλαξε σε (020) η μορφολογία ήταν διαφορετική κάτι 

που επηρέασε την απόκριση των επιστρώσεων.  

 Όταν η προτιμητέα κατεύθυνση ήταν η (020) η μορφολογία παρουσιάστηκε πιο 

πορώδης, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη εισαγωγή φορτίων, αλλά και την 

ταυτόχρονη αύξηση της γήρανσης. 

Στην περίπτωση των εναποθέσεων με διαφορετικό χρόνο, βρέθηκε ότι όσο αυξάνεται ο 

χρόνος εναπόθεσης, το πάχος αυξάνεται και η κρυσταλλικότητα βελτιώνεται. Επίσης, ο 

χρόνος εναπόθεσης επηρεάζει την μορφολογία. Όσο αυξάνεται, η δομές πάνω στην 

επιφάνεια γίνονται μικρότερες και ομοιόμορφες. Τα παραπάνω επηρεάζουν την 

ηλεκτροχημική και ηλεκτροχρωμική συμπεριφορά των επιστρώσεων που με την αύξηση του 

χρόνου βελτιώνεται. Για χρόνο εναπόθεσης 5 λεπτών δεν παρουσιάστηκαν κορυφές 

τριοξειδίου του βολφραμίου, και η εναπόθεση διαλύεται μέσα στον ηλεκτρολύτη κατά την 

διάρκεια της κυκλικής βολταμετρίας. Όταν αυξήθηκε ο χρόνος εναπόθεσης μέχρι τα 15 

λεπτά, η κρυσταλλικότητα βελτιώθηκε και εμφανίστηκε από το XRD και το Raman καθαρό 

μονοκλινές τριοξείδιο του βολφραμίου. Η εμφάνιση του τριοξειδίου του βολφραμίου είχε 

σαν αποτέλεσμα η επίστρωση να είναι πολύ σταθερή στον χρωματισμό και αποχρωματισμό, 

μέχρι και 500 κύκλους. Τέλος στην περίπτωση των 20 λεπτών παρατηρήθηκε ότι βελτιώθηκε 

η προτιμητέα κατεύθυνση (002) αλλά υπήρχε μείωση των υπολοίπων κορυφών που 

παρουσιάστηκαν στα 15 λεπτά. Η επίδραση που είχε στην ηλεκτροχρωμική συμπεριφορά 

ήταν να υπάρχει πιο γρήγορη γήρανση του δείγματος.  
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Στη συνέχεια κρατήθηκε η συνθήκη χρόνου με την πιο σταθερή συμπεριφορά και μελετήθηκε 

η επίδραση που έχει η θερμοκρασία εναπόθεσης στις ιδιότητες του δείγματος. Βρέθηκε ότι 

η θερμοκρασία επηρεάζει την κρυσταλλικότητα και την προτιμητέα κατεύθυνσης ανάπτυξης. 

Επίσης, αυξάνοντας την θερμοκρασία εναπόθεσης, υπάρχει αλλαγή στην μορφολογία. Για 

πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (350οC) ο σχηματισμός τριοξειδίου του βολφραμίου είναι κακός, 

αλλά όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, η ποιότητα και η κρυσταλλικότητα του WO3 

βελτιώνονται σύμφωνα με τις αναλύσεις XRD και Raman. Τα αποτελέσματα αυτά 

επιβεβαιώθηκαν από τις μετρήσεις κυκλικής βολταμετρίας σύμφωνα με τις οποίες, με την 

αύξηση της θερμοκρασίας εναπόθεσης η ηλεκτροχημική συμπεριφορά βελτιώνεται. Στους 

450οC η προτιμητέα κατεύθυνση είναι η (002) ενώ στους 550οC είναι η (020). Η μορφολογία 

όσο αυξάνεται η θερμοκρασία γίνεται πιο πορώδης και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

βοήθεια στην κίνηση των ιόντων μέσα στο τριοξείδιο του βολφραμίου με συνέπεια την 

αύξηση του φορτίου που εισάγεται. Η πιο σταθερή επίστρωση όπως φάνηκε από τις 

μετρήσεις ρεύματος – τάσης ήταν στους 450οC που δεν παρουσίασε σχεδόν καθόλου 

γήρανση μέχρι και 500 κύκλους. 

Τέλος μελετήθηκε η επίδραση που έχει η ποσότητα οξυγόνου που φτάνει στον θάλαμο 

εναπόθεσης ανά λεπτό στις ηλεκτροχρωμικές και δομικές ιδιότητες του υλικού. Σε αυτή την 

περίπτωση βρέθηκε ότι η κρυσταλλικότητα των επιστρώσεων και η μορφολογία σχεδόν 

παραμένει ανεπηρέαστη αλλά υπάρχει αλλαγή στην ηλεκτροχημική συμπεριφορά. Όταν η 

ροή οξυγόνου είναι πολύ μικρή φαίνεται ότι η επίστρωση που σχηματίζεται γερνάει πιο 

γρήγορα από αυτές με μεγαλύτερες ροές το οποίο μπορεί να αποδοθεί στο πάχος της 

επίστρωσης. Όσο περνάνε οι κύκλοι εισαγωγής-εξαγωγής ιόντων η επίστρωση γερνάει πιο 

εύκολα γιατί υπάρχει λιγότερο υλικό πάνω στο υπόστρωμα, οπότε και λιγότερες διαθέσιμες 

θέσεις για τα ιόντα. 

Η επίστρωση με την καλύτερη ηλεκτροχρωμική συμπεριφορά βρέθηκε ότι ήταν αυτή που 

έγινε στους 450οC με ροή οξυγόνου μέσα από τον θάλαμο εναπόθεσης ίση με 0.1 λίτρα ανά 

λεπτό  και χρόνο 15 λεπτά. Για αυτή την επίστρωση το εισερχόμενο φορτίο είναι 3.68 mC / 

cm2 με χρόνο απόκρισης 14 δευτερόλεπτα και οπτική απόδοση ίση με 91.6 cm2 / C. Οι τιμές 

αυτές είναι συγκρίσιμες με αυτές που υπάρχουν στην βιβλιογραφία [20, 21 – 23]. 
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Κεφάλαιο 6:  
Εναποθέσεις επιστρώσεων V2O5 με την 

μέθοδο της υδρόθερμης σύνθεσης 
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6.3 Εναποθέσεις επιστρώσεων πεντοξειδίου του 

βαναδίου (V2O5) για ηλεκτροχημικές εφαρμογές  

6.4 Συμπεράσματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[190] 

 

  



[191] 

 

6.1 Εισαγωγή 

Όπως παρουσιάστηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, το πεντοξείδιο του βαναδίου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε σημαντικές τεχνολογικές εφαρμογές όπως μπαταρίες [1] και 

ηλεκτροχρωμικές συσκευές [2]. 

Το πεντοξείδιο του βαναδίου εμφανίζεται σε διαφορετικές φάσεις όπως είναι η ορθορομβική 

(α-V2O5) [3-4] και η μονοκλινής (β-V2O5) [5]. Η πιο μελετημένη μορφή είναι η (α-V2O5), λόγω 

της ικανότητάς της να διατηρεί αμετάβλητη την χωρητικότητα κατά την διάρκεια κύκλων 

εισαγωγής – εξαγωγής φορτίων [6-7].  

Είναι επομένως σημαντικό να μελετηθεί και η φάση β-V2O5, που μπορεί να οδηγήσει σε 

ενδιαφέρουσες ηλεκτροχημικές εφαρμογές. Δεν υπάρχουν πολλές μελέτες για αυτή την 

μορφή του πεντοξειδίου του βαναδίου γιατί απαιτούνται δύσκολες συνθήκες εναπόθεσης, 

όπως υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις για να μετασχηματιστεί από α-V2O5 σε β-V2O5, οι 

οποίες αυξάνουν το κόστος [8]. Έχουν γίνει κάποιες επιστρώσεις β-V2O5 χρησιμοποιώντας 

τεχνικές sputtering [5, 9-10] και Sol-Gel [11-12] και στην συνέχεια θέρμανση σε υψηλές 

θερμοκρασίες. 

Η χαμηλού κόστους ανάπτυξη σε συνδυασμό με μια υψηλή αντοχή του υλικού παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο για την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα, κάτι που ενδεχόμενα να φέρει την 

υδρόθερμη σύνθεση σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τις εναποθέσεις με sputtering ή Sol-

Gel. Επίσης οι εναποθέσεις με υδρόθερμη σύνθεση μπορούν να γίνουν με μη τοξικά 

αντιδραστήρια και σε θερμοκρασία < 95ο C [13-15]. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή η 

τεχνική είναι ότι κατά τις εναποθέσεις σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, οι επιστρώσεις δεν 

έχουν καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα με αποτέλεσμα να μειώνεται η λειτουργικότητά τους. 

Στόχος στην συγκεκριμένη ενότητα είναι να χρησιμοποιηθεί μια απλή τεχνική για να 

αναπτυχθούν επιστρώσεις νάνο – δομών πεντοξειδίου του βαναδίου, με έμφαση στο 

μονοκλινές (β-V2O5), με καλή κρυσταλλικότητα, καλή και σταθερή κάλυψη της επιφάνειας 

του υποστρώματος καθώς και ομοιόμορφες δομές, με αποτέλεσμα μια καλή ηλεκτροχημική 

συμπεριφορά. 

Σε αυτό το κεφάλαιο επομένως θα παρουσιαστούν οι εναποθέσεις επιστρώσεων 

πεντοξειδίου του βαναδίου (V2O5) με την μέθοδο της υδρόθερμης σύνθεσης. Το 

αντιδραστήριο που χρησιμοποιήθηκε ως πηγή βαναδίου ήταν το ammonium metavanadate 

(NH4VO3) και στόχος ήταν η διερεύνηση του πως αλλάζουν οι ιδιότητες της επίστρωσης με 

την μεταβολή των παραμέτρων εναπόθεσης, έτσι ώστε να επιτευχθούν επιστρώσεις με 

βέλτιστη λειτουργικότητα. 
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Το υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε για τις εναποθέσεις ήταν υπόστρωμα γυαλιού με προ-

εναποτεθειμένη επίστρωση οξειδίου του κασσιτέρου με προσμίξεις φθορίου (FTO), το οποίο 

είναι αγώγιμο. 

Στη συνέχεια του κειμένου υπάρχει η μελέτη  της επίδρασης που έχει το pH του διαλύματος, 

και ο χρόνος της εναπόθεσης στις τελικές δομικές, μορφολογικές και ηλεκτροχημικές 

ιδιότητες των επιστρώσεων. Για τον έλεγχο της τιμής του pH χρησιμοποιήθηκαν οξέα, όπως 

το οξαλικό και κιτρικό οξύ. Χρησιμοποιώντας διαφορετικά οξέα όπως το υδροχλωρικό οξύ 

(HCl) ή το νιτρικό οξύ (HNO3), εμφανίζονται διαφορετικές φάσεις των οξειδίων του βαναδίου 

όπως το τριβαναδικό αμμόνιο (NH4V3O8) [16], με εξίσου σημαντικές ιδιότητες, που 

ξεφεύγουν όμως από τα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας. Ακόμα, χρησιμοποιώντας για 

αντιδραστήριο βαναδίου το V2O5 με την υδρόθερμη σύνθεση, μπορεί κάποιος να οδηγηθεί 

απ’ ευθείας σε ορθορομβικό πεντοξείδιο του βαναδίου [17]. 

Για τον χαρακτηρισμό τον επιστρώσεων που έγιναν, επιλέχτηκε μια σειρά από αναλυτικές 

τεχνικές που περιλαμβάνουν XRD, Raman spectroscopy, SEM και μετρήσεις κυκλικής 

βολταμετρίας. 

 

6.2 Πειραματική διαδικασία 

Για τις εναποθέσεις επιστρώσεων με υδρόθερμη σύνθεση απαιτείται εξοπλισμός με πολύ 

χαμηλό κόστος. Στην εικόνα 6.1 φαίνεται σχηματικά η διαδικασία που ακολουθείται για την 

επίτευξη των επιστρώσεων. 

 

 

Εικόνα 6.1. Διαδικασία σχηματισμού επιστρώσεων με την μέθοδο της υδρόθερμης σύνθεσης. 
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Όπως φαίνεται στην εικόνα 6.1, αρχικά υπάρχει το διάλυμα του αντιδραστηρίου που θα 

χρησιμοποιηθεί, το οποίο στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι διάλυμα που αποτελείται από 

100ml νερό και 0.48γρ ammonium metavanadate (NH4VO3). Για να ρυθμιστεί το pH του 

διαλύματος, μπαίνουν μέσα στο διάλυμα του αντιδραστηρίου μερικές σταγόνες του κατά 

περίπτωση οξέος με συγκεκριμένη συγκέντρωση, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή pH. 

Στη συνέχεια, αφού τοποθετηθεί το υπόστρωμα μέσα στο διάλυμα που έχει ετοιμαστεί και 

τοποθετηθεί μέσα σε ένα μπουκαλάκι Pyrex, αυτό σφραγίζεται αεροστεγώς και μπαίνει στον 

φούρνο στους 95οC για τον επιθυμητό χρόνο. Μέσα στον φούρνο λόγω θέρμανσης 

σχηματίζονται σωματίδια τα οποία επικάθονται και εναποτίθενται πάνω στο υπόστρωμα. Στη 

συνέχεια το υπόστρωμα με την επίστρωση βγαίνει από το διάλυμα και ξηραίνεται για 10 

λεπτά στους 95οC στον φούρνο.  

 

6.3 Εναποθέσεις επιστρώσεων οξειδίων του βαναδίου 

6.3.1 Επίδραση του είδους του οξέος 

Οι παράμετροι εναπόθεσης που μπορούν να αλλάξουν κατά την υδρόθερμη σύνθεση είναι 

διάφοροι, όπως η θερμοκρασία, τα αντιδραστήρια, το ρυθμιστικό οξύ και το pH του αρχικού 

διαλύματος. Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας μελετήθηκε η επίδραση που έχει το είδος του 

ρυθμιστικού οξέος που χρησιμοποιήθηκε, στις δομικές και ηλεκτροχημικές ιδιότητες των 

επιστρώσεων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά οξέα για την ρύθμιση του 

pH του διαλύματος, τα οποία ήταν υδροχλωρικό, κιτρικό και οξαλικό. 

Το αρχικό διάλυμα χωρίς την προσθήκη κάποιου οξέος είχε pH 6.5 και οι επιστρώσεις είχαν 

πολύ κακή πρόσφυση στο υπόστρωμα, με αποτέλεσμα να διαλύονται κατά την διάρκεια του 

ξεπλύματος. Με την προσθήκη του οξέος, το pH ρυθμίστηκε στην τιμή 6 χρησιμοποιώντας 

συγκέντρωση 0.5 Μ. 

Το υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν FTO και πριν την τοποθέτησή του στο διάλυμα, 

έγινε καθαρισμός αρχικά με προπανόλη, στην συνέχεια με ακετόνη και τέλος με απιονισμένο 

νερό. Η διάρκεια της εναπόθεσης επιλέχθηκε 24 ώρες και η θερμοκρασία διατηρήθηκε στους 

95οC. 

Χρησιμοποιώντας ως ρυθμιστικό του pH το υδροχλωρικό οξύ, η επίστρωση που 

σχηματίστηκε είναι τριβαναδικό αμμόνιο (NH4V3O8) [16]. Τα άλλα δύο οξέα όμως έδωσαν 

πεντοξείδιο του βαναδίου. 
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Εικόνα 6.2. Ανάλυση XRD της επίστρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου με pH αρχικού διαλύματος 6, 

χρησιμοποιώντας οξαλικό οξύ με συγκέντρωση ίση με C = 0.5M, για χρόνο εναπόθεσης 24 ώρες σε 

θερμοκρασία 95οC. 

 

Στις εικόνες 6.2 και 6.3 φαίνονται οι εικόνες XRD για τις επιστρώσεις που δημιουργήθηκαν 

με κιτρικό οξύ και οξαλικό οξύ ως ρυθμιστές του pH. 

 

Εικόνα 6.3. Ανάλυση XRD της επίστρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου με pH αρχικού διαλύματος 6, 

χρησιμοποιώντας κιτρικό οξύ με συγκέντρωση ίση με C = 0.5M, για χρόνο εναπόθεσης 24 ώρες σε 

θερμοκρασία 95οC. 
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Όπως φαίνεται από τις εικόνες 6.2 και 6.3, η φάση και η κρυσταλλικότητα επηρεάζεται από 

το οξύ που χρησιμοποιείται για την ρύθμιση του pH. Όταν χρησιμοποιείται το οξαλικό οξύ, 

οι κορυφές που εμφανίζονται αντιστοιχούν στο μονοκλινές πεντοξείδιο του βαναδίου εκτός 

από τις κορυφές στις 15.5ο, που αντιστοιχεί στην κατεύθυνση ανάπτυξης του ορθορομβικού 

πεντοξειδίου του βαναδίου με δείκτες Miller (200) [10], και τις 26.6ο που αντιστοιχεί στο 

υπόστρωμα FTO [18]. Οι κορυφές στις 12.8ο, 18.1ο, 25.1ο και 28ο αντιστοιχούν στην μονοκλινή 

φάση του πεντοξειδίου του βαναδίου με δείκτες Miller (200), (221), (330) και (241) 

αντίστοιχα [5,10]. Έτσι φαίνεται ότι υπάρχει μία μίξη των δύο φάσεων που παρουσιάστηκαν, 

με την φάση του μονοκλινούς πεντοξειδίου του βαναδίου να φαίνεται ότι υπερισχύει. 

Χρησιμοποιώντας το κιτρικό οξύ, από τις κορυφές του πεντοξειδίου του βαναδίου 

παρουσιάζεται μόνο αυτή στις 12.8ο που αντιστοιχεί στην μονοκλινή φάση του πεντοξειδίου 

του βαναδίου με δείκτες Miller (200). Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις XRD 

φαίνεται ότι χρησιμοποιώντας το οξαλικό οξύ επιτυγχάνεται επίστρωση με καλύτερη 

κρυσταλλικότητα σε σχέση με το κιτρικό οξύ. Στο κιτρικό οξύ παρουσιάστηκε μόνο μία 

κορυφή και αρκετά εξασθενημένη σε σχέση με αυτές που παρουσιάζονται στις εναποθέσεις 

με οξαλικό οξύ. 

Οι αναλύσεις από την φασματοσκοπία Raman έδειξαν ότι η επίστρωση που σχηματίζεται 

χρησιμοποιώντας το οξαλικό οξύ, για την ρύθμιση του pH του αρχικού διαλύματος, 

παρουσιάζει κορυφές με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τις επιστρώσεις με κιτρικό οξύ. 

Στην εικόνα 6.4 φαίνεται η ανάλυση από την φασματοσκοπία Raman για την επίστρωση με 

οξαλικό οξύ που έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα. 

Όλες οι κορυφές που εμφανίζονται αντιστοιχούν στο μονοκλινές β-V2O5 και είναι σε 

συμφωνία με την βιβλιογραφία με σφάλμα ±2cm-1 εκτός από την κορυφή στα 140cm-1 που 

αντιστοιχεί στο ορθορομβικό πεντοξείδιο του βαναδίου. Η κορυφή στα 1021 cm-1 αντιστοιχεί 

στις δονήσεις των δεσμών V=O [8]. Η κορυφή στα 728 cm-1 υπάρχει λόγω της παρουσίας 

ασύμμετρων δεσμών V – O – V, ενώ η κορυφή στα 438 cm-1 αντιστοιχεί στις δονήσεις των 

δεσμών V – O [8]. Οι κορυφές στα 96, 186 και 278 cm-1 αποδίδονται σε συμμετρία Αg [19]. 
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Εικόνα 6.4. Φασματοσκοπία Raman της επίστρωσης του μονοκλινούς πεντοξειδίου του βαναδίου με 

pH αρχικού διαλύματος 6, χρησιμοποιώντας οξαλικό οξύ με συγκέντρωση ίση με C = 0.5M, για χρόνο 

εναπόθεσης 24 ώρες σε θερμοκρασία 95οC. 

 

Στη συνέχεια τις ανάλυσης παρουσιάζονται στην εικόνα 6.5 οι εικόνες ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας σάρωσης για τις εναποθέσεις επιστρώσεων με pH αρχικού διαλύματος 6, 

χρησιμοποιώντας το οξαλικό οξύ και το κιτρικό οξύ ως ρυθμιστή pH. 

 

     

Εικόνα 6.5. Εικόνες SEM των επιστρώσεων με pH6 χρησιμοποιώντας ως ρυθμιστή pH το οξαλικό οξύ 

(αριστερά) και το κιτρικό οξύ (δεξιά) για χρόνο εναπόθεσης 24 ώρες σε θερμοκρασία 95οC. 
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Από τις εικόνες SEM φαίνεται καθαρά ότι αλλάζοντας το ρυθμιστικό οξύ, οι δομές και η 

μορφολογία αλλάζει εντελώς. Χρησιμοποιώντας το οξαλικό οξύ σχηματίζονται γεωμετρικές 

δομές αρκετών μικρομέτρων που περιπλέκονται μεταξύ τους. Σε αντίθεση με το οξαλικό οξύ, 

χρησιμοποιώντας το κιτρικό οξύ η επιφάνεια της επίστρωσης είναι ομαλή χωρίς να 

σχηματίζονται δομές με συγκεκριμένο σχήμα.  

 

Εικόνα 6.6. Καμπύλη ρεύματος – τάσης της επίστρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου, χρησιμοποιώντας 
το οξαλικό οξύ ως ρυθμιστικό του pH για χρόνο εναπόθεσης 24 ώρες σε θερμοκρασία 95οC. 

 

Εικόνα 6.7. Καμπύλη ρεύματος – τάσης της επίστρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου, χρησιμοποιώντας 
το κιτρικό οξύ ως ρυθμιστικό του pH για χρόνο εναπόθεσης 24 ώρες σε θερμοκρασία 95οC. 
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Στις εικόνες 6.6 και 6.7 φαίνονται οι μετρήσεις ρεύματος – τάσης από την κυκλική 

βολταμετρία των επιστρώσεων με διαφορετικό οξύ ως ρυθμιστικό του pH του διαλύματος. 

Όπως φαίνεται η επίστρωση με το οξαλικό οξύ δίνει μεγαλύτερα ρεύματα που σημαίνει ότι 

περισσότερο φορτίο μπορεί να εισέρχεται και να εξέρχεται μέσα στο πλέγμα του 

πεντοξειδίου του βαναδίου. Αυτή η παρατήρηση έρχεται σε συμφωνία με τις εικόνες SEM 

και XRD από τις οποίες φάνηκε ότι με το οξαλικό οξύ σχηματίζονται νάνο – δομές με 

αυξημένη κρυσταλλικότητα, με τις οποίες αυξάνεται η ενεργή επιφάνεια της επίστρωσης. Η 

επίστρωση που σχηματίστηκε με το κιτρικό οξύ, όχι μόνο παρουσίαζε μικρότερο ρεύμα, αλλά 

είχε και πολύ κακή προσκόλληση στο υπόστρωμα, καθώς μετά από μερικούς κύκλους 

εισαγωγής – εξαγωγής ιόντων, διαλύεται μέσα στον ηλεκτρολύτη. Για αυτή την επίστρωση 

βρέθηκε το εισερχόμενο φορτίο 1.98 mC / cm2 με χρόνο απόκρισης 114 δευτερόλεπτα ενώ 

το εξαγόμενο 0.09 mC / cm2 με χρόνο 60 δευτερόλεπτα. Αλλά και η επίστρωση που 

σχηματίζεται χρησιμοποιώντας το οξαλικό οξύ παθαίνει γήρανση με την πάροδο των 

σαρώσεων το οποίο μπορεί να φανεί και από τις μετρήσεις ρεύματος – χρόνου που έγιναν 

μέχρι και 500 κύκλους και φαίνονται στην εικόνα 6.8, το οποίο μπορεί να αποδοθεί στο ότι 

ένα μέρος των φορτίων εγκλωβίζεται μετά από κάθε εισαγωγή [16, 20] αλλά και στην 

σταδιακή διάλυση της επίστρωσης με την πάροδο των σαρώσεων. Το φορτίο που εισάγεται 

στον πρώτο κύκλο βρέθηκε 8.2mC/cm2 ενώ αυτό που εξάγεται 7.1 mC/cm2 με χρόνους 

απόκρισης 44 και 38 δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Μετά από 500 κύκλους τα φορτία που 

εισάγονται και εξάγονται βρέθηκαν 4.3 και 3.8 mC/cm2 με χρόνους απόκρισης 56 και 17 

δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Είναι ξεκάθαρο ότι λόγω της γήρανσης σε συνδυασμό με την 

σταδιακή διάλυσης της επίστρωσης στον ηλεκτρολύτη το φορτίο έχει μειωθεί σχεδόν στο 

μισό. Αν και το φορτίο που εισέρχεται μετά από κάποιους κύκλους είναι μικρότερο ο χρόνος 

που χρειάζεται είναι μεγαλύτερος λόγω της φθοράς της επίστρωσης που δυσκολεύει την 

κίνηση των ιόντων μέσα στο πλέγμα. 
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Εικόνα 6.8. Καμπύλες ρεύματος – χρόνου έως 500 κύκλους εισαγωγής – εξαγωγής ιόντων λιθίου, της 
επίστρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου, χρησιμοποιώντας το οξαλικό οξύ ως ρυθμιστικό του pH για 
χρόνο εναπόθεσης 24 ώρες σε θερμοκρασία 95οC. 

 

Στη συνέχεια της έρευνας, κρατήθηκε το οξαλικό οξύ ως ρυθμιστικό για το pH, καθώς έδωσε 

καλύτερα αποτελέσματα για τον σχηματισμό πεντοξειδίου του βαναδίου, και μελετήθηκε η 

επίδραση της τιμής του pH του αρχικού διαλύματος στις τελικές ιδιότητες των επιστρώσεων.  

 

6.3.2 Επίδραση της τιμής pH του αρχικού διαλύματος 

Σε αυτή την ενότητα της εργασίας θα παρουσιαστεί η επίδραση που έχει το pH του αρχικού 

διαλύματος στον σχηματισμό πεντοξειδίου του βαναδίου και στις ιδιότητες του. Το οξύ που 

επιλέχτηκε για την ρύθμιση του pH ήταν το οξαλικό οξύ και το pH του διαλύματος ρυθμίστηκε 

στις τιμές 4, 2.5 και 2. Τα αποτελέσματα για την τιμή pH 6 παρουσιάστηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα. Η διαδικασία σχηματισμού του αρχικού διαλύματος παραμένει η 

ίδια, η θερμοκρασία εναπόθεσης είναι 95οC και ο χρόνος εναπόθεσης 24 ώρες. 

Στις εικόνες 6.9 με 6.11 φαίνονται οι μετρήσεις XRD των επιστρώσεων για τις εναποθέσεις με 

διαφορετικές τιμές pH. 
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Εικόνα 6.9. Ανάλυση XRD της επίστρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου με pH αρχικού διαλύματος 2, 

χρησιμοποιώντας οξαλικό οξύ με συγκέντρωση ίση με C = 0.5M, για χρόνο εναπόθεσης 24 ώρες σε 

θερμοκρασία 95οC. 

 

Όπως φαίνεται από τις εικόνες XRD, οι κορυφές που εμφανίζονται στις επιστρώσεις με 

διαφορετικές τιμές pH είναι οι ίδιες, με ενισχυμένη την προτιμητέα κατεύθυνση (200) του 

μονοκλινούς πεντοξειδίου του βαναδίου αλλά και την κορυφή της ορθορομβικής φάσης να 

εμφανίζεται ελαττωμένη  σε σχέση με αυτές του μονοκλινούς. Επίσης όσο μειώνεται το pH 

του αρχικού διαλύματος, η κρυσταλλικότητα της επίστρωσης βελτιώνεται και οι κορυφές 

εμφανίζονται ενισχυμένες και πιο στενές. 
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Εικόνα 6.10. Ανάλυση XRD της επίστρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου με pH αρχικού διαλύματος 

2.5, χρησιμοποιώντας οξαλικό οξύ με συγκέντρωση ίση με C = 0.5M, για χρόνο εναπόθεσης 24 ώρες 

σε θερμοκρασία 95οC. 

 

 

Εικόνα 6.11. Ανάλυση XRD της επίστρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου με pH αρχικού διαλύματος 4, 

χρησιμοποιώντας οξαλικό οξύ με συγκέντρωση ίση με C = 0.5M, για χρόνο εναπόθεσης 24 ώρες σε 

θερμοκρασία 95οC. 
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Παρόμοια συμπεριφορά παρουσιάζεται και στις μετρήσεις Raman οι οποίες εμφανίζουν τις 

ίδιες κορυφές που παρουσιάστηκαν και για την επίστρωση με τιμή pH αρχικού διαλύματος 

ίση με 6 που παρουσιάστηκε στην ενότητα 6.3.1 και έρχονται σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα από τις μετρήσεις XRD για την παρουσία μονοκλινούς πεντοξειδίου του 

βαναδίου (β-V2O5). 

Συνεχίζοντας στις απεικονίσεις τις ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 6.12, όσο μικραίνει το pH του αρχικού διαλύματος, η τελική επίστρωση γίνεται πιο 

πυκνή και πιο ομοιόμορφη πάνω στην επιφάνεια του υποστρώματος. Οι δομές που 

σχηματίζονται για μικρά pH είναι ορθογώνια ραβδιά που περιπλέκονται μεταξύ τους 

αυξάνοντας των ενεργό χώρο για την εισαγωγή φορτίων, ενώ όσο αυξάνει το pH, υπάρχουν 

γεωμετρικές δομές αρκετών μικρομέτρων σε μορφή νιφάδας. 

 

   

    

Εικόνα 6.12. Εικόνες SEM των επιστρώσεων με τιμή pH αρχικού διαλύματος ίση με 2 (πάνω αριστερά), 

2.5 (πάνω δεξιά), 4 (κάτω αριστερά) και 6 (κάτω δεξιά), χρησιμοποιώντας ως ρυθμιστή pH το οξαλικό 

οξύ για χρόνο εναπόθεσης 24 ώρες σε θερμοκρασία 95οC. 
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Στις εικόνες 6.13 με 6.16 φαίνονται οι μετρήσεις κυκλικής βολταμετρίας ρεύματος – τάσης 

με βήμα σάρωσης 10mV/sec για εύρος τάσης από -1 έως 1 volt. Για τις επιστρώσεις 

παρουσιάζονται δύο κορυφές. Μια που αντιστοιχεί στην εισαγωγή φορτίων περίπου στα -

375mV και μια που αντιστοιχεί στην εξαγωγή των φορτίων περίπου στα +280mV. Επομένως 

η όλη διαδικασία γίνεται σε δύο βήματα. Ένα βήμα για την εισαγωγή των ιόντων λιθίου και 

ένα δεύτερο βήμα για την εξαγωγή των ιόντων. Μπορεί να υποτεθεί ότι όλα τα ιόντα V+5 που 

ανάγονται σε V+4, ανάγονται σε ένα βήμα γιατί υπάρχει μόνο μία ανοδική κορυφή, και 

αντίστροφα για την οξείδωση [21]. Στην κορυφή στα -375mV εισάγονται ιόντα Li+ και τα ιόντα 

V+5 ανάγονται σε V+4. Στην κορυφή στα +280mV τα ιόντα Li+ απομακρύνονται από την 

επίστρωση και τα ιόντα V+4 οξειδώνονται ξανά σε V+5. Ίδια συμπεριφορά παρατηρείται και 

στην βιβλιογραφία [22-25]. Η διαδικασία εισαγωγής – εξαγωγής ιόντων λιθίου στο 

πεντοξείδιο του βαναδίου μέσα στον ηλεκτρολύτη μπορεί να αποδοθεί με την παρακάτω 

οξειδοαναγωγική αντίδραση. 

       V2O5 + xLi+ + xe- ↔ LixV2O5                                                              6.1 

Από τις μετρήσεις κυκλικής βολταμετρίας φαίνεται ότι η πυκνότητα ρεύματος είναι 

μεγαλύτερη για τις επιστρώσεις που δημιουργήθηκαν με χαμηλό pH, οι οποίες 

παρουσιάζουν βελτιωμένη ηλεκτροχημική συμπεριφορά. Από την άλλη, όσο το pH του 

αρχικού διαλύματος αυξάνεται, η πυκνότητα ρεύματος μικραίνει και η επίστρωση έχει 

χειρότερη προσκόλληση στο υπόστρωμα με αποτέλεσμα μετά από μερικούς κύκλους να 

παρατηρείται απομάκρυνση του υλικού, και οι κορυφές στα διαγράμματα ρεύματος – τάσης 

να διακρίνονται λιγότερο, φτάνοντας στην τιμή pH 6 που δύσκολα παρατηρούνται. Με βάση 

αυτή την παρατήρηση αλλά και τα αποτελέσματα χαρακτηρισμού, μπορεί να πει κάποιος ότι 

η ποσότητα φορτίου που εισάγεται, αυξάνεται με την αύξηση της κρυσταλλικότητας των 

νάνο – δομών του μονοκλινούς πεντοξειδίου του βαναδίου και την αυξημένη ενεργή περιοχή 

στις επιφάνειες, οι οποίες δημιουργούνται για τις εναποθέσεις των επιστρώσεων με pH 

αρχικού διαλύματος ίσο με 2 και 2.5. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με την 

βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία όταν υπάρχουν καλοσχηματισμένες νάνο – δομές 

υπάρχει μικρή πυκνότητα με αυξημένη ενεργή επιφάνεια με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

καλύτερες ηλεκτροχημικές ιδιότητες [26].  

Για τις επιστρώσεις με τιμή pH αρχικού διαλύματος 2 και 2.5 φαίνεται ότι με την πάροδο των 

σαρώσεων οι κορυφές μετατοπίζονται το οποίο οφείλεται στην χαμηλή ηλεκτροχημική 

αναστρεψιμότητα [27], ενώ για μεγαλύτερες τιμές pH μετά από 250 κύκλους εισαγωγής – 
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εξαγωγής ιόντων λιθίου δεν ανιχνεύονται κορυφές το οποίο μπορεί να αποδοθεί στην φτωχή 

σταθερότητα της επίστρωσης, η οποία αρχίζει να διαλύεται μέσα στον ηλεκτρολύτη. 

Στην εικόνα 6.17 - 6.20 φαίνονται οι μετρήσεις ρεύματος – χρόνου έως 500 κύκλους για τις 

επιστρώσεις με διαφορετικές τιμές pH. Σε αυτές τις καμπύλες φαίνεται καθαρά ότι όσο 

περνάνε οι κύκλοι, υπάρχει γήρανση του δείγματος και η πυκνότητα ρεύματος πέφτει με την 

πάροδο των σαρώσεων. Από τις καμπύλες αυτές βρέθηκε ο χρόνος απόκρισης και το φορτίο 

που εισάγεται και εξάγεται, τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Το φορτίο που 

εισάγεται βρέθηκε μεγαλύτερο από αυτό που εξάγεται λόγω του εγκλωβισμού κάποιας 

ποσότητας ιόντων το οποίο συμφωνεί με την βιβλιογραφία [20, 28-29]. Σύμφωνα με τους 

Wen και Granqvist, όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 5, μια ποσότητα ιόντων 

εγκλωβίζεται μέσα στο πλέγμα της επίστρωσης, με αποτέλεσμα την γήρανση του δείγματος 

μετά από κάθε κύκλο εισαγωγής – εξαγωγής ιόντων, κάνοντας την επίστρωση λιγότερη 

αποδοτική μετά από κάθε κύκλο. Από τις τιμές του πίνακα 1 φαίνεται ότι όσο μειώνεται το 

pH του αρχικού διαλύματος το φορτίο που εισέρχεται αυξάνεται λόγω της μεγαλύτερης 

κάλυψης της επιφάνειας του υποστρώματος από την επίστρωση που την κάνει να είναι πιο 

πορώδης. Επίσης φαίνεται ότι μετά από 500 κύκλους σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει 

αισθητή μείωση του φορτίου που εισάγεται το οποίο οφείλεται και στην γήρανση αλλά και 

στην διάλυση της επίστρωσης μέσα στον ηλεκτρολύτη, η οποία για το pH 2 είναι περίπου 

35% και φτάνει μέχρι και στο 50% για το pH 6. Ακόμα, μπορεί να παρατηρηθεί ότι αν και με 

την πάροδο των σαρώσεων το φορτίο μικραίνει, οι χρόνοι απόκρισης αυξάνονται το οποίο 

ίσως να οφείλεται στην φθορά της επίστρωσης. Τέλος η σταθερότητα της ηλεκτροχημικής 

συμπεριφοράς των επιστρώσεων πεντοξειδίου του βαναδίου είναι πιο <<φτωχή>> σε σχέση 

με αυτή του τριοξειδίου του βολφραμίου που βρέθηκε στο κεφάλαιο 5, πιθανώς λόγω της 

σταδιακής διάλυσης της επίστρωσης στον ηλεκτρολύτη. 
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Εικόνα 6.13. Καμπύλη ρεύματος – τάσης της επίστρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου με τιμή pH 
αρχικού διαλύματος ίση με 2, χρησιμοποιώντας το οξαλικό οξύ ως ρυθμιστικό του pH για χρόνο 
εναπόθεσης 24 ώρες σε θερμοκρασία 95οC. 

 

 

Εικόνα 6.14. Καμπύλη ρεύματος – τάσης της επίστρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου με τιμή pH 
αρχικού διαλύματος ίση με 2.5, χρησιμοποιώντας το οξαλικό οξύ ως ρυθμιστικό του pH για χρόνο 
εναπόθεσης 24 ώρες σε θερμοκρασία 95οC. 
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Εικόνα 6.15. Καμπύλη ρεύματος – τάσης της επίστρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου με τιμή pH 
αρχικού διαλύματος ίση με 4, χρησιμοποιώντας το οξαλικό οξύ ως ρυθμιστικό του pH για χρόνο 
εναπόθεσης 24 ώρες σε θερμοκρασία 95οC. 

 

 

Εικόνα 6.16. Καμπύλη ρεύματος – τάσης της επίστρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου με τιμή pH 
αρχικού διαλύματος ίση με 6, χρησιμοποιώντας το οξαλικό οξύ ως ρυθμιστικό του pH για χρόνο 
εναπόθεσης 24 ώρες σε θερμοκρασία 95οC. 
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Πίνακας 1 

Τιμή 

pH 
Φορτίο (mC/cm2) Χρόνος απόκρισης (sec) 

 1ος κύκλος 500ος κύκλος 1ος κύκλος 500ος κύκλος 

 Εισαγωγή Εξαγωγή Εισαγωγή Εξαγωγή Εισαγωγή Εξαγωγή Εισαγωγή Εξαγωγή 

2 15.8 12.7 10.4 7.3 50 24 65 29 

         

2.5 14.2 12.4 9.3 6.6 38 27 60 34 

         

4 11.1 9.2 6.3 4.6 32 31 54 14 

         

6 8.2 7.1 4.3 3.8 44 38 56 17 

         

 

 

 

Εικόνα 6.17. Καμπύλες ρεύματος – χρόνου έως 500 κύκλους εισαγωγής – εξαγωγής ιόντων λιθίου, της 
επίστρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου με τιμή pH αρχικού διαλύματος ίση με 2, χρησιμοποιώντας το 
οξαλικό οξύ ως ρυθμιστικό του pH για χρόνο εναπόθεσης 24 ώρες σε θερμοκρασία 95οC. 
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Εικόνα 6.18. Καμπύλες ρεύματος – χρόνου έως 500 κύκλους εισαγωγής – εξαγωγής ιόντων λιθίου, της 
επίστρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου με τιμή pH αρχικού διαλύματος ίση με 2.5, χρησιμοποιώντας 
το οξαλικό οξύ ως ρυθμιστικό του pH για χρόνο εναπόθεσης 24 ώρες σε θερμοκρασία 95οC. 

 

 

Εικόνα 6.19. Καμπύλες ρεύματος – χρόνου έως 500 κύκλους εισαγωγής – εξαγωγής ιόντων λιθίου, της 
επίστρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου με τιμή pH αρχικού διαλύματος ίση με 4, χρησιμοποιώντας το 
οξαλικό οξύ ως ρυθμιστικό του pH για χρόνο εναπόθεσης 24 ώρες σε θερμοκρασία 95οC. 
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Εικόνα 6.20. Καμπύλες ρεύματος – χρόνου έως 500 κύκλους εισαγωγής – εξαγωγής ιόντων λιθίου, της 
επίστρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου με τιμή pH αρχικού διαλύματος ίση με 6, χρησιμοποιώντας το 
οξαλικό οξύ ως ρυθμιστικό του pH για χρόνο εναπόθεσης 24 ώρες σε θερμοκρασία 95οC. 

 

Η ποσότητα ιόντων που εισάγονται μπορεί να αυξηθεί επιπλέον με την αύξηση του χρόνου 

της εναπόθεσης σύμφωνα με μια διερεύνηση που έγινε. Πραγματοποιήθηκαν εναποθέσεις 

με pH 2 για χρόνο 48 ωρών ώστε να βελτιωθεί η ηλεκτροχημική συμπεριφορά. Για χρόνο 

μικρότερο από 24 ώρες, τα ρεύματα που καταγράφηκαν είναι μικρότερα και η ηλεκτροχημική 

συμπεριφορά μειωμένη. 

Τα αποτελέσματα, για τις επιστρώσεις 48 ωρών, από τις μετρήσεις περιθλασίμετρου ακτινών 

X και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης είναι παρόμοια με αυτά των 24 ωρών όπως 

φαίνεται στην εικόνα 6.21 με την κάλυψη της επιφάνειας του υποστρώματος από τις δομές 

που σχηματίζονται να είναι πιο πυκνή. 
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Εικόνα 6.21. Ανάλυση XRD (αριστερά) και εικόνα SEM (δεξιά) της επίστρωσης πεντοξειδίου του 
βαναδίου με τιμή pH αρχικού διαλύματος 2, χρησιμοποιώντας οξαλικό οξύ με συγκέντρωση ίση με C = 
0.5M, για χρόνο εναπόθεσης 48 ώρες σε θερμοκρασία 95οC. 

 

 Στις εικόνες 6.22 και 6.23 φαίνονται τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις κυκλικής 

βολταμετρίας. Στην εικόνα 6.22 φαίνεται η καμπύλη ρεύματος – τάσης και στην 6.23 οι 

καμπύλες ρεύματος – χρόνου έως 500 κύκλους. Από την καμπύλη της εικόνας 6.22 φαίνεται  

ότι τα ρεύματα έχουν αυξηθεί σε σχέση με αυτά της επίστρωσης των 24 ωρών. Επιπλέον, από 

τις καμπύλες ρεύματος – χρόνου φαίνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση η επίστρωση 

παθαίνει γήρανση με την πάροδο των σαρώσεων λόγω των ιόντων που εγκλωβίζονται, αλλά 

και γιατί η επίστρωση αρχίζει επίσης να διαλύεται μέσα στον ηλεκτρολύτη. Βρέθηκε ότι για 

την επίστρωση των 48 ωρών ο χρόνος απόκρισης για την εισαγωγή των ιόντων είναι 50 

δευτερόλεπτα ενώ για την εξαγωγή 20 δευτερόλεπτα, τιμές παρόμοιες με αυτές της 

επίστρωσης των 24 ωρών, ενώ το φορτίο που εισάγεται βρέθηκε σε αυτή την περίπτωση 26.4  

mC/cm2 ενώ αυτό που εξάγεται 23.9 mC/cm2, τιμές που είναι σχεδόν διπλάσιες από αυτές 

της επίστρωσης των 24 ωρών. Μετά από 500 κύκλους σε αυτή την περίπτωση τα φορτία που 

εισάγονται και εξάγονται βρέθηκαν 15.1 και 12.3 mC/cm2 με χρόνους απόκρισης 61 και 24 

δευτερόλεπτα αντίστοιχα.  

Σε αυτή την περίπτωση της εναπόθεσης των 48 ωρών οι ηλεκτροχημικές ιδιότητες 

παρουσιάστηκαν λίγο βελτιωμένες σε σχέση με την εναπόθεση των 24 ωρών. Παρόλα αυτά 

και σε αυτές τις εναποθέσεις υπάρχει σχετικά γρήγορη γήρανση λόγω του εγκλωβισμού των 

ιόντων μέσα στην επίστρωση με αποτέλεσμα μετά από κάθε κύκλο να παραμένει μία 

ποσότητα μέσα στο πλέγμα και η λειτουργικότητα της επίστρωσης να χειροτερεύει. Ακόμα, 

αν και η σταθερότητα της επίστρωσης για τις εναποθέσεις με τιμή pH αρχικού διαλύματος 

ίσο με 2 έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με τις μεγαλύτερες τιμές pH, και σε αυτή την 

περίπτωση παρατηρείται διάλυση της επίστρωσης μέσα στον ηλεκτρολύτη. Για αυτό τον 
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λόγω χρειάζεται περεταίρω έρευνα για την βελτίωση της σταθερότητας της επίστρωσης 

πάνω στο υπόστρωμα. 

 

Εικόνα 6.22. Καμπύλη ρεύματος – τάσης της επίστρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου με τιμή pH 
αρχικού διαλύματος ίση με 2, χρησιμοποιώντας το οξαλικό οξύ ως ρυθμιστικό του pH για χρόνο 
εναπόθεσης 48 ώρες σε θερμοκρασία 95οC. 

 

 

Εικόνα 6.23. Καμπύλες ρεύματος – χρόνου της επίστρωσης πεντοξειδίου του βαναδίου με τιμή pH 
αρχικού διαλύματος ίση με 2, χρησιμοποιώντας το οξαλικό οξύ ως ρυθμιστικό του pH για χρόνο 
εναπόθεσης 48 ώρες σε θερμοκρασία 95οC. 
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6.4 Συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετήθηκε η ανάπτυξη μείγματος φάσεων μονοκλινούς και 

ορθορομβικού πεντοξειδίου του βαναδίου ως υλικό για ηλεκτροχημικές εφαρμογές με την 

χρήση της υδρόθερμης σύνθεσης. Τα βασικά συμπεράσματα είναι: 

 Είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνονται επιστρώσεις μονοκλινούς πεντοξειδίου του 

βαναδίου σε τόσο χαμηλή θερμοκρασία, κάτι που είναι πολύ ενθαρρυντικό για 

περαιτέρω έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Βρέθηκε ότι το pH του αρχικού διαλύματος, όπως και το είδος του ρυθμιστικού του 

pH, επηρεάζει την σταθερότητα της επίστρωσης πάνω στο υπόστρωμα όπως και την 

μορφολογία της. 

Η τεχνική αυτή επιλέχθηκε καθώς ο εξοπλισμός που απαιτείται είναι χαμηλού κόστους και 

μπορεί εύκολα να  μεταφερθεί σε μεγάλη κλίμακα για βιομηχανική παραγωγή. Παράλληλα, 

με την υδρόθερμη σύνθεση μπορεί κάποιος να αλλάξει πολλές παραμέτρους με σκοπό να 

πετύχει τα αποτελέσματα που επιθυμεί. Από την άλλη, η επίτευξη επιστρώσεων με καλές και 

σταθερές ιδιότητες δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Το 

αντιδραστήριο βαναδίου που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ammonium metavanadate (NH4VO3). 

Το γεγονός ότι επιτεύχθηκαν επιστρώσεις με καλή κρυσταλλικότητα και ομοιόμορφη δομή 

με αυτή την τεχνική είναι πολύ ενθαρρυντικό. 

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετήθηκε η επίδραση που έχει το pH του αρχικού διαλύματος στις 

τελικές ιδιότητες της επίστρωσης χρησιμοποιώντας το οξαλικό οξύ για την ρύθμισή του, 

καθώς και ο χρόνος της εναπόθεσης. Επίσης έγινε έρευνα της επίδρασης του είδους του 

οξέος. 

Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι το οξαλικό οξύ δίνει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το 

κιτρικό οξύ ως προς την κρυσταλλικότητα αλλά και την ηλεκτροχημική συμπεριφορά. 

Παράλληλα, η προτιμητέα κατεύθυνση ανάπτυξης που κυριαρχεί είναι η (200), ενώ  

μορφολογικά, η επιφάνεια αποτελείται από συγκεκριμένες νάνο – δομές οι οποίες 

περιπλέκονται μεταξύ τους, αυξάνοντας έτσι την επιφάνεια που μένει ελεύθερη για την 

εισαγωγή φορτίων. Προχωρώντας στις μετρήσεις κυκλικής βολταμετρίας βρέθηκε ότι οι 

επιστρώσεις που παρασκευάστηκαν με οξαλικό οξύ άντεξαν μέχρι και 500 κύκλους 

εισαγωγής – εξαγωγής ιόντων λιθίου αλλά υπάρχει γήρανση των δειγμάτων μετά από την 

πάροδο περίπου 250 κύκλων, λόγω των ιόντων που εγκλωβίζονται μέσα στο πλέγμα του 

πεντοξειδίου του βαναδίου [28], και διάλυση της επίστρωσης στον ηλεκτρολύτη.  
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Στη συνέχεια μελετήθηκε η επίδραση που έχει η τιμή του pH στις επιστρώσεις και στις 

ιδιότητες τους. Βρέθηκε ότι σε τιμή pH 2, έχουμε βέλτιστα αποτελέσματα, καθώς βελτιώνεται 

η κρυσταλλικότητα, με προτιμητέα κατεύθυνση να παραμένει η (200). Παράλληλα, βρέθηκε 

ότι όσο μικραίνει η τιμή του pH,  το μέγεθος των νάνο – δομών γίνεται μικρότερο, η κάλυψη 

της επιφάνειας είναι πιο ομοιογενής και υπάρχουν περισσότερες σχηματισμένες δομές, 

αυξάνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τον ενεργό χώρο για την εισαγωγή των ιόντων λιθίου. 

Ειδικότερα, σε pH 2 έχουμε ομοιόμορφη κάλυψη της επιφάνειας με καλοσχηματισμένες 

νάνο – δομές και με καλή κρυσταλλικότητα το οποίο έρχεται σε συμφωνία με την 

βιβλιογραφία, κάτι που οδηγεί σε βέλτιστες  ηλεκτροχημικές ιδιότητες [26]. Από τις 

μετρήσεις κυκλικής βολταμετρίας για το δείγμα που αναπτύχθηκε με pH 2, βρέθηκε ότι η ο 

χρόνος απόκρισης για την εισαγωγή των φορτίων από τον ηλεκτρολύτη στην επίστρωση είναι 

κατά τον πρώτο κύκλο περίπου 50 δευτερόλεπτα ενώ για την εξαγωγή πίσω στον 

ηλεκτρολύτη είναι περίπου 25 δευτερόλεπτα, με τα αντίστοιχα φορτία να είναι 16 mC/cm2 

και 13 mC/cm2, με την μείωση να οφείλεται στην παγίδευση του φορτίου  μέσα στην 

επίστρωση [28], οπότε υπάρχει γήρανση του δείγματος. Μετά από την πάροδο 500 κύκλων 

οι τιμές των φορτίων έχουν μειωθεί αρκετά, ενώ αντίστοιχα, οι χρόνοι εισαγωγής/εξαγωγής 

φορτίου έχουν αυξηθεί.  

Οι τιμές του φορτίου που εισάγεται/εξάγεται σχεδόν διπλασιάστηκαν σημαντικά όταν 

αυξήθηκε ο χρόνος της εναπόθεσης από 24 ώρες σε 48, αν και τα αποτελέσματα από τον 

βασικό χαρακτηρισμό αλλά και οι χρόνοι εισαγωγής/εξαγωγής φορτίου παρέμειναν τα ίδια. 

Συγκρίνοντας  τις τιμές αυτές με τις τιμές από την βιβλιογραφία εξάγεται το συμπέρασμα ότι 

το φορτίο που εισάγεται είναι πολλαπλάσιο από αυτό της επίστρωσης V2O5 που 

παρασκευάστηκε με την μέθοδο CVD [30], και ίδιας τάξης, μεγέθους με την επίστρωση V2O5 

που παρασκευάστηκε με r.f. Sputtering [21]. Σε όλες τις περιπτώσεις το εισαγόμενο φορτίο 

είναι μεγαλύτερο από το εξαγόμενο το οποίο συμβαίνει γιατί κάποια ποσότητα ιόντων λιθίου 

εγκλωβίζονται μέσα στις δομές της επίστρωσης και δεν γυρίζουν πίσω στον ηλεκτρολύτη με 

αποτέλεσμα να υπάρχει γήρανση της επίστρωσης με την πάροδο των σαρώσεων. Ο λόγος 

αυτός σε συνδυασμό ότι με την πάροδο των σαρώσεων των κύκλων εισαγωγής – εξαγωγής 

ιόντων λιθίου η επίστρωση αρχίζει να διαλύεται μέσα στον ηλεκτρολύτη έχει σαν 

αποτέλεσμα την μείωση των ρευμάτων που παρατηρούνται κάνοντας την επίστρωση μη 

λειτουργική. 
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Κεφάλαιο 7:  
Σύνοψη αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα 

 

 

 

 

 

7.1 Εισαγωγή 

7.2 Σύνοψη αποτελεσμάτων – Μοντελοποίηση – 

Συμπεράσματα 
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7.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια σύνοψη και μοντελοποίηση των κύριων 

αποτελεσμάτων που βρέθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, με σκοπό την καλύτερη 

κατανόηση των φαινομένων που παρατηρήθηκαν και των συνεπαγόμενων συμπερασμάτων. 

Θα παρουσιαστούν διαγράμματα ροής σχετικά με τις διαδικασίες  εναπόθεσης που 

χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία θα απεικονίζουν πως μεταβάλλονται οι επιστρώσεις και οι 

ιδιότητές τους, αλλάζοντας τις συνθήκες εναπόθεσης. 

Τα διαγράμματα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων 

και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές εναποθέσεις, με σκοπό την 

βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων των επιστρώσεων. Παράλληλα, τα επιστημονικά 

συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την κατανόηση των 

φαινομένων και μηχανισμών που οδηγούν σε συγκεκριμένες λειτουργικότητες δομές 

οξειδίων μετάλλων.  

Τέλος, θα παρουσιαστούν προτάσεις για μελλοντικές μελέτες με σκοπό την βελτιστοποίηση 

των εναποθέσεων και την ποιότητα τους, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε πιο ελκυστική 

λειτουργικότητα. 

 

7.2 Σύνοψη αποτελεσμάτων – Μοντελοποίηση 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν, παρουσιάζεται η επίδραση των παραμέτρων 

εναπόθεσης στις βασικές θερμοχρωμικές ιδιότητες των επιστρώσεων που επιτεύχθηκαν στα 

κεφάλαια 3 και 4, και των αντίστοιχων ηλεκτροχρωμικών παραμέτρων των κεφαλαίων 5 και 

6. 

 

Στο σχήμα 7.1 φαίνεται ένα διάγραμμα ροής, από το οποίο γίνεται εμφανές τι είναι 

λειτουργικά επιθυμητό, καθώς και πως μπορεί να οδηγηθεί κάποιος στη βέλτιστη 

λειτουργικότητα μιας θερμοχρωμικής επίστρωσης σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

κεφαλαίων 3 και 4. Μια θερμοχρωμική επίστρωση χαρακτηρίζεται ως καλή όταν έχει μικρό 

πλάτος υστέρησης, χαμηλή θερμοκρασία μετάβασης και ταυτόχρονα παρουσιάζει μεγάλη 

μεταβολή της διαπερατότητας στο υπέρυθρο πάνω και κάτω από την θερμοκρασία 

μετάβασης. Όπως βρέθηκε, το πλάτος υστέρησης επηρεάζεται από την μορφολογία και την 

φάση της επίστρωσης. Για να υπάρχει στενό πλάτος υστέρησης πρέπει να υπάρχει η 

μονοκλινής φάση και η επιφάνεια να έχει ομοιόμορφες δομές ίσου μεγέθους. Όσον αφορά 

την θερμοκρασία μετάβασης, βρέθηκε ότι με τις χημικές τεχνικές μπορεί αυτή να μειωθεί 

μόνο με την επιτυχή εισαγωγή προσμίξεων W, και όσο μεγαλώνει το ποσοστό πρόσμιξης έως 
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μια συγκεκριμένη τιμή, η θερμοκρασία αυτή μειώνεται. Τέλος βρέθηκε ότι για να υπάρχει 

μεγάλη μεταβολή στην διαπερατότητα στο υπέρυθρο, πρέπει να υπάρχει η μονοκλινής 

φάση. Όσο καλύτερα σχηματισμένη είναι αυτή η φάση, τόσο η μεταβολή παρουσιάζεται 

βελτιωμένη. Τέλος για να επιτευχθούν επιστρώσεις με βέλτιστη λειτουργικότητα, πρέπει να 

υπάρχει συνδυασμός όλων αυτών των παραμέτρων. 

 

 

Εικόνα 7.1. Διάγραμμα ροής βελτιστοποίησης θερμοχρωμικών ιδιοτήτων. 

 

Για να επιτευχθεί αυτή η βελτιστοποίηση, έγινε μελέτη διαφόρων παραμέτρων της 

διαδικασίας εναπόθεσης, όπως παρουσιάστηκε στα κεφάλαια 3 και 4.  

Βρέθηκε, ότι για σταθερή θερμοκρασία εναπόθεσης, η φάση δεν επηρεάζεται από την ροή 

αζώτου μέσα από τον bubbler του βαναδίου.  Στην περίπτωση του αντιδραστηρίου vanadyl 

(V) triisopropoxide στους 450οC παρουσιάζεται μόνο η μονοκλινής φάση με βελτιωμένα 

χαρακτηριστικά, ενώ για μικρότερες θερμοκρασίες παρουσιάζεται μίξη φάσεων (εικόνα 7.2). 

Ακόμα, βρέθηκε ότι η αύξηση του χρόνου εναπόθεσης είχε σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση 

των φάσεων που παρουσιάζονται σε κάθε επιμέρους θερμοκρασία, κάτι που οδήγησε σε 

βελτιωμένη συμπεριφορά, αλλά και σε θερμοχρωμικότητα ακόμα και σε πολύ χαμηλές 

θερμοκρασίες (350οC) (εικόνα 7.2). 

Τέλος, η παρουσία προσμίξεων βολφραμίου είχε σαν αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της 

θερμοκρασίας μετάβασης. 



[221] 

 

 

Εικόνα 7.2. Διάγραμμα φάσεων σε συνάρτηση της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας το vanadyl (V) 

triisopropoxide ως αντιδραστήριο βαναδίου. 

Αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας το αντιδραστήριο vanadyl (IV) acetylacetonate, βρέθηκε η 

αύξηση της ροής οξυγόνου έχει σαν αποτέλεσμα την βελτίωση της μονοκλινής φάσης, στην 

περίπτωση που το υπόστρωμα είναι γυαλί με προ-εναποτεθειμένη επίστρωση SnO2, ενώ 

όταν χρησιμοποιήθηκε εύκαμπτο γυαλί η μονοκλινής φάση ενισχύεται με την μείωση της 

ροής (εικόνα 7.3). 

Ακόμα το υπόστρωμα επηρεάζει την κρυσταλλικότητα των εναποθέσεων και την προτιμητέα 

κατεύθυνση ανάπτυξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πειραμάτων. Βρέθηκε ότι 

χρησιμοποιώντας το υπόστρωμα SnO2 η κρυσταλλικότητα ήταν πολύ χαμηλή, ενώ στην 

περίπτωση του εύκαμπτου υποστρώματος γυαλιού η επίστρωση που εναποτίθεται είναι 

κρυσταλλική με ξεκάθαρη κατεύθυνση ανάπτυξης την (011). 

Βρέθηκε επίσης ότι το ιδανικό πάχος για βέλτιστη θερμοχρωμική συμπεριφορά είναι περίπου 

50nm, ενώ όσο πιο καλά σχηματισμένη είναι η μονοκλινής φάση τόσο η μεταβολή στην 

διαπερατότητα στο υπέρυθρο μεγαλώνει. 
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Εικόνα 7.3. Διάγραμμα φάσεων σε συνάρτηση της ροής οξυγόνου και του υποστρώματος χρησιμοποιώντας 

το vanadyl (IV) acetylacetonate ως αντιδραστήριο βαναδίου. 

Τέλος εισάγοντας προσμίξεις βολφραμίου βρέθηκε και σε αυτή την περίπτωση, ότι η 

θερμοκρασία μετάβασης μπορεί να μειωθεί και να φτάσει πολύ κοντά στην θερμοκρασία 

περιβάλλοντος και στις δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποστρωμάτων (εικόνα 7.4). 

 

Εικόνα 7.4. Διάγραμμα βέλτιστων θερμοκρασιών μετάβασης για τα διαφορετικά αντιδραστήρια. 

Προχωρώντας στις ηλεκτροχημικές ιδιότητες των υλικών που μελετήθηκαν, στο διάγραμμα 

ροής της εικόνας 7.5 φαίνεται, τι ιδιότητες χρειάζεται μια επίστρωση ώστε να χαρακτηριστεί 
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ως βέλτιστη αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθούν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. 

 

Εικόνα 7.5. Διάγραμμα ροής βελτιστοποίησης ηλεκτροχημικών ιδιοτήτων. 

 

Σε αυτό το διάγραμμα φαίνεται ότι οι ηλεκτροχημικές ιδιότητες επηρεάζονται, σύμφωνα με 

τα πειραματικά αποτελέσματα που βρέθηκαν στα κεφάλαια 5 και 6, από την 

κρυσταλλικότητα, το πάχος και την μορφολογία των επιστρώσεων.  

Για τις επιστρώσεις τριοξειδίου του βολφραμίου, η αλλαγή της προτιμητέας κατεύθυνσης 

ανάπτυξης βρέθηκε να επηρεάζει σημαντικά την σταθερότητα της επίστρωσης όπως και την 

ταχύτητα απόκρισης.  

Το πάχος πρέπει να είναι περίπου στα 60nm και η επιφάνεια να είναι πορώδης για να 

υπάρχουν περισσότερες κενές θέσεις για την εισαγωγή των φορτίων. 

Βρέθηκε ότι, η βέλτιστη προτιμητέα κατεύθυνση ανάπτυξης είναι η (002) στους 450οC, η 

οποία δίνει πιο σταθερές επιστρώσεις, ενώ χρόνος εναπόθεσης μεγαλύτερος ίσος από 15 

λεπτά οδηγεί στα επιθυμητά πάχη (εικόνα 7.6).  

Από την άλλη, η θερμοκρασία εναπόθεσης βρέθηκε να επηρεάζει την μορφολογία της 

επίστρωσης. Για ψηλές θερμοκρασίες (550οC) οι επιστρώσεις παρουσιάστηκαν πιο πορώδεις 



[224] 

 

με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη εισαγωγή φορτίων, αλλά ταυτόχρονα η προτιμητέα 

κατεύθυνση αλλάζει σε (020), κάτι που όπως φάνηκε οδηγεί σε χειρότερη σταθερότητα. 

 

Εικόνα 7.6. Σχηματική απεικόνιση επίδρασης θερμοκρασίας και χρόνου εναπόθεσης στα δομικά και 

μορφολογικά χαρακτηριστικά των επιστρώσεων WO3. 

 

Τελειώνοντας, στις εναποθέσεις πεντοξειδίου του βαναδίου που πραγματοποιήθηκαν με την 

υδρόθερμη σύνθεση, βρέθηκε ότι το είδος του οξέος και η τιμή του pH του αρχικού 

διαλύματος παίζουν σημαντικό ρόλο στις ηλεκτροχημικές ιδιότητες της επίστρωσης, όπως 

και στην σταθερότητά της. Βρέθηκε ότι το οξαλικό οξύ είναι το πιο κατάλληλο από αυτά που 

δοκιμάστηκαν για την ρύθμιση του pH του διαλύματος.  

Επίσης, σε μικρές τιμές του pH του αρχικού διαλύματος παρουσιάστηκε πιο ομοιόμορφη 

κάλυψη της επιφάνειας του υποστρώματος, και οι δομές που σχηματίστηκαν βρέθηκαν πιο 

μικρές και πιο πεπλεγμένες μεταξύ τους, δημιουργώντας έτσι μία τρισδιάστατη δομή, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της ενεργής περιοχής για την εισαγωγή των φορτίων. 

Επίσης, καταγράφηκε μείγμα φάσεων του πεντοξειδίου του βαναδίου, μονοκλινής και 

ορθορομβική, με την μονοκλινή να είναι ενισχυμένη σε μικρές τιμές του pH. Τέλος, 

αυξάνοντας τον χρόνο της εναπόθεσης βρέθηκε ότι η σταθερότητα της επίστρωσης 

βελτιώνεται (εικόνα 7.7). 
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Εικόνα 7.7. Σχηματική απεικόνιση της επίδρασης της τιμής του pH και του χρόνου εναπόθεσης στα 

μορφολογικά, δομικά και ηλεκτροχημικά χαρακτηριστικά των επιστρώσεων. 
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 Γενικά Συμπεράσματα 

 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα τις εργασίας, βρέθηκε ότι: 

 Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε το αντιδραστήριο vanadyl (V) triisopropoxide 

βρέθηκε ότι η θερμοκρασία εναπόθεσης έχει ισχυρή επίδραση στην φάση που 

εναποτίθεται. 

 Είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνονται επιστρώσεις με θερμοχρωμικές ιδιότητες 

σε θερμοκρασία 350οC με ένα σύστημα χημικής εναπόθεσης ατμών. 

 Οι επιστρώσεις διοξειδίου του βαναδίου πάνω σε υποστρώματα γυαλιού με προ-

εναποτεθειμένη επίστρωση SnO2 αν και έχουν πολύ χαμηλή κρυσταλλικότητα 

παρουσιάζουν πολύ καλές θερμοχρωμικές ιδιότητες. 

 Είναι πρώτη φορά που επιτυγχάνονται θερμοχρωμικές επιστρώσεις με σύστημα 

χημικής εναπόθεσης ατμών σε εύκαμπτα υποστρώματα. 

 Το είδος του υποστρώματος επηρεάζει την κρυσταλλικότητα των επιστρώσεων. 

Επίσης κάθε υπόστρωμα χρειάζεται την δική του παραμετρική μελέτη ώστε να 

επιτευχθούν οι επιθυμητές ιδιότητες. Στο υπόστρωμα με SnO2 η αύξηση της ροής 

οξυγόνου βοηθάει την ανάπτυξη μονοκλινούς VO2 ενώ στο εύκαμπτο γυαλί βοηθάει 

την ανάπτυξη μετασταθούς VO2. 

 Η θερμοκρασία μετάβασης μπορεί να ελεγχθεί και να μειωθεί με την προσθήκη 

προσμίξεων βολφραμίου. 

 Η παρουσία της μετασταθούς φάσης του VO2 έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της 

διαπερατότητας στην ημιαγώγιμη κατάσταση, κάτι που οδηγεί σε μικρότερη 

μεταβολή της διαπερατότητας μεταξύ των δύο καταστάσεων. 

 Όσο πιο ομοιόμορφη είναι η επιφάνεια τόσο πιο στενό είναι το πλάτος υστέρησης. 

 Η ηλεκτροχημική συμπεριφορά των επιστρώσεων επηρεάζεται από το πάχος των 

επιστρώσεων, την κρυσταλλικότητα καθώς και από την προτιμητέα κατεύθυνση 

ανάπτυξης. 

 Στις περιπτώσεις των επιστρώσεων τριοξειδίου του βολφραμίου, βρέθηκε ότι η 

προτιμητέα κατεύθυνση ανάπτυξης (002) δίνει πιο σταθερές επιστρώσεις, ενώ η 

(020), αν και προσφέρει πιο πορώδη επιφάνεια και μεγαλύτερη εισαγωγή φορτίου, 

παρουσιάζει πιο γρήγορα γήρανση. 

 Είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνονται εναποθέσεις μονοκλινούς πεντοξειδίου 

του βαναδίου σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. 
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 Στις περιπτώσεις των επιστρώσεων πεντοξειδίου του βαναδίου, η ενίσχυση της 

μονοκλινής φάσης που επιτυγχάνεται με την μείωση της τιμής του pH έχει σαν 

αποτέλεσμα καλύτερη κάλυψη της επιφάνειας με πιο μικρές δομές, δημιουργώντας 

μια τρισδιάστατη δομή που προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα για εισαγωγή 

φορτίου. Και σε συνδυασμό με την αύξηση του χρόνου εναπόθεσης προσφέρει 

καλύτερη σταθερότητα στην επίστρωση. 

 Η φάση των επιστρώσεων επηρεάζει σημαντικά τις ιδιότητες τους. Συγκεκριμένα, 

στις επιστρώσεις διοξειδίου του βαναδίου, τα θερμοχρωμικά αποτελέσματα 

βελτιώνονται όσο πιο καλά σχηματισμένη είναι η μονοκλινής φάση. Στις περιπτώσεις 

αυτές η μεταβολή της διαπερατότητας στο υπέρυθρο μεγιστοποιείται. Όταν υπάρχει 

μίξη από μονοκλινές και μετασταθές διοξείδιο του βαναδίου αυτή η διαφορά 

μειώνεται. Επίσης σε συνδυασμό με την μορφολογία βρέθηκε ότι όταν υπάρχει μόνο 

η μονοκλινής φάση και ομοιόμορφες δομές πάνω στο υπόστρωμα, το πλάτος 

υστέρησης είναι πιο στενό και η μετάβαση πιο απότομη. Στις επιστρώσεις 

πεντοξειδίου του βαναδίου βρέθηκε ότι όσο η βελτιώνεται η μονοκλινής φάση και 

υπερισχύει της ορθορομβικής, οι επιστρώσεις παρουσιάζουν βελτιωμένη 

ηλεκτροχημική συμπεριφορά και είναι πιο σταθερές. 

 Το πάχος και η μορφολογία των επιστρώσεων βρέθηκε να επηρεάζει τις 

θερμοχρωμικές ιδιότητες στις περιπτώσεις του διοξειδίου του βαναδίου και τις 

ηλεκτροχημικές στις περιπτώσεις του τριοξειδίου του βολφραμίου. Συγκεκριμένα, 

βρέθηκε να υπάρχει ένα βέλτιστο πάχος για το οποίο οι επιστρώσεις διοξειδίου του 

βαναδίου παρουσιάζουν βελτιωμένα θερμοχρωμικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό 

με καλή διαπερατότητα, και αντίστοιχα για τις επιστρώσεις τριοξειδίου του 

βολφραμίου οι ηλεκτροχημικές ιδιότητες παρουσιάζονται βελτιωμένες και οι 

επιστρώσεις πιο σταθερές. 
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Μελλοντική εργασία 

 

Σαν αποτέλεσμα της διδακτορικής διατριβής, προέκυψαν δεδομένες προτάσεις, οι οποίες θα 

μπορούσαν αφενός να βοηθήσουν σε περαιτέρω βελτιστοποίηση της χρωμικής 

λειτουργικότητας και αφετέρου να οδηγήσουν σε επίλυση επιστημονικών προβλημάτων που 

προέκυψαν από τις μέχρι τώρα μελέτες. 

 Βελτιστοποίηση της ομοιομορφίας σε επιστρώσεις διοξειδίου του βαναδίου που 

εναποτίθενται σε χαμηλές θερμοκρασίες, μέσω μετατροπής του συστήματος χημικής 

εναπόθεσης ατμών ατμοσφαιρικής πίεσης, έτσι ώστε το αέριο που εισέρχεται μέσα 

στον θάλαμο εναπόθεσης να φτάνει κάθετα στο υπόστρωμα, σε αντίθεση με το 

σύστημα που υπάρχει τώρα στο οποίο το αέριο εισέρχεται οριζόντια. Επίσης θα 

μπορούσε να υπάρξει ένα σύστημα ψύξης των τοιχωμάτων του αντιδραστήρα, γιατί 

παρατηρήθηκε ότι μεγάλο μέρος του αντιδραστηρίου εναποτίθεται στα τοιχώματα 

λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας τους. 

 Εκτενέστερη μελέτη της επίδρασης του υποστρώματος στις ιδιότητες της 

επίστρωσης, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στις επιστρώσεις με επιθυμητές ιδιότητες 

σε ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες, με απώτερο στόχο επιστρώσεις σε εύκαμπτα 

πλαστικά υποστρώματα, αλλά και επιστρώσεις σε άλλα υποστρώματα με 

συγκεκριμένες προ-εναποτεθειμένες δομές.  

 Διερεύνηση και άλλων αντιδραστηρίων. 

 Κατανόηση των μηχανισμών αλλαγής φάσης με χρήση φασματικών τεχνικών λέιζερ 

τύπου pump-probe. 

 Ολοκλήρωση ηλεκτροχρωμικών διατάξεων, αρχικά σε εργαστηριακή κλίμακα, έτσι 

ώστε να ελεγχθεί ποιες ιδιότητες των επιμέρους επιστρώσεων οδηγούν σε διατάξεις 

με βέλτιστη συμπεριφορά. Παράλληλα, ανάπτυξη επιστρώσεων σε μεγάλες 

επιφάνειες, οι οποίες θα μπορούν να λειτουργήσουν εκτός εργαστηρίου. 

 Τέλος, βελτιστοποίηση των διαδικασιών στην υδρόθερμη σύνθεση, καθώς αυτή 

μπορεί να προσφέρει ανάπτυξη επιστρώσεων σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, με 

στόχο την βελτιστοποίηση της σταθερότητας των επιστρώσεων πάνω στο 

υπόστρωμα. 


