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АНОТАЦІЯ 

Сабов Т. М. Іонно-стимульована трансформація структури та 

оптоелектричних параметрів хромогенних і фоточутливих шарів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

фізико-математичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.07 

“Фізика твердого тіла”. – Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. 

Лашкарьова НАН України, Київ, 2019. 

В дисертації викладено результати дослідження впливу іонної імплантації 

на структуру і функціональні властивості тонких плівок WO3, NiO, VOx та 

монокристалів InSb. Було розглянуто особливості синтезу тонких плівок 

перехідних металів методом магнетронного розпилення. Описано основні 

принципи модифікації матеріалів методом іонної імплантації. Наведено та 

охарактеризовано методи діагностики, які використовувались для дослідження 

фізичних параметрів об’єктів, технологічні методи формування приладових 

структур та функціональних матеріалів Розглянуто фізичні основи та засоби 

моделювання взаємодії іонних пучків з твердим тілом, і в якості робочої програми 

комп’ютерного моделювання обрано програму SRIM. Для кожного об’єкта 

дослідження визначено оптимальні режими (енергія, доза) іонно-променевої 

модифікації в залежності від товщини і стехіометрії імплантованих плівок. 

Проаналізовано  основні фактори, які слід враховувати для отримання якісних  

характеристик розподілу елементного та фазового складу шаруватих структур при 

вимірюваннях методами мас-спектрометрії. Відпрацьовано методику отримання  

кількісних характеристик, для чого було враховано ефекти: ефект матриці (зміна 

виходу іонів від типу матриці), залежності зміни швидкості розпилення матеріалу 

від параметрів падаючого іонного променю та впливу механічних напружень. 

Досліджено властивості тонких плівок WO3 та NiO, а також електрохромної 

комірки з електродами на їх основі. Велика увага приділялась встановленню 

залежностей оптичного пропускання електродів від дози введеного водню та 
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підбору електроліту. Дослідження проводились на аморфних та полікристалічних 

плівках WO3 і полікристалічних плівках NiO. 

Методом реактивного магнетронного розпилення отримувались плівки WO3 

та NiO з різною товщиною на підкладинках кремнію (для мас-спектрометричних 

вимірювань) та скла (для оптичних вимірювань). Температура підкладинок була в 

межах 30 0С-200 0С. Методом іонної імплантації в плівки вводились атоми водню 

з концентрацією в межах 1x1019-1x1022 см-3. Встановлено залежності оптичного 

пропускання електрохромних плівок від концентрації імплантованого водню. 

Виявлено, що для плівок NiO залежність має яскраво виражений максимум. 

Найбільший коефіцієнт пропускання мають плівки з вмістом водню 0,4-0,9 

атомних %. При такому вмісті водню пропускання плівки в 1,5-2 рази більше у 

порівнянні з плівками, що не містять водню або мають його значну кількість 

(>3%). Для плівок WO3 ефективні зміни пропускання відбуваються у діапазоні 

вмісту водню 1-10 %. Тобто, для максимальної ефективності зміни забарвлення 

плівок WO3 та NiO необхідна різна концентрація введених іонів Було 

розраховано, що для ефективної роботи даних плівок в одній електрохромній 

комірці товщина плівки NiO має бути в 6-10 раз більшою, ніж у плівок WO3. 

На практиці реалізувати таке співвідношення товщин плівок WO3/NiO не є 

доцільним, оскільки великі товщини NiO сильно зменшують загальне 

пропускання електрохромної комірки. Тому було створено комірку із 

співвідношенням товщин 1/3, яка мала конструкцію 

SiO2/ITO/WO3/електроліт/NiO/ITO/SiO2. Порівняно залежності зміни оптичного 

пропускання від часу включення електричного поля відповідної полярності   в 

процесі роботи електрохромної комірки з неоптимізованими та оптимізованими  

товщинами плівок. Показано, що оптимізація товщин дозволяє збільшити 

швидкодію електрохромної комірки у порівнянні з коміркою із співвідношенням 

товщин електродів 1/1. 

Було проведено дослідження роботи електрохромної комірки при 

використанні різних типів електролітів. Загалом було апробовано три групи:  

• Сіль-Вода-Загущувач 
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• Сіль-Пропілен карбонат-Загущувач 

• Іонна рідина 

Досліджено зміну пропускання електрохромної комірки з іонною рідиною в 

якості електроліту в процесі переключення на довжинах хвиль 470, 525 та 628 нм 

для. Розрахована ефективність забарвлення на довжині хвилі 628 нм склала 28,7 

см2/Кл.  

Встановлено, що електроліти, в яких використовується в якості розчинника 

вода призводять до руйнування електрохромних покриттів. Оскільки WO3 є не 

стійким в лужних середовищах, а NiO в кислотних, руйнування плівок може бути 

пов’язано із утворенням кислотного або лужного середовища в процесі 

перемикання електрохромного пристрою. Використання електроліту на основі 

пропілен карбонату призводило до виділення газу в процесі роботи. Це можна 

пов’язати з поглинанням пропілен карбонатом води з атмосфери. Вперше 

випробувано використання іонної рідини (метил-октилімідазолій 

тетрафторборату) в якості електроліту. Основною перевагою такого електроліту є 

те, що він являє собою розчин солі, а також є біологічно неактивним. 

Електрохромні комірки на його основі показали високу стабільність роботи: 

більше 1000 циклів переключення без деградації робочих параметрів. 

Було досліджено електричні та структурні характеристики плівок VOx, 

сформованих магнетронним напорошенням та після іонно-променевих обробок та 

відпалів. 

Особлива увага надавалась встановленню умов, необхідних для формування 

фази VO2 та синтезу тонких плівок з високим температурним коефіцієнтом опору. 

Було відпрацьовано технологічні параметри синтезу плівок VOx (0,2<x<1,5) з 

переважаючими фазами V2O3 та VO2.  

Після осадження плівок, методом SIMS аналізу визначався вміст кисню. 

Для плівки з х=0,2 було проведено модельний експеримент: розраховано 

необхідну (для досягнення x≈2) дозу імплантації кисню. Розрахована доза кисню 

склала 2х1017 см-2. Також було вирішено провести імплантації з меншою та 
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більшою дозами: 1х1017 см-2 , (x≈1,3) та 3е17 см-2, (x≈2,2) відповідно. Після 

імплантації плівок було проведено двостадійний відпал протягом 30 та 180 хв 

відповідно,  при температурі 320 оС на повітрі. 

Структура плівок VOx після іонної імплантації кисню та 

низькотемпературних термічних відпалів досліджувалась методом XRD. На XRD  

спектрах кутів 2θ в діапазоні 20o – 40o спостерігається частина гаусового 

розподілу спектру, характерного для аморфної VOx плівки.  Одночасно з цим 

спостерігаються рефлекси, характерні для фази V2O3. Рефлекс 012 спостерігається 

при куті 24.3о на фоні гаусової частини аморфного розподілу. На спектрі чітко 

прописані рефлекси від площин  104, 006 та 116. Рефлекс 024 не вирізняється на 

рівні шуму. Однак відпал плівки впродовж 30 хвилин призводить до появи цього 

рефлекса в спектрі. Решта піків чітко спостерігаються, за виключенням рефлексу 

012 (який спостерігається в шумі аморфної частини спектру), що свідчить про 

збільшення вмісту не лише фази V2O3, але й аморфної фази. Одночасно з цим 

спостерігаються рефлекси, які свідчать про утворення фази VO2. Найбільш чітко 

проявляється рефлекс 200 при куті 37O. Також видно рефлекси -212 та 211 при 42 

та 55.2O, відповідно. Рефлекс 011 при 27,7O слабко спостерігається на фоні 

гаусового розсіяння від аморфної фази. Додатковий відпал впродовж 180 хвилин 

призвів до посилення рефлексів від фази V2O3, що можна спостерігати по появі 

більш чіткого рефлексу 012 над гаусовим розсіянням від аморфної фази. Також 

відпали призводять до появи слабких рефлексів, характерних для формування 

фази V2O5. 

Таким чином, імплантована плівка VOx являє собою суміш аморфної та 

V2O3 фаз. Відпал при 320OC впродовж 30 хвилин призводить до збільшення як 

фази V2O3, так і аморфної, що, очевидно, пов’язано з заліковуванням 

макродефектів після імплантації. Одночасно в суміші фаз з’являється фаза VO2 та 

зародки фази V2O5. При додатковому відпалі впродовж 180 хвилин 

спостерігається зменшення вмісту аморфної фази та збільшення включень фаз 

V2O3 та VO2. 
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Розподіл фаз V, VO, V2O3, VO2 і V2O5 по глибині досліджувався за 

допомогою методу ToF SIMS. Досліджували по глибині для плівки VOx, 

імплантованою іонами О2
+  з дозою 2Ч1017 см-2, та відпаленою протягом 3,5 годин 

при 320 оС на повітрі. 

Встановлено, що в області імплантації іонів кисню відбувається різке 

збільшення сигналів кластерних іонів VO2 і V2O5, в той час як сигнали іонів V і 

кластерів VO зменшуються, спостерігається невелике зростання сигналу V2O3. 

Очевидно, що імплантація кисню призводить до утворення фаз VO2 і V2O5 в 

поверхневому шарі. Вміст металевого ванадію і фази монооксиду ванадію значно 

зменшується. Це є підтвердженням того, що обрані режими імплантації і відпалу 

забезпечують необхідну трансформацію структурного і компонентного складу 

плівки для отримання суміші кристалічних фаз (V2O3+VO2 +V2O5). Фаза V2O3 

забезпечує провідність плівки. Крізь V2O5 фазу ІЧ-випромінювання має змогу 

проникати в об’єм плівки і таким чином збільшується ІЧ-поглинання на 

кристалітах VO2, які розташовані в глибині плівки. Наявність великої кількості 

VO2 кристалітів з дисперсією розмірів 5-100 нм, забезпечує фазовий перехід в 

діапазоні температур 20-50оС.  

Досліджено температурні залежності опору плівок, імплантованих дозою 

кисню 2Ч1017 см-2
. Встановлено, що після відпалу впродовж 30 хвилин при 

Т=320оС  електричний опір імплантованих зразків змінюється в 2-3 рази при 

нагріванні/охолодженні в температурному інтервалі 25-60°С. Подальший 

тригодинний термічний відпал призводить до появи фазового переходу в області 

температур 40-50 оС. При цьому опір в інтервалі температур 25-60 оС змінюється 

в 10 разів. ТКО в області фазового переходу складав 7,83 %. 

На основі отриманих даних було запропоновано тристадійний метод 

формування плівок з високим значенням (8%) ТКО. Метод включає в себе : 

1-й етап - реактивне магнетронне осадження при Т=230-250 оС ; 

2-й етап - визначення вмісту кисню в плівках VOx та проведення імплантації іонів 

O2
+ для отримання x≈2 (згідно SRIM розрахунків); 

3-й етап - низькотемпературний відпал при температурі Т=300-400 оС.  
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Таким чином, проведені дослідження показали, що запропонований підхід 

до корекції вмісту кисню (х2) в плівках VOх  шляхом іонної імплантації є 

ефективним і дозволяє отримувати високі значення ТКО.  

Досліджено  структурні та електрофізичні параметри монокристалів 

антимоніду індію після імплантації іонів берилію та сірки, які є акцепторною та 

донорною домішкою, відповідно. Імплантація проводилась в інтервалі енергій 40- 

120 кеВ та доз 1013-1014 см-3. Дослідження профілів розподілу імплантованих 

домішок проводився за допомогою методів динамічної та часопролітної 

мас-спектрометрії. Для відпалу радіаційних дефектів, утворених іонною 

імплантацією було розроблено установку швидкого фотонного відпалу в інтервалі 

температур 2000С-3800С. Для зменшення концентрації дефектів в області 

просторового заряду та зменшення контактного опору нами було запропоновано 

проводити імплантацію з різними енергіями і дозами. 

В результаті комп’ютерного моделювання були розраховані оптимальні 

значення енергії та дози, які дозволяють формувати p-n перехід з мінімальною 

концентрацією радіаційних дефектів і забезпечують мінімальний контактний опір. 

Було проведено імплантацію іонами Be+ з енергіями Е1 = 40 кеВ і Е2 =120 кеВ. 

Низька енергія (менше 40 кеВ) з великою дозою (порядка 1014 см-3) імплантації 

дозволяє створити високолегований приповерхневий шар, який забезпечує 

низькоомний омічний контакт, а енергія іонів більше 100 кеВ з дозою порядка 

1013 см-3 забезпечує формування p-шару. Зменшення дози високоенергетичної 

імплантацції дозволяє зменшити концентрацію дефектів в області формування p-n 

переходу. При таких енергіях імплантації глибина залягання p-n переходу складає 

1-1,2 мкм, що дозволяє покращити чутливість створених діодних структур за 

рахунок підвищення ефективності поглинання ІЧ випромінювання. 

Встановлено режими післяімплантаційного відпалу дефектів та активації 

легуючої домішки. На основі 2 тета-омега сканів структури у вихідному стані, 

після імплантації встановлено, що іонна імплантація призводить до формування 
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на поверхні порушеного шару (про це свідчить поява осциляцій). Відпал дозволяє 

повністю усунути порушення, внесені імплантацією. 

На основі цих досліджень було виготовлено діодні структури для 

детектування ІЧ випромінювання. Виміряні ВАХ діодних структур відповідали 

теоретичним розрахункам. 

Як показали результати випробувань, на діодних структур досягнуті такі 

параметри: 

струмова чутливість Si = 0,2 A/Bт; 

інтегральна виявна здатність D* = 4,3Ч1010 Вт-1 см Гц1/2. 

 

Ключові слова: Високороздільна Х-променева дифрактометрія, іонна 

імплантація, мас-спектрометрія вторинних іонів, монокристали InSb, WO3, NiO, 

VOx, електрохромна комірка, ТКО. 
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ABSTRACT 

Sabov T. M. Ion-stimulated transformation of structure and optoelectric 

parameters of chromogenic and photosensitive layers. – Qualification scientific work 

with the manuscript copyright. 

The Ph.D. thesis for a scientific degree of the candidate of science (Doctor of 

Philosophy) on physics and mathematics in speciality 01.04.07 – “solid state physics”. 

V.E. Lashkaryov Institute of  Semiconductor Physics NAS of  Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis presents the results of a research study of the ion implantation 

influence on the structure and functional properties of WO3, NiO, VOx thin films and 

InSb single crystals. Features of synthesis of thin films of transition metals by 

magnetron sputtering method were considered. The basic principles of material 

modification by ion implantation are described. Diagnostic methods of studying the 

physical parameters of objects, technological methods of forming device structures and 

functional materials are presented and characterized. The physical principles and 

modeling tools for the interaction of ion beams with a solid state are considered, and the 

SRIM program is chosen as the working program of computer simulation. The optimal 

parameters (energy, dose) of the ion-beam modification are determined for each study 

object depending on the thickness and stoichiometry of the deposited films. The main 

factors for obtaining qualitative characteristics of the distribution of the elemental and 

phase composition in layered structures by mass spectrometry methods are analyzed. 

An analytical technique has been developed for determining the quantitative 

composition of samples taking into account the influence of the matrix effect and the 

change values of the material sputtering rate at the different incident ion beam and 

mechanical stresses. 

The properties of thin films WO3, NiO and electrochromic cells created on their 

basis were studied. Considerable attention was paid to determining the dependencies of 

the optical transmittance of the films on the dose of introduced hydrogen and on the 

choice of the electrolyte. The studies were carried out on amorphous and polycrystalline 

WO3 films and polycrystalline NiO films. 
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WO3 and NiO thin films with different thicknesses were deposited on silicon 

wafer (for mass spectrometric measurements) and glass (for optical measurements) 

substrates by reactive magnetron sputtering method. The substrate temperatures were 

held in the range of 30 oC – 200 oC. Hydrogen atoms were introduced into the deposited 

film by ion implantation with a concentration in range of 1x1019-1x1022 cm-3. The 

dependences of the optical transmission of electrochromic films on the concentration of 

implanted hydrogen were established. It was revealed that for NiO films the dependence 

has a pronounced maximum. Films with a hydrogen content of 0.4-0.9 atomic % have 

the highest transmittance. With such a hydrogen content, the film transmission is 1.5-2 

times greater compared to films that do not contain hydrogen or have a significant 

amount (> 3%). For WO3 films, effective transmittance changes occur in the hydrogen 

content range of 1-10%. Therefore a different concentration of introduced ions is 

required for the maximum efficiency of the color change of the WO3 and NiO films. It 

was determined that the thickness of the NiO films must be 6-10 times greater than that 

the thickness of WO3 films for the effective operation of these films in one 

electrochromic cell. 

In practice, it is not advisable to implement such a ratio of the thicknesses of the 

WO3/NiO films, since large NiO thicknesses significantly reduce the total light 

transmission of the electrochromic cell. In this regard, an electrochromic cell was 

created with a film thickness ratio of 1/3, which had the design 

SiO2/ITO/WO3/electrolyte/NiO/ITO/SiO2. The dependences of the optical transmittance 

change on the time of switching on the electric field of the corresponding polarity 

during the operation of the electrochromic cell with non-optimized and optimized film 

thicknesses are compared. It has been shown that thickness optimization allows 

increasing the speed of the electrochromic cell in comparison with a cell with WO3/NiO 

film thickness ratio of 1/1. 

A study was made of the response of an electrochromic cell using various types 

of electrolytes. In total, three groups were tested: 

• Salt-water-thickener 

• Salt propylene carbonate thickener 
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• Ionic liquid 

The change in transmittance of an electrochromic cell with an ionic liquid as an 

electrolyte during switching at wavelengths of 470, 525, and 628 nm was investigated. 

The calculated color efficiency at a wavelength of 628 nm was 28.7 cm2/С. 

It was established that electrolytes in which water is used as a solvent lead to the 

destruction of electrochromic coatings. Because WO3 is not stable in alkaline 

environments but NiO in acidic ones, the destruction of the films may be due to the 

formation of an acidic or alkaline environment during the switching of the 

electrochromic device. The use of propylene carbonate-based electrolyte led to the 

release of gas during operation. This can be attributed to the absorption of propylene 

carbonate by water from the atmosphere. The use of an ionic fluid (methyl 

octylimidazolium tetrafluoroborate) as an electrolyte was first tested. The main 

advantage of such an electrolyte is that it is a biologically inactive salt solution. The 

electrochromic cells on its basis have shown high stability of work: more than 1000 

cycles of switching without degradation of operating parameters. 

The electrical and structural characteristics of VOx films formed by magnetron 

sputtering and after ion-beam treatments and annealing were investigated. 

Particular attention was paid to determining the conditions necessary for the 

formation of the VO2 phase and the synthesis of thin films with a high temperature 

coefficient of resistance. The technological parameters for the synthesis of VOx films 

(0.2 <x <1.5) with the domination of V2O3 and VO2 phases were developed. 

After deposition of the films, the oxygen content was determined by SIMS 

analysis. For a film with x = 0.2, a model experiment was carried out: the necessary 

dose of oxygen implantation was calculated (to achieve x≈2). The calculated dose of 

oxygen was 2 Ч 1017 cm-2. It was also decided to carry out implantation with lower and 

higher doses: 1 Ч 1017 cm-2, (x≈1,3) and 3Ч 1017 cm-2, (x≈2,2), respectively. After 

implantation of the films, two-stage annealing was performed for 30 and 180 min, 

respectively, at a temperature of 320°С in air. 

The structure of VOx films after oxygen ion implantation and low-temperature thermal 

annealing was investigated by the XRD method. On the XRD spectra of angles 2θ in the 
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range 20o - 40o, a part of the Gaussian distribution of the spectrum characteristic of an 

amorphous VOx film is observed. At the same time, the reflexes characteristic of the 

V2O3 phase are observed. Reflex 012 is observed at an angle of 24.3o on the background 

of the Gaussian part of the amorphous distribution. Reflections from planes 104, 006 

and 116 are clearly spelled out on the spectrum. Reflex 024 does not exceed the noise 

level. However, annealing the film for 30 minutes leads to the appearance of this reflex 

in the spectrum. The other peaks are clearly observed, except for the reflex 012 (which 

is observed in the noise of the amorphous part of the spectrum), which indicates an 

increase in the content of not only the V2O3 phase but also the amorphous phase. At the 

same time, there are reflexes that indicate the formation of the VO2 phase. The reflex 

200 at an angle of 37 o is most clearly manifested. Reflexes -212 and 211 at 42 and 55.2 

o, respectively, are also visible. Reflex 011 at 27.7 o is poorly observed on the 

background of the Gaussian scattering from the amorphous phase. The additional 

annealing for 180 minutes led to an increase in the reflexes from the V2O3 phase, which 

can be observed after the appearance of a sharper reflex 012 over the Gaussian 

scattering from the amorphous phase. Fallbacks also lead to the appearance of weak 

reflexes characteristic of the formation of the V2O5 phase. 

Thus, the implanted VOx film is a mixture of amorphous and V2O3 phases. 

Annealing at 320 oC for 30 minutes leads to an increase in both the V2O3 phase and the 

amorphous phase, which is obviously due to the elimination of macrodefects after 

implantation. At the same time, the VO2 phase and nuclei of the V2O5 phase appear in 

the mixture of phases. A decrease in the content of the amorphous phase and an increase 

in the inclusions of the V2O3 and VO2 phases are observed at the additional annealing 

for 180 minutes. 

The phase distributions of V, VO, V2O3, VO2, and V2O5 on the depth of the VOx 

film were studied by the ToF-SIMS method before and after oxygen ion implantation 

and also after annealing at a temperature of 320°C for 3.5 hours in air. The dose of O2 
+ 

ions was 2 Ч 1017 cm-2. 

It was revealed that in the oxygen ion implantation depth, a sharp increase in the 

signals of cluster VO2 and V2O5 ions occurs, while the ion signals of V and VO clusters 
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decrease, a slight increase in the V2O3 signal is also observed. Obviously, oxygen 

implantation leads to the formation of VO2 and V2O5 phases in the surface layer. The 

content of metallic vanadium and the vanadium monoxide phase is significantly reduced. 

This is confirmation that the selected implantation and annealing modes provide the 

necessary transformation of the structural and component composition of the film to obtain 

a mixture of crystalline phases (V2O3 
+ VO2 

+ V2O5). The V2O3 phase provides the 

conductivity of the film. Through V2O5 phase, IR radiation has the ability to penetrate into 

the bulk of the film and thus increases the IR absorption on VO2 crystallites that are located 

deep in the film. The presence of a large number of VO2 crystallites (with a dispersion of 

sizes of 5-100 nm) provides a phase transition in the temperature range of 20-50°C. 

It was found that after annealing for 30 minutes at T = 320°C, the electrical 

resistance of the implanted samples changes by a factor of 2-3 when heated/cooled in a 

temperature range of 25-60°C. Further three-hour thermal annealing leads to the 

appearance of a phase transition in the temperature range of 40-50 oC. In this case, the 

resistance in the temperature range 25-60 ° C changes 10 times.TCR in the field of phase 

transition was 7.83%. 

On the basis of the obtained data, a three-stage method of forming films with high 

value (8%) of TKO was proposed. The method includes: 

Stage 1 - reactive magnetron deposition at T = 230 – 250°C; 

Stage 2 - determination of oxygen content in VOx films and implantation of O2 
+ ions to 

obtain x≈2 (according to SRIM calculations); 

Stage 3 - low temperature annealing at temperature T = 300 – 400оС. 

Thus, the studies showed that the proposed approach to correcting the oxygen 

content (x≈2) in VOx films by ion implantation is effective and allows obtaining high 

values of TCR. 

The structural and electrophysical parameters of indium antimonide single crystals 

were studied after implantation of beryllium and sulfur ions, which are acceptor and donor 

impurities, respectively. The implantation of these impurities allows the creation of a p-n 

junction in InSb wafer. Implantation was performed in the energy range of 40-120 keV 

and doses of 1013-1014 cm-3. The study of the distribution profiles of implanted 
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impurities was performed using dynamic and time-of-flight secondary ion mass 

spectrometry methods. For annealing of radiation defects formed by ion implantation, a 

device was developed for fast annealing by photons in the temperature range 

200O-380OС. To reduce the concentration of defects in the space charge region of the 

created p-n junction and to reduce the contact resistance, we proposed to implant an 

InSb wafer with different energies and doses. 

As a result of computer simulation, the optimal values of energy and dose were 

calculated, which allow the formation of a p-n junction with a minimum concentration 

of radiation defects and provide a minimum contact resistance. Implantation of Be+ ions 

with energies E1=40keV and E2=120 keV was performed. Low energy (less than 40 

keV) with a large dose (of the order 1014 cm-3) implantation allows creating a highly 

doped sub-surface layer that provides low ohmic contact, and an ion energy greater than 

100 keV with with a dose of the order of 1013 cm-3 ensures the formation of the p-layer. 

Reducing the dose of high-energy implantation allows reducing the defect concentration 

in the p-n junction formation region. At such implantation energies, the p-n junction 

depth is 1-1.2 μm, which increases the sensitivity of the created diode structures by 

increasing the absorption efficiency of infrared radiation. 

The modes of post-implantation annealing of defects and activation of a dopant are 

established. Based on 2 theta-omega scans of the structure in the initial state, after 

implantation it was established that ion implantation leads to the formation of a 

disturbed layer on the surface (this is indicated by the appearance of oscillations). 

Annealing allows completely eliminating the damage introduced by implantation. 

Based on these studies, diode structures for detecting IR radiation were 

fabricated. The measured I – V characteristics of diode structures corresponded to 

theoretical calculations. The test results of the diode structures showed the following 

parameters: current sensitivity Si = 0,2 A/W; integral detectable ability D * = 4,3 Ч 1010 

W-1 cm Hz1/2. 

Keywords: High resolution X-ray diffraction, ion implantation, secondary ion 

massspectrometry, InSb single crystals, WO3, NiO, VOx, electrochromic cell, TCR. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АСМ – атомно силова мікроскопія 

ІЧ – інфрачервоний 

ІТО – indium tin oxide (оксид індію олова)  

ТКО – температурний коефіцієнт опору 

SEM – растрова електронна мікроскопія 

SIMS – мас-спектрометрія вторинних іонів 

SNMS – спектрометрія вторинних нейтральних часток 

ToF SIMS – часопролітна мас-спектрометрія вторинних іонів 

XPS – X-Ray photoelectron spectroscopy 

XRD – Х-Ray diffraction 

Eg – ширина забороненої зони 

εF – рівень Фермі 

TMIT – температура переходу метал діелектрик 

Rp – проектний пробіг 

ΔRp – середньоквадратичний розкид пробігів іонів 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження.  

Розробка сенсорних пристроїв, які дозволяють вимірювати, контролювати і 

керувати різними фізичними величинами, потребує пошуку та дослідження 

функціональних матеріалів, властивості яких змінюються при дії температури, 

світла, електричного та магнітного полів та ін. До таких перспективних матеріалів 

відносяться окисли металів з хромогенними властивостями, які реагують на зміну 

певних параметрів: термохромних (під дією температури), електрохромних (під 

дією електричного поля) та фотохромних (під дією світла). 

Електрохромні матеріали широко використовуються в якості робочих покриттів у 

«розумних» вікнах та дисплеях. Одним з основних неорганічних матеріалів з 

електрохромними властивостями є триоксид вольфраму (WO3). Він 

використовується в якості основного  покриття електрохромної комірки, а тонкі 

плівки оксиду нікелю (NiO) є найбільш розповсюдженим матеріалом, який 

використовується в парі з WO3. Одночасне використання двох функціональних 

покриттів дозволяє підвищити ефективність забарвлення електрохромної комірки, 

а саме - більшу зміну пропускання при тій же кількості внесеного заряду. Однією з 

проблем при синтезі електрохромних комірок є встановлення залежності зміни 

забарвлення від кількості введених іонів, а також те, що для WO3 та NiO кількість 

іонів, необхідна для максимальної зміни забарвлення є різною.  

Іонна імплантація є потужним методом для створення та модифікації 

широкого діапазону функціональних матеріалів, зокрема для керування  

стехіометрією бінарних сполук, таких, як оксиди перехідних металів. 

Перспективним є використання іонної імплантації для контрольованого введення 

водню, що дозволяє чітко визначити концентрації, при яких плівки працюватимуть 

максимально ефективно і, як наслідок, дозволить оптимізувати конструкцію 

електрохромної комірки. Також проблемою електрохромних пристроїв є їх 

стабільність та довговічність. Надзвичайно важливим для підвищення кількості 

циклів переключення є вибір електроліта, оскільки саме він має найбільший вплив 

на руйнування комірки. 
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Термохромні плівки оксиду ванадію (VOx) використовуються в якості 

робочого покриття неохолоджуваних мікроболометрів. Найважливішим 

параметром таких плівок є температурний коефіціент опору (ТКО). У випадку 

плівок VOx високі значення ТКО досягаються за рахунок фазового переходу 

діелектрик-метал фази VO2. Суть даного явища полягає в тому, що при досягненні 

температури фазового переходу, (для об’ємного VO2 це 68оС) відбувається 

перебудова гратки з моноклінної в тетрагональну. Варто зазначити, що вміст інших 

фаз (VO, V2O3 та V2O5) та розмір кристалітів впливає як на температуру фазового 

переходу, так і на величину зміни опору. Використання іонної імплантації для 

модифікації плівок дозволяє керувати складом та структурою осаджених плівок. 

Такий підхід дозволяє значно покращити параметри тонких плівок VOx та 

підвищити їх чутливість в інфрачервоній (ІЧ) ділянці спектру . 

Для підвищення ефективністі та надійності роботи сенсорів ІЧ 

випромінювання часто використовуються декілька ІЧ датчиків на основі різних 

матеріалів. Комплементарним сенсором до чутливих елементів на основі тонких 

плівок оксиду ванадію можуть бути діодні структури на базі кристалів антимоніду 

індію (InSb). Основними проблемами при створені діодних структур на основі InSb 

є його нестабільність при високих температурах та перекомпенсація легуючих 

домішок за рахунок радіаційних дефектів. Зважаючи на це є необхідним пошук 

оптимальних умов легування: вибір легуючої домішки, вибір енергій та доз іонної 

імплантації, а також вибір режимів відпалу дефектів. Також важливим є 

відпрацювання методик контролю технологічних процесів: визначення розподілу 

легуючої домішки по глибині та її концентрації. Ця задача вирішується методом 

мас-спектрометрії вторинних іонів.  

Отже, встановлення механізмів структурної модифікації, особливостей 

протікання іонно-стимульованих твердотільних реакцій (активації, дифузії, 

сегрегації та ін) в таких об’єктах є важливими і актуальними задачами фізики 

твердого тіла, вирішення яких має матеріалознавчий та практичний інтерес. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертаційна робота відповідає основним напрямкам наукової діяльності 
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Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України і виконана у 

відповідності до тем: 

• Державна цільова науково-технічна програма „Розроблення і створення 

сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2017 роки” проект „Розроблення і 

створення  технологій вирощування фото-, термо- та електрохромних матеріалів 

для систем регулювання світлових та теплових потоків” (No державної реєстрації 

0108U003199) – (виконавець). 

• Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН України 

„Нанофізика, наноматеріали та нанотехнології” (No державної реєстрації 

0115U001563) – (виконавець). 

• Цільова науково-технічна програма НАН України „Дослідження і розробки 

з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави” проект “Розробка 

технології виготовлення дводіапазонних багатоелементних фотоприймальних 

інфрачервоних пристроїв спеціального призначення на основі антимоніду індію” 

(No державної реєстрації 0117U001509) – (виконавець). 

• Грант НАН України “Іонно-модифікований синтез плівок оксидів перехід-

них металів (NiOx, VOx, ZnOx) та дослідження їх властивостей” (No державної 

реєстрації 0117U006194) – (виконавець). 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є встановлення механізмів 

структурної модифікації та викликаних нею змін оптоелектричних параметрів 

хромогенних та фоточутливих структур  при іонно-променевому  опроміненні.  

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання:  

1. Встановлення залежності зміни пропускання електрохромних плівок WO3 та 

NiO, від кількості введеного водню, визначення оптимальної конструкції 

електрохромної комірки. 

2. Розробка методики синтезу плівок VOx з високим ТКО та відтворюваністю 

характеристик. 

3. Встановлення умов для ефективного іонно-променевого формування діод-

них структур в кристалах InSb. 
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4. Розробка методики кількісного мас-спектрометричного аналізу досліджу-

ваних об'єктів. 

5. Отримання матеріалів і приладових структур з високими функціональними 

параметрами. 

Об’єкт дослідження – електрохромні тонкі плівки WO3 та NiO, електрохромні 

комірки на основі WO3 та NiO, тонкі плівки VOx, монокристали InSb, іонно-

модифікований  InSb. 

Предмет дослідження – іонно-стимульована структурна трансформація окисних 

плівок перехідних металів; просторовий розподіл дефектів та імплантованих 

домішок в тонких плівках та кристалах.  

Методи дослідження: методи високороздільної Х-променевої дифрактометрії 

(ВРХД), вторинна іонна мас-спектрометрія (ВІМС), профілометрія, вимірювання 

оптичного пропускання, вольтамперометрія та теоретичне моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

• Вперше з використанням іонної імплантації водню отримані кількісні 

концентраційні залежності зміни коефіцієнта пропускання світла в 

електрохромних плівках WO3 та NiO. Встановлено, що навідь незначний 

вміст водню (0,5%) в плівках NiO у 1,5 рази збільшує пропускання плівки 

у видимому діапазоні довжин хвиль.  

• Показано, що оптимізація товщин плівок WO3 і NiO електрохромної 

комірки, з урахуванням їх різної концентраційної залежності зміни 

коефіцієнту пропускання, дозволяє суттєво (до 40% на початку циклу) 

підвищити швидкість затемнення/просвітлення електрохромного 

пристрою.  

• Запропоновано новий метод синтезу плівок окису ванадію з високим 

(8%) значенням температурного коефіцієнта опору, який включає в себе 

іонно-променеву модифікацію іонами кисню плівок VОx та їх 

низькотемпературний відпал. 



9 

 

• Запропоновано модель фазових трансформацій при напорошенні, іонній 

модифікації та відпалах які забезпечують низькотемпературне 

формування плівок окисів ванадію з високим ТКО. Модельні уявлення 

дають змогу прогнозувати та регулювати режими синтезу для отримання 

плівок VOx із визначеними оптичними, структурними і електричними 

параметрами. 

• Вперше для оригінальної технології (меза-структури) створення 

фотодіоду на основі InSb було проведено комп'ютерне моделювання 

профілів розподілу електрично-активної домішки і радіаційних дефектів, 

знайдено оптимальні режими імплантації легуючої домішки і показано, 

що імплантація з різними енергіями дозволяє зменшити зворотні струми 

та контактний опір і суттєво збільшити чутливість сенсорів.  

Практичне значення одержаних результатів. 

1. Запропоновано метод підвищення швидкості переключення 

електрохромних пристроїв за рахунок оптимізації товщин плівок WO3 і 

NiO. 

2. Продемонстровано перспективність використання іонної рідини в якості 

електроліту електрохромної комірки. Відсутність руйнівної дії іонної 

рідини на структуру електродів дає змогу збільшити час роботи пристроїв. 

3.  Запропоновано новий метод формування плівок з високим значенням ТКО, 

який  дозволяє отримувати плівки з високим рівнем відтворюваності 

характеристик.  

4. Дослідження дефектного стану та профілів розподілу імплантованих 

домішок лягли в основу розробленої технології виготовлення 

фотодетекторів на основі кристалів антимоніду індію. Ця технологія має 

потенційних замовників і планується її впровадження у виробництво на 

підприємствах оборонного комплексу України. 

Особистий внесок здобувача полягає у синтезі тонких плівок оксидів пере-хідних 

металів [1-2, 4], одержанні експериментальних результатів за допомогою мас-

спектрометрії вторинних іонів та їх інтерпретації [3, 5-8]. Здобувач брав активну 
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участь у постановці завдань, інтерпретації результатів [1-2, 4], оформленні 

авторських прав на корисну модель [3] та представленні результатів на 

конференціях [9-16]. Тексти статей написані спільно з іншими авторами. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної робо-ти 

доповідалися на українських та міжнародних конференціях: 

Internetionla Сonference „ Physics and technology of thin films and nanosystems”, May 

11-16, 2015, Ivano-Frankivsk, Ukraine. 

International Research and Practice Conference „Nanotechnology and nanomaterials” 

(Nano-2015), 26-29 august 2015, Lviv, Ukraine.- P. 291. 

Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників ”Лашкарьовські читання 

- 2017” з міжнародною участю, 5-7 квітня 2017 р., Київ. - С. 78. 

International Research and Practice Conference „Nanotechnology and nanomaterials” 

(Nano-2017), 23-26 august 2017, Chernivtsi, Ukraine.- P. 234. 

21st International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS 21), 10-15 

september 2017, Krakow, Poland.- P.347. 

Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників ”Лашкарьовські читання 

- 2018” з міжнародною участю, 5-6 квітня 2018 р., Київ. - С. 61-62. 

V міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, 

інформаційні технології та фотовольтаїка» (НМІТФ-2018),  17 – 19 травня 2018 р., 

Кременчук.- С. 56-57. 

8-ма Міжнародна науково-технічна конференція “Сенсорна електроніка та 

мікросистемні технології” (СЕМСТ-8),  28 травня – 1 червня 2018 р., Одеса.- С 

International Research and Practice Conference „Nanotechnology and nanomaterials” 

(Nano-2018), 27-30 august 2018, Kiev, Ukraine.- P. 291. 

SIMS Europe 2018, 16-18 September 2018, Münster, Germany.  

VІIІ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників  УНКФН–8, 2-4 

жовтня 2018 р., Ужгород.- С. 227-228. 

Публікації. У дисертації узагальнені наукові результати 16 наукових праць, 

у тому числі 7 статей в міжнародних і вітчизняних провідних фахових журналах, 1 
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патенту на корисну модель [1-8]  та 8 тез доповідей на наукових конференціях [9-

16].  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 

літературного огляду, методологічного розділу та трьох оригінальних розділів, в яких 

викладено основні наукові результати, висновкиів та списку цитованої літератури з 

132 найменувань. Дисертація викладена на 146 сторінках тексту, і містить 78 рисунків 

та 13 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1. Хромогенні матеріали та фоточутливі пристрої на їх основі 

(огляд літератури) 

1.1. Електрохромні плівки 

Впровадження енергозберігаючих технологій зумовило інтенсивні 

дослідження електрохромних матеріалів [1]. Електрохромні матеріали здатні 

реверсивно змінювати пропускання, поглинання, відбиття або випромінювання 

світла у видимій або ближній інфрачервоній області під дією електричного поля 

або струму [2], тому є перспективними для конструювання інтелектуальних вікон 

[1]. Основними електрохромними матеріалами є плівки оксидів перехідних 

металів, в яких пропускання світла змінюється внаслідок інтеркаляції іонів (M+ = 

H+, Li+, Na+, K+) в плівку, або протікання електричного струму через комірку з 

електрохромним покриттям [1-3]. Електрохромні матеріали розділяють на катодні 

електрохромні матеріали, в яких введення іонів зменшує пропускання світла 

плівкою, та анодні електрохромні матеріали, в яких пропускання світла 

збільшується. До першої групи належать оксиди W, Ta, Ti, Mo, Nb; до другої групи 

відносяться оксиди Ni, Ir, Cr, Mn, Fe, Co, Rh [1]. 

Типова конструкція електрохромної комірки (рис. 1.1), складається з п’яти 

шарів, розміщених на прозорій підкладці: прозора електропровідна плівка, в якої 

наявна тільки електронна провідність, катодна електрохромна плівка, іонний 

провідник (не проводить електрони), анодна електрохромна плівка (або матеріал 

для накопичення іонів), прозора електропровідна плівка [4]. Властивості 

електрохромної комірки залежать від ефективності електрохромного матеріалу та 

провідності електроліту, який забезпечує стабільну роботу комірки без деградації 

електрохромного матеріалу [1, 4]. Найбільш дослідженою та перспективною парою 

електрохромних плівок є оксид ванадію (WO3, катодний електрохромний матеріал, 

ширина забороненої зони Eg = 3,5 еВ) та оксид нікелю (NiO, анодний 

електрохромний матеріал, Eg= 3,6 – 4,0 еВ) [1,5,6]. 
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Рис. 1.1 Базова конструкція електрохромного пристрою [7] 

 

Електрохромні комірки широко використовуються в різноманітних 

пристроях, зокрема: 

Дзеркала заднього виду автомобілів 

Єдиний поширений на даний момент у продажу електрохромний пристрій ¬ 

це автомобільне дзеркало заднього виду. Повністю твердотільне дзеркало, описане 

в літературі, ще не досягнуло розповсюдження, однак більше 25 мільйонів дзеркал 

Gentex (зараз 27 млн. зразків) були продані з моменту створення (рідинні пристрої).  

Відбиваюча поверхня межує з одним з двох поверхневих провідних скляних 

електродів. Вони розташовані паралельно і складають комірку, яка містить 

повністю рідку систему; два розчинені електрохромні матеріали забарвлюються 

при окисленні і відновленні відповідно по одному на кожному електроді, так що 

обидва електроди електрохромні.  

Підтримання інтенсивності кольору для цих пристроїв вимагає невеликого 

струму, незначного для автомобіля, щоб постійно генерувати забарвлений стан. Ця 

відсутність пам'яті і ефект вицвітання кольору при відключенні струму є 

перевагою: висвітлене дзеркало знаходиться в умовно стійкому режимі. Реверсивні 

циклічні вольтамперограми свідчать про довгострокову стабільність пристрою. 

Сегрегація барвників під дією сили тяжіння і потенціальних градієнтів, що 

відбувається вниз (або вгору) від зовнішніх підключень по провідній поверхні 
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скляних пластин, мінімізується верхнім і нижнім контактами з провідними 

поверхнями. Контакт анода виконаний зверху, а катода при нижньому контакті. 

Система управління забезпечує здійснення реакції потемніння тільки вночі. Для 

зовнішніх дзеркал використовують одну скляну пластину, на другому електроді є 

інертний метал, діючий також як відбивач.  

Електрохромні дзеркала заднього виду вже використовуються в серійних 

автомобілях (наприклад, Toyota iQ та Peugeot 208 Envy), однак структура та 

матеріали даних пристроїв не розкриваються. 

 

Вікна 

Переконливою причиною для виробництва електрохромних пристроїв не 

тільки для автомобілів (вікна, у тому числі електролюки), але, що ще більш 

важливо, для будівель, є можливість величезної економії енергії на 

кондиціонування, що складає багато мільярдів доларів на рік. Тільки абсолютно 

відбиваючий стан, який може бути досягнутий в WO3 (на жаль, необоротно) 

важким (> 20%) відновленням, повністю запобігає проходженню тепла. Простий 

кольоровий стан звичайного електрохромного матеріалу, як і злегка відновлений  

WO3, діє з поглинанням випромінювання, отже саморозігрівається. Нинішні 

рідинні системи викликають великі труднощі при використанні в пристроях 

великої площі, тому потрібні полімерні гелі. Електрохромні матеріали, подібні до 

тих, що й в дзеркалах, використовує фірма Gentex. Всебічні випробування віконних 

систем проходять при сонячному освітленні в Арізоні на скляних двостінних 

комірках великої площі (розміру 11”х 14”, тобто, 28 х 35 см2); вони тьмяніли від 

80% до 4% пропускання протягом декількох хвилин. Зразок випробовували більше 

року у Флориді.  

Sustainable Technologies Australia Ltd. рекламує добре функціонуючі 

електрохромні вікна з вирізанням 95% сонячного інфрачервоного (ІЧ) 

випромінювання  і збереження 30% витрат на підтримання робочого клімату.  

На даний момент такі вікна ще не поширені й занадто дорогі. Однак вже 

існують прототипи для широкого використання. Наприклад на рис. 1.2 показані 
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вже встановлені тестові вікна. Зверху показане вікно, виготовлене Sage 

Electrochromiсі (США), встановлене в офісі Національної лабораторії Лоуренса в 

Берклі, США. Вікно знизу, виготовлене Chromogeniх AB (США), встановлене у 

приміщенні компанії в Упсалі, Швеція. 

 

 

Рис. 1.2 Тестові елктрохромні «розумні» вікна  

 

Системи відображення інформації  

Для цих приладів одна з основних вимог ¬ це потенціально розділені пікселі 

(потенціал на одному не впливає на потенціал іншого), а також адресованість 

кожного пікселя, коли ми можемо обирати, який піксель забарвити. Наприклад, на 

рис. 1.3, показані рідинні електрохромні матеріали, застосовані в матриці 

електродів 3х3, з шістьма контактами. Тут не приєднані пікселі мають недостатній 

потенціал для поширення забарвлення. Електрохромні матеріали в даному пристрої 

(TMPD (N,N,N’,N’-тетраметил-1,4-фенілендіамін, синій Вурстера) і гептивіологен) 

завжди знаходяться в розчині.  

У великогабаритних залізничних табло, аеропортних табло і в інших 

подібних приладах може застосовуватись електрохромний пристрій. Nanomat 

(Франція) має доступний невеликий демонтраційний пристрій з пікселями 

розміром ~ 1 см2. 
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Рис. 1.3 Демо-версія електрохромного дисплею [8] 

 

Індикатор температурної експозиції для заморожених продуктів 

Тонкоплівкові електрохромні комірки можуть використовуватись як частина 

маркування замороженої харчової продукції. Комірка може мати електрохромний 

матеріал, такий як  WO3, та проміжний полімерний електроліт, LiClO4 або ZnI2, у 

зв’язаному оксометиленом поліетилені. Склад комірки обрано так, щоб вона 

залишалася в незабарвленому стані, коли продукт харчування заморожений  

(полімерний електроліт практично непровідний при низькій температурі). Склад 

полімерного електроліту вибирають так, щоб він мав тільки позитивний 

температурний коефіцієнт провідності. При нагріванні збільшена провідність 

викликала електрохромний процес, таким чином, попереджаючи про теплове 

псування товару. Чим вище температура та / або триваліший вплив, тим 

інтенсивнішим стає колір. Після випадкового теплового впливу зворотня зміна 

забарвлення відсутня.  

Температурний коефіцієнт провідності електроліту можна представити у 

вигляді енергії активації Еа, що регулюється вибором довжини ланцюга полімеру і 

типу й концентрації вмісту солі, відповідно і стійкість або чутливість зразків 

товарів до теплового погіршення.  

Ступінь зносу D відноситься безпосередньо до ступеня забарвлення шляхом 

інтеграції швидкості, вираженої в Арреніусовій формі від часу t: 
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𝐷 = ∫ 𝐴𝑒𝑥𝑝 (
−𝐸𝑎

𝑅𝑇
𝑑𝑡)

𝑡2
𝑡1

,                                             (1.1) 

Виготовлений прототип не відображає експозицію через інтенсивність 

кольору, а погіршення було показано довжиною посиніння смуги WO3 смуги (рис. 

1.4), що дозволяє уникнути необхідність калібрувальної таблиці. Крім того, щоб 

надати комірці власний  потенціал, були використані хімічно активні метали (літій 

або цинк) для перенесення електронів в WO3, коли нагрівання полімерного 

електроліту призводить до достатньої іонної провідності.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4 Конструкція і робота індикатора температурної експозиції для 

заморожених продуктів [8] 

 

Фотовольтаїчні електрохромні пристрої (ФВЕХП)  

Останнім часом розробляються електрохромні пристрої, які за рахунок 

зв’язку з фотоелементами можуть «самозабарвлюватись». Схематичне зображення 

та принцип роботи наведені на рис 1.5. 

Принцип роботи даного пристрою полягає в тому, що при опроміненні 

сонячним світлом в фотоелементі утворюються пари електронів та дірок, які 

розносяться до катоду та аноду. Таким чином виникає різниця потенціалів. В свою 

чергу, ця різниця потенціалів і запускає процес забарвлення електрохромного 

розчину. На рис. 1.6 показаний спектральний відгук такого пристрою на 

опромінення. На ньому чітко видно, що пристрій знебарвлюється вже при 0 В.  

ITO 

WO3 

Полімерний електроліт 

Li або 

Zn 

Фронт кольору 
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а б 

Рис. 1.5 Схематичне зображення (а) та принцип роботи (б) ФВЕХП [9] 

 

Саме ця властивість дає змогу використовувати дані прилади для вікон, які 

забарвлюватимуться самостійно і не потребуватимуть прикладення завнішньої 

напруги для електрохромного процесу. Однак великий час спрацювання виключає 

застосування даних структур в інших цілях, наприклад, у вікнах автомобілів або 

для амплітудного модулювання світла зі швидкою зміною інтенсивності. 

  

Рис. 1.6 Спектральний відгук на світло ФВЕХП з розчином TMPD в якості 

анодно-забарвлюваного електроліту [9] 

 

1.1.1. Структура плівок WO3 

На рис. 1.7 приведені зонні діаграми WO3 та WO2. Як видно з рисунків, на 

відміну від WO3 рівень Фермі WO2 зміщений в сторону зони провідності. Це 

призводить до часткового заповнення рівня провідності, а відтак і відбивання 

оптичного випромінювання. 
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Рис. 1.7 Схематичне зображення структури WO3 та WO2 [10, 11] 

 

 Стехіометричний WO3 має кристалічну структуру, яка залежить від 

температури (табл. 1.1.). 

Таблиця 1.1 

Типи кристалічної структури WO3 

 

Структура Фаза Температура, К 

Моноклінна ε-фаза 223 

Триклінна δ-фаза 223-293 

Моноклінна γ-фаза 293-603 

Орторомбічна β-фаза 603-1013 

Тетрагональна α-фаза 1013 

   

ЇЇ можна представити як октаедри WO6. Ці октаедри з’єднуються кутами 

(Рис. 1.3) та утворюють перовскітну структуру типу ReO3. Зв’язки між атомами 

мають переважно іонний характер з невеликим вмістом ковалентних зв’язків [12, 

13]. Відтак WO3 являє сукупність іонів W6+ та O2-. Валентна зона переважно 

складається з орбіталей O 2p, в той час як валентна зона - з орбіталей W 5d (Рис. 

1.8) з рівнем Фермі, розміщеним посередині забороненої зони. Кожен атом W 
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зв’язаний з шістьма атомами O, а кожен атом O зв’язаний з двома атомами W в 

лінійній конфігурації: 

𝑊6+ − 𝑂2− −𝑊6+ 

 

 

Рис. 1.8 Зображення структури WO3, де червоні атоми ¬ це О, а сірі ¬ W 

 

Як видно з фазової діаграми, (рис 1.9), існує ряд субстехіометричних фаз 

WnO3n-1 та WnO3n-2 (n=1, 2, …), які називаються фазами Магнелі [14]. Ці фази 

утворюють структуру типу рутилу з нескінченими рядами октаедрів, з’єднаних 

гранями, які призводять до утворення тунелів з вакансій. На відміну від прозорого 

WO3, вони мають забарвлення від синього, у випадку легкої субстехіометрії, до 

коричневого, у випадку WO2, і не проявляє електрохромного ефекту. Рівень Фермі 

цих фаз знаходиться в зоні W 5d.  

 

Рис. 1.9 Фазова діаграма оксиду вольфраму [15] 
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1.1.2. Дефекти в плівках WO3 

 

Найрозповсюдженішим дефектом в субстехіометричних оксидах вольфраму 

є киснева вакансія. Вона може бути нейтральною (□), одно- (□+) та двозарядженою 

(□2+). Електронна конфігурація при незарядженій вакансії відповідає 

стехіометричному WO3, однак їй може бути енергетично вигідним передати один 

або два електрони ближнім іонам. 

У випадку однозарядженої вакансії, тобто коли в неї залишається один 

електрон, вона може утворювати зв'язок з ближнім атомом W6+, в цей же час інший 

атом має бути W5+: 

𝑊5+ − □+ −𝑊6+ 

 У цьому випадку надлишковий електрон переходить до зони провідності, що 

збільшує оптичне поглинання. Електрони також можуть перейти до одного або 

двох найближчих атомів W з утворенням двічі зарядженої вакансії. В цьому 

випадку поглинання відбувається за рахунок переходів між атомами W4+ та W5+ [16, 

17]. Однак даний стан є енергетично не вигідним, тому частіше за рахунок 

електрон-фононної взаємодії утворюються два атоми W5+ і двозаряджена вакансія, 

які при невеликій відстані утворюють комплекс (W-W)10+: 

𝑊6+ − □0 −𝑊6+ → (𝑊 −𝑊)10+ 

Якісно цей процес можна розглядати як механізм утворення електронних пар 

Андерсона [18]. Подвійне заповнення станів можливе за рахунок електрон-

фононної взаємодії, яка опосередковує взаємодію між електронами і дозволяє 

зменшити ефект кулонівського відштовхування. Наявність таких станів в глибині 

забороненої зони підтверджуються розрахунками Війса і де Гроота [19, 20]. Дані 

стани легко реалізуються при O/W <2,5 [21].  

Також при надлишку кисню та високій швидкості розпилення може виникати 

надстехіометрія [22]. За рахунок гідроксильних зв’язків між ближніми атомами О 

може утворюватися структура з міжвузловими атомами: 

𝑊6+ − (𝑂 − 𝑂)2− −𝑊6+ 
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Міжвузлові атоми можуть бути нейтральними, або захоплювати атоми і 

ставати одно- чи двічі зарядженими [23]. В реальних структурах можуть бути 

присутні як міжвузлові атоми, так і вакансії, чим і пояснюється різниця в оптичних 

та електрохромних властивостях плівок, досліджуваних різними науковцями. 

Також при інтеркаляції іонів в переокислену плівку WO3, в якій багато міжвузлових 

атомів O, формується фаза Li2O [24]. Це може пояснювати низьку ефективність 

забарвлення даних плівок. 

 Електрохромний ефект проявляється за рахунок інтеркаляції протону або 

іонів лужних металів (Li+, Na+, K+) в плівку WO3. Для прикладу розглянемо випадок 

введення іонів Li+, оскільки більшість сучасних електрохромних пристроїв 

працюють на їх основі. Позначимо кількість інтеркальованих іонів відносно атомів 

вольфраму (іон/W) як x. Процес інтеркаляції реверсивний до x~0,7 [25]. Не 

реверсивно процес проходить до значень x=2, коли електронна конфігурація стає 

подібною до WO2. На практиці в електрохромних пристроях x<3, оскільки 

максимум оптичного поглинання лежить в межах 0,3<x<0,5 [26, 27]. 

 В схематичному зображені інтеркальований іон Li+ вбудовується в ланцюг 

W-O-W: 

𝑊6+ − 𝑂2− − 𝐿𝑖+(𝑊5+) 

 При збільшені кількості інтеркальованих іонів Li+ також збільшується і 

кількість іонів W4+ в тонких плівках. 

 В ряді робіт наявність фракцій різної валентності W6+, W5+, W4+ та W0 

визначалась за допомогою методу рентгенівської фотоелектронної спектроскопії 

[7, 27-32].  

Дослідження спін-орбітального розщеплення W 4f спектру показало, що 

кількість станів W5+ в плівках WOx лінійно зростає до x≈0,3. Сигнал від станів W4+ 

починає чітко проявлятися при співвідношеннях O/W від 2,6 до 2,5. У цей же час 

прозорість плівок зберігається в діапазоні від WO2.98 до WO2,69. Це пояснюється 

тим, що при W/O <2.6 утворюються не тільки стани W4+, а й комплекси (𝑊5+ −

𝑊5+) [21]. 
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Розупорядкування в триоксиді вольфраму 

Загалом, розупорядкування пояснюється через термінологію упорядкованих 

систем [33]. Ближній порядок – це періодичне розташування найближчих атомів. 

Далекий порядок – це жорстка періодичність та трансляційна інваріантність 

кристалічної гратки. Система вважається періодичною, якщо її фізичні властивості 

можуть бути поясненими через нескінченну гратку з ідеальним далеким порядком 

з додаванням теорії збурень, включаючи статичні та динамічні збурення. 

Існує багато типів неупорядкованості. Найпростіше їх зобразити через 

відмінності від ідеальної кубічної кристалічної гратки (Рис. 1.10а).  

Одним з типів неупорядкованості є композиційна, яка характерна для 

сплавів. (Рис 1.10б). У випадку даної неупорядкованості атоми одного елементу 

заміщують атоми іншого на їх позиціях в кристалічній гратці. Іншим типом є 

позиційна неупорядкованість, рис 1.10в.  

 
 

а б 

  

в г 

Рис. 1.10 а) Упорядкована гратка (а) та типи невпорядкованості: б ‒ 

композиційна, в ‒ позиційна та г ‒ топологічна 
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При даному виді неупорядкованості атоми гратки статистично збуджені та 

зміщені з їх позицій в кристалічній гратці. Даний тип характерний для аморфних 

фаз в кристалічній структурі. Третім типом неупорядкованості є топологічна. Вона 

виникає при наявності вакансій в кристалічний гратці, які призводять до утворення 

ненасичених та обірваних зв’язків (рис. 1.10г). Також при даному типі можуть 

виникати кільця атомів з відмінним координаційними числами (різною кількістю 

оточуючих атомів) навколо вакансії.  

Існує декілька моделей для опису розупорядкованих та аморфних структур. 

Для початку варто описати модель ідеальної системи у вигляді періодичних 

потенціалів. Для цього використовується модель Кроніга-Пенні, (рис 1.11а) [34].  

За рахунок взаємодії атомів відбувається розщеплення власних енергій електронів. 

Перекриття хвильових функцій електронів утворює зону з розширеними 

блохівськими станами, яка має ширину B (рис. 1.11б) і описується як [34]: 

𝐵 = 2𝐽𝑔,                                                    (1.2) 

де J – інтеграл перекриття між орбіталями, g – координаційне число. 

 

 

 

а б 

 

 

 

 

 

в г д 

Рис.1.11 Система періодичних потенціалів (а),  енергетична зона розширених 

станів (б), зони з локалізованими та делокалізованими станами (в),  зони тільки з 

локалізованими станами (г) 
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В моделі Андерсона [35] неупорядкованість вводиться в систему через різні 

глибини потенціальних ям в діапазоні V0 («діагональна неупорядкованість, (рис. 

1.11в), у той час як в моделі Ліфшиця [36] через різні ширини («недіагональна 

невпорядкованість») [37]. У випадку діагональної неупорядкованості V0 може бути 

в двох областях: B<V0, (рис 1.6г) та V0<B, (рис 1.6д). При V0<B локалізовані стани 

додаються до загальної густини станів в якості експоненціальних хвостів на її 

границі. Якщо B<V0, то в зоні (області) присутні тільки локалізовані стани. Енергія, 

яка розділяє протяжні від локалізованих стани від локалізованих називається 

границею провідності, а енергія, яка розділяє стани від заборононеної зони 

називається границею зони. Потенціали не обов’язково мають мати різну висоту чи 

ширину. Локалізовані стани можуть виникати як у випадку неупорядкованості 

(локалізація Андерсона) [35], так і у випадку електрон-фононної взаємодії, яка 

призводить до утворення малих поляронів. Також варто зазначити, що оскільки у 

випадку неупорядкованих систем відсутня періодична симетрія, для їх 

характеризації доцільно використовувати не k-вектор, а густину станів. 

 

Густина станів 

В аморфних напівпровідниках локальні дефекти можуть викликати появу 

домішкових зон або рівнів у забороненій зоні [33]. Домішки, дефекти та 

нестехіометрична асиметрія призводять до розширення границь зони провідності 

та валентної зони. Велика концентрація акцепторів (легування негативними 

іонами) дає енергетичні рівні поблизу валентної зони, у той час як збільшення 

концентрації донорів (позитивних іонів) призводить до появи рівнів поблизу дна 

зони провідності. Рівень Фермі ‒ це рівень, де вірогідність знаходження електрону 

дорівнює 1/2. Відтак при легуванні донорами він зміщується ближче до зони 

провідності, а при легувані акцепторами ‒ ближче до валентної зони [38]. На рис. 

1.12 схематично зображено: а) енергетичні рівні як функція густини станів, б) 

хвости локалізованих станів, що накладаються та утворюють псевдозону, с) 

домішкову зону, яка утворюється за рахунок локальних дефектів з меншою 

кількістю локалізованих станів. 
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   а б в 

Рис. 1.12 Можлива структура густини станів аморфного напівпровідника з: а) 

зоною провідності та валентною зоною; б) накладеними хвостами локалізованих 

станів; в) додатковою домішковою зоною локальних дефектів 

 

Локалізовані стани в глибині хвостів зон мають також характер малих 

поляронів. Колі ці стани заповнені, вони водночас сильно локалізовані (малі) і 

супроводжуються значним зміщенням атомів (полярони). Оскільки малі поляронні 

стани знаходяться в хвостах зони, їх густина низька у порівнянні з малими 

поляронами, що находяться в зоні. Як результат, перекриття малих поляронних 

станів у хвостах зони є недостатнім для адіабатичного стрибкоподібного переносу. 

Кількість стрибкоподібних переходів та мобільність для малих поляронів у хвостах 

зони є нижчою, ніж в межах самої зони. Вищевказаний процес є непрямим 

переходом між малими поляронами у хвостах зони. Непрямим переходом є перехід 

між сильно локалізованим малим поляронним станом до слабозв’язаного полярону 

з великим радіусом і до іншого малого полярону.  

Найрозповсюдженішим методом для дослідження густини станів є метод 

XPS. В ряді робіт досліджувалась зміна заповненості орбіталей. В роботах [39, 40] 

досліджувались XPS спектри оксиду вольфраму, осадженого випаровуванням, в 

залежності від рівня інтеркаляції x (Рис. 1.13). В цих спектрах проявляється широка 

смуга, яка лежить в діапазоні 11-3 еВ, нижче рівня Фермі. Ця смуга характеризує 

валентну зону, яка складається переважно O 2p станів. При більших енергіях 

інтенсивність спадає, однак потім з’являється смуга трохи нижче рівня Фермі. 

Інтенсивність цієї смуги зростає при підвищені рівня інтеркаляції, що можна 



27 

 

пов’язати із заповненням нижніх рівнів зони провідності компенсаційними 

електронами. 

Густину локалізованих станів можна визначити через її зв'язок із 

електрохімічними властивостями. Оптичні характеристики електрохромних 

матеріалів визначаються їх зонною структурою, а точніше характером 

енергетичних рівнів та їх зайнятістю введеними чи виведеними компенсаційними 

електронами. Відтак зміна оптичних характеристик напряму залежить від рівня 

інтеркаляції, кінетика якої і є основним лімітуючим фактором динаміки 

електрохромного процесу. 

 

Рис. 1.13 XPS спектри осадженої плівки з різною кількістю інтеркальованих іонів 

[39, 40] 

1.1.3. Оптичне поглинання 

Оптичне поглинання це перехід електронів з одного стану в інший при 

поглинанні фотона. Існує два типи станів: розширені стани, які описують 

колективні електронні зони в нескінченому неспотвореному твердому тілі, та 

локалізовані стани, які описують електронні зони, що утворюються за рахунок 

локалізованих точкових дефектів, домішок в гратці та інших дефектів. Опис на 
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основі локалізованих станів стає більш важливим при значних порушеннях в 

кристалічній гратці. 

 

Поглинання вільних електронів 

Матеріал характеризується рівнем Фермі. Якщо рівень Фермі знаходиться в 

зоні провідності, то матеріал набуває металічних властивостей. У даному випадку 

поглинання визначається з моделі вільних електроні Друде і пов’язане з 

переходами електронів всередині однієї зони. Зв'язок між частотно-залежною 

провідністю та коефіцієнтом поглинання визначається як: 

𝛼 =
𝑅𝑒{�̃�(𝜔)}

0𝑐𝑛(𝜔)
 ,                                                   (1.3) 

де ε0 ‒ ділектрична проникність вакууму, с ‒ швидкість світла, а �̃� ‒ комплексна 

функція, яка в моделі Друде може виражатися через вимірювані параметри n 

(густина електронів), τ (середній час релаксації електронів), e (заряд електрона) m 

(маса електрона): 

𝜎 ̃ =
𝜎𝐷𝐶

1−𝑖𝜔𝜏
= 

𝑛𝑒2𝜏

𝑚

1

1−𝑖𝜔𝜏
 .                                         (1.4) 

Поглинання за рахунок міжвалентних переходів 

Загальноприйнятою моделлю поглинання для неупорядкованого оксиду 

вольфраму є модель міжвалентних переходів [41]. У випадку інтеркаляції 

позитивно заряджених іонів відбувається наступна реверсивна реакція: 

𝑥𝑀+ + 𝑥𝑒− +𝑊𝑂𝑦 ↔ 𝑀𝑥𝑊𝑂𝑦 ,                                     (1.5) 

де M позначає іони H+, Li+, Na+ або інші іони лужних металів.  

Під час інтеркаляції позитивних іонів відбувається введення електронів для 

компенсації заряду, які захоплюються атомами вольфраму: 

𝑊𝑖
6+ + 𝑒− → 𝑊𝑖

5+ .                                           (1.6) 

Відповідно до цієї моделі, під дією опромінення поглинання фотона 

супроводжується переходом валентного електрона від атому вольфраму i до 

найближчого атому k: 

𝑊𝑖
5+ +𝑊𝑘

6+
фотон
→   𝑊𝑖

6+ +𝑊𝑘
5+ .                               (1.7) 
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Модель трьох смуг поглинання 

Поглинання в оксиді вольфраму може бути пояснене трьома смугами 

поглинання, які виникають в результаті переносу заряду між атомами вольфраму в 

киснево-вольфрамовій октаедричній системі, зв’язаній кутами в: 1) ‒ 

приповерхневому об’ємі,  2) ‒ на поверхні, де атом вольфраму має подвійний 

зв'язок з киснем та 3) ‒ на поверхні, де атоми вольфраму утворюють подвійний 

зв'язок між собою [42]. 

Site-saturation model 

Дана модель базується на оптичному поглинанні локалізованих електронів 

[43]. В ній матеріал представляється як матриця з можливими локалізованими 

електронними позиціями, кількість яких NΣ. Якщо прийняти кількість 

компенсуючих електронів рівною nx і рівною кількості інтеркальованих атомів, 

тоді рівень інтеркаляції визначатиметься як: 

𝑥 =
𝑛𝑥

𝑁Σ
   де 0 ≤ 𝑛𝑥 ≤ 𝑁Σ .                                     (1.8) 

 

У цьому випадку рівень інтеркаляції можна визначити як кількість 

«заповнених» W6+ або W5+ станів. Відтак, кількість «пустих» W6+ станів дорівнює 

1-x. Кожен електрон вносить у коефіцієнт поглинання величину Δ𝛼 (оптичне 

поглинання на один електрон). Оскільки поглинання відбувається тільки у випадку 

переходу електрону до сусідньої «порожньої» позиції, то оптичне поглинання 

можна виразити як 

𝛼(𝑛) = 𝑛𝑥Δ𝛼 (1 −
𝑛𝑥

𝑁Σ
)                                          (1.9) 

або 

𝛼(𝑥) = 4𝛼𝑚𝑎𝑥(𝑥 − 𝑥
2) де 𝛼𝑚𝑎𝑥 =

1

4
𝑁ΣΔ𝛼 .                       (1.10) 

 

Відтак, максимальне поглинання може бути визначене як: 

 

|
𝛿𝛼

𝛿𝑥
| = 4𝛼𝑚𝑎𝑥(1 − 2𝑥) ,                                    (1.11) 
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тобто при x = 0,5 , коли |
𝛿𝛼

𝛿𝑥
| = 0 

Дану модель можна узагальнити, включивши двічі зайняті стани W4+. 

Приймемо кількість введених електронів рівною x, яка може приймати значення 

від 0 до 2. У даному випадку відносна кількість станів W6+, W5+, W4+, P в матриці 

оксиду вольфраму буде дорівнювати 

𝑊6+: 𝑃 = (2 − 𝑥)2 𝑊5+: 𝑃 = 2𝑥(2 − 𝑥) 𝑊4+: 𝑃 = 𝑥2 .             (1.12) 

Відносна кількість одноелектронних переходів складатиме: 

𝑊6+ ↔𝑊5+: 𝑃𝑡 = 2𝑥(2 − 𝑥)
3, 

𝑊5+ ↔𝑊4+: 𝑃𝑡 = 2𝑥
3(2 − 𝑥), 

𝑊6+ ↔𝑊4+: 𝑃𝑡 = 𝑥
2(2 − 𝑥)2. 

На рис 1.14 наведено можливі міжвалентні переходи в залежності від 

кількості інтеркальованих іонів. 
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 W5+<->W4+

 W6+<->W4+

 

Рис. 1.14 Залежність кількості дозволених міжвалентних переходів від 

кількості введених іонів  

 

Оптичне поглинання в надстехіометричному оксиді вольфраму 

Оксид вольфраму з надлишком кисню (надстехіометричний) після 

осадження також є прозорим, однак, на відміну від субстехіометричного, під час 

першого циклу в ньому відбуваються незворотні зміни [44]. Це пов’язане з 
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захопленням іонів міжвузельним киснем, що обмежує процес деінтеркаляції. У 

випадку іонів Li+ цей процес можна описати як: 

2𝐿𝑖+ + 2𝑒− + 𝑂𝑖 → (𝐿𝑖2 − 𝑂𝑖) .                                 (1.13) 

 

Нейтральний комплекс (𝐿𝑖2 − 𝑂𝑖) не дає безпосередньо синє забарвлення. 

Оксид літію є білим, або незабарвленим [45]. Процес появи синього забарвлення в 

надстехіометричних плівках подібний до процесу в стехіометричних плівках і 

може бути описаний наступною схемою: 

𝑊𝑂3+𝑥 + 2𝐿𝑖
+ + 2𝑒− → 𝑊𝑂2+𝑥 + 𝐿𝑖2𝑂 .                       (1.4) 

1.1.4. Структурні особливості оксиду нікелю 

В якості вторинного електрохромного покриття можна використовувати 

анодно забарвлювані оксиди металів такі як оксид Ir [46] або Ni [47-50]. Ці 

матеріали змінюють свій колір від прозорого до нейтрально забарвленого в 

результаті виведення протонів або введення іонів OH-. В даному випадку електрони 

для компенсації заряду поступають із валентної зони. Оскільки Ir є мало 

розповсюдженим, а відтак і надзвичайно дорогим елементом, то для виготовлення 

електрохромних комфрок великої площі більш оптимальним є використання 

оксиду нікелю. Однак, наявність в оксиді нікелю домішок збагачених киснем, таких 

як NiOOH та Ni2O3, для яких характерне велике оптичне поглинання, зменшує 

можливості по оптимізації параметрів даних плівок. 

Варто зазначити, що при інтеркаляції іонів Li+ припускають утворення 

дисперсного металевого Ni в матриці Li2O [51]. 

Матеріали на основі Ni включають декілька різних фаз і представляють 

суміш оксидів, оксигідроксидів та гідроксидів нікелю. Електрохромний ефект 

відбувається за схемою реакції Боде [52, 53]. 

Монооксид нікелю має кубічну структуру NaCl. Важливим є те, що 

синтезувати стехіометричний оксид нікелю неможливо, в ньому завжди буде 

присутній надлишок кисню [54]. Оскільки в структурі NaCl неможливо розмістити 
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додатковий кисень, відбувається утворення вакансій Ni2+ які призводять до p-типу 

провідності утворених плівок [55, 56]. 

На рис. 1.15 наведена схематична зонна діаграма оксиду нікелю. Верхня 

частина валентної зони складається з Ni 3d станів. В реальності ці стани 

перекриваються з O 2p станами, а стани Ni 3d та O 2p є гібридизованими [57]. Зона 

провідності складається з незаповнених Ni 3d станів із домішковими O 2p станами. 

 

 

Рис.1.15 Схематична зонна діаграма оксиду нікелю [10, 11, 58] 

 

Структура гідроксиду нікелю має гексагональну структуру яка представляє 

собою упаковані гідроксильні іони із іонами Ni2+, які займають почергові лінії в 

октаедрі [59]. Гідроксид Ni існує в двох модифікаціях, α і β, які відрізняються 

кількістю води яка необхідної для їх стабілізації. α модифікація потребує малої 

кількості води, а β ‒ великої. Структурно Ni(OH)2 являє ряд шарів Ni(OH)2, відстань 

між якими для α модифікації складає ~0,76 нм, а для β ~ 0,46 нм [59]. Ці фази у 

подальшому можуть бути дегідратовані (окислені) до відповідних γ та β 

оксигідридів. Схематичне зображення даної реакції було запропоноване Боде та 

іншими (рис 1.16). 
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Рис. 1.16 Схема реакції Боде [52, 53] 

 

Гідроксид Ni є напівпровідником з n-типом провідності і шириною 

забороненої зони від ~3,6 до ~3,9 еВ, у той час як оксигідроксид має p-тип 

провідності і ширину забороненої зони від ~1,7 до ~1,8 еВ [60]. Електронна 

структура гідроксиду має особливості, подібні до NiO, що пояснюється однаковою 

природою перенесення заряду між Ni 3d та O 2p станами [61]. 

Дана схема реакції не пояснює як Ni змінює валентність із +2 до +3 у фазі NiO, 

однак вона включає дану можливість [62, 63]. Відомо, що надлишок кисню призводить 

до утворення вакансій Ni2+, які в свою чергу призводять до утворення дірки між двома 

суміжними іонами Ni2+ і, як результат, іонів Ni3+. Подібна ситуація відбувається у 

випадку екстракції двох протонів із гідроксиду нікелю. Збереження 

електронейтральності потребує утворення іонів Ni3+ і, як наслідок, надоксиду Ni2O3 із 

оксиду та гідроксиду нікелю. Схематично це можна зобразити розширеною реакцією 

Боде: 

𝛽 − 𝑁𝑖(𝑂𝐻)2|просвітлений 

                 ↕ 

𝛼 − 𝑁𝑖(𝑂𝐻)2|просвітлений ↔ 𝛾 −𝑁𝑖𝑂𝑂𝐻|забарвлений +𝐻
+ + 𝑒− 

𝑁𝑖𝑂 + 𝛼 − 𝑁𝑖(𝑂𝐻)2|просвітлений ↔ 𝑁𝑖2𝑂3|забарвлений + 2𝐻
+ + 2𝑒− 
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Як інший варіант, іони OH- можуть сприяти інтеркаляції в оксид та гідроксид 

нікелю, відповідно до реакцій [64, 65]: 

 

𝑁𝑖(𝑂𝐻)2 + 𝑂𝐻
− ↔ 𝑁𝑖𝑂𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 + 𝑒

−                       (1.14) 

𝑁𝑖𝑂 + 𝑂𝐻− ↔ 𝑁𝑖𝑂𝑂𝐻 + 𝑒− 

 

1.2. Структурні особливості оксидів ванадію та фазовий перехід в VO2 

Плівки окису ванадію є перспективними в якості функціонального матеріалу 

в неохолоджуваних мікроболометрах. Ці пристрої є комерційно привабливими для 

військових використань в якості приладів нічного бачення, систем формування 

термозображень для медичних застосувань, тощо [66, 67].  

Чутливість плівок VOx (при x → 2) до інфрачервоного (ІЧ) випромінювання 

пов'язана зі значними (≈4 порядки) змінами їх електричного опору (Рис. 1.17), 

спричиненими фазовим переходом напівпровідник-метал фази VO2 в плівках VOx 

(SMT).  

Також при фазовому переході значно змінюються оптичні спектри 

поглинання, що робить дані плівки перспективними для використання в якості 

покриття енергозберігаючих вікон [68].  

Варто зазначити, що плівки за своєю структурою є сумішшю фаз, але саме у 

фази VO2 температура переходу є найбільш оптимальною для використання в 

приладах (~ 68 ° C). Для інших фаз температура фазового переходу є значно вищою 

або нижчою за кімнатну: для V2O3 ~ –113 ° C, для V2O5 в межах від 256 до 286 ° C 

[68-70] (Рис. 1.18). Також важливим є те, що оксиди ванадію мають значні 

структурні відмінності, Так VO має кубічну кристалічну структуру, V2O3 

тригональну, VO2 моноклінну (при T<ТМІТ) або тетрагональну (T>ТМІТ), а V2O5 

орторомбічну. Також відрізняються і їх ширини заборонених зон. Для V2O5 вона 

складає Eg = 2,4 еВ. Для нижчих оксидних фаз VO та V2O3 вона дорівнює нулю. 

Відтак, ці фази є металевими. 
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Рис. 1.17 Температурна залежність опору тонкої плівки VO2 на сапфіровій 

підкладці [71]. 

 

 

Рис. 1.18 Залежність опору нижчих оксидів титану та ванадію від оберненої 

температури [66]. 
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Оскільки мікроболометри працюють в області температур фазового переходу 

(де найбільший ТКО), то використання фаз V2O3 та V2O5 в якості функціональних 

матеріалів значно ускладнило б конструкцію систем через необхідність 

підтримання робочої температури.  

Кристалічна структура VO2 відрізняється в металічному і 

напівпровідниковому станах. При високій температурі (вище температури 

фазового переходу напівпровідник-метал (TMIT ≈ 66 ºC) металева фаза VO2 має 

структуру рутилу, і має (базується на) тетрагональну сингонію кристалічної гратки 

(рис. 1.19). Атоми ванадію знаходяться у положеннях (0, 0, 0) і (½, ½, ½). Кожен 

атом ванадію оточений кисневим октаедром. Атоми кисню знаходяться на ±(u, u, 

0) і ±(½ + u, ½ - u, ½). Постійні гратки та внутрішні параметри кисню є aR = 4,5546 

Å,  cR = 2,8514 Å, і u = 0,3001 при 360 K [72, 73].  

При низькій температурі (нижче TMIT) кристалічна гратка напівпровідникової 

фази VO2 відповідає моноклінній сингонії з такими розмірами елементарної 

комірки при 25ºC : a = 5,7517 Å, b = 4,5378 Å, c = 5,3825 Å, β = 122,646 [74]. 

Дана моноклінна гратка (рис.1.20) отримана шляхом деформації 

високотемпературної тетрагональної структури. 

Зокрема, пара атомів ванадію нахилена по відношенню до с-вісі рутилу. В 

результаті моноклінна елементарна комірка - це два розміри елементарної комірки 

високотемпературної тетрагональної. Ця фаза VO2 називається M1, оскільки інша 

моноклінна  гратка (M2) можлива при легкому легуванні VO2  [75], при 

застосуванні невеликого одновісного напруження [76], або при спеціальних умовах 

синтезу [77]. 

Структурний фазовий перехід, в якому гратка VO2 трансформується з 

тетрагональної у моноклинну зазвичай розглядається як перехід метал-діелектрик, 

однак у випадку  VO2 доцільніше називати цей перехід напівпровідник-метал [78, 

79, 80].  
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Рис. 1.19 Структура гратки рутилу VO2 вище температури фазового переходу TSPT  

≈ 66 ºC. Великі червоні кулі – іони V, маленькі сині – іони O. Іони V формують 

тетрагональну гратку. Кожен іон V оточений октаедром  кисню. [73]. 
 

На рис. 1.21 наведено зонні діаграми діокисду ванадію до (а) та після (б) 

фазового переходу. Як видно з рисунка, валентна зона формується здебільшого в 

результаті фазового переходу, відбувається часткове заповнення нижніх рівнів 

зони провідності. 

 

Рис. 1.20 Моноклінна гратка M1 нижче температури TSPT напіпровідникової 

фази VO2. Два типи атомів кисню видозмінені [73, 81].  
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Це є наслідком гібридизація орбіталей V та O, що призводить до стабілізації 

рівня d|| тобто усунення його розщеплення, а також дестабілізації рівня π* , яка веде 

до його зміщення нижче рівня Фермі. 

 

а б 

Рис. 1.21 Зонна діаграма діокисду ванадію до (а) та після (б) фазового переходу. 

 

Тим не менш, раніше припускалось, що формування тетрагональної гратки 

відбувається при іншій температурі, ніж MIT з різницею у 9 ºC [82].  

Тонка плівка VO2 зазвичай має полікристалічну структуру з розміром зерна 

30-120 нм, що сильно залежить від умов росту [83-86]. Монокристалічна тонка 

плівка VO2 може бути епітаксійно вирощена методом MOCVD [87].  

Оскільки фазовий перехід пов'язаний з напруженнями всередині структури, 

їх зміна призводить до зміни його параметрів, зокрема, величини зміни опору ∆R, 

ширини переходу ∆TMIT і температури переходу TMIT [88, 89]. У випадку 

полікристалічної плівки важливими є розмір зерен та наявність інших фаз. Також 

вплинути на стан напружень в плівці може структура підкладинки. Так, за рахунок 

підбору параметрів синтезу є можливим отримувати плівки, в яких температура 

фазового переходу зміщена [90-92]. Це є важливим, оскільки оптимальна робоча 

температура для неохолоджуваних мікроболометрів має знаходитися в області 

кімнатної. 
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1.3. Фотодіоди на основі InSb 

Діоди на основі InSb є перспективними елементами для детектування ІЧ 

випромінювання. Їх широко використовують, оскільки InSb є прямозонним 

напівпровідником з шириною забороненої зони 0,17 еВ та високою рухливістю 

електронів (77000 см2В-1с-1) [93].  Ця особливість робить даний матеріал ідеальним 

для детектування випромінювання середнього ІЧ діапазону (довжина хвилі 3-5 

мкм), який відповідає випромінюванню від об’єктів з температурою 500-1500 оС 

(Рис. 1.22). Саме цей діапазон широко використовується як в цивільних цілях (в 

астрономії), так і у військових (системи наведення та системи візуалізації), через 

що антимонід індію широко використовується в сучасних приладах [94- 96]. 

Хоча даний матеріал має хороші фізичні параметри, однак на шляху 

створення діодних структур на його основі виникає ряд проблем. Серед основних 

проблем, які виникають при виготовленні ІЧ фотодіодів на основі InSb варто 

відмітити: нестабільність поверхні та її схильність до утворення інверсійних шарів 

у процесі виготовлення фотодіодів; можливий ефект далекодії у імплантованих 

поверхневих шарах за рахунок проникнення дефектів на значну глибину; 

обмежений вибір хімічних елементів, які можуть використовуватись у якості 

домішки при імплантації; субмікронна товщина p-n–переходу внаслідок низької 

енергії імплантації; вузький інтервал концентрацій неконтрольованих домішок, 

часу життя та рухливості носіїв, концентрації протяжних дефектів (дислокацій) у 

вихідному матеріалі, що не сприяє досягненню максимально можливих порогових 

параметрів фотодіодів. 

Все це ставить жорсткі умови як до відбору вихідного матеріалу, так і до 

технологічних операцій виготовлення p-n–переходів. Розробка оптимальної 

конструкції фотоприймача на основі вузькозонного напівпровідника антимоніду 

індію, створення технологічної маршрутної карти і замкнутого технологічного 

циклу виготовлення приладів з відповідними характеристиками вимагає 

вирішення ряду завдань, включаючи дослідження структурних та електрофізичних 

параметрів матеріалу після окремих технологічних операцій.  
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Рис. 1.22 Спектр випромінювання об’єктів у залежності від температури 

 

Однією з основних задач при створенні діодів є формування p-n переходу. 

Було встановлено, що через термічну нестабільність даного матеріалу 

оптимальним є використання іонної імплантації для легування структури [97]. 

Однак, легування методом іонної імплантації призводить до утворення 

порушеного шару. В свою чергу, особливістю даного матеріалу є і те, що точкові  

дефекти виступають в якості донорних центрів і ведуть до перекомпенсації при 

створені шарів з p-типом провідності [98]. Відтак виникають обмеження відносно 

елементу легуючої домішки та дози легування. При аналізі літератури 

встановлено, що в якості легуючої домішки використовуються іони Be+ або Mg+. 

При формуванні p-n переходу шляхом імпланатції іонів магнію, за рахунок його 

більшої маси, виникає значно більше порушень структури, ніж при імплантації 

іонами берилію [99]. В результаті цього порушення, внесені імплантацією при 

дозах, необхідних для формування якісного p-n  переходу, не можуть бути 

повністю «заліковані» у процесі післяімплантаційного відпалу. Відтак 

оптимальною легуючою домішкою є берилій. Однак, необхідна додаткова 

оптимізація параметрів легування, а також застосування сучасних аналітичних 

методів для оптимізації технологічних процесів.  
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Основними методиками для визначення та оптимізації параметрів іонної 

імплантації є її моделювання, рентгеноструктурний аналіз та мас-спектрометрія 

вторинних іонів.  Моделювання процесу іонної імплантації дозволяє наперед 

оцінити профіль розподілу домішки, а також розподіл дефектів, викликаних 

взаємодією іонного пучка з твердим тілом. На сьогоднішній день існує ряд програм 

які використовуються для цих розрахунків: SRIM[100], OKSANA[101], 

MARLOWE[102] та інші. Для дослідження розподілу домішок в іонно 

модифікованих структурах використовуються метод мас-спектрометрії вторинних 

іонів [103, 104]. Цей метод дозволяє визначити розподіл домішок як по глибині, 

так і по площі зразка. Розподіл дефектів, кристалічна структура та напруження в 

ньому визначаються методом дифракції Х-променів [105, 106]. 

Вивчення процесів утворення дефектів у залежності від дози імплантації 

показало на необхідність використання двостадійної імплантації (дві енергії 

імплантації) та суттєвого зменшення дози імплантації.   
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ 

2.1. Магнетронне осадження 

Одним з найрозповсюдженіших методів осадження тонких плівок 

перехідних металів є реактивне магнетронне розпилення. Його перевагами є висока 

чистота плівок, а також можливість отримувати плівки великої площі та з високою 

однорідністю по товщині. Суть методу полягає у розпиленні металевої мішені 

аргоново - кисневою плазмою. На рис 2.1 показано схему магнетронної 

розпилювальної системи. Магнітне поле має подвійну функцію: по-перше воно 

заставляє рухатись електрони по циклоїді, що підвищує кількість зіткнень, відтак, 

і кількість іонів. Це дозволяє збільшити швидкість (ефективність) розпилення. По-

друге, магнітне поле утримує плазму біля катоду, що дозволяє уникнути як 

розпилення мішені, так і її нагрівання. Даний підхід надзвичайно важливий при 

осаджені плівок на підкладки з низькою термостійкістю, наприклад полімери, а 

також осаджувати плівки з контрольованим рівнем кристалічності. 

 

Рис. 2.1 Схема магнетронної розпилювальної системи (МРС): БУ ¬ блок 

узгодження генератора з навантаженням; E ¬ напруженість електричного 

поля; B ¬ індукція магнітного поля. 
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У випадку реактивного магнетронного осадження, яке використовувалось у 

даній роботі, у вакуумну камеру, окрім інертного газу, подається реактивний. 

Реактивний газ вступає в реакцію з матеріалом мішені, утворюючи сполуку яка і 

осаджується на підкладку. Контролюючи частку реактивного газу у плазмі можна 

отримувати сполуки різного складу. Так, у випадку оксидів перехідного металу при 

низьких потоках реактивного газу можна отримати плівки від майже металевих, в 

яких вміст кисню на рівні домішки, до нижчих оксидів (наприклад WO2, VO, V2O3, 

VO2). При збільшенні потоку реактивного газу швидкість утворення оксиду на 

поверхні мішені наближається до швидкості його розпилення іонами інертного 

газу. При наближені до стану рівноваги осаджуються вищі оксиди (WO3, V2O5), а 

при надлишку кисню в плазмі відбувається «отруєння» мішені, утворення оксидної 

плівки на її поверхні, яка не встигає розпилюватись. У цьому випадку може 

відбуватися поява нестабільності в горінні плазми та отримання 

надстехіометричних сполук.  

У даній роботі осаджувались тонкі плівки WO3, NiO та VOx. Плівки WO3 та 

NiO є вищими оксидами, тому відсоток O2 у плазмі має широкий діапазон. Відтак, 

при їх осаджені основним параметрами були час осадження (від якого залежала їх 

товщина) та температура, яка впливала на їх кристалічну структуру. В якості 

підкладок використовувалось кварцове скло з нанесеним на нього шаром ITO. 

Також, в якості супутників, ми використовували чисте кварцове скло (для XRD 

досліджень) та кремній, для досліджень їх хімічного складу та розподілу домішок 

(у випадку плівок VOx проводився також аналіз кластерів VxOy).  

Електрохромні плівки WO3 та NiO наносилися на кварцові підкладки в 

установці ВУП-5М методом магнетронного розпилення вольфрамової чи нікелевої 

мішені, відповідно. Залишковий тиск у камері плазми був на рівні 3х10-6 мБар. 

Тліючий розряд створювався при подачі робочого газу та напрузі на магнетроні ~ 

480 В. Під час нанесення плівок робочий тиск вибирався в діапазоні від 10-1 до 10-

3 мБар напуском суміші газів Ar та O2. Частка O2 вибиралася від 2 до 10 об’ємних 

відсотків газової суміші. Частина плівок WO3 осаджувалась в атмосфері суміші 

аргону та кисню з додаванням H2 (20%). Температура підкладки при осадженні 
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змінювалась від кімнатної до 400 оС. Товщина досліджуваних плівок WO3 складала 

порядку 1000 нм, а плівок NiO ~ 600 нм. 

2.2. Іонна імплантація 

Іонна імплантація являє собою спосіб введення атомів домішок в 

приповерхневий шар твердого тіла з метою синтезу нових структур та модифікації 

властивостей вже створених. Суть іонної імплантації полягає в опроміненні зразка 

пучком високоенергетичних іонів або кластреними (молекулярними) іонами (які 

складаються з декількох атомів). Після попадання в мішень іони поступово 

втрачають енергію. Існують два механізми втрати енергії (рис 2.2а).  

Першим є втрата енергії на атомах, коли відбувається зіткнення між 

падаючим іоном та атомом мішені. У даному випадку частина енергії іона 

передається атому, що призводить до його зміщення. Результатом даного типу 

зупинки іонів є порушення кристалічної структури мішені. Цей механізм є 

переважаючим при бомбардуванні важкими іонами та при низьких енергіях. 

 
 

а б 

Рис. 2.2 Схематичне зображення взаємодії атомів з легкими та важкими іонами 

(а) та профіль розподілу імплантованої домішки, апроксимований гаусіаном (б) 

 

Другим видом втрати енергії є зупинка на електронах. Іон передає частину 

енергії електрону, що призводить до його збудження. Наслідком цього є розігрів 

мішені. Даний механізм втрати енергії є переважаючим при бомбардуванні мішені 

легкими іонами та при високих енергіях. 
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Профіль розподілу домішки по глибині найчастіше апроксимують у вигляді 

розподілу Гауса (рис 2.2 б).  

При даному підході важливими параметрами є проектний пробіг (Rp) та 

середньоквадратичний розкид пробігів іонів (Rp). Концентрація внесеної домішки 

на глибині x визначається як: 

𝐶(𝑥) =
𝐷

√2𝜋∆𝑅𝑝
𝑒
[−
1

2
(
𝑥−𝑅𝑝

∆𝑅𝑝
)
2

]
,                                       (2.1) 

де C(x) ‒ концентрація домішки на глибині x в іон/см3, D ‒ доза імплантованої 

домішки в іон/см2, Rp -‒ проектний пробіг, ΔRp ‒ середньоквадратичний розкид 

пробігів іонів. Виходячи з цього рівняння максимальна концентрація домішки 

знаходитиметься на глибині Rp, і визначатиметься як: 

𝐶𝑚𝑎𝑥 =
𝐷

√2𝜋∆𝑅𝑝
≅
0,4𝐷

∆𝑅𝑝
 .                                         (2.2) 

Профілі розподілу домішок після іонної імплантації моделювались за 

допомогою пакету програм SRIM, в якій використовується метод Монте-Карло. 

Дана програма дозволяє моделювати взаємодію речовин з іонним пучком, як 

моноелементних, так і тих, що складаються з декількох видів атомів. У випадку 

моделювання бомбардування твердого тіла іонами вона дає можливість 

моделювати як взаємодію із об’ємним матеріалом, так із багатошаровими 

структурами. За допомогою даного програмного забезпечення в якості вихідних 

даних можна отримати профіль легування, кількість і просторове розташування 

радіаційних дефектів, розпорошення поверхні, перемішування границь розділу в 

шаруватих структурах, та ін. 

На рис 2.3а показаний вигляд вікна програми SRIM, я в якому задаються 

параметри моделювання взаємодії зразка із іонними пучками. Дане вікно 

поділяється на декілька частин:  

ION DATA: тут задається тип іонів, їх енергія та кут падіння. Також 

вказується тип розрахунку, а саме основні параметри які будуть прораховані. 

TARGET DATA: в даному блоці вказуються параметри мішені. Цей блок 

поділений на дві частини: 
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Target Layers: в ньому наводяться параметри шарів мішені ‒ товщина та 

густина. Останній параметр є важливим, оскільки дозволяє врахувати пористість 

плівок. Також тут можна ввести корекції зупинки іонів (наприклад H2O вода в 

рідинному стані майже на 20% менше зупиняє іони, ніж лід). 

Input Element to Layer. В даній частині задаються елементи, наявні в 

конкретному шарі мішені. Також є можливість загрузити готовий елементний 

склад із бібліотеки, у тому числі біологічні та органічні сполуки. 

Special Parameters: В цьому блоці вказується дані, які будуть отримані після 

закінчення моделювання. 

На рис 2.3б зображене вікно моделювання. Воно відображає взаємодію 

падаючих іонів з мішенню in situ. Також можна відкрити вікна калькуляції 

розподілу домішки, внесених дефектів, утворених фононів, іонізації та інш. в 

різних площинах, а також в 3D. 

У цій роботі імплантацію іонів в досліджувані матеріали здійснювали на 

установці іонного легування MPB 202. Установка являє собою промисловий 

лінійний прискорювач іонів. MPB 202, який дозволяє в умовах високого вакууму 

(1·10-3 – 1,33·10-4 Па) обробляти зразки потоком позитивних іонів з енергіями від 

30 кеВ до 150 кеВ та струмом до 200 мкА. Однорідність та відтворюваність дози 

опромінення іонами – в межах 4%. 

 

  

Рис. 2.3 Вид робочих вікон програми SRIM&TRIM 
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Для модифікації плівок у випадку WO3 та NiO проводилась імплантація 

іонами H2
+. Даний технологічний процес дозволив досліджувати зміну 

пропускання від дози імплантованого водню та визначити оптимальні параметри 

плівок. Також проводилась імплантація іонів O2
+ в плівки VOx з метою розробки 

нового методу синтезу матеріалів з високим ТКО. У випадку кристалів InSb 

модифікація відбувалась іонами Be+ та S+. При пошаровому аналізі 

використовувались пучки іонів Bi+, B3+, O+, Ar+ та Cs+. 

 

Рис. 2.4 Об’єкти дослідження та основні засоби модифікації і діагностики 

 

На рисунку 2.4 представлені об’єкти дослідження та основні засоби 

модифікації і діагностики. 

2.3. Рентгеноструктурний аналіз 

Основним методом дослідження структурних параметрів є дифракція Х-

променів. За допомогою даної методики можна визначити кристалічну структуру, 

фазовий склад, орієнтацію кристалітів, а також оцінити розмір кристалітів та 

напружень зразків. Також важливим є те, що дана методика дозволяє провести 

оцінку дефектів спричинених іонною імплантацією.  
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Дифракція рентгенівських променів вимірювалась на дифрактометрі 

PANalytical X’Pert MRD (рентгенівська трубка CuK (λ =  0.15418  нм) в ковзаючій 

геометрії (Рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5 Геометрія вимірювання рентгенівської дифракції тонких плівок 

 

В даній геометрії відбивання рентгенівських променів відбувається від 

площин, паралельних поверхні та описується законом Вульфа-Брега: 

2𝑑 sin 𝜃 = 𝑛𝜆 ,                                                  (2.3) 

де d – міжплощинна відстань, θ – кут між падаючим (чи відбитим) променем 

та площинами (h, k, l), λ – довжина хвилі дифрагованого  випромінювання, n – 

порядок рефлексу 

Розмір областей когерентного розсіювання (що дозволяє оцінити розмір 

кристалітів) визначався за формулою Шерера: 

Δ(2𝜃) =
𝑘𝜆

𝐷 cos𝜃
 ,                                                (2.4) 

де ∆(2θ) – напівширина лінії, D – розмір кристалітів, k – константа Шерерра. 

В даній роботі для плівок WO3 та NiO цим методом визначались тип 

кристалічної гратки, рівень розупорядкованості, а також розмір кристалітів. Ці 

параметри, як вказано в розділі, безпосередньо впливають на електрохромні 
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властивості цих плівок. Також дана методика дозволила відпрацювати технологічні 

процеси, при яких відсутнє утворення значної кількості фаз WO2 та Ni2O3 у 

досліджуваних плівках. 

На відміну від плівок оксидів вольфраму та нікелю, у тонких плівках VOx 

присутня значна кількість фаз (VO, V2O3, VO2, V2O5). Відтак у випадку даних 

структур основний акцент при рентгеноструктурному дослідженні робився на 

визначені фаз, наявних в синтезованих плівках для оптимізації технологічних 

параметрів синтезу плівок VOx з домінантною фазою VO2. Також були проведені 

дослідження структурних змін внаслідок фазового переходу (при фазовому 

переході). 

Для характеризації підкладок InSb використовувались експресні методи 

рентгеноструктурного аналізу. Зокрема, знімалися криві дифракційного відбиття 

для рефлекса 224 вздовж вектора дифракції (так зване oмега-2тета-сканування), та 

перпендикулярно вектору дифракції (так зване oмега-сканування). Перший тип 

сканування дає інформацію про деформаційний стан приповерхневої області. 

Наявність значного розширення oмега-2тетa – сканів свідчить про значну кількість 

дефектів, які викликають як розтяг, так і стискування кристалічної гратки 

матеріалу. Наявність асиметрії дифрактограми свідчить про переважну більшість 

певного типу дефектів, які можуть виникати в процесі технологічної обробки. 

Другий тип сканування (oмега-скан) чутливий до наявності дефектів, які 

призводять до локальних поворотів кристалічної гратки в матеріалі (так звані 

дефекти розорієнтаційного типу).  

2.4. Мас-спектрометрія 

Для дослідження домішкового складу, однорідності складу та профілів після 

іонної імплантації використовувались методи мас-спектрометрії вторинних іонів 

(SIMS) та мас-спектрометрії вторинних нейтральних частинок (SNMS). 

Дослідження елементного складу електрохромних плівок WO3 та NiO 

проводились на приладі SNMS/SIMS INA-3 в режимі SNMS. Даний аналіз полягає 

у розпиленні зразка в аргоновій індуктивно звязаній плазмі з подальшою 
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постіонізацією нейтральних часток та їх детектуванням. Дана методика дозволяє 

досягти роздільної здатності по глибині порядку 1 нм та дектувати домішки на рівні 

~5х1017 см-3
. Використання високочастотного розпилення дає змогу проводити 

аналіз діелектричних матеріалів за рахунок нівелювання ефекту заряджання зразка. 

Оскільки робочі елементи (плівки) електрохромної комірки осаджуються на скляні 

підкладинки, то елементний аналіз та отримання профілів розподілу домішок по 

глибині діелектричних зразків є надзвичайно важливим для дослідження та 

відпрацювання технології виготовлення електрохромних комірок. Відтак ця 

методика дає можливість проводити аналіз безпосередньо робочих 

електрохромних плівок без виготовлення сателітних зразків. Також перевагою 

даного методу є те, що в ньому процеси розпилення та іонізації є відокремленими, 

відтак відсутній вплив основних елементів зразка на вірогідність іонізації 

(відсутній ефект матриці). 

Проведення пошарового аналізу здійснювалося при оптимальних параметрах 

іонного розпилення: 

1) енергія первинних іонів – Ep=270350 eV; 

2) величина первинного іонного струму – Jp=0,30,4 мA; 

3) температура тримача зі зразком – Tp=20º C; 

4) швидкість розпилення зразка – Vp= 2,512 Å/с. 

Плівки VOx аналізувались на приладі IONTOF ToF-SIMS IV методом 

часопролітної мас-спектрометрії. Ця методика дозволяє виявляти домішки на рівні 

0,0001 %. Роздільна здатність по глибині складає ~1 нм [107, 108]. Основною 

перевагою саме часопролітних мас-спектрометрів є можливість аналізувати 

кластери, що у випадку плівок VOx дає можливість визначати розподіл їх фаз по 

глибині. В якості аналізуючого використовувався пучок іонів Bi+, а в якості 

травлячого - Cs+. Розподіл фаз по глибині визначався по сигналу іонів VxOy
-. 

Однією з найбільших проблем при аналізі Be в InSb є низький вихід його іонів 

з даної матриці. Через це аналіз проводився за допомогою методики динамічного 

SIMS на приладі Perkin Elmer ATOMIKA 4000. Дана методика дозволяє побачити 

домішки на рівні 1014 см-3. 
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 Для кількісного аналізу концентрації домішок методом іонної імпланатції 

було виготовлено серію еталонних зразків та визначено відносний фактор 

чутливості (RSF) Be+ матриці InSb. 

2.5. Зондова профілометрія та АСМ 

В методі зондової профілометрії рельєф кратеру відслідковується за 

допомогою контакту металевого зонду з рухомою поверхнею зразка. Металевий 

зонд розміщено в соленоїді прицизійної системи реєстрації. Будь-яка зміна 

положення зонда в соленоїді внаслідок зміни рельефу викликає появу ЕРС в 

останньому, і ця зміна реєструється електронною системою зчитування. 

Вимірювання проводились на профілометрі DEKTAK 3030. Латеральна роздільна 

здатність складала ~ 20 мкм, а вертикальна була рівною 50 Å.  

Для більш точного аналізу використовувався метод атомно-силової 

мікроскопії. Аналіз проводився на приладі NanoScope IIIa Dimension 3000TM 

фірми Digital Instruments. Латеральна роздільна здатність складала ~ 10 нм, тоді як 

вертикальна роздільна здатність складала декілька ангстрем. 

За допомогою цих методів визначались товщини плівок та глибини кратерів, 

утворених в процесі ВІМС аналізу. Це дозволило визначити швидкість 

напорошення тонких плівок та швидкість розпилення матеріалів іонним пучком. 

Отримані результати забезпечили можливість прецизійно визначити розподіл 

домішок по глибині з урахуванням всіх факторів [107, 108]. 

2.6. Циклічна вольтамперометрія 

 Циклічна вольтамперометрія є одним з основних методів дослідження 

електрохімічних окисно-відновних реакцій. 

В даній роботі циклічні вольтамперограми були виміряні за допомогою 

полярографа ПУ-1. Швидкість збільшення напруги при вимірюванні 

вольтамперограм складала 100 мВ/с. 

 З результатів вимірювання циклічних вольтамперограм були отримані дані 

про кількість заряду, внесеного в електрохромну плівку під час процесу 

забарвлення, а також визначені напруги активації електрохромного ефекту. 
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2.7. Дослідження оптичного пропускання електрохромних плівок  

На рис. 2.6 зображено блок-схему розробленої установки для дослідження 

оптичних характеристик (пропускання) електрохромних плівок або комірок з 

твердотільним та рідинним електролітом. Комірки складаються з електрохромних 

плівок окисів вольфраму та нікелю, які розділені електролітом, для переміщення 

іонів під дією прикладеної різниці потенціалів. Використовувались напівпрозорі 

контакти на основі ITO. Вимірювання проводились при кімнатній температурі при 

кількох довжинах хвиль світла у видимому діапазоні спектру. Дана установка має 

два режими вимірювання: 

• При постійній напрузі, що дозволяє досліджувати динаміку зміни 

пропускання. 

• При циклюванні напруги – в даному режимі подається розгортка напруг на 

вимірюваний зразок. Дозволяє вимірювати як залежність зміни пропускання, 

так і циклічні вольтамперограми, що дає можливість досліджувати кінетику 

процесу переключення електрохромної комірки.  

При вимірюванні характеристик електрохромних покриттів на прозорому 

склі зразок поміщається в спеціальний тримач, після чого включається світло і 

вимірюється оптичне пропускання. Після обробки плівок у водні пропускання 

змінюється і, таким чином, вибирається оптимальна структура нанесеної плівки з 

максимальним або мінімальним вмістом водню. При дослідженні електрохромних 

комірок змінюється прикладена  напруга і досліджуються залежності пропускання 

світла від напруги. Паралельно контролюється струм, який дає інформацію про 

кінетику процесу перемикання комірки (електрохімічної реакції в комірці). 

Вимірювання зміни пропускання паралельно з циклічною вольтамперометрією 

дозволяє визначити ефективність забарвлення електрохромної комірки (зміна 

пропускання від кількості інтеркальованих іонів). 
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Рис.2.6 Блок-схема установки для дослідження оптичних характеристик 

електрохромних плівок: 1 – електрохромна комірка; 2 – джерело живлення 

світлодіода; 3 – RGB світлодіод; 4 – фотодіод; 5 – мультиметр; 6 – блок 

вимірювання ЦВА характеристик; 7 – електронна обчислювальна машина  

 

Для дослідження пропускання використовувалась пара «світло- та фотодіод». 

Дані наведені в табл. 2.1. 

На рис. 2.7 наведена градуювальна крива фотодіоду. Як видно з графіка 

оптичне пропускання досліджуваного об’єкта для всіх трьох довжин хвиль 

відповідають таким самим напругам на фотодіоді, що працює в фотогальванічному 

режимі. На основі даних залежностей при дослідженні електрохромних комірок 

було проведено перерахунок напруг на фотодіоді в пропускання комірки. 

Таблиця 2.1  

Пристрої для вимірювання пропускання 

Світлодіод 

 

GNL-5013RGBC-FL-

C 

λчерв 628 нм 

λзел 525 нм 

λсин 470 нм 

Фотодіод VTP9812FH 
λмін 450 нм 

λмакс 700 нм 

Мультиметер UNI-T UT60E   
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Рис. 2.7 Крива градуювання фотодіода 

2.8. Вимірювання залежності опору плівок VOx від температури 

На рис. 2.8 наведено блок-схему експериментальної установки для 

вимірювання залежностей опору від температури. 

 

Рис. 2.8 Ескіз експериментальної установки для дослідження температурних 

залежностей опору. 

 

Використання даної установки дозволило оперативно вимірювати зміну 

опору тонких плівок VOx. Опір вимірювався двохзондовим методом в діапазоні 
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температур від 20 до 100 оС. Температура вимірювалась за допомогою термопари 

типу К (хромель-алюмель). З отриманих залежностей було визначено ТКО 

досліджуваних плівок.  
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РОЗДІЛ 3. ЕЛЕКТРОХРОМНІ ПЛІВКИ WO3 ТА NiO 

 

Електрохромна комірка являє собою електрохімічну комірку, яка складається 

з катоду, аноду та електроліту. Робочі електроктрохромні покриття наносяться на 

один з електродів, а зміна оптичного пропускання є результатом окисно-відновної 

реакції. Ефективність роботи електрохромної комірки (час спрацьовування, 

ефективність забарвлення) визначається кристалічною структурою елетрохромної 

плівки, поруватістю, хімічним складом тощо. Стабільність роботи, в основному, 

визначається електролітом. 

Для підвищення зміни оптичного пропускання (ефективності роботи) 

електрохромного пристрою часто робоче покриття наносять на обидва електроди. 

Найпоширенішою робочою парою у таких комірках є тонкі плівки WO3 та NiO. 

Вольфрам триоксид – являє собою первинний електрохромний матеріал з 

катодним забарвленням, який легко синтезувати. На відміну від інших первинних 

електрохромних матеріалів має просту структуру, оскільки являє собою оксид 

металу. Інші оксиди перехідних металів мають слабший електрохромізм (менша 

зміна оптичного пропускання), незворотність процесу або складність виготовлення 

(багато з них виготовляється анодуванням). 

Оксид нікелю являє собою анодно забарвлюваний електрохромний матеріал. 

Основною причиною його використання є можливість його синтезу тим самим 

методом що і WO3. Альтернативним для нього є оксид іридію, однак даний 

матеріал значно дорожчий. 

Важливим моментом формування електрохромної комірки з парними 

робочими покриттями є визначення кількості інтеркальвоних іонів водню, 

необхідних для максимально ефективної зміни забарвлення при збереженні 

реверсивності процесу. Також, важливим є і вибір електроліту, оскільки це 

дозволяє підвищити кількість переключень електрохромної комірки та зменшити 

напруги їх спрацювання.  
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В даній роботі було проведено ряд експериментів для оптимізації конструкції 

електрохромної комірки. Зокрема, досліджувались технологічні параметри 

формування електрохромних плівок, залежність їх структури від режимів 

осадження та відпалу. За допомогою методу іонної імплантації були проведені 

дослідження залежності зміни пропускання і структури електрохромних плівок 

WO3 та NiO. Також були досліджені електрохромні комірки з різними типами 

електролітів. 

3.1. Вплив режимів осадження на параметри плівок WO3 ТА NiO 

3.1.1 Синтез плівок WO3 

Плівки оксидів вольфраму отримувались методом реактивного 

магнетронного розпилення вольфрамової (99.99%) мішені при постійному струмі в 

атмосфері суміші газів Ar та O2. Початковий тиск залишкових газів в камері, до 

напуску робочих газів, складав р0=1×10-3 Па.  

Було відпрацьовано умови осадження плівок WO3 методом реактивного 

магнетронного осадження, а саме: загальний тиск після напуску робочих газів, 

парціальний тиск реактивного газу (О2), напруга та струм між анодом та катодом, 

а також час осадження (табл. 3.1). 

За результатами визначення товщини осаджених плівок методом зондової 

профілометрії встановлено, що залежність товщини напиленої плівки від часу 

осадження є майже лінійною (рис.3.1). Відхилення в процесі напилення плівок 

обумовлені об'єктивними (похибки пристроїв, самонагрів підкладки) та 

суб'єктивними (регулювання струму та тиску протягом процесу оператором) 

факторами, що може спричиняти зміну умов процесу, а відтак погіршити 

відтворюваність результату. 

Зразки пізніших серій було створено по аналогії до зразків W9, W10 та W11. 

Відтак робочий тиск в камері після напуску робочої суміші газів був рівним 

р[Ar+O2] = 6.0 Па, парціальний тиск кисню складав р[O2]= 1.85 Па.  
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Таблиця 3.1  

Режими осадження та товщини створених плівок 

 

№, 

п/п 

Параметри осадження 

Товщина, 

нм 

Частка 

О2 в 

суміші 

Ar+O2, 

% 

Тиск,

10−3 

мм. рт. 

ст. 

Темпер

атура, 

0С 

Струм, 

мА 

Напруга, 

В 
Час, хв 

W1 30,91 55 23 150 360 30 909 

W2 58,82 17 23 150 370 30 1090 

W3 56,67 30 23 150 360 30 1272 

W4 58,82 17 23 150 360 8 53,5 

W5 58,82 17 23 150 360 16 285 

W6 58,82 17 23 150 360 25 450 

W7 58,82 17 23 150 360 12 182 

W8 58,82 17 23 150 360 22 357 

W9 30,91 55 23 150 360 30 1100 

W10 30,91 55 23 150 360 30 1400 

W11 30,91 55 73 150 360 30 1600 

 

Плівки осаджувались на кварцову підкладку з нанесеною прозорою 

електропровідною плівкою (ІТО) з товщиною 200 нм. Для покращення адгезії 

підкладка перед напорошенням підігрівалась до 130 oC. В подальшому температура 

підкладки підтримувалась у вибраному інтервалі температур. 
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Рис. 3.1 Залежність товщини плівки від часу осадження. За основу взято дані 

серій зразків W4, W5, W6, W7, W8 

Потужність розряду магнетрона складала 30-85 Вт при осаджені плівок 

оксиду вольфраму та 20-120 Вт при осадження плівок оксиду нікелю. Час 

осадження обирався у відповідності до заданої товщини. Товщина осаджених 

плівок складала 200-1500 нм. Частина отриманих плівок оксиду піддавалася 

термічному відпалу у вакуумі при температурі 450 оС впродовж 30 хв. 

 Для дослідження процесу рекристалізації аморфних плівок WO3 було 

проведено відпали зразків серії W8 в атмосфері Ar протягом 30 хв, при 

температурах Т=600 0С, Т=800 0С та Т=1000 0С. SEM-зображення плівок свідчать 

про рекристалізацію і фрагментацію плівки і утворення в межах зон кристалічної 

структури (рис. 3.2). Однак вона суттєвого впливу на величину вихідного 

оптичного пропускання не має. 

 Середній розмір кристалітів WO3 оцінювався за формулою Шеррера.  

Зокрема, в зразку після відпалу для піку біля 2θ=280 визначений таким чином 

розмір кристаліту складає ~ 16 нм, для піку біля 2θ=410 – 13.8 нм. Для піку біля 

2θ=340 визначити таким методом середній розмір кристалітів не можна, оскільки 

там накладається кілька піків (значення – 9.5 нм занижене, оскільки ширина піку 

збільшена через накладання піків). 
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В зразку, отриманому при осадженні на нагріту підкладку, середній розмір 

кристалітів було оцінено за напівшириною піку біля 2θ=410 і складав 13.5 нм. В 

усіх інших випадках спостерігається накладання декількох піків. 

  

а б 

  

в г 

Рис. 3.2 SEM зображення  зразку W8 (нанесеного на кремній) не відпалений 

(а) та після відпалу в атмосфері Ar при температурах Т=600 0С (б), Т=800 0С  

(в), Т=1000 0С  (г) (час відпалу 30 хв) 

  

На рис. 3.3-3.5 наведені дифрактограми плівок оксиду вольфраму. Важливо 

зазначити, що триоксид вольфраму зі зростанням загальної температури має більш 

упорядковану структуру, яка змінюється в наступному ряді просторових груп для 

нього: триклінна-моноклінна (рис. 3.3а) → ромбічна (рис. 3.3б) → тетрагональна 

(рис. 3.5в) → кубічна. 

Відтак, можна зробити наступний висновок: підвищується симетрія, так само 

як і при збільшені температури підкладки. Також з спектрів рентгенівської 

дифракції видно, що відпал дає гірший результат, ніж осадження відразу на гарячу 

підкладку.  
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Рис. 3.3 XRD-спектри тонкої плівки WO3, осаджені при температурі підкладки 

730С (а) і відпаленої у вакуумі при температурі 450 оС протягом 30 хв. (б) та 

осадженої при  200 0С (в). 

3.1.2. Синтез плівок NiO 

Плівки NiO осаджувались на кремнієві та кварцові підкладки методом 

реактивного магнетронного розпилення нікелевої (99.95%) мішені при постійному 

струмі в атмосфері суміші газів Ar та O2. Початковий тиск залишкових газів в 

камері, до напуску робочих газів, складав р0=1×10-3 Па. Параметри осадження 

наведені в табл. 3.2 [109]. 

Осаджені плівки досліджувались методом XRD. На рис. 3.4 наведені XRD-

спектри плівок NiO одразу після осадження. Як видно з приведених спектрів, 
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плівки NiO, осаджені при низьких температурах, мають ромбоедричну структуру, 

в той час як при температурі підкладки 300 оС формуються плівки з кубічною 

структурою.  

Таблиця 3.2 

Параметри осадження плівок NiO [109] 

Наз

ва 

Температура 

підкладки, oC 

Тиск газу 

(Ar+O2), мм. 

рт. ст. 

Парціальний 

тиск кисню, 

мм. рт. ст. 

Потужність 

розряду, Вт 

Швидкість 

осадження, 

нм/хв 

N1 80 оС 27×10-3 1.0×10-2 20 2. 9 

N2 80 оС 57×10-3 21×10-3 120 25 

N3 300 оС 27×10-3 1.0×10-2 20 3.3 

N4 300 оС 57×10-3 21×10-3 120 15 

 

Зразки пізніших серій було створено по аналогії до зразків W9, W10 та W11. 

Відтак, робочий тиск в камері після напуску робочої суміші газів був рівним 

р[Ar+O2] = 6.0 Па, парціальний тиск кисню складав р[O2]= 1.85 Па. Плівки 

осаджувались на кварцову підкладку з нанесеною прозорою електропровідною 

плівкою (ІТО) з товщиною 200 нм. Для покращення адгезії підкладка перед 

напорошенням підігрівалась до 130 oC. У подальшому температура підкладки 

підтримувалась у вибраному інтервалі температур.  

За спектрами XRD було визначено параметри гратки. Для плівок осаджених 

при низькій температурі з низькою швидкістю (N1) вони становили: a = 2.9895 Å, 

c = 7.321 Å. При збільшенні швидкості осадження параметр с зменшується до с = 

7.284 Å, тоді як параметр а залишається незмінним. Збільшення температури 

підкладки при нанесенні плівок приводить до зміни їх кристалічної структури з 

ромбоедричної на кубічну, а збільшення швидкості осадження плівки приводить до 

зменшення параметру кристалічної гратки з а = 4.1944 Å до а = 4.18 Å. 

За допомогою формули Шерера було розраховано розміри областей 

когерентного розсіювання. Даний розрахунок дозволив оцінити зміну розмірів 



63 

 

кристалітів при варіюванні параметрів осадження. Було встановлено, що при 

збільшенні швидкості осадження для низькотемпературної серії зразків (N1, N2) 

розмір кристалітів збільшується майже у 3 рази (з 4,3 нм до 12,64 нм). У той же час 

для зразків осаджених при температурі підкладки 300 оС (N3, N4), збільшення 

швидкості осадження зменшує розмір кристалітів з орієнтацією [111] з 8,41 до 7,92 

нм. Для кристалітів з орієнтацією [200] розмір областей когерентного розсіювання 

збільшується з 7,51 до 10,92 нм. Параметри кристалічної структури розраховані за 

результатами рентгеноструктурних досліджень приведені в таблиці 3.3.  
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(111)

 

Рис. 3.4 XRD спектри плівок NiO після їх осадження 

 

При відпалі осаджених структур при Т= 300-450 оС в атмосфері N2 було 

встановлено, що він не призводить до значних змін в їх кристалічній структурі.  

Для дослідження можливості зміни параметрів осаджених плівок було 

проведено імплантацію іонами Ar+ з енергією E= 140 кеВ та дозою D= 4×1014 см-2. 

Даний технологічний процес дозволяє внести розупорядкованість та зміну стану 

напружень всередині осадженої плівки, що в комбінації з післяімплантаційним 

відпалом дає можливість змінбвати кристалічну структуру. 
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Таблиця3.3 

Параметри кристалічної структури осаджених плівок NiO 

 

Зразок N1 N2 N3 N4 

Розмір 

кристалітів, 

нм 

Ромбоедрична 

гратка, [012] 
4,3 12,64 - - 

Кубічна гратка, 

[111] 
- - 8,41 7,92 

Кубічна гратка, 

[200] 
- - 7,51 10,92 

Параметри гратки, Å 
a 2,9895 

c 7,321 

a 2,9895 

c 7,284 

a 4,1944 

 

4,18 

 

 

 Дослідження XRD спектрів осаджених плівок до та після імплантації, а також 

після відпалу при Т=300 оС в атмосфері N2 показали, що дані технологічні процеси 

призводять тільки до незначного покращення кристалічної структури осаджених 

плівок (Рис. 3.5). Про це свідчить звуження напівширини піків, а також збільшення 

їх інтенсивності. 

Відтак можна зробити висновок що у випадку плівок NiO, в порівнянні з 

плівками WO3, вплив параметрів осадження є значно суттєвішим. Це зумовлено 

неможливістю суттєвої модифікації параметрів вже осаджених плівок. 

Розподіл елементів по глибині для плівок N2 і N3 досліджувався методом 

SNMS (рис. 3.6а та 3,6б, відповідно).  

На цих рисунках представлені профілі розподілу домішок C, O, Si та Ni в 

структурах NiOx/Si для зразків N2 і N3. Для цих плівок спостерігалось зростання 

концентрації нікелю від поверхні плівки до границі розділу з кремнієм. Це 

зростання мало однаковий характер. Приповерхнева область зразків 

характеризувалась зростанням рівня кисню та зменшенням рівнів вуглецю та 

кремнію. Однак, розподіл кремнію та вуглецю по глибині відрізнявся. 
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Рис. 3.5 XRD спектри плівок NiO на SiO2 до та після імплантації іонів Ar+, а 

також після відпалу для серій N1 (а), N2 (б), N3 (в) та N4 (г) 
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Рис. 3.6 SNMS-профілі плівок оксиду нікелю осаджених при кімнатній 

температурі (N2) (a) та на нагріту до 300 оС(N4) (б) 

 

 Характер зміни інтенсивності сигналів елементів Ni та O свідчить про 

відхилення від стехіометричного співвідношення 1:1, в сторону зростання 
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дефектності катіонної підгратки структури, а відтак збільшення ступені окиснення 

нікелю від інтерфейсу до поверхні плівки. Це може пояснюватись поруватою 

структурою осадженої плівки та її доокисненням при зберіганні на повітрі. 

Розподіл кремнію пов'язаний із підкладинкою та особливостями SNMS-аналізу і в 

свою чергу неопосередковано підтверджує поруватість плівок. Більша сумарна 

інтенсивність сигналів Ni та O у випадку плівки осадженої на нагріту підкладинку 

свідчить про її більшу щільність і меншу поруватість у порівнянні із осадженою 

при кімнатній температурі.  

За допомогою скануючого електронного мікроскопа були отримані зображення 

попречного перерізу плівки оксиду нікелю одразу після осадження (рис. 3.7).  

 

Рис. 3.7 SEM зображення поперечного перерізу плівок NiO після напилення з 

наступним термічним відпалом в атмосфері Ar при 450оС , 30 хв. 

 

Як видно з SEM зображення, оксид нікелю при магнетронному осадженні має 

колончасту структуру з середнім розміром колон по діаметру 20-30 нм та по висоті 

400-500 нм (практично на всю товщину плівки). Осаджені плівки оксиду нікелю 

мають полікристалічну структуру В плівках осаджених на підкладку при кімнатній 

температурі формується ромбоедрична кристалічна гратка, а в плівках осаджених 

на нагріту до 250-300 °С підкладку формується кубічна кристалічна гратка. 

Збільшення швидкості осадження плівки приводить до формування більш 
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однорідного за розмірами масиву кристалітів NiOx та збільшення їх середнього 

розміру. Підвищення температури підкладки при осадженні приводить до 

формування плівок NiOx з більш щільною структурою. 

 

3.2. Імплантація водню в WO3 та NiO. 

Однією з важливих характеристик електрохромних плівок є залежність 

пропускання від концентрації введених іонів. В основному кількість внесених іонів 

визначають електрохімічними методами. У даній роботі для кількісного 

визначення залежності зміни коефіцієнтів пропускання плівок від концентрації 

іонів вперше було застосовано метод іонної імплантації. Цей підхід дозволяє 

проводити контрольоване введення іонів. Дана методика використовується для 

покращення параметрів повністю твердотільних електрохромних  комірок (час 

спрацьовування, стабільність), оскільки дозволяє чітко визначати концентрацію 

внесених іонів (на відміну від їх внесення у процесі осадження функціональних 

шарів). Перевагою цього підходу над електрохімічним введенням іонів є 

збереження якості (структури, хімічного складу) електрохромних шарів. 

Досліджувані  плівки імплантувались на імплантері MPB 202 іонами H2
+ з 

енергією 120 кеВ та дозами 2×1015 ÷1×1017 іон/см2. Термічні відпали осаджених 

плівок проводились при температурах 200-500 оС, протягом 5-60 хв. в атмосфері Ar 

або H2. Ефективність зміни оптичного пропускання плівок оцінювалась за 

спектральними залежностями коефіцієнта пропускання та пропускання світла на 

довжині хвилі λ = 600 нм. 

Для уникнення потрапляння імплантованих іонів за межі електрохромної 

плівки товщина досліджуваних шарів у випадку WO3 складала порядку 600-1000 

нм, а плівок NiO ~ 600 нм.  

 

3.2.1. Вплив імплантації водню та відпалу на електрохромні властивості WO3 

Профіль розподілу водню після іонної імплантації було змодельовано в 

програмі SRIM (Рис. 3.8а). Як видно з розрахунків, глибина залягання 

максимальної кількості домішки складає 427,6 нм, однак «хвіст» розподілу 
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розтягується до ≈800 нм у глибину плівки. Моделювання проводилось для випадку 

імплантації іонів H2
+ з енергією E=120 кеВ. На основі даних розрахунків були 

вирощені плівки WO3 з товщиною 1,4 мкм. Збільшення товщини плівок дозволило 

ввести в плівку максимальну кількість водню і розширити досліджуваний діапазон 

його концентрацій в плівці.  

На рис. 3.8 б приведено залежність пропускання плівок WO3 від дози 

імплантованого водню та після відпалу в атмосфері водню при 450 оС протягом 30 

хв. Як видно з графіків, максимальна зміна пропускання досягається при введені 

≈20 ат.% іонів H+. Пропускання при цьому змінилося з 89% до 5%. Після відпалу у 

водні залежність оптичного пропускання дещо змінюється з 74% до 20%. Це явище 

можна пояснити з впливом дифузійних явищ, а оскільки в електрохромному 

пристрої іони вводяться в робочу плівки саме за рахунок дифузії, даний результат 

дає оцінити величину зміни пропускання серійних пристроїв. 

На рис. 3.9 наведено спектральну залежність оптичного пропускання плівок 

WO3  після напилення, після імплантації іонами H2
+ (E=120 кеВ, D=5×1016 іон/см2) 

та після відпалу. Як видно з рисунка, плівка WO3  після осадження має значну смугу 

пропускання з максимумом при довжині хвилі ≈550 нм. 
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Рис. 3.8 Профіль розподілу іонів H2
+ з енергією E=120 кеВ розрахований в 

програмі SRIM(ліворуч), та залежність пропускання плівок WO3 на довжині хвилі 

λ = 600 нм від дози імплантованого водню: 1 – тільки імплантація водню, 2 – 

імплантація та наступний відпал в атмосфері H2 при 450 оС протягом 30 хв. 
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В результаті імплантації водню в WO3 відбувається як зменшення 

пропускання в 3-8 разів по всьому діапазону видимого світла, так і звуження смуги 

пропускання зі зміщенням її максимуму на довжину хвилі ~470 нм. Відпал при 

Т=450 оС протягом 30 хв. в атмосфері Ar призводить до майже повного відновлення 

пропускання плівки, а також зміщення максимуму до ~500 нм.  
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Рис. 3.9 Спектральна залежність пропускання плівок WO3 одразу після 

напилення, після імплантації водню H2
+ (120 кеВ, 5×1016 іон/см2) та після відпалу 

імплантованого зразка в атмосфері Ar при Т= 450 оС, 30 хв. 

 

На рис. 3.10 представлено залежності коефіцієнту оптичного пропускання 

відпалених в атмосфері Ar імплантованих воднем плівок WO3, що напилювалися в 

атмосферах Ar+O2 та Ar+O2+H2, від температури відпалу.  

Як видно з графіку до імплантації (штрихові лінії) оптичне пропускання 

плівок WO3 та WHxO3-x складав 60 % та 55 %, відповідно. Після імплантації водню 

пропускання плівки WO3 зменшився з 60% до 6%, а для плівки WHxO3-x з 56% до 

15%. Відпали при температурах нижче 300 оС не призводить до суттєвого 

збільшення пропускання. При збільшенні температури значно пришвидшується 

процес виведення водню, що супроводжується зростанням оптичного пропускання. 

При температурі 500 оС, пропускання для обох плівок практично досягає вихідного 

значення і не змінюється при вищих температурах відпалу. При дослідженні 

виведення водню із плівок WO3, після його введення під час осадження або 
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методом іонної імплантації встановлено, що для повного очищення плівок від 

домішкового водню необхідний відпал в атмосфері аргону при температурі 450 оС 

та протягом 30 хв. 

Для виведення водню із плівок WO3 , після його введення під час осадження 

або методом іонної імплантації, проводився відпал в атмосфері Ar при температурі 

450 оС протягом 30 хв.  Це мінімальна температура і час, які цілком достатні для 

очищення плівки від введеної домішки водню (Рис. 3.10). 
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Рис. 3.10 Залежність інтегрального коефіцієнту пропускання плівок WO3 

імплантованих воднем, від температури відпалу в атмосфері Ar протяго 30 хв. 

 

На рис. 3.11 показані профілі розподілу домішок та інтенсивність сигналів, 

пов’язаних з оксидами вольфраму у плівках WO3 до відпалу в інертній атмосфері 

аргону при 450 оС впродовж 30 хв. та після нього для водню. З наведеного рисунку 

видно, що розподіл імплантованого водню рівномірний по всій товщині плівки. 

Після відпалу профілі всіх компонентів не зазнають суттєвих змін, окрім водню. 

SNMS-профіль розподілу домішок H для плівки після відпалу свідчить про 

наявність лише слідових кількостей водню у зразку. Отже, в результаті відпалу 

імплантованої воднем плівки WO3 при 450 оС впродовж 30 хв. в атмосфері аргону 

водень повністю виходить з плівки. 
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Рис. 3.11. SNMS-профілі розподілу домішок H, O, W, Si в плівці WO3 після 

імплантації водню 

 

Ці дані свідчать про високу мобільність молекул водню в синтезованих 

плівках і їх здатність швидко заповнювати вакансії навіть в товстих шарах (1000 

нм) матеріалу, змінюючи їх оптичні характеристики. 

3.2.2. Вплив імплантації водню та відпалу на електро-хромні властивості NiO. 

На рис. 3.12 а наведений профіль розподілу водню після іонної імплантації з 

енергією E=60 кеВ, змодельований в програмі SRIM. При імплантації іонів H2
+ з 

даною енергією максимум розподілу знаходиться на глибині 198 нм, а «хвіст» 

розподілу розтягується до ≈400 нм в глибину плівки. На основі даних розрахунків, 

для дослідження зміни пропускання від концентрації імплантованого водню, було 

спеціально були вирощені плівки NiO з товщиною 0,8 мкм. Вибір даної енергії та 

товщини зумовлено стовпчатою структурою осаджених плівок. Це могло 

призвести до ефекту каналювання.  

На рис. 3.12б приведені залежності пропускання від дози імплантованого 

водню після імплантації та після відпалу в атмосфері водню при 450 оС протягом 

30 хв. Як видно з графіків, залежності для тонких плівок Ni,O на відміну від WO3, 
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мають максимум при концентрації 0,5 ат. %, а максимальне забарвлення плівок 

досягається при 3 ат. % водню. Виходячи з даних результатів, можна констатувати, 

що концентрація водню при якій плівки NiO мають максимальну зміну 

пропускання значно менша ніж для плівок WO3 (20 ат. %). Пропускання плівок 

відразу після нанесення становило 10%. При максимальному просвітлені 

пропускання становило 17% для імплантованих та 13 % для імплантованих та 

відпалених плівок. В максимально забарвленому стані пропускання становило 7 % 

та 11 %, відповідно.  

Важливим моментом є те, що при концентрації водню в плівці вище 0,5 ат. 

%, оксид нікелю веде себе як катодно забарвлюваний електрохромний матеріал, 

(зменшення пропускання інтеркаляції іонів). Це явище може спричиняти 

зменшення ефективності роботи електрохромних комірок з подвійними робочим 

покриттям. Відтак, робочий діапазон концентрацій інтеркальованих іонів водню 

для плівок WO3 складає 0-1 ат. % 
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Рис. 3.12 Профіль розподілу іонів H2
+ з енергією E=60 кеВ, розрахований в 

програмі SRIM, та залежність пропускання плівок NiO на довжині хвилі λ = 600 

нм від дози імплантованого водню: 1 – тільки імплантація водню, 2 – імплантація 

та наступний відпал в атмосфері H2 при 450  оС протягом 30 хв.  
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Було досліджено спектральну залежність пропускання плівок NiO після 

осадження та після імплантації різними дозами водню (Рис. 3.13). 
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Рис. 3.13. Спектральна залежність пропускання плівок NiO після осадження, 

та з дозами імплантованого водню 0,3 , 0,6 та 1,1 ат.% 

 

З рис. 3.13 видно, що зміна пропускання від концентрації імплантованого 

водню характерна спостерігається на всьому видимому діапазоні для плівок 

імплантованих малими дозами водню (<1 ат.%). Так імплантація водню з 

концентрацією <1 ат. % приводить до суттєвого збільшення пропускання плівки 

NiO в усій видимій області спектру (400-780 нм.) та менш суттєвих змін у ближній 

інфрачервоній області спектру (780-1100 нм). Також різниця пропускання у плівок 

з концентрацією водню 0,3 ат. % та 0,6 ат. % є несуттєвою, що корелює з 

попередніми вимірюваннями. При введені водню на рівні 1,1 ат. % пропускання 

зменшується до рівня вихідної плівки. 

3.3. Вимірювання пропускання електрохромних комірок 

На основі досліджень зміни пропускання від концентрації імплантованого 

водню було встановлено що робочі концентрації для плівок WO3 знаходяться в 

межах 1-10 ат.% а для плівок NiO – в межах 0-1 ат.%. Виходячи з цього оптимальне 



74 

 

співвідношення плівок окисдів Ni та W 6-10. При цьому співвідношенні товщин 

відсутні деградаційні процеси WO3 пов’язані з надлишковим відновленням 

вольфраму і утворенням фази WO2. Також при цьому плівки NiO працюють в якості 

анодно забарвлюваного електрохромного покриття і доповнюють WO3, 

збільшуючи зміну пропускання. Однак варто зазначити, що на практиці реалізація 

даних співвідношень призведе до значного пониження базового пропускання 

електрохромної комірки.  

На рис 3.14 приведено залежність пропускання від часу в процесі 

циклювання для комірок із співвідношенням товщин шарів WO3/NiO 1:1 та 

оптимізованої з 1:3. Як видно із залежностей оптимізація конструкції призводить 

до зменшення часу спрацьовування. Також, виходячи з кінетики процесу, можна 

припустити, що приведення товщин плівок до оптимального значення дозволяє 

покращити дифузійну складову, а саме основний обмежуючий фактор роботи 

електрохромної комірки. 
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Рис. 3.14 Зміна оптичного пропускання електрохромної комірки від часу 

включення електричного поля з електролітом LiClO4\C4H6O3 із 

співвідношенням товщин електрохромних покриттів 1:1 (чорна крива) та 1:3 

(червона крива) 
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3.4. Залежність параметрів електрохромної комірки від типу 

електроліту. 

Для дослідження впливу електроліту на характеристики електрохромної 

комірки було використано три основні типи електролітів: водний розчин солі, 

розчин солі в пропілен карбонаті, а також з використанням розплаву солі. У 

третьому випадку задля стабільності роботи пристрою використовувалась іонна 

рідина, температура плавлення якої є нижчою 20 оС. Для електролітів типу розчинів 

(з водою та пропілен карбонат в якості розчинника) додатково використовувався 

загущувач, який спрощував виготовлення електрохромних комірок. В якості 

загущувача для електролітів на водній основі використовувався полівініловий 

спирт ((C2H4O)n), а для пропілен карбонату поліетиленгліколь 

(C2nH4n+2On+1).Результати досліджень структур з різними електролітами наведені в 

таблиці 3.4.  

Таблиця 3.4  

Результати досліджень структур з різними електролітами 

 

Склад електроліту 
α-WO3 

poli-

WO3 
NiO 

α-WO3, 

NiO Сіль/Катіон Розчинник Полімер 

Na[B(C6H5)4]/Na+ СH3C2H3O2CO C2nH4n+2On+1 ВГ    

LiCl/Li+ СH3C2H3O2CO C2nH4n+2On+1 ВГ    

(C4H9)4N*PF6/ (C4H9)4N
+ СH3C2H3O2CO C2nH4n+2On+1  ВГ   

NaClO4/Na+ СH3C2H3O2CO C2nH4n+2On+1 ВГ  ВГ  

NH4BF4/NH4+ СH3C2H3O2CO C2nH4n+2On+1  ВГ   

СР3C6H4SO2ONa/Na+ H2O (C2H4O)n РЗ    

KH2PO3/H
+,K+ H2O (C2H4O)n  РЗ   

H3BO3/H
+ H2O (C2H4O)n  РЗ РЗ  

(C6O4Na3)n/Na+ H2O - РЗ    

(CH3)(C8H17)C3H3N2BF4/[MOIM]+ СП СП СП СП 

РЗ – руйнування зразка; ВГ – виділення газу; СП – стабільний процес 
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В усіх водних електролітах спостерігалось поступове руйнування 

полікристалічної плівки WO3. Після 20-30 циклів забарвлення / просвітлення на 

плівці спостерігались області з суттєво пошкодженою поверхнею, а величина 

струму та захопленого заряду суттєво зменшувались. В електролітах на основі 

пропілен карбонату в процесі забарвлення / просвітлення полікристалічної плівки 

WO3 спостерігалось виділення газу, інтенсивність якого суттєво збільшувалась 

після 20 циклів забарвлення / просвітлення. Результати досліджень ЦВА для різних 

електролітів наведено в таблиці 3.4. 

На Рис 3.15 наведено циклічні вольтамперограми (ЦВА) структури poli-

WO3/ІТО з трьома типами електролітів: на водній основі з катіонами водню H+ 

(H3BO3), з катіонами водню Н+ і калію К+ (KH2PO4); на основі пропілен карбонату 

з катіонами NH4
+, H+ (NH4BF4). Наведені дані для кожного з електролітів 

записувались на десятому циклі забарвлення / просвітлення плівки. 

 

Рис. 3.15 Циклічні вольтамперограми структури ІТО/poli-WO3/електроліт /ІТО для 

різних типів електролітів 

 

Як видно з ЦВА, найменша напруга (+1.0 В) початку процесу просвітлення 

(окиснення) полікристалічної плівки WO3 спостерігалась для водного електроліту 

з катіонами водню Н+ і калію К+ (KH2PO4). Напруги початку процесу просвітлення 
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для електролітів з катіонами водню H+ та з катіонами NH4
+ дещо більші – +1.5 та 

+1.4 В, відповідно. Процес забарвлення/(просвітлення) полікристалічної плівки 

WO3 в електролітах з катіонами водню H+ та з катіонами NH4
+ починається при 

напругах -0.2 В. В електроліті з катіонами водню Н+ і калію К+ цей процес 

починається при напрузі -0.8 В, але проходить значно інтенсивніше (характерний 

значно більший струм). Для водного електроліту з катіонами водню Н+ характерна 

найбільша величина захопленого заряду – 4.8 мКл/см2. Для електроліту з катіонами 

водню Н+ і калію К+ величина захопленого заряду складала 4.5 мКл/см2, а для 

електроліту з катіонами NH4
+ ця величина була мінімальною – 3.9 мКл/см2. Отже, 

для полікристалічної плівки WO3 збільшення розміру катіону в електроліті 

призводить до зменшення величини захопленого заряду, що узгоджується з 

даними, наведеними в [110]. 

Зважаючи на те, що електроліти на водній основі руйнують комірку, а на 

основі пропілен карбонату розкладаються під час роботи, основні дослідження 

властивостей електрохромних комірок було проведено з використанням іонної 

рідини в якості електроліту. 

Були протестовані електрохромні комірки з іонною рідиною 

((CH3)(C8H17)C3H3N2BF4) в якості електроліта та різними типами електрохромних 

покриттів. Використовувались три варіанти конструкції: наведено ITO/іонна 

рідина/poli-WO3/ІТО, ITO/іонна рідина/a-WO3/ІТО та для електрохромної комірки 

– ITO/NiO/іонна рідина/a-WO3/ІТО (Рис. 3.16).  

Вимірювання ЦВА характеристик показали, що при використанні аморфної 

плівки WO3 в якості електрохромного покриття, напруги початку процесів 

забарвлення (відновлення) та просвітлення (окиснення) суттєво нижчі (-0.1 та +0.5 

В), ніж у комірок з полікристалічною плівкою WO3 (-0.3 та +1.2 В). Напруги 

початку окисно-відновних процесів електрохромних комірок з іонною рідиною в 

якості електроліту нижчі ніж при використанні інших електролітів.  

Це може бути зумовлене тим, що іонна рідина по своїй природі є розплавом 

солі, а тому, концентрація носіїв заряду в ній значно вища, ніж у електролітах, які 
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є розчинами солей. Основні переваги та недоліки різних типів електролітів наведені 

в таблиці 3.5. 
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Рис. 3.16 Вольтамперограмми електрохромних структур з іонною рідиною в 

якості електроліту 

 

Оскільки процес зміни пропускання електрохромних плівок пов'язаний із 

захопленням заряду, його величина є важливим параметром, який характеризує 

електрохромні покриття. З ЦВА характеристик були визначені величини для 

електрохромних комірок конструкцій ITO/іонна рідина/а-WO3/ІТО та ITO/іонна 

рідина/poli-WO3/ІТО. Розрахунки показали, що величина іонного заряду значно 

більша при використанні аморфних плівок ніж полікристалічних і склала 28.5 

мКл/см2 та 11.7 мКл/см2, відповідно.  

Для обох типів комірок були проведені дослідження стабільності роботи. 

Незалежно від кристалічної структури WO3, при використанні іонної рідини у якості 

електроліту не спостерігалося руйнування зразка чи виділення газу в процесі 

забарвлення/просвітлення плівки (до 40 циклів забарвлення/просвітлення).  
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Таблиця 3.5 

Переваги та недоліки різних типів електролітів 

Тип 

електроліту 

З водою в якості 

розчинника 

З пропілен карбонатом в якості 

розчинника 

Іонна рідина 

Переваги Хороша 

провідність 

Є таблиці 

розчиності 

Не руйнує електрохромний 

матеріал 

Розчиник не шкодить 

довкіллю 

Висока провідність 

Діапазон робочих 

напруг складає 

приблизно 7 В 

Малі напруги і великі 

струми роботи, що 

свідчить про інтенсивну 

електрохімічну реакцію 

Недоліки Розчиняє 

електрохромну 

плівку 

Складно знайти таблицю 

розчинності 

Підчас роботи виділяється газ 

Поглинає вологу з повітря 

Добре розчиняються в ньому 

тільки перхлорати 

Не розчиняє полімери, 

що виключає 

можливість створення 

гелеподібних 

електролітів на його 

основі 

Відносно дорогий (ціна 

готових іонних рідин на 

даний момент сильно 

завищена) 

 

3.5. Вимірювання пропускання 

На основі результатів попередніх досліджень було запропоновано 

конструкцію та створено тестову електрохромну комірку ITO/NiO/іонна рідина/а-

WO3/ІТО [111]. На рис. 3.17. наведено експериментальну криву зміни пропускання 

електрохромної комірки на довжинах хвиль 470, 525 та 628 нм при подачі на неї 

напруги з розгорткою 100 мВ/с. З даного рисунку видно, що найбільша зміна 

пропускання відбувається в червоній області (628 нм). Дані по пропусканню 

наведені в табл. 3.7. Крім того, з графіків видно, що час початку процесу 

забарвлення відрізняється для різних довжин хвиль. Так, в області 628 нм зміна 



80 

 

пропускання починається при -1 В. Для довжин хвиль 470 та 525 нм ця напруга 

складає -1,25 В. Одержані дані корелюють з даними, отриманими з ЦВА.  

 

Рис. 3.17. Характеристики пропускання електрохромної комірки 

ITO/NiO/іонна рідина/а-WO3/ІТО 

 

Оскільки електрохромний ефект є повільним, про що свідчить гістерезис на 

вищевказаній характеристиці пропускання і відсутність на ній повного повернення 

до попереднього стану, було вирішено зняти характеристики при стабільній 

напрузі. 

Дане рішення переслідувало й іншу мету – визначити максимальну зміну 

пропускання, яка може бути досягнута при певній напрузі. Дані характеристики 

наведені на рис. 3.18. Напруги для вимірювань були обрані виходячи з рис. 3.17, а 

саме ±2, ±2,5 та ±3 В (тобто напруги, при яких відбувається активна зміна 

забарвлення).  

Задля більшої інформативн графіки були пронормовані. Виходячи з них ми 

можемо зробити висновок, що при збільшені напруги досягається більша зміна 

пропускання (дані по відносній зміні пропускання Tred /Tox наведені в табл. 3.6). 
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Рис. 3.18. Часові залежності пропускання при постійній напругах -2 В (а), -2,5 В 

(в), -3 В (д), 2 В (б), 2,5 В (г) та 3 В (е) 

Таблиця 3.6  

Значення граничних  𝐓𝐫𝐞𝐝 /𝐓𝐨𝐱 при постійній напрузі 

U, В λ, нм 628 525 470 

-2 7% 66% 33% 

-2,5 2% 55% 6% 

-3 2% 36% 2% 
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Результати електричних та оптичних вимірювань дозволяють визначити 

ефективність забарвлення електрохромної комірки (СЕ – “coloration efficiency”) 

[112, 113]:  

𝐶𝐸 =
log  (

Тпрос.

Тзаб.
)

∆𝑄
 .                                                    (3.1) 

Тут Тпрос. та Тзаб. – пропускання електрохромної комірки у просвітленому та 

забарвленому стані, відповідно, ΔQ – захоплений заряд. Для світла з довжинами 

хвиль 470, 525 та 628 нм розраховані значення ефективності забарвлення наведено 

в таблиці 2. Отримані значення для структур з плівками WO3 та NiO близькі до 

даних наведених в роботах [114-116].  

Таким чином, найбільша ефективність забарвлення досліджуваної 

електрохромної комірки спостерігається для червоного світла (λ=628 нм) – 28.7 

см2/Кл.  

Покращення оптичного пропускання електрохромної комірки у 

просвітленому стані та визначення її деградаційної стійкості при великій кількості 

циклів забарвлення / просвітлення (понад 1000 циклів) потребують подальших 

досліджень. 

На рис. 3.19 наведено зміну оптичного пропускання електрохромної комірки 

з іонною рідиною в якості електроліту від часу включення електричного поля на 

довжині хвилі 628 нм. Як видно з графіка час перемикання складає 300 с для 

процесу забарвлення та 400 с для просвітлення. Відтак, можна констатувати, що 

дана комірка має меншу швидкодію у порівнянні з коміркою з оптимізованими 

товщинами електрохромних покриттів (Рис. 3.14).  

Зміна пропускання даної комірки є нижчою (33% проти 47%), однак вона має 

вищу стабільність роботи та простішу технологію виготовлення. Враховуючи, що 

дана комірка працює з іншим типом катіонів, для неї можлива оптимізація 

параметрів (швидкодії та зміни пропускання). 
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Рис. 3.19 Зміна оптичного пропускання електрохромної комірки з іонною 

рідиною в якості електроліту від часу включення електричного поля на довжині 

хвилі 628 нм 

 

Розрахована ефективність забарвлення створеної експериментальної комірки 

наведена в таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7  

Оптичні та електричні параметри електрохромної комірки 

Довжина 

хвилі 
Пропускання 

Захоплений 

заряд 

Ефективність 

забарвлення 

λ, нм 
Тзаб, 

% 

Тпрос, 

% 

ΔТ, 

% 
ΔQ, мКл/см2 СЕ, см2/Кл 

628 19 54 33 

15 

28,5 

525 18 31 13 16,0 

470 17 29 11 14,5 
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3.6. Висновки 

• Встановлено вплив умов нанесення та відпалу на структуру та електрохромні 

характеристики плівок WO3, NiO. Дослідження залежності оптичного 

пропускання плівок від кількості водню, введеного методом іонної 

імплантації доводить, що максимальний електрохромний ефект для плівок 

WO3 та NiO спостерігається при різних концентраціях інкорпорованого 

водню.  

• Визначено оптимальне співвідношення товщин електродів електрохромної 

комірки. Показано, що оптимізація товщини електрохромних покриттів 

суттєво впливає на швидкість електрохромного ефекту (впливає на кінетику 

процесу); 

• Вивчення впливу різнотипних електролітів (водний розчин, розчин на основі 

пропілен карбонату та іонна рідина) та кристалічної структури первинного 

електрохромного покриття на кінетику електрохромного процесу, що при 

використанні іонної рідини в якості електроліту на основі аморфного WO3 

можна отримати електрохромну комірку з низькими напругами 

спрацьовування (-0,1 В та +0,5 В). На основі плівок WO3 та NiO при 

використанні іонної рідини (1метил 2октил імідазолій тетрафторборату) в 

якості іонного провідника створено деградаційно-стійку електрохромну 

систему з широким діапазоном допустимих напруг (7 В). 
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РОЗДІЛ 4. ТОНКІ ПЛІВКИ VOx 

 

Тонкі плівки VOx  широко використовуються в якості функціонального 

матеріалу неохолоджуваних мікроболометрів. Основним параметром таких 

матеріалів є їх температурний коефіцієнт опору (ТКО). Комерційне застосування 

мають плівки з ТКО на рівні 2-3 % в області кімнатної температури (20-50 оС).  

Зміна опору в плівках відбувається за рахунок фазового переходу діелектрик-метал 

в кристалічній фазі VO2, (TMIT = 68оС для об’ємного VO2). При досягненні цієї 

температури відбувається перебудова кристалічної гратки діоксиду ванадію з 

моноклінної в тетрагональну.  

Основною проблемою синтезу плівок VO2 є те,  що у процесі осадження 

відбувається одночасне формування  багатьох фаз оксиду ванадію (VO, V2O3, VO2, 

V2O5) зі значною дисперсією розмірів кристалітів. Це, у свою чергу, знижує як 

величину ТКО так і температуру фазового переходу. Отримання хороших 

параметрів (ТКО> 2%) плівок при класичному методі синтезу (магнетронне 

осадження при 450-550 оС) потребує використання дорогого обладнання та довгого 

процесу відпрацювання технології. Це призводить до значного підвищення 

собівартості готової продукції. Осадження функціональних плівок зазвичай 

відбувається на заключних етапах технологічного маршруту і тому підвищення 

відтворюваності параметрів осаджуваних плівок є критичною умовою для 

застосування  обраного методу формування термочутливої плівки.  

В попередніх роботах [117-119] було встановленоно технологічні умови для 

синтезу плівок VOx з різним вмістом фаз оксидів ванадію. Було визначено 

залежності опору осаджених плівок від режимів осадження (Рис. 4.1). Як видно з 

рис. 4.1, в залежності від вмісту кисню в атмосфері робочих газів та швидкості 

запорошення існують три області. В кожній із цих областей формуються різні 

домінантні фази. Було встановлено, що найбільший вміст фази VO2 в плівках 

утворюється при режимах осадження на границі областей формування оксидів 

V2O3+VO2 та V2O5+VO2. У попередніх роботах [118-119] було запропоновано 

двостадійний метод синтезу плівок  VOx  з високим ТКО (7%), в якому 
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розділяються етапи осадження плівок та кристалізації. Цей метод полягає у 

осаджені (при Т≥250 оС) плівок із зародками кристалітів V2O3+VO2 та наступному 

низькотемпературному відпалі у кисневмісній атмосфері при Т=300-400 оС. Під час 

відпалу відбувається кристаліззація переважно фази VO2. Однак, недоліком цього 

методу була низька його відтворюваність через необхідність дотримання під час 

напорошення стехіметрії (x≈1.8). 

 

На основі детального аналізу компонентного іа структурного стану плівок 

після їх осадження та іонно-променевих обробок пропонується трьостадійний 

метод синтезу. У цьому методі додатково (у порівнянні з двостадійним) вноситься 

процедура імплантації іонів O2
+ для корекції стехіометрії. Це дозволяє 

використовувати більш широкий діапазон параметрів осадження (Рис.4.1,червоне 

поле), а, значить, знизити вимоги до прецизійності технологічних режимів 

напилення і обладнання. Основними критеріями вибору режиму осадження плівок 
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Рис. 4.1 Залежність поверхневого опору отриманих плівок оксиду ванадію від 

швидкості осадження при різній концентрації кисню в суміші.Тн=300 оС 
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VOx були: наявність кристалітів  V2O3+VO2 та стехіометрічний склад плівки 0,2 ≤ 

х ≤ 1,5 для можливості корекції методом іонної імплантації. Також обирались 

режими, при яких відсутнє формування металевої фази ванадію (щоб зменшити 

дози імплантованого О2
+, необхідного для корекції). Відповідно до цього було 

встановлено оптимальні режими осадження плівок:  температура мішені 230-300 

оС, вміст кисню в плазмі 2-5 %, швидкість осадження ‒ 5-15 нм/хв. Опір осаджених 

плівок знаходився в межах 150-230000 Ом/[]. Досліджувані плівки були осаджені 

на скляні та кремнієві підкладки методом реактивного магнетронного осадження 

на постійному струмі із мішені ванадію (чистота 99,95 %). Вакуум у відкачаній 

камері складав 3×10-6 торр. Тиск робочої суміші Ar/O2 підчас осадження був 4×10-

3 торр . Товщина осаджених плівок була в межах 100-300 нм.  

Після осадження визначався вміст кисню у синтезованих плівках. У 

залежності від компонентного складу для кожної плівки розраховувались 

необхідна доза і енергія імплантації іонів кисню. Експериментально було 

встановлено,що найкращі значення ТКО можна отримати в плівках VOx в яких 

після імплантації параметр х складає 1,9 - 2. 

Для плівок, які після напорошення мають  х1.3-1.5 після нанесення потрібні 

відносно невеликі дози імплантації кисню (1×1017 см-2-) щоб провести корекцію 

фазового складу. Після відпалу в таких плівках значення ТКО складає більше 3,5% 

на всій опроміненій поверхні. Лише близько 3 % поверхні плівки можна вважати 

«дефектною», тобто такою де ТКО  1,5%. 

Більш складною є ситуація коли параметр Х малий. Потрібні значні (2×1017 

см-2) дози іонно-променевого легування для корекції складу і більші часи відпалу. 

В якості модельного експерименту розглянемо найскладніший випадок: коли 

параметр Х =0,2. Це найменше значення Х і відповідно найменший вміст кисню в 

плівці коли нам вдалося синтезувати плівку з високим ТКО. 

Після визначення методом ВІМС складу плівки VOx (Х=0,2) було 

розраховано, що для корекції компонентного складу цієї плівки оптимальною 

дозою легування буде 2×1017 см-2. Також було проведено імплантації з меншою та 

більшою дозою, а саме 1×1017 та 3×1017 см-2.  
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На рис. 4.2 наведено розраховані в програмі SRIM профілі легування плівок 

VOх (x=0,2; густина 4 г/см3; енергія імплантації іонів O2
+ 100 кеВ).  

Концентрації кисню в утвореному шарі VOx становили 30, 50 і 65 ат.% 

відповідно. Температурні обробки проводились в атмосфері повітря при 

температурі 320 оС. Було проведено дві послідовні температурні обробки протягом 

30 та 180 хв. 
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Рис. 4.2 Розраховані профілі імплантації іонів O2
+ для 3 різних доз 

 

Як показали подальші дослідження, імплантована  дозою 1×1017 см-2 плівка 

зберігає металеві властивості навіть після довготривалих відпалів, що свідчить про 

формування плівки лише з нижчими оксидними фазами (VO, V2O3). Відтак вона в 

подальшому не розглядалася. 
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4.1. Рентгено-стуруктурний аналіз плівок 

4.1.1. Введення середньої дози імплантації кисню (2×1017 см-2) в плівку VOx 

 

На Рис. 4.3 представлені XRD спектри для плівки VOx (х=0,2) після іонної 

імплантації кисню з дозою 2∙1017 см-2 та наступних  низькотемпературних 

термічних відпалів. Як видно із спектрів після осадження та імплантації в плівці 

наявні фази V2O3, VO2, та V2O5. Як видно з позиції піків, що наведені в таблиці 2.1, 

у випадку фази V2O3 відпал призводить до зміни напруженості кристалічної гратки, 

в той час як у випадку фази  VO2 термічна обробка веде до появи нових рефлексів, 

що свідчить про ріст VO2 кристалітів за рахунок поглинання аморфної фази. 

Низькотемпературний відпал призводить до зміни положення піків фази V2O5. Це 

свідчить про розміщення кристалітів даної фази в області з високою 

кристалічністю, що і призводить до зміни напрямку росту. 

 Видно, що для кутів 2θ в діапазоні 20 – 40 град. спостерігається частина 

гаусового розподілу спектру, характерного для аморфної VOx плівки.  Одночасно з 

цим спостерігаються рефлекси, характерні для фази V2O3. Рефлекс 012 

спостерігається при куті 24.3о на фоні гаусової частини аморфного розподілу. 

Рефлекси 104, 006 та 116 чітко прописані у спектрі. Рефлекс 024 не вирізняється на 

рівні шуму. Однак відпал плівки впродовж 30 хвилин призводить до появи цього 

рефлексу в спектрі. За виключенням рефлексу 012 (який тоне в шумі аморфної 

частини спектру), решта піків чітко спостерігаються. Що свідчить про збільшення 

вмісту не лише фази V2O3, але й аморфної фази. Одночасно з цим спостерігаються 

рефлекси, які свідчать про утворення фази VO2.  

Найбільш чітко проявляється рефлекс 200 при куті 37O. Також видно 

рефлекси 212 та 211 при 42 та 55.2O, відповідно. Рефлекс 011 при 27.7O слабко 

спостерігається на фоні гаусового розсіяння від аморфної фази. Додатковий відпал 

впродовж 180 хвилин призвів до посилення рефлексів від фази V2O3, що можна 

спостерігати по появі більш чіткого рефлексу 012 над гаусовим розсіянням від 

аморфної фази. Також відпали призводять до появи слабких рефлексів, 

характерних для формування фази V2O5. Положення піків наведені в таблиці 4.1. 
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Рис. 4.3 XRD спектри плівки VOx після іонної імплантації кисню з дозою 

2×1017 см-2 

 

Таким чином, імплантована плівка VOх представляє собою суміш аморфної 

та V2O3 фаз.  

Відпал при 320 OC впродовж 30 хвилин призводить до збільшення як фази 

V2O3, так і аморфної, що очевидно пов’язано з заліковуванням макродефектів після 

імплантації.  

Одночасно в суміші фаз з’являється фаза VO2 та зародки фази V2O5. При 

додатковому відпалі протягом 180 хвилин спостерігається зменшення вмісту 

аморфної фази та збільшення включень фаз V2O3 та VO2. 

 

 

 

Таблиця 4.1 
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Положення піків в імплантованій плівці VOx (х=0,2) після іонної 

імплантації кисню з дозою 2∙1017 см-2 

 
Положення по 2θ   Положення по 2θ   Положення по 2θ   

Імплант ідеальне Дельта Рефлекс Матеріал Відпал ідеальне Дельта Рефлекс 
Матеріа

л 

Двостадійн

ий 

відпал 

ідеальне Дельта Рефлекс Матеріал 

24.3 24.39 0.09 012 V2O3 25.28 25.49 0.21 201 V2O5 24.36 24.39 -0.03 012 V2O3 

27.97 27.82 0.15 011 VO2 27.73 27.82 0.09 011 VO2 29.42 30.96 -1.54 301 V2O5 

30.47 30.96 0.49 301 V2O5 33.09 33.07 0.02 104 V2O3 33.09 33.07 0.02 104 V2O3 

33.05 33.07 0.02 104 V2O3 33.85 33.25 0.6 111 V2O5 35.19     

34.02     36.99 36.99 0 200 VO2 36.99 36.99 0 200 VO2 

34.66     38.74 38.58 0.16 006 V2O3 38.74 38.56 0.18 006 V2O3 

38.67 38.58 0.09 006 V2O3 39.73 40.03 -0.3 311 V2O5 43.93 44.12 -0.19 003 VO2 

41.36 41.38 -0.02 113 V2O3 41.36 41.38 -0.02 113 V2O3 45.38 45.35 0.03 411 V2O5 

43.93     48.47 49.99 -1.52 024 V2O3 49.59 49.99 -0.4 024 V2O3 

49.99 49.99 0 024 V2O3 54.12 54.08 0.04 116 V2O3 54.06 54.08 -0.02 116 V2O3 

54.1 54.08 0.02 116 V2O3      54.8 54.56 0.24 312 V2O5 

54.58 54.56 0.02 312 V2O5      55.64 55.51 0.13 211 VO2 

 

4.1.2. Введення високої дози імплантації кисню (3×1017 см-2) в плівку VOx 

 

На рис. 4.4 представлені XRD спектри для плівки VOx після іонної 

імплантації кисню з дозою 3×1017 см-2 та наступних низькотемпературних 

термічних відпалів. Як видно з спектрів, після осадження та імплантації в плівці 

наявні фази V2O3 і V2O5  та відсутня фаза VO2.  Положення піків наведені в таблиці 

4.2. З них ми бачимо, що відпали призводять до росту кристалітів фази V2O5 і не 

ведуть до утворення фази VO2. Для кутів 2θ в діапазоні 20 – 40о спостерігається 

частина гаусового розподілу спектру, характерного для аморфної VOх плівки. 

Одночасно з цим спостерігаються рефлекси, характерні для фази V2O3. Однак, 

основний рефлекс 012 не спостерігається при куті 24.3о на фоні гаусової частини 

аморфного розподілу. Рефлекси 104, 006 та 116 чітко спостерігаються в спектрі. 

Однак рефлекси 104 та 006 зміщені ліворуч від свого положення, що свідчить про 



92 

 

існування розтягуючих напружень в структурі. Рефлекс 024 не вирізняється на 

рівні шуму. 
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Рис. 4.4 XRD спектри для плівки VOх після іонної імплантації кисню з 

дозою 3×1017 см-2 

 

Відпал впродовж 30 хвилин не призводить до його появи. Одночасно з цим 

піки рефлексів 104, 006 та 116 стають ширшими і менш інтенсивними по 

відношенню до рівня шуму. При цьому зростає інтенсивність розсіяння від 

аморфної фази. Якихось чітко помітних рефлексів, характерних для VO2 та V2O5 

фаз, не спостерігається. Додатковий відпад впродовж 180 хвилин призвів до 

посилення рефлексів від фази V2O3, деякого зменшення розсіяння від аморфної 

частини та звуження піків від фази V2O3. Отже, імплантована більшою дозою 

кисню плівка VOх також представляє собою суміш аморфної та V2O3 фаз. Однак, 

короткі відпали (30 хв.) призводять до посилення аморфізації та зменшення фази 

V2O3, а довготривалі зменшують аморфізацію і збільшують кількість фази V2O3. 

Інші фази не спостерігаються. 

 

 

Таблиця 4.2  
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Положення піків імплантації в плівці VOx (Х=0,2) після іонної імплантації 

кисню з дозою 3∙1017 см-2 

 
Положення по 2θ   Положення по 2θ   Положення по 2θ 

Імпла

нт 

ідеальн

е 

Дель

та 

Рефле

кс 

Матері

ал 

Відпа

л 

ідеаль

не 

Дель

та 

Рефле

кс 

Матері

ал 

Двостадійн

ий відпал 

ідеаль

не 
Дельта Рефлекс Матеріал 

29.07 30.97 -1.9 012 V2O5 
31.8

7 
30.96 0.91 301 V2O5 25.46 25.49 

-

0.03 
201 V2O5 

32.96 33.07 
-

0.11 
104 V2O3 

32.9

2 
33.07 

-

0.15 
104 V2O3 33.04 33.07 

-

0.03 
104 V2O3 

38.55 38.58 
-

0.03 
006 V2O3 

34.3

8 
  104 V2O3 49.63 49.99 

-

0.36 
024 V2O3 

53.98 54.08 -0.1 116 V2O3 
38.6

2 
38.58 0.04 006 V2O3 53.93 53.69 0.24 220 V2O5 

     
53.8

8 
53.69 0.19 220 V2O5 54.81 54.54 0.27 312 V2O5 

     
54.2

6 
54.56 -0.3 301 V2O5      

4.1.3. Розрахунок розмірів областей когерентного розсіяння 

Розмір областей когерентного розсіяння (розмір кристалітів) тонких плівок оксиду 

ванадію, визначався за допомогою формули Шеррера: 

Bhkl

hklD




cos

9,0




= , (4.1) 

де hkl  – напівширина лінії на половині висоти піку, D – розмір кристалітів, θB – 

кут Брегга, λ – довжина хвилі дифрагованого випромінювання.  

Середні розміри кристалітів для фаз V2O3 і VO2 були оцінені для обох плівок 

із спектрів XRD. 116  рефлекс  фази V2O3 найбільш яскраво проявлявся на всіх 

спектрах, тому цей рефлекс був використаний для розрахунку розмірів зерен всіх 

зразків (Рис.4.5). Як видно з рис.4.5(a), імплантація призводить до зміни розмірів 

області когерентного розсіяння кристалітів V2O3. Для середньої дози зміни 

незначні, а для дози 3∙1017 см-2 розмір зерна зменшується у півтора рази з 31 до 22 

нм. Після півгодинного відпалу розмір області когерентного розсіяння 

зменшується, але розмір зерна більший в разі меншої дози імплантації (26 нм) у 

порівнянні з великою дозою, де розмір зерна складає 19 нм.  
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Рис.4.5. Розмір зерна з V2O3 фази обчислюється з 116 рефлексу (а) і VO2 фази 

від 200 рефлексу (б) після: 1 - імплантації кисню, 2 - 30 хв. відпалу, 3 - 30 + 180 

хв.  

 

Наступний тригодинний відпал призводить до подальшого зменшення 

розмірів зерен. У той же час, розмір зерна  фази VO2 збільшується з часом відпалу 

рис.4.5 (б) . 

4.2. Дослідження профілів розподілу домішок по глибині зразка методом 

TоF-SIMS 

 

Використання методу TоF-SIMS дозволяє проводити аналіз кластерних іонів, 

що дає змогу досліджувати розподіл фаз по глибині. На Рис. 4.6. приведено профіль 
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розподілу фаз V, VO, V2O3, VO2 і V2O5 по глибині для зразка імплантованого дозою 

2×1017 см-2  та відпаленого протягом 3,5 годин при температурі 320 оС. Як видно з 

профілів, в області 100 нм відбувається різке збільшення сигналів кластерних іонів 

вищих оксидних фаз VO2 і V2O5, в той час як сигнали іонів V і кластерів VO 

зменшуються. Спостерігається невелике збільшення сигналу V2O3. Очевидно, що 

імплантація кисню призводить до утворення фаз VO2 і V2O5 в поверхневому шарі. 

Вміст металевого ванадію і фази монооксиду ванадію значно зменшується. 

Вимірювання ТКО поверхневої плівки (на рис.4.6. сірий фон) та плівки після 

видалення імплантованої області показали, що саме імплантація призводить до 

утворення області з високим вмістом фази VO2. Величина ТКО в імплантованій 

області сягала 7%, а в глибині лише 1 %.  
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Рис.4.6. TOF-SIMS профілі Si, V, VO, V2O3, VO2, V2O5 після імплатанції і 

відпалу на SiO2 підкладках 

4.3. Дослідження структури поверхні плівок VOx методом SEM 

 

На SEM зображеннях (рис.4.7) видно, що відпал плівки призводить до 

утворення мікрокристалічної структури на плівки.  При середній дозі (рис.4.7а) 
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імплантації кисню плівка має кращу ступінь кристалічності і більші розміри 

кристалітів , ніж у випадку високих доз імплантації (рис.4.7б). Ці дані 

узгоджуються з результатами рентгенівської дифракції і підтверджують те , що 

перенасичення киснем уповільнює процес кристалізації плівок. Таким чином , ми 

показали , що метод низькотемпературного формування плівок кристалічного 

оксиду ванадію  може бути використаний для іонно-імплантованих плівок. 

 

  

Рис 4.7 SEM зображення зразків, імплантованих з середньою (a) та високою 

(b) дозами після відпалу протягом  30+180 хв. 

4.4. Розрахунок температурного коефіцієнту опору (ТКО) 

 

Значення ТКО (TCR) були визначені з температурної залежності питомого 

електричного опору за формулою: 

𝑇𝐶𝑅 =
1

𝑅𝑟𝑒𝑓

∆𝑅

∆𝑇
 ,                                                   (4.2) 

де R – питомий електричний опір тонкої плівки при температурі T. 

Низька доза (1×1017 см-2) імплантації кисню в VOх плівки не дає змоги 

отримати прийнятні значення TCR для будь-якого режиму термічного відпалу. 

Очевидно, що це відбувається через дуже низьку концентрацію кисню – 

недостатньої  для  формування необхідної кількості  VO2 або  V2O5 кристалітів. 

Температурні залежності питомого електричного опору плівки наведені для 

середньої (рис.4.8а) та високої (рис.4.8б) доз кисню після 30 хвилин відпалу при Т 
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= 320оС. Видно, що залежності мають характерну спадаючу форму. Електричний 

опір змінюється в 2-3 рази e зразку при нагріванні/охолодженні в температурному 

інтервалі 25-60 С. Це вказує на появу великої кількості VO2 і V2O5 фазових 

включень у вихідній металевій плівці VOх. Розраховані значення ТКО в діапазоні 

температур 25-50 °С є 1,85 і 2,05 для середніх і високих доз кисню, 

відповідно. Подальший тригодиний термічний відпал призводить до більш різкої 

зміни електричного опору для плівки. імплантованою із середньою дозою кисню 

(рис.4.8в). Видно, що фазовий перехід метал-напівпровідник спостерігається при 

більш низькій температурі. 
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Рис.4.8. Температурна залежність питомого опору для VOх плівок після відпалу 
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У той же час, плівка, імплантована з високою дозою кисню не показує 

істотних змін в температурній залежності питомого електричного опору при 

нагріванні(рис 4.8г). Тим не менше, форма досліджуваної залежності стає більш 

лінійною при охолодженні плівки. 

Обчислення ТКО показує сильне збільшення його значення для середньої 

дози і невеликого зниження для високої дози імплантованого кисню. Розраховані 

значення ТЕО наведені в таблиці 4.3 для деяких діапазонів температур [120]. 

 

Таблиця 4.3.  

Розрахункові значення TКО для різних діапазонів температур 

 

Доза, cm-2 Час 

відпалу, 

хв 

Температурний діапазон, oC 

25-35 35-45 25-45 30-40 40-50 25-50 

TКО  

2×1017 30 1,57 2,44 1,82 2,09 2,49 1,85 

3×1017 30 2,55 2,51 2,21 2,42 2,56 2,06 

2×1017 30+180 1,51 6,27 3,42 2,77 7,83 3,40 

3*1017 30+180 1,40 2,10 1,60 1,55 2,35 1,62 

 

 Отримані результати показують, що використання запропонованого методу 

дозволяє отримати плівки VOх  з ТКО 7%, значення якого є вищим ніж у 

комерційних аналогів, для яких ТКО варіюється в межах 3-4%. 

Відтворюваність параметрів синтезованих плівок перевірялась на платівках 

розміром 50×50 мм, розділених на пікселі 5×5 мм. На кожному пікселі було 

визначено величину ТКО. На рис 4.9. приведено розподіл пікселів по платівці 

синтезованих двостадійним (рис 4.9а) та трьохстадійним (рис 4,9б) методом за 

величиною їх ТКО. Синім позначені пікселі з ТКО 1-2 %, зеленим 3-5%, червоним 

6-7%. Було встановлено, що викорисатння трьохстадійного методу дозволяє 

підвищити відтворюваність параметрів плівок VOх  для пікселів, в яких ТКО 3-5%, 

з 20% до 40 %, а для пікселів, в яких ТКО 6-7%, з 3% до 20%. Збільшення розмірів 
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платівок може додатково підвищити відтворюваність за рахунок зменшення 

крайових ефектів. 
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Рис 4.9 розподіл пікселів по платівці синтезованих двостадійним (а) та 

трьостадійним (б) методом за величиною їх ТКО 

 

4.5. Модель формування тонких плівок трьохстадійним методом 

синтезу 

  

В наших попередніх роботах було детально досліджено зміни структури 

тонких плівок VOx у процесі їх синтезу двостадійним методом [117-119]. Було 

встановлено, що при двостадійному методі формування полікристалічних плівок 

окису ванадію основними параметрами, які визначають структурні та 

функціональні властивості синтезованого матеріалу, є температура осадження і 

відпалу. Звичайно, інші параметри осадження також можуть радикально змінювати 

властивості плівки, але їх значення (співвідношення) вибираються лише для 

забезпечення певного елементного складу‒ близького до VO2. Було встановлено, 

що формування функціональних та структурних властивостей плівки відбувається 

уже на першому етапі – напиленні. Низькотемпературний відпал (300 оС) 

забезпечує збільшення розмірів кристалітів які зформувалися при напорошенні. 

Додаткові відпали можуть лише дещо покращити функціональні властивості 

плівки через зменшення напружень, дефектності, кількості забруднень, тощо. 
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Додаткова імплантація киснем (трьохстаійний метод) дає змогу значно 

використовувати для формування плівок з високим ТКО практично будь які влівки 

VOх, які мають кристалічні зародки [120]. 

Для випадків напорошення плівок при температурах нижче 380 оС 

характерним є формування аморфних плівок окисів ванадію. У залежності від 

обраних технологічних параметрів (тиск, робоча суміш, швидкість напорошення) 

такі плівки можуть містити певну кількість кристалічної фази. Кристалічна фаза 

формується у вигляді нанокристалітів  VO, V2O3, VO2, V2O5, які мають розміри від 

кількох нанометрів до кількох десятків нанометрів. Вміст кристалічної фази, за 

даними рентгенівстької дифракції та РЕМ, може складати від часток відсотка при 

температурах осадження 200-220 оС (не реєструється цими методами) до 20-30% 

для зразків осаджених при 220-250 оС. Оскільки для плівок, осаджених при 200-220 

оС, виявити кристаліти методами рентгенівстької дифракції та РЕМ не вдалося, 

можна припустити, що розміри нанокристалітів є меншими за роздільну здатність 

РЕМ, тобто 3-5 нм. За таких розмірів кристалів, середня віддаль між двома 

сусідніми має складати більше 100-150 нм. Лише у такому випадку чутливості 

рентгенівського дифрактометра не вистачить для фіксації кристалічної фази у 

плівці.  

Проведення низькотемпературних (300-350 оС) відпалів таких плівок 

викликає кристалізацію аморфної її частини а центрами кристалізації слугують вже 

існуючі нанокристаліти. За наявності в атмосфері відпалу активних газів, таких як 

водень або кисень, одночасно з процесом кристалізації можуть проходити процеси 

відновлення або окислення плівки. За рахунок відновлення/окислення можна в 

значній мірі корегувати елементний склад синтезованої плівки і розширювати її 

функціональні параметри. 

Розглянемо процеси, які відбуваються в плівках при другій стадії синетзу, а 

саме низькотемпературному відпалі. 

На рис. 4.10 (а) схематично зображено аморфну плівку, осаджену при 250-

300 оС. Оскільки плівка має низький вміст кисню (х=1.4-1.8), то в ній утворюються 
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переважно нанозародки кристалічної фази V2O3, а також невелика кількість VO, 

VO2. 

Кристаліти мають розмір близько 10 нм а середня відстань між ними складає 

20-40 нм. 

На початкових етапах відпалу кристаліти швидко збільшують свої розміри у 

кілька разів за рахунок рекристалізації аморфної плівки (рис. 4.10, б). Після того як 

більша частина вільного для рекристалізації простору (аморфна плівка) буде 

заповнена кристалами, розпочинається конкурентний ріст кристалів з поглинанням 

залишків аморфної фази (рис. 4.10, с). 

 

Рис. 4.10 Модель процесу рекристалізації плівки, осадженої при 250-300 оС у 

процесі низькотемпературного відпалу в атмосфері кисню: а ‒ плівка після 

напорошення ,б ‒ початковий етап відпалу, с-після відпалу 

 

Одночасно з процесом рекристалізації відбувається доокислення кристалів і 

із зародка певного типу (наприклад VO) на кінці відпалу може бути сформований 

кристаліт іншого типу (наприклад V2O3 або VO2). 
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Таким чином після відпалу ми отримуємо нанокристалічну плівку, яка 

містить переважно кристали VO2 і V2O3 та невелику кількість VO. Дисперсія 

розмірів кристалів є досить великою (від кількох нанометрів до кількох сотень 

нанометрів). Слід зазначити, що саме завдяки значній дисперсії розмірів 

кристалітів VO2 забезпечується плавний перехід метал – напівпровідник в діапазоні 

температур 20-50 оС. Це, а також велика кількість дефектів у цих кристалах формує 

для плівки температурну залежність опору, яка практично не має гістерезису.  

Наявність металевих кристалітів забезпечує гарну провідність плівок та 

поглинання теплового випромінювання, що є вкрай важливим для виготовлення 

болометричних пристроїв. Співвідношення кількості і типу нанокристалів у плівці 

можна досить точно регулювати шляхом зміни температури, часу та атмосфери 

відпалу. Це, у свою чергу,дає змогу створювати плівки з різними функціональними 

властивостями. 

У випадку, коли відпалюється плівка, осаджена при 200-220 оС, ситуація 

дещо інша. Відстань між найближчими нанокристалітами є великою (Рис. 4.11, 

а), а їх ріст довгий час не обмежує присутність конкурентів ‒ сусідніх кристалів. 

Єдиним обмеженням стає товщина плівки. 

 

Рис. 4.11 Модель процесу рекристалізації плівки, осадженої при 220-250 оС в 

процесі низькотемпературного відпалу: а ‒ плівка після напорошення ,б- 

початковий етап відпалу, с-після відпалу 
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Отже, на початковому етапі відпалу розміри кристалітів збільшуються до 

100 нм (Рис. 4.11, б), після чого починається латеральне розширення їх розмірів аж 

до повної рекристалізації усієї плівки (Рис. 4.11, с). Оскільки плівка осаджена при 

200-220 оС, має елементний склад, близький до діоксиду ванадію, кристалізація 

відбувається при відносно невисокій температурі, процес окислення (перехід до 

V2O5)  в атмосфері з низьким вмістом кисню практично відсутній. Такі умови 

кристалізації є сприятливими для формування високоупорядкованої кристалічної 

фази VO2.   

Основним недоліком двостадійного методу є те, що тільки у випадку коли в 

осаджених плівках VOx x≥1,5 можливо отримати високі значення ТКО. У випадку 

меншого вмісту кисню навіть відпал в атмосфері О2 не дозволяє отримати 

стехіометричний склад необхідний для формування плівок з домінантною фазою 

VO2. Як наслідок, одержання плівок VOx з високим ТКО двостадійним методом, 

які можна використовувати в якості функціонального шару приладів, потребує 

довгого відпрацювання режимів осадження та використання дорогого 

устаткування із засобами контролю високої прецизійності. В даній дисертаційній 

роботі було запропоновано трьостадійний метод синтезу тонких плівок VOx з 

високим ТКО на основі плівок, в яких після осадження x=0,2…1,5.  

Розглянемо модель формування структури таких плівок. 

На першому етапі синтезу формується плівка VOx з включеннями 

кристалічної фази (рис 4.12 а). Температура підкладинки при цьому складала 230 

оС. Товщина осадженої плівки була 300 нм, що дозволило досліджувати їх 

кристалічну структуру як рентгенівськими методами (за рахунок більшої кількості 

матеріалу), так і проводити аналіз фаз методом SIMS (за рахунок наявності 

імплантованої та вихідниї областей в одній плівці). Як видно з 

рентгеноструктурних досліджень на цьому етапі формується аморфна плівка, про 

що свідчить гаусовий розподіл при кутах 2Θ = 20-40 градусів, з включенням 

нанокристалічної фази V2O3, якій відповідають рефлекси від площин 104, 006 та 

116 (Рис. 4.1). Самі кристаліти мають розмір приблизно 20-40 нм. Після цього 

проводиться визначення рівня стехіометрії плівки VOx методами SIMS або Оже-
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спектрометрії, а потім розрахунок необхідної дози імплантації іонів O2
+ для 

корекції складу плівок до рівня x≈2 (рис. 4.12 б).  

Після імплантації ( другий етап) проводиться відпал протягом 30 хв при 

температурі 320 оС на повітрі (третій етап). Відпал призводить до зародження 

кристалічної фази VO2 (рис 4.12 в), про що свідчить поява відповідних рефлексів 

на XRD спектрах. З них найбільш чітко проявляється рефлекс 200 при куті 37O. 

Також рентгеноструктурні дослідження показали, що в результаті відпалу 

відбувається збільшення як фази V2O3, так і аморфної фази, що очевидно пов’язано 

з заліковуванням макродефектів після імплантації. Це підтверджує поява рефлексу 

від площини 024, збільшення інтенсивності інших рефлексів. Рефлекс 012 

непомітний через гаусовий розподіл від аморфної фази. 

 

Рис. 4.12 Модель формування плівки VOx  з високим ТКО трьохстадійним 

методом 
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Подальший відпал тривалістю 3 год. призводить до подальшого росту 

кристалітів (Рис. 4.12 г). В результаті даного відпалу зростає вміст фази VO2 , а 

також з’являється фаза V2O5. Виходячи з розрахунків області когерентного 

розсіювання можна стверджувати, що відпал призводить до росту кристалітів фази 

VO2 з 5 до 29,32 нм, у той час як розміри кристалітів фази V2O3 зменшуються з 

30,93 до 22,3 нм. 

Аналіз кластерних іонів методом ToF-SIMS показав, що в процесі синтезу 

тонких плівок VOx  запропонованим методом утворюються вищі оксидні фази VO2 

та V2O5 за рахунок «поглинання» фаз VO та V2O3. Також встановлено що відпал 

призводить в атмосфері повітря дозволяє отримати більш рівномірний розподіл 

кисню по плівці за рахунок прокиснення поверхневого шару. 

4.6. Висновки 

1. Розроблено методики синтезу плівок VOx з високим ТКО та 

відтворюваністю характеристик 

• Досліджено вплив технологічних параметрів синтезу на формування фази 

VO2 у плівках VOx. Було відпрацьовано оптимальні технологічні режими при 

формуванні плівок VOx з високим ТКО методом реактивного магнетронного 

розпорошення. 

• Відпрацьовано методику визначення кількості кисню методом ВІМС. 

Встановлено, що на основі результатів ВІМС аналізу можливо розрахувати 

дозу імплантованого кисню з високою точністю і корегувати стехіометрію 

осаджених плівок. 

• Використання аналізу кластерів методом ВІМС показав формування вищих 

оксидних фаз, зокрема робочої фази VOx внаслідок імплантації іонів О2
+ та 

відпалу при температурі 320 оС. 

• Запропонований метод синтезу дозволяє отримати плівки VOx з ТКО 7,83, 

що є вдвічі вищим за промислові аналоги. Встановлено що при використані 

даного методу 20% плівок мають ТКО 7%, а 40% структур ТКО 3-5 %.  
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РОЗДІЛ 5. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ p-n ПЕРЕХОДУ В InSb 

 

В системах детектування ІЧ випромінювання використовуються пари 

датчиків для підвищення їх чутливості та надійності. Одним з типів датчиків, які 

можна використовувати в якості пари для VOx- мікроболометрів є діодні структури 

на основі InSb. Перевагою даних датчиків є їх висока чутливість, а спектр 

поглинання ІЧ випромінювання знаходиться в області прозорості атмосфери, що 

дозволяє використовувати ці пристрої в системах спостереження за різними 

об’єктами. Для формування діодних структур на основі монокристалів n-InSb 

використовують легування акцепторними домішками магнію або берилію [121-

125]. Антимонід індію не є термостабільним, за рахунок сегрегації антим при 

температурах вищих за 380 оС. Це унеможливлює легування методом термічної 

дифузії через те, що температура даного технологічного процесу значно перевищує 

допустимі межі. Враховуючи вищесказане основним методом легування InSb є 

іонна імплантація з наступним низькотемпературним відпалом. 

В даному розділі досліджується процеси формування p-n переходу в 

монокристалах n-InSb методом іонної імплантації [126]. 

5.1. Дослідження профілів розподілу берилію імплантованого в 

підкладки Si та InSb  

Для формування p-n переходу в кристалах n-InSb , як правило, 

використовується імплантація акцепторних домішок берилію, або магнію [99]. 

Основною проблемою є те, що в процесі іонної імплантації вносяться радіаційні 

дефекти. При великій кількості внесених дефектів виникає проблема з 

відновленням структури, адже для даного матеріалу існують обмеження по 

температурі та тривалості післяімплантаційного відпалу. Зважаючи на це, в даній 

роботі проводилось легування іонами берилію, оскільки він вносить менше 

порушень в процесі іонної імплантації [99]. 

Надійність роботи діодних структур на основі InSb забезпечується 

технологічними можливостями керування поведінкою домішки в твердому тілі. Це 
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потребує прецезійного контролю концентрації та дифузії домішки на всіх етапах 

виробництва приладу. Найбільш надійними методами контролю є сучасні мас-

спектрометричні методи, які дозволяють реєструвати профілі розподілу домішок з 

високою чутливістю та роздільною здатністю по глибині. 

В даній роботі проводилося дослідження профілів розподілу Be в Si та InSb 

матрицях методами мас-спектрометрії вторинних іонів (ВІМС) та вторинних 

нейтральних постіонізованих атомів (МСВН). Використання двох мас 

спектрометричних методів пов’язано з низкою переваг одного над іншим. Так 

ВІМС має високу чутливість, великий динамічний діапазон та роздільну здатність 

по глибині. Проте, ступінь іонізації аналізованої домішки залежить від оточення 

вибитого іона в матриці, що може суттєво вплинути на результати кількісного 

аналізу (так званий ефект матриці). В той же час, перевагами методу МСВН є 

відсутність впливу ефектів матриці. Це забезпечується сепарацією у просторі 

процесів розпилення мішені та іонізації вибитих частинок. Крім того, використання 

менших енергій розпилення дозволяє зменшити ефект перемішування атомів на 

границях розділу фаз. Ймовірність іонізації елементів в МСВН методі аналізу 

майже однакова для всіх елементів періодичної таблиці і складає  10-2. Однак, 

МСВН має меншу чутливість чим і програє ВІМС. Для проведення об’єктивного 

аналізу було використано обидві методики. В наших експериментах домішка Be 

вводилася в зразки кремнію та InSb методом іонної імплантації з енергіями від 40 

до 130 кеВ та дозами в межах 1013 – 1015 см-2. Досліджувані зразки являли собою 

SiO2/InSb структури. Ряд експериментів по відпрацюванню методики формування 

оптимальних профілів розподілу легуючої домішки проводилися на кремнієвих 

зразках. Це пов’язано з великою вартістю пластин InSb і «дешевизною» кремнієвих 

(використані методи аналізу є руйнівні).  

В ВІМС методі розпилення поверхні зразків іонним пучком O2
+ проводилося 

в режимі прямокутного растра розмірами 200 мкм × 200 мкм під кутом падіння 

іонів- 45°. Енергія та струм пучка первинних іонів O2
+ складали 12.5 кеВ та 1 мкА, 

відповідно. В МСВН методі пучок первинних іонів Ar+ формувався внаслідок 

прикладання високочастотної негативної електричної напруги між “стінкою” 



108 

 

високочастотної (27 МГц) плазми низького тиску (3.2610-3 mbar) та 

досліджуваним зразком. Величина такого іонного струму складала 0.4 мА. Енергія 

іонів – 500 еВ. Діаметр області розпилення був 3 мм.  

На рис. 5.1а, представлені ВІМС профілі розподілу елементів Be, C, O, Al, в 

пластині Si, імплантованій іонами берилію з енергією 80 кеВ і дозою 5 1014 см-2.  

 
 

а б 

 

в 

Рис. 5.1 ВІМС (а) та МСВН (б, в) профіль розподілу домішки Be в SiO2/InSb 

структурі 
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На поверхню кремнію було нанесено тонку (5 нм) плівку алюмінію. Видно, 

що після імплантації спостерігається характерний розподіл Be з максимумом на 

глибині 400 нм. Присутня на поверхні алюмінієва плівка зникає у процесі 

розпилення. Цей експеремент дозволяє виключити можливість імплантації тричі 

іонізованого алюмінію (за рахунок розпилення матеріалу іонного джерела) в 

пластину замість берилію (відсутність накладання іонних струмів 9Be+ та 27Al3+).  

На рис. 5.1 б, в представлено МСВН профілі розподілу домішки Be в кремнії 

та структурі SiO2/InSb. Видно, що характерний профіль розподілу берилію 

знаходиться поблизу границі поділу фаз SiO2 / InSb в InSb підкладці. Однак, 

недостатня чутливість методик не дозволила провести детальний аналіз профілів 

при менших дозах імплантації іонів. 

У зв’язку з цим нами проводились дослідження профілів розподілу берилію 

для різних доз імплантації з використанням методів динамічної та часо-пролітної 

мас-спектрометрії.  

Для отримання результатів по визначенню концентрації берилію в 

імплантованій матриці нами використовувались тестові зразки для калібрування 

мас спектрометричних досліджень. На рис.5.2 – 5.4 приведені профілі розподілу 

атомів берилію, імплантованих в кремній з енергією 80 кеВ і різними дозами. 

Видно, що концентрація берилію в максимумі розподілу складає 1019, 2 1019 та 1020 

см-3 для різних доз імплантації.  

Нами для виготовлення фотодіодів використовувалися монокристалічні 

пластини антимоніду індію з концентрацією донорів 1015 см-3. З профілів розподілу 

видно, що глибина залягання p-n переходу знаходиться в межах 800-1000 нм для 

різних доз імплантації. При розпиленні імплантованої мішені іонами кисню 

частина атомів берилію буде покидати матрицю у виді комплексів ВеО+, що дасть 

похибку в визначенні концентрації легуючої домішки.  
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Рис. 5.2 Профіль розподілу іонів Be+ імплантованих з енергією 80 кеВ та дозою 

2×1015 см-2 

 

 

Рис. 5.3  Профіль розподілу іонів Be+ імплантованих з енергією 80 кеВ та 5×1014см-

2 
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Рис. 5.4 Профіль розподілу іонів Be+ імплантованих з енергією 80 кеВ та дозою 

2.4×1014 см-2 

 За допомогою методу часо-пролітної мас-спектрометрії було досліджено 

профілі розподілу іонів ВеО+ та Ве+. Розпилення мішені проводилось іонами О+ з 

енергією 2.2 кеВ, а аналіз ‒ з використанням іонів Ві+ з енергією 15 кеВ. На рис. 

5.5а і 5.5б приведено результати вимірювань. Видно, що частка іонів ВеО+ складає 

менше 7% для всіх доз імплантації. Так, що реальна концентрація легуючої 

домішки буде на 6-7% більшою ніж ми отримуємо з мас-спектрометричних 

вимірювань. Відомо, що ефективна глибина поглинання ІЧ-світла (в області 3-

5мкм) складає 1,2-1,5 мкм.  

Таким чином, нам необхідно використовувати енергію імплантації більшу 

ніж 80 кеВ для формування p-n переходу на глибині порядка 1,5 мкм. Величина 

дози, яка забезпечить необхідну концентрацію акцепторної домішки (1017 см-3) 

лежить в межах 2 1013см-3. Але при таких концентраціях домішки, а також 

враховуючи гаусоподібний розподіл ми будемо мати великий опір контактних 

областей і не оптимальні параметри діодних структур. Дослідження показали, що 

необхідно проводити імплантацію з різними енергіями та дозами. 
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а 

 

б 

Рис. 5.5 Профілі розподілу іонів Be+ та BeO+  після імплантації іонів Be+ з 

енергією 80 кеВ та дозою 2×1015 см-2 (а) та після імплантації іонів Be+ з енергією 

80 кеВ та дозою 5×1014 см-2 (б) 
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Імплантація берилію з різними енергіями 

 

Створення структур із складною формою розподілу домішки та оптимальною 

глибиною залягання потребує визначення параметрів іонної імплантації. За 

допомогою програми SRIM було проведено моделювання профілів розподілу 

домішки Be та встановлено необхідні енергії та дози імплантації. На рисунках 5.6 

а та 5.6 б приведено розраховані профілі розподілу домішки берилію в кремнієвій 

мішені з плівкою SiO2 для різних енергій імплантації. 

На рис. 5.6а видно, що максимум розподілу Be для енергії 45 кеВ знаходиться 

на глибині ~ 300 нм, а додаткова імплантація з енергією 120 кеВ призводить до 

появи другого максимуму на глибині 550 нм. При імплантації Be з більшою 

енергією 150 кеВ (рис. 5.6б), максимум розподілу іонів для цієї енергії знаходиться 

на глибині 650 нм.  

 

  

а б 

Рис. 5.6 SRIM розрахунки профілів розподілу домішки Be для імплантації іонів 

Be+ з енергіями 45 та 120 кеВ (а) та для імплантації іонів Be+ з енергіями 45 та 

150 кеВ 
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Співставлення теоретичних профілів розподілу з експериментальними, 

отриманими методом мас-спектрометрії вторинних іонів (рис. 5.7а та 5.7б) 

показали досить гарне узгодження як по глибині залягання домішки, так і по формі 

розподілів. 

  
а 

 

б 

Рис. 5.7 Профілі розподілу домішки Be після імплантації іонів Be+ з енергіями 45 

та 120 кеВ та дозами 1.0×1014 см-2 і 5,0 1013 см-2,(а) та з енергіями 45 та 150 кеВ з 

дозами 1.22×1014 см-2 (б) 
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Для формування p-n переходу в монокристалах антимоніду індію 

оптимальним є використання імплантації іонів берилію з двома енергіями. При 

більшій енергії доза імплантації вибирається достатньою для забезпечення 

необхідної концентрації акцепторів для формування р-n переходу, з мінімальною 

концентрацією дефектів в області просторового заряду. При використанні однієї 

енергії поблизу поверхні формується шар з малою концентрацією легуючої 

домішки (рис. 5.2), що впливає на якість контактів і може бути причиною 

збільшення зворотних струмів. Для забезпечення низького опору в контактних 

областях була проведена імплантація берилію з двома енергіями: 45кеВ+120кеВ і 

45кеВ+150кеВ.  

5.2. Післяімплантаційний відпал 

 Вихідні пластини InSb досліджувались за допомогою методу рентгенівської 

флуересцентної спектроскопії (РФС )з використанням UHV-Analysis-Syste. РФС-

спектри збуджували за допомогою Mg K-випромінювання (E=1253.6 eВ).  

Як видно з оглядового РФС спектру (Рис. 5.8 , крива 1), вихідна поверхня 

досліджуваного зразка InSb після пасивації в розчині NaS2 демонструє наявність 

спектрів внутрішніх електронів атомів – складових елементів InSb та вуглецю і 

сірки. Як видно з рис. 5.9 (крива 1), поверхня досліджуваної сполуки містить 

антимонід переважно в зарядовому стані, що є проміжним між таким, котрий 

характерний в сполуках Sb2S3 та Sb2О3. Індій перебуває у зарядовому стані, що 

відповідає такому в сполуці InSb. Бомбардування поверхні InSb іонами Ar+ 

призводить до повного усунення з поверхневих шарів сірки, а також кисню (рис. 

5.9, крива 2).  

Наступна витримка пластинки InSb на повітрі протягом години призводить 

до зростання відносної інтенсивності РФС-спектру внутрішніх C 1s-електронів, а 

також до появи додаткових особливостей на РФС-спектрі внутрішніх Sb 3d-

електронів, які обумовлені формуванням на повітрі тонкої плівки Sb2О3 (рис. 5.9). 

На повітрі індій не формує поверхневої оксидної плівки.  
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Рис. 5.8 Оглядові РФС-спектри досліджуваної пластинки InSb: 1 – вихідна 

поверхня, 2 – після бомбардування іонами Ar+ (3.0 кeВ, 5 хв, 14 мкA/cм2, загальна 

Ar+ доза 5.31016 іонів/cм2), та наступної витримки на повітрі протягом години 

 

Дослідження спектрів РФС показали, що на поверхні відбувається 

наростання плівки оксиду антимону, що обмежує час міжопераційного зберігання 

пластин. Обробка поверхні пластин в розчині NaS2 призводить до пасивації 

поверхні та видалення шару оксиду. Така обробка дозволяє захистити пластину від 

впливу атмосфери і збільшити час зберігання пластин після кожної технологічної 

операції.   

Важливим технологічним процесом при легуванні методом іонної 

імплантації є відпал радіаційних дефектів. Даний процес дозволяє активувати 

легуючі домішки та заліковувати дефекти, утворені при взаємодії матеріалу з 

іонним пучком. В даній роботі досліджувались дифрактограми імплантованих 

структур на основі антимоніду індію до і після відпалу дефектів. 
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Рис. 5.9 РФС-спектри внутрішніх Sb 3d-електронів досліджуваної пластинки InSb: 

1 – вихідна поверхня, 2 – після бомбардування іонами Ar+ (3.0 кeВ, 5 хв, 14 A/cм2, 

загальна Ar+ доза 5.31016 ions/cм2), та наступної витримки на повітрі протягом 

години 

 

На рис. 5.10 приведено дані по дослідженню платівок InSb вихідних, 

імплантованих іонами Be9  ( D= 1х1014см-2 ,Е=45кеВ + D=2х1013см-2 Е=120кеВ ) та 

відпалених при Т=3000С. Слід зазначити, що 2Тета-омега скани паралельно 

дифракційному вектору вихідного та імплантованого зразка містять досить значні 

хвости дифузного розсіяння. Це говорить про наявність в вихідному та 

імплантованому зразку локальних деформаційних полів різних знаків. Вони 

можуть бути зумовлені наявністю захисного SiO2 шару який може вносити ці 

напруження. Після імплантації Ве (синя крива рис. 5.10) спостерігаються осциляції, 

які спричинені виникненням деформованого шару з відносно чіткою границею. За 

допомогою методики, описаної в роботі [127] було проведено моделювання 

дифрактограмм рефлексів (111) та (333) та знайдено деформаційній профіль шару 
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який утворився при імплантації. При відпалі (червона крива рис. 5.10) зникають як 

деформаційні плечі так і знижується рівень дифузного розсіяння. Це вказує на те, 

що відбувається відпал дефектів та релаксація напруг які виникли як при нанесенні 

захисного шару SiO2 так і при імплантації Ве+. 
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Рис. 5.10 Тета-омега дифрактограма рефлексу (333) до, після імплантації та 

після відпалу 

 

Структурні зміни, спричинені імплантацію та відпалом кристалів InSb 

досліджувались методом комбінаційного розсіяння світла (КРС). Спектри КРС 

вимірювались в геометрії зворотного розсіяння z(x,x)z. Довжина хвилі 

збуджуючого випромінювання – 514,5 нм. При цьому, товщина тонкого 

приповерхневого шару (d) для кристалу InSb, зондованого в спектрах КРС, складає 

~ ½ α = 9 нм, де α514.5(InSb) = 0. 06 нм-1 (див. рис. 5.11) [128]. При збудженні, 

наприклад, з довжиною хвилі 785 нм товщина приповерхневого зондованного шару 

для кристалу InSb сягатиме приблизно 200 нм. На рис. 5.16 показано спектри КРС 

вихідного кристалу InSb та імплантованого іонами берилію. Як видно, у спектрах 

вихідного кристалу спостерігаються фундаментальні фононні смуги з частотами 
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при ~180 та 190 см-1, що відповідають ТO(InSb) та LО(InSb) коливанням 

кристалічного InSb [128]. 

При дослідженні спектрів КРС кристалів InSb(100), отриманих у геометрії 

зворотного розсіяння, непружне розсіяння на TO фононах InSb є забороненими 

правилами відбору. Тому, прояв забороненої TO(InSb) фононної смуги свідчить 

про розупорядкування кристалічної структури. Таким чином, за даних умов 

свіввідношення інтенсивностей ILO/ITO можна  використовувати для оцінки зміни 

структурного розупорядкування у при поверхневій області кристалів InSb. 

 

Рис. 5.11 Коефіцієнт поглинання кристалічного InSb, T = 300 K [127] 

 

Із рис.5.12а видно, що в спектрах КРС відпаленого вихідного кристалу InSb 

(зображено пунктирною лінією синього кольору), крім фундаментальних LO(InSb) 

та TO(InSb) фононних смуг кристалічного InSb, додатково реєструються дві 

низькочастотні смуги з частотним положенням при ~ 114 см-1 та ~ 150 см-1, які 

відповідають непружньому розсіянню світла  на фононах симетрії Eg та A1g 

кристалічного Sb [129].  

Таким чином, ізотермічний відпал кристалів InSb призводить до термічно-

індукованих процесів сегрегації атомів Sb у приповерхневі шари досліджуваного 

кристалу InSb.  
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 На рис. 5.12а спектри КРС кристалів InSb після іонної імплантації атомів 

берилію зображено червоними суцільними лініями. Імплантація InSb призводить 

до суттєвого зменшення інтенсивності LO(InSb) фононної смуги та збільшення 

інтенсивності і півширини ТО(InSb) фононної смуги. Такі зміни зумовлені значним 

структурним розупорядкуванням кристалів InSb при іонній імплантації Ве. Крім 

того, у спектрах КРС InSb спостерігається високочастотне зміщення частоти 

фундаментальних LO(InSb) і ТО(InSb) фононних смуг, що може бути зумовлено 

деформаціями стиску у приповерхневому шарі InSb імплантованого іонами Ве.  

Після термічного відпалу імплантованих зразків збільшується величина 

відношення інтенсивностей фундаментальних фононних смуг ILO/ITO, що вказує на 

термічно-стимульоване покращення кристалічної структури у приповерхневій 

області досліджуваних зразків. З іншого боку, як і у випадку вихідного кристалу 

InSb, ізотермічний відпал індукує виникнення у спектрах КРС імплантованих 

іонами Ве кристалів InSb фононних смуг, пов’язаних з кристалічним Sb. Але, у 

даному випадку, відношення інтенсивностей фононних смуг, які відповідають 

кристалічному Sb до інтенсивностей фундаментальних фононних смуг 

кристалічного InSb менше, ніж для випадку вихідного кристалу. Останнє свідчить 

про часткове відновлення кристалічної структури імплантованих іонами Ве 

кристалів InSb при термічному відпалі до параметрів близьких до вихідного 

кристалу.  

На рис. 5.12 б зображено спектри КРС імплантованих іонами Ве кристалів 

InSb, підданих відпалу при температурах 350 та 400 0С. Видно, що збільшення 

температури відпалу приводить до зменшення інтенсивності смуг кристалічному 

Sb при ~ 114 см-1 та ~ 150 см-1. Такі зміни у спектрах КРС можуть бути пов’язані з 

руйнуванням кристалічних включень Sb або структурним розупорядкуванням 

поверхневих плівок Sb. 

Також слід відмітити, що збільшення температури відпалу до 4000С 

призводить до збільшення співвідношення інтенсивностей фундаментальних 

фононних смуг кристалічного InSb (ILO/ITO), що, у свою чергу, вказує на те, що 

збільшення температури відпалу імплантованих іонами Ве кристалів InSb сприяє 
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покращенню кристалічної структури та відновленню однорідності досліджуваних 

зразків. 

а                                                          б 
 

Рис. 5.12 а - спектри КРС InSb: вихідного (синя суцільна лінія) та підданого іонній 

імплантації атомами Ве (зразок 5N1). Пунктирні лінії відповідають  відпаленим 

зразкам при Т = 350ºС. На вставці показано схематичне зображення 

досліджуваного зразка. Область кристалу з окислом позначена Т3.  б - спектри 

КРС кристалів InSb: вихідного (синя суцільна лінія) та підданого іонній 

імплантації атомами Ве (зразок 5N3). Червоні суцільні лінії відповідають 

спектрам ізотермічно відпалених при Т = 350 та 400ºС кристалів 
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5.3. Моделювання електричних характеристик p-n переходу з 

неоднорідним p-легуванням. 

 

А) рівноважний випадок (базові рівняння) 

 В термодинамічній рівновазі розрахунок просторових профілів електричних 

характеристик p-n переходу, і зокрема, просторового розподілу електростатичного 

потенціалу, вбудованого електричного поля та  розподілу носіїв заряду базується 

на розв’язках рівняння Пуассона: 

                     (5.1) 

де  – електростатичний потенціал, е – елементарний заряд, – статична 

діелектрична проникність. Концентрація донорів 𝑁𝑑=const відповідає однорідному 

n-легуванню вихідного зразка, а концентрації акцепторів 𝑁𝑎(𝑥) визначається 

параметрами іонного легування.   

Вважається, що всі донорні та акцепторні рівні іонізовані. У випадку 

довільного виродження носіїв заряду  концентрації електронів, 𝑛(𝑥)  та дірок 𝑝(𝑥), 

зв’язані самоузгоджено з електростатичним потенціалом згідно співвідношень 

(5.2). 
 

       

(5.2) 

Тут   - ефективна густина станів у зоні провідності 

(c) та валентній зоні (v), ефективна маса електрона,  – ефективна маса дірок,  

 постійна Дірака і температура навколишнього середовища, а функції 𝐹1/2 є 

інтегралами Фермі-Дірака.  

Співвідношення (5.2) отримані у припущенні параболічного закону дисперсії 

носіїв, де  - ширина забороненої зони.  

Рівняння (5.1) разом з (5.2) утворює нелінійне диференціальне рівняння 

другого порядку, яке для довільного профілю 𝑁𝑎(𝑥) можна розв’язати чисельно 
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(використовувався метод скінчених елементів) в рамках задачі Коші з крайовими 

умовами.  

𝜑(−𝐿′𝑛) = 0,  𝜑(𝐿′𝑝) = 𝛷𝑏 ,                                     (5.3)
 

В глибині квазінейтральної n-області потенціал вибраний нульовий потенціал, а у 

глибині квазінейтральної p-області рівний деякій величині 𝛷𝑏 

(висота вбудованого електростатичного потенціалу). Невідомі константи  𝛷𝑏 та 휀𝐹 

(рівень Фермі) мають задовольняти умовам зарядової нейтральності на границях n 

(𝑥 = −𝐿𝑛) та p (𝑥 = 𝐿𝑝) -областей. 

 

Б) результати розрахунків. 

 

Рис.5.13 Чорна крива ‒ SIMS профіль p- легування. Червоні крапки ‒ 

інтерполяційний профіль, що використовувався в розрахунках 

 

Для розрахунків використовувався модельний профіль 𝑁𝑎(𝑥) (червоні крапки 

на Рис.5.13), що якісно описував експериментальний SIMS профіль. Отримані 

розподіли електростатичного потенціалу та концентрації носіїв наведені на 

Рис.5.14(а) та (б), відповідно. Видно, що область просторового заряду має розміри 

порядку 1.5-2 мкм. При цьому розподіл потенціалу показує бімодальну поведінку, 
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що відсутнє для стандартного профілю n-p переходу із різким (step-like) 

легуванням. Отриманий розмір області просторового заряду є співмірний з 

характерною довжиною поглинання ІЧ випромінювання, що дає можливість 

детектування ІЧ випромінювання. 

а 

    б 

Рис.5.14 (а) ‒ електростатичний профіль та положення рівня Фермі. (б) ‒

розподіл електронів та дірок. 𝑁𝑑 = 10
15 см-3, 𝜉𝐹 = 휀𝐹/𝑘𝐵𝑇 (безрозмірний 

рівень Фермі) 
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 Аналогічна поведінка спостерігається і для розподілів електронів та дірок. В 

областях глибше за 3 мкм реалізується квазінейтральна n-область, де концентрації 

основних носії (електронів) майже рівна 𝑁𝑑, а концентрація неосновних носіїв 

(дірок) на порядки менша ніж в p-області.  Важливо відмітити, що в глибині p-

області газ дірок залишається виродженим (рівень Фермі лежить у валентній зоні). 

 

 В) нерівноважний випадок та  модель струмо-переносу через p-n перехід 

 Для опису транспорту носіїв в електрично зміщеному p-n переході 

використовувалась дрейф-дифузійна модель, яка використовувала наступну 

систему рівнянь: 

𝑑2𝜑(𝑥)

𝑑𝑥2
=
4𝜋𝑒

𝜅0
[𝑛(𝑥) − 𝑁𝑑 − 𝑝(𝑥) + 𝑁𝑎(𝑥)];  𝐸(𝑥) = −

𝑑𝜑

𝑑𝑥
,          5.4(𝑎) 

𝑗𝑛(𝑥) = 𝑒𝜇𝑛𝑛(𝑥)𝐸(𝑥) + 𝑒𝐷𝑛
𝑑𝑛(𝑥)

𝑑𝑥
,                        5.4(𝑏) 

𝑗𝑝(𝑥) = 𝑒𝜇𝑝𝑝(𝑥)𝐸(𝑥) − 𝑒𝐷𝑝
𝑑𝑝(𝑥)

𝑑𝑥
,                       5.4(𝑐) 

1

𝑒

𝑑𝑗𝑛(𝑥)

𝑑𝑥
= −(𝐺+(𝑥) − 𝐺−(𝑥));  

1

𝑒

𝑑𝑗𝑝(𝑥)

𝑑𝑥
= (𝐺+(𝑥) − 𝐺−(𝑥)),   5.4(𝑑) 

𝑗 ≡ 𝑗𝑛(𝑥) + 𝑗𝑝(𝑥) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,                         5.4(𝑒) 

 де 𝑗𝑛 та 𝑗𝑝– парціальні струми електронів та дірок, відповідно (повний струм через 

p-n перехід є константою), а 𝜇𝑛,𝑝 та 𝐷𝑛,𝑝 їх рухливості та коефіцієнти дифузії.  

Слід відзначити, що у нерівноважному стані концентрації електронів та дірок 

визначаються своїми локальним квазі-рівнями Фермі 휀𝑛(𝑥) and 휀𝑝(𝑥), які є 

функціями координат. 

𝑛(𝑥) = 𝑁𝑐𝐹1
2
[
휀𝑛(𝑥) + 𝑒𝜑(𝑥)

𝑘𝐵𝑇
] ;  𝑝(𝑥) = 𝑁𝑣𝐹1

2
[
−휀𝑝(𝑥) − 휀𝑔 − 𝑒𝜑(𝑥)

𝑘𝐵𝑇
] .  (5.5) 

В рівняннях неперервності 5.4(d) величини 𝐺± (x) відповідають генерації та 

рекомбінації електрон-діркових пар. В роботі використовувалась модель прямої 

генерації та рекомбінації, в рамках якої  𝐺+(𝑥) − 𝐺−(𝑥) = −𝛾[𝑛(𝑥)𝑝(𝑥) − 𝑛0𝑝0] де 
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𝛾 - коефіцієнт об’ємної рекомбінації. Систему (5.4) необхідно доповнити 

наступними граничними умовами, які припускають модель омічних контактів: 

𝜑(−𝐿′𝑛) = 0;  𝜑(𝐿′𝑝) = 𝛷𝑏 +
𝑈𝐷
𝑒
;  휀𝑛(−𝐿′𝑛) = 휀𝑝(−𝐿′𝑛) = 휀𝐹; 휀𝑛(𝐿′𝑝) = 휀𝑝(𝐿′𝑝)

= 휀𝐹 − 𝑈𝐷                                                                                                    (5.6) 

 де рівноважні параметри  𝛷𝑏 та 휀𝐹 можуть бути отримані з попереднього 

підрозділу, а  𝑈𝐷 –прикладена напруга. 

Таким чином чисельний розв’язок системи (5.4) з граничними умовами (5.6) 

дозволяє розрахувати вольт-амперну  характеристику p-n діода, 𝑗(𝑈𝐷). 

 

Г) вольт-амперні характеристики  

 При розрахунках вольт-амперних характеристик ми використали той факт, 

що часи рекомбінації дірок в n-області та електронів  в p-області залежать від 

відповідних концентрацій [130] (див. рис. 5.15(а)). Тому рекомбінаційні 

коефіцієнти в n- та p-областях можуть бути виражені як 𝛾𝑛(𝑥) = [𝜏𝑝(휀𝐹 + 휀𝑔 +

𝑒𝜑(𝑥))𝑛(𝑥)]
−1

 та 𝛾𝑝(𝑥) = [𝜏𝑛(휀𝐹 + 휀𝑔 + 𝑒𝜑(𝑥))𝑝(𝑥)]
−1

, відповідно.  

В результаті для 𝛾як функцію координати ми використали наступну 

інтерполяцію 𝛾(𝑥) = 𝛾𝑛(𝑥) при 𝑥 < 𝑥𝑐ℎ та 𝛾(𝑥) = 𝛾𝑝(𝑥) при  𝑥 > 𝑥𝑐ℎ де 𝑥𝑐ℎ 

характерна координата при якій 𝛾𝑝(𝑥𝑐ℎ) = 𝛾𝑛(𝑥𝑐ℎ). Результат такої інтерполяції 

наведений на рис. 5.15(б). 

Видно, що 𝛾(𝑥) в  n- та p-областях приймає значення 𝛾 ≈ 10−9 and 𝛾 ≈

3 × 10−10 см3/с, відповідно та суттєво збільшує своє значення до 10−5 см3/с в 

області просторового заряду.  

На рис. 5.16 наведен поперечний переріз фотодіода з меза-структурою. 
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Рис.5.15 (а)-часи життя електронів та дірок в InSb; (б)-інтерполяція розподілу 

коефіцієнта рекомбінації  

 

Результати, наведені на рис. 5.17, отримані для діоду довжиною . 

Розроблений нами експериментальний діод мав діаметр 500 (рис. 5.17б). Однак, 

як показали дослідження подальше збільшення LD більше не впливає на залежність 

j(UD), але істотно збільшує обчислювальний час. Більш того, квазінейтральну 

область, леговану домішками n-типу, можна розглядати як частину контактного 

опору , . 

 

Рис. 5.16 Поперечний переріз фотодіода з меза-структурою 

 

Останнє можна оцінити за допомогою аналізу виміряної вольт-амперної 

характеристики при прямому зміщенні. Як правило, при великому прямому 

зміщенні вольт-амперні характеристики p-n діода мають лінійну поведінку з 

50L = m

m

cR
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нахилом, що відповідає . Ця ситуація виникає, коли область p-n переходу вже 

має опір, менший за опір широких квазінейтральних областей, включаючи омічні 

контакти. Вимірюючи вольт-амперні характеристики (пунктирна крива на рис. 

5.17) ми виявили, що . Для порівняння, ми також оцінили опір , 

пластини InSb з n-домішками до легування домішками p-типу наступним чином: 

, де S є загальною площею струмопротікання. Для , 

см2 (відповідний діаметр 0,13 см), см-3, см2 / Vs, оцінка дає 

, що набагато менше, ніж . Таким чином, використовуючи залежність 

jD (UD) , ми розрахували вольт-амперну характеристику (суцільні криві на рисунку 

5.17) в термінах повного струму , що протікає через діод, і загальне прикладене 

зміщення , де  і . 

 

 

 

а б 

Рис.5.17 Вольт-амперні характеристики InSb p-n- діода (а). Крапки- результат 

вимірювань при 77 К. Суцільні криві залежності 𝐼𝑡𝑜𝑡(𝑈𝑡𝑜𝑡) для 𝛾(𝑥), що 

відповідає Рис.3(б) (крива 1) та для 𝛾(𝑥) в 100 раз більше (крива 2). Та фотографії 

готових діодів (б) 

 

З порівняння розрахованих та виміряних вольт-амперних характеристик 

(Рис. 5.17), видно що розвинена теорія якісно описує результати вимірювань. 

cR

= 72Rc aR
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d 10N =
5

e 10=

= 23.0Ra cR

totI

totU jSI tot = totcDtot IRUU +=



129 

 

Видимі розбіжності можна пояснити декількома факторами, що на враховує теорія. 

Зокрема, в таких діодах з високим рівнем легування можливе існування додаткових 

механізмів струмопереносу, які можуть асоціюватись з ефектами тунелювання 

крізь бар’єр, ефектами електричного пробою, спричиненими сильними 

вбудованими полями, тощо. Додатково розвинута теорія не враховує струми 

витоку через поверхневі стани в реальній двовимірній конфігурації діода.    

Проведені дослідження дозволили оптимізувати параметри іонної 

імплантації досліджуваних структур. Було розраховано та виміряно їх вольт-

амперні характеристики [131, 132]. 

5.4. Висновки  

• Проведено моделювання електричних характеристик p-n переходу з 

неоднорідним p-легуванням і розраховано вольт амперні характеристики 

діодів при різних значеннях швидкості об’ємної рекомбінації носіїв заряду. 

•  Встановлено що використання в якості легуючої домішки Be+ в порівнянні з 

Mg+ призводить до утворення значно меншої кількості дефектів. Це дозволяє 

використовувати більші дози легування. 

• Виявлено, що при легуванні однією енергією при низьких дозах низька 

поверхнева провідність не дозволяє сформувати якісний контакт, а висока 

призводить до утворення великої кількості дефектів які не можуть бути 

усунені післяімплантаційним відпалом.  

• Розроблено методику аналізу профілю легування та визначення концентрації 

легуючої домішки методом ВІМС. 

• Запропоновано технологію формування p-n переходу в монокристалах InSbза 

рахунок легування іонами берилію з енергіями 150кеВ та 45кеВ, що 

забезпечує оптимальну глибину залягання p-n переходу та якісний омічний 

контакт. Показано, що даний підхід дозволяє покращити електричні 

параметри створених структур.  
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• Рентгеноструктурний аналіз показав що іонна імплантація призводить до 

формування на поверхні порушеного шару. Післяімплантаційний відпал 

дозволяє повністю усунути порушення внесені іонною імплантацією. 

• На основі проведених досліджень було створено діод на основі InSb для 

детектування інфрачервоного випромінювання.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі досліджено фізичні характеристики електрохромних плівок 

WO3 та NiO, тонких плівок VOx діодних структур на основі InSb. Було встановлено 

вплив іонної імплантації на структурні та оптоелектронні параметри 

досліджуваних об’єктів. Відпрацьовано методику якісного та кількісного аналізу 

елементного складу, розподілу домішок та фазового складу методом мас-

спектрометрії вторинних іонів. З отриманих результатів можна зробити такі 

висновки: 

1.   На основі досліджень структурних та оптичних характеристик плівок WO3, 

NiО, синтезованих методом магнетронного розпилення, оптимізовано конструкцію 

і виготовлені електрохромні комірки:  

• Досліджено залежність оптичного пропускання плівок від кількості водню, 

введеного методом іонної імплантації. Встановлено, що максимальний 

електрохромний ефект для плівок WO3 та NiO спостерігається при різній 

концентрації інкорпорованого водню. Визначено оптимальне співвідношення 

товщин електродів електрохромної комірки; 

• Встановлено, що використання іонної рідини (1метил 2октил імідазолій 

тетрафторборату) в якості іонного провідника дозволяє створити деградаційно-

стійку електрохромну систему на базі плівок WO3 та NiO. 

2. Розроблено метод синтезу плівок VOx з високими значенням ТКО та 

відтворюваністю характеристик: 

• Досліджено вплив технологічних параметрів синтезу на формування різних 

оксидних фаз ванадію у плівках VOx. Відпрацьовано оптимальні технологічні 

режими при формуванні плівок VOx з високим ТКО методом реактивного 

магнетронного розпорошення.  

• Запропоновано модель фазових трансформацій при напорошенні, іонній 

модифікації та відпалах які забезпечують формування плівок окисів ванадію з 

високим ТКО. В процесі імплантації і відпалу аморфна (з нанокристалічними 

включеннями) фаза V2O3 трансформується в суміш кристалічних фаз (V2O3
+, VO2

+ 
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та V2O5
+). Значна дисперсія розмірів VO2-кристалітів (5-100 нм) забезпечує 

плавний перехід з моноклінної в тетрагональну сингонію в діапазоні температур 

20-50 оС. 

• ВІМС аналіз виходу кластерних іонів з плівок VOx показав (підтвердив) 

формування вищих оксидних фаз, зокрема основної функціональної фази VO2, 

внаслідок імплантації іонів О2
+ та відпалу. 

• Запропоновано новий метод синтезу, який забезпечує отримання плівок VOx 

з ТКО ≈8 %/оС, що є вдвічі вищим за промислові аналоги. Було встановлено, що 

при використані даного методу 20% плівок мають ТКО 7%, а 40% структур - ТКО 

3-5 %. 

3. Встановлено умови для ефективного іонно-променевого формування 

діодних структур, чутливих до ІЧ випромінювання, на основі кристалів InSb, 

зокрема: 

• Виявлено, що при легуванні однією енергією при низьких дозах низька 

поверхнева провідність не дозволяє сформувати якісний контакт, а висока 

призводить до утворення великої кількості дефектів, які не можуть бути усунені 

післяімплантаційним відпалом; 

• Використано легування двома енергіями: високою для створення p-n 

переходу та низькою для утворення якісного омічного контакту. Показано, що 

даний підхід дозволяє покращити електричні параметри створених структур. 

Також даний метод дозволяє створювати p-n перехід з глибиною залягання ≈1 мкм, 

за рахунок чого підвищується чутливість даного пристрою. 

• На основі проведених досліджень було створено партію діодих структур на 

основі InSb для детектування інфрачервоного випромінювання. Параметри 

створеного пристрою знаходяться на рівні світових аналогів. 
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