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BEVEZETÉS

Az elektronikus ipar az üvegeket sokáig csak mint I
elektronikus szigetelőket alkalmazta, csak DEET01T,

RAWSON, STANWORTH és BAYTON 1954-ben végzett kutatá
sai mutatták meg, hogy a vanádiumfoszfát üvegek n ti-

pusu félvezetők. Azóta az amorf állapot - és ezen be

lül a félvezető üvegek - vizsgálata a szilárdtestfi

zika egyik legfontosabb fejezetévé vált.

OVSHINSKY 1960-ban észrevette, hogy a kalkogenid üve

gek alkalmasak olcsó kapcsolóelemek készítésére. Ez a 

felfedezés felkeltette az elektronikai alkatrészeket

gyártó ipar érdeklődését is a félvezető üvegeken vég

zett vizsgálatok iránt.

A félvezető oxidüvegek vizsgálata során a legtöbb

érdekességet a vanádiumfoszfát üvegek szolgáltatták.

Sok meglepő kisérleti eredményre még most sincs meg

nyugtató magyarázat; megoldatlan előre adott tulajdon

ságú üvegek reprodukálható előállítása; kérdéses, hogy 

az átmeneti fémek oxidjait tartalmazó üvegek vezetőké

pességére a hopping modell alapján adott formula he-
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I. IRODALMI ÖSSZEFOGLALÁS

1. A vanádiumfoszfát üvegek előállítása

A vanádiumfoszfát üvegek előállításához por alakú

vanádiumpentoxidot és foszforsav oldatot megfelelő

arányban összekevernek, s az elegyet szárítják. Ekkor

a foszforsav viz leadásával foszforpentoxiddá alakul,

összetételű lesz /ezt a további-s a keverék VgO^ -

akbah alapösszetételnek nevezzük/. Az igy keletkezett ke

veréket magas hőmérsékleten megolvasztják. Az olvadékot 

olyan gyorsan hütik le, hogy kristályosodás nélkül 

dermed meg. NÁDOR QQ meghatározta különböző össze

tételek esetén azokat

a hőmérsékleteket, ame

lyeken az alapanyagokat

összeolvasztva lehűtés
Rután üveg keletkezik.

IAz állapotdiagrammot

az 1.1. ábrán mutatjuk

be. A felső görbe felett

van a folyadékfázis.P3 05[%]
Olvasztás közben suly-

1.1. ábra í}.
r
!
,
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veszteség /А/ lép fel, amely az 1.2. ábrán látható

módon függ az alap-

16 összetétel mól %-Ъап
A
N mért foszforpentoxid
12

tartalmától. Látható,

hogy kb. 30 mól %

P20^ tartalom alatt

a sulyveszteség vi

szonylag kicsi, e fe

lett azonban gyorsan

nó. Az olvadékból

oxigén távozik, és

- főleg magasabb ol

vasztási hőmérsékle

tek esetén - párolog

is az anyag. Az oxi

génveszteség erősen

függ az olvadék fosz

forpentoxid tartalmá

tól /1.3* ábra (4) /• 

Az 1.3. ábra függőle

ges tengelye az oxi- n

S4
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génveszteséget mutatja mol %-ban. Ez, és más vizsgála

tok arra mutatnak, hogy olvasztás közben a vanádium- 

pentoxid egy része az /1/ egyenleg szerint V204”é re

dukálódik. Közönséges hóbomlás történik Q0»
;ló O5 —V2 4 ~2 02 /1/

VgO^, ha keletkezne is, a /2/ egyenlet szerint átala

kul []6j .

/2/V2034 ]/2 05~2 V2 0,

Az /1/ egyenlettel jellemzett folyamat egyensúlyi ál

landója tiszta vanádiumpentoxidra /К/ az olvasztási at

moszférában levő oxigén parciális nyomásának függvénye 

/Р02/, K=pI

;4

molfrakciój a Xy^Q^és a V^O^-é. Ha a

akkor

ЧтгX 14 Cb

ahol дБ a reakció entrópiája; дН az entalpiája.

/3/-ex 1

kicsi és üS hőmérséklettől füg-Ha Pq^ állandó, X 

get len, úgy [Y] :

/4/!°gXVio, °< Vf .
Ezek a feltételek azonban még tiszta vanádiumpentoxid

esetén sem mindig teljesülnek, s ha foszforpentoxid is 

van az olvadékban, az irodalom semmit sem mond arról, 

hogyan függ az olvasztás közben keletkező mennyisé-
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ge az olvasztási időtől és a hőmérséklettől. A kelet

kező redukált vanádium ionok mennyisége az 1.4. ábrán

látható módon függ az üveg foszforpentoxid tartalmától

[8, 9] .
100

80

2
2 60
Q

§>
s 40
О

s
a.
„ 20

40 50 6020 300 10

% PHOSPHATE CONTENT

1.4. ábra

A fentiekből jól látszik, hogy a vanádiumfoszfát üve-

V2°5 " P2°5 ösz”gek valójában háromkomp on ensüe к, V20^ - 

szetételüek [ío] .

Ez azt jelenti, hogyha valamely vizsgálathoz üveget 

készitünk, nem elegendő megadni a “ ^2^5 alapösz-

szetételt, hanem a hármas rendszer ismertetése szüksé

ges, hiszen várható, hogy az üveg vizsgált tulajdon

sága a V^O^tartalomtól is függ.

Erre az irodalomban nem fordítanak elegendő figyel-
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met, legjobb esetben is csak annyit jegyeznek meg,

hogy milyen hőmérsékleten és mennyi ideig olvasztot

ták az üveget.

A V20^ redukciója nemcsak hőbomlással jöhet létre, ha

nem redukáló szerek alkalmazásával is elérhető, A kü

lönböző mennyiségű tartalmazó üvegek előállí

tására cukrot Qli] , szenet [б]] , adnak az olvadékba,

illetve hidrogénatmoszférában olvasztanak [l2] .

Nem tisztázott azonban, hogy a hőbomlással redukált 

vanádiumot tartalmazó üvegek fizikai tulajdonságai 

mennyire egyeznek meg a redukálószerekkel előállított

üvegekkel. Nincs nyoma az irodalomban olyan komplex

vizsgálatnak, amely választ adna arra a kérdésre, ho

gyan függ az üveg összetétele, illetve az általánosan

elfogadott szóhasználat szerint a redukált vanádium 

ionok /V4+/ és az összes vanádium ionok /V°/ számá-

, /ez a kifejezés az alapössze

tétellel együtt helyettesit! az összetétel megadását/ 

az olvasztási időtől, az olvasztási hőmérséklettől, 

és az alapösszetétel ^2^5 

dukáló szerektől.

■ V4*
nak hányadosa , c=

V°

tartalmától, valamint a re-
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Egy ilyen összefüggés fontossága nyilvánvaló: tetsző

leges előre adott £ értékhez megadná a legmegfelelőbb

olvasztási időt és hőmérsékletet, valamint a szüksé

ges P2°5 tartalmat, és esetleg az atmoszférát*
Ezen összefüggés meghatározását tüztük ki munkánk

egyik céljául# Célkitűzésűnk megvalósitásáról a kisér-

leti részben számolunk be.

2* Az üveg szerkezete, makroszkopikus

tulajdonságai

Az irodalomban teljes egyetértés mutatkozik abban,

V205 - Е205 összetételű üveg csak~5 mól %hogy a V204 -

tartalomtól ~60 mol % tartalomig készíthető

[4, 8, 13, 14]. ~ 5 mól %-nál kisebb P20^ tartalom

esetén kristályos fázis is kialakul az üvegben, s 

'*'■'60 mól % felett pedig EAGIJEV [l4] vizsgálatai 

szerint valószinüleg nem érvényes a /2/ egyenlet.

Ezen tartományban már nem ugyanazon struktúráról van

szó, mivel itt а P20^ van túlsúlyban, ez határozza

meg az üveg tulajdonságait, és nem a vanádiumpentoxid.
2+ ,3+ [S] .Létrejöhet V és V is
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A vanádiumfoszfát üvegek fizikai tulajdonságai erő

sen függenek c-től. 03, 13, 14].

A lágyulási hőmérséklet 200-300 °C között van, és an

nál magasabb, minél nagyobb a foszfortartalom- 01, 2, 4].
О

Az anyag sűrűsége 2,7 - 3,1 g/cnr nagyságú, a foszfor- 

tartalom növekedésével csökken 04, 13, 15, 16, 17, 18]].

A vanádium ionok távolsága 3,5 - 5 A, összetételtől 

függően 016, 19, 20] .
I

Az üveg vizoldékony, de ez a tulajdonság a í^Ofj 

lom növekedésével csökken, s ~40 mól %-nál nagyobb 

foszforpentoxid tartalom esetén nem oldódik vizben az

tarta-

anyag.

A keménység szintén növekszik a tartalom növeke

désével, s már 25 mól % Р205 

üveg a közönséges ablaküveget.

Az anyag látható tartományban teljesen fekete, de 

10-100 vastag rétege zöldes szinben átlátszó, 

ANDERSON és COMPTON021] vékony fújt üvegeken végez

tek optikai abszorpciós vizsgálatokat a 33-22500 cm-'1' 

tartományban. 33 és 1300 cm-'1' között számos vibrációs 

abszorpciós csúcsot figyeltek meg, s úgy találták,

esetén is karcolja az

№
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hogy ezek helyzete a folyékony nitrogén hőmérséklete 

és szobahőmérséklet között nagy mértékben független 

a hőmérséklettől. Találtak egy csúcsot 1010 cm_1-nél, 

amely a kristályos V^O^-ben is megfigyelt V-0 kötés 

vibrációs frekvenciája.

1090 cm“1-nél megtalálták a P-0 kötés rezgési médusát

is.

4000 cm”1 és'a látható tartomány rövid hullámú vége 

között van egy erős abszorpció, amely az üveg fekete 

szinét adja. A látható tartomány rövid hullámú részé

nél megjelenik egy igen erős abszorpció, amely kismér
tékben függ c -tői és a hőmérséklettől, s ettől kezdve

az anyag gyakorlatilag mindent elnyel. Ezen hullám

hossz 2,4 eV-пак felel meg, azaz egybeesik a kristá-

-re ismert értékkel.lyos V205

Az optikai vizsgálatok alapján kézenfekvő az a felte
vés, hogy a vanádiumfoszfát üvegekben a vanádium ionok

közvetlen környezete közel ugyanaz, mint a V20^ kris

tályban. Ezt állítja ESR vizsgálatai alapján NAGIJEV 

[14] is, és ezt támasztják alá más szerzők ESR, KMR 

mérései is , [8, 9, IS, 22} .

LANDSBERGER és BRAY [б]
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kijelentik, hogy az üvegben a V^+ ion egy olyan pira

misban foglal helyet, amely alapjának négy csúcspont

ján négy oxigén atom van, és a piramis csúcsán egy un.

apex oxigén foglal helyet. Ez a piramis hasonló a kris

tályos V^O^-ben levő szerkezethez. Az üvegben ezek a 

kristályhoz hasonlóan lapokká állnak össze, vagy sza

lagot, illetve láncot alkotnak. A Y^+ ionok környeze

te is hasonló, csak az apex oxigén helyére egy PO^ tet

raéder kapcsolódik. ESR vizsgálataik alapján felteszi^:,

hogy egy P04 tetraéder két V204 egységhez is csatla

kozhat. Ezt RAGIJEV [l4] szintén ESR vizsgálatok 

alapján tagadja.

3. Az üveg vezetőképessége

A vanádiumfoszfát üvegek nem ionos vezetők. Ezt DENTOR, 

RAWSOR és STARWORTH QQ vette észre, de a vezetés 

elektronikus voltát MACKERZIE [23, 24] bizonyítot

ta be hiteltérdemlően.

Termoelektromotoros erő és Hall állandó mérések bizo-
koncentráció kisebb mint anyitják, hogyha a V204 

V20cj koncentráció, úgy elektron, ellenkező esettben
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lyukvezetésről van szó [6, 12, 17, 23j •

A kísérleti tapasztalatok [l, 2, 11, 25, 26] szerint 

az egyenáramú vezetőképesség az /5/ egyenlet szerint 

függ a hőmérséklettől:

G=-j=^~ exp(-W/kT) , 

ahol к a Boltzmann állandó, <j0 az üveg összetételé-

-í-j-sel arányos, ahol £„

/5/

tői függ, W pedig 

az üveg végtelen frekvenciájú, 6S a sztatikus relativ 

dielektromos állandója, r? pedig az un. polaron sugár.

W hőmérséklet és összetételfüggő, az Гр-п és a dielekt

romos állandón keresztül.

50 °K100 °K250 °K
2

eo

-.Л_ п л о 
п» А, °0

4

6'

b 8
£nc

10

12
о

e о
о14

IliiiI I I I I IJ___ 1___ 1___l 1
18 20166 8 10 12 144

1 /Т хЮ3 °K -1

1.5. ábra
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Különböző összetételű vanádiumfoszfát üvegek egyen

áramú vezetőképességének hőmérsékletfüggését mutat

ja az 1.5. ábra ^12^] .

Az ábra jelölései: O: 90 mol % V2°5“ 10 mo1 ^ 1>205* 

c es 0,122; Д: 80 mol % V2°5 " 20 шо1 ^ ^2°5* — = °»^9;

- 30 mól % P20^> £ = °* 134;• : 70 mól %

- 40 mol % 1*205» £ = 0»298.□: 60 mól % V20^

Csak kevesen adják meg c értékét az irodalomban a

vezetőképességi adatok mellett, többnyire csak az

alapösszetételt közlik, ez pedig azt jelenti, hogy

az eredmények többsége csak a hőmérsékletfüggés jel

legét illusztrálja, de összehasonlitható eredményt

nem ad.

Az 1.5. ábráról jól látszik, hogy az /5/ egyenlet

valóban érvényes, és hogy az aktivációs energia a

hőmérséklet csökkenésével csökken.

A váltakozóáramu vezetőképesség a frekvencia növe

lésével nő [l2, 16, 27] /ld. 1.6. ábra ["273 /.

Az anyag sztatikus dielektromos állandója a hőmér

séklet csökkenésével erősen nő [^9, 17, 26, 2ö3 •

Egy jellemző görbesereget a 1.7. ábrán mutatunk

be [9] .
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Az 1,7. ábra függőleges tengelyén a relativ dielektro-

mos állandó látszik, paraméter a százalékos vanádium-

pentoxid tartalom /VpO^ helyett egyszerűen csak V van/.

A végtelen frekvenciás dielektromos állandó sokkal ki
sebb, mint a sztatikus érték /annak 15-20 %-a/, és a

hőmérséklet növekedésével nő £sf] . Гр a hőmérséklettől

kevéssé függ £9]] •

A fenti változások magyarázzák azt, hogy W a hőmérsék

let növekedésével nő, mint ahogy ezt már megjegyeztük.

A vezetőképesség logaritmusa lineárisan csökken a 

PpO^ tartalom növekedésével 23Ц . Az aktivációs ener

gia HÁDOR £4]] szerint az 1.8. ábrán látható módon 

függ a foszforpentoxid tartalomtól. Hasonló visel

kedésről számolnak

be LiliSLEY és munka

társai is [[12] •
с/

Megjegyezzük, hogy

a fenti állitások

ismét csak tájékozom " tö 60200
tató jellegűek, mi

vel a szerzők csak1.8. ábra
pedig

az üveg alapösszetételét közük,^ adott alapösszeté-
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tel esetén a vezetőképesség és valószinüleg az akti

vációs energia is erősen függ a £-től. Ennek demonst

rálására az 1.9.a. ábrán MUUAKATA , az 1.9.b. áb

rán LINSLEY és munkatársai [Д2^ » az 1.9.c.-n pedig

KITAJGORODSZKIJ [б] eredményeit mutatjuk be.

bja, C.i

~2,5-I

r lg<5Igeigs \* [nlcrrf][cLcrri][nem] □ 160 °C

A i
D

40°C U6,5°C1/.

-3,06 +
3 i j 
№D/Q □

/1
90 V2 0, 
WffOs

76 05

/ ?‘РЛ
60V,05 
Í0P2 05

50,1 0,2 0,3 0,4

□
L 1 -J,5L

0-Ч 8 16 24
V205súly%

0,1 c 0,2

1.9. ábra

Minden alapösszetétel esetén igaz, hogy a vezetőképes

ség egy, az alapösszetételtől f üggő, c értékig nő, majd

csökkenni kezd. Arról, hogy nagyobb c értékeknél a ve

zetőképesség ismét nő KITAJGORODSZKIJ és munkatársai 

számolnak be [б] /ld. 1.9.c. ábra/.

A maximum helyzete független a hőmérséklettől és a

frekvenciától. Az alapösszetételtől az 1.10. ábra sze
rint függ [12] .

Ha az üvegbe földfémek oxidjait adjuk, a vezetőképes

ség maximuma nem változik a szennyezetlen üveghez ké-

le£í _
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pest []25] •

□ Munakata

О Lírísley -----
• Ki tajgorodszkij 
A Saját mérés

.'-I
0,3 e'.

i
0,2

0,1

0
504020 300 10

mól % P30g

1.10. ábra

A fenti kijelentések ~50 mól %-nál nagyobb V20^ tar

talmú üvegekre érvényesek. Ez alatt nem történtek vizs

gálatok.

Az irodalomban nem ismeretes, hogy az aktivációs ener
gia hogyan viselkedik egy adott alapösszetételü üveg

esetén a _c érték változásakor ott, ahol a vezetőképes

ség maximumon vagy minimumon megy át.

Jelen értekezésben egyik célunk az, hogy leirjuk egy

bizonyos vanádiumfoszfát üveg esetén mind a vezetőké

pesség, mind az aktivációs energia c függését.
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Az átmeneti fémek ionjait tartalmazó félvezető üve

gek vezetési tulajdonságait egy termikusán aktivált

hopping mechanizmussal szokás magyarázni. E szerint az 

egyik vanádium /ez most a V^+/ ionra lokalizált elekt- 

ron átugrik egy másik helyre, amely addig 

^+ helyén V^+

volt, s

lesz és forditva. A lokalizáltezzel a V

állapotot a vanádiumfoszfát üvegekben tulajdonképpen

az elektron maga hozza létre, úgy, hogy polarizálja 

környezetét, s ez a polarizáció köti ezután az elekt

ront a megfelelő helyre [28, 29, 30, 31, 32j •

Az egyszerűsített sávkép [28, 29, 30^] alapján a kö

vetkező /1.11. ábra/;

Vezetési sáv

Ш
-Wo

Valencia sáv

1. 11. ábra

A tiltott sávban levő donorszint szélességű, mivel 

a lokalizált állapotok a rendezetlen hálózatban a hely-
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Alacsony hőmérsékleteken a hopping vezetés helyett,

a lokalizált állapotok közötti alagutmechanizmus lesz

domináns [[29, 30[] .

A vezetőképesség a jól ismert

(5=Ni ep

alakban irható, ahol a V^+ ionok koncentrációja, 

e az elemi töltés, p. a mozgékonyság.

Az EPR vizsgálatok szerint független a hőmérséklet

től [[18, 33] , s ezért a /6/ kifejezésben p. változik a 

hőmérséklet függvényében a /7/ kifejezéssel adott mó

don [[28, 29].

/6/

v e dv /7/v-0~c)M ' kT

ahol dy az ugrások távolsága, ami a vanádium ionok át

lagos távolságával azonosítható, (l-c) annak a való- 

szinüsége, hogy a szomszédos helyen nincsen elektron 

/a V^+-kal szomszédos helyekre gondolunk/, у a hopping

frekvencia, amely :

a/ magas hőmérsékleten / ~100 °K felett/:

IWh +ÍWdv— и exp(-2<x d,)- expj-
/8/IkT
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b/ mély hőmérsékleten / 100 °K alatt, amikor az alagút

mechanizmus lesz a döntő/:

v= и exp(-2«dj- ехр(-Щ/кТ) . /9/

A /8/, /9/ formulában V» az optikai, va az akusztikai 

fonon frekvencia, d^ a négyvegyértékű V ionok átlagos 

távolsága, a az alagút valószinüség, a hopping fo

lyamat aktivációs energiája, 

ot-t kétféleképpen lehet definiálni:

egyrészt: exp ( -2ar) alakban csökken az elektron hullám-

függvénye a lokalizált helytől mérve; másrészt: a az

alagút valószinüség:

<x=s2mH/h /10/

ahol m egy, az elektron effektiv tömegéhez közeli ér

ték, H az 1.11. ábrán látható energia.

Ha az összes vanádium ionok koncentrációját Ny-vel je

löljük, úgy: = clíy, és

exp(-2cKdti) • expj-^^-jNye2c(1~c) /11/0=v. kT I

hőmérsékleten £29, 30^ .magas

Alacsony hőmérsékleten pedig:

Nve2c(i-c) /12/• exp(-2<xdj-ехр(Щ/кТ).0=H kT
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Itt .гИ6 * /13//

ahol £ a dielektromos állandó.

Magas hőmérsékleten:

1 _7_J___ 7_
£p £<o 6s

%=— е2/ерГр, /14/ahol I

és Гр az un. polaron rádiusz:

; /15/r.
2

Wjj értéke 0,4 eV nagyságrendű [^24, 3l] .

Wp az infravörös abszorpciós és vezetőképességi adatok 

szerint 0,047 és 0,053 eV közötti érték £9, 18, 20 J .

- 25 mól %Az Optikai fonon frekvencia 75 mól % VpO^

alapösszetételü üvegre 1,1 • 10^ Hz körüli érték.P~02 5
tartalom növekedésével ez a frekvencia kismér

tékben nő [9] .
A P„02 5

Magas hőmérsékleten a /11/ formula alapján a vezető- 

képesség maximuma c = 0,5-nél lenne /ti. a c ( 1-c) ki

fejezés itt maximális/. A kisérleti adatok szerint

azonban a vezetőképességi maximum - az alapösszeté

teltől függően - £ = 0,1 és 0,2 között jelentkezik

[6, 12, 25] .

LIHSLEY és munkatársai ezt az ellentmondást úgy pró-
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bálják feloldani, hogy feltételezik, hogy az ionok egy 

része a vezetés szempontjából inaktiv, ezt FORMÁLISAIT 

úgy veszik figyelembe, hogy ( 1-c) helyett (l-©-c)-t

javasolnak. 6 értékeit néhány üvegre meg is adják, de

azt, hogy miért vannak inaktiv ionok,nem tudják me ©na

gy arázni. KITAJGORODSZKLJ és társai \_&] azzal magyaráz

zák a jelenséget, hogy a vezetőképesség maximumához

tartozó c-nél nagyobb c-k esetén az üveg n tipusu fél

vezetőből p tipusu félvezetővé kezd válni, s a minimum

után már teljesen p tipusu. Ezt azonban bizonyitani 
nem tudják, s más szerzők £l2, 17, 23j ezt az állítást

termoelektromotoros erő mérések alapján tagadják.

SAYER és MARSINGH [lő] szerint a hopping valószínűség

ben c( 1-c) helyett c(l-c)^-nak kell szerepelni, 

vei ahhoz, hogy az elektron egy üres helyre beugorjon,

mi-

annak is teljesülnie kell, hogy a hely közvetlen kör

nyezetében levő helyek is üresek legyenek. Mivel a

feltételezett struktúrában minden vanádium ionnak öt

legközelebbi szomszédja van, ez a valószinüség 

(1-c)• (1-c)^, azaz az ugrás valószinüsége:

cfl - c)(1 - c)5— c(1-cf.
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Ez a meggondolás nem veszi figyelembe az elektromos 

tér hatását, és azt, hogy általában a V^+ ionokból 

lényegesen kevesebb van, mint V^+ ionokból,a gyakor

latilag előállítható üvegek esetén. A c(l-c)^ kifeje

zés valóban ad egy maximumot c = 0,14-nél, de nem tud

számot adni a P20^ tartalom függvényében történő vál

tozásáról. A szerzők úgy vélik, hogy az aktivációs

energia összefüggése az üveg összetételével szintén

szerepet játszik a vezetőképesség változásában, és

felvetik az üvegstruktura lényeges szerepét. KINSER 

és WILSON Qlo] fogalmazzák meg egyértelműen, hogy az 

elektromos tulajdonságokat döntő módon az üvegszerke

zetben létrejövő változások /a mikrostruktura/ hatá-

- P2°5 üvegrendszer vezető- 

képességére vonatkozó eredményeket /a maximumhoz tar

tozó összetételt/ Gibbs-diagrammon ábrázolva /a V20^-et 

VOg-vel jelölik/ az 1.12. ábrán bemutatott kép adódik. 

Az, hogy a vezetőképesség! maximumok egy a Í205”V2°5 

tengellyel párhuzamos egyenesre esnek, egyértelműen

rozzák meg. A Y20^ - V„02 5

strukturális effektusra mutat.
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Scanning elektronmikroszkópos felvételeket készítettek

különböző összetételű vanádiumfoszfát üvegekről, s a

1*13. ábrán látható felvételeket közölték.

Az a/ felvétel olyan üvegről készült, amelyet a vezető-

képességi maximumhoz tartozó _c-nél kisebb _c érték, a 

b/ olyanról, amelyet a maximumhoz közeli с, а с/ pedig 

olyanról, amelyet a maximumhoz tartozónál nagyobb c ér

ték jellemez.

Véleményük szerint a jelenség oka abban keresendő,

nem keveredik egymással teljes mér- 

tartalomnál, amely a

vezetőképességi maximumon túl van. KINSER és WILSON £l0^

úgy vélik, hogy fellép egy másik vezetőképességi maxi-

és 0hogy a V204 

tékben az üvegben olyan nagy V^+
2 5

műm is c *= 0,5-nél, de ezt bizonyítani nem tudják.
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Érdekes volna megvizsgálni a vezetőképesség változá

sát £ = O-tól c = 1-ig, csakhogy ezt a tartományt egy

alapösszetétel esetén nem lehet előállítani.

Munkánk egyik célkitűzése annak eldöntése volt, helyt

álló-e KINSER és WILSOU nézete, ti. az, hogy a vezető-

képesség változását végső soron az üveg mikrostruktu-

rájának megváltozása okozza.

4. Az üveg kapcsolási tula,idonságai

Az üveg kapcsolási tulajdonságainak széleskörű vizs

gálata akkor kezdődött, amikor OVSHINSKY £3] észrevette, 

hogy a kalkogenid /az un. kalkogén elemekből - As, Se,

Te, Ge, S, Sb, Sn - olvasztott/ üvegek alkalmasak rep

rodukálható és gyors kapcsolóeszközök készítésére. Az 

érdeklődést fokozta az, hogy a kapcsolóelem szerkezete 

nagyon egyszerű. Általában egy 1-100 p vastagságú üveg

film két oldalát kontaktussal látják el, és kész az

eszköz.

A kapcsolási folyamatban nem vesz részt az egész minta, 

csak egy kb. 0,1-10 ;д átmérőjű szál •

A kapcsolási jelenségek vizsgálata az 1.14. ábrán bemu

tatott vázlatos mérési elrendezéssel történik úgy, hogy
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változtatva az U feszültséget, mérjük a mintán átfolyó

áramot és a rajta eső feszültséget.

R
A

-®Minta

1,14. ábra

Hatféle kapcsolási folyamatot különböztethetünk meg,

s ezek U-I karakterisztikáját az 1,15* ábrán közöl

jük [35-44] .

Az ábra a,/ görbéje az un. küszöbkapcsolást /threshold

switching/ mutatja be. Ha a minta feszültsége meghalad

egy bizonyos értéket /küszöbfeszültség/, ellenállása

hirtelen lecsökken /2-4 nagyságrendet/, s ebben az un.

on állapotban marad mindaddig, mig a rajta átfolyó ára

mot egy un. tartóáram érték alá nem csökkentjük. Ekkor

a minta visszaugrik az eredeti nagy ellenállású - off

állapotba.

Az U-I karakterisztika alakja kis feszültségeknél egye-
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nes, majd a küszöbfeszültség 0,6-0,8-szorosa körül pa

rabolikussá válik, utána exp(\/u) majd exp ( U ) alakban 

változik, amig nem kapcsol a minta ^45^1 .

II b..a.i

UU

I/ d,C.i

Uu

II f.<e.,

Uu

1.15. ábra

A kapcsolási idő az anyagtól függően 10“^-io“'1-0 sec

között van, és ha a mintára adott feszültség nagyobb

mint a küszöbfeszültség, akkor a feszültség növekedé

sével csökken [ЧбЗ| •
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A küszöbfeszültség a hőmérséklet növekedésével lineá

risan csökken £34, 35, M~] •

A tartóáram exponenciálisan csökken a hőmérséklet recip- 

rokának növekedésével £43]] .

A bekapcsolt állapot ellenállása is félvezető jellegű, 

[ЧЗ, 48^ szerint.

A minta vastagságának növelésével a küszöbfeszültség 

lineárisan nő £34, 49], azaz a térerősség állandó,

~10 у rétegvastagságig /1.16. ábra/. Ilyen mintákban

E
\ 10>
•O
<D

't '05 в
о2
о 4
"Юс . , , Im ю'5 ю’4 ю3 102 10

Sample thickness,cm

1.16. ábra

tisztán elektronikus eredetű kapcsolás történik, 10 у

és 0,3 mm-es rétegvastagság között a kapcsolás termiku

sán indukált elektronikus jellegű; ennél vastagabb min

ták tisztán termikus kapcsolást mutatnak •

A b./ görbén az un. memoria kapcsolást láthatjuk, amely

a küszöbkapcsolástól abban különbözik, hogy a bekap-



32

csőit állapot tartósan megmarad a feszültség lekapcso-

lása után is. Csak egy gyors, de viszonylag nagy áramú

impulzussal lehet ismét az eredeti kikapcsolt - off - 

állapotba vinni az eszközt £34, 49] . A kapcsolási fe

szültség itt is Ugyanúgy változik a hőmérséklettel és

a mintavastagsággal, mint a küszöbkapcsolónál, de a

hőmérsékletfüggés meredeksége kisebb. Hasonló az on és

az off állapot viselkedése is, és azok ellenállásának

aránya is.

A memória bekapcsolás folyamata alatt a kapcsolási szál

ban az anyag megolvad £50, 5l] és kristályos fázis ala

kul ki benne £52, 53] • Ezen memória off állapot fény

impulzussal is előidézhető £54, 55] •

Az 1.15# ábra e./ görbéje egy termikus eredetű jelen

ség következménye, az irodalomban £44, 56, 57] ezt á-

ram szabályozott negativ ellenállásnak nevezik. Az "

ilyen eszköz tulajdonképpen egy termisztor, amelynek

ellenállása a rajta átfolyó áram fütő hatására lecsök

ken, és az ábrához hasonló karakterisztikát ad £5S] .

A csucsfeszültség /a küszöbfeszültség megfelelője/loga

ritmusa a hőmérséklet reciprokával arányos.
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А с./ és d./ görbékkel jellemzett folyamatok tulajdon

képpen az a./, b./ és e./ folyamatok együttes következ

ményének tekinthetők [43, 44^ , azaz termikusán indu

kált elektronikus kapcsolási jelenségek.

Az f./ görbe egy feszültség szabályozott negativ ellen

állást ir le, amely pl. aluminium oxid rétegekben fi

gyelhető meg [57, 59]] .

Az 1.15. ábrán bemutatott jelenségeket egységes elmélet

keretében értelmezni nem tudjuk. Sok modell született,

de egyik sem általános érvényű. A c./, d./ és e./ gör

bével jellemzett karakterisztika alakját jól leirja az 

un. hőkapcsolás-elmélet [^37, 40, 4l[] , amely tisztán a

mintán átfolyó áram hőhatásával magyarázza a jelenséget

/mintha egy hővezető közegbe ágyazott termisztorról len

ne szó/, de a kapcsolási idők számitott értéke sokszoro

sa a valóban mért értéknek. Ez arra mutat, hogy ezek a 

folyamatok nem tisztán termikus jellegűek [Чз[].

A leirt kapcsolási jelenségek reprodukálhatósága nem 

túlságosan jó, a küszöbfeszültség 10-20 %-on belül vál

tozhat ugyanazon mintában, azonos hőmérsékleten, attól

függően, hogy milyen szál alakul ki.
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Az átmeneti fémek oxidjait tartalmazó üvegekben is 

hasonló jelenségek zajlanak le Qll, 47, 60, 61, 44] , 

sőt sikerült már olyan eszközt is előállitani, amely 

10 А-t is tud kapcsolni £бо|]. A kapcsolási idők 10“^ 

sec tartományba esnek [6l],

REGAN és DRAKE 75 mol % ” 25 mol % alapössze-

tételü üvegből 50 p elektródatávolságu mintákat készí

tettek, s azt tapasztalták, hogy a kapcsolási feszült-

és
-610

ség a hőmérséklet növekedésével lineárisan csökkent, 

úgy, hogy az egyenes 68 °C-nál /ez a V20^ kristály Mott

átmenetének hőmérséklete/ metszette a hőmérséklet ten

gelyt, ha azt а О V feszültség értékhez rajzolták 

A kapcsolási feszültségek oxidüvegekben is eléggé szór

nak, s ráadásul a minták reprodukálható, előállítása

igen nagy nehézségekbe ütközik. Ugyanis, amig a kalko-

genid üvegeket viszonylag könnyen lehet párologtatni,

s ezzel reprodukálható módon vékonyrétegeket előállita

ni, addig az oxidüvegek nem párologtathatok, mivel egy

részt nem egyszerre párolognak el az összetevők, más

részt a magasabb vegyértékű átmeneti fém ion /pl. V^+/

redukálódik a melegedés hatására, s ez szinte lehetet-



35

péteg kémiai analízise sem könnyű.

Egyedül RF sputtering technika alkalmazása lehetséges,

ez az eljárás azonban rendkivül drága.

Az általunk idézett szerzők többsége a mintákat úgy

állitották elő, hogy elektródokat dugtak az olvadt

üvegbe, s az ezekre rádermedt anyag szerepelt mint kap

csoló. Ilyen körülmények között reprodukálhatóságról

szó sem lehet. Próbálkoztak az alapanyagokból szinte-

reléssel előállítani a kapcsoló mintát, de ez a mód

szer sem adott sokkal jobb eredményt [44] •

Ez az oka annak, hogy viszonylag kevesen foglalkoztak

oxidüveg kapcsoló elemek előállításával és vizsgála

tával.

A várható sok érdekesség miatt vanádiumfoszfát üvegek

kapcsolási tulajdonságait vizsgáltuk úgy, hogy mi is 

az olvadékba helyeztünk elektródokat [4-7, 60, 6l[| nyo

mán. Eredményeinkről a kísérleti részben számolunk be.
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II. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

5. Az alapösszetétel és az olvasztási

körülmények hatása a vanádium ionok

redukciónára vanádiumfoszfát üvegek

előállításakor

a/ A minták előállítása és a kémiai analizis:

A vanádiumfoszfát üvegek előállításához kiindulási

anyagként alt. V2°5“o1: /Reanal gyártmány/ és alt. fosz

forsavat /H^PO^/ használtunk. A sav 85 súly %-oa volt. 

Az alapanyagokat a szükséges arányban Rose tégelyben 

összekevertük és szárítószekrényben 110 °C-on 120 per

cig szárítottuk. A keveréket a szükséges hőmérsékletre

fütött elektromos kályhába tettük. A minta a kályha

hőmérsékletét kb. 5 perc alatt vette fel. A hőmérsék

letet elektronikus szabályozó tartotta állandó értéken 

úgy, hogy az érzékelő hőmérséklete 1°C pontossággal ál

landó volt. A minta leghidegebb és legmelegebb pontja

közötti hőmérsékletkülönbség nem volt több 5 °C-nál.

Az anyag üvegképződési határát mi is az 1.1. ábra
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felső vonalában állapítottuk meg, de úgy találtuk,

hogy ahhoz, hogy az olvadék jól önthető, jól kezel

hető legyen, legalább 100 °C-kal ezen határ fölé kell
i

beállítani az olvasztási hőmérsékletet.

Az olvadékot 16 mm átmérőjű, 40 mm magas, szobahőmér

sékletű, rozsdamentes acél formákba öntöttük. Kiöntés 

után a minták egy részét 260 °C-ról 6 óra alatt lehűt-

¥

ve lágyítottuk, s azt találtuk, hogy az általunk vizs

gált tulajdonságok a hőkezelt és a lágyitatlan minták

nál gyakorlatilag azonosak, csupán a megmunkálhatóság

javult.

A megszilárdult üveg fekete, de ha vékony /<0,1 mm/

réteget fújunk belőle, akkor átlátszó, zöldes szinü.

A kész üveg összetételét kémiai analízissel álla

pítottuk meg.

4+ meghatározásához az üveget egyrész cc. H^SO^-ből 

és kétrész vizből álló oldatban melegítés közben fel-

A V

oldottuk, majd az oldatot 0,01 normál standard KMnO^ 

oldattal titráltuk. A V^+ ionok mennyiségét a KMnO^ 

felhasználásból számítottuk ki [25]♦ Ez a módszer 

mintegy 5 % pontosságú.
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3+ ion is van, az analizis a /2/ reak-Ha az üvegben V 

ció miatt ezeket V^+-ként értékeli. Arról, hogy az ál-

4+tálunk vizsgált üvegekben csak V van ESR vizsgála

tokkal győződtünk meg.

75 mól % V20^ - 25 mól % P20^ alapösszetételü üvegek

esetén /0,09^.0^0,27/ az ESR analízissel kapott ered

mények 3 % pontossággal megegyeztek a kémiai analizis-

3+ ionra jellemző jelet nem talál-sel kapottakkal. A V

tunk.

Az üvegek teljes vanádiumtartalmának meghatározásához

az oldatot 10 %-os Ea^O^-mal C02 átbuborékoltatása 

közben redukáltuk. Az igy keletkezett oldatot ismét

KMnO.-el titráltuk.4

b/ Az olvasztási idő szerepe az üvegek előállításakor:

75 mól % V20^ - 25 mól % Е2°5 alspösszetételü üveget

vizsgáltunk elsősorban. Az olvasztási hőmérséklet 1073, 

1273, 1473 °K volt. Mivel a minta a kályhába helyezése

után kb. 5 perc alatt veszi fel a kivánt hőmérsékletet,

ezért a legrövidebb olvasztási időt 10 percben áÜLapi-

tottuk meg. Eredményeinket a 2.1. ábrán közöljük.

* # 1 % 8 g
Ч
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I

------ о—- •— Т=1£7Э°К0,2 5 -о/

° Mért érték 
• Számított érték

I
с

0,20
о о о

■$~Т=1273°КГ
0,15

*-Т=1073°К«•
0,10

0,05

°0 100 200 t [min]—■ 300

2.1. ábra

Jól látszik, hogy valamilyen "telitési" jelleggörbéről 

van szó.

A c = c(t) függvény alakjának meghatározására a reak

ciókin etikában használatos módszerhez nyúltunk [62^, 

és feltettük, hogy a függvény c = c^(l - exp(k*f(t)))

te.
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alakú, ahol f(t)-re t, t“^, t2, ft alakú függvényeket 

próbáltunk ki, s ennek értelmében a cQ "telitési" érték 

segítségével к értékeit meghatároztuk. A helyes f(t) 

alak alkalmazásakor к értékeire egy adott hőmérséklet

esetén azonos eredményeket kell kapnunk minden mérési

pontra. Ezzel a módszerrel azt találtuk, hogy:

c=Cq-(1- exp(-k\ÍF)). /16/

Ha к-t Arrhénius szerint

k=exp(B-A/T)=D exp(A/T) [mim] /17/

-diaiakban vesszük fel, akkor A = 3,5 К és D = 10,44 min^

A c érték a 2.1. ábrából láthatóan függ a hőmérséklet- o
tartalmától is.tői; és az üveg P20^

- 25 mól % 1>2°5 alapösszetételü üvegek75 mól % V205

esetén:

c(0= q,(J}(1- exp (- D '/Г- exp(-A/ T))). /18/

A formula szerint számolt értékek jól egyeznek a mért

értékekkel a 2.1. ábra szerint.

A "telitési" görbékből látszik, hogy az egyensúly kb.

1 óra alatt beáll ennél az összetételnél.

- 45 mól % I>205í ^5 mól % ^2°5 “ 

35 mól % P205 alapösszetételü

55 mól % V205

rendszer esetén is
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Ü

Ivégeztünk néhány olvasztást idő függvényében, s azt

találtuk, hogy ezeknél is kb. 1 óra alatt áll be az

egyensúly* I
A 2.1. ábráról jól látszik, hogy 10 perc alatt az 

egyensúlyi _c érték 60 %-a keletkezik már 1273 °K-os 

olvasztás esetén is. Ez azt jelenti, hogy az olvasz-

tási idő változtatásával nem érdemes a c értéket sza

bályozni. Ezt mindhárom rendszerre kijelentjük, és

valószinü, hogy a vanádiumfoszfát üvegekre ez a ki- . :
sjelentés általában igaz.
:

A c_-t tehát az olvasztási hőmérséklet, és /vagy/ a

^2^^, 'tartalom változtatásával célszerű beállítani, 

esetleg oxidáló és redukáló szereket is alkalmazha-

tunk. '

Az olvasztási időt 65 percben érdemes felvenni, mert

ezalatt az egyensúly gyakorlatilag beáll és hosszabb 

idő alatt az anyag észrevehetően párolog /а 2.1. ábra 

1473 °K-os görbéjének utolsó két mérési eredménye is

li
I '
;•!

!

ezt mutatja/.

:
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с/ Az olvasztási hőmérséklet és a redukció összefüggése:

65 percig olvasztottunk üvegeket a következő alapösz-

szetételben: 54,5 mól % V20^ -45,5 mól % I>2°5;

75 mól % V20^ - 25 mól % Р20^; mo1 ^ V2°5 /’tisz'ta

vanádiumpentoxid/. Eredményeinket a 2.2. ábrán közöljük 

/a redukciót a továbbiakban a c értékkel jellemezzük/.

0,1

?

T M 16000,0 11001200Ю00

2.2. ábra

Ha lg c-t a /4/ összefüggés szerint 1000/T függvényében

ábrázoljuk, a 2.3. ábra szerinti képet kapjuk. Jól lát

szik, hogy annak ellenére, hogy ez az összefüggés
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2.3. ábra

elvileg сзак néhány speciális feltevéssel /mint ahogy

már irtuk/ következik a /3/ összefüggésből, s ezek a

feltevések az általunk vizsgált rendszerekre általá

ban nem igazak, mégis, a c(T) függvény menete ~1473 °K

olvasztási hőmérséklet alatt, és felette is, követi a

/4/ összefüggést. A három görbe egymással párhuzamos, 

és ~ 1473 °K-nál törés van mindegyikben.

Megállapíthatjuk, hogy ~1473 °K olvasztási hőmérsék

let alatt:

/19/c(T)=E(P)-exp(-F/T) I

ahol P a foszforpentoxid tartalom százalékban
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kifejezett értékének századrésze, és az ábrából:

F = 3,5 °K. E(P) a c értéke T =00 hőmérsékletnél /ha 

nem törne meg a görbe/.

Az 1473 °K feletti szakaszt később vizsgáljuk, most 

fordítsunk inkább figyelmet az E(p) összefüggésre. Ez 

tulajdonképpen a c = c(P) függvény, ha t, T állandó.

Ezt a következő alfejezetben vizsgáljuk.

d/ A foszforpentoxid tartalom hatása a redukcióra:

1073, 1273, 1473 és 1573 °K hőmérsékleten 65 percig

olvasztottunk üvegeket, változtatva az alapösszetétel

tartalmát. A 2.4. ábrán bemutatott eredményeketP2°5
kaptuk. Az ábra görbéiből jól látszik, hogy a redukció

a F20^ tartalommal nő egészen ~55 mól %-ig, utána pe

dig csökken, 66 mól % esetén már lényegesen kisebb,
■

tartalom esetén. Ez is arramint az 55 mól %-os F2°5

utal, hogy itt már másfajta üvegről van szó, de ennek

a tartománynak a vizsgálata túlmutat ezen dolgozat ke

retein.

Ha a _c értékeinek tizes alapú logaritmusát ábrázoljuk 

tartalom függvényében, akkor a 2.5» ábrán lát-a P„02~5
ható egyeneseket kapjuk.

I
JÜi
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A 2.5. ábra egyenesei egymással párhuzamosak. A c = c(P)

függvény tehát egy adott hőmérsékleten:

c=C(Thxp(jp),

ahol J = 4,03; G(t) pedig tulajdonképpen 

függvény egy adott P értéknél.

/20/

c(T)a c =

Ha az 1.4. ábrán bemutatott irodalmi adatokat a 2.5. áb

rán látható módon ábrázoljuk, akkor a 2.6. ábra egyene

sét kapjuk.

2.6. ábra

Az egyenes meredeksége 4,3. Ez alig 10 %-kal tér el a

J értéktől. Tekintettel arra, hogy az ábra egy másolat-

&ЙЖ-/
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ról készült, azt mondhatjuk, hogy eredményünk jól egy

beesik az irodalmi értékkel.

Ha az 1.3. ábrán látható görbét ábrázoljuk úgy, hogy

a függőleges tengelyre az 02 veszteséget / mól %-ban/ 

mérjük fel, akkor szintén egy egyenest kapunk, s ezt

a 2.7. ábrán mutatjuk be. Az egyenest azért huztuk

ilyen módon, mert a legkisebb foszforpentoxid tartalom

hoz tartozó oxigén veszteség

értékét nem tudtuk pontosan

leolvasni az eredeti ábrá

ról. Az egyenes meredeksé

ge 4,95, ami már jelentősen

eltér a mi J értékünktől és

a 2.6. ábra egyenesének me

redekségétől. Ez az eltérés

nem eredhet teljesen az ere-0 30 60
— В 05 [%]

deti ábra /pontosabban a

rendelkezésünkre álló máso-2.7. ábra

lat/ torzulásából, de származhat az irodalmi adatok kü

lönbözősége abból, hogy az alapanyagok tisztasága nem

érte el az általunk használt alapanyagokét. Ugyanis ha

valamilyen redukáló hatású szennyezés volt a vanádium-



48

pentoxidban, úgy érthető, hogy az egyenes meredekebb

a miénknél.

2.6. és 2.7. ábra alapján kijelenthetjük, hogyA 2.5 •»

a V205-ből nemcsak hőbomlással távozik oxigén, hanem 

is szerepet játszik a redukcióban, ha máskénta P205

nem is,úgy, hogyha az olvadékban egy oxigén eltávozik 

a V20^ molekulából, a PO^ tetraéder azonnal a helyére 

áll apex oxigénjén keresztül.

A vanádiumfoszfát üvegek keménységére és vizoldékony-

ságára az irodalmi részben leirt adatokkal egybehangzó

eredményeket kaptunk.

e/ Előre adott V^+ tartalmú vanádiumfoszfát üvegek

előállítása:

Határozzuk meg az általános c = c(T, P) függvényt 

/a V4+ tartalmat az irodalomban szokásos módon £-vel

j ellemezzük/.

Az 1473 °K-on, vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten

olvasztott üveg esetén a /19/ és /20/ egyenletek alap-
. /Dán:

/21/c(T,P)= expO-P) ■ exp(-F/T). ■I
:
i

M
D'
A
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Az 1473 °K feletti hőmérsékletekre pedig, mivel a görbe 

megtörik, a c(T = 1473 °K,P) függvényértéket a

/22/K-1,9exp (- 0,93/T)

kifejezéssel meg kell szorozni, igy kapjuk meg erre a

tartományra a hőmérsékletfüggést,

így a teljes c = c(T,P) függvény a következő:

c=L exp(-3/5/T) ■ exp(£,03P) , /23/

U ha T^U73°K 

1,9-exp(-0,93/T) ha T>U73°K .
ahol

L='

- (l-c).(l-P) V205 - 

P összetételű üveget akarunk előállítani úgy,

hogy adott P és _c, akkor 65 perc olvasztási idő mel-

Ha tehát valamilyen c-(l-P) V2°4

lett az olvasztási hőmérsékletet a

7 1,03 P- In с M /24/

kifejezésből meghatározzuk. Ha 1473 °K-nál magasabbra 

adódna, akkor ismét behelyettesítjük P és c értékét a

7_ 4,43
In 1,9 -Inc + 6,03P /25/

kifejezésbe, és ezen hőmérsékleten olvasztjuk az üve

get.
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На а /24/ vagy /25/ formulából számított hőmérsékle

ten 65 percig olvasztjuk az adott alapösszetételü

/Р adott/ üveget, akkor az olvasztás során beálló c

érték a kémiai analizis hibáján belül megegyezik a ki-

vánt c értékkel.

Az 1473 °K feletti anomália magyarázata az, hogy 

ezen a tartományon a V^+ ionok közötti kölcsönhatás

erős lesz, erre utal az, hogy ESR vizsgálataink sze

rint a jel vonalszélessége ezen tartományon jelentősen

megnő. Az üveg szemmel láthatóan kevéssé oldódik vizben,

s keményebb mint a másik tartományban. Olvasztottunk

oxigén atmoszférában is, és azt találtuk, hogy 0,1 at

túlnyomás esetén az üveg teljesen megegyezik a levegőn

olvasztott üveggel. Redukálószert is alkalmaztunk, ez 

[J>] nyomán korom volt, és azt tapasztaltuk, hogy a re

dukciós folyamatot gyorsítja az eljárás, de az igy ka

pott üveg általunk vizsgált fizikai tulajdonságai meg

egyeznek a közönséges módon készült üvegekével.

Kézenfekvő tehát az, hogy legegyszerűbben úgy készít

hetünk üveget, ha az általunk az előzőekben leirt mód

szert használ.iuk. lev eevszerü módnn i ól rpnrnrlnicálVin-
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6. Szerkezeti vizsgálatok

Az üvegek amorf voltát röntgendiffraktométerrel és

DTA vizsgálattal ellenőriztük. A röntgen vizsgálatokat

Dron-1 tipusu szovjet gyártmányú diffraktométérén vé

geztük. Por alakú mintát vizsgáltunk a réz Ke*/ sugár

zásával. Egy jellemző mintasorozatot választottunk ki

úgy, hogy az összes olvasztott üveget lefedje, s azt

tapasztaltuk, hogy minden minta teljesen amorf.

A DTA analizist egy МОЫ gyártmányú berendezéssel végez

tük. Minden üveg gyakorlatilag ugyanolyan jelet adott.

Az eredményt a 2.8. ábrán közöljük. Az ábrán egyszerűen

üveg megnevezéssel jelöl

tük az általunk vizsgált

vanádiumfoszfát üveget.

Összehasonlitásként a

kristályos "^O^-re kapott 

eredményünket is megad

juk az ábrán. A vanádium-

pentoxid DTA görbéjén
rn-----И

a kiugrás az anyag meg-
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Az üveg 1000 °C-ig semmiféle lényeges változást nem

mutat /legalábbis a V20^-hoz képest/, nem kristályos,

teljesen amorf, sulyvesztesége nincsen. A vanádium-

foszfát üveg DTA görbéjének alacsony hőmérsékletű

szakaszán az emelkedés a vizsgálathoz használt üveg

por által elnyert viz elpárolgása után következik be.

7. A vezetőképesség mérése

A 75 mól fo V20^ - 25 mól % alapösszetételü

üvegek vezetőképességét és aktivációs energiáját vizs

gáltuk _c függvényében azért, hogy eldönthessük, a /11/ 

formulában a c-(l-c) /az úgynevezett hopping valószinü- 

ség/ vagy az aktivációs energia /V// szerepe a meghatá

rozó. A vizsgálatokhoz a technológiai eredményeinket

felhasználva készítettünk mintákat. Ezek 1-3 mm vastag,

5-10 mm átmérőjű korongok voltak, melyek két alaplapjá

ra arany elektródokat párologtattunk. Azért, hogy jó 

ohmikus kontaktust kapjunk, az igy elkészített mintá

kat 110 °C-on 12 óráig hőkezeltük. Minden összetétel

nél 3-4 különböző méretű korongot vizsgáltunk, s azt

találtuk, hogy eredményeink függetlenek a minták geo=
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а/ A vezetőképesség és az aktivációs energia:

A vezetőképesség hőmérsékletfüggését szobahőmérsék

let és 90 °C között mértük. A vezetőképesség logarit

musát, illetve a 6-T logaritmusát ábrázoltuk 1000/T

függvényében. Egyeneseket kaptunk. Az lg (5 egyenesek

ből határoztuk meg 1000/T =2,8 ^"^-nél a vezetőképes

séget, és az lga-T egyenesek meredekségéből az aktivá

ciós energiát. Feltételeztük, hogy az /5/ formula ér- 

^“^-nél mért vezetőképesség értékek cvényes. A 2,8

függvényében a 2,9. ábra a./ görbéjét adják.

Az aktivációs energia ezen a hőmérsékleten a 2.10. ábra

szerint függ £-től.

A 2.9. és 2.10. ábrából jól látható, hogy ahol a veze

tőképességnek maximuma van, ott az aktivációs energiá

nak minimuma, és forditva, oly módon, ahogy az /5/ for

mula megköveteli.

Nézzük meg, hogy az aktivációs energia c függése meny

nyire felelős a vezetőképesség c függéséért.

Ha az /5/ kifejezésbe W értékeit behelyettesitjük és 

az eredményeket c = 0,2 értékre normáljuk, úgy a 2.9. áb-
* _ * . •.
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А 2.9* ábra Ъ./ görbéj е 6(c)-vei azonos jellegű, de 

kis és nagy c esetén egyaránt rossz az egyezés. Ez azt 

jelenti, hogy Ö0 is függ c-től, mint ahogy ezt a /11/

formula mutatja is.

Ha a

/26/G=e£C(1-C)exp(-W/kT)
■

kifejezésbe helyettesitjük be a megfelelő értékeket,1

és ismét a c =0,2 értékre normálunk, úgy a 2.9. ábra 

c./ görbéjét kapjuk. Látható, hogy ez az előzőnél is 

rosszabb közelités.

Megpróbálkoztunk a SAYER, MANSINGH [[lőj által javasolt

(5= 6,,'c 0-c)-exp(-W/kT)

■щ

I
;

/27/
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kifejezés alkalmazásával, ez a d./ görbét adta. Ez 

sem jó közelítés* Ugyanigy nem válik be az (l-c)11 ki

tevőjének semmilyen más módosítása sem.

Ha a /11/ formulát nézzük, úgy látható, hogy szüksé-

és ex értékeire. A teljesség ked-günk van dy, d4’ NV
véért N^-et is érdemes meghatározni.

y, d^, Ny, N^ meghatározásához szükséges az üveg 

sűrűségének ismerete.

A d

b/ A sűrűség és a vanádium ionok átlagos távolságának

meghatározása:

A sűrűségmérést piknométeres módszerrel végeztük,

s mivel az anyag vizben oldódik, összehasonlitó folya

dékként széntetrakloridot használtunk. A mérést szoba-

hőmérsékleten végeztük el. Igaz ugyan, hogy a vezető- 

képességi adatok 2,8 °K”'!'-re érvényesek, de egyrészt 

W ugyanaz szobahőmérsékleten is, mint 2,8 °K“^-nél, 

másrészt nem követünk el nagy hibát, mivel az anyag

lineáris hőtágulási együtthatója /<*'/ ezen hőmérsékle

ti intervallumban /szobahőmérséklet és a 2,8 ^“^-nek
-4 o„-lmegfelelő hőmérséklet között/ kisebb mint 3'10 

fi, 2}szerint.
К
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Ez azt jelenti, hogyha sűrűség szobahőmérsékle

ten és § 357,1 °K-on /ez felel meg 2,8 °K""^-nek/, és 

m a minta tömege, Yq a térfogata szobahőmérsékleten, 

akkor-:

Som /28/? V(1 + 3a!AT) V (1+3-10*-60) °'9в2?°

ami jóval a mérési hiba felettazaz ~2 % a változás,

van ugyan, de minden összetételnél ekkora. így (5 -ban

minden összetételnél a 0,982 szorzó /illetve a négyze

te/ jelenik meg, ami már nem túlságosan lényeges, hi

szen a többi fizikai mennyiség /pl. Ny/ ennél nagyobb 

hibát hoz be. A magasabb hőmérsékletű mérés nagyon ne

héz feladat, mivel a folyadék hőtágulásából származó

hiba már szobahőmérsékleten is összemérhető a mérni ki-

vánt sürüségváltozással /méréseinknél a folyadék hőtá-

gulását természetesen figyelembe vettük/. Magasabb hő

mérsékleten nem tudtuk biztosítani a piknométer teljes

térfogatának állandó hőmérsékletét, ezért elégedtünk

meg a szobahőmérsékletű méréssel. Mérési eredményein

ket a 2.11. ábrán mutatjuk be.

;___
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2,90
9»

[gem]
«
I

2,85

2,80
0,30,1 OJ с

2.11. ábra

A sűrűség a vezetőképességhez hasonlóan függ az össze

tételtől, de a sűrűség maximuma és minimuma közelebb 

esik egymáshoz, mint a vezetőképességé.

meghatározása _c, §<, és a molekulasulyok felhaszná

lásával történt. Ha a VpOpj molekulasúlya My, a VpO^-é

úgy az összes vanádium ionok számaa P20^-é Mp,m4,

egységnyi térfogatban: О 1 \ ■* 2. - J C 'r..

1/59° ;ß,02 Ю23 [cm3],N,= 0,75 (1-c)0,75Mv + 0,25MP^ , -..— -----------------

Nc=cNv és így: ^=3-^ Ш.tiés 4=;"Ve"
i

Ы,
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-i" A dy, d4 c függését a 2,12. ábrán láthatjuk.
11

s
i
'h

я
■ Щ

!í 8

i di

w1

Il 7

I
Ct

6---------4-

A

0,25 —c 0,30
COO

0,20,150,1

2.12. ábra

Nyf fí4 c függését a 2.13* ébrén adjuk mag.Az

1,55 *,S
Nv

■IQ22 ■10
[crnj[cmj

I

7/50 3,0

t

1,15

0,1 0,2 0,3-----c

2.13. ábra
)•
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Az ábrákból látható, hogy a sűrűségben mutatkozó két

szélsóérték nem túlságosan feltűnő a dy, 

összetételfüggésében.
V V H4

c/ A vanádiumfoszfát üvegek vezetőképességére adott

formula értelmezése a mérési eredmények alapján:

A dy, d^, Uy értékek meghatározása után nézzük a 

/11/ formulát. Ha az exp(-2»d^) kifejezést 1-nek 

vesszük Ql6j, és a fonon frekvenciára yg= 1,1 * 10^ Hz 

értéket veszünk fel Q8[], a W 2.10. ábrán adott értékei

nek és a sűrűségmérés eredményei alapján nyert adatok

nak felhasználásával számolt (5 értékek kb. 1 nagyság

renddel nagyobbnak adódnak a mért értékeknél.

Ha az igy számolt (5 értékeket c = 0,2-re normáljuk,

a 2.9. ábra e./ görbéjét nyerjük. Látható, hogy ez

sem jobb közelités a vezetőképességre.
t Itt a normálás tulajdonképpen azt jelenti, hogy 

V0= 0,65 • 1012 

venciára. Ez jól egybeesik a SAYER, MANSINGH £l6j

Hz értéket vettünk fel a fonon frek-

által 76 mól % V20^-ot tartalmazó üvegre adott ér

tékkel. Ha V0 = 1,5 ' 1012 Hz-cel Ql6] próbálkozunk,
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és az exp(-2ad^) kifejezést nem tekintjük 1-nek, és 

О-t a mért vezetőképesség segítségével c = 0,2-re 

meghatározzuk, s a többi ponton ezzel számítjuk a ve-

ábrán látható f./ görbétzetőképességet, úgy a 2.9.

kapjuk.

Mindezekből nyilvánvaló, hogyha elfogadjuk, hogy 

exp(-2ad^) = 1, akkor az infravörös abszorpcióval 

380 cm^-nél mért abszorpciós sáv [j3, 9] nem az op

tikai fononok frekvenciáját adja, vagy pedig a veze

tési folyamatban az ezeknél alacsonyabb frekvenciájú

akusztikus fononok szerepe döntő. Az akusztikus fono

nok értékére azonban nincsenek adataink.

Ha durva közelítéssel elfogadjuk a kristályos anyagok 

esetén az akusztikus fononokra érvényes becslést £бзЦ,

mely szerint:
i

Qv
I

ahol vQ a hangsebesség az anyagban /ebben az esetben 

4360 ^ [6Í]/> akkor Vmax = 6,77 • Ю12 

tálunk normálássál kapott frekvencia az akusztikus 

fononok tartományába esik.

Hz, azaz az ál-
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Ha viszont nem tekintjük az exp(-2oid^) kifejezést

Hz-t fogadjuk el helyes ér

téknek, úgy ezen kifejezés 1-nél nagyobbnak adódik a

1-nek és a Va= 1,1 ■ 10

/11/ formulából, ami azt jelenti, hogy ex több nagyság

renddel nagyobb a /10/ összefüggésből számolt érték-
12nél. Ez nagyon durva hiba lenne, ezért a Vfe= 0,65-10 Hz

értéket reálisnak kell elfogadnunk, legalábbis a nagy

ságrendet tekintve.

Ezek után tegyük fel, hogy v«és ex egyaránt függ az

üveg összetételétől /de nem túlságosan/. Ha ezt nem

tesszük fel, úgy nem tudjuk megmagyarázni a kis és

nagy c esetén mutatkozó jelentős eltérést a kísérle

ti és a számolt vezetőképesség között. Valószinü, hogy 

alacsonyabb £ esetén /с <0,15/ оi lecsökken /az alagut- 

valószinüség csökken, mert nő a V^+ ionok közötti tá- 

ezzel exp( -2<*d^) növekszik /sokkal jobban, 

mint ahogy d^ csökken/,

Vo itt még alig változik.

Az ESR vizsgálatok szerint ezen a tartományon még 

alig van átfedés a V^+ ionok 3d elektronjainak hul-

volság/, s

s a számolt (j érték nő.

lámfüggvényei között, s ezért kézenfekvő az a feite-
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ionokra kisebb erő hat, mint amikor márvés, hogj a V

van átfedés, kisebb a rugalmassági állandó, s ezzel V0 

is. Nagy £-k esetén /с >0,2/ az ESR vizsgálatok szerint

ionok között, s ez már £ nö-4+erős a kölcsönhatás а V

vekedésével nem változik, s ezzel V0 sem nő tovább.

Ezen a tartományon ct növekszik, mivel a sűrűség és a 

V^+ ionok száma /egységnyi térfogatban/ nő, s ezzel

exp(-2ad^) csökken, a számolt vezetőképesség görbének 

ez a szakasza kevésbé lesz meredek, mint a 2.9. ábra 

számolt görbéi ezen £ értékeknél.

A 0,15 40,2 tartományban ^és ot hatása kiegyenlíti

egymást.

A vezetőképesség és az üveg összetétele közötti kap

csolatot az alábbiakban leirt módon is értelmezhetjük.

Ha KINSER és WILSON által a Gibbs diagrammba rajzolt

vezetőképességi maximumok egyenesét nézzük, úgy kézen

fekvő az a gondolat, hogyha az üvegben kb. minden ti

lesz, akkor lép fel a vezetőképes

ségi maximum. Tegyük fel, durván, hogy az üveg sűrűsé

ge az összetételtől nem függ /az 1.12. ábrára beraj

zolt egyenes mentén kb. 10 %-ot változik/, igy ez

zedik molekula V20^

í'
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azt jelenti, hogy a vezetőképesség! maximum minden

alapösszetétel esetén ugyanazon értéknél követke

zik be. Tegyük fel a szemléletesség kedvéért, hogy egy

4+alapösszetétel esetén a V 

nőhet. Kezdetben a V^+

ionok száma folyamatosan

tartalom növekedésével no a

vezetőképesség, hiszen megnőtt a donorok száma. Az 

ESR vizsgálatok szerint a V^+ ionokban levő elektron-
4+nukleon kölcsönhatásra jellemző finom-szerkezet a V

tartalom növekedésével egyre inkább eltűnik, s annál

a c értéknél, ahol a vezetőképességnek maximuma van, 

már nem figyelhető meg. Ez azt jelenti, hogy a V^+

ionok 3d elektronjainak hullámfüggvényei erősen átfed

nek. Ettől kezdve a keletkező V^+-ok valamely, már elő

zőleg keletkezett redukált vanádium ionhoz kapcsolód

nak, kis szigetek alakulnak ki, s ezen szigetek átmé-

4+rője növekszik a V tartalom további növelésével.

A vezetőképesség nem nő tovább, hiszen a donorok szá

ma igazából nem növekedett. A vezetőképesség csökkené

se valószinüleg azért áll elő, mert az előzőleg kelet-

4+ ionok is a szigetekhez csatlakoznak /ezzel 

4+ és V5+

kezett V

ionok átlagos távolsága/.megnövekszik a V

V,
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A sziget képződés közben a donor nivók felhasadnak.

Amint a szigetek átmérője növekedni kezd, csökken a ve

zetőképesség addig, mignem a donor nivók felhasadása

miatt fellépő vezetőképesség növekedés erősebb lesz

a sziget képződés által okozott csökkenésnél. Ezután

(5 kismértékben emelkedni kezd. A nagy szigetek miatt

/amelyek között bizonyos csatolás is elképzelhető/,

az anyag tartósabb, szilárdabb lesz, mint ahogy meg

is figyeltük.

Az anyag sűrűségének a változása is érthető igy, hi

szen kezdetben azért nő, mert a P-O-V kötések száma

nő, ez pedig kisebb atomtávolságot, bizonyos rendezett

séget jelent. A sziget képződés során a jelenséget dur

ván úgy tekinthetjük, mint rendezetlen golyók halmazá

ban egymásra tapadó néhány golyó lérfogat növelő hatá

sát. Ha az egymáshoz szorosan tapadó golyók száma nő,

úgy a szerkezet ritkul, s ha ezek a tömbök összefoly

nak, úgy ismét zömül, ami megfelel a sűrűség minimum

utáni növekedésének.

Ha az 1.13. ábrára nézünk, a fenti gondolatmenetet

igazolni látjuk. Az a/ ábra a vezetőképességi maxi-íí
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mum előtti, cab/ ábra a maximumhoz közeli £ értékkel 

3ellenezhető üveg felületét ábrázolja. Ezen üvegekben 

□ég nincsenek szigetek. Homogén a felület, az előkészí

tés miatt keletkező lyukak kivételével /az előkészítés 

egyszerű kémiai maratás volt/. А с/ ábrán, amelyet a ve

zetőképesség! maximumhoz tartozó £ értéknél nagyobb £ 

jellemez, jól látható a szigetképződés.

Ш. is készítettünk elektronmikroszkóp segítségével ha

sonló felvételeket az elektromos mérésekhez használt 

üvegek felületéről, e az 1.13. ábrával megegyező ered

ményeket kaptunk, A vezetőképesség! maximumon túli 

üveg felületét is megvizsgáltuk, s a 2.14. ábrán lát

ható képet kaptuk.

2.14. ábra

A felvételen jól megfigyelhető a szigetek összeolvadása.
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Az aktivációs energiának az üveg összetételétől való

függése is megmagyarázhatónak látszik. A c <0,15 tar

tományon _c növekedésével csökkennie kell, hiszen a dy,

közötti potenciál-gát magassága4+ és V5+s ezzel a V

is csökken. A szigetek képződésekor forditott folya

mat játszódik le /W ismét nő/. W újabb csökkenését az

zal magyarázhatjuk, hogy ebben a tartományban a donor

nivók felhasadása miatt a hopping aktivációs energia

csökken.

W-nek az üveg összetételével való változását kvantita

tív módon most nem értelmezzük, mivel erősen túlnőne

ezen dolgozat keretein.

Eredményeink alapján megalapozottnak látjuk KENSER és

WILSOR azon feltevését, hogy a vezetőképességnek az

üveg összetételétől való függése elsősorban struktu

rális változások eredménye.
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3t jiektloaoe kapcsolási tulajdonsaik

vizsgálata 100 és 400 °K között

Az olvasztási kísérletekhez és a vezetőképesség! mé

résekhez készített üvegek mindegyikéből előállítottunk 

kapcsoló mintát Is oly módon, hogy az olvadékba két, 

egymástól ~G,1 - 0,3 távolságra levő huzalt dugtunk, 

amelyekre egy kevés anyag rádercedt, s ezután az elektró

dokat eltávolítottak az olvadókból. Vas, réz és Kanthal A1 

elektródokkal próbálkoztunk, s azt találtuk, hogy a réz 

és a Kanthal AX ofcmikus kontaktust ad, a vas pedig nem. 

Ezért az- előző két elektródát használtuk, e azt találtuk, 

hogy minden esetben ekvivalensek © kapcsolási jelenségek 

szempontjából.

A kapcsolási vizsgálatokat a 2.15. ábrán bemutatott 

összeállításban végeztük.

$ ikn ку}
У XY 

X író
1кп!=> lOOkn350V= Minta—(0)

2.15. ábra
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A mintát egy elektromosan fűthető réztömbre helyeztük.

A hőmérsékletet a mintára rászorított réz-konstantán

termoelem mérte. A fémtömb egy üveg dewarban foglalt

helyet úgy, hogy a tömböt folyékony nitrogénnel hűteni

lehetett.

A 2.15. ábrán látható К kapcsoló kikapcsolt állásában

vizsgáltuk a kapcsolási jelenségeket. К bekapcsolásával

a memória bekapcsolt állapotot romboltuk le, illetve a

P2 potencióméter nagy ellenállású állapotában К bekap

csolt állapota mellett végeztük a memória bekapcsolást.

A mintára jutó feszültséget a tápfeszültségre kötött po

tencióméter segitségével változtattuk. A minta áramát

egy X-Y iró Y bemenete mérte az 1 kn-os ellenálláson 

/illetve a P2 potencióméter-en/ eső feszültség formájá

ban. A minta feszültségét az X-Y iró X bemenete mérte.

Az X-Y iró az U-I karakterisztikát közvetlenül felraj

zolta. Ezen karakterisztikák pontosan ugyanazon alakúak

pozitív és negativ tápfeszültség esetén /a kapcsolási 

jelenségek függetlenek a feszültség polaritásától/.

Mi a továbbiakban az irodalomban szokásos módon csak a
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Az 1 ko-os ellenállás /P2 potencióméter/ és a minta fe

szültségét pontos digitális és mutatós műszerekkel is 

mértük, de ezeket az ábrán nem tüntettük fel.

A minták előállitási módja miatt a kapcsolási szál hosz-

sza reprodukálhatatlan és csak hozzávetőlegesen ismert

/a mintakészitéshez más módszer- nem állt rendelkezésünk

re/, ezért a mérési eredményeink többnyire kvalitativ

jellegűek. Ezért az üveg összetételének megadásától ezen

fejezetben eltekintünk. A bemutatott tulajdonságok min

den minta esetén hasonlóak, több üveg esetén is előáll

hat ugyanazon eredmény. A megadott feszültség és hőmér

séklet értékek csak a nagyságrendek érzékeltetését szol

gálják. Ennek ellenére jelentős értékük van vizsgála

tainknak, mivel uj jelenségeket sikerült megfigyelnünk. 

270 és 400 °K között mind küszöb, mind memória kap

csolás megfigyelhető az általunk vizsgált vanádiumfosz-

fát üvegeken. Egy jellemző küszöbkapcsolási karakterisz

tikát mutatunk be a 2.16. ábrán /X-Y iró után készült

az ábra/.

A küszöbfeszültség az első kapcsolás esetén kb. 20 %-kal
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ben már csak néhány szá-
/ zalékot változik. A kü-

szöbfeszültség 120-200 V',o

közötti érték, amely függ

a minta geometriájától0,5

/a vastagság növelésével

nő/, s az üveg _c értéké-°i 150 UM75

tői /ennek növekedésével

csökken/. A bekapcsolt2.16. ábra

állapot differenciális ellenállásának hőfoktényezője ne

gativ. Az off és on állapot ellenállásának aránya 100 és

1000 között van.

A kapcsolási feszültség és az U-I karakterisztika alak

ja függ a hőmérséklettől. A kapcsolási karakterisztika

alakját különböző hőmérsékleteken a 2.17. ábrán közöl

jük. A kapcsolási feszültség hőmérsékletfüggését a 2.18.

ábra mutatja.

Amikor a tápfeszültséget 250 V-ra állítottuk, és a min

tával egy 10 ^iP-os kondenzátort kötöttünk párhuzamosan, 

relaxációs rezgés lépett fel, amelyet oszcilloszkópon

figyeltünk meg.
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A kondenzátor 
Töl födik Kisül (kapcsolás)

t=2-5ms

T

2.19. ábra

A rezgés frekvenciája kb. 100-200 Hz-ig növelhető a

kondenzátor vagy P-^ értékének csökkentésével, azután 

leszakad a rezgés. A frekvencia változtatása alatt a

2.19. ábrán látható t idő nem változott lényegesen,

a mintától függően 2-5 ms volt.

Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy az általunk megfi

gyelt kapcsolási jelenség termikusán indukált /erre

utal a viszonylag hosszú kapcsolási idő és az U-I ka

rakterisztika alakja/ elektronikus eredetű /erre az

mutat, hogy nem minden elektróda anyag esetén jön lét

re kapcsolás/, azaz az 1.15. ábra c./ görbéjének felel

meg.

Memória kapcsolás is létrehozható a mintákon, ha a
-

___
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soros ellenállás értéke egy, az üveg összetételétől füg

gő értéknél /<1 kß/ kisebb /К kapcsoló bekapcsolt álla

pota a 2.15. ábrán/. Egy jellemző U-I karakterisztikát

a 2.20. ábrán mutatunk be.

A kapcsolási feszültség
/ ugyanúgy függ a hőmérsék-[mA]

lettől, mint a küszöbkap-150

csolás esetén. Ez a tény,
100

és a kapcsolási karakte

risztika alakja azt su-50

gallja, hogy a jelenség
0

20 U[V]0 10 az 1.15. ábra d./ görbé

jének felel meg. Az off

és az on állapot ellenál-2.20 ábra

lásának aránya itt is 100 és 1000 között van.

A bekapcsolt állapot ellenállásának logaritmuság 1000/T 

függvényében ábrázolva 310 °K hőmérséklet alatt egyenest 

kapunk. Ezen egyenes meredekségéből kiszámítva az /5/ 

vezetőképességi formulában szereplő aktivációs energiát,

azt találjuk, hogy ez az érték a minta alapanyagául szol

gáló üveg aktivációs energiájának kb. felee
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A memória on állapot ellenállása a hőmérséklet további 

növelésekor 35 és 68 °C között hirtelen lecsökken. Egy

jellemző karakterisztikát mutat a 2.21. ábra.

3,0
IgRи
2,5 -A/

.—■—■
—■—■

2,0
2,6 3,0 3,2 юооИз,<

2.21. ábra

Az a hőmérséklet, amelynél ez a változás /átmenet/ van,

annál kisebb, minél nagyobb az üveg P^O5 tartalma.

Ha a memória bekapcsolt állapotot hütjük, akkor el

lenállása növekszik. 200 - 240 °K között minden minta

esetén ismét előidézhetünk küszöb és memória kapcso

lást /2. kapcsolás/. Hangsúlyozzuk, hogy a minta be

kapcsolt állapota kapcsol újra. A küszöbkapcsolási fe

szültség kb. a fele a szobahőmérsékleten megfigyelt

1. kapcsolási feszültségnek. Egyébként minden érvényes,

■
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amit a szobahőmérsékletű küszöbkapcsolásról elmondtunk.

A memória kapcsolás lényegében ugyanolyan feltételek

esetén alakul ki, mint szobahőmérsékleten. A 2. memória

on állapot vezetőképességének aktivációs energiája kb.

harmada a szobahőmérsékletű off állapot aktivációs ener-

giájának.

Ha a mintát a 2. memória on állapotban melegítjük, ak- 

250 - 270 °K hőmérsékleten hirtelen a szobahőkor az,

mérsékleti off állapotnak megfelelő állapotba ugrik.

Tovább melegítve szobahőmérsékleten az 1. off állapot

ban lesz tehát az elem.

A 2. memória on állapotot kb. 110 °K-re hűtve ismét kü

szöb és memória kapcsolási jelenségeket figyelhetünk

meg. Egy jellemző küszöbkapcsolást a 2.22. ábrán muta

tunk be.

A /3./ küszöbkapcsolási feszültség 20 - 40 V között van,

egyébként a kapcsolás minden tulajdonsága hasonlit a

szobahőmérsékletű esethez.

A /3./ memória kapcsolás az 1.-vel azonos feltételek

mellett alakul ki. A3, memória on állapot aktivációs

energiája valamivel kisebb a 2. on állapot hasonló
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adatánál. A3, memória on állapot melegítés hatására 

kb. 200 °K környékén eltűnik, s a minta az 1. off ál

lapotba ugrik.

A leirt három kapcsolási fokozat reprodukálhatóan meg

ismételhető.

Eredményeinkből az a következtetés adódik, hogy az

általunk talált kapcsolási jelenségek az 1.15. ábra

c*/ és d./ folyamatának feleltethetők meg mindhárom

kapcsolási szakaszban.

A memória kapcsolás közben nem kristályosodhat az

anyag a kapcsolási szálban, mivel a DTA analízis és
m
í___
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a kristályosítási vizsgálatok szerint 400 °C alatt

még hosszú hőkezelés esetén sem kristályosodik az

üveg Ql3, 14]* A kapcsolás során ilyen magas hőmérsék

let nem állhat elő /különösen folyékony nitrogénben

nem/.

Véleményünk szerint a kapcsolási szálban folyó áram

4+és annak hőhatása együttesen felszakitja a V ion

és a PO^ tetraéder kötését, 

kulnak ki /a V^+ 

állapotban elfoglalt helyzetét/, s ezekből áll össze

Torz VgO^ struktúrák ala-

ion igyekszik felvenni a kristályos

és 3. memória kapcsolásnál eza kapcsolási szál. A 2.

a szál tovább épül.

Ez megmagyarázza az 1. memória bekapcsolt állapot 

35 - 68 °C közötti hirtelen ellenállás változását,

ugyanis ez nem lehet más, mint a V20^-nek a PO^ 

raéderek által perturbált Mott átmenete, félvezető-fém 

amely kristályos VgO^-ben 68 °C-nál van. 

Állításunkat alátámasztja REGAE és DRAKE £47]] ered

ménye, miszerint egy 75 mól % V20^ ~ 25 mól % P20^ 

alapösszetételü 50 p. vastag üvegréteg esetén /itt 

már elektronikus eredetű a kapcsolás/ a küszöbkapcso-

tet-

átmenet,
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lási feszültség lineárisan csökken a hőmérséklet növeke

désével úgy, hogy a 0 V-ra extrapolált hőmérséklet 68 °C. 

A szerzők eredményeiket előzetesen elektromosan formált

mintákon kapták /valószinüleg ők is tartalmú szálat

alakítottak ki ezen módon/. Kézenfekvő tehát az a felte

vés, hogy ez a kapcsolás tulajdonképpen egy elektromos

térrel stimulált Mott átmenet.

1
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III. KÖVETKEZTETÉSEK

A vanádiumfoszfát üvegek a komponensek összeolvasz

tása előtt V^O - ?2°5 alapösszetételüek. Az olvasztás 

során a vanádiumpentoxid hőbomlással a foszforpentoxid
2 5

segítségével redukálódik. A redukció kb. 1 óra alatt

teljesen lezajlik, ha közben az olvasztási hőmérséklet

nem változik. A redukció az olvasztási hőmérséklettől

függ úgy, hogy a c érték logaritmusa a hőmérséklet 

reciprokával arányos. 1473 °K olvasztási hőmérséklet

felett a redukált vanádium ionok kapcsolatba lépnek 

egymással. A V^+ ionok V^+ ionokká /és csakis azokká/

redukálódnak olyan alapösszetétel esetén, amelyek

legfeljebb 45 mól % foszforpentoxidot tartalmaznak.

A redukció során kialakuló £ érték logaritmusa arányos

az olvadék foszforpentoxid tartalmával.

A vanádiumfoszfát üvegek tehát három komponensüek,

V2°4 ~ v2°5 “ ?2°5 összetételüek. Szerkezetük olyan, 

hogy benne a V^+ ionok a V20^ kristályban elfoglalt 

helyükhöz hasonló helyzetben vannak. A V^+ ionok
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helyzete hasonló a V^+ ionokéhoz, de az apex oxigén egy 

PO^ tetraéderhez kapcsolódik. Egy tetraéder csak egy 

V^+ ionnal van kapcsolatban.

A vanádiumfoszfát üvegekben az elektromos vezetőképessé-

gi folyamatok hőmérsékletfüggése a hopping mechanizmussal

irhátó le.

Egy adott alapösszetétel esetén a vanádiumfoszfát üvegek

vezetőképessége, magas hőmérsékletű aktivációs energiája,

sűrűsége és más fizikai tulajdonságai függenek a £ érté

kétől. A vezetőképesség és a sűrűség _c növekedésekor át

megy egy maximumon és egy minimumon. Az aktivációs ener

gia minimum ott, ahol a vezetőképesség maximumon megy át,

és forditva. A vezetőképességi maximum helye nem a hopping

mechanizmus alapján számolt c = 0,5 értéknél van, hanem

c = 0,1 és 0,2 között. Ennek, és a vezetőképesség, a sű

rűség és az aktivációs energia fent leirt c függésének 

oka az üveg mikrostrukturájában keresendő, abban, hogy 

a V^+ és V5+ ionok a 0,l<c<0,3 tartományban a c>0,17

esetén nem keverednek egymással.

A vanádiumfoszfát üvegekben 0,1 - 0,3 mm mintavastagság

esetén termikusán indukált kapcsolási jelenségek figyel-
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hetok meg. Ha a kapcsolási energia bizonyos értéket meg

halad, memória kapcsolás következik be. A memória on ál

lapot ellenállása 35 és 68 °C között Mott átmenetet mutat.

Ez arra enged következtetni, hogy a memória bekapcsolás 

során a kapcsolási szálban a V^+ ionok és a PO^ tetra

éderek kötése felszakad a szálon átfolyó áram és annak

hőhatása következményeként. A kapcsolási szálat az igy

kialakult V20^ szerkezetek sora adja.

Az elektronikus eredetű kapcsolás ezen üvegek esetén

egy elektromos térrel stimulált Mott átmenet.
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IV. ÖSSZEFOGLALÁS

A vanádiumfoszfát ügeken végzett vizsgálataink ered

ményét az alábbiakban foglalhatjuk össze:

- Különböző olvasztási idő és hőmérséklet mellett ál

lítottunk elő különböző foszforpentoxid tartalmú vaná

diumfoszfát üvegeket*

4+ tartalmának megállapitására kémiai ana-- Az üvegek V

liziseket és ESR vizsgálatokat végeztünk.

- Meghatároztuk a vanádium ionok redukciójának feltéte

leit különböző alapösszetétel, olvasztási idő és hőmér

séklet esetén.

- Meghatároztuk, hogy adott V^+ tartalmú és alapösszeté-

telü üvegek előállításához milyen olvasztási idő és hő

mérséklet szükséges.

- Röntgendiffrakciós és DTA vizsgálataink alapján meg

állapítottuk, hogy az általunk előállított üvegek /a 

P20^ tartalom 10 és 55 % között volt/ teljesen amorf

rendszerek.

- Előállítottunk 75 mól % V20^ - 25 mól % P205 alapösz-
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szetételü, 0,1 és 0,3 közötti _c értékkel jellemezhető

üvegeket, amelyekből 1-3 mm vastagságú, 5-Ю mm átmérő

jű korongokat készítettünk az elektromos mérések céljai

ra. A korongok két oldalát arany elektródokkal láttuk

el.

- Meghatároztuk ezen üvegek elektromos vezetőképességét 

2,8 °íT1-nél.

- Mértük a magas hőmérsékletű aktivációs energiát, az

üvegek sűrűségét, és meghatároztuk az átlagos vanádium

ion távolságokat.

- Megállapítottuk, hogy a vezetőképesség, az aktivációs

energia, és a sűrűség c növelésekor átmegy egy maximumon

és egy minimumon. A vezetőképesség és a sűrűség azonos

jelleggel változik. Az aktivációs energia maximális ott,

ahol a vezetőképesség minimumon megy át, és forditva.

- Megállapítottuk, hogy a vezetőképesség, az aktivációs

energia és a sűrűség c függését az üveg mikrostrukturá-

lis változásai okozzák.

- Megállapítottuk, hogy a vezetőképesség és az aktivá

ciós energia kapcsolatát legalábbis jellegében jól Ír

ja le a hopping mechanizmus alapján a vanádiumfoszfát

üvegekre adott vezetőképességi formula.s*
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- Az olvasztott üvegbe helyezett két elektródára ráder

medt anyagszemcse formájában kapcsoló mintákat készítet

tünk.

- Az elektromos kapcsolási tulajdonságokat vizsgáltuk 

100 és 400 °K között, s megállapítottuk, hogy 0,1-0,3 mm 

elektróda távolság esetén termikusán indukált elektroni

kus kapcsolás történik.

- Megállapítottuk, hogy a kapcsolási energiától függően

küszöbkapcsoló vagy memória kapcsoló a minta. A memória 

on állapot ellenállása 35 és 68 °C között Mott átmenetet

mutat.

- Megállapítottuk, hogy az ezen üvegek esetén az iroda

lomban leirt elektronikus kapcsolás nem más, mint egy

elektromos térrel indukált Mott átmenet.

A
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