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BEVEZETES

Az irodalomban viszonylag kevés munkát találunk, 

amelyek a természetes ásványok elektromos és fotoelektro- 

mos sajátságairól számolnak be és tulajdonságait vizsgál
ják annak ellenére, hogy ezen vizsgálatok nagy jelentősé
gűek lehetnek geofizikai és petrokémiai kutatásoknál. A 

természetes ásványokra vonatkozó munkák elsősorban kémiai 
össze tételük és kristályszerkezetük meghatározásával foglal
koznak í1, 2, 3, 4, 5» 6] .A fenti megjegyzések érvénye
sek az igen ritkán előforduló szulfosó ásványokra és az eb
be a csoportba tartozó gratonitra is. Közel 100 szulfosó

tet!?s-éc ogzakt kristályszerkezetének ismeretében Eov/acki 
[7, 8] szerkezet szerinti klasszifikációt állitott fel a 

szulfosókra vonatkozóan. E szerint a szulfosók épitőelemei 
a koordinációs számtól függően különböző módon kapcsolód
hatnak egymáshoz. Például a gratonitnál /Pb^As^S-^/ megál
lapították [ 9] , hogy a szerkezetében fémes és kovalens kö
tések egyaránt előfordulnak, amelyek meghatározók lehetnek 

az anyag elektromos vezetésében. A gratonit szerkezeti ana
lízisével kapott eredmények alapján célszerűnek és indokolt
nak láttuk, hogy részletesen tanulmányozzuk a gratonit e- 

lektromos, fotoelektromos és dielektromos alapvető saját
ságait, amelyek az irodalomból hiányoznak és jó alapot je
lenthetnek ь többi szulfosó hasonló tulajdonságainak felde- 

ritésében.
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A doktori értekezésben célul tüztük ki, hogy a 

gratonitból egykristály- és polikristály mintákat előállítva, 

meghatározzuk az elektromos vezetőképességének hőmérséklet
függését, a fotovezetőképességének a hullámhossztól, az al
kalmazott külső elektromos térerősségtől és a hőmérséklet
től való függését, továbbá megadjuk alapvető dielektromos 

sajátságait. A kapott eredmények értelmezését kapcsolatba 

hozzuk a szerkezeti jellemzőkkel.
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1. ELMÉLETI RÉSZ

1.1 A GRATONIT KRISTÁLYSZERKEZETÉRŐL

Az ólom-arzén szulfosók /jordanit, dufrenoysit, 

rathit II, baumhauerit, gratonit/ közül a gratonitról isme
retes, hogy nem higroszkópikus, nem tartalmaz kristályvi-

törékeny, keménysége 2,5, sűrűsége 6,22 lCpzet, nem hasad, 
kg/m^ és igen ritka természetes ásvány, mint általában a
többi szulfosó is. A gratonit lelőhelyei közül a legfonto
sabbak: Cerra de Pasco /Peru/, Wiesloch /NSZK/ és Rio Tinto 

/Délspanyolország/.
Mint már említettük sokféle szulfosót ismerünk 

és kristályszerkezetük ismeretében W. Nowacki és társai szer
kezetük szerinti klasszifikációjukat megadták és e klasszi
fikáció alapján megállapítható, hogy milyen szulfosók lé
tezhetnek. Nowacki geometriai klasszifikációja szerint a 

szulfosók általános képlete

В C , У z *A1x1A2x2

ahol az első komponens A^, kis koordinációsszámú /2, 3, 4/, 

a második komponens A2 nagy koordinációszámú /6, 7, 8, 9/, 

egy vagy két vegyértékű fém, a harmadik komponens B, arzén, 
antimon vagy bizmut, a negyedik komponens C pedig kén /rit
kább esetekben szelén vagy tellur/ lehet, az x^, x2, у és 

z egész számok, az előforduló elemek multiplicitásait je
lentik.
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Az és A2 közül előfordulhat, hogy csak az egyik létezik. 

Nowacki klasszifikációja szerint a szulfosók hat csoportba 

oszthatók a f = —~

az arzén ás a kén atomok AsS^ piramisokat, vagy AsS^ 

édereket alkotnak, amelyek a különböző értékeinél különbö

ző képpen kapcsolódnak egymáshoz. A gratonitnál 4=Я"<Р=“ 3 és 

a klasszifikáció szerint olyan csoportba tartozik, amelyre 

hogy az AsS^ piramisok egymással közvetlenül nem 

kapcsolódnak és az ásvány olyan kén atomokat is tartalmaz, 

amelyek az arzén atomokhoz nem kötődnek.

A gratonit hexagonális kristályrendszerben kris

tályosodik. Az elemi cella rácsállandói:

hányadostól függően. A szulfosóknál pl.

tetra-

j ellemz".

7,807 Í 0,006 Ä .7? ± 0,014 S1 ry
X I *a - c -;

A kristály sűrűségéből /6,22 10^ kg/m^/adódik, hogy az ele

mi cella három Pb^As^S^ egységet tartalmaz.

A gratonit kristályszerkezete kristálytanilag két 

különböző ólom, két különböző arzén és négy különböző kén 

atomot tartalmaz. Mindkét ólom atomot hét-hét kén atom ve

szi körül, tehát koordinációs számuk hét. Az ólom-kén tá

volságok 2,78 S és 3»44 S. között vannak [9] • Az egyik ólom 

atom koordinációs poliédere egy szabálytalan ötszögü bipi- 

ramis, amely csúcsain a hét kén atom van elhelyezve. A má

sik ólom atom koordinációs poliéderéi úgy lehel leirni, mint 

egy négyzetalapú piramist, melynek csúcsain kén atomok van

nak és amely alapjával szemben még két kén atom helyezkedjek^
%él. уй52. *0#

*
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Az ólom atomot koordináló kén atomok közül ez utóbbiak van

nak legtávolabb /3,44 £/.
Mindkét arzén atom koordinációs poliédere trigoná- 

lis piramis. A piramis csúcsán helyezkedik el az arzén atom. 
Az arzén kén távolságok középértéke /2,28 %./ csak kevéssel 
tér el az arzén-kén kovalens kötéstávolságtól, amely 2,25 S.

[10] . Az arzén-kén piramisok egymással nem kapcsolódnak,
= 3,75 aránykénmint ahogy annak lennie kell a f = 

nál, összhangban Nowacki klasszifikációjával.
arzén

A kén atomok koordinációs poliéderei szabálytalan

négyzetes piramisok. Három kén atomnál a négyzet alapjait 

ólom atomok képezik és a piramis csúcsain arzén atomok van
nak. a negyedik kén atomnál a piramis csúcsán is ólom atom 

helyezkedik el.
A kötéseknek az elemi cellában való eloszlása min

den irányban egyenletes, és ez magyarázza a gratonit hasa
dásának teljes hiányát.

1.2 POLARIZÁCIÓS JELENSÉG SZILÁRD TESTEKBEN

Az elektromos egyenáramú vezetőképesség vizsgála
tát, azaz mérését és értelmezését, a nagy ellenállású anya
gokban megnehezíti a polarizációs jelenség fellépése. Ez 

esetben az áramerősség a külső egyenfeszültség rákapcsolása 

után erősen függ az időtől, azaz ha a mintára U egyenfeszült- 

eéget kapcsolunk az I áram a t idővel egy állandó IQ ér
tékig csökken /1. ábra 1-es görbe/.
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■

Io

t

. V

1. ábra

Az áramerősség időbeli változása egyes nagy ellen
állású anyagokban, adott külső feszültség mellett

Ha a külső feszültség rákapcsolása után az I változását
A

eredményező folyamat gyorsan játszódik le, akkor a regisz
tráló nem tudja követni a valódi változást /1. ábra 2-es

A fenti változás akkor tapasztalható, ha a hőmér
séklet anyagtól függően nem magas. Az áramcsökkenés külön
böző anyagoknál különböző mértékű lehet; gyakran tapasztal
ható, hogy IQ nagyságrendekkel kisebb mint az az áramerős

ség, amelyet a feszültségbekapcsolás pillanatában mérnénk.

görbe/.

A jelenséget 1910 körül kezdték tanulmányozni; különösen 

jelentősek e téren Ioffe eredményei [ 11; 264. oldj. 

Megállapították, hogy a jelenség tanulmányozását megnehe-
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ziti az idő mérésének bizonytalansága, vagyis a bekapcsolás 

pillanatának pontos meghatározása, amint erre az 1. ábrá
val kapcsolatban utaltunk.

Az áram csökkenésének oka általában a mintában fel
lépő a külső feszültséggel ellentétes irányú polarizációs 

feszültség /polarizációs jelenség/, ami különböző okokra ve
zethető vissza. Esetünkben a gratonit nagy fajlagos ellen
állású, félvezető jellegű anyag, amelynél az áramcsökkenés 

legvalóezinübb oka a mintában fellépő töltésfelhalmozódás. 
Vagyis a mintában mikroszkópikus vagy makroszkopikus inho
mogenitások azt eredményezik, hogy az elektródok nem tudják 

zavartalanul elvezetni és bevezetni a töltéshordozókat, e- 

? ir+ában tértöltés alakul ki. A cértöltés elektromos 

tere erősen lecsökkenti vagy meg is szüntetheti a mintán 

átfolyó áramot.

/ór.

A töltésfelhalmozódás az anyagoknál többféle ter
mészetű lehet; a legfontosabbak:
1. világosan kifejezett inhomogenitások /pl. kétrétegű szer

kezet/,
2. térfogati töltéshalmozódás, mikro-inhomogenitások miatt,
3. töltéshalmozódás /szennyezés ionjainak felhalmozódása, 

kémiai változás az elektródmenti rétegekben.
Egy adott minta esetében melyik fent felsorolt 

töltésfelhalmozódás áll fenn, ez megállapítható, ha tanul
mányozzuk a mintában a potenciál eloszlását az elektródok 

között. He tértöltés nincs, természetesen a potenciálelosz

lás az elektródok között lineáris és a térerősség a minta
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minden pontjában állandó érték. Ha az áram áthaladása közben 

tértöltés halmozódik fel a potenciál eloszlása az elektródok 

között megváltozik. A minta egész vastagságában való töltés- 

eloszlásnál /a felsoroltak közül a második eset/ a g töltés- 

sürüséget a Poisson egyenlet felhasználásával könnyen össze
függésbe hozhatjuk az U feszültséggel,illetve potenciállal:

S2u 4 % /1/ee

ahol x az egyik elektródtól mért távolság, a a minta dielek- 

tromos állandója. Tegyük fel, hogy a e töltéssürüség állan
dó a minta egész vastagságában. így integrálással az alábbi 
egyenleteket kapjuk:

ó2 U /2/= C j

b и /3/= Cx + ,
6 x

i- Cx2 /4/U = + C^x + C£T

Ez alapján a potenciáleloszlás alakja parabola /2. ábra/. 

Negativ töltéshalmozódás esetén a görbe alakja a 3. ábrán 

látható. Ha a mintában kétfajta töltés egyidejűleg halmo
zódik fel, akkor a potenciál eloszlást a 4. ábra szemlél
teti [ 11] . A valóságban a minta egész térfogatában a tér- 

töltéssürüség nem állandó, igy annak gradiense sem, azon-.
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kivül töltésdiffúzió is fellép, ezért a rajzolt görbék csak 

jó közelítései a valóságnak.

£

A? elektródok közötti potenciáleloszléa egy adott mintában
pozitív tértöltés esetén

к

tи

ó +x

3. ábra
Az elektródok közötti potencióleloszlós egy adott mintában

negativ tértöltés esetén
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i.

и

6

5. ábra4. ábra

Az elektródok közötti potenciáleloszlás egy adott mintában
-

Ha a tértöltés a vékony elektródmenti rétegekben 

halmozódik fel, akkor a potenciáleloszlás menete olyan mint 

az 5. ábrán, ahol gyakorlatilag az összpotenciál a elek

tródmenti rétegen esik. Az U = f/х/ függvénynek a lineáris

tól való eltérését azok a szekunder jelenségek is okozhat

ják, amelyek a kristálynak az elektródokkal való érintke

zésénél játszódnak le. Több helyen tárgyalják azt az ese

tet, amikor egyes dielektrikumoknál az elektródok között 

potenciálesés a meghatározó [ll, 12 ] .

Megállapították, hogy az áramesés mértékét tisztaság/ 

szerkezeti szimmetria mértéke és a hőmérséklet határozza 

meg. Ez alapján az anyagokat különböző csoportokba osztot-
*■ -

ták. Ezek közül egy csoportot emelünk ki,a csekély szim

metriát mutató kristályokat, amelyeknél az áramesés jelen-
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tos, a töltéseloszlás a térátrendeződés miatt bonyolult#
Felvetődik a kérdés, mit értünk az elektromos e- 

gyenáramú vezetőképességen azoknál az anyagoknál, amelyek
nél a feszültség bekapcsolása után az áramerősség az idő 

folyamán csökken, azaz polarizációs jelenség lép fel# Ha az 

áramerősség pillanatnyi értékét /I / a külső feszültséggel

osztjuk változó elektromos vezetőképesség értéket kapunk,

amelyet a minta effektiv vezetőképességének nevezzük# Ez a 

meghatározás váltakozó feszültség esetén tarthat számot ér
deklődésre és a dielektromos jellemzők meghatározásánál 
használható fel#

Azt az áramerősséget, amely már nem függ az idő
től /az 1, ábrán I -val jelölve/ maradékáramnak szokás ne
vezni. Az I segituégével kiszámitott vezetőképességet, vagy 

ellenállást maradék elektromos vezetőképességnek vagy mara
dék ellenállásnak nevezzük. Gyakorlati jelentősége éppen en
nek az ellenállásnak van, mert a technikai dielektrikumok 

nagy részénél az áram a bekapcsolás után néhány perc múlva 

felveszi egyensúlyi értékét.
Ha azonban definiálunk egy "valódi" ellenállást, 

amely csak a rétegek vezetőképességétől és vastagságától 
függ és a kezdeti áram alapján kiszámítható lenne, akkor ez 

a mennyiség jellemezné az anyagot. A kezdeti áram megmérése

azonban igen nehéz, igy a valódi ellenállás közvetlen meg
mérése általában nehezen valósítható meg. így kézenfekvő 

a következő definíció:
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A tértöltés felhalmozódása a dielektrikumban a külső tér
rel ellenkező irányú teret létesités az általa okozott po
tenciálesést P polarizációs feszültségnek nevezik. Ekkor 

a szilárd dielektrikumban az áramerősséget a következő ösz- 

ezefüggés határozza meg:

U - P /5/I )
Rvx

ahol Ry a dielektrikum valódi ellenállása, U amintára kap

csolt külső egyenfeszültség. Az I maradékáram P polarizá

ciós feszültség maximális értékének kialakulásakor lép fel, 

igy U - Pmax /6/= Ev

Ha a minta kezdeti RQ ellenállása úgy tekinthető, mint va
lódi ellenállás

U U /7/I )Rmax v
a /6/ és /7/ alapján:

IIU max ./8/= UP = U - I R о v = U Imax maxmax

kiszámítható.és IQ értékeinek ismeretében P 

A minta valódi ellenállása, amelyet az /5/ ösz-

Tehát I maxmax

szefüggés definiál és amely az időtől és a feszültségtől 
függ, továbbá a hőmérséklettől is, összefüggésbe hozható
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a minta dielektromos paramétereivel, ezért a vezetés mecha
nizmusának meghatározása szempontjából jelentős mennyiség.

A valódi ellenállásból számitjük a valódi vezető- 

képességet, melynek kiszámításához meg kell mérni a minta 

geometriai adatait, a rákapcsolt feszültséget»valamint a 

polarizációs feszültséget a P-t. A P kísérleti meghatáro
zásának egyik módja azon alapul, hogy megmérjük a stacioná
rius áramot a külső feszültség megváltozása /csökkentése/ 
előtt és közvetlen utána. Ha a feszültséget hirtelen vál
toztatjuk meg,- akkor az az áram ugrásszerű megváltozását 
eredményezi, azonban a polarizációs feszültségnek még nincs 

ideje megváltozni. Ekkor

h ui - p 
= u2 - p /9/>

ahol 1^ az áram telitési értéke feszültségnél, Ug ■*= 

a csökkentett feszültség értéke, I2 pedig az áramerősség 

értéke közvetlenül a feszültség megváltoztatása után. A 

/9/-ből a P-t kifejezve számítjuk az értéket.
A valódi elektromos ellenállás és vezetőképesség 

definícióját ismerve, általában azt mondhatjuk; ha t idő
pontban a mintán a feszült ü /t//általában a feszültség 

lehet váltakozó is/ akkor a mintán átfolyó áramerősség i
Л

kifejezhető a következő alakban:

U1

dP*/t/F
av • ü /*/ + Si /10/i dx
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ahol P* /t/ egységnyi térfogat dipólus momentuma a t idő
pontban, P a minta felülete d a vastagsága és o' a valódi 
elektromos vezetőképesség* A zárójelben az első tag a ve
zetés, a második az eltolódási áramot adja* Az elektromos 

polarizáció P* /t/ az U /t/ feszültséggel arányos és a die- 

lektromos állandó valamilyen függvénye* Tehát

P*/t/ = f ( £/t/ , U /t/ ] . /11/

A P*/t/ időszerinti differenciálhányadosa tehát felirható:

&f [g/t/]é> U/t/dP/t/ = f [ e /t/ ] -p: /12/+ U /t/ ótdt

Tehát az i áramerősség a t időpontban kifejezhető:
Jí.

+ A/t/U/t/J,/13/±x = и/t/ + f [ £ /t/ ] dU/t/
dt

df f 6 /t/J /14/A /t/ =ahol dt

A /13/ összefüggés zárójelében az első tag a vezetési ára

mot adja és az anyag vezetési mechanizmusára adhat infor

mációt; összefüggésbe hozható a töltéshordozók koncentráció

jával és mozgékonyságával. A zárCujlben a második tag a 

váltakozó feszültség alkalmával jut kifejezésre és a minta 

kapacitásából határozhatjuk meg. A zárójel harmadik tagja 

az eltolási áramának azt a részét jelenti, amely a dielek- 

tromos állandó változásából a feszültség hatására lép fel,
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tehát ez a tag a polarizáció forrása és igy polarizációs 

áramnak nevezzük.
A dipólus polarizáció elméletét Debye dolgozta 

ki. Ennek alapján mondhatjuk, hogy az áram, amely a dipólusok 

rendeződéséből ered, állandó külső feszültség esetén, ex
ponenciális törvény szerint változik. Mivel a valóságban a 

legideálisabb dielektrikum sem tekinthető homogénnek, ezért 

a tapasztalat szerint az áram időbeli változását pontosab
ban a Curie formula [11] Írja le. Vagyis az

I = Is t“n /15/x

vagy a megváltoztatott alakja:

I = I* /t + t/“n,
A v

/16/

ahol Is, t és n konstansok, о
Az egyenáramú vezetőképességnek az időbeli vál-

<
tozását a feszültség bekapcsolása után a következő össze

függés adja meg [12] :

сг/t/ = at~n + tro, /17/

ahol t az idő, сг/t/ a vizsgált anyagnak az időtől függő 

pillanatnyi elektromos vezetőképessége, a és n anyagi mi
nőségtől függő állandók és <T az egyensúlyi elektromos 

vezetőképesség. A tapasztalat szerint az n értéke az 

anyagi minőségtől függően 0,3-= n—=1,2 közötti értéket ve

het fel.
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t
Meg kell emliteni, hogy az egyensúlyi vezetőképesség beál
lása után a külső feszültséget kikapcsolva és ezzel egyi

dejűleg az áramkört zárva, ellentétes irányú áramot észle
lünk, amelynek értéke szintén hatványfüggvénynek megfele
lően éri el a zérus értéket. Ezt a változást a következő 

egyenlettel lehet leirni:

£■

-
f

I
сг’/t/ = -a’t“11* /18/ “•

ahol a* és n’ a /17/ egyenletben szereplő állandók megfe
lelői. A fent leirt folyamatokat az áram időbeli változá

sát a 6. ábra szemlélteti.

I

6. ábra
Az áramerősség időbeli változása a mintában a külső feszült
ség bekapcsolása után, valamint az ellentétes irányú árame
rősség 1dőbel_ változása a külső feszültség kikapcsolása

után
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Az egyensúlyi áramerősség /IQ/, illetve vezetőképesség / cfQ/ 

beállásának menete és időtartalma, сг/t/, valamint a kialakult 

polarizációs feszültség megszűnésének menete, 
mind elvi mind gyakorlati szempontból fontos anyagjellemző.
A 6. ábra alapján megállapitható, az

a’/t/,

ridt = Q, vagyis
t-r

ez a külső feszültség hatására a mintában felhalmozódott 

töltésmennyiség.

1.3 AZ EGYENÁRAMÚ ELEKTROMOS VEZETŐKÉPESSEG HŐMÉRSÉKLET-
FÜGGÉSE

A szilárd anyagok /félvezetők és szigetelők/egyik 

legfontosabb elektromos jellemzője az elektromos vezetőké
pesség és annak hőmérsékletfüggése. A klasszikus félvezetők
nél alkalmazható sávmodell alapján a fajlagos vezetőképes
ség hőmérsékletfüggését a töltéshordozók mozgékonyságának 

és koncentrációjának hőmérsékletfüggése határozza meg. A 

legtöbb nagy ellenállású anyag, szigetelő és félvezető ál
talában szennyezett és igy nemcsak egytipusú töltéshordozó
val rendelkezik, amelynek az a következménye, hogy a veze
tőképesség hőmérsékletfüggése lgcr-l/T ábrázolásban több 

lineáris szakaszból áll, valamint a vezetőképesség a hőmér
séklet növelésével bizonyos tartományban csökkenhet is*
Az utóbbi csökkenésnek az a magyarázata, hogy az adott hő- 

mérsékleti intervallumban a fizikai szerkezet megváltozik.

a már emlitett egyensúlyi vezetőképesség, amely a nagy el
lenállású anyagoknál lép fel, általában az Arrhenius össze-
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függést követi, igy a félvezetők vezetőképességéhez hason
lóan exponenciálisan függ a hőmérséklettől és a következő 

kifejezéssel adható meg;

/о/ )ДЕ /19/сг/Т/ = o' exp - )“ 2kT

ahol сг/Т/ az egyensúlyi vezetőképesség, ДЕ a vezetés ak
tiválási energiája, к a Bolzmann állandó, T az abszolút 

/о/
hőmérséklet, Oq a vezetőképesség vételen hőmérsékletre ex- 

trapclált értéke» A lg o' - ábrázolásban, tehát a leg
több esetben bizonyos hőmérséklet tartományban egyenest, 
illetőleg egyenes szakaszokat kapunk. Acr/Т/ egyenes szaka
szának meredekségéből а ДЕ aktiválási energia közvetlenül 
meghatározható, amely az anyag egyik fontos elektromos jel
lemzője. Szigetelőknél ez néhány eV, félvezetőknél 0,1-2 eV 

közötti érték. Mint már említettük is gyakran az Arrhennius 

görbén törést, több lineáris szakaszt figyelhetünk meg. A 

vezetőképességnek alacsony hőmérsékleten van egy kis aktivá
lási energiájú szakasza, amely a sekély szennyezési nívók 

jelenlétével magyarázható, vagy egyes szigetelőknél az elek
tromos vezetési tulajdonságok változásával.

Meg kell jegyezni, hogy a polarizációs jelenség 

által okozott - az 1.2 fejezetben definiált - , a külső fe
szültség bekapcsolása utáni különböző időpontokban mért O'/t/ 

pillanatnyi vezetőképesség hőmérsékleti függése általában 

nem követi az Arhennius összefüggést.
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1#4 AZ EGYENÁRAMÚ ELEKTROMOS VEZETŐKÉPESSEG FESZÜLTSÉGFÜGGÉSE

Az egyensúlyi egyenáramú elektromos vezetőképessé
get a gyakorlatban feszültségtől függetlennek szokás tekin
teni# Ez a klasszikus félvezető és szigetelő anyagok több
ségére megengedhető, mert Ohm törvényétől csak nagy feszült
ségek, illetve térerősségek esetén van eltérés# A nagy szeny- 

nyezettségi fokú félvezetőknél azonban már viszonylag kis 

térerősségeknél /1(P - 10^ V/cm/ sem független az elektromos 

vezetőképesség a külső feszültségtől# Obm törvényétől rend
szerint pozitiv irányban van eltérés, vagyis a feszültség

növelésével az áram a lineárisnál gyorsabban nő# Az eltérés

fő oké ex, hogy a minta belsejében az elektromos tér nem ho
mogén; valamint az elektródokból töltések kerülnek az anyag
ba# Ez a kérdés a kísérleti eredmények értékelése szempont
jából igen lényeges, mert nyilvánvalóan nem mindegy, hogy a 

kapott egyensúlyi vezetőképesség az anyagban lévő, vagy pe
dig kívülről, az elektródból injektált töltéshordozóktól 
ered# Elérhető, hogy a vezetőképességet elsősorban csak az 

injektált töltéshordozók eredményezték# Ilyen esetben a 

kialakuló áramot a szigetelő, vagy a félvezető 

elektród felülete mentén képződő tértöltés korlátozza. Az 

eddigi vizsgálatok alapján az az elképzelés alakult ki, hogy 

a legtöbb szigetelő anyagban és nagy ellenállású félveze
tőben a töltéshordozók mozgásba hozásához /aktiválásához/ 

szükséges energia túlságosén nagy a hőenergiához képest, 

a vezetőképesség nagyrészt nem az anyagban keletkező, hanem

anyagban az



20 -

az elektródból nyert töltéshordozóktől ered# így az elektród

anyaga lényeges, és annak megfelelő kiválasztásával csak 

elektronokat vagy csak lyukakat lehet anyagba juttatni és 

tanulmányozni az u#n. tértöltés korlátozta áramokat. Az 

anyagba emittált töltéshordozók nem mind érik el a szemköz
ti elektródot; egy részük az anyagban levő fizikai vagy ké
miai hibahelyekbe - csapdákba - befogódnak. A csapdák ener
giaszintjei a tiltott savban egy bizonyos eloszlás szerint 

helyezkednek el, és ezen eloszlás meghatározásához kapunk 

információkat a tértöltés korlátozta áramok vizsgálatából.
A csapdák jellege és a csapdába való befogás folyamata a 

feszültség-áram karakterisztikák alapján vizsgálható, ha 

megfelelő emittáló elektródot alkalmazunk.
A kontaktusnak az elektród és a minta között ohmikusnak kell 
lennie, azaz többségi töltéshordozókból akkumulációs réte

get kell létrehozni az anyagban az elektródot képező fém

szomszédságában /hasonlóan az elektroncsöveknél alkalmazott 

izzó katódhoz/. Lényegében, ha a kontaktust képező fém ki
lépési munkája kisebb mint a nagyellenállású mintáé, akkor 

elektronok, ha nagyobb, akkor lyukak kerülnek a mintába, 

mivel a termikus egyensúly beállása folyamán a Permi szintek . 
folytonossága alakul ki. Első esetben külső tér hiányában, 

az elektronok az elektródból indulva az anyagban halmozód
nak fel és igy pozitív töltés képződik az elektród-anyag 

határ felületén, második esetben az elektronok az anyagból 
indulva az elektródnál halmozódnak fel, igy egy pozitív töl-
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az elektródból nyert töltéshordozóktől ered. így az elektród

anyaga lényeges, és annak megfelelő kiválasztásával csak

juttatni éselektronokat vagy csak lyukakat lehet anyag 

tanulmányozni az u.n. tértöltés korlátozta áramokat. Az

anyagba, emittált tcltéshordozók nem mind érik el a szemköz

ti elektródot; egy részük az anyagban levő fizikai vagy ké

miai hibahelyekbe - csapdákba - befogódnak. A csapdák ener

giaszintjei a tiltott savban egy bizonyos eloszlás szerint 

helyezkednek el, és ezen eloszlás meghatározásához kapunk 

információkat a tértöltés korlátozta áramok vizsgálatából.

A csapdák jellege és a csapdába való befogás folyamata a 

feszültség-áram karakterisztikák alapján vizsgálható, ha 

megfelelő emittáló elektródot alkalmazunk.

A kontaktusnak az elektród és a minta között ohmikusnak kell 

lennie, azaz többségi töltéshordozókból akkumulációs réte

get kell létrehozni az anyagban az elektródot képező fém

szomszédságában /hasonlóan az elektroncsöveknél alkalmazott 

izzó katódhoz/. Lényegében, ha a kontaktust képező fém ki

lépési munkája kisebb mint a nagyellenállású mintáé, akkor 

elektronok, ha nagyobb, akkor lyukak kerülnek a mintába, 

mivel a termikus egyensúly beállása folyamán a Fermi szintek 

folytonossága alakul ki. Első esetben külső tér hiányában, 

az elektronok az elektródból indulva az anyagban halmozód

nak fel és igy pozitív töltés képződik az elektród-anyag 

határ felületén, második esetben az elektronok az anyagból 

indulva az elektródnál halmozódnak fel, igy egy pozitív töl-
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tésü réteg képződik az anyagban, a negativ töltés pedig az 

elektród felületén. Az igy létrejött potenciál gátmagasság 

határozza meg a kontaktus egyenirányitó fokát, az anyag 

számára rendelkezésre álló töltéshordozók tartalékát és ezek 

injektálhatóságát. Az átmenetnél keletkezett töltéshordo
zók sűrűsége

}Ф m "X{ W /20/n = N exp о c

ahol Фс a fém kilépési munkája, X a szigetelő vagy félve
zető elektronaffinitása, N az effektiv állapotsürüség ac
vezetési sávban.

Mint már emlitettük a félvezetők, illetve a szi
getelők áramerősség-feszültség karakterisztikáinak tanul
mányozása a sávstruktúra meghatározásához nyújthat fontos 

információkat. Ha a tértöltés korlátozta áramok elméletét 

egytípusú töltéshordozókra alkalmazzuk, akkor elméletileg

a 7. ábrán bemutatott négy szakaszból álló áram-feszültség

karakterisztikát kapjuk.

Az(í)-es szakasz Ohm törvényét követi. Ekkor a fe

szültség kicsi, a termikusán keletkező, nQ koncentrációjú

szabad töltéshordozók dominálnak az n/х/ koncentrációjú in
jektált töltéshordozókkal szemben /x az elektródtól mért 
távolságot jelenti/. Ekkor az áramsürüség

U
/*no ”5“ 1 /21/j = e
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{■

log U —»-

7. ábra

A félvezető vagy szigetelő általános áramerősség-feszültség,

karakterisztikája a tértöltés korlátozta áramok elmélete

alapján

ahol e az elemi töltés, fj. a töltéshordozók mozgékonysága, 

U a térerősség.
d

A (2)-es szakasz a csapdanélküli nagyellenállású a- 

nyagra vonatkozik, amit Mott és Gurney tárgyalt [31] • Az 

áramerősség a feszültség négyzetével növekszik /IocU^/. Az 

áramsürüségre a következő kifejezést kapták:

j = §-£
d

/22/

ahol £ a minta dielektromos állandója.
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A 7. ábrán megjelölt U-j- feszültség az

ui U,2
H— * Г

I
eno Л — = 8 d*

egyenletből kiszámítható és igy

a2en8 о /23/UI ~ 9 t

Az Uj feszültségnél nagyobb feszültségekre az n/х/ injek

tált töltéshordozók sűrűsége nagyobb az anyagban levő nQ 

szabad töltéshordozók sűrűségénél.

о о о о о о о о о о о о о
ЕС

- Et— -©- •е------е--------е- -е- -
ЕгЕр>кТ|

— EF

Ev

8. ábra

Sávmodell sekély elektron csapdákkal.

Ha a félvezető, vagy szigetelő sekély E^ csap

dákkal rendelkezik /8. ábra./, és - Ej, =- kT , akkor Lampert 

[32] számításai szerint redukált négyzetes törvényt kapunk, 

és ennek a 7. ábra@-as szakasza felel meg.

1 *
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Ismeretes, a csapdák befolyásolják az áram nagyságát, mert 
ezek az anyagba injektált töltéshordozókat befogják. Jelöljük 

n^-vel a csapdákba befogott töltéshordozók koncentrációját,
A szabad n/х/ és a befogott n^/х/ töltéshordozók sűrűségének 

aránya

Vx/ - Ec/x/
—\T—....

HП/Х/ntT£ о /24/= 0exp

konstans és ez független a külső feszültségtől, ahol Nt a 

csapdakoncentráció. Az I-U karakterisztika a csapda nélküli 
négyzetes törvényt követi 0 -val módositva és az áramsürüség 

ekkor

u2- -Ц— S JJ- 0

így az Ujj feszültség Uj

епл о

/25/ű
ü3

- szorosa /7, ábra/, azaz

d2 /26/8
UII = у £ 0

A 7, ábra (^) -es szakaszát a csapdák betöltődésé- 

vel magyarázzuk. Ugyanis, ha az injekció mértéke növekszik 

a feszültség növelésével, s Permi nivó a vezetési sáv felé 

tolódik el és á4 aladhat a csapdanivón. így a sekély csap- 

dc mély csapdává válik /9« ábra/, Ej, - E^ =- kT, tehát ezek

a csapdák betöltődnek.
A csapdák betöltődésének határfeszültsége /7, ábra/:

*Nt d28 /27/UL = T“ £
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ООО о о
Ес

— efЕР-Е, >кТ 1 _
■©■ -в- -в- -в- -о- -о- «- Et

Ev

9. ábra

Sávmodell mély elektron csapdákkal

Ekkor az I-U karakterisztika nagyon meredek, 1 oc Un és 

n = 3-4 is lehet.

Ha az anyagnak nem egyetlen csapdaszintje van, 

hanem a csapdák energia szerinti eloszlása jó közelítés

sel exponenciális /ez teljesül több nagyellenállású anyag

nál/, akkor a kis kezdeti ohmikus szakasz után az áram a 

négyzetesnél gyorsabban növekszik log I- = /к+1/logU, 

ahol к =- 1. A csapdák betöltése után a jelleggörbe négyze

tes lesz, vagyis к = 1.

Az áram-feszültség karakterisztikákból a fentiek 

alapján a csapdakoncentráció meghatározható, ha a mérésből 

egyértelműen megállapítható a négyzetes törvény beállásá

hoz, azaz a csapnák telítéséhez szükséges feszültség.
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1.5 A FOTOVEZETÉS ALAPVETŐ JELLEMZŐI

1.5.1 Alapfogalmak

Félvezetőkben és szigetelőkben az elektromos töl- 

téstransport egyensúlyi és nem egyensúlyi töltéshordozók 

részvételével valósul meg. Azokat a szabad töltéshordozókat, 

amelyek az alaprács vagy a szennyező atomok termikus ioni
zációja révén keletkeznek egyensúlyi töltéshordozóknak ne
vezzük; ugyanis ezek koncentrációját a termodinamikai egyen
súly határozza meg. A termikus ionizációval egyidejűleg sza
bad töltéshordozók keletkezhetnek külső sugárzás, pl. fény 

hatására is. A fotogerjesztés következtében a töltéshordozó 

koncentráció nagyobb lesz, mint ugyanazon a hőmérsékleten 

termikus egyensúlyban, ezért fény vagy más ionizáló sugárzás 

hatására keletkezett töltéshordozókat nevezzük nem egyensú
lyi töltéshordozóknak. A nem egyensúlyi töltéshordozók ke
letkezésekor a kristály, illetőleg a vizsgált minta a sugár
zási térből energiát abszorbeál, azaz a szabad elektron ke
letkezéséhez szükséges energiát az elnyelt foton energiá
ja szolgáltatja. A továbbiakban csak a fotogerjesztés hatá
sára keletkezett elektromos vezetés, illetve a nem egyensú
lyi töltéshordozók tanulmányozásával foglalkozunk.

Ismeretes, hogy általában a félvezetők elektromos
vezetőképességét a

/п/*ц + P/V /28/o’ = e
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összefüggés határozza meg, ahol n és p a szabad elektro
nok és lyukak koncentrációja,yUn és a megfelelő töltéshor
dozó mozgékonyságok. Ha az elektron vezetőképességet egy
fajta töltéshordozó pl. elektron határozza meg, akkor

/29/cr = еЛп n •

A vezetőképesség növekedése elméletileg létrejöhet mind a 

szabad töltéshordozók koncentrációjának, mind a mozgékony
ságuk növekedése miatt. Mérések azonban azt mutatták, hogy 

legtöbb anyagnál fény hatására koncentráció növekedésről 
beszélhetünk és nem a mozgékonyság megváltozásáról, habár a 

szórási mechanizmusokból eredően néhány anyagnál ettől sem 

lehet eltekinteni, sőt pl. a szelénnél, a vezetőképesség 

változását döntően a mozgékonyság megváltozása okozza. A 

továbbiakban csak a koncentráció megváltozást fogjuk figye
lembe venni.

A töltéshordozók koncentrációjának növekedése meg
növeli az elektromos vezetőképességet és ezt a járulékot fe
lvezetésnek nevezzük, vagyis fotovezetés alatt értjük a 

megvilágított és megvilágitatlan minta 6 és o'Q vezetőképes
ségének különbségét;

/30/Д 6 = <5 — °0 = cr e /хпдпfoto =

Ha feltételezzük, hogy megvilágítva a félvezetőt, 

abban egységnyi idő alatt "f" elektron-lyuk pár keletkezik
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a fotovezető egységnyi térfogatában, akkor

/31/г Tn = ДП )

/32/* Tp = Д p )

ahol T a szabad elektronok és т a szabad lyukak élettar- n P
tama,A n ésA p a többlet töltéshordozó koncentrációk# Ekkor

Vn x n + Лр V /33/= f eA <S — Gfoto 1

ahol f a töltéshordozók generációs sebessége. A szabad töl

téshordozók élettartamának, igen nagy szerepük van a foto-

vezetésben# Az élettartam általában úgy definiálható, hogy 

az az időtartam ameddig a töltéshordozó részt vesz a veze
tésben, illetve gerjesztett állapotban van. Az élettartam a 

töltéshordozók rekombinációjával szoros kapcsolatban van.
A nem egyensúlyi elektronok élettartama a követ

kező alakban is kifejezhető:

= /v S p /-1 n *r /34/Tn

és tulajdonképpen ez a kinetikai gázelméletből kölcsönvett 

modell alapján kiszámított rekombináció sebességének re-
: Pr/m s / mennyiség az időegység alatt be

következő rekombinációk száma, ahol v az elektron sebessége, 
Sn a hatásos keresztmetszet, pr a lyukakkal betöltött re

kombinációs centrumok koncentrációja.

ciproka. A v S
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Természetesen hasonló kifejezést kaphatunk, ha a 

töltéshordozók lyukak, de meg kell jegyezni, hogy Sn és 

/hatásos keresztmetszet a lyukakra / különböző, vagyis kü

lönböző az elektron és a lyuk befogásának valószinüsége.

Gyakran a kisebbségi töltéshordozók befogásának a valószi

nüsége a nagyobb, ezért a főt©érzékenységnél /egységnyi in
tenzitású fény hatására létrejött fotovezetésnél/ ennek nagy
szerepe van.

A fotoáram G hatásfokát, illetve a G fotoerősitési 
tényezőt a következő egyenlet definiálja:

/35/Zíoto = e G F >

a fotoáram, P = flA /1.А a minta térfogata/, az
az az időegység alatt generált össztöltéshordozók száma. A 

G fotoerősitési tényező tulajdonképpen azon elektronok szá
mát jelenti, amelyek egy elnyelt foton hatására az egyik 

elektródtól a másik elektródig eljutnak. A G a következő 

alakban is felirható

ahol Ifoto

AV TnAG =
i2 tn

ahol V az elektródok közötti feszültség, 1 az elektródok 

közötti távolság, t az átlagos idő, amely alatt az elektron 

az egyik elektródtól a másikig jut el, azaz
X2

n = /nV
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A továbbiakban értelmezzük az f töltéshordozó ge
nerációs sebességet# На I intenzitású fény esik a mintára, 

akkor egységnyi felület és dx vastagságú térfogatban időegy
ség alatt -dl energia abszorbeálódik, azaz

-dl = к I dx >

ahol к a fény abszorpciós együtthatója. Ha az I intenzitást
fotoáram segitségével fejezzük ki és felté

telezzük, hogy minden abszorbeálódott foton fb valószinüség- 

gel hoz létre szabad töltéshordozókat, akkor kcj, az abszor
beálódott fotonok száma, fb к a töltéshordozók generációs 

sebessége, azaz az f. így

I4 = fi o_>

/36/= '3nn

/37/fp = /*р ík

ahol /3 a fotoionizáló hatásfoka, amely elemi folyamatoknál 
0 és 1 lehet# Szennyezéses fotovezetésnél /donor és akcep- 

tor szintek is résztvesznek a töltéshordozógenerációnál/ a 

/3 értéke 1-nél nagyobb vagy kisebb is lehet. A fotogerjesz- 

téskor létrejövő elektron-átmenetek tulajdonképpen lehetnek 

sáv-sáv átmenetek /10. ábra 1-es átmenet/, ha a gerjesztő 

fény energiája nagyobb mint a tiltott sáv szélessége
=*■ Л E / /3^ = /з> - 1 és elektron-lyuk pár keletkezik.

Ez az alapabszorpció, sajátabszorpció vagy sávabszorpció.

/hv
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lt Ec2 11

1 Д E

A3 < I EvО

10. ábra

Fotogenerációnál fellépő átmenetek

A szennyezési abszorpció /10, ábra 2, 3 átmenet/ akkor ke
letkezik, ha a beeső kvantumok energiája nem elegendő lyuk- 

elektron pár keletkezéséhez /д E ■*= h \> /, ekkor a szennye
zési szintekről gerjeszthetók elektronok a vezetési sávba 

vagy a vegyértéksávból gerjesztődik elektron a szennyezési 
szintre.

>

1.5*2 A rekombinációs centrumok szerepe a fotovezetésben

A szabad töltéshordozók generációja és rekombi
nációja megváltoztatja a termodinamikai egyensúlyi töltés
hordozókoncentrációt, igy az elektromos vezetőképességet is.
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A töltéshordozók rekombinációja lehet direkt, ha az elektron 

és lyuk találkozása következtében jön létre, ami 0,5 eV-nál 
kisebb tiltott sávszélességű anyagokban játszódik le. Ha a 

tiltott sáv szélessége nagyobb mint 0,5 eV, akkor a rekom
binációt többnyire a tiltott sávban levő hibahelyek, loka
lizált állapotok okozzák. Ezeket az állapotokat rekombinációs 

centrumoknak, illetve csapdáknak nevezik. A hibahelyek le
hetnek semlegesek vagy ionizáltak. Ha a hibahelyek koncentrá
ciója energiaszintje a vezetési sáv aljától E^ és a 11. 
ábrán bemutatott átmenetek jöhetnek létre:

EcI
ba

ГмNt-J -ТГ—*ел/I

jl

dc

Ev

11. ábra

Ef energiámélységü, koncentrációjú hibahelyek esetében 

fellépő lehetséges átmenetek 

a/ A semleges hibahely elektront fog be.
Ъ/ A negativ töltésű hibahely elektront ad át a vezetési 

sávnak /elektroncsapda/.
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с/ A semleges hibahely lyukat fog be /elektront ah le a vegy
értéksávnak/.

d/ A pozitívan töltött hibahely a vegyértéksávból elektront 

fog be /lyukcsapda/.
e/ A vezetési sávból a hibahely elektront fog be, majd a ne

gativ hibahely lyukat fog be, vagyis a befogott elektront 

átadja a vegyértéksávnak /szabad élektron-lyuk pár rekom
bináció/.

f/ Szabad lyuk fogódik be a hibahelyen, majd a pozitív hibahely 

szabad elektront fog be /elektron-lyuk rekombináció/.
A hibahelyek rekombinációjának elmélete két főprob

lémával foglalkozik; egyrészt a töltéshordozók és a rekombi
nációs centrum közötti kölcsönhatás alapján leírja a befogás 

folyamatát és kiszámítja a befogás hatáskeresztmetszetét, 
másrészt a befogás statisztikáját Írja le, vagyis megadja a 

rekombináció intenzitását /a folyamatok számát egységnyi tér
fogatban, egységnyi idő alatt/ adott számú centrum hatáske
resztmetszet és adott helyzetű csapdaszintek esetére. /Ez

utóbbi magábanfoglalja a centrumok elfoglaltságának problémá
ját és a töltéshordozók kiszabadulásának folyamatát a csap
dából./

A számításokat legegyszerűbben az egyszer ionizált 

centrumokra lehet elvégezni, ha- csak egy típusú csapdaszint 
van a tiltott sávban. Ezen számítások kvalitatív eredménye
ként mondhatjuk, hogy a nem egyensúlyi elektronok és lyukak 

élettartamát a következő tényezők határozzák meg;
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1# a rekombinációs centrumok tipusa és koncentrációja, 

2, a hibahely E^ nivószintjenek helyzete,
3* a szennyezési szintek koncentrációja,
4* a nem egyensúlyi töltéshordozók koncentrációja,
5# a hőmérséklet*

Láthatjuk tehát, hogy a rekombinációs centrumok 

vagyis a töltéshordozók rekombinációja a töltéshordozók 

élettartamát határozza meg, amely mennyiség a /33/ összefüg-

!

gés értelmében nagy mértékben befolyásolja a fotovezetőképes-

séget*

1.5*3 A fotovezetőképesség hullámhosszfüggése, spektrális

eloszlása

A fotovezetőképesség a beeső fény hullámhosszától
I

és intenzitásától közvetve függ, mégpedig a /30/ összefüg
gésben láthatóДп többlet-elektronkoncentráció л és I füg
gése miatt. A /31/ és /36/ összefüggéseket figyelembe véve 

Írhatjuk a következőt

/8nk/A ' 1Xn ■ /38/Д n =

Ha a /38/ összefüggésnél, a viszonyokat pontosabban leiró 

kifejezést szeretnénk kapni, azt mondhatjuk, hogy x irányú 

transzverzális megvilágítás /a telep által létrehozott e-

lektromos tér merőleges a gerjesztő ft' у irányára/ hatására
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létrejövő fotovezetőképességre meggondolások alapján adódik:

/д, + /у'дм /*/Д ö = e >

ahol AN/ л / a töltéshordozók hullámhossztól függő átlag
koncentrációja, azaz

1 Гd— / Лп /я,х/ dx 
•'о

AN /Л/ = »

ahol d a minta vastagsága. •
A töltéshordozóknak a minta felületére merőleges 

eloszlását a hullámhossztól függően а к abszorpciós tényezőn 

kivül a töltéshordozók diffúziója, valamint felületi és tér
fogati rekombinációjának viszonya határozza meg. Részletes 

kvalitatív meggondolásokat mellőzve mondhatjuk; а к /я / ér

téke jelentősen, illetve hirtelen növekszik, ha az anyag ab

szorbeál, tehát,ha valamely átmenet bekövetkezik. Vagyis a

к /л / értékének és ezzel együtt a többlet-töltéshordozó 

koncentrációjának, továbbá a vezetőképesség növekedése az 

anyag szerkezetéről nyújthat információkat.

A 12. ábra görbéjének a hullámhosszú szakaszán 

к /\/ értéke kicsiny, a szabad elektronok többletkoncentrá
ciója és igy a fotovezetőképesség is kicsi. A hullámhossz 

csökkenésével a sajátabszorpciós tartomány kezdetén, az ab
szorpciós együttható gyorsan növekszik, az elnyelt fotonok 

száma szintén.
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bс

AN

-

d a

Ix
I

12. ábra

A nem egyensúlyi elektronok koncentrációjának függése a meg-

világitó fény hullámhosszától

A szabad elektronok többletkoncentrációja a maximumban meg-

közelitően

AN « fd

ahol IQ a gerjesztő abszorbeálódott fény intenzitása x=0 he

lyen /tulajdonképpen a beeső és reflektált intenzitások 

különbsége/.

A maximum elérése után a rövidebb hullámhosszú tar

tományban a fotonok jelentős része a felülethez egyre köze

lebb nyelődik el és a felületi rekombináció miatt egyre na

gyobb részük gyorsan rekombinálódik.
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Itt két határeset lehetséges* 1. Ha a felületi rekombináció

• sebessége kicsi, akkor a hullámhossz csökkenésével a foto- 

áram, illetve a többlet elektron-koncentráció gyakorlatilag 

nem változik /12. ábra c vízszintes szakasz/. 2. Ha a felü
leti rekombináció sebessége igen nagy az elektron többlet
koncentráció jelentős mértékben csökken a hullámhossz csök
kenésével /12. ábra d görbeszakasz/.

A fotoáram hullámhosszfüggése a többlet elektron
koncentráció változását követi és annak hőmérsékletfüggése 

a sávstrukturáról ad információkat.

1.6 AZ ANYAGOK DIELEKTROMOS JELLEMZŐI

A nagy ellenállású félvezetőkben és szigetelőkben, 

valamint a gratonit ásványnál is a feszültség hatására át

haladó áramot nemcsak az ohmikus vezetőképesség, hanem az

elektromos tér polarizáló hatása is megszabja. Ezért az alap

vető elektromos tulajdonságok meghatározása folyamán nem 

hagyhatjuk figyelmen kivül az anyag alapvető dielektromos 

mennyiségeinek meghatározását sem, illetve a minta viselke
désének tanulmányozását váltakozó feszültség hatására. A 

váltakozó áram elektromos vezetőképesség /amelyet nemcsak az 

anyagban levő szabad töltéshordozók, hanem a többé-kevésbé 

rögzitett elektromos dipólusok elmozdulása is meghatároz^ 

illetve a dielektromos veszteség frekvencia és hőmérséklet-
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függésének tanulmányozása lehetőséget nyújt a vezetés mec
hanizmusának megismerésére, esetleg a polarizáció és a ve
zetés szétválasztására# Az igen nagy frekvenciás méréseknél 

- feltehetően - a dipólusok mozgásának tehetetlensége miatt 

elsősorban a szabad töltéshordozók vezetése mérhető. A die- 

lektromos veszteség maximumaihoz tartozó hőmérséklet tarto
mányok és a dielektromos spektrum az anyag szerkezeti vál
tozásaival van kapcsolatban.

Ezt a kapcsolatot a dielektromos relaxáció mak
roszkopikus elmélete és pontosabban a Debey-féle molekulá
ris elmélet tárgyalja [35] •
A makroszkopikus elmélet szerint, ha a mintára kapcsolt kül
ső elektromos tér periodikus:

Е/t/ = Eq exp i со t /39/

a minta belsejében fellépő polarizáció miatt

D/t/ = Dq exp /i tot - 6 / /40/

dielektromos eltolást kapjuk, ahol EQ és DQazelektromos terek 

amplitúdói,lo a váltakozó tér körfrekvenciája, t az idő, 

ó pedig a külső, illetve a belső elektromos tér közötti 
fáziskülönbség.

A p = £ E ismert összefüggésből, ahol £ a komplex 

dielektromos tényező:

D D D-o é - i sin é = e' - i e” , /41/-o£ = cos2E *o E-o
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ahol s' a komplex dielektromos tényező valós, £” a képzetes
része» A dielektromos tényező valós része a külső térrel *

fázisban levő összetevőt szabja meg* Ugyanis, ha á = 0

D-o£70/ = E , £”= o /42/= So
-o

egyébként az egyenárammal, egyensúlyi körülmények között 

mérhető dielektromos állandó. Könnyen bizonyítható, hogy a 

dielektromos tényező képzetes része a dipóluspolarizáció 

tehetetlensége miatt az anyagban elnyelődött teljesitménnyel 
arányos, és ez egy periódus alatt:

«о

■c|2 „ и
Eo °

UJ /43/V7 = Ö'JT

és a dielektrikumban hővé alakul#
A dipóluspolarizáció mellett az ohmikus vezetési 

áramot is figyelembe véve az áramsürüség

é D - i OO
°o + 4 кí = + ~k E , /44/=:ó t

igy a teljes vezetőképesség

CkJ> /45/cr + —о 4-jror =

a veszteségi tényező

e”tg é = /46/
£

A komplex dielektromos tényező, a váltóáramú ve
zetőképesség és a veszteségi tényező hőmérséklet- és frek-
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vencia-függését szokásos tanulmányozni# Ezek a mérések mind 

az anyagszerkezet, mind pedig tisztaság vizsgálata szempont
jából igen jól alkalmazhatók#

Az apoláris dielektrikumban keletkező dipólus min
dig a tér irányába mutat, és ezt a hómozgás nem zavarja, te
hát ezen anyagok dielektromos tényezője a hőmérséklettől füg
getlen# Poláris anyagok esetén viszont növekvő hőmérséklet
tel csökkenő valós dielektromos tényező értékeket kapunk#
Ez érthető, mert a hőmozgás a dipólus tengelyek rendezetlen 

állapotát igyekszik előállitani.
A hőmérséklet emelkedése soréin a vezetőképesség 

növekedése következtében apoláris anyagokban .valamivel na
gyobb veszteségek keletkeznek. Ugyanez a helyzet az e"eseté
re is# A veszteségi tényező csökkenhet, ha a hőmérséklet 
emelkedésével a közeg viszkozitása, tehát a dipólusok súrló
dása csökken# Alacsony hőmérsékleten a tg é kicsiny, a dipó
lusok mozgékonysága is kicsiny#

A dielektromos tényező frekvencia függése az egy
szerű Debye egyenletből adódik [35] :

+
1 + i w tО

too£ / со / = /47/

£ —t а /22/ egyenlettel definiáltuk, £«, a végtelen 

nagy frekvenciákhoz tartozó dielektromos tényező. A már be
vezetett jelölések szerint £/со / =£^ , £“/oo/ = 0,

ahol

^o a
rendszer relaxációs ideje, vagyis a soros kondenzátor-ellen
állással modellezett rendszer egyensúlyának beállását jel
lemző idő.
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.

A valós és képzetes részt szétválasztva kapjuk к
Óq “ £oo

+ —.....*r
1 + 03

/48/£/со/ = £00
-2

X-

c"/oo/ = / eQ -lx/ /49/Í+ZF4 *?•

Az £’/oj/ és £"/oo/ függvényeket a 13. ábrán adjuk meg, amely

I
£’,d”

Г

*
,

tg 6

log со

13. ábra

A komplex dielektromos tényező reális / £’/ és imaginárius 

/ £’’/, részének, valamint a veszteségi tényezőnek /tg & / 

frekvenciafüggése a Debye -féle dipóluselmélet alapján

az egy To relaxációs idővel jellemzett dipólus rendszer
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dielektromos spektruma; £*/<*>/ a diszperziós, £’'/oj/ az ab
szorpciós spektrum. Az ábrán a tg 6 frekvencia függését is 

szemléltetjük. Könnyen belátható, hogy a dielektromos vesz
teség maximumához tartozó o_> frekvencia és a relaxációs 

idő között a következő egyszerű összefüggés van

1 /50/CaJ
Tom

Az е'/oj/ és £’’/o->/ függvények értékei aztJm helyen

*0 + £oo
/51/£ / Со / =’ m 2

£o -£qq
/52/£”/ aj / =m 2

Az ábrán láthatjuk, hogy dipólus polarizáció esetén az a' egy 

adott frekvencia tartományban megtartja értékét £-q—t, majd
egy értékre csökken. Ezt úgy magyarázzuk, hogy az elek
tronok, atomok, atomcsoportok és permanens dipólusok követni 
tudják a tér aránylag lassú változásait. Ha a váltakozó tér 

frekvenciáját nagyobb mértékben növeljük, a permanens dipó
lusok nem tudják követni a tér gyors változását és igy az 

orientációs polgrizáció nem járul hozzá a teljes polarizá
cióhoz. Ez esetben a dielektromos állandó anomális diszper
ziójáról beszélünk.

Az £”/oo/, amely az elektromos térben a dielek
trikum energia felvételét jelöli, frekvenciafüggésben maxi
mumot mutat.
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A reális dielektrikumban több abszorpciós maximumot is ész
lelünk, amelyek a szerkezetkutatásoknál hasznos információ
kat szolgáltatnak* Továbbá abszorpciót okoznak az anyagban 

levő szabad töltéshordozók, a kristályrács kémiai vagy fi
zikai hibái, az elektromos dipólusok orientációjának válto
zása, inhomogenitások stb. A spektrum kiértékeléséhez szük
séges, hogy ismerjük azokat az anyagban végbemenő folyama
tokat, amelyek okozói lehetnek a spektrumban fellelhető ab
szorpciós szakaszok kialakulásának*
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2. KÍSÉRLETI RÉSZ

2.1 A MINTÁK ELŐÁLLÍTÁSA

A rendelkezésünkre áilő Cerro de Pasco /Peru/ le- 

lőhelyről származó gratonit ásvány tűszerű, viszker jellegű 

egykristályos részeit használtuk fel az egykristály minták 

előállítására, a többit pedig achát mozsárban lOOyu-tól ki
sebb szemcseméretüre poritottuk és ebből préseléssel állítot
tuk elő a polikristályos mintákat.
a. / Az egykristály minták előállítása :

Az egykristályok mérete kb 0,2x0,2x0,4 * 10“^ m3 

volt. Az egykristályok két szembeniévé, nagyobb felületét 

több fokozatban políroztuk. A jó ohmikus kontaktus biztosí
tása e Íjából a mintákat arany elektródokkal láttuk el, ame

lyeket 6,65 • 10“3 Pa nyomású vákuumban párologtattunk fel a 

minta mindkét oldalára szendvics elrendezésben. Olyan min
ták is készültek, amelyek megvilágíthatók, tehát az elektró
dok a minta egyazon oldalán helyezkedtek el egymástól kb.

1»5 • 10”3 m távolságra. Felületük kb. 2,5 • 10”^ m2 volt. Meg 

kell jegyezni, hogy néhány egykristály minta kontaktusa ionin- 

plantációval felvitt nikkel elektródokkal készült.
b. / A polikristályos minták előállítása :

A már emlitett módon kapott gratonit porból 1,2*10

Pa nyomás alkalmazása 1,33 Fa nyomású vákuumra leszívható 

présszerkezettel állítottuk elő az 1,2 • 10”2 m átmérőjű és 

kb. 5 * 10“1 m vastagságú, korong alakú mintákat.
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Az arany elektródok: felpárologtatása következett a már leirt 

módon# Ezen minták csak szendvics elrendezésű elektródokkal
készültek#

2.2 A MÉRŐBERENDEZÉS LEÍRÁSA
*

A berendezés /14# ábra/ négy fó részre osztható#
tEzek: í

i
■

©
©
4* -

1 íf12V=

к íí-r

mG ^Hf ТГ

X XS XXо XX X
---©NS

X ч\
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Tt ^x
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ib Vacuum

14# ábra

A vizsgálatoknál alkalmazott mérőberendezés sematikus rajz
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1. A fémkriosztát a mintatartóval és a vákuumrendszer#
2. A hőmérséklet mérésére és szabályozására szolgáló rendszer. 

3# A feezültségforrás, az áram mérésére és regisztrálására
szolgáló berendezés.

4. Az optikai rendszer.

1. Az alkalmazott fémkriosztátban (l) a vákuumot 2m^/h

teljesitményü rotációs vákuumpumpával állítottuk elő, igy 

6,65 * 10“1 Pa vákuumot értünk el. A henger alakú fémkriosz- 

tát alja csatlakozott a pumpához, az oldalán pedig üveg ab
lak (g) helyezkedett el, hogy a mintát megvilágíthassuk. A fe
dőlap, amelyen a hidegujj és a bevezetések helyezkednek el 
gumitömitéssel csatlakozott a kriosztáthoz. A hidegujj végé
hez kapcsolódott a vörösréz, lapos mintatartó (3). A mintatar
tó felületére, hogy a jó hőátadást és az elektromos szigete
lést egyaránt biztosítani tudjuk, vékony csillámlemezt he
lyeztünk és a vörösréz alap és csillámlemez közé vékony vá- 

kuumzsirt kentünk fel. A csillámlemez felületére rögzítet
tük a mintát@ vékony szoritóhuzalok segítségével, és a fel
vitt elektródokkal való jó kontaktust ezüstpaszta alkalmazá
sával biztosítottuk. Az ezüstpaszta egyben védte a vékony

arany elektródokat a mechanikai sérülésektől.

2. A hőmérsékletet a minta mellett elhelyezett, réz

tömbbe forrasztott Cu-Ko hitelesített termoelemmel T mértük 

és a termofeszültséget egy 0,01 mV pontosságú digitális volt
mérőn (D olvastuk le. A réztömb a mintatartóval azonos ter
mikus kontaktusban volt, mint a minta. A mintatartóhoz csat
lakozó hidegujj csőszerűén volt kiképezve, amelybe cseppfo-
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lyós nitrogént önthettünk, Így biztosítottuk a minta lehűté

sét* A minta hőmérsékletének emelésére a mintatartóba beépí

tett ©fűtőtest szolgált, és a megfelelő hőmérsékletet a fü-

tőáram kézi szabályozásával biztosítottuk* A hőmérséklet meg
határozásának pontossága - 1 К volt*

A mintatartó méreteit úgy választottuk meg, hogy 

hőtehetetlensége kicsiny legyen, de ne annyira, hogy érzé
kenyen reagáljon a fütőáram esetleges ingadozásaiból szárma
zó változásokra*

3* A szükséges feszültséget a kis feszültségű tar
tományban /10 V-ig/ Knick típusú Präzieions Spannungsgegeber 

biztosította, majd a 10 V-nál nagyobb feszültségeket egy maxi
málisan 200 V-ot adó ÍR 91Ь0/1 típusú tranzisztoros stabi
lizált tápegység©. Az áramot egy Keithley 610 C Electrome- 

terrel(§) mértük, amelynek érzékenysége ÍO”^ A/ekr. Az áram 

időbeli változását, ahol szükségesnek mutatkozott, az elek- 

trométer kimenetéhez csatlakozó Kipp Zonen gyártmányú BD-5

típusú vonaliróval © rögzítettük.

4* A minta megvilágítását monokromatikus fénnyel 
típusú monokromátor (lO)segítségével végeztük, fényfor

rásként pedig 12 V, 5t> W-08 halogén lámpát használtunk.
Az elektrométeres mérések zavartalan elvégzését a 

teflon szigetelésű, árnyékolt kábelek és a megfelelő földe
lések biztosították*

SPM-1

A dielektromoe méréseket /elektromos kapacitás és 

vezetés mérése/ Wayne Kerr В 221 MK III tipueú univerzális
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impedancia bid segítségével végeztük el; elektromos kapaci
tást 0,0002 pF-11,1 yuF tartományban, a vezetést pedig

- 10-V^“1 tartományban mérhettünk# A mérési hiba 

0,1 % és 2 % között volt# Vagyis a kapacitásmérés pontossága 

a legnagyobb /0,1 %-oe hibával/ 0,1 pF-11,1yuF tartományban

200 Hz - 10 kHz mérőfrekvenciák mellett, viszont 10 kHz fe-

-12/10

lett a hiba 2 %-ra növekszik# Kizárólag belső detektor alkal
mazásával 1 kHz - 50 kHz mérőfrekvencia-határok között mér
hettünk#

2.3 MÉRÉSI MÓDSZEREK

Méréseink hat csoportra oszthatók# Ezek:
1# A polarizációs feszültség mérése#
2# Az elektromos vezetőképesség hőmérsékleti függésének mé

rése#
3# Az I-U karakterisztikák mérése#
4# A konstansok meghatározása#
5* A fotoelektromos mérések#
6# A dielektromos mérések#
Ezen méréseket a 6#-at kivéve, a 14# ábrán bemutatott beren

dezés segitségével végeztük el, megjegyezve, hogy irószerke-

zetet csak a 4# pont alatti méréseknél, az optikai rendszert 

pedig az 5* pont alatti méréseknél alkalmaztuk#
1# A P polarizációs feszültség mérése a /9/ össze

függés alkalmazásával történt# Feszültségforrásainknál a
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feszültséget ugrásszerűén változtathattuk pl. 1 V-ról 0,5 

V-ra, 5 V-ról 2 V-ra, 20 V-ról 10 V-ra atb. Az árammérőn 

eközben leolvastuk az áramerősség ugrásszerű változását es 

a P meghatározásához, amint az elméleti részben tárgyaltuk 

1^, I2 és U1# U2 értékeket használtuk fel /15» ábra/.

!

1

2

15# ábra
A polarizációs feszültség meghatározásához szükséges ugrás
szerű feszültségcsökkenés hatására fellépő áramerősség

időfüggése

A P hőmérsékleti függését ágy mértük, hogy az 

feszültség állandóan a mintára volt kapcsolva, a két szük
séges 1^ és I2 érték leolvasása csak néhány másodpercet 
vett igénybe és ez az idő alatt a hőmérsékletet a kis 0,05 

K/s hőmérsékletemelési sebesség mellett állandónak tekintet
tük.
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A P feszültség-függését viszont csak azokon a hőmérséklete
ken határoztuk meg, amelyeken huzamosabb ideig tartani tud
tuk az adott hőmérsékletet ezek esetünkben a szoba- és szo
bahőmérséklet feletti hőmérsékletek.

2. Az elektromos vezetőképesség hőmérsékleti füg
gését a stacionárius áramerősség és a polarizációs feszült
séggel korrigált külső feszültség segítségével számítottuk 

ki az /5/ összefüggés felhasználásával, igy az un. valódi 
vezetőképesség hőmérsékleti függését kaptuk meg.

3. Az I-U karakterisztikákat szintén a stacioná
rius áramértékek és az Ü-P korrigált feszültségek segítsé
gével kaptuk a szoba- és szobahőmérséklet feletti hőmérsék
leteken.

4. Feltételeztük, hogy az áram, illetve az egyen
áramú vezetőképesség időbeli változása a /17/ és a /18/ ösz- 

szefüggéseket követi. Vizsgálataink során a fenti összefüg
gésekben szereplő állandókat határoztuk meg, valamint azok
nak feszültségtől és hőmérséklettől való függését. A kons
tansok meghatározási módja a következő volt. Regisztráltuk 

az áramerősség időbeli változását a már emlitett Kipp § Zonen 

iróezerkezet segítségével különböző külső feszültségek mel
lett szobahőmérsékleten, majd egy adott feszültség /10 V/ 
mellett különböző hőmérsékleteken, a külső feszültség a 

mintára való kapcsolása után kb. 30 s-ig. Ugyanigy regisz
tráltuk a megfelelő "kisülési"görbéket is. Annak érdekében, 
hogy minél több időpillanatnak megfelelő I /t/ áramerősség 

értéket olvashassunk le a papirsebességet 3»3 * 10“^ m/s 

értékre állítottuk és olyan érzékenységi határt választottunk,
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hogy a papirszélességet optimálisan kihasználjuk. Ezután a 

kisérleti görbékhez számitógépes módszerrel a /17/ és /18/

egyenletek felhasználásával illesztettünk görbéket. Azokat

az n, n*, illetve a, a’ értékeket fogadtuk el, amelyek mel

lett az illesztés a legjobb, vagyis a számitógép által szol
gáltatott I értékek legjobban megközelítették a méréseink 

alapján a diagramról leolvasott I/t/ értékeket.
5. A fotoelektromos méréseket az egykristály min

tákon végeztük el a 14« ábrán bemutatott mérőberendezés al
kalmazásával. Vizsgáltuk az anyag fotovezetőképességének 

spektrális eloszlását az alkalmazott külső feszültség és a 

hőmérséklet függésében. A méréseknél a monokromatikus fény 

hullámhosszát 500-850 nm között változtattuk. Az alkalmazott

.

SPM-1 tipusú Zeiss gyártmányú monokromátor hitelesítését
m2 hatásos felülatü Vth ti--64,3 V/W érzékenységű 7,1 • 10 

pueú Zeiss gyártmányú vákuum-termoelem alkalmazásával végez
tük el. A monokromátor ki- és belépő résének megfelelő ál
lításával a vizsgált hullámhossztartományban a mintára be

eső fotonsürüség 5 • 1012 photon/mm2 volt és а ЛЛ értéke 

minden esetben kisebb volt mint 15 nm. A beeső fény hullám
hosszát 20 nm-ként növeltük, miközben az árammérő műszeren 

leolvastuk a megfelelő áramerősség értékeket állandó külső

feszültség és hőmérséklet mellett.
6. A dielektromo8 méréseket csak polikrietályos 

mintákon, tehát kb. 2 • 10""'’ m2 felületű aranyelektródokkal 
ellátott préselt pasztillákon végeztük el.
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Mérőberendezésünk, а В 221 Ж Ill-aa univerzális hid a bel
ső indikátormüszeren való minimális kitérés beállitása al
kalmával lehetővé tette a minta, mint dielektrikummal ki
töltött mérőkondenzátor veszteséges kapacitásának és veze
tésének a műszer skáláján történő direkt leolvasását# Ezen
adatok alapján az anyag dielektromos tényezője /reális rész/

, ahol C a mért veszteséges kapacitás, C0 pedig az 

ugyanolyan geometriai alakú kondenzátor kapacitása vákuum-
°0

ben, amely értékeket számítással nyertünk# A C értékének

meghatározása során figyelembe vettük a mérőcella kapacitá

sát, amellyel a kapott kapacitásértéket korrigáltuk. /Ez 

a mért kapacitások 1 %-a volt./ A mért vezetést átszámítot
tuk fajlagosra, elektromos vezetőképességre továbbá a C és 

<5 ismeretében a veszteségi tényezőt minden egyes mérőfrek
venciára a

tg 6 = /53/
oj>C

egyenletből számítottuk ki.
Az alkalmazott hid belső oszcillátorának frekven

ciája 1592 Hz és e frekvenciaérték közelében a hid a leg
érzékenyebb. A hidra külső, változtatható frekvenciájú ge
nerátort kapcsolhattunk, igy vált lehetővé az egyes dielek
tromos mennyiségek frekvenciafüggésének tanulmányozása. 
Méréseinket igy 500 Hz - 50 kHz intervallumban végezhettük

el. Az emlitett frekvenciatartományon kivül a hid jellem-
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zői miatt nem mérhettünk,

A dielektromoe mennyiségek hőmérsékleti függésé
nek meghatározása alkalmával a mintát rézhengerbe helyez
tük, majd termosztátba, igy í 0,2 К hőmérsékleti stabili
tást értünk el# A kiválasztott hőmérsékleti intervallum az 

egyenáramú mérések sorén alkalmazott hőmérsékleti interval
lumnak felelt meg#

■

»

»
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3. MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

3.1 AZ ELEKTROMOS VEZETŐKÉPESSÉG FÜGGÉSE A HŐMÉRSÉKLETTŐL 

ÉS A KÜLSŐ FESZÜLTSÉGTŐL

Mint sár említettük, méréseink célja a gratonit 

kristály alapvető elektromos tulajdonságainak megismerése 

volt. Vagyis a gratonit vezetőképességének meghatározása 

szobahőmérsékleten, e vezetőképesség hőmérsékleti függésé
nek meghatározása, és a görbe menetéből következtetni az 

elektromos vezetésének jellegére. Méréseink során megadtuk

az I-U karakterisztika menetét a rendelkezésünkre állő fe

szültség intervallumban. A továbbiak során tanulmányoztuk 

vaj or e z anyag fotoérzékeny-e, és ha igen, akkor a fotoáram 

spektrális érzékenységének maximuma milyen tulajdonságot mu
tat feszültség- illetőleg hőméreékletfüggésben, azzal a cél
lal, hogy a vezetési mechanizmusról még néhány adatot nyer
jünk.

Méréseink során a gratonit mintánál találkoztunk 

a töltés felhalmozódással kapcsolatos polarizációs jelen
séggel, és mivel a kiértékelés során a jelentkező polari
záción feszültséget korrekcióba kellett venni, ezért a nagy
ságát és hőmérsékleti függését meghatároztuk.

Mint már emlitettük, méréseinket porból préselt 

polikristályos és egykristályos mintákon végeztük, hogy ki
mutassuk a különbségeket a két fajta mintán mért eredmények 

között.
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A porból préselt mintáknál az arany elektródokat csak szend
vics elrendezésben készítettük el, ezért ezen mintáknál fo- 

tovezetést nem mértünk.
Síéréseink során megállapítottuk, hogy mind a pré

selt rétegeknél, mind a gratonit egykristálynál polarizá
ciós feszültség alakul ki a mintában külső feszültség hatá
sára. A polarizációs feszültség függését a mintára kapcsolt 
külső feszültség függésében a 16. ábra /polikristály/ és a 

17. ábra /egykristály/ mutatja, 0-100 V, illetve 0-200 V 

feszültség intervallumban, szobahőmérsékleten. Az ábrák alap-

? á Ц

6060

40 40
♦

P(V)

20 20

00 10020 40 80600
U(V)

16. ábra
A polarizációs feszültségnek a külső feszültségtől való füg
gése polikristályos gratonit mintánál, a:293 К, Ъ:323 K, hő
mérsékleten; c az a-nak, d a b-nek megfelelő P/U értékeket

j elentik

p
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ján megállapíthatjuk:, hogy a polarizációs feszültség feszült
ségfüggése mind a préselt, mind az egykristály mintáknál li
neáris a mért feszültségintervallumban, bár nagy térerőssé
geknél telités lenne várható [lb, 21, 34] •

100 50
I

uWP(V)

2550

000 100 20C50 150
U(V)

17. ábra
A polarizációs feszültségnek a külső feszültségtől való 

függése gratonit egykristálynál: a: sötétben, Ъ: л = 730 nm 

hullámhosszúságú fénnyel való megvilágitás mellett c az a-nak 

d a Ъ-nek megfelelő P/U értékeket jelentik.

Ez azt jelenti, hogy a P/U arány feszültségfüggése a mért 
intervallumban állandó, 50 % a polikristálynál, illetve 60 % 

az egykristálynál.
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Meg leéli jegyezni, hogy a rendelkezésünkre állő 

préselt- és egykristály mintáknál kapott eredmények azt mu
tatták, hogy a polarizációs feszültségnek a külső feszült
ségtől való függése szobahőmérsékleten 45-ÖO % között mozog. 
Az eltéréseket az elektródok minőségének tulajdonítjuk, va
lamint annak, hogy a mérések során a minta belsejében éti az 

elektródok közelében a hőmérséklet és a feszültség hatására 

minőségi változást - anyagszublimációt figyeltünk meg, amely
ről nem sikerült kimutatni, hogy az melyik komponens lehe-

#
tett. Feltehetően kén távozott el az anyagból*

A 16. ábra b. illetve d. egyenesei azt bizonyít
ják , hogy a polarizációs feszültség feszültségfüggése a pré
selt mintánál szobahőmérséklet feletti állandó hőmérsékleten 

i* lineáris; 323 K-en külső feszültség 12 %-a.
Az egykristály mintáknál szobahőmérsékleten vala

mivel nagyobb polarizációs feszültséget mértünk /60-80 %/ 
és hasonló módon tapasztaltuk az emlitett lineáris függés 

megmaradását magasabb hőmérsékleteken is /18* ábra/*
A gratonit egykristály gyengén fotoérzékeny és Így a 17* 

ábra b és d egyenesei alapján mondhatjuk, hogy a polarizá
ciós feszültség megvilágítás hatására csökken* A minta meg
világítása 730 nm hullámhosszú fénnyel történt, amely 

rullánhoíisz mórőseink értelméb a fotoérzúkunységi maximum
nak felelt meg* A polarizációs feszültség a megvilágítás ha
tására a legnagyobb feszültségnél 60 %-ról 50 %-ra csökkent, 

amely csökkenés nagyobb mértékű nagyobb beeső fotonszám ese
tére /19* ábra/.
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18, ábra
A polarizációs feszültség külső feszültségtől való függése 

gratonit egykristálynál: a:293 К» b:323 К hőmérsékleteken, 
c az a-nak, d a b-nek megfelelő P/U értékeket jelentik*
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19* ábra
A polarizációs feszültség függése a külső feszültségtől gra- 

tonit egykristálynál: a: sötétben, b: 730 nm hullámhosszúsá
gú nagyobb fénnyel megvilágítva, c az a-nak, d a b-nek meg
felelő P/U értékeket jelentik*

A 20. és 21. ábrákon a gratonit polikristály és 

egykristály polarizációs feszültségének hőmérsékleti függé
sét láthatjuk mindkét esetben 150-.J73 К hőmérsékleti inter
vallumban U=10 V külső feszültség mellett. A görbék meneté
nek jellege mindkét esetben azonos, vagyis a polarizációs 

feszültség alacsony hőmérsékleten a külső feszültséggel kö
zel azonos értékű, majd fokozatosan csökken és kb 380 K-nél

eltűnik. Továbbá láthatjuk, hogy ez a hőmérséklet növelésé
vel való feszültségcsökkenés a préselt mintánál meredekebb,
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20. ábra

A polarizációé feszültség hőmérsékletfüggése polikristályos
gratonit mintánál 10 V külső feszültség mellett

és az átmeneti szakasz az egykristálynál szélesebb. Meg kell 
jegyezni, hogy az átmeneti szakaszok meredeksége, jellege 

mind a polikristálynál, mind az egykristálynál tipikusnak 

tekinthető, azzal a megszorítással, hogy ez érzékenyen függ 

többek között a minta előéletétől, az elektródok minőségé
től.

A továbbiakban a polarizációs jelenség pontosabb 

leírására törekedtünk, vagyis az áram időbeli csökkenésének 

törvényszerűségeit alkalmaztuk a mi esetünkre. A /17/ és 

/18/ összefüggésekben szereplő állandó meghatározását mint 
már ismertettük és emlitettük a kisérleti és a kiszámitott
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21. ábra

A polarizációs feszültség hőmérsékletfüggése gratonit egy
kristály mintánál 10 V külső feszültség mellett

áramértékek összehasonlításának útján valósíthatjuk meg. A 

kísérleti és a számított értékek összehasonlítása, illetve 

illesztése során megállapítottuk, hogy az áramerősség időbeli 
csökkenése a gratonitnál is jól követi a már emlitett össze
függéseket, különösen t = 10 s-ig. Ennél nagyobb időknél az 

áram valamivel kisebb, mint ami a formulából következik.
Egy jellegzetes illesztési görbét mutat a 22. ábra.
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Az áramerősség időbeli változásának diagramja mért és számi- 

tott értékek alapján /kihúzott görbe a mért áramerősségeket; 
a körök a számitott áramerősség értékeket jelentik/

Az I /t/ görbék illesztését a módszer terjedelmes- 

sége miatt csak egykristályos mintákon egyrészt szobahőmér
sékleten 1-200 V feszültség intervallumban, másrészt 10 V kül
ső feszültség mellett 293-373 К hőmérsékleti intervallumban 

végeztük el.
Az idő, vagyis a bekapcsolás időpontjának bizony

talansága miatt a következőket állapithatjuk meg elfogadható 

pontossággal; n = 0,75 - 0,03, n* 

feszültségtől független. Az a és a* értékeket illetően csak 

a 100 V és a 200 V mellett felvett görbéknél tapasztalható 

csökkenés /kb. 60 %-ов/t különben ezen értékek állandóak és

= 0,68 - 0,03 és mindkettő
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7 * IO”12 nagyságrendű, ha a vezetőképességet л'спГ-Ъеп az

időt s-ban mérjük.
Hőmérsékletfüggésben az n hatványkitevők értéke 

0,75-ről 1,1-re közel lineárisan nő, és az n* pedig nem vál
tozik. Az a és a* arányossági tényezők a hőmérséklet növelé
sével 20 °C - 100®C-ig másfél nagyságrendet növekszenek.

A kisülési görbékből meghatározva az áramgörbe és

az időtengely közötti területet, kiszámítottuk a külső fe

szültség hatására a mintában felhalmozódott töltésmennyisé

get. Ez a töltésmennyiség függ az alkalmazott feszültség nagy

ságától és a minta külső feszültség alatt tartásának idejétől 
[16, 34] .A felhalmozódott töltésmennyiségnek a külső fe

szültségtől való függését polikristályos préselt gratonit ese
tében, ha a külső feszültségnek a mintára való kapcsolásának 

ideje 50 s, a 23. ábra mutatja. Láthatjuk, hogy a töltés a 

feszültség növelésével egy bizonyos feszültségértékig növek
szik, majd mint várható telitést ér el.

A préselt gratonit polikristály és az egykristály 

minták I-U karakterisztikáit a 24* illetve a 25. ábrákon lát
hatjuk, amelyek vízszintes tengelyén az U külső feszültség 

helyett a korrekciós U-P feszültséget vettük. A gratonit po
likristály esetén a méréseket 0,2 - 100 V feszültségtarto
mányban szobahőmérsékleten végeztük/24, ábra a görbe/ és 

T «= 323 К hőmérsékleten /24* ábra b görbe/.
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23. ábra
A polikrietályos gratonit mintában akkumulálódott töltésm^ny 

nyiségnek a külső feszültségtől való függése, 293 К hőmér

sékleten

Az I-U karakterisztika ohmikus sajátságot mutat közel 40 V

külső feszültség értékig, majd a görbe egy meredekebb sza

kasza következik.
A 25. ábra az egykristály minta I-U karakterisz

tikáját mutatja be 0,2 - 100 V feszültségintervallumban. 
Látható, hogy mind 293 K, mind pedig 323 К hőmérsékleten a 

görbék menete végig ohmikus sajátságra utal és Л = 730 пи 

hullámhosszú fénnyel történő megvilágitás növeli a minta 

vezetőképességét. Ezen utóbbi diagramból is következtetni le
het a fotoérzékenység mértékére.
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24. ábra
A polarizációs feszültséggel korrigált I-U karakterisztika 

polikristályos gratonit mintánál; a: 293 К, b:323 К hőmér

sékleten
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25# ábra

A polarizációs feszültséggel korrigált I-U karakterisztika 

egykristályos gratonit mintánál 293 К hőmérsékleten; a: sö
tétben, b: Л =730 nm hullámhosszú fénnyel megvilágitás mel
lett 323 К hőmérsékleten c: sötétben, d:A=740 nm hullámhosz- 

szú fénnyel megvilágitás mellett
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A következőkben a gratonit pollkristály /26. ábra/ 

és egykristály /27. ábra/ un. valódi vezetőképességének hő
mérsékletfüggését /amelyet a külső feszültségnek a polarizá

ciós feszültséggel való korrekciója útján nyertünk/ láthat-
ábrázolásban.juk log o' —

i
10 9 \

О
'о
'о
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---------------о \
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\
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26. ábra

A polikristályos gratonit minta vezetőképességének hőmérsék
letfüggése
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A görbéket U = 10 V külső feszültség mellett, 150 K-tól 380

K-ig tartó hőmérséklet-intervallumban ábrázoltuk.

Ю'9

Nо
\

I ,бГ \
\

ДЕ= 0,63eV
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4ló12
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45*
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27. ábra

A gratonit egykristály vezetőképességének hőmérsékletfüggése

A görbék menete az anyag felvezető jellegét bizonyltja. Lát
hatjuk, hogy mindkét esetben, alacsony hőmérsékleteken a 

vezetőképesség alig függ a hőmérséklettől, majd kb. két nagy
ságrendet növekszik. A diagramokon feltüntetett termikus 

aktivációs energiák a cr = <jq exp /- ДЕ/кТ/ összefüggés alap

ján számoltuk.
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3.2 FOTOELEKTROMOS MÉRÉSEK

gratonit egykristály normált fotoáram /1/1твУУ 

spektrális eloszlását különböző külső feszültségek mellett 

293 К és 323 К-on a 28. és 29. ábra mutatja.

A

Mnm)----—

28. ábra

A gratonit egykristály spektrális fotoérzékenységének füg

gése az alkalmazott külső feszültségtől 293 К hőmérsékleten. 

Az alkalmazott külső feszültségek a: 100 V, b: 50 V, c: 20 V, 

d: 10 V és e: IV
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Az I fotoáram, a külső feszültség hatására az anyagban fel
lépő polarizációs jelenség következtében kialakuló telitési 
áramerősségnek a fény hatására bekövetkező változását értjük#

\(nm) —*-

29# ábra
A gratonit egykristály spektrális fotoérzékenységének füg
gése az alkalmazott külső feszültségtől 323 К hőmérsékleten.
Az alkalmazott külső feszültségek a: 100 V, b: 50 V, c: 20 V, 
d: 10 V és e: IV. Betétábra: a normált fotoáramértékek füg
gése a külső feszültségtőlЛ= o40 nm hullámhosszra vonatkoztatva
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Az alkalmazott feszültségek a következők voltak: 1 V, 10 V, 
20 Vt 50 V és 100 V. Ezek a feszültségértékek az ugyanazon 

mintán mért I-U karakterisztika lineáris szakaszán vannak«
Az ábrák azt mutatják, hogy mindkét hőmérsékleten a válasz
tott ábrázolás mellett, éles maximummal rendelkező fotoérzé- 

kenyeégi görbéket kapunk« Az adott hőmérsékleteken a maxi
mumok helyei és a maximum utáni hosszúhullámú görbeszakaszok 

nem függenek az alkalmazott külső feszültségtől, mig a rövid 

hullámhosszú szakaszon a fotoérzékenység függ az alkalmazott 
külső feszültségtől« A 29* ábra betétábrája, amelyen a nor
mált fotoáram feszültségfüggését mutatjuk be b40 nm hullám- 

hosszú fénnyel történő megvilágitás esetén, jől szemlélteti 
ezen utóbbi változást: mindkét esetben telitésbe menő görbét 
kapunk«

A spektrális fotoérzékenységnek a hőmérsékfüggését 
10 V külső feszültség mellett a 30« ábrán mutatjuk be« Az al
kalmazott hőmérsékletek azok voltak, amelyeket automatikus 

hőszabályoző nélkül is megvalósíthattunk« Ezek,cseppfolyós 

nitrogén alkalmazásával 80 К, a szobahőmérséklet, azaz 293 K, 
ezenkivül az e feletti értékek közül 323 és 353 К. A 30. áb
rán látható, hogy növekvő hőmérséklettel a görbék rövidhul
lámú szakaszai egymás fölött helyezkednek el, a görbék maxi
mumai a hosszabb hullámhosszak felé tolódnak el és ez az el
tolódás a hőmérséklettel lineáris /Зо« ábra betétábrája/«

Ha feltételezzük, hogy a fotoérzékenységi maximum
hoz tartozó hullámhosszból számitható a tiltott sáv széles
sége, akkor esetünkben 80 К és 353 К között a tiltott sáv
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szélessége 1.97 eV-ról, 1,65 eV-га csökken# Ha ezen adatokat 

összevetjük a vezetőképesség hőmérsékletfüggéséből nyert ter
mikus aktivációs energiával, valamint még néhány kisérleti

1

.

1,0 a

f 0fi
I

lmax

0,6

0A
d

c
0,2

b

600 800700
\(nm) ——

30. ábra

A gratonit egykristály spektrális fotoérzékenysége 10 V kül
ső feszültség mellett különböző hőmérsékleteken, a: 80 K, 
b: 293 K, c: 323 К és d: 353 K. Betétébra; a spektrális foto- 

érzékenységi görbék maximumaihoz tartozó hullámhossz függése
a hőmérséklettől
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.

eredménnyel /ezek közül megemlíthető, hogy a normált foto- 

áram félértékszélessége kicsi, 100 nm vagyis 0,28 eV, va
lamint a fotoelektromos effektus hatásfoka is kicsi/, akkor
arra következtethetünk, hogy a gratonit egykristálynál a fo-
tovezetés mély szennyezési szintektől ered#

3.3 A POLIKRISTÁLYOS GRATONIT MINTÁN VÉGZETT DlELEKTROMOS 

MÉRÉSEK

A préselt polikristályos gratonit minta kapacitás
mérésekből számolt komplex dielektromos tényező valós ré
szének / eV a mérőfrekvenciától és a minta hőmérsékletétől
való függését a 31* és 32. ábrák mutatják be.

31. ábra
A polikristályos gratonit minta komplex dielektromos tényező 

valós részének frekvenciafüggése különböző hőmérsékleteken: 
a: 373 K, b: 353 K, c: 323 K, d: 293 K, e: 273 K, f: 248 К

g: 223 К és h: 193 К
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A 31* ábrán az eredményeket £* - log v reprezentációban ad
tuk meg, ahol a különböző hőmérsékletek paraméterként sze
repelnek.
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32. ábra
A polikrietályos gratonit minta komplex dielektromos tényező 

valós részének hőmérsékletfüggése különböző mérőfrekvenciák
esetén

Az ábra. alapján megállapíthatjuk, hogy az a* értékek egyrészt 
a rendelkezésünkre álló frekvencia-tartományban a hőmérsék-
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lettel növekvő menetet, másrészt a frekvencia növelésével 
csökkenő tendenciát mutat. Ez a csökkenő tendencia nem ma
rad meg alacsony hőmérsékleteken; láthatjuk, hogy 246 X,
223 К és 193 X-on felvett görbék esetén t* .értéke szinte ál
landó. A minta hőmérsékletének növelésével a frekvenciafüg
gésben kapott e* csökkenés jelentősebbé válik, de mivel ala
csonyabb frekvenciákon nem tudtunk mérni nem állapithattuk 

meg a görbe további menetét, esetleges maximum vagy plató 

jellemzi.

el

A 32. ábra az £* hőmérséklettől való függésének 

jobb megvilágitását adja, vagyis e*-t a hőmérséklet függésé
ben is felábrázoltuk az adott mérőfrekvenciáknál. A görbék
ből le ■'-as ható, hogy -z adott frekvenciáknál <£ * hőmérsék
letfüggő, vagyis £* a hőmérséklettel növekszik, de a növeke
dés kifejezettebb alacsonyabb mérőfrekvenciáknál /32. ábra 

a és b görbe/. Továbbá feltételezhetjük, hogy magasabb frek
venciáknál az £ * hőmérséklettől függetlenné válik.

A 31* és 32. ábrák összehasonlitása alkalmával a 

hőmérséklet- és frekvencia-függésben kapott e* görbék nagy 

hasonlóságot mutatnak, ami a dielektrikumokra alkalmazott hő
mérséklet és frekvencia reciprocitásának érvényesülését bizo
nyltja a gratonitnál.

A C és d ismeretében /53/ formulából kapott veszte- 

ségi tényezőnek frekvencia- és hőmérséklet függését a 33* és 

34# ábrákon tüntettük fel. A 34# ábrán a tgJ frekvencia

függése látható tgé -lg V ábrázolásban különböző hőmérsékle
tek mellett.
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Láthatjuk, hogy a tg «5 a frekvencia függésében csökken, va
lamint, hogy a hőmérséklet emelkedésével a diszperzió mérté
ke nő* A teljes diszperziós tartomány itt sem áll 

zésünkre* A veszteségi tényező 273 К alatti hőmérsékleteker 

a frekvenciától független és a 34* ábra szerint a hőmérsék
lettől is.

v;

rendelke-

0,5

0,4

í аз
tgó

0,2

0,1

0
103 104 10'

v'(Hz)

33* ábra
A polikristályos gratonit minta veszteségi tényezőjének /tg 8/ 

frekvenciafüggése különböző hőmérsékleteken, a: 373 K, b:353 K, 
c: 323 K, d: 293 K, e: 273 K, f: 248 K, g: 223 К és h: 193 К



- 76 -

Kismértékű tg § növekedés tapasztalható 10 kHz felett a 273 К 

alatti hőmérsékleteken felvett görbék esetén /33* ábra/«
világosabb megfigyelését biztosit-

f '

A 34. ábra ezen jelleg

ja, amelyen a tg S görbéket hőmérsékle^függésben ábrázoltuk

különböző mérőfrekvenciáknál.

a : 500 Hz 

b :1592 Hz 

3 kHz 

10 kHz
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c :
:___ d :0,4

■ ■ e :

í 0,3

Jtg 6
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О0,1 icS ■oe/>
8-° 8
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34. ábra
A polikristályos gratonit minta veszteségi tényezőjének 

/tg é / hőmérsékletfüggése különböző mérőfrekvenciák esetén
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ía- A polikristályos gratonit minta váltóáramú fajla
gos vezetőképességének függését a mérőfrekvenciától és a 

hőmérséklettől a 35* és 36* ábra tartalmazza*

35* ábra
A polikristályos gratonit minta váltóáramú fajlagos vezető- 

képességének frekvenciafüggése különböző hőmérsékleteken* 

a: 373 K, b: 353 K, c: 323 K, d: 293 K, e: 273 K, f: 248 K,
g: 223 K, h: 193 К

i.
>V-

A 35* ábra az eredményeket log o' -log V ábrázolásban tünteti 
fel, a különböző hőmérsékletek paraméterként szerepelnek*

-
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th iLáthatjuk, hogy alacsony hőmérsékleteken a lineáristól az el

térés igen kicsi, mig magasabb hőmérsékleteken /35* rbra a, 
b, c, görbék/ a görbék a lineáris jellegtől eltérnek, de ez 

az eltérés magasabb frekvenciáknál nem olyan kx^ejezett, más- 

szóval újra megközelítik a lineáris jelleget#

ь *

ю7

x
T6
ТцЮ8

Ю9

3^0 4,0

3b* ábra
A polikristályos gratonit minta váltóáramú fajlagos vezető- 

képességének hőmérsékletfüggése kül^n^öző ^érőfrekvenciák

mellett
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Megállapíthatjuk, hogy az említett eltérés alacsonyabb frek
venciáknál kifejezettebb és a hőmérséklettel fokozódik*

Több dielektrikumnál az alacsony frekvenciáknál 
■ért vezetőképesség megegyezik az egyenáramú vezetőképesség
gel és bizonyos hőmérséklethatárok között a /19/ összefüggés
nek megfelelő Arrheniusi összefüggést követi* Az utóbbi tu
lajdonság érvényességének tanulmányozásához az eredményeket

ábrázolásban is megadtuk /36* ábra/* Kimondottan1000log <r - —

alacsony frekvenciákat nem tudtunk előállítani, de a görbék
meneteinek változásából megállapíthatjuk, hogy alacsony frek

venciákon a görbének két különböző aktivációs energiájú sza
kasza lenne, hasonlóan, mint az egyenáramú vezetőképesség ese
tén. Látható, hogy a frekvencia növekedésével a görbék mere
deksége eltűnőben van és konstans, hőmérséklet-független ér
tékhez közeledik.

A fenti eredmények összegezését a következő képpen
adhatjuk meg:

1. Nagy mérőfrekvenciák és alacsony hőmérsékletek 

az £* és tg 6 állandóságát eredményezik*
2. Alacsony frekvenciák és magas hőmérsékletek az 

£* és tg<5 hirtelen növekedését mutatják, de maximumot vagy
platót nem tudtunk kimutatni.

3* A váltóáramú fajlagos vezetőképesség alacsony 

frekvenciatartományban nem frekvenciafüggetlen, ami dipólus 

vezetésre utal*



- 80 -

ÖSSZEFOGLALÁS

A jelen értekezés célkitűzéseinek megfelelően meg
határoztuk a szulfoeókhoz tartozó gratonit természetes ás
vány alapvető elektromos, fotoelektromos és dielektromos sa
játságait, Megállapítottukr hogy a fémektől és a klasszikus 

félvezetőktől eltérően a szerves és szervetlen szigetelő a- 

nyagokra és műanyagokra jellenzőén a mintára való egyenfe- 

szültség rákapcsolása után az egyensúlyi áram kialakulásá
hoz a gratonitnál is hosszú idő szükséges# Ez azt jelenti, 

hogy a fellépő polarizációs feszültséget korrekcióba kellett 

vennünk#
A bemutatott eredmények alapján az alábbi főbb megállapitá-

экл 'eb/- ■ *,ük:

- A polarizációs feszültség hőmérsékleti függése mind poli- 

krietályos mind egykristály gratonit mintánál 250 К alatt 

megközelíti az alkalmazott külső feszültséget# így ezen hő
mérséklet alatt az egyenáramú elektromos jellemző adatok mé
rési eredményeit pontatlannak kell tekintenünk#
- A polarizációs feszültségnek adott hőmérsékleten a külső fe
szültségtől való függése lineárisnak adódott#
- Az egyenáramú elektromos vezetőképesség hőméreékletfüggése 

a szokásos Arrheniusi ábrázolásban jellemző karaktert muta
tott két-két meghatározott aktivációs energiájú lineáris 

szakasszal#
- A gratonit minták fotoérzékenyeége különböző térerősségek
nél és különböző hőmérsékleteken kis méretű, ezért hullám

hossz függésére a normált fotoáram karakterisztikákból tudtunk 

következtetni.
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A fotoérzékenységi maximum szabályos hőmérsékleti eltolódásá
ból és a kicsiny félértékszélességekből, mély szennyezési 
szintekre következtethetünk#
- A dielektromos jellemzőkre vonatkozó - a méréci körülménye
inkből adódó - mérési eredményekből egyértelműen nem következ
tethetünk, egyértelmű értelmezésre# Itt elsősorban az elekt
ród környezetében kialakuló tértöltés miatti elektródpolarizá-

cióra, a kristályrács kémiai vagy fizikai hibáira, makro- és 

mikro- inhomogenitásokra gondolhatunk.
- A mintáink váltóáramú vezetőképességének frekvenciafüggé
séből megállapíthatjuk, hogy magasabb hőmérsékleteken a vál
tozás mértéke /az egyenes szakaszok meredeksége/ fokozatosan 

kisebb és a vezetés töltésugrásos /barrier vagy hopping/ mec
hanizmussal képzelhető el.

Meg kell jegyeznünk, hogy a természetes ásványok 

tisztasági foka nem ellenőrizhető, továbbá a vizsgálataink 

az adott anyagról első információknak tekinthetők és a kris
tály szerkezetéből és a megállapított kötéstípusokból követ
keztethető félvezető jellegű sajátságok igazolást nyertek, de 

a gratonit vezetési mechanizmusán egzakt leírásához további 
behatóbb vizsgálatok szükségesek#
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