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Samenvatting 

Ten behoeve van het onderzoek aan hoogohmige materialen zijn 

twee n~euwe meetmethoden ontwikkeld. 
' 

I. Contactloze bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen 
-10 -1 -1 

van hoogohmige materialen C'r < 10 ll m ) . 

2. Op een niet destructieve wijze wordt informatie verkregen 

over de ruimteladingsverdeling in gepolariseerde hoogohmige 
-10 -1 -1 

materialen. (-, , 10 11 m ) . Het polarisatie- en depolari-

satieverloop kan semi-continu gevolgd worden. 

Enkele meetresultaten worden besproken als ook de gebieden waar~n 

beide methoden kunnen worden toegepast. 

' 
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I. Inleiding 

I. I. Elektreten 

Bepaalde diëlektrica vertonen de eigenschap van lang voortdurende in

terne elektrische polarisatie. Naar Haeviside noemt men een dergelijk 

gepolariseerd diëlektricu~ een elektreet. Eguchil) was echter de 
• 

eerste onderzoeker die deze eigenschap heeft onderzocht. 

Men onderscheidt 2 soorten elektreten, thermo- en foto-elektreten. 

Therma-elektreten ontstaan i.h.a. door gesmolten stoffen met polaire , 
moleculen in een st~rk elektrisch veld af te koelen. Op deze wijze is 

een volume polarisatie verkregen die blijft bestaan bij temperaturen 

die veel lager zijn dan de formatie temperatuur. 

Foto elektreten zijn te verkrijgen door fotogeleiders met of zonder 

' traps in een sterk elektrisch veld met licht te bestralen. Hierbij 

ontstaan twee ladingslagen dicht bij de polariseer elektroden, ~n 

tegenstelling tot de volume polarisatie bij thermo elektreten. Indien 

het medium traps bevat, wordt de lading getrapt. De getrapte lading 

kan thermisch zeer moeilijk vrijgemaakt worden waardoor de polarisatie 

blijft bestaan. Een elektreet zonder traps wordt wel ontladen, hoewel 

dit zeer langzaam verloopt, afhankelijk van de specifieke donker weer

sta~d van het medium. In de literatuur over elektreten bezigt men de 

termen hetero- en homocharge. Heterocharge ontstaat door het richten 

van dipolen. of ladingstransport in tiet medium en is van polariteit 

tegen~esteld aan die van d~ aangrenzende polariseerelektrode. Homo

charge ontstaat door ladingsinjectie van de polariseerelektroden in 

het medium en heeft dus dezelfde polariteit als de aangrenzende elek

trode. 

1.2. Onderzoek aan de foto elektreet anthraceen (c 14H
10

) 

Het onderzoek naar 1het fotoelektretisch gedrag van anthraceen ~s aan-

vankelijk gestart met het ontwikkelen van een methode welke het po

larisatie- en depolarisatie verloop van een elektreet kan meten (H3). 
I 

'\ 
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Uit waarnemingen m.b.v. deze methode bleek dat de polarisatie en 

depolarisatie een in de tijd exponentiëel verloop hadden, waarbij 

de tijdconstante sterk afhankelijk was van het opvallende licht en 

enkele geometrische_ aspecten van de meetapparatuur. De beschouwingen 

over deze geometrische invloed hebben geleid tot een meetprincipe 

om aan hoogohmige materialen contactloos het elektrisch geleidings

vermogen y te bepalen (H2). 

Ten behoeve van he~ vaste stof onderzoek in het algemeen en speciaal 

in het onderzoek aan elektreten is het gewenst de ruimteladingsver

deling in de polarisatie richting te kunnen meten. Getracht is dit 

' niet destructief en contactloos uit te voeren. Hiertoe is een meet-

principe ontwikkeld dat, op ongeveer dezelfde wijze gebruik maakt 

van elektrische velden als een bandrecorder gebruik maakt van magne

tische velden. 

I. 3. Enkele problemen bij metingen aan hoogohmige materialen. 

Bij de bepaling van het geleidingsvermogen y als functie van de 

temperatuur.of geabsorbeerde straling kampt men i.h.a. met velerlei 
·' 

zowel fysische als technische problemen waarvan een aantal hier 

vermeld. 

I. De te meten stroom moet door het sample oppervlak~-De hierop aan

wezige onregel~atigheden zoals dislocaties en contacten kunnen aan

zienlijke interpretatie fouten geven. 

~ Op het sample aangebrachte contac~en kunnen in veel gevallen de 

situatie zodanig veranderen dat over de intrinsieke eigenschappen van 

het te meten sample weinig of geen informatie verkregen wordt. Dit 

t.g.v. de optreden9e potentiaal barrière contact-sample, het dopen 

van het sampl~ vlak onder het contact, elektrische en optische 

eigenschappen van contactmateriaal en de contactovergang. 

3. Bij metingen van de. stroom door een sample dient men altijd rekening 

te houden m~t oppervlakte geleiding. 

4. Om uit een stroorn-spanningskarakteristiek y te bepalen dient men 

alle afmetingen·van het sample en de contacten daarop nauwkeurig 

te kennen. 
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5. De te meten stromen zijn i.h.a. zeer klein (10-f
2A) en de te 

. . . ( + 15 ) meten spannLng dLent met een zeer hoogohmLge 10 ~ volt-

meter bepaald te worden. 

1.4. Alternatief op in 1.3. vermelde problemen. 

De moeilijkheden vermeld Ln 1.3. zijn aanleiding geweest om een 

~eetmethode te ontwikkelen.met de volgende eigenschappen . 

.J. Contactloos. Er gaat dus geen stroom door het sample oppervlak. 

Hierdoor kunnen alle maailijkheden met het sample oppervlak zoals 

in 1.3. beschreven vermeden worden. 

2. Geringe geometrische eisen t.a.v. het sample. De ontwikkelde 

methode vereist vlakke samples waarvan de dikte ongeveer homogeen 

LS en globaal bekend. 

3. De methode maakt gebruik van stromen Ln het sample, welke slechts 

door y bepaald worden. 

4. De methode vereist onder speciale, eenvoudig te realiseren condi

ties, geen bijzondere voorzieningen t.a.v. de meetapparatuur. 

' Als extra he~ft de methode nog een aantrekkelijke eigenschap. 

5. Het sample is na de bepaling van y voor will'ekeurig andere experi

menten te gebruiken. 

Deze methode wordt besproken Ln H2 en 3. 

... 

• 
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2. Fysische achtergronden. 

2. I. Elektrische dipoollaag tussen twee geleiders 

Een elektrische dipoollaag met dikte 5 bevindt zich tussen twee geleiders 

met onderlinge afstand d. De totale dikte van de luchtlagen d - ö = <ll6 . 

De geleiders hebben een bepaald spanningsverschil of zijn kortgesloten. 

In het eerste geval wordt de veldsterkte in de lucht E1 bepaald door de 

aangelegde spanning en de dipoollaag, bij kortgesloten elektrodes wordt 

E
1 

geheel bepaa~d d~or de dipoollaag. 

t 
;d 6~~~---------

fig. 2. I. I. 

In fig. 2. I. I. zijn ~n doorsnede drie gesloten 9ppervlakken getekend 

~n de elektroden-laag configuratie. 

Het theorema van Gauss levert voor oppervlak 

r- *+ G + '~' + "' * 0. 
~+ + 

In een el~ktrische dubbellaag geldt 

* c 
+ * + a - 0. 

,~ 

+ 
. Daaruit volgt dat 
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Mét Gauss kunnen ook EL en E' 
L berekend worden. 

* ,. * 
(2) 

+ 
(3) EL = en E' 

- L c 
0 0 

Daar * * geldt EL = E'L' a+ - 0 

Deze conclusie is onafhankelijk van de plaats ,van de laag tussen de 

elektroden. Bovendien geldt dit bij kortsluiting of bij spanningsverschil 

tussen de geleiders. 
I 

2.2. Laag diëlektricum met interne geleiding ~neen elektrisch veld 

(Polarisatie.) 

~.Q 

~ 
6l L. 

er.. . j 

~~!/ ~~ EH 

jEL rJ .. ó.6:1(Ó 
E" I~ 

04-

l~ //// i> 
~- .. ---~·. ---· 

fig.2.2.1. fig.2.2.2. 

Tussen twee evenwijdige elektroden bevindt zich een laag materie met 
\ 

bepaalde E en geleidingsvermogen { . De dikte van de laag is o , de 
r 

afstand tussen de elektroden d, terwijl de totale dikte van de lucht-

lagen d-S = aö gesteld wordt. Ct >0. De laag maakt geen contact met 

een van de elektroden waartussen een constant spanningsverschil V 

staat. zie fig. 2.2. 1. en gevolge van deze V heerst er een elektrisch 

veld EL in de lucht en Em in de laag. Em veroorzaakt een stroomdicht-
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heid j volgens J yE waardoor een ladingsdichtheid 
~I m 

a(t
1

) ; J (t) dt op de oppervlakken van de ,laag materie 

ontstaat. ~ie fig. 2.2.2. Volgens Gauss geldt voor E 

+ i: s :G 
o r m 

E 
m 

S + G 
0 

S E 
o r 

o 1s negatief dus E neemt af door o • 
m 

m 

2. 2. I. 

Deze· schets volgend 1s een differentiaal vergelijking voor a-

op te stellen. 

d 
Ey dy 

0 

samen met 2.2. I. geeft dit 

(c a 
E r 

m - r 

invullen yan 

' J 

de: 

de 
dt 

--dt 

+ 

,·, 

I) 

E 
m 

V·~ 

V 

- rt:' 
r 

_J_ 

de 
dt 

5 (s r:t + I) 
r 

+ 
.. c 

0 

en 

in 2.2.3. levert 

+ 

r 

V-E è 
m 

2. 2. 2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

De opl'ossing van 2.2.4. lu"tdt 

er ( t) 

Stel nu 
0 

.. 

o r 
'\' 

I 

(I - e 

en 

t y a; 

s (::. ;:. +I) 
o r 

2. 2.. 5. 
) 

0 
dan 1s 2.2.5 te 

..... 

6 



~chrijven als 

a(t) 
V t: 

0 

ao .( I - e 

7 

t 

) 2.2.6. 

Deze formule beschrijft de opbouw van oppervlakte lading op de 

laag materie ofwel de polarisatie van de laag . 
.. 

, 
2.3. Gepolariseerde l~ag dielektricum met interne geleiding tussen 

kortgesloten elektroden (depolarisatie). 

/ 

fig.2.3.I. 

\I 

I 

In fig. 2.3. I. is de situatie geschetst die heerst tijdens het depolari-

seren van een laag materie met bepaalde - en 't. De •elektroden zijn kort-
~ l 

ges loten en verder geldt weer d-" = ·~•-'! en EL .. E 'L. 

Wegens de kortslu.iting van de elektroden geldt 
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f o. Ey dy 
0 

' 
iÎ E + o..6 EL 0 -'.- EL r.1 

In een elektrische dipoollaag heerst- een veld E = 
er yerder geen geleiders o.i.d. in de buurt zijn. 

> 

8 

E 
m 2. 3. 1. 

0~ 

----wanneer 
E '~ o r 

De laag bevindt zich echter tussen twee kortgesloten elektroden. 

* Hierop zullen ladingen ·::> + en ,, worden geÏnfluenceerd die een 

bepaald_e veldsterkte E veroorzaken. Voor het veld in de laag E 
L m 

geldt daa-rom, 

.--:;· EL 
E 

r.1 

met 2.3. I. geeft dit 

met J Y E en· J 
m 

E 
m 

s 
0 

'=' 
,_ c 

0 

de ( d"t 

de oplossing'van 2.3.4. luidt 

O(t) e 
0 

E 

r 

J 

+ 
r r 

E 
m .. E ;:x s m r 

breekt de lading 

t y ex 
s(sa+l) 
o r 

waarin de oppervlakte ladingsdichtheid op t 
0 

E: E: 

stel nu weer 
o r = 

0 en '' 

E: 
0 

y Cl 

2.3.2. 

·-

0U: 

c (c :;, + 1) 
o r 

2.3.3. 

af) geeft 2.3.3. 

2.3.4. 

2.3.5. 

0 ~s 

dan gaat 2.3.5. 
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a( t) a e 
0 

t 
+ ~I 

~ 

0 

9 

2.3.6. 

Deze formule beschrijft de afbraak van de oppervlaktelading op de 

laag materie ofwel de depolarisatie van de laag. 

Met behulp van 2.3. I. en 2.3.3. is de geÏnfluenceerde lading 

te b.erekenen. 

* C1 
+ 

t: E 
o m 

(X 

'J -

E a.+ 
r 

2.4. Bewegende dipoollaag tussen twee condensatorplaten. 

~ 
1 

•It1
' 

.. ' I c, CF- ...... V""kc..d 
__ ,__ --.,.-r. I 

I 

1I 

' 
":"' 

tJ.g. ~.4. l. 

2.3.7. 

In fig. 2. 4. I. is een situatie geschetst waarbij een dipoollaag 

een condensator binnentreedt met een constante snelheid vm/sec. 

De laagdikte bedraagt ó en de elektroden afstand d. Weer is 

d- c· = a.5 maar nu is a. k~ein, waardoor randeffecten eerder ver

waarloosd mogen worden. Onder deze omstandigheden geldt dan 

! 
.i 

* (J veldsterkte in de 
+ 

lucht vlak bij 

elektrode I. 
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De totale lading ~ die van aarde via R naar I getransporteerd wordt 

* ~s gelijk aan a+ vermenigvuldigd met het oppervlak 0 van dat· deel · ' 

van de laag dat zich tussen de condensatorplaten bevindt. Stel de 

afmetingen van de laag J.oodrecht op vlak van. teken.'ing b. Voor 0 is 

dan te schrijven 

0 b V t 

samen met 2.3. 7. levert dit 

De stroom naar I ~s dus 

i dQ 
dt 

Voor de spann~ng VR geldt VR 

-(a -) b v t 

t: ;:x + I 
r 

- (-:y-) b V . 

t:·:x+ I 
r 

R. i 
-(cc -) R. b V 

s a + 
r 

2. 4. I. 

2.4.2. 

Wanneer de laag de condensator weer verlaat keert v van teken om 

t.o .. v. de condensator, zodat i en V ook van teken wisselen. Het voor de 

spanning VR te verwachten verloop ~s geschetst ~n fig. 2.4.2. 

+ 

0 

tyá ~ 
·- · -· -ng.-2 :4~ 2. 

In plaats van I en II v~a R te verbinden kan tussen I en II een 

capaciteit C aangebracht worden. zie fig. 2.4. I. 

Voor de geinfluenceerde lading Q1 geldt weer : 

-(J -) b V t 

s a + I 
r 

(2.4.1.) 



1 1 

0 geldt voor de spanning VC over de capaciteit 

de elektroden Ls. 

waarLn C de capaciteit tussen 
1 

Wanneer c1<< C geldt voor VC 

V = c 
+ (:::--) b V t 

C.(t:: a + 1) 
r 

2.4.3. 

Tussen 2.4.2. en 2.4.3. bestaat een eenvoudig verband n.l. 

t 1 

c i(t) dt 2.4.4. 
0 

Het voor de spannLng VC te verwachten verloop LS geschetst in 

fig.2.4.3. 

-~ 

0 

fig.2.4.3. 

Uit voorgaande blijkt dat geleider II er niet toe doet als hij 

maar groter is dan I. Bovendien kan de dipoollaag geÏsoleerd op 

II bevestigd worden, waarbij dan II t.o.v. I een snelheid 

vm/sec heeft. 

o -kan in de x richting een bepaalde niet tijdsafhankelijke verdeling 

a -= f(x) hebben. Wanneer randeffecten verwaarloosd mogen worden 

(~klein) dan geldt, naar analogie met formule 2.4.2. 

i(t) 
- f(x) b v 
E: 0. + 1 

2.4.5. 
r 

, 



12 

Volgens 2.3. 7. ~s 

. -f (x) 

dit geeft voor 2.4.5. 

~ = - s 
0 

EL (x) b v 2.4.6. 

VR= - R:::
0 

EL (x) b v 

VR of vc·v~roorzaken een veld dat het oorspronkelijke door het laag 

opgewekte velcÎ kan verstoren. De grootte van VR of VC wordt o.a. be

paald doorRen C uit respectievelijk formule 2.4.2. en 2.4.3. Bij 

geschikte keuze van R of C is te voldoen aan Vl{<<V 
1 

of V c·~<V 1 .... 

vl = E dy zie fig. 2. 3. I. met formule 2.3.3. levert m 
0 

dit 
0·:10 • V 2.4.7. laag E: (E: a +I) 

0 r 

Nu e~sen we VR 

dan 

10
2 

< Vlaag met'form. 2.4.2. voor VR krijgen we 

100. o R bv 
(E:a.+l) 

r 
< 

' geldt het volgende 

E: ( s ç,; +1 ) 
o r 

of 1 o2 R <:~-=-a_o __ _ 
b V S 

0 

2.4.8. 

2 
vc . 10 <. v

1 
. met form. 2.4.3. voor VC aag 

krijgen we 

100 eb v t 

C( t: ·.:t + I) 
r 

< 
Cû.'~ 

------~--~.~ c > 
E: (s o:+1) 

o r 

b v t. 100s
0 

cd 

2.4.9. 
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2.5. Principe meetmethode van het geleidingsvermogen y . 

Een laag materie met bekende sr en te meten 1 wordt geisoleerd op 

een roterende schijf (~ 20 omw./sec) aangebracht. Gedurende p% 

van de tijd be.vindt de laag zich in een polariserend veld (zie 2.2). 

Gedurende (100-p)% van de tijd wordt met een meetelectrode de opperr 

vlaktelading o gemeten. (zie 2.4.). De situatie is geschetst in 

fig.2.5. 1. Voor verdere beschrijving zie 3. 

...... .....V PDLiflliS611lN 

D6/'0I.If4/l6116N 

fig.2.5. 1 . 

• 
Beschouwen we nu formule 2.2.6. 

-t 

0 + T 1 

o. 
) 

0 
0 ( t) (1-e 0: 

d-o 
0 

He z~en nu dat - niet ,maar--! wel van r5 afhangt. Eisen we dat 
0 

-
1

< dan is de tijdconstanté voor de polarisatie onafhankelijk 
0 

100 
van o Stel 100 -:- 1 dan levert dat a >-- 2.5. I. 

0 
r 

Kunnen we - •meten dan is y eenvoudig te berekenen 
0 

o ==-r 
2.5.2. 

--
Er wordt gedurende p% van de tijd gepolariseerd. Bij verwaarlozing 

van de depolarisatie gedurende de meettijd (100-p)%)mag gesteld 
100 

worden dat het ge~eten tijdsverloop in feite 
p 

langzamer is 
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dan het tijäsverloop in het geval p = 100%. 

Er geldt daarom ' 
100 

gemeten p 0 
en daardóor 

- - 100 
0 r 

y = 
p T 

m 
2.5.3. 

De laag bevindt zich in een wisselspanningssituatie met een periode 

P_di~ zeer kort is t.o.v. de tijdconstante van de laag. P~,2~ sec. 
o r 

y Co 20 600 sec. 

Hierdoor mag de depolarisatie gedurende het meten verwaarloosd worden. 

Het ge~eten verloop van ~ (t) 

'J ( t) 
m 

L 
0 

hieruit 1s met behulp ~an 2.5.3. 

berekenen. 

~(t)m zal dus zijn 

t", p 
" t. • I 00 o r ) 2.5.4. 

en ~ het geleidingsvermogen 
m 

te 

In het geval van een reeds gepolariseerde laag geldt dezelfde redener-

ing, behalve de tijdsfactor. Er wordt dan 100% van de tijd gedepolari

seerd. Het gemeten d'epolarisatie verloop zal dus zijn 

ty 

c ( t) 
m ~ 

0 
e 0 r 2.5.5. 

en voor het geleidingsvermogen geldt 1n dit geval 

o r 

m 

Wat betreft het meetprincipe 1s de volgende voorwaarde naar voren 

gekomen 

> 
100 
€ 

r 

d.w.z. dat de afstand tussen de electroden d S+:-v_'-. > :S(I 

2.5.6. 
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Deze voorwaarde vereist slechts een globale maat van de dikte van 

de laag; waarbij kleine onregelmatigheden van het laagje niet van 

invloed zijn. De afstanddkan dan volgens 2.5.6. aangepast worden 

aan. ë. 

Voor de meetnauwkeurigheid is het van belang p nauwkeurig te weten 

' en ~ nauwkeurig te bepalen. De methode zou ideaal zijn als p=IOO%, 
m 

er dient daarom naar maximale'p gestreefd te worden. 

Blijkbaar gedraagt een laag geleidend diëlektricum zich onder voor

noemde omstandigheden als een capaciteit die via een weerstand wordt 

opgeladen. De è apaciteit van de laag is 

c o r 
6 

0 oppervlakte laag 

5 dikte laag. 

wa~neer aangenomen wordt dat alle ladingen in 't oppervlak zit. 

Deze capaciteit wordt opgeladen v~a zijn eigen inwendige weerstand 

R ' 
R spec. weerstand. 

0 y 0 

Voor de tijdconstante 
0 

RC geldt dus 

o r 
0 

y 0 

(2.2.6) (2.3.6.) 

Hierin komt 6 inderdaad niet voor. 

. ... 

.. 
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2.6. Principe ruimteladingsmeting 

+ + 

/i) 
-x x 

• 0 p 

, 

® (i) 

fig.2.6.1. 

Een medium met kleine y bevindt zich tussen twee elektroden met 

onderlinge afstand d en een bepaald spanningsverschil. In dit medium 

is de polarisatie la~ing op een bepaalde wijze verdeeld. Stel dat de 

ladingsverde iing c(x) in de doorsnede x (fig. 2. 6. I. (a) ) de vorm heeft 

als geschetst in fig. 2.6.1. (b). 

Een ele~trode configuratie d{e onder dezelfde aanname als in fig. 2.6. I. 

een dergelijke ladingsverdeling na polarisatie zal opleveren is ge

schetst in fig.2.6.2. (a). Wanneer de elektroden beide geaard zijn is 

een elektrisch veld te verwachten als afgebeeld in fig.2.6.2. (b) en 

/ t~~~@ 
· / 'ELliCT/lOIJE 

(c). 

,. .._lfEDIVN 

... 
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Bij de aanwezigheid van een geaarde plaat op zeer geringe afstand 
l 

(2-5 ~ ) van het door de elektroden gevormd vlak zal E(x) enigzins 

veranderd zijn t.o.v. fig. 2.6.2. ben c. E(x) blijkt eveneens af 

te hangen van de afmeting~q zie fig. 2.6.3. 

fig.2.6.3. 

I~ het geval van r = I rnm en q = 0.1 rnm, levert E(x) een redelijke 

afbeelding van de Ln fig.2.6. 1.(b) en fig. 2.6.2.(a) veronderstelde 

ladingsverdeling. E(x) is te meten me t het principe beschreven 2.4. 

volgens de formule VR= - R €
0 

EL (x) b v (2.4.6.) 

De meetelektrode dient aan deze situatie aangepast te worden nl. 

een geaarde plaat met daarin uitgespaard een meetvlak, zie verder 

4. 2. 

Bij deze beschouwing is aangenomen dat gedurende de meettijd 

(~ ~ 10-
3 

sec) de ladingen niet verplaatsen. Deze meting kan dus, 
V 3 

afhankelijk van de vereiste meettijd, alleen aan stoffen met gering 

~eleidingsvermogen of elektreten worden verricht. 

., 



.. 

2. 7. Principe van E bepaling. 
r 

Beschouwen we b.v. formule 2.3.6. nog eens nader 

Uit 

-~ 

o(t) o(e 
To+ 7 ' 

) = a 

de betrekkingen voor -

E 
r 

0 

a T ( o. ) 

T 

0 

E: E: 
0 r . - ' T ( a ) l 

0 y 

en - ' volgt ' 

•18 

E: 
0 

ya 
(2.3.6.) 

2.7.1. 

Wanneer nu a en T ' ( a ) bekend zijn naast T
0 

dan is Er bepaald. 

Stel dat we de dikte van het sample o en de afstand tussen de 

elektroden d wéten. zie fig. 2.3. I. a ~s dan ook bekend nl. 
t 

d - 0 
0 

Bepalen we eerst T volgens de in 2.5. omschreven methode met 
0 

100 
a >-

E 
r 

a >100. 

w·aarbij we echter E: = I nemen daar we E: niet kennen, dus r r 

Veranderen we nu de elektroden configuratie zodat geldt a = 5. 
I 

De gemeten tijdconstante is nu T = T + T 1 waarmee T ' bekend 
0 

(a) ( a ) 
is. Uiteraard wordt T onder verder dezelfde fysische omstandigheden 

bepaald als T • Nu zijn T
0
J, T ' en a bekend dus ook E . o r 

Hiermee is het dus ~gelijk om Er en y onder dezelfde experimentele 

en fysische condities te meten. 



-
-
~
·
-
,
~
-
-

-
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3. Opbouw van de meetmethode voor het geleidingsvermogen Y . 

3. 1. Behtiizing (fig. 3. 1. 1.) 

Op een roterende aluminium schijf (10-20 omw/sec) van 10 cm 0 wordt 

een dun sample (ö:e SOu ) in dit' geval een monokristal anthraceen, 

met een zeer dun laagje siliconenvet vast geplakt. De schijf heeft 

geen vertikale speling en lig~ horizontaal. De polarisatie van het 

vet 1s verwaarloosbaar t.o.v. de polarisatie van·het kristal. Paralel 

aan de schijf bevindt zich op afstand d = ~1,5 mm een kwartsplaat 

waarop polariseer- en meetelectrode zijn aangebracht. De polariseer

elektrode bestaat uit een laag tinoxide welke doorlatend is voor zicht

baar en U.V. lichf. Het sample kan zodoende gedurende het polarisatie

of depolarisatie proces belicht worden. 

Het geheel is opgesloten in een elektrisch afgeschermde~rommel die 

aan de bovenzijde voorzien is van een met tinoxide bedekt kwartsven

ster, dat zowel elektrisc~ afschermt als licht doorl·éàt. Dit venster 

is 'K>or. licht af te sluiten. De roterende schijf is vi.a een kwikkontakt 

geaard. 

De _aandrijving geschiedt v1a snaren door een synchroonmotor die magne

tisch is afgeschermd. De. snaaraandri~ving garandeert elektrische iso

latie tussen motor ~n meetopstelling en geeft i.h.a. een rimpelvrij 

toerental. Door het ontbreken van speling draait de .schijf zwaar, de 

snaaroverbrenging slipt met onregelmatig toerental als gevolg. Wegens 

tijdgebrek is hierinee toch doorgewerkt en is elektronisch de invloed 
' . van h'et variabele toerental geëlimineerd. Voor een detailfoto van de 

opstelling zie fig. 3. 1. 1. 
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3:2. Meetelektrode en elektronica 

De meetelektrode bestaat uit een plaatje aluminium (geen kontakt 

potentiaal met de aluminium schijf) in de vorm van een ringsegment. 

De m.e. (meet elektrode) bevindt zich + 1 mm dichter bij de schijf~ 

dan de polariseerelektrode en is omgeven door een geaarde laag die 

als afscherming tussen de m.e. en de polariseer-elektrode dient. 

Zie fig. 3.2. 1. De afschermlaag en de polariseerelektrode bestaan uit 

een laag· tin oxide. Deze configuratie is verkregen door eerst zilver 

op te dampen daar waar geen tin oxide gewenst is. ~a aanbrengen van 

de ~reuze tinoxide laag kan het zilver worden weggeëtst, waardoor 

het tinoxide ter plaatse loslaat en het gewenste patroon op de kwarts
x) 

'plaat achterblijft 

~------~ITILEC~oDE 

--+-1::---GEAiflli'll AFSCN~Illt/N6 

PDI.A/liSEe/l ELECT/tDI>E. 

/(W'IRT.5 PJ.AAT 

fig. 3. 2. I. 

Met voo~noemde m.e. ~s de oppervlakte lading van ·de laag,o . op twee 

verschillende mánieren om te zetten in een te meten spanning. 

( o-) R b V 
(formule 2. 4. 2.) gemeten over 

E .. a + I 
een weerstand R r 

~0 -) b • 
V t (formule 2.4.3.) gemeten over 

c (s 
r 

a+ 1) een capaciteit C. 

x) Naar idee van drs. J.J. Hardon. 

. .... 
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Het bepalen van VR levert elektronisch geen problemen op; hij is te 

meten met behulp van een oscilloscoop. Zie fig.3.2.2. Bij een normale 

oscilloscoop ~s R.=1M I~ en Ci = 
~ , 

klein genoeg en R. =R uit formule 
~ 

op het scherm af te beelden. R. 
I ~ 

standigheden aan formule 2.4.8. 

47 pF. De tijdconstante R .. C. 
~ ~ 

2. 4. 2. ~s groot 

voldoet onder 

R.< 16 1-Ll. 
~ 

de 

genoeg om VR 

experimentele 

fig.3.2.2. 

~s 

goed 

om-

De ".>i;lg passeert 10-20 maal per seconde de m.e. Zodoende komen er 

10-20 pulsen/sec op het scherm die informatie geven over het polari

satie of depolarisatieverloop van de te mete~ laag. zie fig. 3.2.3. 

Dit verloop is te fotograferen, waarna de foto uitgemeten kan worden. 

Aan deze eenvoudige opzet kleven enkele belangrijke nadelen. 

I) V = 
R 

-(::'_):Rb V. 

r 
(2.4.2.) 

laat z~en dat VR evenredig is met v. Dit levert bij· een niet constant 

toerental aanzienlijke fouten op. 

2) Bij tijdconstanten voor polarisatie en depol. van 10-30 minuten 

mo€111t het oscilloscoopscherm te lang gefotografeerd worden met als 

gevolg door strooilicht overstraalde foto's. Bovendien zijn dergelijke 

' foto's betrekkelijk moeilijk uit te meten. 

fig.3.2.3. 

' 

DEPW.A~ISÇ~E/f 

z-_ • ér.6't: 
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Deze nadelen z~Jn met wat uitgebreidere e~ektronica te el{~ineren. 

Daartoe .beschouwen we formule 2.4.3. en fig. 2.4.3. nog eens nader 

• Co-) b v t 

C(E a+ I) r . 

(2.4.3.) 

det produkt .v t, dit ~s of de lengte v•n het sample of de lengte van 

de meetelektrode ~s gedurende het experiment constant. VC is dus 

onafhankelijk van de s~elheid v. VC is echter niet zo eenvoudig te 

meten. De voltmeter die VC moet meten dient een zeer hoge ingangs

impedantie te bezitten en moet eveneens in staat zijn VC~ 200 Hz te 

volgen.· Hiervoor is' geen normale ladingsmeter of integrerende volt

meter te gebruiken omdat deze i.h.a. te sterk gedempt zijn of te veel 

drift vertonen. VC wordt daarom gemeten met een zelfgebouwde ladings

meter. Voor de schakeling zie fig. 3.2.4. 

t-ISV 

fig. 3. 2. 4. 

C ~s de meetcapaciteit uit formulé 2.4.3. en hiervoor is een m 
mica condensator van 1000 pF genomen. C is enerzijds laag om een 

m 
groot si~naal te krijgen, anderzijds hoog om een grote ~ijdconstante 

aan de ingang te bereiken. Bovendien voldoet C onder de experi-
m 

mentele omstandigheden aan formule 2.4.9. C > 200 pF. C ~s een inte-
rn m 

grator. Gedurende de integratietijd mag geen lading van me en C 
m 

naar aarde vloeien. Dit betekent dat de tijdconstante C R groot 
11 ,l. _ 2 • m m 

moet zijn t.o.v. 

Dus R = 10
9 

ll . 
m 

V ~ - 3- I 0 sec. Voor CmRm is I sec. genomen. 

~-- \ 
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De ingangsweerstand van de mosfet TAA320 ~s groter dan 100 G~ en dus 

verwaarloosbaar. De schakeling versterkt + 100 x en is lineair. Bij 

een influentieladinga* 1Ö
12 

Coulomb op de m.e. levert deze schake-

ling een V . = + 100 mV. 
u~t 

V . is gelijkvormig aan fig. 2.4.3. voor het geval 1
1 

< 1
2 

(d.i. 
u~t 

de heexsende experimentele situatie). Zie fig. 3.2.5. Hierin is duide-

lijk te zien dat V max onafhankelijk ~s van V. (V=O levert ui teraard 
c 

~een signaal). 

fig. 3.2.5. 

V . bestaae echter nog steeds uit een pulsachtig signaal. Uiteindelijk 
u~t 

is. de omhullende van deze pulsreeks van belang. zie fig. 3.2.3. De om-

hullende wordt bepaald m.b.v. een piekvoltmeter. Bij gemis aan een derge--lijk apparaat voor deze lage herhalingsfrequenties (10~20Hz) is overge-

gaan t()t zelfbouw. Het schema van de piekvoltmeter is afgebeeld ~n 

fir;. 3.2.6 . 

o.BAY11 
R~t·~=/HA. 

R~,:IO().n. 

teJ•S(Jon.. 
R+:ti,Sien. 

fig.3.2.6. 



J 

, 

24 

Deze schakeling is bij geschikte keuze van C ~n staat de omhullende 
p 

van fig.3.2.3. te leveren. V kan dan een x-y schrijver sturen. Als 
p 

R· wordt de ingangsimpedantie van de schrijver genomen. De op voor
L 

noemde wijze opgebouwde meetmethode is in blokschema weergegeven in 

:Éig. 3. 2. 7. 

3.3. Sample 

I.AD/Jt/65 
HETE~ 

0 

~--~--

·-·-- - ----Î 
i 
I 

~ PIEk 

.- YOI.THETll ~ ._y__,;,."_;.__ __ 

fig.3.2.7. 

Zoals reeds vermeld kan voor het sample met dunne kristalplaatjes 

worden volstaan, De dikte van de plaatjes dient globaal bekend te 

zijn. Het sample wordt met siliconenvet o.i.d. op de schijf geplakt. 

Hierdoor blijft het•sample geschikt voor eventuele andere experi-

. mente~ buiten deze opstelling. 

'\ 
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3.4. Resultaten. 

Met de hier beschreven methode is aan een monokristal anthraceen 

het polarisatie en depolar~atie verloop bepaald bij ~erschillende 

belichtingscondities. Het kristal is ~ 50~ dik terwijl de opper

vlaktelading door traps ingevangen kan worden. Deze twee factoren 

blijken van grote invloed op de tijdsafhankelijkheid van de opper

vlakte lading op het kristal. 

Met een aantal registraties is dit geÏllustreerd. 

Grafiek I Donker polarisatie 

" II Donker depolarisatie 

" lil Polarisatie bij daglicht 

" IV Depolarisatie bij daglicht 

" V Polarisatie bij kwiklicht 

" VI Depolarisatie bij kwiklicht. 

Er wordt steeds gedurende 1/4 deel van een omwenteling belicht. De. 

kwiklamp (philips 93IIOE) staat op 50 cm afst~nd van het sample. 

Alle registraties starten met de donkersituatie. Bij iedere registratie 

is het verloop van de oppervlakteladingsdichtheid ~(t) gereduceerd 

uitgezet op enkel' logari thmische schaal. 

De~egistraties van het polariseren vertonen onderling punten van 

overeenkomst. Aanvankelijk is het verloop te beschrijven met een be

, paalde tij deenstante. Even later treden aanzienlijke afwijkingen op. 

Dit gedrag is te verklaren dóor aan te nemen dat t.g.v. de opgebouwde 
3p 

ladingsverdeling een diffusiestroom jx = - D ~x gaat lopen 

tegen de polarisatiestroom in. De polarisatie gaat hierdoor steeds 

langzamer verlopen. Bij de donker polarisatie is de diffusiestroom zo 

groot t.o.v. de polarisatiestroom dat een veel lagere 0
00 

bereikt 

wordt dan bij polariseren met belichting. De diffusiestroom kan hier 

zo'n belangrijke invloed hebben o.a. door de geringe dikte van het 

kristal waardoor de·gradiënt van de ladingsverdeling ~ 
Cl x 

zal zijn. 

groot 

,. I 
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Bij de depolarisatie ~egistraties ~s eveneens sprake van een deels 

snel en deels langzaam verloop van de depolarisatie. De snelle gedeel

ten worden bepaald door geleiding en diffusie die nu gelijk gericht 

zijn, de langzame door het vrijmaken van getrapte lading. Duidelijk 

is te zien dat bij donker depolarisatie de lading door traps wordt 

vastgehouden. (Het kristal depolariseert in het donker niet totaal 

zie grafiek II). Deze getrapte lading is slechts door bestraling met 

licht vrij te maken zie grafiek II. Uit andere waarnemingen is gebleken 

dat het getrapt raken van lading een langdurige zaak is Na + 2 dagen in 

donker polariseren is pas ongeveer 80% van de lading door traps inge-

' vangen zie fig. VII. Het leegmaken van deze traps m.b.v. daglicht ver-

loopt overeenkomstig het desbetreffende gedeelte van grafiek IV. 

Bij een bepaalde belichtingsconditie komen de tijdconstanten van de 

snelle gedeelten van het polarisatie en depolarisatie verloop overeen. 

Deze tijdconstanten hebben kennelijk betrekking op 

a) polarisatiestroom bij verwaarloosbare diffusiestroom. 

b) depolarisatirstroom van niet getrapte lading bij verwaar

loosbare diffusiestroom. 

In Hoofdstuk 2 is juist alleen met deze toestand gewerkt en de ge

" meten tijdconstanten van de snelle gedeelten zullen dus voldoen aan 

de betrekking 
s E: o r 

y 

Het donker polarisatie en depolarisatie en c 
r 

3,5 s 
0 

wordt op deze wijze gevonden 
-13 -1 -1 

y = 1,6- 1,7.10 ZL m 
-15 -I -I 

1 , 6 - I , 7 • I 0 s-2 cm 

·In het voorafgaande is geen rekening gehouden met het feit dat bij 

belichting wel depolarisatie optreedt tijdens het meten- dit t. g .• v. 

excitatie van het anthraceen. De polarisatie zal hierdoor schijnbaar 

trager verlopen. Bij het depolariseren is de invloed van dit ver-
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.. 
schijnsel versnellend. De gemet~n tijdconstanten voor polarisatie en 

depolarisatie zullen daarom niet hetzelfde zijn. De situatie is nog 

verwa~render daar er gedvrende 25% van de tijd belicht wordt terwijl . 
het excitatie gedrag niet voldoende bekend is. De met belichting be-

paalde tijdconstanten dienen dan ook slechts ter verificatie of de 

gemeten krommen inderdaad de toestand van het anthraceen beschrijven 

en niet van eventuele verborgen R.C.processen. 

' Bij bestraling met kwiklicht zien we een 50-100 voudige afname van 

de tijdconstanten hetgeen gezien de 25% belichting overeen zou kunnen 

komen met een 200-400 voudige toename van het geleidingsvermogen. 

Aangezien het sample de enige fotogeleider ~n de opstelling is, moet 

deze verandering aan het anthraceen worden toegeschreven. De gemeten 

krommen beschrijven dus de toestand van het anthraceen. 
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' 3.5. Enkele sl9topmerkingen over de meetmethode voor y 

Aangetoond ~s dat de methode werkt, ondanks het ongunstige sample van 

anthraceen met traps en niet verwaarloosbare diffusie. De gevonden waar

de voor het donker geleidingsvermogen ydonker, is moei lijk te vergelijken 
-15 -20 -1 -1 

met literatuurgegevens. Men ~preekt over 10 - 10 n cm 

De diffusiestroom kan t.o.v. de polarisatie stroom gereduceerd worden 

door een di~ker sample te gebruiken of een sterker polariseerveld. 

De meetsectie.die'nt om twee redenen zo klein mogelijk te zijn. 

I. Het verschil tussen de gemeten tijdconstanten voor polarisatie 

en depolarisatie wordt dan verwaarloosbaar zie farm. 2.5.3. en .... 
. 2. 5. 5. 

2. de depolarisatie tijdens het meten ~s dan ook bij belichting ver

wa-arloosbaar te krijgen . 

• 
Bij de hier beschreven experimenten ~s de meetsectie + 10% van de om

trek, hetgeen te groot is voor nauwkeurige metingen. 
, 

In de voorafgaande,beschouwingen is nergens vermeld in welk gebied 
E: E: 

voor y de methode vq.n toepassing is. Nemen we de betrekking -:- 0 r 
. y 

en stellen we de minimum eis van 2 meetpunten (2 omWentelingen) 1n 

T sec bij een maximaal toerental van 100 omwentelingen/sec dan is daar-

mee de ondergrens, 

ymax 

ymax 

r 

van de methode bepaald.-:-

< 
E;o E: E -r 0 

T 0,02 

-12 
< 50.9. 10 . 

r 

> 0,02 sec. 

50 E E 
0 r 

De bovengrens wordt bepaald door de tegenwerkende diffusie bij polari

sere~ en trapping bij depolarisatie. Aan trapping is in de donkersitu

atie niets te doen maar de invloed van diffusie is door vergroting van 
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polarisatie veld en dikte van het sample te verffiinderen . . Het op deze 

gronden begrensde gebied is afgebeeld ~n fig. 3.5. 1. 

, 

~-
~ 

~ 

~ 
" .. 
~ 
Q 
...; 

to'-
TOEPIISSIIY G5 GE/3/ED 

~ HEETI1ETNoiJÈ.. 

' 
' 

-- --T. 
I 

~ti 
4-~--~~,---~--~--r-~r-~~~-----

E,. /o-1 IÓ•• !Ó,.,_ lo_,., _n_-',-wr' 
GLI.EID/1'166VEil.HDGEHl . 

-·- ---·-·- . . - .. ... - ... ·- --·- . . -·.. . -----~--...1 -
fig. 3.5.1. 

Gebleken ~s dat de methode ook informatie geeft over het vrijmaken van 

getrapte lading onder bepaalde belichtingscondities. Door naast de 

polariseercondities de intensiteit en golflengte van de opvallende 

straling als parameters te nemen is met deze methode de verdeling van 

de trap? te bestuderen. 

De opst~lling is gegroeid tij~ens de ontwikkeling van het meetprocedé. 

Hierdoor zijn vele details zoals meetsectie, belichtingscondities , 

electronica en mechanische opbouw niet ten volle aangepast. Verdere . 
ontwikkeling is dus nodig om deze methode voor derden operationeel 

te maken. 

. ... 

.. 
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4. He~ meten van ladingsverdelingen ln gepolariseerde media. 

4. I. Behuizin~ 

Het mechanisch gedeelte van de opstelling is hetzelfde als beschreven 

in 3. I. Op de roterende schijf bevindt zich nu een neerwaarts gerichte 

meetelektrode met bijbehorende versterker zie 4.2. Het te meten sample 

wordt met een 3 punts instelinrichting zo geplaatst dat de meetelek

trode er op een afs t1and van + 2-5 ;.. overheen beweegt. Het uit

gangssignaal van de versterker wordt via een kwikkontakt van de 

roterende schijf afgenomen. De schijf roteert met + & omwentelingen 
.I 

per sec. 

Teneinde de opbouw,van de polarisatie van het medium in de tijd te 

kunnen volgen is de opstelling zo ingericht dat buiten de meetperiode 

het medium gepolariseerd wordt. Gedurende de meetperiode zijn de 

sample elektroden kortgesloten. Hiertoe worden met een nok op de as 

van de schijf twee schakelaars bediend. Wegens de niet constante snel

heid v bleek een apart synchronisatiecircuit noodzakelijk dat de tijd

basis van de oscilloscoop start vlak voor het begin van de meetperiode. 

v~or een detailfoto van de gebruikte onderdelen zie fig. 4. I. l. 

4.2. Meetelektrode en elektronica 

Zoals in 2.6. is geconcludeerd dient de meetelektrode in deze situatie 
' 

te bestaan uit een geaarde plaat waarin een geisoleerd vlak is uitge

spaard (meetvlak). De spanning die dit vlak krijgt voldoet aan for

mule 2.4 .. 6. 

De meetelektrode beweegt met een snelheid Vm/ sec dus 
I' 

EL(x) "'E(vt) -+ VR =- RS
0

E.(vt) b v. 
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De isolatiespleet loodrecht op de bewegingsrjchting is bepalend 

voor het scheidend vermogen van de meetelektrode, en elient daar

om zo smal mogelijk te zijn. De lengte van het meetvlak ~s + 3x 

langer dan de lengte van het te meten oppervlak van het sample. 

(t ui·t fig. 2. 6. 3.). Ten opzichte van de meetelektrode komt het 

sample dus eerst naar het meetoppervlak toe, het sample beweegt 

zich onder de meetelektrode door en vertrekt weer. Dit is een 

situatie uit fig. 2.4~2. voor het ~eval 1 1< 1 2 . Daar is echter 

uitgegaan van een constante E(vt). Hier heeft E(vt) een verloop 

dat bepaald wordt door de r\,limteladingsverdeling ~n het sample 

zie fig. 2.6.3. De aankomende situatie wordt als meetsignaal 

gebruikt, waardoor slechts één nauwe isolatiespleet vereist is. 
' Het totale signaal ~oor een bepaalde ladingsverdeling is afge-

beeld in fig. 4.2. 1. Duidelijk is hierin een gedefinieerd gedeel

te met steile flanken en een ongedefinieerd gedeelte (einde meet

vlak) te anders cheiden . 

. i 

meetsignaal 
I 

fig.4.2.1. 
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Ten gevolge van het circulair aftasten van een rechthoekig 
• sample ontstaat een fouthoek tussen sample en meetelektrode. 

Om deze fouthoek klein te houden is voor de breedte van het 

meetvlak 0,5mm genomen. Zoals verder zal blijken dient de ca

paciteit t~sse~ meetvlak en zijn omgeving zo klein mogelijk te 

zijn. Daarom is de isolatiespleet evenwijdig aan de bewe-

gingsrichting 50~ gemaakt terwijl de isolatiespleet loodrecht 

op de bewegingsrichting 1·511 is gemaakt. De elektrode..,is ver

vaardigd van messing met mylar spacers. De capaciteit bedraagt 

~- 3pF. Voor een constructie tekening met microfoto van het belang

rijkste gedeelte van het meetvlak z~e Ln de bijlage fig.4.2.2 . .. 
De spanning van het meetvlak VR wordt met een d.c. breedband ver-

sterk~rx) (0-3Mc) met lage Jitgangsimpedantie 100 x versterkt. Om 

·de bedradingscapáciteit van de meetelectrode naar deze versterker , 
zo laag mogelijk te lio~den is de versterker op de roterende schijf 

bevestigd. Voor de schakeling van de versterker zie fig. 4.2.3. 

t 
'· 

fig.4.2.3. 

De tijdcónstante van de ingang van de versterker wordt bepaald 
• door de capaciteit van de ~eetelektrode C en de ingangsweerstand 

e 
R van de versterker. De ingangscapaciteit van de versterker is 

e 
verwaarloosbaar. ( <0, 3pF). 

Teneinde structuur in E(x) te kunnen volgen dient de tijdconstante 

x) Gebouwd door R. Brouwer Stud.T.H.E. 

t \ 



C R zeèr klein te 
e e 

r 
Deze bedraagt -

V 

Nu 1f(oet dus C R << 
e e 

Met C 
e 

3 pF en R 
e 
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zij~3 t.o.v. de lengte 
10 -4 
- 3- "' 3.10 sec. 

3. 10- 4 

van de meetperiode. 

= 100 k~ is hieraan ru~m voldaan. 

' Teneinde een goede signaal- ruis verhouding te krijgen dient VR 

niet te klein zijn, dus R moet zo groot mogelijk zijn· Met de e 
'eis C R <<3. 10-4 sec betekent dat een zo klein mogelijke waarde 

e e 
voor C • . e 

De uitgangsspanning V . van de versterker is evenredig met 
u~t 

E( ) = E( )' V . wordt op een oscilloscoopscherm afgebeeld en vt x u~t 

gefotografeerd. zie 4.4~ De omtreksnelheid van de schijf tal 

niet noemenswaardig veranderen gedurende de meetperiode (3!I0- 4sec) 

zodat de invloed van v op VR 

lozen. 

' 

E E(v t) b v is te verwaar
a 

Voor een schema~ische weergave van de opstelling z~e fig 4.2.4. 

In feite is deze opstelling een elektrische record~r met een 

rcterende weergeefkop. Het uitgangssignaal van deze weergeefkop 

is evenredig met de elektrische veldsterkte ter plaatse van de 

meetspleet (E(vt) ). Bij een pormale bandrecorder is het uitgangs

signaal van de weergeefkop evenredig· met de gradient van de magne

tische veldsterkte ter plaatse van de meetspleet. 

.... 

.. 
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fig. 4.2.4. 

, 
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4.3. Sample 

Bij de experimenten ~s gebruik gemaakt van twee verschillende 

samples, het medium is monokristallijn anthraceen. 

Sample a : Elektroden en anthraceen zijn d.m.v. 12~ mylar van 

elkaar geisoleerd zie fig.4.3.I.a. 

Sample b .= De elektroden bestaan Ûit direkt op het anthraceen aan

gebrachte leitzilber z~e fig. 4.3.I.b. 

I.EIT$11.4M.! 
!. i 

' 

@ 

fig.4.3. I. 
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4.4. Resultaten 

Met sample a zijn de beste resultaten behaald. De isolatie is I2~ 

mylar en het kristal is I mm dik. De isolatie is aan een kant van .... 
het sample door verontreinigingen verminderd. Bij een spannings-

verschil over het sample kan er dus lading het kristal binnen 

lekken. In fig.4.3.I~a) betekent dit dat de isolatie tussen de 

rechter elektrode en het anthraceen verminderd is. De rechter-

kant van het anthraceen wordt 'het eerst afgebeeld door VR. De 

beginsituatie van de nu volgende meetreeks is geschetst in fig.4.4. I. 

HEET EJ.éCT~ODE. 

ltfiTHKitC. 

fig.4.4.I. 

De nu volgende registraties dienen geÏnterpreteerd te worden als 

~n fig.4.4.2. is aangegeven. 

0 x-. r:t/'111 
I I 

L 
I 

E!<)I ÉcV?' • ~ 4o: V~ 

t I 
I 
I 

)( I I 
I 

~ I 
0 t-. D,311$EC 

fig.4.4.2. 
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~~istr.I 

Ruimteladingsverdeling 

na korte tijd polari

seren met 810 volt. De 

lading is symmetrisch 

verdeeld en 

odV 0. 
vol 

registr. 2. 

Ruimteladingsverdel

ing na langere tijd 

polari9eren met 810 

volt. De lading 1s 

niet meer symmetrisch 

verdeeld en 

i d .. f · ' ~ V = pos1t1e • vol ~'-' 

registr.l Na lang po

lariseren met 810 volt 

worden de elektroden 

kortgesloten. De inge

lekte positieve lading 

verdeelt zich over het 

kristal terwijl de po

larisatie lading re

combineert. De kromme 

met de kleinste· uit

wijking komt overeen 

met E(x) voor 0,1 sec 

later dan de,andere. 
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registr.4 

Wanneer de polarisatie 

lading gerecombineerd is ~ 

blijft er een positieve 

ruimte lading in het kris

tal achter. 

Duidelijk ~s nu dat 

) P dV 
vol 

registr.S_ 

positief. 

Kort na het aanleggen van 

270 volt met tegengesteld 

teken als in de beginsitu

atie. De positieve lading 

beweegt zich naar de an

dere kant van het kristal. 

I 

registr.6 I 

Kort na het aanleggen van 

540 volt met hetzelfde tek~ 
als in registr.S. De posi

tieve lading wordt nog 

sterker naa~ de neg; elek

trode-getrokken. Een be

gin vav polarisatie ~s 

zichtbaar. 
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registr.7 

Kort na het ~anleggen 

van 810 volt met het

zelfde teken als 1n 

registr.S. Duidelijk 

is nu te zien dat er 

polarisatie optreedt, 

en dat ~r een over

schot is aan positieve 

lading nog steeds is, 

dus 

.JdV 
vol 

regstr.8 

positief . 

Na lang polariserep on

der de omstandigheden v.; 

registr.7 wordt de inge

lekte pos. lading ge

neutraliseerd omdat nu 

neg.lading het kristal 

binnenstroomt (of pos. 

·eruit). Na verloop van 

tijd is de toestand sy-

metrisch. 

regstr.9 

(p dV=O. 
vol 

Wanneer na het bereiken 

van de toestand als ge

toond in regstr.8 de 

elektroden worden kort

g.sloten blijkt na enige 

tijd dat 

r PdV 0 inderdaad 
vol 

geldt. 

39 
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registr. 10 

Na langduring(~ 3 uur) 

polariseren onder ge

lijke condities als 

registr. 1. ontstaat 

een ·sterk asymetrische 

verdeling 
, 
I pdV P<?Sitief. 

vol 

registr. 11 

Enige tijd na kort

sluiten van elektroden 

ontstaat dan deze ia

dingsverdeling. De meer 

discrete verdeling van 

de lading duidt erop 

dat er slechts een ge

ringe· recombinatie 

stroom loopt, ofwel 

de ladingen zijn ge

trapt. 

40 

Het verloop van E(vt) = E(x) komt overeen met de in fig.2.6.3. ge

schetste situatie voor q ~ 1 mm. In werkelijkheid geldt q =4mm 

maar de invloed van q >1 mm 1s te verwaarlozen. Het glooiende ver

loop van E(x) is ook het gevolg van tegen elkaar inlopende polariseer

en diffusie stromen, waardoor de ladingen zich niet in een dunne 

laag tegenover de elektroden bevinden, maar 1n een meer uitgebreid 

gebied. Bij getrapte lading is de verdeling meer discreet zie 

registr. 11. 

Sample b levert een totaal ander beeld. 

De elektroden zijn geleidend op het anthraceen aangebracht. Er loopt 

dus een stroom door het kristal bij aanwezigheid va11 een spannings

verschil over de elektroden. Het medium zelf vertoont polarisatie, 
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~ie registr.l. De geleidingsstroom zal de polarisatie gedeelte

lijk neutraliseren~ Dit is goed te zien in registratie 12. 

Het signaal E(vt) is + 20 kleiner dan in registr. I (ruis wordt 

zichtbaar). Er is nog een geringe invloed van de polarisatie te 

zien. 

registr.l2 

Wanneer de geleidingsstroom vergroot wordt door bestraling met 

licht verdwijnt het polarisatie overschot geheel. Bij deze 

stromen gedraagt het leibzilber zich kennelijk als ohms contact. 
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~.5. Enkele slotopmerkingen over de ruimteladingsdetectie 

methqde. 

Zoals 1n 4.4. is aangetoond geefl de methode een redelijkè in

druk van de ladingsverdeling in een hocgohmig materiaal. Ge

ringe contact activiteiten blijken duidelijk zichtbaar gemaakt 

te kunnen worden. De polarisatie en depolarisatie kunnen in 

de tijd gevol~d worden. 

Het was eenvoudiger geweest een roterend sample te gebruiken. 

Bij de hier beschreven opstelling is met opzet uitgegaan van 

een stilstaand sample, om hiermee beter te kunnen experimen

teren. Het is duidelijk dat op een roterende schijf vloeistof 

contacten problemen opleveren. 

De preparatie van het sample is moeilijk. Vooral wanneer ver-

eist is dat het medium ge'isoleerd moet zijn t.o.v. de elektroden. 

De dunne. laag mylar wordt gemakke.lijk door verontreinigingen over

brJgd waardoor de isolatie ter plaatse verminderd is. Getracht 

is een sample te maken als geschetst in fih.4.3.1.b maar dan 

met mylar isolatie. Wegens de te kleine lijmoppervlakken was 

dit niet te verwezenlijken. 

De methode is i.h.a. van toepassing op elektreten (getrapte lading) 
-JO -1 -1 . 

en op hoogohmige stoffen ( y <10 cm ). In deze med1a 

zal tijdens de kortgesloten periode weinig depolarisatie optreden 

terwijl de ladingen zich nauwelijks naar de meetelektrode zullen 

verplaatsen gedurende de meetperiode. 
-1 
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5. Algemene slotopmerkingen. 

Het ontwik~elen van ongebruikelijke of nieuwe meetmethoden 

heeft als nadeel dat praktisch geen literatuur geraadpleegd 

kan worden. Een artikel van E.C. Giaimo 
2

) (R. c·. A. Review) 
' heeft direkt -geleid tot de mechanische opbouw zoals vermeld in 

Hfdst. 3. 1.; indirect tot de methode om y te bepRlen. De in hoofd

stuk 2. 3. en 4 behandelde principes zijn van eigen opzet. De 

beide opstellingen zijn tot stand gekomen door het oplossen van 

een gr:oot aantal, hier niet vermelde, problemen van allerlei aard . • 
Op de eigenschappen van anthraceen wordt in dit verslag nauwelijks 

ingegaan. Hiervoor zij verwezen naar het afstudeerverslag van 

ir.C.~. Lasance
3
). Het anthraceen 1s slechts gebruikt als hoog

ohmige gelei:ders hetgeen wel zijn complicaties had. zie 3.4. 

Tijdens 'de periode van onderzoek is getracht om m.b.v. vloeibare 

k . 11 4 ) 5 ) 6 ) 7) 1 k. . h ld d ..... r1sta en e e tr1sc e ve en en aarmee lad1ngsverde-

lingen zichtbaar te maken. Ditzelfde ·wordt in de industriële 

laboratoria zeer intensief bedreven met overigens spaarzame re

sultaten S). Men zoekt op deze wijze na platte displays. Het 
• 

onderzoek 1n deze richting is, stopgezet omdat de vervaardigde 

vloeibare kristallen bij' kamertemperatuur niet of nauwelijks 

gevoelig voor elektrische velden en slecht houdbaar bleken te 

zijn. 

De heren drs.J .J. Hardon en C.A. Copray zij dank voor de prettige 

sfeer van samenwerking. De heren R. Brouwer (stud. T.H.E.) 

H.A. Alewijnse tiPO) en H.H. Noordermeer (IPO) voor hun bijdragen 

aan het elektronisch gedeelte van de opstellingen. 
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