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Abstrakt: 

   Předložená práce popisuje vlastnosti a použití feroelektrických materiálů nacházejících 

uplatnění v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu. Práce je zaměřena zejména na 

jejich chování v elektrickém poli o různých intenzitách.  Jako nejvhodnější měřící metoda 

byla volena metoda pomocí osciloskopu. Pro vlastní měření v praktické části byl vyroben 

experimentální přípravek s pěti vzorky, jejíchž vlastnosti byly následně proměřeny. Pro 

zaznamenání hysterezní smyčky byl vytvořen program v programovém prostředí VEE PRO    

a jeho funkčnost byla ověřena na vyrobeném přípravku, kde byla zároveň proměřena               

i napěťová závislost složek komplexní permitivity. 

 

   The submitted thesis describes characteristics and use of ferroelectric materials which find 

their utilization in electrotechnical and electronics industry. The thesis is mainly aimed at 

their behaviour in the electrical field at various intensity. The method using an osciloscope is 

selected for measuring. For the main measuring in part of this thesis was produced 

experimental wafer with five samples which were subsequently mesuared. The VEE PRO 

program was used for creating of collecting datas for histeresis loop and it’s functionality was 

checked on wafer with five examples in measuring. During this measuring was also measured 

electric tension dependence of components of complex permittivity. 
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Úvod 
 
   Od padesátých let minulého století byl zaznamenán významný pokrok v oblasti fyziky 

feroelektrických látek, které v určitém teplotním oboru vykazují spontánní nebo-li 

samovolnou polarizaci. Tyto látky umožňují v současné době významné aplikace                     

v nejrůznějších technických oborech, a proto je jejich studiu věnována značná pozornost. 

    Feroelektrika se vyznačují již zmíněnou samovolnou polarizací, jejíž směr je možné změnit 

vnějším elektrickým polem. Feroelektrický materiál musí mít několik základních směrů této 

polarizace. Ve feroelektrickém krystalu lze pozorovat takzvané domény, neboli oblasti 

krystalu, v nichž má samovolná polarizace jednotný směr a doménové stěny hranice mezi 

doménami. Vlivem vnějšího elektrického pole může docházet k pohybům doménových stěn    

a tedy ke změnám vnitřní doménové struktury krystalu, což má za následek změnu 

efektivních vlastností příslušného materiálu. 

    Feroelektrika patří do širší skupiny piezoelektrických látek, které se vyznačují 

elektromechanickým spřaženým efektem. Jinými slovy se dá říct, že vnějším mechanickým 

zatížením je v těchto materiálech indukována polarizace a naopak působení vnějšího 

elektrického pole se projeví mimo jiné i deformací materiálu. Feroelektrické materiály obecně 

vykazují vzájemnou závislost elektrických a mechanických veličin. Jejich vztah lze vyjádřit 

soustavou piezoelektrických stavových rovnic. Kromě uvedených piezoelektrických vlastností 

je možno u feroelektrik pozorovat i další zajímavé vlastnosti, jako jsou pyroelektrické, což je 

změna polarizace s teplotou, nebo optoelektrické vlastnosti.  

   Feroelektrika si pro své vlastnosti našla uplatnění v mnoha oborech a je jím věnována velká 

pozornost z hledistka možností používání v aplikacích, jakými jsou například počítačové 

polovodičové paměti. Ty však mají jednu nevyhodu, kterou je jejich nestálost. Jinými slovy 

při výpadku elektrického proudu se z nich ztratí veškeré informace. Proto jsou vyvýjeny stálé 

paměti u kterých by se tento nedstatek odstranil. Jedná se například o feroelektrické RAM 

paměti nebo magnetické RAM, které jsou elektricky polarizovatelné. Tyto paměti jsou 

použitelné v různých chytrých kartách jako jsou lyžařské pasy nebo elektronické průkazky. 

Oby typy mají své výhody i nevýhody, z toho důvodu by bylo ideální je kombinovat. 
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1 Historický pohled na feroelektrika 
 

   Feroelektrická keramika je v součastné době široce používána v různých aplikacích, jako 

jsou například snímače, kondenzátory, termistory což představuje zhruba polovinu 

z celkového prodeje keramických elektronických součástek. Historické kořeny vedoucí 

k objevení feroelektričnosti je možné vystopovat až do minulého století. Nejvýznamnější 

podíl v této spojitosti si bezesporu zapsali  fyzikové Weiss, Pasteur, Hooke, Voigh nebo bratři 

Curiové. Studium feroelektrik se zrychlilo během druhé světové války s objevením 

titaničitanu barnatého, po němž následovalo období velmi rychlého rozvoje. Během dalšího 

desetiletí bylo identifikováno více než sto dalších feroelektrik, mezi které se řadí                       

i  zirkoničitan titanu, který je nejrozšířenějším piezoelektrikem  používaným v převodnících. 

V následujícím desetiletí přišla na řadu koncepce soft-mode režimů  a to v šedesátých letech 

minulého století. Následovalo období, kdy se feroelektrika začala používat v nejrůznějších 

aplikacích, jako jsou optoelektrické. V součastné době jsou feroelektrika začleněna do 

integrace, zahrnující aplikace v  převodnících, kondenzátorech, integrovaných obvodech atd. 

[4] 

 

1.1 Současný trend použití 
 

   V dnešní době jsou kladeny stále větší nároky na kvalitu výrobků ať to jsou dielektrika do 

kondenzátorů, kde je snahou vytvořit kondenzátory s vysokou hodnotou kapacity, která se 

nemění v závislosti na čase, teplotě a vlhkosti. Další aplikací jsou paměti FRAM, které se 

zapsaly do světa elektroniky díky neustálému rozvoji počítačového světa a nutnosti uchovávat 

stále větší množství dat. Mezi další aplikace, kde feroelektrika nacházejí své uplatnění, jsou 

pyroelektrické snímače nebo displeje s feroelektrickými kapalnými krystaly. 

 

1.1.1    Kondenzátory 
 

   Kondenzátor se skládá z dielektrického materiálu vloženého mezi dvě elektrody. Kapacita 

je dána vztahem:  

 

                                                                       
 

 
                                                            (1) 

 

kde ε0je permitivita vakua, εrje relativní permitivita materiálu, S je plocha elektrod, h je 

vzdálenost elektrod, tedy tloušťka dielektrika. [1]  

   K vytvoření vysokokapacitního kondenzátoru je nutné vložit mezi elektrody 

materiál s vysokou relativní permitivitou, zvětšit aktivní plochu kondenzátoru a zmenšit 

tloušťku. Keramika na bázi BaTiO3 (r 15000 ) je jedním z mnoha materiálů, které mají 

perovskitovou strukturu. Relativní permitivita těchto materiálů je mnohonásobně vyšší než         

u běžných keramik a polymerních materiálů. Relativní permitivita běžných keramik se 
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pohybuje od 5 do 10. Při výrobě keramik pro kondenzátory musí výrobce vyřešit otázku, 

jakým způsobem docílit vysoké permitivity v oblasti teplot, při kterých kondenzátory obvykle 

pracují (23 °C). V případě titaničitanu barnatého lze část barya nahradit, např. stronciem. 

Tímto sloučením vzniká tuhý roztok z x molárních dílů SrTiO3 a (1 - x) molárních dílů 

BaTiO3. U takto vzniklého systému dochází k posunu Curieho teploty směrem k nižším 

hodnotám, teplotní charakter závislosti relativní permitivity je zachován. SrTiO3 je nazýván 

posouvačem. Nevýhodou těchto typů kondenzátorů je značná teplotní závislost kapacity. 

Vícevrstvový kondenzátor (MIC - Multi Layer Capacitor) je složen z několika vrstev 

dielektrického materiálu a elektrod, jak je uvedeno na obr. 1. Elektrody jsou ukončeny tak, 

aby jednotlivé kapacitní vrstvy byly propojené paralelně. Platí: 

 

                                                                      
 

 
                                                           (2) 

 

kde n je počet dielektrických vrstev. Pokusy v návrhu MLC se snaží o co nejmenší tloušťku 

dielektrické vrstvy < 20  mm. Kombinace malé tloušťky vrstvy a vysoké relativní permitivity 

keramiky BaTiO3 dovolují konstruovat kondenzátory s vysokými kapacitami a relativně 

malými rozměry. [1] 

                          

Obr. 1: Schéma typického vícevrstvého kondenzátoru (MLC) [1] 
 

 

1.1.2  Pyroelektrický detektor 
 

 

   Pro kontrolu pohybu osob v prostoru jsou rozšířeny detektory absorbující záření z povrchu 

objektu, které nejčastěji pracují na pyroelektrickém principu. Na destičku feroelektrického 

krystalu vyříznutou kolmo k feroelektrické ose, opatřenou elektrodami na dvou větších 

plochách, dopadá infračervené záření a destičku ohřeje. V důsledku teplotní závislosti 
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spontánní polarizace feroelektrika se na elektrodách objeví elektrický náboj a jemu 

odpovídající elektrické napětí. Prostor, ve kterém je umístěno feroelektrické teplotní čidlo, je 

evakuován a od okolí oddělen okénkem propustným pro infračervené záření. Jako 

pyroelektrického prvku lze použít řezu krystalu BaTiO3. Pyroelektrický prvek, použitý jako 

kondenzátor, je obvykle povlečen černou absorbující hmotou. V základním obvodu je dále 

tranzistor FET, zatěžovací odpor a zesilovač výstupního signálu, jak je uvedeno na obr. 2. [2] 

 

 

Obr. 2: Pyroelektrický detektor [2] 

 
 

1.1.3  FRAM paměti 
 

   Neustálý rozvoj počítačového světa ukazuje nutnost uchovávat stále větší množství dat.           

K tomuto účelu sloužily např. diskety. Diskety se začaly používat ve 40. letech minulého 

století, kdy princip záznamu dat spočíval v ukládání na magnetický povrch diskové plotny. 

Pro větší kapacity uchovávání dat se používají pevné disky (Hard Disky). Zařízení, které je 

tvořeno vrstvou feromagnetického materiálu. Informace jsou zaznamenány pomocí změn 

magnetického toku na tuto vrstvu. V současnosti však feromagnetické materiály dosahují na 

hranici v hustotě záznamu, danou jejich vnitřní strukturou. Minimální velikost zmagnetované 

domény a její záznamová kapacita je omezena fyzikálními vlastnostmi látky. Přechod mezi 

dvěma opačně magnetizovanými doménami neprobíhá skokově, ale směr magnetizace se 

postupně mění. Tento jev omezuje hustotu záznamu. Vzniklý problém řeší feroelektrické 

látky, u nichž přechod mezi dvěma polarizovanými doménami probíhá skokově a díky této 

vlastnosti se zvyšuje hustota záznamu. Hranice mezi dvěma polarizovanými doménami          

 u feromagnetického materiálu je asi 50 nm a nazývá se Blochova stěna. U feroelektrik se 

tento jev nevyskytuje a dvě opačně polarizované domény leží těsně u sebe. [3] 

   FRAM je stálá paměť, užívající feroelektrický film jako plochu pro ukládání dat. Hlavní 

výhody jsou vysoká rychlost zápisu a nízká spotřeba. [3] 



 

 

 
 

10 

   Feroelektrické paměti, tzv. FRAM paměti, byly poprvé navrženy studentem postgraduálního 

studia Dudley Buck Allenem, a to již roku 1952.  Vlastní realizace těchto pamětí začala až 

koncem osmdesátých let minulého století a první konstrukce až roku 1991 v NASA 

laboratořích které,  oproti prvním návrhům, ještě vylepšily metody čtení, včetně nové metody 

nedestruktivního načítání za pomocí pulzů ultrafialového záření. Další společností, která se ve 

velkém měřítku na vývoji technologie zapsala do historie, byla bezpochyby společnost 

RAMTRON, jejímž hlavním směrem vývoje byly polovodiče.  RAMTRON byla jednou 

z hlavních licencovaných společností, která vlastní největší výrobu polovodičových pamětí  

s FRAM technologií vůbec. První samostatná linka, která se zabývala výrobou pouze FRAM 

pamětí,  je datována na rok 1999 a vyrábí speciální čipy na bázi FRAM, a to například do 

smart karet. Další společností, která promluvila do vývoje této technologie, byla společnost 

Texas Instrument, která spolupracuje od roku 2001 se společností RAMTRON. Jejich hlavní 

vývoj se týkal testovacích čipů s procesní technologii 130 nm. [3] 

 

                  

Obr. 3: Krystalová struktura paměti FRAM [7] 
 

 

   Základem funkčnosti FRAM (Ferroelectric Random Access Memory) paměti jsou 

feroelektrické krystaly, které umožňují kombinaci vysoké provozní rychlosti pamětí RAM se 

schopností udržet si data i po odpojení elektrické energie, jak to umí paměti EEPROM či 

novější Flash. Krystalová struktura FRAM paměti je na obr. 3. Každá buňka FRAM paměti 

využívá vrstvy feroelektrického materiálu a její zbytkové polarizace. Když je elektrický 

krystal vystaven elektrickému poli, centrální atom (Zr/Ti) se posune ve směru pole. Pohybem 

centrálního atomu v tomto směru se nastavuje stav paměti na logickou ´´0´´, nebo ´´1´´. 

FRAM paměti jsou vyráběny na principu CMOS technologií. Tenkovrstvý feroelektrický film 

je umístěn nad základní vrstvu CMOS a vložen mezi dvě elektrody (viz obr. 4.) Výhodou je, 

že FRAM paměť udrží stav centrálního atomu i po odpojení elektrického pole a nepotřebuje 

pravidelné obnovování. [3] 
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Obr. 4: Struktura paměti FRAM [7] 

 

 

   Běžné paměti typu DRAM (Dynamic Random Access Memory) se skládají ze sítě malých 

kondenzátorů s kabelovým propojením na tranzistory, přičemž je každý prvek sledován.  

Jedna buňka je složena z jednoho kapacitoru a jednoho tranzistoru. Technologické rozlišení 

DRAM  buněk je 90 nm a u technologie DDR DRAM je tato velikost 0,22 µm
2
.
  
V této buňce 

je obsažen jeden kapacitor, jeden tranzistor, jejich vzájemné propojení a malý nevyplněný 

prostor. V procentuálním rozložení se to dá vyjádřit jako 35% využité plochy vs. 65% 

volného prostoru. [10] 

   Data jsou v DRAM pamětí ukládána v podobě přítomnosti nebo nepřítomnosti elektrického 

náboje v kondenzátoru, přičemž nepřítomnost představuje logickou "0". Zápis je aktivován 

tak, že na příslušný ovládací tranzistor je přiveden elektrický impulz, který zapíše do 

kapacitoru logickou "1". Čtení je podobné povahy, tranzistor je opět aktivován, přičemž 

přivede elektrický náboj na zesilovač. V případě, že je pulz zaznamenán v zesilovači, je 

zapsána logická "1" a  pokud se žádný pulz v zesilovači nedetekuje,  je to bráno jako logická 

"0". Je třeba brát zřetel na to, že tento proces je destruktivní, z toho důvodu je potřeba ukládat 

a načítat logické hodnoty znovu. Další nevýhodou je, že buňky samovolně ztrácí elektrický 

náboj, proto je potřeba vykonávat v pravidelných intervalech aktualizaci. [10] 

   Skladování informací v pamětích na bázi FRAM je podobné jako u DRAM. Oba typy 

pamětí mají jeden kondenzátor a jeden přístupový tranzistor. V kondenzátoru u DRAM buněk 

je použito lineární dielektrikum, kdežto u buněk typu FRAM je ve struktuře feroelektrický 

materiál. Obvykle je použit titaničitan nebo zirkoničitan olovnatý. [10] 

   Feroelektrický materiál je známý svým nelineárním vztahem mezi aplikovaným elektrickým 

polem a zdánlivě uloženým nábojem. Přesněji je tato nelinearita zobrazována jako hysterezní 

smyčka, která má velice podobný tvar jako u feromagnetických materiálů. Dielektrická 

konstanta je obvykle mnohem větší než u lineárních dielektrik, protože vlivy elektrických 

dipólů vznikají v krystalové struktuře feroelektrického materiálu. Pokud vnější elektrické pole 

prochází přez dielektrikum, tak se dvojpóly ztotožní se směrem tohoto pole a vytvoří tak malé 

posuny v polohách atomů a zároveň posuny v přerozdělování náboje v krystalické struktuře. 

Poté i přesto, že je tento náboj odstraněn udrží dipóly v polarizovaném stavu. Binární stavy 0 
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a 1 jsou uloženy jako jedné ze dvou možných elektrických polarizací v každé buňce, která je  

určena k tomuto ukládání dat. [10] 

   Co se týká vlastního provozu, tak jsou FRAM podobné DRAM technologii. Zápis je 

dosažen za použití feroelektrické vrstvy desek na jedné straně nutící atomy, které jsou uvnitř 

přejít do stavu UP nebo DOWN, v závislosti na napěťové polaritě, přičemž je ukládána 

logická 1 nebo 0. Čtení je rozdílné vzhledem k DRAM pamětím. Tranzistor nutí buňku do 

určitého stavu, například do logické 0. Pokud je již buňka ve stavu logické 0, nic se nestane. 

Pokud je buňka ve stavu logické 1, proběhne reorientace atomů z kovu na stav DOWN. 

Přítomnost tohoto impulzu potom znamená, že si buňka podrží stav logické 1, protože tento 

proces přepíše buňku. Čtení z FRAM je destruktivní proces a vyžaduje v určitých časových 

intervalech opětovné zapsání. [10]                                                                                                                                         

   Všeobecně platí, že provozování FRAM pamětí je velmi podobné pamětem na bázi 

s feritovým jádrem, které se převážně vyskytovaly v osobních počítačích v šedesátých letech 

minulého století. Pokud se podíváme na porovnání s FRAM paměťmi, tak jsou mnohem méně 

energeticky náročné pro otočení polarity. Z toho důvodu jsou i mnohem rychlejší. [10] 

 

 

1.2 Vývojové trendy u feroelektrik  
 

   V této kapitole se podíváme na  možné aplikace, které jsou, buď v nějakém rozsahu 

nasazeny  a nebo jsou ve vývojových fázích.  

 

1.2.1 Feroelektrické nanostruktury 
 

   V posledních letech se ve spojitosti s oblastí feroelektrik hovořilo i o vytvoření nových 

geometrických tvarů, což zapříčinilo zpřístupnění některých nových aplikací. V této oblasti se 

zdá, že feroelektrika udržela velmi dobře své vlastnosti i v případě jejich zmenšení. Tyto 

nanočástečky feroelektrických materiálů byly zmenšeny na 20 nm. Přičemž kritická tloušťka  

feroelektrické tenké vrstvy je v řádu několika jednotek nanometrů na buňku, která je značně 

závislá na přechodových podmínkách. Tato aplikace je poté dobře využitelná jako základ pro 

extrémně vysokou kapacitu paměťových zařízení, kde je kladen důraz na velkou hustotu polí 

feroelektrických nanokapacitorů. Zaostřovací iontový paprsek (FIB) používaný na frézování      

a e-paprsek pro přímý zápis tak může být využíván mnohem efektivněji pro výrobu těchto 

nanorozměrových kondenzátorů.  Hlavním problémem však zůstává, jakým způsobem vyrobit 

tyto nanostruktury efektivním způsobem v návaznosti na vlastnosti materiálu, ze kterého 

vzešel nápad samovzorkovacích feroelektrických nanokapacitorů. Feroelektrická nanopouzdra 

elektrod, vyrobená z polykrystalické keramické elektrody o tloušťce stěny několika 

nanometrů byla vyrobena členy této skupiny. Zároveň ukázala ohromný potenciál v oblasti  

aplikací pro multifluidní aplikační systémy. Tyto elektrody jsou vyrobeny na principu  růstu 

porézních matic, což zaručuje vysoký stupeň rovnoměrnosti. [17] 



 

 

 
 

13 

   Feroelektrická nanopouzdra elektronek, které jsou v podstatě z polykrystalické keramiky 

s hradly o tloušťce několika nanometrů, ukazují značný potenciál pro aplikace od 

velkoobjemových pamětí až po mikrofluidní systémy.  Způsobem výroby elektronek je růst 

porézní matice, který jim zaručuje vysoký stupeň homogenity. Jiný pohled na výrobu 

takového feroelektrika s nanostrukturou  je FIB technologie, která se zaměřuje na zmenšení 

jednotlivých krystalů do tenkých vrstev typu kruhů a jiných tvarů. [17] 

 

1.2.2  Feroelektrické kapalné krystaly s vysokou spontánní 
polarizací 

 

   Feroelektrické kapalné krystaly (FKK) se řadí mezi velice perspektivní optoelektrický 

materiál z hlediska možných realizací nových generací displejů a plošných televizních 

obrazovek. Jeho hlavní výhodou je, že oproti klasickým zobrazovačům s nematickými 

kapalnými krystaly mají mnohem větší rychlost a některé jeho varianty se rovněž vyznačují 

bistabilním chováním neboli dlouhodobou pamětí. Z toho důvodu je vyvíjeno značné úsilí, 

které je věnováno pozorování syntéz nových sloučenin, které jsou schopny tvořit chirální 

smektické kapalné krystaly typu C (SmC), (viz. Obr.5). Tyto C typy patří mezi nejzajímavější 

z pohledu využitelnosti. V této oblasti došlo za posledních několik let k významnému 

pokroku a hodnoty spontánní polarizace zjištěné, u řady nově syntetizovaných látek jsou více 

než desetinásobné, přičemž tyto hodnoty jsou teplotně závislé. Jinými slovy se dá říci, že 

s rostoucí teplotou klesá a zaniká přechod fáze SmC. Spontánní polarizace zásadním 

způsobem ovlivňuje chování FKK za přítomnosti elektrického pole, z toho důvodu musí být 

jeho hodnota pečlivě optimalizována pro jednotlivé typy elektrooptických buněk. Z hlediska 

výzkumu dosavadní výsledky zatím ale nestačí pro kvantitativní předpověď hodnost 

spontánní polarizace, a proto v dohledné době nelze také očekávat podstatné zlepšení.  Příliv 

dalších údajů začíná rovněž slábnout, protože se zájem obrací  ke stále perspektivnějším  

látkám s tyčinkovitou chirální molekulou, přičemž do popředí se dostávají kapalné krystaly 

s banánovitým tvarem. [14], [16] 

 

 

Obr. 5: Chirální smektické kapalné krystaly SmC 

kde      označuje direktor,     je normála vrstev,  je úhel náklonu molekul [9] 
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1.2.3 Zařízení řízené elektrickým polem 
 

   V předchozí kapitole bylo zmíněno používání feroelektrických tranzistorových polích, ve 

kterých je dielektrická brána u běžných FET tranzistorů nahrazena feroelektrickým 

materiálem. Vodivost polovodivého kanálu je potom modifikována tzv. feroelektrickým 

screeninem. Jedná se o aktivní oblast výzkumu, která bude přezkoumána v mnoha aplikacích, 

kde mohou být překážkou hlavně retenční časy, které jsou typické pro tato zařízení.  Zařízení 

s řízeným elektrickým polem mohou být rovněž použita i k úpravě dalších systémů, kde je 

kladen důraz na supravodivost nebo magnetické oxidy. [17] 

 
 

1.2.4  Feroelektrické chladicí zařízení  

 
   Hlavní myšlenka používání termoelektrického vlivu spojeného s antiferoelektrickou fází na 

bázi přechodu pro chlazení bylo již zmiňováno, nicméně až v posledních letech  bylo toto 

téma oživeno s zaznamenáním, že s mírným napětím, které je aplikováno na tenké vrstvě je 

možno tohoto chlazení dosáhnout. Význam tohoto objevu má uplatnění zejména 

v počítačových aplikacích, kde je největší problém s odvodem tepla. [17] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

15 

2 Dielektrické materiály 
 

   Dielektrikum je taková látka, která má po vložení do elektrického pole schopnost tvorby      

a existence vlastního elektrického pole uvnitř sebe sama. Tohoto jevu se využívá převážně     

u kondenzátorů, které jsou schopny pojímat elektrickou energii. [15] 

   Dielektrikum se skládá z atomů, molekul a iontů. Bude-li bráno v potaz ideální 

dielektrikum, dá se říci, že obsahuje jen vázané elektrické náboje a vyznačuje se velkou 

elektrickou pevností. Ve skutečnosti se však setkáme pouze s reálnými dielektriky. Reálné 

dielektrikum obsahuje jak vázané elektrické náboje, tak elektrické náboje volné, které jsou 

schopny se pohybovat.   

    Pojmy dielektrikum a izolant bývají často považovány za ekvivalentní. Jedná se přitom      

o dvě rozdílné skupiny materiálů, jejíchž vlastnosti se podstatně liší. Pojem „dielektrikum“ 

chápeme ve vztahu s polarizovatelností částic a se schopností látky akumulovat po přiložení 

elektrického pole elektrickou energii. S touto vlastností se setkáváme u kondenzátorů. Kdežto  

„izolant“ je materiál, který má vlastnost zabránit průchodu proudu mezi dvěma místy              

s různým elektrickým potenciálem. I přes tuto definici spolu oba materiály souvisejí. Každý 

izolant je zároveň i dielektrikem. Obecně však platí, že ne všechna dielektrika jsou izolanty. 

[15] 

   Dielektrika lze rozdělit na dvě skupiny v závislosti na jejich vnitřní struktuře. Jsou to 

dielektrika polární a nepolární. Dielektrikum polární je taková látka, která obsahuje ve svém 

objemu permanentní elementární dipólové momenty i bez působení vnějšího elektrického 

pole. Existence dipólových momentů je dána strukturou látky. Strukturu látek tvoří molekuly, 

polárnost či nepolárnost molekuly souvisí s prostorovým uspořádáním, vztahy mezi 

jednotlivými atomy a typem vazby. [15] Dielektrické látky jsou charakterizované vlastnostmi, 

jakými jsou například relativní permitivita, komplexní permitivita, ztrátový činitel či 

rezistivita. 

 

2.1  Relativní permitivita 
 

   Dielektrikum lze charakterizovat veličinou, kterou značíme εr nebo ε′, zvanou relativní 

permitivita. Tato veličina udává, kolikrát vzroste kapacita kondenzátoru, pokud vyplníme 

prostor mezi jeho elektrodami zkoumaným materiálem. Za předpokladu, že elektrody 

umístíme do uzavřené komory, kde vytvoříme vakuum, bude výsledná kapacita kondenzátoru 

na nejnižší možné hodnotě. To znamená, že vakuum není polarizovatelné. Nesmíme však brát 

v úvahu, že relativní permitivita je plnohodnotným  údajem, který vypovídá o vlastnostech 

tohoto materiálu. Vždy je třeba doplnit popis vnějších podmínek, ve kterých dané měření 

probíhalo z důvodu možného výrazného ovlivnění. Relativní permitivitu vypočteme pomocí 

vztahu č. 3 
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kde C je kapacita kondenzátoru vyplněného dielektrikem a C0 stejného kondenzátoru 

vakuového. [12] 

 

2.2  Komplexní permitivita 
 

   Vlastnosti dielektrik ve střídavém elektrickém poli se vyjadřují pomocí komplexní 

permitivity, která se skládá ze dvou složek. Reálná složka komplexní permitivity, která je 

mírou kapacitního charakteru dielektrika, je nejčastěji známá pod pojmem relativní 

permitivita. Imaginární složka komplexní permitivity, která je úměrná celkovým 

dielektrickým ztrátám ve střídavém elektrickém poli, se nazývá ztrátovým číslem. 

 

 

Obr. 6: Grafické vyjádření komplexní permitivity [15] 
 

Protože komplexní permitivita je frekvenčně závislá veličina, je uváděna podle Debuyeho 

teorie: 

 

                                                                   
       

  –      
,                                     (4) 
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,                                    (7) 

 

kde εs je statická permitivita pro f → 0, ε∞ je optická permitivita pro f →∞ a τ je relaxační 

doba. [12] 
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2.3  Ztrátový činitel 
 

   Dielektrickými ztrátami rozumíme proces přeměny části elektrické energie na teplo, za 

předpokladu, že se izolační materiál nachází v elektrickém poli.  Kromě dielektrického ohřevu 

je tato přeměna nežádoucí a energie přeměněná na teplo je energií ztrátovou. Množství této 

energie, která je přeměněna na teplo za jednotku času v závislosti na jednotce objemu, je 

proto nazývána dielektrickými ztrátami. Veličina, kterou tento jev popisuje, se nazývá 

ztrátový činitel, značený tg δ, a udává míru ztrát. Je zároveň přímo spojen se ztrátovým 

číslem, které je označováno jako ε″. Jednoduše se dá říci, že čím nižší jsou tyto ztráty tím, je 

dielektrický materiál efektivnější a zároveň čím větší je ztrátový činitel, tím větší je výkon 

přeměněný na teplo a tím větší je i teplota dielektrika.  Vše je poté spojeno s procesem 

tepelného stárnutí, které může vést i k nebezpečí tepelné destrukce izolantu. Z tohoto důvodu 

je patrné, že snahou je dielektrické ztráty minimalizovat a zároveň zajistit i dostatečné 

chlazení izolantu. Ztrátový činitel je definován jako poměr ztrátového čísla a relativní 

permitivity  jak je uvedeno ve vztahu č. 8. 

 

                                                    
 ′′   

 ′   
 ,                                                              (8) 

 
kde tg   je ztrátový činitel, ε″(ω) ztrátové číslo, ε'(ω) relativní permitivita. [12] 

 

2.4  Rezistivita 
  

   Mezi další charakteristické vlastnosti dielektrika patří rezistivita, kterou rozdělujeme na: 

 vnitřní rezistivitu materiálu ρv, 

která je  rovna poměru intenzity elektrického pole a proudové hustoty uvnitř vzorku. Číselně 

se rovná vnitřnímu odporu krychle ze zkoušeného materiálu o hraně 1 m, měřenému mezi 

dvěma elektrodami, přiloženými na protilehlých stěnách. Pro výpočet vnitřní rezistivity 

potom platí vztah: 

 

                                                                      
 
   

   

 
,                                                    (9) 

 

 

kde Rv  je vnitřní elektrický odpor, Sef  efektivní plocha měřicí elektrody a h je tloušťka 

materiálu, 

 

 povrchovou rezistivitu materiálu ρp, 

která je rovna poměru intenzity elektrického pole a proudové hustoty na povrchu vzorku. 

Číselně se rovná odporu čtverce povrchu zkoušeného materiálu o straně 1 m, měřenému mezi 

dvěma elektrodami přiloženými na protilehlých stranách. 
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  Ideální dielektrikum neobsahuje žádné volné nosiče náboje, nemělo by tedy u něj dojít         

k elektrickému průrazu díky nekonečné hodnotě elektrické pevnosti a vnitřní rezistivity. 

Tento ideální stav je ale nedosažitelný. Potom se povrchová rezistivita vypočte dle 

následujícího vztahu: 

                                                                   
 
      

 

 
                                                     (10) 

 

kde Rpov je povrchový elektrický odpor, a obvod efektivní plochy měřicí elektrody a c je 

vzdálenost mezi ochranou a měřicí elektrodou. [12] 
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3 Feroelektrické materiály 
 

   Feroelektrika jsou látky se samovolnou polarizací, jejichž polarizaci je možno otočit 

přiloženým elektrickým polem. Proto jsou používány v mnoha aplikacích zahrnujících 

ukládání dat, kondenzátory, převodníky a akční členy. 

   V této části se podíváme na hlavní skupiny patřící mezi feroelektrické oxidy. Zatímco 

feroelektrika byla objevena u vodíkem lepených materiálů, jakými je například Siegnettova 

sůl, objev z roku 1949 je mnohem jednoduššího rázu. Jednalo se o objev feroelektrik 

neobsahujích dusík a také perovskitového oxidu, též známého jako titaničitan barnatý 

(BaTiO3). Tento objev dramaticky změnil fyzikální pochopení celého jevu. Titaničitan 

barnatý je typickým příkladem dostatečně prostudovaného materiálu z perovskitové rodiny, 

která zahrnuje nejen perovskitové sloučeniny, ale také uspořádané a neuspořádané pevné 

řešení. Relativní jednoduchost perovskitové struktury vedla k hlubšímu pochopení 

feroelektričnosti.  

 

3.1 Vlastnosti feroelektrických materiálů 
 

    Dielektrické látky  jsou v určitém teplotním rozsahu samovolně polarizovány. Tento děj se 

u materiálu vyskytuje bez toho, aby k nim bylo přiloženo vnější elektrické pole. Takové látky 

jsou nazývány pyroelektrika. U některých pyroelektrik lze směr vektoru spontánní polarizace 

PS změnit např. vnějším elektrickým polem. Jsou to feroelektrické materiály, které díky této 

vlastnosti vyčnívají ze širší skupiny pyroelektrik, charakterizovaných pouze spontánní 

polarizací PS. [2] 

   Feroelektrika jsou vyčleněna zejména svou vysokou hodnotou relativní permitivity a také 

nelineární závislostí jejich polarizace na intenzitě přiloženého elektrického pole. Feroelektrika 

zaznamenávají rovněž existenci hysterezní smyčky při přepolarizování. Charakteristický 

průběh prvotního polarizování a hysterezní smyčka jsou znázorněny na obr. 7. Při prvotním 

polarizování se polarizace feroelektrik mění podle křivky 0 → A. Přičemž v bodě A je 

materiál plně polarizován. Proto v silnějších polích roste polarizace lineárně, stejně tak jako    

u paraelektrických látek. Při snižování intenzity elektrického pole nesleduje vektor polarizace 

křivku prvotní polarizace je větší. Z toho důvodu zůstává látka částečně polarizována. 

Hodnota polarizace odpovídající nulové intenzitě elektrického pole udává remanentní 

polarizaci. Zbytkovou polarizaci odstraníme, umístíme-li na vzorek pole opačného smyslu, 

označované jako koercitivní pole, nebo také jako koercitivní intenzita. Feroelektrické 

materiály jsou charakteristické svými veličinami. Jejich hodnoty jsou však závislé nejen na 

typu materiálu, ale i na jeho čistotě a podmínkách polarizování, teplotě nebo tvaru a rozměru 

vzorku. [2] 
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3.1.1 Hysterezní smyčka 
 

   Je-li při určité teplotě feroelektrikum spontánně polarizované, lze říci, že je ve 

feroelektrické fázi nebo také ve feroelektrickém stavu. Hodnota polarizace v této fázi závisí 

na elektrickém poli nelineárně a jednoznačně. Tato závislost má potom tvar hysterezní 

smyčky, která je vyobrazena na obr. 7.  Je předpokladem, že vnější elektrické pole  je rovno 

makroskopickému poli E. [13] 

    Plocha hysterezní smyčky reprezentuje množství tepla uvolněného ve vzorku při jednom 

průchodu touto smyčkou. Materiály s menšími dielektrickými ztrátami (parametr tg) mají 

užší hysterezní smyčku a jsou vhodné k aplikacím využívajícím vyšší přenášené energie jako 

jsou například ultrazvukové čištění a svařování. Naopak materiály s většími dielektrickými 

ztrátami mají širší hysterezní smyčku a jsou vhodné pro užití jako senzory. Pro dosažení 

stabilního stavu musí být materiál polarizovaný elektrickým polem větším než je EC. [15]  

 

                                                      

Obr. 7: Hysterezní smyčka, závislost polarizace feroelektrického vzorku na elektrickém poli a prvotní 
magnetizace 

 

3.1.2 Curieho teplota 
 

Feroelektrické látky jsou charakterizovány určitou teplotou TC, která je nazvána Curieho 

teplotou, Curieho bodem nebo teplotou feroelektrického fázového přechodu. Tato teplota 

odděluje feroelektrický (polární) stav od stavu paraelektrického (nepolárního), v níž látka není 

spontánně polarizována. Oba stavy se od sebe liší krystalografickou symetrií.                            

U feroelektrických látek dojde k vnitřnímu narušení uspořádaného náboje. Tento stav poté 

vede ke ztrátě spontánní polarizace a k poklesu relativní permitivity. Takovýto pokles je 

vyjádřen Curie-Weissovým zákonem, který je ve tvaru:  
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kde CCW je Curie-Weissova konstanta, T je teplota a  TC  Curieho teplota. Při teplotách 

blízkých TC jsou tyto látky velmi poddajné vůči působení elektrického pole, z toho důvodu je 

patrné, že v blízkosti TC  je možné pozorovat zvláštní teplotní závislost mnoha materiálových 

vlastností jakými jsou například diferenciální permitivita. 

   Paraelektrický stav existuje obvykle při vyšších teplotách než fáze feroelektrická. 

Feroelektrika při teplotách blízkých Curieho bodu jsou silně dielektricky nelineární a mají 

vysokou hodnotu relativní permitivity. Je však známo několik výjimek, kdy má látka dva 

fázové přechody, mezi nimiž existuje feroelektrický stav. Mezi tyto výjimky se řadí například 

Seignettova sůl. [2] 

   U některých dielektrik se při fázovém přechodu pozoruje tzv. teplotní hystereze. Ta se dá 

vysvětlit tak, že ve směru od vyšších teplot k nižším dochází k fázovému přechodu při nižší 

teplotě, než při opačném teplotním chodu. [2] 

   Několik málo feroelektrik se při zahřívání teplotně rozkládá dříve, než dosáhne teploty 

feroelektrického fázového přechodu. Do této skupiny se například řadí hexahydrát síranu 

guanidiniohlinitého (GASH). [2]  

   Při přechodu do polární fáze vzniká v krystalu spontánní polarizace. Osa, ve které leží 

vektor spontánní polarizace PS,  je nazývána feroelektrickou osou.  Existují i feroelektrika        

u kterých se může PS vyskytovat pouze v jedné ose. Tato feroelektrika se nazývají jednoosá. 

[2] 

 

3.1.3 Spontánní polarizace 
 

   Spontánní polarizaci lze pozorovat u látek, které mají doménovou strukturu. Velkou roli zde 

hraje frekvence, teplota a intenzita elektrického pole. Díky tepelnému pohybu mohou částice 

za předpokladu, že se zde nenachází vnější elektrického pole, získat vlastní polarizaci. 

Tepelný pohyb nosičů je chaotický a všechny možné polohy nosičů jsou tedy stejně 

pravděpodobné a nedochází k jejich nerovnoměrnému rozložení. Přiložením elektrického pole 

změníme poměry, výšky potenciálových bariér do té míry, že se určité polohy nosičů náboje 

stanou energeticky výhodnějšími. Toho je docíleno tím, že rozložení nosičů je v jednotce 

objemu nerovnoměrné, vznikne asymetrie a jednotka objemu dielektrika získá dipólový 

moment. Tento dipól se přeorientuje ve směru tohoto pole. Spontánní polarizace se vyznačuje 

tím, že po přiložení elektrického pole přibývá polarizace pomalu a obdobně polarizace 

pomalu ubývá po jeho odpojení. Doba potřebná k ustálení těchto jevů je relativně dlouhá. Po 

skončení působení elektrického pole se nosiče vrátí do svých původních poloh vlivem 

tepelného pohybu. Tato polarizace je provázena ztrátami energie v dielektriku, které se tímto 

ohřívá. Grafické znázornění závislosti spontánní polarizace na intenzitě vnějšího elektrického 

pole u feroelektrických látek tvoří hysterezní smyčka. [6] 
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3.1.4 Polarizace v elektrickém poli 
 

   Dosud se práce věnovala případům, kdy se feroelektrikum nachází v nulovém elektrickém 

poli nebo v mizejícím makroskopickém poli. Je patrné, že v mnoha situacích je žádoucí, aby 

bylo použito přímé elektrické pole, a to zejména pro feroelektrika i pro jiné druhy 

dielektrických materiálů. Obvyklá teorie stavů elektronů je založena na Blochových funkcích, 

které vyžadují, aby přiložený potenciál byl periodický, což vylučuje přítomnost 

makroskopického elektrického pole. Z toho vyplývá, že připojení elektrického pole                    

o jakékoli intenzitě může mít velmi nepříznivý vliv na feroelektrikum. Dokonce  i pole 

s velmi malou intenzitou může zapříčinit kvalitativní  změnu, značným způsobem, vlastního 

stavu, přičemž se jedná  o teorii, která je založena na takových energetických stavech vlastní 

energie, která již není z dlouhodobého pohledu nijak užitečná. Tento stav je mnohem 

závažnější, protože potenciál není omezen zespodu, čili není jasně definován základní stav 

elektronového systému. Jedná se o stav, ve kterém jsou obsazeny všechny vakance, přičemž 

všechny konduktivní stavy jsou prázdné. Avšak pro trhlinu v izolátoru, například 

v elektrickém poli E, je vždy možnost tuto energii systému snížit přenosem elektronů 

z valenčního pásu do pásu vodivostního na okrajovou vzdálenost. Tento jev je obvyklý pro 

autoionizaci Zenerova tunelování, které se také vyskytuje u atomů nebo molekul určitého 

elektrického pole.  Za předpokladu, že budeme používat izolovaný krystal v jeho základním 

stavu za použití slabého elektrického pole, by měl být dobře definovatelný jeho stav. Tyto 

poruchové stavy, které vyplývají z přiložení elektrického pole, jsou již dávno prozkoumané         

a jsou tudíž i běžnou součástí moderní elektronové struktury. [17]   

   Roku 1994 Nunes a Vanderbilt navrhli výsledné řešení problému s elektrickým polem, kde 

bylo shrnuto, že i když byly ve výsledcích experimentu úspěšní, to nemělo velký přínos pro 

běžnou praxi. Zpětnou transformací na Blochovu funkci, Nunes a Gonze ukázali roku 2001. 

Je patrné, že vliv poruch a v některých případech i rozšíření jsou odvozeny z variačního 

principu, který je založen na minimalizaci energetické funkčnosti F: 

 

                                                                                                                      (12) 

 

kde EKS(Ψnk) je vyjádření Kohn-Shamovy energie na jednotku objemu, která je vyjádřena jako 

funkce obsazených Blochových funkcí a P(Ψnk) je obvykle nenulové pole Berryho fáze nebo 

také výraz pro elektrickou polarizaci. Výše uvedenou rovnici je potřeba upravit 

minimalizováním s ohledem na oba členy (Ψnk), čímž se celá rovnice stane funkcí E.  

   Vzhledem k tomuto stavu je bezpochyby zajímavé, že v zásadě pouze trvanlivá rezonance 

v přítomnosti elektrického pole by neměla mít ve výše popsaném stavu řešení. Tento stav 

může nastat za předpokladu, že porucha v k-bodu vzorkování je příliš jemná. Potom změna   

k-bodu bude úměrná změně délky Zenerova tunelování, přičemž variační postup selže. Teorie 

je proto omezena na jednoduchá pole. [17] 
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3.2 Krystalografická struktura feroelektrik 

 
     U všech známých feroelektrických krystalů je možné pozorovat spontánní polarizaci 

v uspořádání atomů v krystalové struktuře, která závisí na jejich pozici. Nenulová spontánní 

polarizace může být přítomna pouze v prostorových molárních skupinách. Zároveň pro 

feroelektrika je možné tyto stavy přepínat přiložením elektrických polí o různých intenzitách. 

Jednou z podmínek, která zajišťuje přítomnost těchto stavů různých polarizací a zároveň 

schopnost zvýšit možnost přepnutí mezi těmito stavy je právě přiložení elektrického pole. 

Tímto způsobem se docílí toho, že je vytvořena krystalografická struktura s malou symetrií 

rozložení, která vede ke zkreslení vyšší symetrie referenčního stavu.  

   Jedná  se o polární posunutí atomů v buňce, které může být spojováno s vazbou nepolárních 

atomů, které odpovídá příslušné deformaci. Poslední  vazba se poté může jevit silná                 

u některých oxidů a u piezoelektrických materiálů může produkovat vysokotlaké teploty         

a epitaxní fázové diagramy. [17] 

   U většiny feroelektrik je možné sledovat fázový přechod z feroelektrického stavu s větší 

symetricitou do nepolární paralektrické fáze v závislosti na zvyšující se teplotě. Je patrné, že u 

feroelektrik s vysokou symetrickou strukturou je tato struktura pozorovaná i u paraelektrik. 

Feroelektrické stavy jsou prozkoumány od teplot okolo 1 K až více než 1000 K.                      

U některých sloučenin je také možné, že se materiál taví dříve než je dosažena teplota 

přechodu. Narušení symetrických vazeb mezi vysoce symetrickými paraelektrickými              

a feroelektrickými strukturami jsou potom v souladu s přechody druhého řádu, které je možné 

popsat Landovou teorii, které uvádí, že polarizace je hlavním parametrem pro uspořádání. 

[17] 

   V měkkém uspořádání je možné u feroelektrik pozorovat přechod prvního řádu, což nemá 

souvislost s polarizací a strukturálními parametry a ani s vázaným teplem na přechodu. 

Takový stav potom může vést k polarizaci v napěťové vazbě. Landova analytická teorie 

s polarizací jako s primárním parametrem naznačuje magnetické rovnání fázových přechodů. 

Landova analýza rovněž umožňuje posoudit větší množství nevhodných  feroelektrik, kde je 

polarizace brána jako sekundární parametr. V hlavní nepolární mřížce potom dochází 

k narušení uspořádání, což se ukázalo být velmi důležité při studiu feroelektrik. 

   Většina dosavadních informací o krystalické struktuře byla získána experimentální metodou 

pomocí rentgenové a neutronové difrakce. Díky těmto metodám se ucelily krystalografické 

struktury. [17] 

 

3.3 Jevy ve feroelektrických materiálech 
 

   Ve feroelektrických materiálech je možné pozorovat specifické jevy, které se od sebe liší 

svými vlastnostmi. Jedná se, jak o vlastnosti piezoelektrické, pyroelektrické nebo 

optoelektronické. 
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3.3.1   Piezoelektrický jev 
 

   Piezoelektrický efekt objevili bratři Curierové již roku 1880. U některých anizotropních 

krystalů jako, je křemen, turmalín, dihydrogenfosforečnan amonný, titaničitan barnatý            

a Siegnettova sůl se při mechanickém namáhání vytváří orientované dipóly a vzniká 

elektrický potenciál. Tento efekt se uplatňuje také v obráceném smyslu, pokud se na krystal 

přivede střídavé elektrické napětí o vhodné (rezonanční) frekvenci, krystal vibruje a rezonuje, 

přitom se převážná část energie uchová v oscilujícím systému a nerozptyluje se do okolí.    

   V dielektrických materiálech lze na nosiče náboje působit také mechanickým tlakem. Spolu 

s deformací krystalové mřížky se posouvají i elektrické náboje v její struktuře. Pokud nemá 

krystalová mřížka střed symetrie, vzniká nesymetrické uspořádání nábojů charakterizované 

nenulovým dipólovým momentem. Velikost dipólového momentu je přímo úměrná velikosti 

působícího tlaku. Tento jev byl podle řeckého slova piedzó = tlačit nazván přímým 

piezoelektrickým jevem. K přímému jevu existuje také obrácený piezoelektrický jev, který 

spočívá ve vzniku mechanické deformace generované v látce elektrickým polem. Oba jevy 

existují pouze v krystalických strukturách bez středu symetrie, a to ještě vzhledem ke 

krystalové mřížce jen v některých určitých směrech. Jevy tedy nenajdeme v žádném z kovů, 

které mají středově symetrické krystalové mřížky z kubické nebo hexagonální soustavy 

symetrie. Dipólové momenty také existují v látce pouze během zatížení krystalu 

mechanickým tlakem. Bez stlačení je piezoelektrická látka elektricky neutrální. Podobně 

u obráceného piezoelektrického jevu se krystal přiložením elektrického pole mechanicky 

deformuje a po vypnutí pole se krystal vrací do stavu před deformací. [11], [13] 

 

 

3.3.2   Pyroelektrický jev 
 

   Podobně jako mechanickým tlakem lze deformovat krystalickou mřížku dielektrik také 

změnou teploty. V látkách s jednou polární osou symetrie tak lze změnou teploty vytvářet 

dipólový moment, jehož velikost je přímo úměrná změně teploty a má směr této polární osy 

symetrie. Tento jev byl znám již od 17. století z pozorování přitahování částeček popela 

k jednomu konci chladnoucího krystalku turmalínu nalézaného v přírodě. Podle řeckého slova 

pyros = oheň byl jev nazýván jevem pyroelektrickým. K tomuto jevu existuje opět obrácený 

jev, spočívající ve změně teploty krystalu vloženého do elektrického pole, jev 

elektrokalorický. Protože pyroelektřina klade vyšší nároky na asymetrii krystalu, jsou všechny 

pyroelektrické látky současně také piezoelektrické, ale ne všechny piezoelektrické látky 

musejí být nutně pyroelektrické. Také v případě pyroelektrického jevu vzniká a trvá dipólový 

moment pouze při změně teploty. [11], [13] 
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3.3.3 Pyroelektrika 
 

   Pyroelektrika jsou známé svou trvalou polarizací, kterou je možné ovlivňovat změnou 

teploty. Látka, která je v krystalickém stavu trvale polarizována musí obsahovat molekuly, 

které mají trvalý dipól. Zároveň musí v krystalu existovat alespoň jediný směr beze středu 

souměrnosti, neboli musí obsahovat nejméně jednu polární osu. Tyto účinky trvalé polarizace 

se projevují jen ve směru polárních os a v těchto směrech se uplatňují i účinky 

pyroelektrického jevu. Tento jev, který je charakteristický tím, že změna polarizace je 

vyvolána změnou teploty, je možné sledovat u látek spontánně polarizovaných, ale jen 

v malých objemech, kterým se říká domény. Pokud jsou vektory spontánní polarizace v rámci 

domén náhodně orientované, potom je výsledný vektor polarizace nulový. Účinkem 

přiloženého elektrického pole nebo mechanického napětí se tyto vektory budou natáčet do 

směru působení elektrického pole, respektive směru mechanického namáhání. Jestliže 

zachováme usměrnění vektoru spontánní polarizace i po odpojení elektrického pole nebo 

mechanického namáhání, zůstává této látce v příslušném směru trvalá polarizace. Potom 

teplota, při níž zmíněná polarizace vymizí,  je nazývána Curieho teplota, značená TC. Hlavním 

směrem využití pyroelektrik je přeměna teploty na elektrický signál u pyroelektrických 

detektorů, přičemž z teoretického pohledu je možnost využití také opačného procesu. Potom 

se hovoříme o elektrokalorickém jevu. [2] 

 

 

3.3.4 Vztah piezoelektrických, pyroelektrických a feroelektrických 
látek 

 

   Jak již bylo zmíněno, piezoelektrický jev lze nalézt u některých krystalických materiálů, 

které lze obecně rozdělit podle jejich symetrie na třicet dvě krystalické třídy, z nichž dvacet 

nemá střed symetrie a mohou tedy být piezoeletriky. Materiály, které vykazují pouze třídy 

s jedinou polární osou, se nazývají pyroelektrika a je pro ně charakteristický pyroelektrický 

jev. Z předešlých dvaceti tříd jich je deset, které splňují tuto podmínku. Jev je vyvolaný 

elektrickou polarizací pyroelektrika při změně teploty protilehlých míst na jeho polární ose, 

což způsobí narušení vzájemné kompenzace nosičů volného a vázaného náboje, který je na 

povrchu pyroelektrika. Obrácený jev se nazývá elektrokalorický. Některá pyroelektrika ještě 

vykazují feroelektrický jev. Tímto jevem rozumíme takové materiály, které mají samovolnou 

vnitřní polarizaci s možností existence doménové struktury.  Změnit směr spontánní 

polarizace je možno přiložením elektrického pole.  

 
 

3.3.5 Antiferoelektrika 
 

   Antiferoelektrikum je takový materiál, u něhož je možné pozorovat dipóly, které jsou 

uspořádány antiparalelně, čímž nevytvářejí výsledný dipólový moment krystalu, jinými slovy 
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nemají spontánní polarizaci a nelze u nich ani sledovat hysterezní smyčku. Uspořádání 

dipólových momentů antiferoelektrika je viditelné na obr. 8. Antiferoelektrika jsou v mnoha 

ohledech velmi podobná feroelektrikům, existuje u nich fázový přechod mezi stavem 

antiferoelektrickým a paraelektrickým. Symetrie v antiferoelektrické fázi dovoluje těmto 

látkám existenci piezoelektického stavu. Mezi antiferoelektrika patří například NaNbO3, 

PbZrO3. [2] 

 

                                              

Obr. 8:  Uspořádání dipólů v antiferoelektriku [19] 
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4 Piezoelektrické keramiky 
 

   Jedná se o materiály na bázi tuhých roztoků zirkončitanu olovnatého PbZrO3 (PZ)                

a  titaničitanu olovnatého PbTiO3 (PT). Tyto sloučeniny jsou známé přibližně od 20. let 

minulého století, přičemž k jejich širšímu prostudování došlo v 60. letech stejného století. 

Mezi nejčastější sloučeniny PZT keramiky patří: 

 

BaTiO3 – titaničitan baria 

PbZrO3 – zirkoničitan olova 

PbTiO3 – titaničitan olova 

Bi4Ti3O12 – titanát bismutu 

LiTaO3 – nibád lithia 

 

   PZT keramika je polykrystalický materiál o typické velikosti zrn několika mikrometrů, 

přičemž uvnitř těchto zrn se nachází otvory, které jsou nazývány domény. Domény nejčastěji 

tvoří lamely, které někdy přecházejí až mezi zrny navzájem. Přiloženým elektrickým polem 

nebo mechanickým působením lze měnit doménovou strukturu materiálu. Pokud požadujeme, 

aby PZT keramika byla piezoelektrická z makroskopického pohledu, musí díky nahodilému 

uspořádání zrn vůči sobě srovnat směry spontánních polarizací v zrnech tak, aby byly co 

nejvíce rovnoběžné. Směry spontánních polarizací jednotlivých zrn jsou určeny 

krystalografickou orientací. Po přiložení elektrického pole se vyberou směry spontánních 

polarizací v těchto zrnech tak, aby svíraly co nejmenší úhel se směrem přiloženého 

elektrického pole. V běžné praxi se polarizace provádí právě působením elektrického pole, 

které je velmi dobře kontrolovatelné. Je třeba brát v úvahu i ten fakt, že během polarizace 

dochází i k mechanickému působení mezi zrny, což může mít za následek popraskání 

keramiky. Elektrické pole se používá v závislosti na typu PZT keramiky o velikostech od 2 do 

4 kV/mm. 

   Pro vlastní polarizaci PZT keramik se většinou používá teplota nižší než je Curieho teplota, 

přičemž je také možné polarizovat PZT keramiku zahřátím nad Curieho teplotu, následným 

přiložením elektrického pole a snížením teploty. Z tohoto pohledu potom lze keramiky 

rozdělit na měkké a tvrdé. Měkké keramiky jsou známé pro svoji dobrou pohyblivost 

doménových stěn, což má za následek polarizovatelnost při nižších teplotách a slabších 

elektrických polích. Jsou dotovány pětimocnými prvky, jako jsou například kationty Ni 
3+

. 

Své uplatnění nalezly u snímačů chvění, zrychlení nebo v akustických aplikacích. Tvrdé 

keramiky mají, na rozdíl od měkkých, doménové stěny silněji zpevněny, proto vyžadují vyšší 

teploty a silnější elektrické pole pro dosažení stabilní polarizace. Nejčastěji udávaná 

elektrická pevnost pro tvrdou PZT keramiku je 5 kV/mm a její uplatnění je ve výkonových 

aplikacích. Vzhledem k toxicitě olova je velkou snahou tuto látku nahrazovat, a to zejména 

KNbO3 a NaNbO3.   
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4.1 Struktura PZT keramik 
 

   Nejdůležitějším prvkem při vzniku piezoelektrického jevu je bezesporu souvislost struktury 

krystalografické mřížky společně s polohou středu základní buňky této mřížky. Běžné 

piezokeramické materiály jsou význačné svojí perovskitovou krystalografickou strukturou, 

která je nazvána podle přírodního perovskitu (CaTiO3), jenž patří do třídy materiálů se  

stejnou symetrii. Obr. 9 ukazuje buňku perovskitové struktury ABO3, která je složena na 

pozici A
2+

 atomy olova (Pb) na pozici  B
4+ 

jsou v poměru nejčastěji přidávány atomy zirkonu 

(Zr) a titanu (Ti) a na pozici O
2-

 jsou přítomny ionty kyslíku. Obr. 9 ukazuje atom A, 

nacházející se v rohu krychle a atom B v centru stejné krychle, na který je vázán i kyslík 

s každou plochou krychle. Obr. 10 potom znázorňuje atom B v rozích, atom A uprostřed 

krychle s vázanými atomy kyslíku spojenými s každým okrajem. 

 
 

 

 

 

Obr. 9: Souvislost polohy středu základní buňky krystalové mřížky se vznikem  piezoelektrického         
jevu [8] 

 

 

   Fyzikální vlastnosti této skupiny feroelektrik jsou velmi různorodé a závisí na složení               

a kationtovém uspořádání. Mohou být kovové nebo izolační,  vykazující mnoho strukturálních 

a magnetických stavů. Perovskitové oxidy, které jsou ze skupiny feroelektrik v krystalické 

podobě, se řadí do podčeledi, přičemž další příbuzné látky mohou mít tendenci 

k feroelektrické nestabilitě, která však není patrná u všech krystalů vzhledem k dominanci 

jiných neferoelektrik, které si v této skupině vazeb konkurují.            

   Ideální perovskitová struktura, která může být brána jakožto struktura s velmi vysokou 

symetrickou strukturou, která je zároveň strukturou za vysoké teploty s paraelektrickou fází 

patří do skupiny označované Pm3m, která patří do skupiny jednoduché krystalografické 

struktury kubické mřížky s 5 atomy. 
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Obr. 10: Znázornění atomu A v centru, který je obklopen 12 atomy kyslíku [18] 
 

   Jak je patrné z obr. 9, v perovskitové struktuře je atom B uprostřed obklopen 6 sousedními 

atomy kyslíku, které jsou uspořádány v rozích pravidelného osmistěnu. Rohy osmistěnu jsou 

spojeny do 3D modelu jednoduché kubické sítě, kterou obklopují velké  díry, které jsou 

obsazeny atomy A. Každý atom je zároveň obklopen atomy kyslíku. Tyto atomy kyslíku mají 

nižší symetrii ve struktuře, což je patrné z obrázku, kde je viditelné, že každý atom kyslíku je 

vedle dvou atomů B a čtyř atomů A. Tato struktura může být charakterizována jako 

nekonečné vzájemně se prostupující řetězce B-O2, které jsou uspořádány podél všech tří 

kartézských směrů. 

 
 

4.1.1  Výroba PZT keramik 
 

   PZT keramika je vyráběna metodou práškové metalurgie. Celý postup výroby PZT 

keramiky je zobrazen na obr. 11. Suroviny, kterými jsou oxidy kovů nebo kovových 

uhličitanů, se nejprve zváží dle stechiometrického poměru tak, aby feroelektrikum mělo 

požadované parametry. Již v tomto kroku je velký důraz kladen na vysokou čistotu. Proces 

mletí probíhá v kulových mlýnech, kde se promísí jednotlivé složky na úrovni zrn materiálu. 

Dalším krokem výroby je kalcinace, při níž se uvolní z namletých surovin voda a následně 

proběhne chemická reakce na tuhý roztok příslušného chemického složení. Následuje další 

mletí až na velikost zrn přibližně 1 µm až 10 µm.  Po  přidání organického pojiva je celá 

surovina připravena pro formování keramických dílů. Vlastní míšení prášků lze realizovat 

dvěmi způsoby, buď v suchých kulových mlýnech, nebo ve vlhkých kulových mlýnech. 

Z pohledu rychlosti jsou výhodnější vlhké kulové mlýny, avšak jejich nevýhodou je nutnost 

přidání dalšího procesního kroku, kterým je odstranění kapaliny. Následuje proces přidání 

ethanolu a stabilizovaného oxidu zirkoničitého, který je dále užit k redukování rizika 

znečištění. Nejvíce rizikový krok při výrobě PZT keramik je kalcinace ve fázi tvoření vlastní 

perovskitové struktury. Velice důležitým krokem při výrobě PZT keramik je odstranění 

organické, vodní nebo jiné nečistoty po procesu mísení. Po kalcinaci je přidané pojivo            

a následně se celá směs tvaruje nejčastěji za pomoci suchého tlaku, odlíváním nebo 

vytlačováním do jednoduchých tvarů. Následuje spékání jednotlivých dílů. Během vlastního 

spékání nastává ovšem problém s nestálostí PbO, který je kolem 800 °C. Tento problém je 
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odstraňován spékáním v blízkosti olověného zdroje, jakým je například PbZrO3. Umístění je 

potom realizováno do uzavřených kelímků. Po této úpravě lze vlastní spékání realizovat za 

teplot v rozmezí 1 200 až 1 300 °C.  Po dosažení požadovaného tvaru následuje nanášení 

elektrod, které je provedeno například napařováním zlata (Au) nebo platiny (Pt).  

Piezoelektrické vlastnosti se získávají polarizací v oleji, který má větší pevnost než vzduch při 

pokojové nebo zvýšené teplotě. Zbytky oleje jsou čištěny organickými rozpouštědly nebo             

v ultrazvukových myčkách. Po vypálení se keramika pro její tvrdost musí obrábět převážně 

diamantovými nástroji. Finální produkty  se připravují ze standardní nabídky PZT prášku dle 

požadavků zákazníka. Nejčastější tvary PZT prvků jsou desky, tyčinky, válečky nebo 

trubičky. Možností je rovněž výroba speciálních tvarů, jako jsou polokoule nebo zaostřovací 

čočky. [5] 
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Obr. 11: Jednotlivé kroky výroby PZT keramiky 
 
 

4.1.2  Titaničitan barnatý BaTiO3 
 

   Titaničitan barnatý patří bezesporu k  nejvíce prozkoumaným feroelektrickým materiálům. 

Příklad krystalu je uveden na obr. 12. Vyznačuje se jednoduchou strukturou, která umožňuje 

sledování fázových přechodů, feroelektrických a jiných vlastností při snadno dosažitelných 

teplotách. Titaničitan barnatý lze připravit jako monokrystal nebo jako keramický materiál      

a využít jej v řadě aplikací. Pro fyzikální výzkum jsou vhodnější ve většině případů 

monokrystaly BaTiO3, přičemž pro tuto metodu výroby byla vypracována řada metod. Za 

úspěšnou metodu lze považovat pěstování z dvousložkových nebo trojsložkových tavenin, 

kde je rozpouštědlem cizí látka.Tato kategorie zahrnuje Blattnerovu metodu, při které se 

BaCO3, respektive BaO, a TiO2, rozpouští v tavenině BaCl2 při teplotách nad 100 °C. Při 

pozvolném ochlazování je možné sledovat růst krystalů tvaru hranolků o délce kolem 2 mm. 

Vůbec nejúspěšnější metoda je Remeikova, která navrhuje pěstovat monokrystal z roztoku 

BaTiO3 v tavenině při zvyšující se teplotě do cca 1200 °C, kde je u velkých krystalů velikost 

až 2 cm. Hlavní výhodou pěstování krystalu BaTiO3 je, že vykazují poměrně malá vnitřní 

pnutí a jednoduchou doménovou strukturu. Na druhou stranu nevýhodou se jeví částečné 

znečištění tavidlem a materiálem kelímku. [2] 
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Obr. 12: Krystal titaničitanu barnatého 

 

   Krystalografickou modifikaci titaničitanu barnatého je možné sledovat ve čtyřech 

krystalografických tvarech, které jsou patrné z obr. 13. Při teplotách do -100 °C má mřížku 

klencovou. V rozmezí teplot -100 °C až 0 °C je stabilní mřížka kosočtverečná. V teplotním 

rozmezí 0 °C až 120 °C má mřížku čtverečnou a za vyšších teplot mřížku krychlovou. 

Přeměna z krychlové na čtverečnou mřížku při ochlazování souvisí s přechodem                      

z paraelekrického do feroelektrického stavu. Protože rychlost difůze za teplot okolo 120 °C je 

zanedbatelná, musí se uvažovaná přeměna uskutečnit bez difůze, například vzájemným 

posuvem iontů vůči sobě. [5] 

 

 

Obr. 13: Změna krystalografické mřížky titaničitanu barnatého v závislosti na teplotě [12] 
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5 Praktická část 
 

 

5.1 Měřené vzorky 
 

   Cílem experimentální práce je navrhnout a sestavit pracoviště vhodné na proměření 

elektrických vlastnosti  feroelektrických materiálů v závislosti na  intenzitě elektrického pole. 

Hlavním zaměřením je sledování vlivu elektrického pole na složky komplexní permitivity      

u pěti předložených vzorků, jejichž složení je uvedené v tabulce 1. 

 

Tab.1: Měřené vzorky 

vzorek označení vzorku 
průměr 
[mm] 

tloušťka [mm] 

1 Čistý BaTiO3 2,15 2,25 

2 BaTiO3 s příměsí 10 % SrTiO3 2,15 2,25 

3 BaTiO3 s příměsí 20 % SrTiO3 2,15 2,25 

4 BaTiO3 s příměsí 30 % SrTiO3 2,15 2,25 

5 BaTiO3 s příměsí 40 % SrTiO3 2,15 2,25 

    

 

5.2 Měřicí metoda 
 

   Pomocí osciloskopické metody lze určit ztrátový činitel tg δ a kapacitu kondenzátoru se 

zkoumaným vzorkem v širokém rozsahu hodnot intenzit elektrického pole i frekvencí. 

Principielní zapojení obvodu pro zobrazení hysterezní smyčky je na obr. 14.  

 

 

Obr. 14: Principielní zapojení měřicí metody 
 

   Do série se vzorkem o kapacitě Cx je připojen kondenzátor o kapacitě známe Cn. Při splnění 

podmínky Cn >> Cx bude napětí na kondenzátoru Cn úměrné náboji na kondenzátoru Cx           

a vstupní napětí bude přibližně rovno napětí na vzorku Cx. Napětí z kondenzátoru Cn, úměrně  
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odpovídající náboji na vzorku je přivedeno na vertikální zesilovač osciloskopu. Na 

horizontální zesilovač je přivedeno vstupní napětí, tedy napětí na vzorku upravené 

odporovým děličem. Na obrazovce osciloskopu se zobrazí hysterezní smyčka (obr. 15.), která 

odpovídá vlastnostem použitého feroelektrického materiálu. Podmínky měření vlastností 

vzorku lze měnit změnou vstupního napětí U. [4]  

 

K určení velikosti kapacity Cx vzorku je nutno stanovit měřítka na osách napětí a náboje.  

Platí: U ~ Ux, Un ~ Qn 

 

Vztah pro výpočet kapacity Cx, 

 

                                                                 
     

  
,                                                                 (13) 

 

 

Relativní permitivitu ε′ stanovíme dle vzorce (14),  
 

                                                                           
  

  
,                                                             (14) 

 

 

kde C0 je geometrická kapacita vzorku vypočítaná z geometrických rozměrů vzorku podle 

vzorce (15), 

                                                                         
   

 
                                                             (15) 

 

kde Sef je efektivní plocha měřící elektrody a h je vzdálenost elektrod, resp. tloušťka 

měřeného materiálu. Plochu elektrody spočítáme ze vztahu (16), 

 

                                                           
      

 
                                                         (16) 

kde d (m) a  c jsou vzdálenosti  mezery mezi měřicí a ochrannou elektrodou. 
 

Hodnotu ztrátového činitele tg δ  vypočteme dle vztahu:  
 

                                                              
   

     
                                                         (17) 

 

kde S (m
2
) je plocha vymezená hysterezní smyčkou.  Parametry A, B vymezující (podle obr. 

15.) rozměry hysterezní smyčky. 
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Obr. 15: Hysterezní smyčka, kde Q je náboj v C, U napětí ve V a parametry A a B vymezující plochu 
hysterezní smyčky 
 
 
 
 

5.3 Měřicí pracoviště 
 

   Měřicí pracoviště je složeno z olejové lázně ohřívané prostřednictvím ponorného termostatu 

označeného E20, vyráběného firmou Medingen (obr. 16). Pomocí termostatu je možné 

nastavit požadované teploty v rozmezí  25 °C až 150 °C s citlivostí 0,1 °C.   

 

 

 

Obr. 16: Ponorný termostat Medingen E20 

 

 

   Nastavování hodnot vstupních napětí Ux a odečtení hodnoty Un probíhá na stejných 

digitálních multimetrech  Agilent 34410A vyobrazeném na obr. 17.  
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Obr. 17: Digitální multimetr Agilent 34410A 

 

   Veškerá sledování vlivu intenzity elektrického pole a teploty na vlastnosti materiálů probíhá 

na  experimentálním přípravku se zkušebními vzorky feroelektrik (obr. č. 18). 

 

 

 

Obr. 18: Experimentální přípravek se zkušebními vzorky feroelektrik 

 

 

   Napětí UX  nastavováno pomocí počítačem nastavitelného zdroje FOTON v rozsahu 0 až 1 

kV s proudovým omezením napevno 3 mA nebo nastavitelným 2 mA až 10 mA. Při 

oživování a uvádění do činnosti celého zapojení, bylo zjištěno, že zdroj ruší druhý kanál 

osciloskopu, tudíž nebylo možné měření měřit zrealizovat. Z toho důvodu byl posléze použit 

pro realizaci měření regulační autotransformátor (RA 08). 

   Pro  záznam hysterezní křivky bylo vytvořeno automatizované pracoviště ve VEE PRO, 

které implementuje hodnoty v závislosti XY do excelovské tabulky. Ze zaznamenaných 

hodnot je  následně možné vygenerovat hysterezní křivku a dopočítat její plochu. Vytvořené 

pracoviště je  na obr. 19. 
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Obr. 19: Návrh pracoviště zaznamenávající hysterezní smyčku 

 

Kde jednotlivé řádky mají za úkol: 

 WRITE TEXT ":AUT: CHAN1" EOL – nastavení měřítka prvního kanálu(autoscale) 

 WRITE TEXT ":AUT: CHAN2" EOL – nastavení měřítka druhého kanálu(autoscale) 

 WRITE TEXT ":WAVeform: SOURCE CHAN1" EOL – určuje zdroj dat k  prvnímu 

kanálu 

 WRITE TEXT ":WAVeform: POINTs100" EOL – stanovuje počet bodů, které jsou 

poslány do pc 

 WRITE TEXT ":WAVeform: FORMAT WORD" EOL – typ formátu poslaných dat 

do pc 

 WRITE TEXT ":WAV:DATA?" EOL – příkaz na poslání dat do pc 

 READ BINARY x WORD ARRAY:100  – přečtení poslaných dat v pc 

 WRITE TEXT ":WAVeform: YNCrement?" EOL – poslán příkaz pro navýšení 

hodnoty o jeden krok  

 READ TEXT Yinc REAL64 – přečte poslanou hodnotuz osciloskopu 

 WRITE TEXT ":WAVEFORM: SOURCE CHAN2" EOL – učuje zdroj dat 

k druhému kanálu 
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 WRITE TEXT ":WAVeform: POINTs100" EOL – stanovuje počet bodů, které jsou 

posílány do pc 

 WRITE TEXT ":WAVeform: FORMAT WORD" EOL – typ formátu poslaných dat 

do pc 

 WRITE TEXT ":WAV:DATA?" EOL – příkaz na poslání dat do pc 

 READ BINARY x WORD ARRAY:100  – přečtení poslaných dat v pc 

 WRITE TEXT ":WAVeform: YNCrement?" EOL – poslán příkaz o navýšení hodnoty 

o jeden krok  

 READ TEXT Yinc REAL64 – přečte poslanou hodnotu z osciloskopu 

  Bloky X a Y mají za úkoly načíst hodnoty z os X resp. Y a vynásobit je přírůstkem z čehož 

je následně získána skutečná hodnota U, která je zaznamenána do vygenerovaného excelu. 

Bloky „Text“ a popisy A1:A101 a B1:B101 jsou adresovací členy pro uložení naměřených 

hodnot do patřičných sloupců v tabulce excelu. Funkce programu byla ověřena na testovacím 

zapojení se dvěmi generátory, ale při ověřen funkčnosti na experimentálním přípravku se 

potřebná hysterezní smyčka nezobrazila.  

 

5.4 Postup měření 
 

   Experimentální část se zabývá měřením dielektrických vlastností vzorků vložených do 

olejové lázně a dostatečně vytemperovaných při teplotách 27 (okolní teplota), 40, 60, 80, 100, 

120 a 140 °C. Na vstupní svorky je přiváděno elektrické napětí Ux o velikosti 100, 200, 300, 

400, 500 a  600 V při frekvenci 50 Hz. Přehled měřených vzorků uvádí tab. 1, kapacita 

normálového kondenzátoru je Cn = 4,25 μF. Na zdroji Ux je nastavování vstupní elektrické 

napětí a na digitálním multimertu Agilent 34410A jsou odečítány postupně hodnoty napětí Un 

a zapsány do tabulek. Stejný digitální multimetr Agilent 34410A je použit i pro ověření 

nastavené hodnoty vstupního napětí Ux. Pomocí počítače s osciloskopickou kartou je 

zobrazena stanovena plocha hysterezní smyčky. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny                 

v grafických závislostech. 
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5.5 Výsledky měření 
 

 

Obr. 20: Graf závislosti reálné části komplexní permitivity na intenzitě elektrického pole při okolní 

teplotě = 27 °C pro čistý titaničitan barnatý, s 20 % a 30 % příměsí titaničitanu strontnatého 

 

 

 
 

Obr. 21: Graf závislosti reálné části komplexní permitivity na intenzitě elektrického pole při okolní 

= 27 °C pro titaničitan barnatý s 10 % a 40 % příměsí titaničitanu strontnatého 
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Obr. 22: Graf závislosti reálné části komplexní permitivity na intenzitě elektrického pole při teplotách 

= 40, 80, 100, 120 a 140 °C pro čistý titaničitan barnatý 

 

 

 

Obr. 23: Graf závislosti reálné části komplexní permitivity na teplotě pro čistý titaničitan barnatý pro 
různé intenzity elektrického pole  
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Obr. 24: Graf závislosti reálné části komplexní permitivity na intenzitě elektri  

= 27 až 120 °C pro titaničitan barnatý  s 20 % příměsí titaničitanu strontnatého 
 

 

 

 

 

Obr. 25: Graf závislosti reálné části komplexní permitivity na teplotě pro titaničitan barnatý  s 20 % 
příměsí titaničitanu strontnatého pro různé intenzity elektického pole 
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5.6 Vyhodnocení měření 
 

   V praktické části diplomové práce byly proměřeny vlastnosti pěti vzorků feroelektrických 

materiálů o různém procentuálním složení. Jednalo se o vzorky čistého titaničitanu barnatého 

BaTiO3, 90 % BaTiO3 + 10 % SrTiO3, 80 % BaTiO3 + 20 % SrTiO3, 70 % BaTiO3 + 30 % 

SrTiO3, 60 % BaTiO3 + 40 % SrTiO3. Vzhledem ke stejným rozměrům u všech vzorků, je 

možné vkládat grafické závislosti do stejných grafů. 

   Z grafické závislosti na obr. 20 feroelektrické soustavy titaničitanu barnatého je patrné, že 

jsou vynesené závislosti výrazně závislé na přiložené intenzitě přiloženého střídavého pole. 

Závislost je potom zobrazena jako hysterezní smyčka s plochou úměrnou těmto intenzitám. 

Při malých intenzitách střídavého elektrického pole nedochází v soustavě domén feroelektrika 

k pohybům doménových stěn, z čehož vyplývá, že polarizace je nízká. Té potom odpovídá 

počáteční permitivita. Pokud intenzita elektrického pole vzroste, dochází postupně 

k přeskupování doménových hranic, načež polarizace feroelektrika se prudce zvyšuje. Stejný 

charakter změny vykazuje i relativní permitivita. Při určité hodnotě intenzity pole se projeví 

stav nasycení, kdy se domény přepolarizují v celém objemu látky. Nad oblastí polarizace 

nasycení již další vzrůst intenzity elektrického pole nevyvolává žádné podstatné zvýšení 

změny polarizace a relativní permitivita klesá.  

   Grafické závislosti vynesené na obr. 20 a 21 platí pro všechny vzorky při pokojové teplotě. 

Jak je patrné z obr. 20, permitivita se zvyšuje s intenzitou elektrického pole. To je zapříčiněno 

přeskupováním doménových stěn, přičemž se zvyšuje i polarizace. Naopak obr. 21 ukazuje 

pro titaničitan barnatý s 10 % a 40 % příměsí titaničitanu strontnatého pozvolna klesající 

charakter reálné části komplexní permitivity. V tomto případě by se mohlo jednat o vzorky, 

na kterých se mohlo projevit špatné napájení přívodů nebo poškození struktury vzorků, které 

není okem patrné. Na obr. 23 je vynesena závislost reálné části komplexní permitivity čistého 

titaničitanu barnatého pro teploty v rozmezí 27 až 140 °C a intenzity elektrického pole 

v rozmezích 100 až 600 V.  Ze závislosti je patrné, že se zvyšující se teplotou narůstá i reálná 

část komplexní permitivity až do hodnoty okolo 120 °C, která je pro čistý BaTiO3 

charakterizována Curieho teplotou, což je bod, ve kterém feroelektrikum přechází do stavu 

paraelektrického. 

  Na obr. 25 je patrný posun Curieho teploty směrem k nižším hodnotám. To je způsobeno 

právě příměsí titaničitanu strontnatého, který v tomto případě zapůsobil jako „posouvač“        

a snížil tuto teplotu přechodu z fáze feroelektrické do paraelektrické na hodnotu okolo 50 °C. 
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6 Závěr 
 

   Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlastností feroelektrických materiálů pod vlivem 

elektrického pole o různých intenzitách vlivem odlišných teplot. Předmětem této práce  bylo     

i ověření vlastností na praktických měřeních pěti vzorků titaničitanu barnatého (BaTiO3) 

s příměsí stroncia o různém procentuálním složení. 

   Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Jedná se o část teoretickou, která se člení do kapitol 

základního historického pohledu, na feroelektrika, až po současné vývojové trendy,  

dielektrika, feroelektrická a kapitola věnovaná PZT keramikám zahrnující nejznámější 

keramiku titaničitan barnatý.  

   V experimentální části bylo proměřeno pět vzorků na vyrobeném přípravku o různém 

složení. Jednalo se  o vzorek 100 % BaTiO3, 90 % BaTiO3 + 10 % SrTiO3, 80 % BaTiO3 + 20 

% SrTiO3, 70 % BaTiO3 + 30 % SrTiO3, 60 % BaTiO3 + 40 % SrTiO3. Zmíněné vzorky byly 

zkoumány o různých intenzitách elektrického pole v rozmezí  100 až 600 V v olejové lázni za 

pracovních teplot v rozsahu 27 až 140 °C. Příměs stroncia v titaničitanu barnatém má za 

následek posunutí Curieho bodu k nižsím teplotám než odpovídá čistému titaničitanu 

barnatému, kde je tato hodnota okolo120 °C. Proto je stroncium nazváno „posouvačem“. 

   Zadáním diplomové práce bylo rovněž navrhnout automatizované pracoviště, kde je možné 

zobrazovat hysterezní smyčku příslusného feroelektrika a následně změřené hodnoty uložit  

do tabulky MS Excel. Ze stažených dat je následně možnost vypočítat plochu zobrazené 

smyčky. Při ověřování funkčnosti programu proběhlo nejdříve měření za použití dvou 

generátorů sinusových průběhů. Posléze byl program zapojen k měření na experimentálním 

přípravku se zkušebními vzorky nedošlo k vykreslení hysterézní křivky z důvodu nesprávné 

funkce. Následné měření potom proběhlo za použití osciloskopické karty. Výsledky 

experimentální práce jsou prezenotvány graficky v praktické části. 

  Nedílnou součástí této diplomové práce je přiložený CD-ROM, na kterém jsou vytvořené 

tabulky s výsledky měření, grafy a použité zdroje. 
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9 Seznam  použitých symbolů 
 

a  [m]  obvod efektivní plochy měřicí elektrody 

c  [m]  vzdálenost mezi ochranou a měřicí elektrodou 

CCW  [K]  Curie – Weissova konstanta 

C  [F]  kapacita kondenzátoru 

C0  [F]  geometrická kapacita 

CP  [F]  paralelní kapacita  

CS  [F]  sériová kapacita  

Cx  [F]  měřená kapacita  

d  [m]  průměr měřicí elektrody 

E  [V m
-1

] intenzita elektrické pole 

EKS(ΨNK) [-]  vyjádření Kohn-Shamovi energie na jednotku objemu 

f   [Hz]  frekvence 

h  [m]  vzdálenost elektrod 

n  [-]   počet dielektrických vrstev 

     [-]  označení direktoru 

Ps  [C m
-2

]  spontánní polarizace  

Rpov   [Ω]  povrchový elektrický odpor 

Rv  [Ω]   vnitřní elektrický odpor 

S  [m]  plocha elektrod 

Sef  [m]  efektivní plocha měřicí elektrody 

T  [K]  termodynamická teplota 

TC  [°C]  Curieho teplota 

tg   [-]  ztrátový činitel 

    [-]   normála vrstev 

  [F m
-1

]  absolutní permitivita vakua (8,8542
-12

 
  
F m

-1
 ) 

  [-]  komplexní permitivita 

  [-]   relativní permitivita  

  [-]  ztrátové číslo 

∞  [-]   optická relativní permitivita 

s   [-]  statická relativní permitivit  

 p   [Ω]   povrchová rezistivita materiálu 

ρv   [Ω m]  vnitřní rezistivita materiálu  
   [°C]  teplota 

  [s]  relaxační doba 

  [rad]  úhlová frekvence 
 

 


