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 تایی سهحافظه ای در سیستم های شیشه ای  سوئیچینگو  CCNRبررسی مکانیسم 

                        

 3؛ موسوی ، سیده الهام2؛ حکمت شعار ، محمد حسین 1احمدی دوست ، حامد

 گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز  3و2و1

 

 چکیده:

0 2 05شیشه های سه تایی با ترکیب پدیده سوئچینگ در         05  x=25, 35, 05مورد بررسی قرار گرفته و در نمونه های با ،   2     

ی این نمونه ها مکانیسم گرمایی توجیه شد. عالوه بر این، مقادیر ولتاژ آستانه برا با استفاده ازحافظه ای بود که  CCNRمالحضه شد که این پدیده از نوع 

 می یابد. کاهش، مقدار ولتاژ آستانه    غلظت افزایش ندازه گیری شده و مالحظه شد که با نیز ا

 

 

Investigation of CCNR mechanism and memory switching in ternary 05 2 0  

      05      2  glasses    

Ahmadidoost, Hamed
1
; Hekmat Shoar, Mohamad Hossein

2
; Mousavi, Seyede Elham

3
 

1,2,3
 Physics Department, Sahand University of Technology, Tabriz 

Abstract 

 

Switching phenomena in ternary glasses with the composition of 05  2 0        05      2  was 

investigated. In glasses with x=25,35,05 memory CCNR was observed which was justified by thermal 

mechanism. Threshold voltage of the samples was measured and it was observed that this voltage 

decreased by increasing the     content.   
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 مقدمه

یشه های نیمه هادی در دما و ولتاژ معینی، یک انتقال ش

OFF-ON  از حالت مقاومت باال به حالت مقاومت پایین ،

که این پدیده، سوئیچینگ نامیده می  دنشان می دهن

پدیده سوئیچینگ یک تغییر سریع در  . در واقع[1،2]شود

شیشه هایی که این  رسانندگی الکتریکی جامدات است.

ود نشان می دهند کاربردهای زیادی در پدیده را از خ

وسایل الکترونیکی و الکترونوری دارند و به عنوان مواد 

 .[3]کاتدی در باتریهای الکتروشیمیایی استفاده می شوند 

 1692در شیشه ها و مواد آمورف، در سال  این پدیدهکشف 

توسط پیرسون گزارش شد و پیشرفتهای اولیه توسط 

دو نوع سوئیچینگ در طیف  .اوشینسکی توصیف شدند

وسیعی از نیمه هادیها اتفاق می افتد: سوئیچ آستانه ای و 

که در آن انتقال از حالت  DCولتاژ  [2,0].سوئیچ حافظه ای

OFF  به حالتON  اتفاق می افتد، ولتاژ آستانه نامیده می

شود. این ولتاژ به پارامترهای مختلفی چون دما، ضخامت و 

ولتاژ  –دارد. بررسی مشخصه جریان ترکیب نمونه بستگی 

(I-Vمی تواند به درك مکانیسم سوئیچینگ کمک کند )[0] .

در حالت کلی، مشخصه جریان ولتاژ شیشه هایی که پدیده 

سوئیچینگ را از خود نشان می دهند، به دو گروه طبقه 

یا  Sولتاژ نوع  -بندی می شوند. مواد با مشخصه جریان

CCNR ولتاژ نوع  -و مواد با مشخصه جریانN  یاVCNR .

، OFF، حالت Sولتاژ نوع  -در مواد با مشخصه جریان

، متناظر با حالت ONمتناظر با حالت مقاومت باال و حالت 

، متناظر OFF، حالت Nمقاومت پایین می باشد. اما در نوع 

، متناظر با مقاومت باال می ONبا مقاومت پایین و حالت 

، می توانند از نوع آستانه VCNRو  CCNRهر دو نوع باشد. 

نشان داده شده  2و  1ای یا حافظه ای باشند که در شکل 

از ویژگی های بسیاری از  Sولتاژ نوع  -مشخصه جریاناند. 

)این  ورف حاوی اکسید فلزات انتقالی می باشدمواد آم

مسئله به ساختار ویژه الکترونی فلزات انتقالی ربط داده می 

 .[0,9،6] (.شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوئیچ حافظه ای I-Vمشخصه : 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 ای سوئیچ آستانه I-Vمشخصه : 2شکل 

، ONبا کاهش جریان در حالت  سوئیچ آستانه ای،در 

هیچ و  بر می گرددOFF به حالت نمونه مورد آزمایش، 

تغییر ساختاری اتفاق نمی افتد و فرآیند از نوع برگشت 

سوئیچ حافظه ای حتی در در در حالیکه  پذیر است.

باقی  ONدر حالت نمونه مورد آزمایش ولتاژهای صفر نیز 

الزم  OFF، بطوریکه برای برگرداندن آن به حالت می ماند

دلیل . گردد اعمالنمونه  به یک پالس جریان ناگهانیاست 

این پدیده به علت تغییرات چشمگیر ساختاری در نمونه 
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  .[0]اشد مورد آزمایش می ب

دو مکانیسم اصلی برای سوئیچینگ وجود دارد. بنام 

نکته مهم این است . [0]های گرمایی و الکتریکی مکانیسم

که کدام مکانیسم بر رسانندگی الکتریکی شیشه اثر می 

طبق مدل گرمایی، حالتهای  مکانیسم گرمایی:( 1گذارد. 

ON مکانیسم ( 2 ناشی می شوند. از گرمایش ژول

دیده می  فیلمهای نازك بیشتر دراین مکانیسم   الکترونی:

در این حالت، سوئیچینگ از یونیزاسیون بار فضایی در  شود.

این اثرات  الکترودها و تونل زنی حاملها ناشی می شود.

مورد  کپه ایمیدان باال، در فیلمهای نازك بیشتر از مواد 

در مورد شیشه های اکسید فلزات  .[8]بررسی قرار گرفته اند

واسطه، کشف سوئیچینگ حافظه ای در شیشه های فسفات 

و  Drakeکلسیم، توسط حاوی اکسید مس و اکسید 

. آنها برای تفسیر مکانیسم است سایرین انجام گرفته

حاملین  بر اساس آن،کردند که  پیشنهادرسانندگی، مدلی را 

دگی توسط جهش در سایتهای اتمی جایگزیده اند و رسانن

صورت می   2   و    بین سایتهاییک الکترون 

انتقال الکترون از یک سایت به سایت دیگر، یک  .[6]گیرد

تولید       جفت وارونه و یک دو قطبی با شدت  

بار  eست و ا فاصله بین سایتها dخواهد کرد که در آن، 

الکتریکی است. وقتی این دو قطبی ها بوجود می آیند، دیگر 

بارهای آزاد وجود نخواهند داشت و جفتهای الکترون حفره 

اما  د.سط یک نیروی کولمبی مقید خواهند بوهمچنان تو

اعمال میدان می تواند منجر به شکسته شدن دو قطبی ها و 

رسانش و آزاد شدن حامل ها و شرکت مجدد آنها در فرآیند 

دکتر حکمت شعار و  [0]. افزایش جریان الکتریکی شود

در نمونه های دوتایی مولیبدیم  مکانیسم گرمایی رادیگران 

که گرمایش ژول منجر تفسیر کرده اند فسفات، به اینصورت 

بین الکترودها می شود و رسانا  کانال نازكبه تشکیل یک 

حفظ همچنان نیز تحت بایاس صفر  ONحالت حافظه ای 

میکروگرافی انتقال ات مطالعشود. به این ترتیب که، می

که می دهد الکترون شیشه های مولیبدیم فسفات نشان 

شیشه ها، شامل یک تغییر  این سوئیچینگ حافظه ای در

وری رسانا در ناحیه ساختاری و تشکیل یک کانال بل

یک پالس کوتاه، سریعاً کانال متبلور  سوئیچینگ است که

سرد شدن پس از آن، شده را به نقطه ذوب می رساند و 

خواهد  )آمورف(حالت شیشه ای برگشت سریع، منجر به 

شد. وابستگی پدیده سوئیچینگ به دما، مؤید نظریه فوق می 

 . [0]باشد

 

 روشهای آزمایشگاهی

انهایی از برای مشاهده اثر سوئیچینگ، به میداز آنجا که 

نیاز است و این پدیده در فیلمهای نازك  V/cm  150مرتبۀ

که ضخامت آنها از مرتبۀ چند میکرون است اتفاق می افتد، 

15فیلم های شیشه ای دمشی با ضخامت بین  با    25 

دمیدن ماده مذاب توسط لوله های آلومینای دارای قطر 

  . تهیه گردید   1داخلی 

 نتیجه گیری

تایی با ترکیب  سههای حاضر، این اثر در نمونه  تحقیقدر 

05  2 0        05 به  .مشاهده شدند  2     

ه ظمالح ولتاژ اعمال شده،با افزایش تدریجی که  اینصورت 
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 بصورت اهمی افزایش می یابد تا اینکهجریان ابتدا  شد که

، نمونه رفتار غیر  Vtبا افزایش ولتاژ ، در یک ولتاژ معین 

افزایش به شدت و جریان به یکباره  هدااهمی از خود نشان د

پیدا می کند . در این حالت، مقاومت نمونه بسیار کم شده و 

جریان بسیار باالیی را از خود عبور می دهد . به این علت ، 

جهت جلوگیری از آسیب    155وجود مقاومت مهار 

ها دیدن دستگاهها الزامی است . پس از سوئیچ کردن، نمونه 

بطوریکه با کاهش ولتاژ  ندمانددر حالت مقاومت پایین باقی 

 وگردید حفظ  ها در نمونه ON، باز هم حالت به صفر ولت

الزم بود یک پالس  OFFبرای برگرداندن آنها به حالت 

آزمایشات انجام اعمال شود. الکتریکی ناگهانی به نمونه 

حاکی از ، 05 35 25   ی با درصد در نمونه هاگرفته 

می باشد. به پدیدۀ سوئیچینگ از نوع حافظه ای وجود 

از  نمونهسه  عنوان نمونه پدیده سوئیچینگ مربوط به

 .آورده شده 2ترکیبات در شکل 

 

  مختلف: مشخصه جریان ولتاژ و پدیده سوئیچینگ نمونه های 2شکل 

ور که قبال هم ذکر شد، ساز و کارهای مختلفی برای طهمان

پدیده سوئیچینگ گزارش شده است ولی برای شیشه های 

0 2  05با ترکیب         05 اطالعاتی   2     

موجود نیست. با این وجود، بهترین مکانیسم برای توجیه 

ولتاژ  مقادیراین پدیده، مکانیسم گرمایی می تواند باشد. 

آستانه اندازه گیری شده در هر یک از نمونه ها، در جدول 

ه می شود، با افزایش ظو همانطور که مالح  زیر آمده است

 .، ولتاژ آستانه کاهش می یابد   غلظت 

  x=35, 25, 15: مقادیر ولتاژ آستانه مربوط به ترکیبات 1جدول 
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