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براساس اثر   Sb-V2O5 -TeO2 مطالعه اثر میدان الکتریکی قوی بر رسانش الکتریکی توده آمورف

 فرنکل-پول
 مهدیه، شیراوند؛ سوری ، داریوش

 

  مالير ، ه ماليردانشگا دانشکده علوم پايه، ،فيزيك روهگ
 

 چکیده
اثر ميدان الکتريکی قوی بر رسانش الکتريکی توده آمورف اين  نمونه ها  و ندتهيه شدبه روش فرونشانی مذاب   V2O5 -TeO2-Sb، شيشه های حاضر در پژوهش

رسانش الکتريکی نمونه ها در  .با بهره گيری از پيکربندی الکترودی گاف گونه مورد بررسی قرار گرفت با درصدهای مولی مختلف مولفه های تشکيل دهنده آنها

مطالعه الکتريکی قوی، نمونه ها رفتار غير اهمی را در رسانش الکتريکی از خود نشان دادند و نتايج حاصل از ميدانهای ضعيف، اهمی بود در حاليکه در ميدانهای 
 مذکور با اثرنمونه های جريان، افزايش انحراف از قانون اهم را همراه با افزايش چگالی جريان الکتريکی نشان می دهد. رفتار غير اهمی در-منحنی های مشخصه ولتاژ

ه ها ضريب کاهنده سد پتانسيل در نمونفرنکل، -مبتنی بر اثر پول ،همچنين اتفاق می افتد. 014 (V/cm)کل مطابقت دارد و در ميدانهای الکتريکی حدود فرن-پول
     بدست آمد.
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Abstract  
 

In this research, V2O5 -TeO2-Sb glasses were prepared by melt quenching method, and effect of high electric 

field on the dc conductivity of TeO2-V2O5-Sb amorphous bulk samples with different constructive molar 

percentages was investigated with gap type electrode arrangement. At low electric fields, the conduction of 

these samples was ohmic, while at high electric fields, bulk samples show nonlinear behavior (non-ohmic 

conduction) and current-voltage characteristics shows increasing deviation from Ohm’s law with increasing 

current density. In the present samples, non-ohmic behavior is in coincidence with Pool-Frenkel effect and was 

occurred at electrical fields about 10
4
 (V/cm). In addition, based upon Pool-Frenkel effect, the lowering factor 

of potential barrier was determined for these samples.  
 

 قدمهم
-ش اتکی ي ا اث ر پ ول     راثر ميدان الکتريکی قوی با توجه به اث       

به عنوان نتيج ه ای   [1,2]فرنکل و فرايند کليدزنی يا مقاومت منفی

از اعمال ميدان الکتريکی قوی در شيشه های نيمرسانای اکسيدی و 

 TeO2-V2O5 [3]، TeO2-V2O5-MoO3ه  الوژنی از قبي  ل  

[4]، TeO2-V2O5-P2O5 [5]     ش  ده و ..... م  ورد مطالع  ه واق

داش تن نقط ه بوب    است که در اين ميان شيشه های تل وريمی ب ا   

شيش ه   . [4,5]پايين و نمگيری کم از اهميت ويژه ای برخوردارند

تلوريمی و بطور کلی شيش ه ه ای ح اوی يونه ای      -اهی واناديمی

فلزات واسطه در ظرفيتهای مختلف، رفتار نيمرس انايی داش ته و ب ا    

عمال ميدان الکتريکی قوی، از حالتی با مقاومت الکتريکی ب ا  ب ه   ا

می کنند. در اين م واد،    "کليدزنی "حالتی با رسانش الکتريکی با 

رسانش الکتريکی بصورت جه ش حام ل ه ای ب ار ب ين ح ا ت       

و انتظ ار م ی رود ک ه در مي دان      [6]جايگزيده صورت می گي رد  

-ق افتد. با تعيين بس تگی ولت اژ  فرنکل اتفا-الکتريکی قوی اثر پول

که  [7,8]جريان، رفتار غير اهمی نمونه ها را می توان بررسی نمود
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 TeO2-V2O5-Sb در کار  اين مطالع ه روی ت وده آم ورف نمون ه    

 انجام می شود. 

     

 روش آزمایشگاهی

، نمونه های ب ا  با بهره گيری از به روش سرمايش سري  مذاب      

از بوب مخلوط مناس ب   V2O5-40TeO2-xSb(x-60)ترکيب 

دم ای بوب نمون ه ه ا در     مؤلفه های تشکيل دهنده ساخته شدند.

 Sbدرجه سلسيوس بوده و با افزايش تراکم  041تا  011گستره ی 

اس ت و در  Sb درصد م ولی  xدر ترکيب مذکور، افزايش می يابد. 

را ب ا    %x= 0, 5, 8, 10, 12,15 molادامه کار نمونه های ب ا  

TVSbx  .نمونه های ت وده ای حاص له را  ک ه    نامگذاری می کنيم

م ی باش ند، ب ه     با ضخامت تقريبی يك ميليمت ر بصورت قرصهايی 

 404منظور حذف تنشهای گرمايی ب ه م دت دو س اعت در دم ای     

درجه کلوين پخت داده و سپس سطوح آنها را به دقت ص يقل م ی   

الکتريکی قوی،  در ميدانهایجهت اندازه گيريهای الکتريکی دهيم. 

گونه با چسب نقره انج ام ش د و از   -الکترود گذاری بصورت گاف

کيل و ول ت و دو م ولتی مت ر ديجيت ال       5يك منب  تغذيه ولتاژ با  

 ,TTi, digital multimeter 1906 GP)حس   اس  

England)     استفاده شده است. در ميدانهای ضعيف اهم ی ب ودن

 د شد.سی و تاييراتصا ت در الکترودها بر

 

 نتایج و بحث

 (XRD) پراش پرتو ایکس الف: الگوی
( 0نمونه های توده ای مورد بررسی  در شکل ) XRDالگوی     .

نشان داده شده است و مويد طبيعت آمورف نمونه هاست. قله های 

احتما  بخاطر وجود فاز ريزبلوری  S12 مشاهده شده در  نمونه

Sb-V  ف اين نمونه را احتما  و دليل وجود قله در طي می باشد

می توان به تغيير در چگالی اکسيژنهای غير پيوندی نمونه و در 

نتيجه تغيير ساختار آن  نسبت به نمونه های ديگر ارتباط داد که 

اثر  می تواند بر اندازه گاف انرژی نمونه نسبت به ديگر نمونه ها

ری نمايد.  زم به بکر است که بررسی گاف انرژی و ساختار نوا

انرژی اين نمونه ها در کار ديگری در حال انجام و بررسی می 

 .باشد

 
 .TVbSx نمونه های XRDالگوی :  1شکل

 

 و مالحظات مربوطه الکتریکی رسانشب: 
جريان نمونه های  -حصول منحنی های مشخصه ولتاژبمنظور      

مورد بررسی، از پيکر بندی الکترودی گاف گونه روی سطح صيقل 

 (. 2ه نمونه ها استفاده شده است )شکل داده شد

 
 گونه الکترودی.-طرحواره ی پيکر بندی گاف:  2شکل

 

در  TVSbxجريان نمونه های -منحنی های مشخصه ولتاژ

دماهای مختلف و در فاصله های الکترودی مختلف بدست آمده 

در   TVSb5در دماهای مختلف برای نمونه است که بطور نوعی 

له های الکترودی مختلف برای نمونه ( و در فاص4شکل )

TVSb10 ( نشان داده شده اند.4در شکل ) که  ديده می شود

)يا به عبارت ولتاژ آستانه شروع رفتار مقاومت ديفرانسيلی منفی

با افزايش دما کاهش و با افزايش فاصله الکترودی  بهتر کليد زنی(

 ؛ چنين رفتاری را که در آن نمونه بصورتافزايش می يابد

خودبخودی از شاخه مقاومت الکتريکی زياد به شاخه با مقاومت 
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الکتريك کم گذر می کند، پديده کليد زنی می نامند و می تواند در 

با همچنين،  مورد استفاده قرار گيرد. سري  کليدزنهای الکتريکی 

مالحظه منحنی های مذکور در می يابيم که در ميدانهای الکتريکی 

اهمی داشته اما در ميدانهای الکتری قوی  ضعيف نمونه ها رفتار

اين رفتار مشاهده نمی شود و رسانش غير اهمی و انحراف از رفتار 

خطی قابل مشاهده است.چنين رفتاری در نيمرساناهای آمورف از 

، TeO2-V2O5 [3]، TeO2-V2O5-MoO3 [4] جمله

TeO2-V2O5-P2O5 [5] [9] و P2O5 –Li2MoO4-

Li2O(Na2O)....  بررسی رفتار رسانشی  گزارش شده است.  و

نمونه ها که بصورت نوعی برای يکی از نمونه ها در دماهای 

( نشان داده شده است، نشان می دهد که با 4مختلف در شکل )

افزايش دما رسانش الکتريکی جريان مستقيم نمونه ها افزايش می 

 يابد و رفتار نيمرسانايی آنها را تاييد می نمايد.

 
با  در دماهای مختلف TVSb5ولتاژ نمونه ی -منحنی های جريان:  3شکل

 .ميکرون 300فاصله الکترودی 
 

از طرف ديگر با توجه به آنچه در ادامه بحث به آن خواهيم 

E  بر حسب  T Ln(I)پرداخت، با رسم نمودارهای 
در نمونه 1/2

های مورد بررسی، مالحظه می شود که يك رفتار خطی در 

10ريکی بزرگتر از ميدانهای الکت
4
-10

5
 (V/cm)  وجود دارد  و

بترتيب  Iو E ،Tفرنکل قابل توجيه است ) -بر اساس اثر پول

ميدان الکتريکی اعمال شده به نمونه، دمای نمونه بر حسب درجه 

کلوين و جريان الکتريکی عبوری از نمونه می باشند(؛ منحنی های 

ختلف  در در دماهای م TVSB5مذکور بطور نوعی در نمونه 

 ( نشان داده شده است. 5شکل )

 
در فواصل الکترودی  TVSb10ولتاژ نمونه ی -منحنی های جريان:  4شکل

 . K 298مختلف در دمای 

 
در دماهای مختلف با  TVSb5فرنکل نمونه ی -منحنی های اثر پول:  5شکل

با خط بريده  يکی از نمودارها ناحيه خطی در  ميکرون. 300فاصله الکترودی 

 نشان داده شده است.
 

بطور کلی اثر ميدان الکتريکی قوی در شيشه های اکسيدی 

بصورت کاهش سد پتانسيل مقابل حامل بار ظاهر می شود که 

. نمايش [10]احتما  به جهش پالرونهای کوچك منجر می گردد 

( نشان 0سد پتانسيل( در شکل ) فرنکل )کاهش -طرحوار اثر پول

، اعمال می شود، بيشينه ی Eوقتی ميدان الکتريکی،داده شده است. 

( کاهش می يابد. دراين اثر، ماده  Ф m( به )  Ф iسد پتانسيل از) 

حاوی مراکز ناخالصی در نظر گرفته می شود بطوريکه انرژی 

از آن مراکز در جهت   xپتانسيل  يك الکترون يا حفره در فاصله 

نسبت به حالتی که ميدان الکتريکی اعمال نشده  ميدان الکتريکی،

 است کاهش می يابد؛ يعنی 

                              (1)  xeE
xk

e
x 




4
)(

2
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بترتيب ثابت دی الکتريك در خالءو در  k = εεo  .ε, εoکه در آن 

 فرکانسهای با  می باشند.

 
 .[10]فرنکل-در اثر پول نمايش کاهش سد پتانسيل برای حامل بار:  6شکل

 

 = xm(، بيشينه سد پتانسيل در نقطه 0با توجه به رابطه )

βPF/(2E
1/2

βPF =(e/πk)قرار دارد که در آن   (
فاکتور کاهنده  1/2

، Pسد پتانسيل است. بنابراين احتمال جهش گرمايی حاملهای بار،

 : [4,7,8,10]عبارتند از Iالکتريکی و در نتيجه جريان 
1/2

i PF

B B

e E
P exp( )exp( )

k T k T

 
                                (2) 

1/2

PF

B

e E
I exp( )

k T


                                               (3) 

(4)                                         
1/2

PF

B

e E
ln (I) const

k T


  

 ثابت بولتزمن است. kBدر روابط با 

فرنکل را در -( اثر پول5) آنچنانکه قبال توضيح داده شد، شکل

)اين رفتار در ساير نمونه ها نيز  دهد يکی از نمونه ها نشان می

با افزايش دمای نمونه،  و مويد اين مطلب است که وجود دارد(

ميدان الکتريکی شروع رفتار غير اهمی، کاهش می يابد. بنابراين 

م با فرنکل، برانگيزش گرمايی توا-می توان نتيجه گرفت که اثر پول

همراه -اثر ميدان الکتريکی قوی است و بعبارت بهتر جهشی فونون

است.  بر اساس آنچه بکر شد با حصول شيب ناحيه خطی منحنی 

E  بر حسب  T Ln(I) های
، مقدار فاکتور ضريب کاهنده سد 1/2

قابل محاسبه است که مقادير مربوطه نمونه های مختلف در جدول 

نتايج گزارش شده در نمونه های  ( آمده است. اين مقادير با0)

TeO2-V2O5-MoO3 [11] .قابل مقايسه است 

 

 .TVSbxدر دمای اتاق در نمونه های  PFβ: مقادير ضريب کاهنده سد پتانسيل 0لجدو

  (× 10-5(Vm)1/2) PFβ Composition Glass Name 

9.28 
60 V2O5-40TeO2 

TVSb0 

13.27 
55 V2O5-40TeO2-5Sb 

TVSb5 

6.20 
52 V2O5-40TeO2-8Sb 

TVSb8 

8.36 
50 V2O5-40TeO2-10Sb 

TVSb10 

10.51 
48 V2O5-40TeO2-12Sb 

TVSb12 

9.65 
45 V2O5-40TeO2-15Sb 

TVSb15 

 

بطور کلی  زم به بکر است که نمونه های مورد بررسی نيمرسانا 

ومت با  و پايين در ابوده و کليدزنی نمونه ها بين شاخه های مق

می دهد و قابليت کاربرد اين نمونه ها را در زمان کوتاهی رخ 

قطعات کليدزنی نشان می دهد. از طرفی، در دماهای با تر، ميدان 

يا ولتاژ آستانه پديده کليدزنی بدليل افزايش رسانش نمونه ها با دما 

 کاهش می يابد. 
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