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 در دماهای پایین Sb-V2O5 -TeO2شیشه های  جهشی گستره متغیر رسانش الکتریکی
 عزیزپور، پروین؛ سوری ، داریوش

 

  مالير ، ه ماليردانشگا دانشکده علوم پايه، ،فيزيك روهگ
 

 

 چکیده
درجه کلوين مطالعه  081-592در گستره دمايی  اآنه dcرسانش الکتريکی و  ندتهيه شدبه روش فرونشانی مذاب   V2O5 -TeO2-Sb، شيشه های در اين پژوهش

های مختلف در محدوده های دمايی فرايندمويد )نمودار رسانشی نمونه در در آن تغيير شيب برای اين نمونه ها، در دماهای پايين تر از يك دمای مشخصه که شد.

، چگالی حاالت نزديك تراز فرمی و فرو افت تابع موج حامل بار، فاصله جهشير رسانشی جهشی گستره متغير پارامترهايی نظ فرايند، بر اساس رخ می دهد مختلف(
نمونه ها با افزايش تراکم آنتيموان و  رسانش الکتريکیتحرک حامل و چگالی حامل بدست آمده است. نمودارهای تغييرات دمايی رسانش نمونه ها حاکی از کاهش 

 همچنين خصلت نيمرسانايی آنها ست.

 

Variable range hopping (VRH) electrical conduction of V2O5 -TeO2-Sb glasses at low 

temperatures 
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Abstract  
 

In this research, V2O5 -TeO2-Sb glasses were prepared by melt quenching method, and their dc electrical 

conduction was studied in the temperature range180-295 K. For these samples, at temperatures below a 

characteristics temperature at which the slope change in conduction curve occur (confirming the different 

conduction mechanism at different temperature range), based upon variable range hopping (VRH) conduction 

mechanism, parameters such as hopping distance, density of states near the Fermi energy, decay of carrier's 

wave function, carrier mobility and carrier density have been obtained.  Plots of the variation of conduction 

with temperature show that the conduction decreases with increasing Sb concentration and also show the 

semiconducting nature of the present samples.  

PACS NO:  27 

 

 قدمهم
شيشاه هاای اکسايدی نيمرساانای حااوی      رساانش الکتريکای        

اکسيدهای فلزات واسطه نيز  در ساالهای اخيار بطاور گساترده ای     

که در اين ميان شيشه های تلاوريمی   مورد مطالعه قرار گرفته است

بدليل نمگيری کم، قابليت باالی تشکيل شيشه و کابردهاای متناو    

بطور کلای، اعتاااد بار    . [5-1]ردارند آنها از اهميت ويژه ای برخو

DT/2)در دماهاای بااال    dcاين است که رساانندگی        کاهT 

دمای مطلق و 
D جهش پاالرون   فرايند دمای دبی می باشد( تابع

( 0و از رابطاه )  شبکه اسات  -کوچك مبتنی بر بر همکنش الکترون

, ,WH , WD ,k ,W  Tآنکاه در   [1,2,6,7]پيروی می کناد 
D , 

σ, oσ  انرژی فعالسازی، ثابت بولتزمن، انارژی بای نظمای،    بترتيب

پيش فاکتور و dc ، دمای نمونه، دمای دبی، رسانندگیجهشانرژی 

 می باشند.رسانندگی 

        (0                                  )           o W
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T kT
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دمای اتاا(( رساانش   پايين تر از از طرف ديگر، در دماهای پايين) 

باين   (VRH)الکتريکی بر اساس مکانيسم جهشی با گساتره متغيار  

کاه  می شاود   حاالت جايگزيده نزديك تراز فرمی نيمه هادی تعبير

 -3]مطابق فرمولبندی مات رسانش با رابطه زير معرفی مای گاردد  

4,8-14] :      

(3                          )                  1/4Bexp A / T   

پارامترهای وابسته به فرو افت توابع موج حاملهاای   B,Aکه در آن 

،  N(EF)ی چگالی حاالت جايگزياده نزدياك انارژی فرما    ،  αبار 

 و بطور کلی پارامترهای درونای سيساتم    oνفرکانس فونون اپتيکی 

 هستند و بصورت زير معرفی می گردند:

(4                            )    
1

1/22 2
o FB [e / 2 8 ] N E / kT    

(2                                       )  
1

3 4
FA 2.06 / kN E  

نسيل باالی کاربرد شيشاه هاای   همانطور که ذکر شد با توجه به پتا 

در ساااخت قطعااات الکترونيکاای از قبياال کلياادزنهای   تلااوريمی 

، حساگرها و ماواد کاتادی در باتريهاا ، در ايان      الکتريکی و نوری

 مورد بررسی واقع شده اسات   V2O5 -TeO2-Sb رسانش پژوهش

  .و پارامترهای مختلفی مورد اندازه گيری و محاسبه قرار گرفته اند

     

 ش آزمایشگاهیرو

، نمونه های باا  با بهره گيری از به روش سرمايش سريع مذاب      

از ذوب مخلوط مناساب   V2O5-40TeO2-xSb(x-60)ترکيب 

دماای ذوب نموناه هاا در     مؤلفه های تشکيل دهنده ساخته شدند.

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

اسات و در  Sb درصد ماولی  xمذکور،  در ترکيبافزايش می يابد. 

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

TVSbx  .نمونه های تاوده ای حاصاله را  کاه    نامگذاری می کنيم

مای باشاند، باه     با ضخامت تاريبی يك ميليمتار بصورت قرصهايی 

 403منظور حذف تنشهای گرمايی باه مادت دو سااعت در دماای     

ين پخت داده و سپس سطوح آنها را به دقت صايال مای   درجه کلو

جهت اندازه گيريهای الکتريکی از روش چهار سيمه  با بهره دهيم. 

الگوهاای  گيری از خمير ناره به عنوان الکترود استفاده شده اسات.  

هاااای ماااذکور توسااا  دساااتگاه    نموناااه  xپاااراش پرتاااو  

(diffractometer: Unisantis-XMD-300, CuKα, 

India) همچنين چگالی نمونه ها با استفاده از  دست آمده است. ب

 زايلن  به روش ارشميدس بدست آمد.-محلول شناوری پارا

 

 نتایج و بحث

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

نمونه هاست. قله  داده شده است و مويد طبيعت بی شکل نشان

احتماال بخاطر وجود فاز  S12 های مشاهده شده در  نمونه

و دليل وجود قله در طيف اين نمونه  می باشد  Sb-Vريزبلوری 

را احتماال می توان به تغيير در چگالی اکسيژنهای غير پيوندی 

نمونه و در نتيجه تغيير ساختار آن  نسبت به نمونه های ديگر 

گاف انرژی نمونه نسبت به ديگر ارتباط داد که می تواند بر اندازه 

بررسی گاف انرژی و الزم به ذکر است که اثر نمايد.  نمونه ها

ديگری در حال انجام و ساختار نواری انرژی اين نمونه ها در کار 

 .بررسی می باشد

 
 .TVbSx نمونه های XRDالگوی :  1شکل

 

  و مالحظات مربوطه الکتریکی رسانشب: 
اندازه گيريهای الکتريکای و باا    با انجام در نمونه های مورد بحث،

 T/1000بر حسب   ln(σT)(، نمودار تغييرات 0استفاده از رابطه )

در دماهاای بااالتر از ياك     که ( نشان داده شده است 5در شکل )  

)دمای جدا کنناده ی ناحياه هاای رسانشای باا       TRدمای مشخصه 
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. اسات  های مختلف رسانشیفرايندشيبهای مختلف که مويد وجود 

( در جدول 5مادار اين دما در نمونه های مختلف بر اساس شکل )

باا   نتااي   نشاندهنده انطبا( بسايار خاوب   (( گزارش شده است5)

-TeO2-V2O5 [7] چناين رفتااری در  د. مای باشا    SPH فرايناد 

Sb2O3  [5] وTeO2-V2O5-MoO3 نيز گزارش شده است. 

 
 .TVSbxی در شیشه ها   T/1000بر حسب   ln(σT)تغييرات  نمودار :  5لشک

 

DTاز طرفی با بهاره گياری از    / 2 ( 5در رابطاه)   و اساتفاده از

هاا بدسات آماده کاه بکماك      ماادير دمای دبای نمونه ، TRماادير

D ok h    فرکاااانس فوناااون اپتيکااای را ماااادار مااای تاااوان

صله يونهای وانااديم را در  چگالی و فا همچنين .((5يافت)جدول )

 : [5-1]هر نمونه با استفاده از رواب  زير بدست می آوريم

(0                                   )
2 5 2 5V V O V O AN 2 ( x / M )N   

 

(0                                                    )
1

3
V VR (1/ N ) 

،ρ که 
52OVx  ،

52OVM  ،NA  وRV      ،به ترتياب چگاالی نموناه

درصد مولی پنتااکسيد واناديم در نمونه، جارم مولکاولی پنتااکسايد    

 ((.0)جدول )واناديم و فاصله يونهای واناديم در نمونه هستند

 
، چگاالی يونهاای    ρ) (، چگاالی) W: ماادير انرژی فعالسازی الکتريکی)0لجدو

 590رساانش نموناه هاا در دماای     و  RV) ، فاصله يونهای واناديم)NV) واناديم)

   .TVSbxنمونه های  درσ296) )درجه کلوين
RV (Ao) NV(× 10 22cm-3) W 

(eV) 
ρ(gr cm -3)  σ296 (Scm-1) Glass 

4.08 1.47 0.319 3.710 1.11×10-5 TVSb0 

4.18 1.37 0.338 3.759 6.02×10-6 TVSb5 

4.21 1.34 
0.375 

3.882 1.50×10-6 TVSb8 

4.26 1.29 0.389 3.888 5.51×10-7 TVSb10 

4.28 1.28 0.401 4.031 3.34×10-7 TVSb12 

4.32 1.24 0.411 4.144 2.26×10-7 TVSb15 

( می توان انرژی فعالسازی نمونه هاا را از  0با توجه به رابطه )      

( بدسات  5در شاکل )   T/1000بار حساب     ln(σT) شيب خ 

مااادير    ( ذکر شاده اناد.  0که ماادير بدست آمده در جدول ) آورد

ژی فعالسازی نمونه ها نشاندهنده يك روند افزايشی باا کااهش   ران

و نشان می دهاد کاه وجاود يونهاای      تراکم پنتااکسيد واناديم است

واناديم در ظرفيتهای مختلف می تواند عامل مهمی در جهش حامل 

درجه کلوين  590ن در دمای نوعی همچني .بار بين اين يونها باشد 

 10×2.26رسانش الکتريکی نمونه ها در گساتره  
-7

- 1.11×10 
-5

 

Scm 
باشد که نشااندهنده افازايش رساانش الکتريکای باا       می   1-

( مای  5همچناين از شاکل )   افزايش تراکم پنتااکسيد واناديم اسات. 

(، 5)از طرفی در شکل   توان رفتار نيمرسانايی نمونه ها را دريافت.

 فرايناد کاه   TR) دماهاای پاايينتر از دماای   در ناحيه با شايب کمتار  

 فرايناد )رابطه  (3)رسانشی آن متفاوت از ناحيه اول است( از رابطه

(VRH      ( اقادام باه محاسابه    3استفاده نماوده و باا رسام شاکل )

که نتاي  مربوطاه   می کنيم  N(EF)و α و در نتيجه  A, Bپارامترهای 

 ست. ( آمده ا0در جدول )

 
T/1بر حسب   ln(σT1/2): نمودار تغييرات  3شکل

در   TVSbxدر شیشه های    1/4

 .VRH فرايند

 

، RVRHمسافت جهش حامال باار   T در دمای  الزم به ذکر است که

 )که در دماهای پايين معادل انارژی بای نظمای     Woانرژی جهش

WD است(،تحرک حامل بارμ  و چگالی حامل باارNC     بار اسااس

( ماادير مربوطه آنها در 5ير بدست می آيند که در جدول )رواب  ز

با توجه به اطالعات جداول مختلف و  مادار انرژی   K 210دمای 

D( بصاورت 5جهش حامل) مبتنی بر رابطه ) HW W / 2 W  )

 .[14-4,8 -3]آمده است
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(8    )2 1/2

V H H(eR / kT)(1/ )( / 4W kT) exp( W / kT)    

(9                           )        
1

4
VRH FR 9 / 8 N E kT    

(01                                      ) 3

o VRH FW 3 / 4 R N E  

(00                                             )(T) N(T)e (T)   

وانااديم منجار باه     داکساي دهد که افزايش تراکم پنتا نشان مینتاي  

ااادير رساانش الکتريکای،    د و متاويت رسانش الکتريکی می شاو 

درجه کلوين موياد ايان مطلاب     590در دمای نوعی تحرک حامل 

است و در نتيجه يونهای واناديم ناش غالب را در اين فرايند دارند 

و جهش پالرونی بين اين يونها در ظرفيتهاای مختلاف اتفاا( مای     

رسانش الکتريکای نموناه    فراينداگر چه جهت بررسی دقياتر  ،افتد

و تعيااين ماهياات حاملهااای بااار نياااز منااد اناادازه گيريهااای    هااا

ترموالکتريك هستيم که در کارهای بعدی مورد توجه واقع خواهند 

 شد.

 

ده حول ،  چگالی حاالت جايگزيα (، پارامتر فرو افت تابع موج حامل بار3در رابطه ) Bو νo ،A ،فرکانس فونون اپتيکیϴD دمای دبای ،TRدمای مشخصه  ماادير: 5لجدو

درجه کلوين  590در دمای  μ، تحرک حامل بار WH ،  انرژی جهشWD درجه کلوين، انرژی بی نظمی نمونه 501در دمای RVRHمسافت جهش حامل بار ، N(EF)تراز فرمی

   .TVSbxنمونه های  درجه کلوين برای 590در دمای  NCحامل بار و چگالی 
NC(cm-

3)(296 K) 

μ(cm2V-1s-1)(296 K) WH(eV) WD(eV) RVRH 

(Ao) 

N(EF)  

(× 10 21 

cm-3 eV-

1) 

α(× 10 7 

cm-1) 

B(Scm-1) A 

(K1/4) 
νo 

(× 10 13 s-1) 
ϴD(K) TR (K) Glass 

2.17×1018 3.19×10-5 0.305 0.026 17.59 1.64 1.26 5.209 22.45 1.47 3.710 0.319 TVSb0 

4.13×1018 9.09×10-6 0.327 0.021 15.59 2.91 1.15 6.346 18.17 1.37 3.759 0.338 TVSb5 

2.18×1019 4.29×10-7 0.365 0.018 13.72 5.12 1.09 8.147 15.16 1.34 3.882 0.375 TVSb8 

4.32×1019 7.96×10-8 0.380 0.017 13.13 5.99 1.11 9.147 14.77 1.29 3.888 0.389 TVSb10 

4.36×1020 4.78×10-9 0.392 0.016 12.62 7.36 1.06 9.581 13.56 1.28 4.031 0.401 TVSb12 

3.57×1021 3.94×10-10 0.398 0.024 15.72 2.51 1.29 7.751 20.55 1.24 4.144 0.411 TVSb15 

 

 نتیجه گیری کلی

با توجه به افزايش رسانش با افزايش دما، خصالت نيمرساانايی    -0

 نمونه ها تاييد شد.

دماای   در دماا هاای بااالتر از ياك     رسانش الکتريکی نمونه ها -5

و در  کناد  چك پيروی مای جهش پالرونهای کو فراينداز  مشخصه،

   غالب است. فرايندجهشی گستره متغير  فراينددماهای پايينتر از آن 

يونهای واناديم ناش غالب را در کنتارل رساانش شيشاه هاای      -3

و ماادير رسانش الکتريکای نموناه هاا و تحارک     مورد بحث دارند

 .حاملها مويد اين مطلب است
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