
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


سه   شیشه های با ترکیب و انرژی فعالسازی الکتریکی رسانندگیبر تغییرات      بررسی اثر 

               تایی حاوی

 3 احمدی دوست ، حامد،  2 حکمت شعار ، محمد حسین،  1 موسوی ، سیده الهام

  گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز 3و2و1

  چکیده

0 2  05شیشه های چهار تایی با ترکیب         (35   )   2 0 2  05شیشه های سه تایی با ترکیب و   2  25   

     (05  373kدر دمای  ،ی موجود در هر گروهبه روش سرد کردن ماده مذاب تهیه شدند. رسانندگی الکتریکی نمونه ها   2  (  

، مقدار گاف     ه شد که با افزایش غلظت ظو مالح مورد بررسی قرار گرفت    سانندگی با افزایش غلظت و تغییرات ر اندازه گیری شدند

    کاهش می یابد. تغییرات رسانندگی بر حسب افزایش غلظت افزایش یافته و رسانندگی  تایی3و  تایی4شیشه های  هر دو گروه الکتریکی در

  توجیه شد.    و    با در نظر گرفتن الکترونگاتیویته عناصر  ،
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Abstract 

The quaternary glasses with the composition of 05  2 0       (15  )   2  25  2  and the ternary glasses 

with the composition of 05  2 0       (05   )  2  were prepared by quenching melt method. Conductivity of 

prepared samples, were measured at 171k and then the variation of conductivity and activation energy were studied 

against the increasing of ZnO content. As a result, it was observed that conductivity decreases by increasing the 

amount of ZnO content and subsequently the activation energy increased. This phenomena, was justified by 

comparing the electronegativity of      and    elements. 
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 مقدمه

دات همگن و تک به عنوان جام رسانا شیشه های نیم

 ویژگی هایکه دارای  میشوندتعریف  فاز و غیر کریستال

، بیشتر توسط در دماهای مختلفرسانندگی  (1 زیر هستند:

الکترونها، حفره ها و یا هردو صورت میگیرد تا توسط یونها 

شیشه  .[1]دارای ضریب دمایی مقاومت منفی هستند (2 و

 از قبیل اوی مقادیر باالی اکسید فلزات واسطههای ح

به عنوان نیمه  نیز و ...    ،  ،   ،   ،   ،  

رسانندگی الکتریکی هادیهای الکترونی شناخته می شوند. 

و      از قبیلشیشه های حاوی اکسید فلزات واسطه 

. اس مدل پالرون کوچک توجیه شده استبر اس 2   

، دی که با کمک فونونها انجام می گیرالکتروناین جهش 

، و   2  و     تغییر ظرفیت بین یونهای بصورت

در دماهای  [2]. همراه است  3  و   2  یونهای 

دمای دیبای می  θکه  ⁄2   پایین، یعنی در دماهای 

مدل جهش متغیر موت  با استفاده ازباشد، رسانندگی 

 ⁄2   توضیح داده می شود. در دماهای باال یعنی در 

مدل پالرون کوچک به عنوان مکانیسم رسانندگی در این 

مدل  مقدار رسانندگی طبق .است شیشه ها پذیرفته شده

 :[3]پالرون کوچک توسط رابطه ی زیر محاسبه می شود

 

      (1   )
  2 2

  
   ( 2    

  
)          (1) 

 

فرکانس     انرژی فعالسازی ،   که در رابطه فوق 

فاصله   ثابت بولتزمن،   ، بر حسب کلوین دما  ،ی فونون

فاکتور   ، بین مراکز یونی در یونهای اکسید فلز واسطه

تابع  (  2 )   ، کاهش تابع موج حاالت جایگزیده

 2   عبارتست از  و  همپوشانی

  2    3  [4,0]. 

حاوی اکسید فلزات  در ترکیبات سه تایی و چهار تایی

به عنوان  2   و  0 2 ، 3 2 ی چون واسطه، اکسید های

قلیایی، به عنوان  و اکسید فلزات اکسید های شبکه ساز

حاوی  ترکیبات. در [2] عمل می کننداصالح کننده شبکه 

رسانندگی  ،الکترونیرسانندگی عالوه بر ، اکسیدهای قلیایی

 مرکب و در نتیجه یک رسانندگی نیز وجود دارد یونی

بر  که ظاهر می شودیونی در این شیشه ها  -الکترونی

مقدار اکسید فلز واسطه، تغییر از رسانندگی الکترونی حسب 

. رسانندگی یونی به دلیل پدید می آیدبه یونی و بالعکس 

رسانندگی  و بوجود می آید حضور یون فلزات قلیایی

 هدش الکترونی نیز از حضور اکسید های فلزات واسطه ناشی

یا تغییر  و  2  با     و با تغییر ظرفیت بین یونهای 

 .[2]همراه می باشد   2  با     ظرفیت بین یونهای 

این نیم رساناها در موارد مختلف کاربرد دارند. به عنوان 

ات فلز پایین اکسیدای حاوی غلظت های شیشه همثال، 

به عنوان  ،قلیایی واسطه و غلظت باالی اکسید فلزات

  رساناهای ابر یونی شناخته می شوند. شیشه های دارای

رسانندگی یونی می توانند به عنوان الکترولیت های جامد 

 -و شیشه های حاوی رسانندگی مرکب الکترونی بکار روند

سلولهای الکترو یونی می توانند به عنوان مواد کاتدی در 

ورد استفاده شیمی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته اند، م

 .[6] قرار گیرند
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 روشهای آزمایش

سیستم های سه تایی با ترکیب  نمونه های شیشه ای 

05  2 0       (05 و سیستم های    2  (  

0 2  05چهارتایی با ترکیب        (35   )   2  

سپس به  به روش سرد کردن ماده مذاب تهیه شدند.  2  25

بر روی  XRDمنظور تائید آمورف بودن نمونه ها آزمایش 

، (1گرفت که الگوهای پراش بدست آمده )شکل  آنها انجام

 را کامال تائید نمود.  ی هر دو گروهآمورف بودن نمونه ها

 

 

 

 

 ترکیب های چهارتایی با نمونه: الگوی پراش مربوط به 1شکل 

05  2 0       (35   )   2 به ازای   2  25 

x=0, 15, 10 

 

با استفاده از روش دو  ی مورد آزمایشهارسانندگی نمونه   

با عبور جریان از  که شدند اندازه گیری به اینصورت پروب

و با  هنمونه در دماهای مختلف، مقاومت آن تعیین شد

 جاگذاری در رابطه

                                                            (2) 𝜌  
  

 
 

با جاگذاری این مقاومت  .تعیین می شود 𝜌مقاومت ویژه  

 ویژه در رابطه

  
1
𝜌

                                                                (3) 

مقادیر رسانندگی حاصل از  .رسانندگی مشخص می گردد 

 آورده شده اند. 2و  1اندازه گیریها در جدول 

: رسانندگی و انرژی فعالسازی ترکیبات سه تایی 1جدول 

05  2 0       (05   )  2  

 

: رسانندگی و انرژی فعالسازی ترکیبات چهارتایی حاوی 2جدول 

05  2 0       (35   )   2  25  2  

 

1بر حسب     رسم نمودار با  
 

و محاسبه شیب این  

بدست می و انرژی فعالسازی  گاف انرژی، مقدار  نمودار

1بر حسب     به عنوان نمونه، نمودارهای  آید.
 

مربوط  

 نشان داده شده.  2به نمونه های جهارتایی، در شکل 

 

 

 

1بر حسب     : نمودارهای 2شکل 
 

مربوط به نمونه های چهارتایی  

0 2  05با ترکیب        (35   )   2 به   2  25 

 x=0, 15, 10ازای 

 2 0        2                (  )                  373(   
 1) 

05 15 45                             383                    21 99 
05 25 35                             392                    23 40 

05 35 25                             396                   24 68 

05 45 15                             41                    20 05 

 2 0         2    2         (  )         373(   
 1) 

05 0 20 25                              02                  25 6 

05 15 25 25                             08                 25 99 

05 10 10 25                             68                 21 69 

05 25 15 25                             8                  22 22 

05 20 0 25                              78                 21 23 
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بر  2    حاضر اثر اکسید فلز واسطه دوم تحقیقدر 

  2  و  0 2 ،    رسانندگی ترکیبات سه تایی حاوی 

در شیشه های سه تایی  .قرار گرفته استبررسی مورد 

آمده، با افزایش مقدار اکسید فلز  1همانطور که در جدول 

،  373، رسانندگی نمونه ها در دمای ZnOواسطه یعنی 

کاهش می یابد. همین پدیده در شیشه های چهار تایی 

و شکل  2نیز مشاهده شد )جدول  2   و      حاوی

3.)  

در شیشه  ZnO: نمودار تغییرات رسانندگی با افزایش غلظت 3شکل 

 های سه تایی و جهار تایی

 

،    و کاهش مقدار  2   با افزایش مقدار  بنابراین

مقدار رسانندگی افزایش پیدا کرد. این افزایش رسانندگی با 

دو یون  الکترونگاتیویتهافزایش اکسید منگنز، با مقایسه 

با توجه به د که: به اینصورت  توجیه ش  2  و   2  

 Zn) الکترونگاتیویته   2  الکترونگاتیویته بیشتر یون 

Mnدر مقایسه با  (60/1برابر است با 
)الکترونگاتیویته  +2

Mn  پیوندهای  و در نتیجه( 00/1برابر است با

در مقایسه با پیوندهای         

،  2  یون های  قوی تر بوده و ،       

فواصل اتمی را با پیوند های قوی تری اشغال می کنند و 

خواهد بود و بنابراین، نمی    2  بیشتر از   2  تحرک 

در فرآیند رسانندگی شرکت   2  توانند به اندازه یونهای 

مسئول رسانندگی خواهند   2  در نتیجه، یونهای  کنند و

   .بود

 

 نتیجه گیری

، در هر دو دیده می شود 2و  1ول اجد همانطور که در

کاهش یافته     د گروه، رسانندگی با افزایش مقدار اکسی

با  ترکیبات چهار تایی،در و گاف انرژی افزایش می یابد و 

یافته و گاف  افزایشرسانندگی   2   افزایش غلظت 

می یابد. افرایش رسانندگی الکتریکی با  انرژی کاهش

ناشی از به شیشه های سه تایی را می توان  2   زودن اف

 در پیوندهای  2  یونهای تحرک بیشتر 

 نسبت داد.          
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