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پديده کليد زني  نيم رساناهاي آمورف )شيشه اي( حاوي فسفات، اکسيد آهن و اکسيد ليتيم بررسي  

 ايران ،جليلي کهنه شهري  ؛ نيحسمحمد  ،حکمت شعار ؛*عاطفه ،ش يستا ينظر

 تبریز سهنددانشگاه صنعتی  –علوم پایه ه کدانشد

: هديچک 

0 2 05فيلمهاي نازک شيشه اي نيم رسانا با ترکيب   (05  )  2 3 منحنی هاي مشخصه  و در ماده مذاب تهيه شدند دمش به روش 25 50  ،   2    

بررسی ها همه حاکی از آن بود که در دو  وپدیده کليد زنی بررسی و مشاهده شد  50 30 05 و 25 35 05  در نمونه هاي  و جریان نمونه ها رسم-ولتاژ
 می مونه دستخوش تغييرات ساختاري مهمی بعد از گذاربوجود آمدن کانالهاي کریستالی، ن به علت اي در نوع حافظه حافظه اي می باشد.     کليد زنی از نوع ،نمونه

  .مشاهده گردید  335در حدود  50 30 05و در نمونه    235ولتاژ آستانه در حدود 25 35 05در نمونه  .شود و این فرایند بر گشت ناپذیر است

Investigation of switching properties of amorphous semiconductors including the 

system of phosphate, iron oxide and lithium oxide 

Nazari setayesh, Atefeh *; Hekmatshoar, Mohammad Hossein; Jalili Kohneshahri,Iran 

Faculty of  Science, Sahand University of Technology - Tabriz 

Abstract  

In this research, thin films of glassy semiconductors with the composition of 05 2 0  (05  )  2 3     2    

50 25  were prepared through the melt blowing technique and the curves of the voltage-current of the samples were 

plotted and in the samples 05 35 25 05 30 50   , switching phenomenon was investigated and observed. This 

investigation implies that in two samples, switching is of the CCNR memory type.The mechanism of this 

phenomenon is due to structural change which leads to formation of crystaline channels and it should be mention 

that this process was irreversible. Consequently, the threshold voltage observed about 235   and about 335  for 

samples 05 35 25 and 05 30 50 ,respectively. 

PCAS No : 17 

  : مقدمه

کليدزنی شامل گذار از یک حالت با مقاومت باال به یک فرایند    

باشد. این گذار بوسيله اعمال ميدان  حالت با مقاومت پائين می

 الکتریکی درحدود

  
در برخی گيرد. این پدیده  صورت می550 

تغيير سریع مقاومت الکتریکی به صورت آمورف،  نيم رساناهاي

کليدزنی  پدیده[. 5و2]می باشدتحت اعمال یک ولتاژ خاص 

يد فلزات هاي اکس شيشه و هاي چالکوژنيد الکتریکی در شيشه

-هاي جریان بر اساس مشخصه [.5]انتقالی مشاهده شده است

بندي  مواد آمورف در دو گروه طبقهبراي حالت کليدزنی، ولتاژ 

مواد با و    ولتاژ از نوع  -مشخصه جریاناــواد بــــشوند: م می

و نوع   با      نوع  . ولتاژ از نوع  -مشخصه جریان

 شده است. در مواد با مشخصه جریاننامگذاري    با      

   متناظر با مقاومت باال وحالت     ، حالت   ولتاژ نوع 

ولتاژ -اما در مواد با مشخصه جریان متناظر با مقاومت پائين است،

متناظر    با مقاومت پائين و حالتمتناظر     ، حالت   نوع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دربسياري از البته الزم به ذکر است که [. 3و4مقاومت باالست ]با  

ت ـ، با حال    مواد آمورف دو نوع رفتار مجزاي کليدزنی  

 فاق میــاي ات تانهـت آسـ، با حال     اي و  افظهـح

 .[5]{(5افتد)شکل

 

 آستانه اي     ولتاژ– انیجر مشخصه یمنحن(الف5شکل

 

 حافظه اي     ولتاژ -ب(منحنی مشخصه جریان5شکل 

، با حالت     ولتاژ-الف( منحنی مشخصه جریان 5در شکل 

اي، تغييرات  آستانه در حالتاي نشان داده شده است.  آستانه

فرایند دهد و  روي نمی نمونهدر داخل عمده اي  ساختاري

پایين  برگشت پذیر است. در این نوع کليدزنی، حالت مقاومت

ماند. در  باشد، باقی می   ، تا زمانی که جریان باالتر از(  ) 

سيستم به حالت اوليه با مقاومت    هاي پایين تر از  جریان

-منحنی مشخصه جریان (ب5در شکل. گردد برمی (   ) باال

در نوع  اي نشان داده شده است. حالت حافظه، با     ولتاژ  

حافظه اي، نمونه دستخوش تغييرات ساختاري مهمی بعد از گذار 

، ب( 5می شود و این فرایند برگشت ناپذیر است. باتوجه به شکل

، نمونه در حالت مقاومت باال است و جریان خيلی   در ناحيه

د که سيستم کمی از نمونه عبور می کند و اصطالحاً گفته می شو

قرار دارد، در این ناحيه، در ابتدا ماده رفتار اهمی     در حالت

از خود نشان می دهد، ولی با افزایش ولتاژ تا ولتاژهاي نزدیک به 

ولتاژ کليدزنی، رفتار ماده به تدریج غير اهمی می شود و هنگامی 

 می رسد، پدیده (    )که ولتاژ به مقدار ولتاژ آستانه کليدزنی

اتفاق می افتد و سيستم به 55 55    کليدزنی در زمانی کمتر از 

گذار از حالت    ( می رود. ناحيه   )ناحيه    حالت 

را نشان می  (  )به حالت مقاومت پایين  (   )مقاومت باال 

دهد و  این ناحيه، ناحيه مقاومت منفی ناميده می شود. درنهایت 

کليدزنی نمونه و حالت مقاومت خيلی پائين نمایشگر     ناحيه

می باشد. در این حالت مقاومت نمونه در  (  )

 صفر به است. بعد از کليدزنی اگر ولتاژ اعمالی،   55 5حدود

در ماده حفظ می  (  )باز هم حالت مقاومت پایين  برسد،هم 

، می توان ها با اعمال پالس  ناگهانی جریانشود. در این حالت تن

 [.0و6و7برگرداند ]  (   )نمونه را به حالت مقاومت باال 

ها به صورت ترکيبی نمونه ،در این کار تجربی :يتجرب يکارها

با درصدهاي مختلف تهيه   4  2 (4  )و3 2   و 3  2  از 

شدند. به این ترتيب که، درصدهاي مولی مختلف از مواد اوليه را 

آلومينا ریخته، سپس بوته در داخل کوره با هم مخلوط و در بوته 

ساعت قرار داده شد، آنگاه  5، به مدت   205الکتریکی با دماي

افزایش داده شد تا واکنشها   455دماي کوره  به آرامی تا حدود

خارج شوند. سپس دما را تا  ي حاصلکامالً انجام گرفته و گازها

سته به )ب  5255تا   055نقطه ذوب نمونه، که حدوداً بين 

درصد مولی مواد تشکيل دهنده( متغير است، باال برده و به مدت 

ها در دماي ذوب قرار گرفتند و در طی این  سه ساعت نمونه

مدت، ماده مذاب چندین بار بوسيله هم زن آلومينا بهم زده شد، تا 

نازک  فيلم هاياي کامالً همگن به دست آید. براي ساخت نمونه

در ماده  دميدنآلومينا و عمل  يها لولهاز  ،دمشی( فيلم هاي)

مذاب استفاده شد. روش کار به این صورت است که لوله آلومينا 

مذاب  اي که حاوي ماده را در بوته  0 6قطر داخلی به 

مت قس  ذاب واردــاده مــرو کرده تا مقداري از مـف ،است

 هايفيلم  و تحتانی لوله گردد و سپس لوله را از بوته خارج کرده

 دودـــح رتبهـــم از یـــاب با ضخامتـــکل حبـازکی به شـــن
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: مشخصات نمونه ها 5جدول  
 

 نام ترکيب درصد مولي          درصد مولي     درصد مولي

51٪  51 ٪  15٪  51 – 51 - 15  

05% 55٪  15٪  05 – 55 - 15  

 

مشخصات درصد مولی  .شدندتوليد    50 0

آورده شده  5ترکيبات ساخته شده در جدول شماره 

 است.

در نمونه هاي  :نتايج حاصل از آزمايشات 

پدیده کليد زنی  50 30 05 و25 35 05 

مشاهده شد و بررسی ها همه حاکی از آن است که در 

-اي میحافظه     هر دو نمونه کليد زنی از نوع 

ولتاژ آستانه در  25 35 05باشد. در نمونه 

دود ــدر ح 50 30 05و در نمونه    235حدود

 جریان نمونه ها-ولتاژهاي . منحنیثبت گردید  335

 شده است. دهآور 3و 2در شکلهاي

 

05 (: پدیده کليد زنی در ترکيب2شکل  35  50     

 

 

 

05 (: پدیده کليد زنی در ترکيب3شکل              30  25 

با اعمال پدیده کليدزنی در مواد آمورف،  :بحث

550وي در حدود ــميدانهاي الکتریکی ق  

  
اتفاق  

ي نازک با ضخامتی از فيلم هاافتد. این پدیده در می

  ه و طبق رابط گردیدمرتبه ميکرومتر بررسی 
 

 
 

و بدین  بزرگتر خواهد شد  کوچکتر باشد  هرچه 

شد. در  دترتيب ميدانهاي الکتریکی باال تأمين خواه

ابتدا تغييرات ولتاژ این تحقيق با افزایش ولتاژ اعمالی، 

صورت اهميک )خطی( می باشد، بر حسب جریان به 

با افزایش بيشتر ولتاژ، نمونه رفتارغير اهميک از  سپس

( ، (   دهد تا اینکه در ولتاژ آستانه خود نشان می

553 ودجریان به طور ناگهانی در حد برابر  554 

افزایش می یابد. در این حالت مقاومت نمونه از مرتبه 

حالت  ، نمونه درکليد زنیاست. پس از   55 5
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. سازوکارهاي مختلفی براي قرار گرفتمقاومت پائين 

شنهاد ها پي توضيح پدیده کليدزنی الکتریکی در شيشه

 شده است. این سازوکارها شامل سازوکار الکتریکی،

باشد. براي  بار فضایی، الکتروگرمایی و گرمایی می

اي روش گرمایی و  حافظه کليدزنی پدیده توضيح 

اي روش الکترونی  آستانه براي توضيح کليدزنی

برطبق سازوکار گرمایی، [. 3و0مناسب تر است ]

کليدزنی حافظه اي در شيشه ها به خاطر شکل گيري 

می  ن الکترودها در ولتاژ آستانهکانال هاي بلوري بي

باشد، که شکل گيري کانالهاي بلوري موجب کليدزنی 

نمونه و تغييرحالت نمونه از مقاومت باال به مقاومت 

ترین سازوکار -اسب ــ[. من3و0و7و0ود]ـایين می شپ

اي، روش حافظه     براي توضيح اثر کليدزنی 

گرمایی است. با باال بردن ولتاژ اعمالی، گرماي ژول 

باعث افزایش دماي کانال رسانندگی بين دو سر 

الکترود شده و این گرما از طریق رسانش گرمایی به 

شود. ترودها منتقل میسایر نقاط ماده و همچنين الک

در یک شدت جریان بحرانی، دماي کانال رسانندگی 

بين دو سر الکترودها تا نقطه ذوب شيشه، به شدت 

یابد و سپس با انتشار این گرما به محيط افزایش می

شود و امکان آرایش اطراف، کانال به آرامی سرد می

الهاي بلوري منظم اتمها فراهم شده و باعث تشکيل کان

گردد، در این حالت مقاومت می رودـن دو سر الکتبي

نمونه به شدت کاهش می یابد. کامأل واضح است که 

هر چه تمایل نمونه تحت آزمایش به بلور شدن بيشتر 

باشد، با عبور جریانهاي کوچک هم، می توان رفتار 

با اعمال  .کليد زنی خافظه اي را مشاهده نمود

دماي نقطه اتصال به پالسهاي ناگهانی جریان باال، 

ریع، باعث ــرود و سرد شدن سمیاال یکباره ب

 [.9گردد] ورف میــبرگشت به حالت آم

 اتــترکيب ی درـد زنـــپدیده کلي :نتيجه گيري

 و  مشاهده شد 50 30 05و  25 35 05

حافظه اي      کليد زنی در این ترکيبات از نوع 

 است، به این صورت که در ابتدا با افزایش ولتاژ،

 )خطی(نمونه بصورت اهميک زجریان عبوري ا

نمونه  ،افزایش پيدا می کند ولی در یک ولتاژ آستانه

 و جریان به دهد رفتار غير اهميک از خود نشان می

553طور ناگهانی در حدود زیاد می شود برابر  554 

باقی  (  )نان در حالتهمچو با صفر شدن ولتاژ 
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