
 

 

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


  

 

1
Mixed alkali effect (MAE ) 

 

 

 V2O5حاٍی  P2O5 – Li2O – K2Oدس ضیطِ ّای سِ تایی  "اثش للیایی هشوة" 
    2هحوذ حسیي، حىوت ضؼاس ؛ 1سویشا،  ٍفایی

 ثشیضت،  ضْش خذیذ سٌْذ ،  ُ صٌؼتی سٌْذداًطگا  فیضیه گشٍُ 1٫2

 

 

 چىیذُ
اهَسف تَدًطاى  ٬ًوًَِ ّا XRDتْیِ ضذًذ ٍ تا هغالؼِ  ابهز تِ سٍش سشد وشدى سشیغ 40P2O5 – 30V2O5 – (30-x)Li2O –x K2Oضیطِ ّایی تا تشویة 

تا افضایص دها صیاد ضذ وِ خاصیت ًیوِ سساًایی  DCسساًایی ( هَسد تشسسی لشاس گشفت.383-292) K°ثاتت ضذ. سساًایی الىتشیىی ضیطِ ّا دس هحذٍدُ دهایی 

فشًىل  -پذیذُ ولیذ صًی اص ًَع حافظِ ای هی تاضذ ٍ تِ ٍسیلِ سٍش گشهایی ٍ اثش پَل  ٬ِ ضذُ ًتایح ًطاى دادًذ وِ دس فیلن ّای دهطی تْی  ضیطِ ّا سا تاییذ وشد .

سا تاییذ  "اثش للیایی هشوة X=K2O/K2O+Li2O "تا افضایص ًسثت هَلی  DC ٍ سساًایی  گاف الىتشیىی ٬تغییشات غیش خغی ٍلتاط استاًِ ولیذ صًی  تفسیش ضذ . 

 وشد.
 

  Mixed alkali effect in ternary P2O5 – Li2O – K2O glasses containing V2O5  

 
Vafaei,  Samira

1
; Hekmat Shoar, Mohammad Hossein

2
  

1٫2
 Department of Physics, Sahand University of Technology, Sahand New Town , Tabriz 

 

Abstract  
 

The glasses with the composition of  40P2O5 – 30V2O5 – (30-x)Li2O –x K2O were prepared by melt quenching 

technique and samples non-crystallinity has been established by XRD studies . The glasses were investigated for 

electrical conductivity in the temperature range (292 – 383)°K . DC conductivity increased with increasing of 

the temperature that confirmed the semiconductivity properties of glasses. Results showed that in prepared 

blowing films switching phenomenon is a memory type and explained by thermal method and Pool – Frenkel 

effect .The non-linearly variation of the switching Threshold voltage,electrical gap and DC conductivity with 

increasing of molar ratio X=K2O/Li2O+K2O confirmed the mixed alkali effect .  

  

PACS No. 72          
  مذهِه

یه فضای خزاب تشای  ٬هغالؼِ سساًایی یًَی دس ضیطِ ّا      

اص ًظش  ٬ت. دس حالیىِ هَاد وشیستال اص هذت ّا پیصمیك استح

تِ  ًیض دس ایٌىِ ضیطِ ّا ٬سساًایی یًَی ضٌاختِ ضذُ تَدًذ. اها 

ًاضٌاختِ تَدًذ.  ٬عَس هطاتِ هیتَاًٌذ سساًایی لَی داضتِ تاضٌذ 

هاًٌذ  ٬ًسثت تِ هَاد وشیستالی داسًذ هضایای صیادی  هَاد ضیطِ ای

ػذم ٍخَد هشص  ٬ُ تضسگی اص تشویثات لاتلیت ضىل پزیشی دس گستش

ا سا اص وِ اى ّسَْلت ساخت تِ ضىل ّای پیچیذُ ٍ ...  ٬داًِ ّا 

 . [1]خالة تَخِ هی وٌذلحاػ تىٌَلَطی 

اثش فیضیىی خالثی دس هغالؼِ سفتاس سساًاّای یًَی ضیطِ ای 

 دسصذ تا تغییش ٬هطاّذُ ضذُ است. تمشیثا ضیطِ ّای صیادی 

اص خَد ًطاى هیذٌّذ. دس ایي هیاى تاسی خغی سف ٬تشویة ضیویایی

یه استثٌای  ٬ هختلف اوسیذ للیاییی تا تشویة دٍ ًَع ضیطِ ّا

هْن ّستٌذ. صهاًی وِ وسشی اص یه یَى خایگضیي یًَی دیگش هی 

گی ّای سیستن دیذُ هی غییش غیش خغی دس تسیاسی اص ٍیظضَد . ت

"اثش للیایی هشوة"ضَد. وِ ایي پذیذُ 
. ایي اثش ی ضَدًاهیذُ ه 1

اتالف دی  ٬تیص تش سٍی ٍیظگی ّایی هاًٌذ سساًایی الىتشیىی 

  .پشاوٌذگی یًَی تاثیش گزاس است ٬اصغىان داخلی  ٬الىتشیه 

ّذُ یه تیطیٌِ تشای اًشطی فؼال ساصی ٍ وویٌِ تشای سساًایی  هطا
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1
Melt quenching method         

5
Mott 

2
Bulk                                        

6
Arhenius Equation 

3
Annealing 

4
silver past 

الىتشیىی دس ضیطِ ّای اوسیذ للیایی هشوة هتؼاسف هی 

 .[2٫3]تاضذ

 ٍ اهادُ ساصی ًوًَِ ّاسٍش ساخت 
 تا فشهَل هَلی :             ٬یه سشی اص سیستن ضیطِ ای 

40P2O5 – 30V2O5 –(30-x)  Li2O – x K2O , 0<x<30 

تْیِ ضذًذ. وِ تشویثات  1سشد وشدى سشیغ هزاب هتذاٍل تِ سٍش

 اهذُ است. 1ضیویایی هَاد استفادُ ضذُ دس خذٍل

K2O Li2O V2O5 P2O5 x(%mol) 
1 29 33 43 1 

5 25 33 43 5 

15 15 33 43 15 

25 5 33 43 25 

29 1 33 43 29 
 (mol%) : تشویة ضیویایی ًوًَِ ّای تشسسی ضذ1ُخذٍل 

اتن ّا فشصت وافی خْت ًظن گیشی  ٬دس اثش سشد وشدى سشیغ 

ًذاسًذ. ٍ دس ًتیدِ ساختاس ضیطِ ای حاصل هی ضَد.تشای ساخت 

هَاد روش ضذُ تا خشم  ٬اٍت ًوًَِ ّا تا دسصذ ّای هَلی هتف

هٌاسة تا ّن هخلَط ٍ سپس تِ خَتی ّن صدُ ضذًذ تا هخلَط 

هخلَط دسٍى تَتِ ای اص خٌس  ٬واهال یىٌَاخت ضَد. پس اص اى

تَسظ استَى واهال  ٬سیختِ ضذ. ایي تَتِ ّا لثل اص استفادُ  الَهیٌا

ِ پان ضذًذ تا ّیچگًَِ ًا خالصی دس اى تالی ًواًذ. سپس ایي تَت

Cّا دس داخل وَسُ الىتشیىی وِ دهای اى دس 
تٌظین ضذُ تَد  °233

ًذ تا ساػت دس ایي دها ًگِ داضتِ ضذ 1گزاضتِ ضذًذ ٍ تِ هذت  ٬

هَاد اٍلیِ تدضیِ ٍ گاصّای صائذ خاسج ضًَذ. سپس دهای وَسُ تِ 

C دس حذٍد  ٬اساهی تاال تشدُ ضذ تا تِ دهای رٍب تشویة 
°833 

یي ػت دس ایي دها لشاس گشفت ٍ دس اسا 1تشسذ. هزاب حاصل 

ّوگي تِ ّن صدُ ضذ تا هزاتی واهال  هذت چٌذیي تاس تا لَلِ الَهیٌا

هزاب ّوگي تش 2. تِ هٌظَس تْیِ ًوًَِ ّای وپِ ایحاصل گشدد

سٍی لالة ّای فَالدی ) وِ اص پیص تا استَى پان ضذُ ٍ دس وَسُ 

Cپخت تا دهای 
س ًْایت تِ لشاس گشفتِ تَد ( سیختِ ضذ. د °433

ساػت  3لالة ضاهل ًوًَِ ّا حذٍد  3هٌظَس تىویل فشایٌذ  پخت

تا فشایٌذ تثثیت ضیطِ سٍی دّذ ٍ دس وَسُ پخت ًگِ داضتِ ضذًذ 

ش گشدیذ تا ًوًَِ ّا تِ اساهی سشد ضًَذ . تشای َسپس وَسُ خاه

تا  ٬پس اص سٌثادُ صًی ًوًَِ ّا  ٬ DCاًذاصُ گیشی سساًایی 

 ٬الىتشٍد گزاسی ضذ . ّوچٌیي  عشفیي اى 4شُ استفادُ اص چسة ًم

مِ هحافؼ تشای حزف خشیاى ّای دس ایي اًذاصُ گیشی اص سٍش حل

لَلِ  ٬ٍ تشای تْیِ فیلن ّای ًاصن دهطی سغحی استفادُ گشدیذ 

فشٍ تشدُ ٍ تا دهص اص  دس هزاب ّوگي ای  اص خٌس الَهیٌا  سا 

 . ْیِ گشدیذّایی تا ضخاهت هیىشٍهتش تفیلن  ،عشف دیگش اى 

 ًتایح ٍ تحلیل دادُ ّا 
 1تؼول اهذ . اص ضىل  XRDاص ًوًَِ ّای تْیِ ضذُ عیف سٌدی 

هشتَط  XRDػذم ٍخَد ّش گًَِ پیه تیضی دس عیف  ٬ست پیذا

ًطاًگش ٍخَد ساختاس غیش تلَسی ) اهَسف ( دس ًوًَِ  ٬تِ ًوًَِ ّا

 ّا هی تاضذ.

 

 

 

 

 

 

 
 x=15 ًوًَِ تشای ٬ X: الگَی پشاش پشت1َضىل    
 

هیضاى  ٬ٍ تؼییي ًسثت خشیاى تِ ٍلتاط  I-Vتا اًدام اصهایص 

سساًٌذگی الىتشیىی تشای ًوًَِ ّایی تا دسصذ ّای هَلی هختلف 

تِ هحاسثِ ضذ. دادُ ّای اصهایطگاّی هشتَط تِ سساًایی سا هیتَاى 

تَصیف  5تتؼشیف ضذُ تَسظ هَ DCخَتی تا ساتغِ سساًایی 

 6 ًوَد.

   (1)                                             

  ٬Tثاتت تَلتضهي K ٬اًشطی فؼال ساصی W ٬وِ دس اى          

سساًٌذگی  .[4]هی  تاضذیه همذاس ثاتت   ٍ    هغلك  دهای

DC  دس ًوًَِ ّای حاضش دس گستشُ دهاییK
° (383-292)    

ت لگاسیتن سساًایی تش تا سسن ًوَداس تغییشا ٍ .اًذاصُ گشفتِ ضذ

)تشای خلَگیشی اص اهذُ است 3ٍ  2وِ دس ضىل  KT/1حسة 

هطاّذُ گشدیذ وِ تا  ٬ پیچیذگی دس دٍ ًوَداس هدضا سسن ضذُ اًذ(
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1
Bridging Oxygen (BO) and Non Bridging Oxygen(NBO) 

2
pool – Frenkel effect 

          ًوًَِ ّا افضایص هی یاتذ.سساًایی دس توام  ٬افضایص دها 

ایي اهش ضا ّذی تش ًین سساًا تَدى ًوًَِ ّای تْیِ ضذُ است . 

ًٌذگی دس ًوًَِ ّای حاضش ضاهل سساًٌذگی یًَی ٍ پالسًٍی سسا

هی تاضذ . سساًٌذگی پالسًٍی وِ تِ ٍسیلِ یَى ّای فلض اًتمالی 

 .[5]صَست هی گیشد

سساًایی یًَی ًاضی اص حشوت یَى ّا هی تاضذ وِ دس ًوًَِ ّای   

Kحاضش ًاضی اص حشوت یَى ّای 
+  ٍLi

هی تاضذ .فشضیِ تِ   +

٬خشیاى تَسظ یَى ّا شای ایداد واس تشدُ ضذُ ت
تِ ایي صَست   

است وِ یَى ّای للیایی اص یه هَلؼیت  تا اًشطی پاییي تِ 

هی وٌٌذ وِ ایي واس یا تا  طی تاالتش  خْصشهَلؼیت هطاتِ تا اً

ًَساًات گشهایی ٍ یا تحت تاثیش هیذاى الىتشیىی صَست هی گیشد.  

ایي خْص تَسظ   ٬دس ضیطِ ّای حاٍی اوسیذ فلضات للیایی 

 BOاًتمال تیي تاًذ ّای 
__ 

NBO 1         تِ صَست صیش اتفاق

  .[6]هی افتذ

 
 

اص فیلن ّای  تشای هطاّذُ پذیذُ ولیذصًی تِ خای ًوًَِ وپِ ای

ًاصن تا ضخاهت تمشیثی اص هشتثِ هیىشٍهتش ٍ اص سٍش اًذاصُ گیشی 

ِ ٍلتاط تغییشات خشیاى تش حسة ٍلتاط استفادُ گشدیذ. ٌّگاهی و

خشیاى ًیض تِ صَست   ٬اػوال ضذُ تِ اساهی افضایص پیذا هی وٌذ 

ًوًَِ سفتاس غیش  ٬اّوی افضایص هی یاتذ . تا افضایص تیطتش ٍلتاط 

خشیاى تِ عَس  Vth٬اّوی اص خَد ًطاى هیذّذ تا ایٌىِ دس ٍلتاط 

(تشاتش افضایص پیذا هی وٌذ. دس ایي حالت 134-133ًاگْاًی دس حذ )

( است ٍ خشیاى تسیاس تاالیی سا 13-1)Ω ًوًَِ اص هشتثِ  هماٍهت 

   تِ ایي ػلت ٍخَد یه هماٍهت هْاس  ٬اص خَد ػثَس هی دّذ 

KΩ 13  .خْت خلَگیشی اص اسیة دیذى دستگاّْا الضاهی است

تالی هاًذ.  ONًوًَِ دس حالت هماٍهت پاییي  ٬پس اص ولیذ صًی 

تاص ّن حالت  ٬فت حتی ٍلتی ٍلتاط  تِ صفش ٍلت ّن تملیل یا

ON  دس ًوًَِ حفؼ گشدیذ. دس ًوًَِ ّایی وِ پذیذُ ولیذ صًی دس

هطاّذُ ضذ وِ پذیذُ ولیذ صًی دس اى ّا اص ًَع  ٬اى ّا تشسسی ضذ 

CCNR دس  تشای سِ ًوًَِ ی تاضذ وِ ًتایح حاصلٍ حافظِ ای ه

ٍ ًوًَِ ّای دیگش ًیض سفتاس هطاتْی ًطاى  اٍسدُ ضذُ است 4ضىل

ساص ٍ واس ّای هختلفی تشای تَضیح پذیذُ ولیذ صًی اسائِ  ذ.دادُ اً

سٍش گشهایی است. تا تاال  ٬ضذُ است وِ هٌاسة تشیي اى ّا 

دهای واًال سساًٌذگی تیي دٍ  ٬گشهای طٍل  ٬سفتي ٍلتاط اػوالی 

سش الىتشٍد سا افضایص هی دّذ ٍ ایي گشها اص عشیك سساًص 

الىتشٍدّا هٌتمل هی ضَد. دس  گشهایی تِ سایش ًماط  هادُ ٍ ّوچٌیي

دهای واًال سساًٌذگی تیي دٍ سش  ٬یه ضذت  خشیاى تحشاًی 

الىتشٍدّا تا ًمغِ رٍب ضیطِ افضایص هی یاتذ ٍ سپس تا اًتطاس 

 واًال تِ اساهی سشد هی ضَد ٍ اهىاى ٬گشها تِ هحیظ اعشاف 

اسایص هٌظن اتن ّا فشاّن هی ضَد ٍ تاػث تطىیل واًال ّای 

ي دٍ سش الىتشٍد هی گشدد. دس ایي حالت هماٍهت ًوًَِ تلَسی تی

تِ ضذت واّص هی یاتذ . ّش چِ توایل ًوًَِ تحت اصهایص تِ 

تشای خشیاى ّای وَچه ّن وِ اص ًوًَِ  ٬تلَس ضذى تیطتش تاضذ

ػثَس هی وٌذ. ًوًَِ سفتاس ولیذ صًی حافظِ ای اص خَد ًطاى هیذّذ 

ًمغِ اتصال تِ یىثاسُ تاال هی دهای  ٬. تا اػوال ایوپالسْای خشیاى 

تاػث تشگطت  هستمین تِ حالت اهَسف  ٬سٍد ٍ سشد ضذى سشیغ 

 2فشًىل –. سفتاس غیش اّوی دس ًین سساًاّا تا اثش پَل [7]هی گشدد

سساًص ًاضی اص خْص  ٬تَضیح دادُ هی ضَد . دس ًاحیِ اّوی

حاهلْا هیاى سایت ّای پالسًٍی است وِ ّش لذس هیذاى اػوالی 

ضایص یاتذ تؼذاد تیطتشی اص حاهلْا تِ اًشطی ّای تاالتش تحشیه اف

 ٬هی ضًَذ ٍ سساًص اًدام هی گیشد.دس هیذاى ّای تسیاس تاالتش 

سذ پتاًسیلی واّص هیاتذ ٍ سغَح اًشطی خاتدا هی ضًَذ . دس 

ایي حالت تؼذاد حاهل ّای اصاد تیطتشی خَاّین داضت ٍ 

 [5]سساًٌذگی ضذیذا افضایص هی یاتذ

 

              

 

 

 

 

 

 
KT(1/eV)/1تش حسة  Lnσ: ًوَداس 2ضىل  

 

-16

-15

-14

-13

-12

-11

-10

-9
25 30 35 40 45

Ln
σ

(Ω
.m

)^
(-

1
)

1/KT(1/eV)

29K2O

15K2O
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 KT(1/eV)/1 تش حسة Lnσ : ًوَداس3ضىل   

و  سساًایی الىتشیىی ٬اًذاصُ گیشی ضذُ تشای گاف اًشطی همادیش  

تش حسة ًسثت هَلی ٍلتاط استاًِ ولیذ صًی 

X=K2O/Li2O+K2O اٍسدُ ضذُ است وِ تغییشات 2دس خذٍل 

   غیش خغی اى ّا ًطاى دٌّذُ اثش للیایی هشوة هی تاضذ.

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 یٍلتاط ٍ پذیذُ ولیذصً –: هطخصِ خشیاى 4ضىل

 

Ln(σ) Egap Vth X(%mol) 

14.57- 3.62 453 1 

14.49- 3.59 384 5 

13.59- 3.44 224 15 

13.12- 3.37 173 25 

14.54- 3.44 238 29 
گاف اًشطی ٍ لگاسیتن  ٬ضذُ ٍلتاط استاًِ ولیذصًی : همادیش اًذاصُ گیشی 2خذٍل

 Xسساًایی تش حسة 

 

 

 ًتیدِ گیشی
سساًٌذگی دس ًوًَِ ّای حاضش تِ سٍش دٍ پشٍب اًذاصُ گیشی 

ضذ .افضایص خغی سساًایی تا دها دس توام ًوًَِ ّا خاصیت ًین 

سساًا تَدى  ًوًَِ ّا سا تاییذ وشد.  سساًٌذگی دس ًوًَِ ّای 

 سساًٌذگی پالسًٍی ٍ سساًٌذگی یًَی هی تاضذ. پذیذُ حاضش ضاهل 

ٍ حافظِ ای هی تاضذ . ٍ ػلت ایي اهش  CCNRولیذ صًی اص ًَع 

سا هیتَاى تِ تطىیل واًال ّای تلَسی یا گزاس فاص اص یه حالت 

اهَسف تِ حالت وشیستالی ًسثت داد. سفتاس غیش اّوی دس پذیذُ 

ُ ضذ.  تغییشات غیش خغی ولیذ صًی  تا اثش پَل فشًىل تَضیح داد

تش حسة  DCگاف الىتشیىی ٍ سساًایی  ٬ٍلتاط استاًِ ولیذ صًی 

  سا تاییذ وشد"اثش للیایی هشوة "ٍخَد  Xًسثت هَلی 
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