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های در میدانSb-V2O5 -TeO2ی اتالف گرما و انرژی فعالسازی الکتریکی شیشهتعیین ضریب 

 الکتریکی قوی
  راضیه؛ سیاهکالی، زهرا، قاسمی؛ سوری، داریوش

  مالير ، ه ماليردانشگا دانشکده علوم پايه، ،فيزيك روهگ
 

 چکیده
اثر ميدان الکتريکی قوی بر رسانش الکتريکی توده آمورف اين  نمونه ها با  و ندتهيه شد سرمايش سريعبه روش   V2O5 -TeO2-Sbهای ، شيشهحاضر کاردر 

در حاليکه در  هاهمی بود رسانش در ميدانهای ضعيف، . نتايج نشان دهنده آن است کهمورد بررسی قرار گرفت های تشکيل دهنده آنهادرصدهای مولی مختلف مولفه
جريان، افزايش انحراف از قانون -های مشخصه ولتاژمنحنیهمچنين  .رفتار غير اهمی را در رسانش الکتريکی از خود نشان دادندميدانهای الکتريکی قوی، نمونه ها 

ه به با توج ،همچنين اتفاق می افتد. 014 (V/cm)رفتار غير اهمی در ميدانهای الکتريکی حدود  اين اهم را همراه با افزايش چگالی جريان الکتريکی نشان می دهد.

رژی فعالسازی الکتريکی اثر گرمای ژول در فيلمان جريان الکتريکی، مدل الکتروگرمايی برای اين نمونه ها در نظر گرفته شده و فاکتور اتالف گرما در نمونه و ان
 اند.بدست آمده
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Abstract  
 

In this work, V2O5 -TeO2-Sb glasses were prepared by rapid 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. Results show that the weak field conduction of these samples was ohmic, while at 

high electric fields, bulk samples show nonlinear behavior (non-ohmic conduction) and current-voltage 

characteristics show increasing deviation from Ohm’s law with increasing current density. In the present 

samples, non-ohmic behavior was occurred at electrical fields about 10
4
 (V/cm). In addition, based upon the 

joule heating effect in the current filament, the electrothermal model was considered and heat dissipation factor 

and the electrical activation energy were determined. 
PACS code: 65 

 

 قدمهم
در  شواتکی  راثو  بور اسوا   ميدان الکتريکی قووی   نتيجه اعمال     

فرنکل و فرايند کليودزنی يوا مواوموت    -پول ایکپه يا اثر الکترودها

در شيشه های نيمرسانای اکسيدی و هوالوژنی از قیيول    [1,2]منفی

TeO2-V2O5 [3]، TeO2-V2O5-MoO [4]، TeO2-V2O5-

P2O5 [5] شده اسوت کوه در ايون ميوان     قع و ..... مورد مطالعه وا

قابليت باالی تشکيل شيشوه، پايوداری    داشتنهای تلوريمی با شيشه

 بيشوتری نوطه ذوب پايين و نمگيری کم از اهميوت   محيطی باالتر،

و بطوور کلوی    وانواديمی  -تلوريمیی هاشيشه . [4,5]برخوردارند

،  در ظرفيتهوای مختلوف   های حاوی يونهای فلوزا  واسوطه  شيشه

 اعمال ميودان الکتريکوی   در اثر می توانند و دارندنيمرسانايی  رفتار

dc   رسووانش  حالووتمواومووت الکتريکووی بوواال بووه  حالووتقووی، از

، رسوانش  کننود. در اينگونوه نيمرسواناها    "کليدزنی " الکتريکی باال

جهش حامل های بار بوين حواال  جايگزيوده     در اثر dc الکتريکی

 های نظری مختلفوی مدل .[6]صور  می گيرد )رسانش پالرونی( 

وجوود  های اکسويدی  اهمی و کليدزنی شيشهرسانش غيردر تشريح 

توان به مدل الکتروگرمايی اشاره کرد که در آن کليدزنی دارد که می

رخدادهای الکترونيکی و گرمای ژول در فيلمان توام آفرينی با نوش

ن، جريوا -بوا تعيوين بسوتگی ولتواژ    وقوع می يابد. جريان الکتريکی 

و تعيين فاکتور اتالف گرمای ژول در نمونه ها اهمی نمونهرفتار غير

تووان بررسوی   را موی و همچنين تعيين انرژی فعالسازی الکتريکوی  

  که در کوار  ايون مطالعوه روی تووده آموورف نمونوه       [7,8]نمود
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TeO2-V2O5-Sbنجام می شود.  ا 

     

 ساخت نمونه و تشریح دستگاهیروش 

از ذوب مخلووو   V2O5-40TeO2-xSb(x-60)ترکيوو         

و بوا اسوتفاده از روش سورمايش    دهنوده  های تشوکيل مناس  مؤلفه

 011دمای ذوب نمونه ها در گسوتره ی   ساخته شدند.سريع مذاب 

ی افزايش نوطوه ذوب  که نشان دهندهدرجه سلسيو  بوده  041تا 

 درصود موولی   xدر ترکي  مذکور، . می باشد Sbافزايش تراکم  با

Sbهوای بوا   است و در ادامه کار نمونهx= 0, 5, 8, 10, 12,15 

mol%   را باTVSbx گيريهوای  جهت انودازه کنيم. نامگذاری می

گوذاری بصوور    در ميدانهای الکتريکوی قووی، الکتورود   الکتريکی 

گونه با چس  نوره انجام شد و از يك منیع تغذيه ولتواژ بواال   -گاف

 TTi, digital)ل حسوا    کيلو ولت و دو مولتی متور ديجيتوا   5

multimeter 1906 GP, England)     استفاده شوده اسوت. در

سی و تاييد رميدانهای ضعيف اهمی بودن اتصاال  در الکترودها بر

 شد.

 

 نتایج و بحث

 (XRD) پراش پرتو ایکس الف: الگوی
( 0در شکل )مطالعه های مورد نمونه Xپراش پرتو الگوی     .

 های مشاهده شده در  نمونههاست. قلهنهمويد طیيعت آمورف نمو

TVSb12 احتماال بخاطر وجود فاز ريزبلوریSb-V  و  باشدمی

توان به تغيير در دليل وجود قله در طيف اين نمونه را احتماال می

چگالی اکسيژنهای غيرپيوندی نمونه و در نتيجه تغيير ساختار آن  

ار قیلی مؤلف گزارش در کهای ديگر ارتیا  داد که نسیت به نمونه

؛  بر اسا  الگوی پراش پرتو ايکس و آناليز انجام [9]شده است

 0/40و  44/25حدود  ϴ2شده، پيکهای مشاهده شده در زوايای 

 SbVO فاز( 111( و )111بلوری )درجه بترتي  به صفحا  ريز 

( وجود 2)شکل  TVSb12نمونه  SEMهمچنين تصوير  مربوطند.

دهد و مويد الگوی کريستالی( را نشان میفاز ريز بلوری) ميکرو

 پراش است.

 
 .TVSbx هاینمونه XRDالگوی :  0شکل

 

 
 .TVSb12نمونه  SEMتصوير :  2شکل

 

میدان قوی و تعیین ضریب  الکتریکی رسانشب: 

 اتالف گرما و انرژی فعالسازی الکتریکی
جريان از پيکر بندی  -های مشخصه ولتاژمنحنی حصولجهت      

هوا اسوتفاده   لکترودی گاف گونه روی سطح صيول داده شده نمونها

 (. 4شده است )شکل 

 
 گونه الکترودی.-ی پيکر بندی گافطرحواره:  3شکل

 

در مورد مطالعه های جريان نمونه-های مشخصه ولتاژمنحنی

الکترودی مختلف بدست آمده است  فواصلدماهای مختلف و در 

در شکل   TVSb5ف برای نمونه در دماهای مختلکه بطور نوعی 

 TVSb12 
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در  TVSb10های الکترودی مختلف برای نمونه ( و در فاصله4)

که ولتاژ آستانه  مالحظه می شود ( نشان داده شده اند.5شکل )

 )يا به عیار  بهتر کليد زنی(شروع رفتار مواومت ديفرانسيلی منفی

؛ يابدبا افزايش دما کاهش و با افزايش فاصله الکترودی افزايش می 

 ناحيهچنين رفتاری را که در آن نمونه بصور  خودبخودی از 

-جهش میزياد رسانش الکتريکی  رسانش الکتريکی کم به ناحيه

های الکتريکی یتواند در کليدزننامند و میزنی میپديده کليد کند

های با مالحظه منحنیهمچنين،  مورد استفاده قرار گيرد. سريع 

ها رفتار در ميدانهای الکتريکی ضعيف نمونهيابيم که میمذکور در

-قوی اين رفتار مشاهده نمی کیاهمی داشته اما در ميدانهای الکتري

اهمی و انحراف از رفتار خطی قابل مشاهده شود و رسانش غير

-TeO2 چنين رفتاری در نيمرساناهای آمورف از جمله است.

V2O5 [3]،TeO2-V2O5-MoO3 [4] ،TeO2-V2O5-P2O5 

گزارش   و  ....P2O5 –Li2MoO4-Li2O(Na2O) [10] و [5]

برای  نمونهبررسی رفتار رسانشی نمونه ها که بصور   شده است.

TVSb5 ( نشان داده شده است، 4در دماهای مختلف در شکل )

دهد که با افزايش دما رسانش الکتريکی جريان مستويم نشان می

را  TVSbxهای نمونهيابد و رفتار نيمرسانايی نمونه ها افزايش می

  نمايند.تصديق می

های اکسيدی با رابطه زير شيشه σرسانندگی الکتريکی بطور کلی

 [:00نشان داده می شود]

(0)                                      

 فعال سازی، انرژی aE، ، رسانش در دمای نامحدودکه در آن

در اين را جريان  -ولتاژ یباشد. رابطهمی دمای نمونه Tالکتريکی و

 توصيف شود: وار مواد با وابستگی اهمی

V=R(T)I  (2                                                            )

توان الکتريکی مؤثر را می توان ابستگی دمای واقعی نمونه به و    

ر توصيف کرد:توسط رابطه زي  

 (4                                                     )VITT  0 
، فاکتور اتالف گرمای ژول در اثر رسانش ناقص گرما که در آن 

دمای واقعی  Tدمای نمونه در جريان الکتريکی صفر و  ،Toو 

 باشد. نمونه در فيلمان جريان می

 
در دماهای  TVSb5ی ولتاژ نمونه-جريان یمشخصه هایمنحنی:  4شکل

 متر.ميکرو 300با فاصله الکترودی  مختلف
 

 
در فواصل  TVSb10ی ولتاژ نمونه-جريانی مشخصههای منحنی:  5شکل

 . K 298الکترودی مختلف در دمای 
. 

)به ترتي  برای  0و  0نتايج نوعی اينگونه محاسیا  در شکل 

در  TVSb10در دماهای مختلف و نمونه  TVSb5های ونهنم

فواصل الکترودی مختلف( نشان داده شده است. واضح است که 

از شي  و عرض از میدأ ناحيه خطی منحنی (  4)بر اسا  رابطه 

می توان به ترتي   Ln(V/RI)بر حس    (IVتوان الکتريکی )

ين انرژی فاکتور اتالف گرمای ژول در فيلمان جريان و همچن

آمده  (0 )فعالسازی الکتريکی را يافت. نتايج بدست آمده در جدول

است و الزم به ذکر است که انرژی فعالسازی الکتريکی بدست 

 ازآمده در مرتیه بزرگی نسیتاً يکسانی نسیت به موادير بدست آمده 

در گزارشهای قیلی روی اين  هاهمين نمونه هسيمروش چهار

 .[01ست]هانمونه

                                    (4)  
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 Ln(V/RI)بر حس   4منحنی تغييرا  توان الکتريکی موثر در رابطه  :  6شکل

 در دماهای مختلف . TVSb5برای نمونه 

 Ln(V/RI)حس  بر  4منحنی تغييرا  توان الکتريکی موثر در رابطه :   7شکل
 در فواصل الکترودی مختلف . TVSb5برای نمونه 

 

با افزايش  مويد اين مطل  است که( 4و 5) هایشکل خالصه اينکه

و همچنين  اهمیدمای نمونه، ميدان الکتريکی شروع رفتار غير

می توان نتيجه گرفت که يابد. بنابراين کاهش می شروع کليدزنی،

-)جهش فونونر ميدان الکتريکی قویبرانگيزش گرمايی توام با اث

از  اهمی و کليدزنی است.عامل رسانش غيرهمراه حامل بار( 

ی نمونه های مورد بررسی موايسه موادير گاف نوری گزارش شده

[ و انرژی فعالسازی الکتريکی آنها که در کار حاضر و همچنين 9]

[ آمده است، می توان رسانش الکتريکی 02گزارشهای قیلی ]

بين حاال  جايگزيده را تصديق نمود چرا که بار حامل  یجهش

گاف انرژی موادير انرژی فعالسازی چند مرتیه کوچکتر از موادير 

 هستند.

بطور کلی الزم به ذکر است که نمونه های مورد بررسی نيمرسانا 

های مواومت باال و پايين در ها بين شاخهبوده و کليدزنی نمونه

ها را در و قابليت کاربرد اين نمونهدهد زمان کوتاهی رخ می

دهد. می توان افزايش دما در فيلمان قطعا  کليدزنی نشان می

جريان را با توجه به گرمای ژول عامل تغيير ساختار داخلی و 

 سرعت بخشی کليدزنی دانست. 
 

 .TVSbxاتالف گرما و انرژی فعالسازی الکتريکی نمونه های : موادير ضري  0لجدو

  T0 نمونه

(K) 

α (K.W-

1) 
  

[02] 

R () 
] 02[ 

TVSb5 298 0.1170 0.333 0.338 0.0011 

353.6 0.0865 0.358 

375 0.2254 0.372 

TVSb8 298 0.4428 0.396 0.375 0.0010 

345 0.1796 0.361 

366 0.1627 0.354 

TVSb10 298 0.0982 0.329 0.389 0.0015 

348 0.0963 0.352 

370.6 0.0994 0.327 

TVSb12 298 0.1755 0.335 0.401 0.0015 

339.3 0.1239 0.346 

369 0.1649 0.350 

TVSb15 298 0.1469 0.326 0.411 0.0015 

340 0.1388 0.331 

370.3 0.0942 0.334 
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