
مقدمه

بررسی خواص ساختاری و فروالکتریکی نانوبلورک های
تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی                           

3، هحوَد رضایی روي آتاد 2، هحوذ تْذاًی1ػاعفِ ػاعفی تثار
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داًطیار، گزٍُ فیشیه، داًطىذُ ػلَم، داًطگاُ فزدٍسی هطْذ -2

استاد، گزٍُ فیشیه، داًطىذُ ػلَم، داًطگاُ فزدٍسی هطْذ -3

چىیذُ
داضتي ثاتت دی الىتزیه تاال تزای یه هادُ هشیتی است وِ وارایی آى را تْثَد هی . تارین تیتاًات تِ دلیل ثاتت دی الىتزیه تاالیی وِ دارد تِ عَر گستزدُ در غٌؼت سزاهیه ٍ الىتزًٍیه تِ وار هی رٍد

،        تَد وِ BaO ،SrOهَاد اٍلیِ هَرد استفادُ . تِ رٍش فؼال ساسی هىاًیىی ٍ گزهادّی ساختِ ضذ( x=0,0.1,0.15,0.3,0.45)ّای سزی تزویثات                         در ایي پژٍّص ًاًَپَدر .تخطذ
ساػت آسیا واری، در دهای اتاق ٍ تا  8تزرسی ساختاری ًطاى داد وِ ساختار پزٍسىایت ایي تزویة تؼذ اس  .آسیا ضذًذ mm11، در ظزف آسیا ّوزاُ گلَلِ ّای فَالدی تِ لغز 1:10تا ًسثت گلَلِ تِ پَدر 

.ضًَذدرغذ فاسّای ًاخالػی ّن سیاد هی Srّوچٌیي ًتایج ًطاى هی دّذ تا افشایص درغذ جاًطاًی . ساػت، تطىیل هی ضَد 2تِ هذت  1000گزهادّی در وَرُ تا دهای    
تاػث تغییز رفتار هادُ در ثاتت دی الىتزیه، اتالف دی الىتزیه ٍ  =x 0/1تِ اًذاسُ Srگیزی ّای دی الىتزیىی ٍ فزٍالىتزیىی تز رٍی ًوًَِ ّای                         ًطاى هی دٌّذ وِ ًطاًذى یَى اًذاسُ

ٍ دهای وَری ًوًَِ ّا راتغِ  Srًتایج ًطاى داد تیي هیشاى جاًطاًی . ًوَدار تغییزات ثاتت دی الىتزیه تز حسة فزواًس ٍ دها ٍ ّوچٌیي حلمِ پسواًذ ًوًَِ ّا را تزرسی وزدین. لغثص تالی هاًذُ هی ضَد
تٌاتزایي تزویة                             در دهای اتاق تِ ػلت داضتي ثاتت دی الىتزیه تاالتز هی تَاًذ ًسثت             . ، دهای وَری ًوًَِ ّا واّص هی یاتذSrهؼٌا داری ٍجَد دارد، تِ عَری وِ تا افشایص 

.تِ                لاتلیت وارتزدی تیطتزی داضتِ تاضذ

یىی اس هْن تزیي فزٍالىتزیه ّاست ٍ در گزٍُ              
سزاهیه ّا تس تلَر هی تاضٌذ ٍ در .سزاهیه ّا جای دارد

ٍالغ تس تلَرّا،هجوَػِ ای اس تلَرن ّا ّستٌذ وِ جْت 
ته تلَرّا دارای اتؼاد در حذٍد . گیزی آًْا تػادفی است

غذم ساًتی هتز هی تاضذ ٍ در اثز هتوزوش ضذى آًْا جاهذ 
ایي ته تلَرن ّا دارای ساختار هٌظن . ضىل هی گیزد

هی تَاى گفت وِ خػَغیات .هزتَط تِ خَد هی تاضٌذ
سزاهیه ّا ًتیجِ سوت گیزی ایي ته تلَرّا ٍ یا هزسّای 

[.1]تلَرن ّا ًسثت تِ یىذیگز هی تاضذ
تارین تیتاًات اس فزٍالىتزیه ّای جاتِ جا ضًَذُ ٍ جشء 

ایي ساختارّا  .هی تاضذ          ساختارّای پزٍسىایت
دارای یه سلَل ٍاحذ هىؼثی تا یَى ّای دٍ ظزفیتی تارین 

در گَضِ ّا ٍ یه یَى تیتاًات چْارظزفیتی تا اتؼاد 
وَچىتز در هزوش هىؼة ٍ یَى ّای اوسیژى دٍ ظزفیتی در 

دارای ساختار تتزاگًَال تا  تزویة. هزاوش ٍجَُ هی تاضذ
ٍ خاغیت فزٍالىتزیىی خَب هی P4mmگزٍُ فضایی

ّذف ها در ایي تحمیك اضافِ وزدى ًاخالػی . تاضذ
استزًسین در ساختار تارین تیتاًات  تِ هٌظَر تْثَد خَاظ 

تزای ایي . دی الىتزیىی تزای هػارف وارتزدی هی تاضذ
در گام ّای       هٌظَر تزویة                

x=0,0.1,0.15,0.3,0.45ساختِ ضذ.

اوسیذ ّای                         گزم تزویة 10تزای تْیِ 
تا درغذ    ,BaO,SrOاٍلیِ هَاد تطىیل دٌّذُ آى         

در . ٍسًی ٍ تا ضزایة استَویَهتزی هؼیي هخلَط ضذًذ
اتتذا تزای تذست آٍردى سهاى تطىیل ساختار هادُ اغلی 

،اوسیذ ّای تارین ٍ تیتاًین در دستگاُ یؼٌی              
آسیا ضذًذ،در تاسُ ّای سهاًی SPEX8000تال هیل 

هختلف همذاری اس ًوًَِ جْت تطخیع فاس تزداضتِ ضذ، 
هطاّذات هطخع ساخت افشایص سهاى آسیا واری تیطتز 

ساػت تغییزی در پیه ّا ایجاد ًوی وٌذ لذا ًوًَِ  8اس 
ساػت 2تِ هذت  1000ساػت در وَرُ تا دهای     8پَدر

 XRDحزارت دادُ ضذ ٍ تؼذ اس سزد ضذى ًوًَِ ٍ گزفتي 
تالزاردادى . ساختار پزٍسىایت تزویة ضىل گزفتِ تَد

x=0.1,0.15,0.3,0.45              تزویة ّای هختلفی
عزح پزاش پزتَایىس . اس                          ساختِ ضذ

در ّز تاسُ سهاًی لثل ٍ تؼذ اس حزارت دّی تِ هٌظَر اعالع 
. اس فزایٌذ تطىیل هَاد تزرسی ضذ

 فزٍالىتزیىی ٍ الىتزیىی دی خَاظ گیزی اًذاسُ هٌظَر تِ
 ّای لزظ ٍ تْیِ پزس دستگاُ تَسیلِ ّایی تزویة،لزظ

 تاسپخت ساػت3 هذت تِ 1050   دهای در ضذُ تَلیذ
 ٍ ضذًذ دادُ غیمل آًْا اتتذا خَاظ تزرسی تزای ضذًذ
.ضذ سدُ ًمزُ چسة آًْا تِ الىتزٍدّا تْتز اتػال تزای

را در لحظِ عزح پزاش پزتَ ایىس تزویة 1ٍ2ضىل 
عزح 3ضىل . دّذ اتتذا،لثل ٍ تؼذ اس آسیاواری ًطاى هی

 ّای پزاش پزتَ ایىس هزتَط تِ تزویة ّای هختلف
.راًطاى هی دّذ

، BaOهخلَط پَدرّای اٍلیِ   x عزح پزاش پزتَ  1ضىل 
2TiO لثل اس آسیاواری

ساػت  8اس هخلَط پَدرّا تؼذ اس   x عزح پزاش پزتَ  2ضىل
ساػت گزهادّی2آسیاواری ٍ

  تزای                          ًاًَ پَدر  x عزح پزاش پزتَ  3ضىل 

x ّای هختلف
 ًطاى وِ .[2]است هطَْد فاس ٍجَد x= 0/3در

.است هىؼثی تِ تتزاگًَال اس ساختار تغییز دٌّذُ
ًطاى دادُ ضذُ است، تا افشایص  4ٍ5ّواًگًَِ وِ در ضىل 

فزواًس ثاتت دی الىتزیه ٍ اتالف دی الىتزیه تزویة 
[.  3]واّص هی یاتذ

 

ًوَدار تغییزات ثاتت دی الىتزیه تز حسة فزواًس  : 4ضىل
ّای هختلف   x تزای 

 x ًوَدار اتالف دی الىتزیه تز حسة فزواًس تزای : 5ضىل

ّای هختلف

تِ هٌظَر تذست آٍردى دهای وَری ًوًَِ ّا تغییزات ثاتت 
 وَری دهای .ضذ گیزی اًذاسُ دها حسة تز الىتزیه دی

 105    اسدهای ٍ.یاتذ هی واّص x افشایص تا ّا ًوًَِ
 هی                       تزای اتاق دهای تِ            تزای
  .[4ٍ5]رسذ

 پسواًذ حلمِ،Sr ًاخالػی جاًطاًی اثز تزرسی هٌظَر تِ
  ّایضىل در آى ًٍتایج ضذ رسن هحیظ دهای در ّا ًوًَِ

.است ضذُ آٍردُ 6
ّای هختلف x هٌحٌی پسواًذ تزای ًوًَِ تا : 6ضىل

 

 

 

  در تزویة تsrِهمذار افشایص تا دّذ هی ًطاى ًتایج
  تا0/15 اس آى افشایص تا ٍ افشایص الىتزیه دی ثاتت0/1

 ًتایج ّوچٌیي .یاتذ هی واّص الىتزیه دی ثاتت 0/45
 اتالف 0/1 در تزویة تِ srهمذار افشایص تا دّذ هی ًطاى
 الىتزیه دی اتالف 0/45 تا0/15 اس ٍ واّص  الىتزیه دی

.یاتذ هی افشایص
 درSrًاخالػی همذار افشایص تا وِ ضذ هطخع ّوچٌیي

  x افشایص تا .یاتذ هی واّص ّا ًوًَِ وَری دهای تزویة

  0/45 تا 0/1 اس  x  افشایص تا ٍ وَچىتز پسواًذ حلمِ تا
.ضَد هی تشرگتز پسواًذ حلمِ
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