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31),,( MnOALaBaCaSrA xx−

 ب ي تركي و ترابرديسي ، مغناطيبر خواص ساختار)  NiO(كليد نياكسآاليش ر يثأت
La.8Sr.2MnO3   

    زي ،پروي كامل؛  ي،هاديسالمت؛ ن ي ، مهياشراق
   اصفهان ي صنعته دانشگا، فيزيك ي دانشكده  

  
  چكيده

نمونه ها به . قرار گرفته استيمورد بررس  La.8Sr.2MnO3 بي تركيرابرد و تيسي ، مغناطيبر خواص ساختار) NiO(كل يد نيش اكسير آالين مقاله ، تاثيدر ا
كه اين منجر به تضعيف پديده ي  كل وارد ساختار شدهيد ني از اكسيش بخشي زان آاليش مي دهند كه با افزايج نشان مينتا .ه شدنديروش واكنش حالت جامد ته

 را در سطح دانه يسي مغناطي هاي نظمي  در مرز دانه ها بNiOحضور  .ردي گي قرار م هاگانه در مرز دانهك فاز جدايمانده به صورت ي و باقتبادل دو گانه مي شود
ر ي تاثNiOش ي آالدهد  يج نشان مينتاابدي يش ميدا كرده و همزمان مقاومت نمونه ها افزاي گذار و مغناطش نمونه ها كاهش پيجه دمايدر نت ، ش داده استيها افزا

 بيشترين %x=3 wش  ي با آالي  مغناطو مقاومت نمونه  اورستد ،50000در ميدان مغناطيسي .اردد) (LFMR مغناطو مقاومت با ميدان هاي ضعيفمقدار در ياديز
  .مقدار را دارا است

  
The effect of NiO doping on the structure, magnetic and magnetotransport properties of 

La.8Sr.2MnO3 composite   
Eshraghi,Mahin ; Salamati, Hadi; Kameli , Parviz ِ

Physics  Department,Isfahan University of Technology ,Isfahan  
. 
 

Abstract 
 

The effect of NiO doping on the structure, magnetic and  magnetotransport properties of La0.8 Sr0.2 MnO3 
(LSMO)/x NiO has been investigated . LSMO/x NiO   composites, were prepared by solid state reaction method. 
These studies show that some part of the NiO goes into the perovskite lattice substituting Mn in LSMO and 
remainder segregates as a separate phase at the grain boundaries and grain surfaces. The presence of NiO at 
the grain boundaries increases the disordered states at the surface of the grains and therefore decresses  Curie 
temperature and magnetization and  increases resistivity of samples. Reasalts also show that the NiO doping 
has an important effect on a Low Field Magnetoresistance (LFMR).In the magnetic field of 5000Oe 
magnetoresistance value was maximum  for x=3 w%.   
 
PACS No: 75.       

  مقدمه
در )CMR(  اززمان كشف پديدة مغناطو مقاومت  بسيار بزرگ     

 تحقيقات زيادي بر روي =تركيب 
پديده ي . ]1 [خواص مختلف اين تركيبات انجام گرفته است

CMR در منگنايت هاي پرو سكايتي با مدل پديدة تبادل دو گانه 
اما اين پديده در  ميدان هاي  مغناطيسي حدود . قابل توجيه است

اثير  ت"اخيرا. چند تسال و در بازة دمايي محدودي  مشاهده مي شود
مرز دانه ها در منگنايت هاي پروسكايتي مورد مطالعه قرار گرفته 

  نشان دادند حضور مرز دانه ها در  ]2[هوانگ و همكاران . است
نمونه هاي بس  بلور  منجر به يك  مغناطو مقاومت  بسيار بزرگ 

   و در يك بازة وسيعي از دما ) LFMR (در ميدان هاي  ضعيف 
تالش هاي زيادي مبني بر . د زير دماي كوري مي شو

 تا كنون صورت گرفته است كه از جمله ميتوان LFMRافزايش
   و اضافه كردن پليمرهاي]2xTiOLSMO  ] 3تاثير آاليشي  

 يسير مغناطي غيش ناخالصينكه اثر آالي با ا. را نام برد]4 [عايق 
اما  ست، مختلف صورت گرفته ايبات به شكل هاين تركي ايبر رو

تاثير آاليش ناخالصي مغناطيسي بر روي اين تركيبات به ندرت 
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xNiOLSMO /

2SrCo

3O2Mno

ك يكل كه يد نيكساش ير آالين كار تاثيدر ا.صورت گرفته است
ن ي كلويه  درج523ر ي زيدر دماها سي پاد فرو مغناطيماده 

و مقاومت تركيبات   يسي ، مغناطياست بر خواص ساختار
(LSMO)/x NiO    0,1,2,3,5,7.5= درصد وزني w% با  x مورد  

  .بررسي قرار گرفته است
 

  شاتيآزما
 =x 1،0، 5،3،2وw% 5/7  بانمونه هاي     

 پودرهاي  اول  در مرحلة.نددرصد وزني طي دو مرحله آماده شد

LSMOپودر هاي اوليه.   با روش حالت جامد تهيه شد ، 
 با خلوص باال با يك استوكيومتري مناسب  و 

 24 درجه سانتيگراد به مدت 1200سپس در دماي .  شدندمخلوط 
ز و ي ريليخ ي داشتن نمونه هاي برا.ساعت دو بار تكليس شدند

 ك ساعتيه پس از مخلوط شدن به مدت ي اوليهمگن پودرها
نانو پودر در مرحلة دوم .اب شدند ي آس،يقاب بريتوسط دستگاه آس

  از ( NiO ين منظور پودر هايبد.ه شدند ي ته  NiO يها
 دور بر 400 با سرعت ياب برقيتوسط دستگاه آس) Merckشركت 

 سپس مقادير مناسب. .اب شدي ساعت آس47قه به مدت يدق

LSMO وNiO    با يكديگر مخلوط شده، در فشار  

2La

210
cm

MPa درجه ي  1250 پرس شدند و نهايتأ در دماي 
بررسي ساختاري .ند ساعت كلوخه سازي شد24سانتيگراد به مدت

  (XRD)نمونه هاي به دست آمده توسط دستگاه پراش پرتو ايكس 
پذيرفتاري .انجام شده است XPERT  مدل شركت فيليپس

 دست آمده  توسط دستگاه اندازه گيريه مغناطيسي  نمونه هاي ب
 7000  مدل  Lake Shoreپذيرفتاري مغناطيسي ساخت شركت 

اندازه گيري مقاومت الكتريكي توسط دستگاه يخچال .انجام شد
  ريز ساختار نمونه ها توسط دستگاه .مدار بسته انجام شد

 مورد XL شركت فيليپس )SEM(ميكروسكوپ الكتروني روبشي 
   .بررسي قرار گرفت

 
  
    

  ج و بحثينتا
  .نشان داده شده است) 1(كس در شكل ي ايپراش اشعه  ي    الگو
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  .  نمونه ها XRDف يط:1كل ش

 ي نمونه ها داراي دهد كه همه ي ها نشان مف يطن ي ايبررس    
ش ي شود كه با افزاين مالحظه ميهمچن.ساختار رومبوهدرال هستند

 ي درجه ظاهر م43 حدود يه ي اضافه در زاويش  قله يزان آاليم
ش ين با افزايعالوه بر ا. باشديم  NiO يشود كه مربوط به ناخالص

 قله ي باالتر در تمامياي به سمت زواي اندكييش جابجايزان آاليم
  )).2(شكل ( شوديده ميها د

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .اس كوچك ي در مق  نمونه ها XRDف يط:2كل ش
زان يم شيكاهش پارامتر شبكه با افزا يدهنده ج نشان ين نتايا

 وارد ساختار  NiO از ين بدان معناست كه بخشيا.ش استيآال
ل يبه دل.   شده استLSMOب ي در ترك  Mnن ي  جانشNiشده و 

 ، پارامتر شبكه Mn+3سه با ي در مقاNi+2 يونيكوچك بودن شعاع 
  . دا كرده استيكاهش پ
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در آن  كه    La.7Pb.3Mn1-xNixO3  ين رفتار در نمونه هايا
 تصوير 2در شكل  .]5[ده شده استينز شده، دن منگيزگيكل جاين

 نشان داده شده  x= 7.5 و x=0 يميكروسكوپ الكتروني نمونه ها
 يده مي در نمونه خالص دانه ها و مرزدانه ها به وضوح د.است

كل يد نيل حضور اكسيده شده به دلييالآ كه در نمونه يشود در حال
  .دن شويده نميدر سطح و مرزدانه ها، مرزدانه ها به وضوح د
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)   ب(و  x=0)الف  (ي تصوير ميكروسكوپ الكتروني نمونه ها:2شكل 
x=7.5 .   

 وابستگي دمايي پذيرفتاري مغناطيسي نمونه ها نشان )3(در شكل 
مالحظه مي شود كه با افزايش ميزان آاليش،  .داده شده است

ن مي اين نتايج نشا.كرده است مغناطش و دماي گذار  كاهش پيدا 
باعث تضعيف بر هم   Mn+3به جاي   Ni+2دهد كه جايگزيني 

و ) Tc(كنش تبادلي دو گانه شده و در نتيجه دماي گذار كوري
  به عنوان يك NiOهمچنين حضور .مغناطش كاهش يافته است

ماده ي پاد فرومغناطيس در مرز دانه ها بي نظمي هاي مغناطيسي 
 كاهش بيشتر مغناطش كمكرا در سطح دانه ها افزايش داده و به 
 .كرده است

       
 . مغناطيسي نمونه ها يي دمايوابستگ:3شكل 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

1

10

Tp2

Tp1

R
/R

(2
90

 K
)
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 . ها نمونه مقاومت الكتريكي يي دمايوابستگ  -4شكل

  
تغييرات  مقاومت بر حسب دما در  ميدان صفر براي )  4(در شكل 

 )4( در شكل همانطور كه.ان داده شده استهمه نمونه ها نش
 كه نزديك دماي Tp1مالحظه ميشود يك قله ي كو چك در دماي 

كه خيلي پايين   Tp2است و قله ي پهن دوم در دماي   Tcگذار 
 شود يده ميهمانطور كه د.  است وجود داردTcتر از دماي گذار 

Tp1و Tp2 ن يهمچن.دا كرده استيش كاهش پيزان آاليش مي با افزا
 توان ين رفتار را ميا.افته استيش يز افزاينمقاومت نمونه ها 

 ين مدل در ساختار هايمطابق ا.   ]6[ه كرديانگ توجژتوسط مدل 
 يم بندي توان به دو بخش مغزه و سطح تقسي دانه را م،يدانه ا
 ي  مشابه تودهيكي الكتريسي خواص مغناطيقسمت مغزه دارا.كرد

ن يي گذار و مغناطش پاي دماي دارايح است،اما بخش سطماده 
 در سطح يسي مغناطي هاي نظميل آن وجود بي است كه دليتر

 در سطح يسي مغناطي هاينظم يبل ي از داليبرخ.دانه است

 ب
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 و يستالي،كامل نبودن ساختار كرژن يكمبود اكس:عبارت اند از 

 ي گذار ذاتي دماينشان دهنده .Tp1ن مدل يدر ا. ها يناكامل
 به ين دانه اي بي تونل زني منعكس كننده Tp2 و لز است ف-قيعا
ت ممقاو. سطح و مغزه استيسيل اختالف در نظم مغناطيدل

 يسي كه در حالت پارامغناطيش دما هنگامي با افزايقسمت سطح
 كه قسمت مغزه در حالت يدر حال.دا كندي كاهش پيستياست با

 Tp2  يا ظاهر شده در دميجه قله يس است، در نتيفرو مغناط
همانطور كه قبال .ديده مي شود Tcs ي گذار كوري در دما"بايتقر

 در ساختار مي شود كه خود Mn جايگزين Ni اشاره شد بخشي از
از .منجر به تضعيف پديده ي تبادل دو گانه در اين تركيبات ميشود

آنجاييكه پديده ي تبادل دو گانه عامل اصلي رسانش در اين 
ف آن با عث افزايش مقاومت و ي تضعتركيبات است، بنابراين

همچنين حضور بخشي از اكسيد . مي شودTp1كاهش دماي گذار 
نيكل پادفرومغناطيس در مرز دانه ها باعث افزايش بيشتر بي نظمي 

 كاهش يافته Tp2هاي مغناطيسي در سطح دانه ها شده و بنابر اين 
 . كند با شدت بيشتري افزايش پيدا ميو مقاومت در دماهاي پايين 

)(مغناطومقاومت ) 5(شكل 
o
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≥

  
دان ي در مرات مغناطو مقاومت نمونه ها بر حسب دماييتغ : 5شكل 

  . اورستد5000
ان زيمش يا افزابها  نمونه MRهمانطور كه مال حظه مي شود 

مغناطو   در صد وزني x= 3 يافته و به ازايش ي افزا،شيآال
 ، x 5 براي آاليش .ن مقدار استيشتري بيدارامقاومت 

ش مغناطو مقاومت در نمونه يافزا.مغناطومقاومت كاهش مي يابد

 در مرز دانه ي نظمي بيش حالت هايل افزايش شده به دلي آاليها
 ي به جاNi  بيش از حد ينيجانشي آاليش هاي باالتر برا.ها است

Mn منجر به  ش از حد مرزدانه هاي ضخامت ب افزايش ني وهمچن
 را كاهش  پديده تبادل دو گانه شده و مغناطومقاومت تضعيف 

   .داده  است 
 گيري          تيجهن

  به %x=0,1,2,3,5,7.5w يصد وزن دربا LSMO/xNiOبات يترك   
 دهد ي نشان م XRDج ينتا.ه شدنديحالت جامد تهروش واكنش 

  از يبخش ساختار رومبوهدرال هستند وي نمونه ها دارايكه همه 
NiO در ك فاز جداگانهيعنوان  بهباقيمانده    وارد ساختار شده و 

 نتايج اندازه گيري پذيرفتاري . قرار گرفته استمرز دانه ها 
زان يش ميد كه افزا دهي نشان ميكي و مقاومت الكترمغناطيسي

 و مغناطش، كاهش ) Tc( دماي گذار كوري منجر به كاهش ،شيآال
 ي مغناطو مقاومت به ازا.استشده  نمونه ها افزايش مقاومت 

  براي آاليش  . داردن مقدار رايشتريب يدرصد وزن   x=3ش يآال
 5 x ، ني و همچنين جانشيضخامت بيش از حد مرزدانه هاNi 

منجر به كاهش پديده تبادل دو گانه شده و نهايتا   Mnبه جاي 
  . مغناطومقاومت كاهش مي يابد

 ها مرجع
[1] S. Jin, T.H. Tiefel, M. Mc Cormack, R. A. Fastnacht, .Ramesh, 

and L. H. Chen, Science 264, 413 (1994). 

[2] H. Hwang, S. – W Cheong, N. P. Ong, B. Batlogg, Phys, Rev. 

Lett 77(1996) 2041. 

.[3] P. Kameli, H. salamati,  M. Eshraghi, M. R. 

Mohammadizadeh, J. Appl. Phys, 98 (2005)  

[۴]    Yun-Hui Huang,et al ,J.Appl.Phys.91(2003) 111 

[5] S. Pal, E. Bose, B. K. Chaudhuri, H. D. Yang, S. 

Neeleshwar,and Y.Y. Chen, J. Magn. Magn. Mater.293(2005) 872. 

 

[6] N. Zhang, W. Ding, W. Zhong, D. Xing, and Y. Du, Phys. 

Rev. B 56 (1997) 8138 

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

