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   متوسطهاي آسا به میدان مغناطیسی در فرکانسامپدانس غولواثر مغناط بررسی وابستگی
   2و1محمود،  رضایی رکن آبادي  ؛ 2و1شیما، قوچانی 
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  چکیده

نتایج نشان دادند که  .بررسی شده است )کیلوهرتز تا چند صد مگاهرتز ده( متوسطهاي آسا به میدان مغناطیسی اعمالی در فرکانسوابستگی اثر مغناطوامپدانس غول
میرایی حرکت دلیل  ها شروع به کاهش کرده و بهغناطیسی مربوط به حرکت دیوارهتراوایی م ایجاد جریان هاي سطحی، دلیلبه  گیري شده،هاي اندازهدر فرکانس

شود، بطوریکه در این ناحیه فرکانسی اثر پوسته قویتر ها غالب میتراوایی مغناطیسی مربوط به چرخش ممان بتدریجبنابراین  .دارد GMIها اثر مخرب روي دیواره
  .میرایی افت نمایدبه قله برسد و سپس به دلیل جریان GMI منحنی  رودنشان دادند همانطور که انتظار می آزمایشتایج ن .نداها تقریبا ساکن شدهشده و دیواره

  
  اثر پوسته  -تراوایی مغناطیسی  -آسا اثر مغناطوامپدانس غول: واژگان کلیدي 
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Abstract  
 

Dependence of the giant magnetoimpedance effcet on the applied magnetic field has been investigated in the 
intermediate frequencies (10 kHz to a few hundred MHz). The results indicated, in the measured frequencies, 
the magnetic permeability will be decreased because of eddy currents, and it has destructive effect on GMI. 
Therefore the magnetic permeability related to the magnetic moments rotation is became  dominant, so that the 
skin effect will be stronger in these frequencies and domain walls have no motion. As it has predicted, the 
experiment results indicated the GMI profile reaches a maximum and then decreased due to eddy currents.  
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   قدمهم
عبور  acوقتی از یک رساناي فرومغناطیس نرم جریان متناوب  

، گیردقرار  خارجی داده و تحت تاثیر یک میدان مغناطیسی

وابستگی شدید امپدانس متناوب ماده به میدان مغناطیسی خارجی 
 ˝یده صرفااین پد .]١[ نامندآسا میرا اثر مغناطوامپدانس غول

هیچ اثر اثرات کوانتومی در مغناطیس،  جزکالسیکی است و به 
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 ˝کالسیکی کامال بطوربنابراین  .شوددیده نمیدیگري کوانتومی 
ثیر ̾بر پایه تا GMI(1( آسااثر مغناطوامپدانس غول. قابل توجیه است

بر پاسخ مغناطیسی ماده و در نتیجه بر میدان مغناطیسی خارجی 
   .]١[ استنا شدهب آنامپدانس 

-متناوب از مهمترین پارامتر جریانفرکانس  و  dcمیدان مغناطیسی

    .شوندمحسوب می GMI هاي
-مغناطوامپدانس غول) f(براساس فرکانس جریان محرك متناوب 

  :]٢[ کنندبندي میر حالت کلی به سه ناحیه زیر دستهآسا را د
  )کیلوهرتزیک تا ده ( ناحیه فرکانسی پایین )1
  )ده کیلوهرتز تا چند صد مگاهرتز( ناحیه فرکانسی متوسط )2
  )پانصد مگاهرتز تا گیگاهرتز( ناحیه فرکانسی باال )3

، به دلیل ضعیف بودن اثر پوسته بحثی هاي پاییندر فرکانس
پاسخ مغناطیسی شود و در مجموع روي تابع مطرح نمیپیرامون آن 

رکانسی انرژي الزم جهت حیه فدر این نا .شودبحث می) µ(ماده 
-ممانفرایند چرخش تنها  ˝ها تامین نشده و صرفادیوارهحرکت 

نقش در تراوایی مغناطیسی ماده  هاداخل حوزه مغناطیسیهاي 
  .دارد

در ناحیه  ،)Z=R+iX(بنابراین با توجه به تعریف امپدانس 
فرکانسی پایین تنها قسمت موهومی امپدانس تغییر کرده و امپدانس 

   .شودمیعوض 
، تغییر  GMIتغییر  عامل اصلیدر واقع در ناحیه فرکانسی پایین، 

µ با میدان مغناطیسی اعمالی است.  
بحث  قابل طرح وسته مهم شده و هاي متوسط اثر پودر فرکانس

از تغییرات ناشی  ˝اساسا GMI  ناحیهبنابراین در این . ]٢[ دباشمی
ناشی از تغییرات شدید  نیز تغییرات عمق پوسته .عمق پوسته است

 ثر است که در اثر اعمال میدان مغناطیسی ͛موتراوایی مغناطیسی 

(Hdc) بوجود آمده است.  
صد (در بازه فرکانسی  GMIبسته به شکل هندسی نمونه، منحنی 

زیرا هم حرکت  .تواند به یک قله برسدمی) ده مگاهرتزکیلوهرتز تا 
ایی و در نتیجه در در تراو هامماندیواره حوزه و هم چرخش 

GMI در ناحیه (هاي باالتر اما در فرکانس .]٣[ نقش دارند

                                                
١Giant magnetoimpedance                                                      

سطحی تراوایی مغناطیسی  هايدلیل وجود جریان ، به)متوسط
دلیل میرایی بنابراین به. یابدها کاهش میحرکت دیوارهناشی از 

سهم  بتدریج پس .دارد GMI اثر مخرب روي ها،حرکت دیواره
ها تراوایی مغناطیسی ماده غالب شده و دیوارهها در چرخش ممان

  .شوندساکن می ˝تقریبا
به قله برسد و سپس به   GMIبدیهی است که منحنی در نتیجه 

  . دلیل جریان میرایی افت نماید
 روي اثر ژیرومغناطیسی است GMI ، بنیانهاي باالدر فرکانس

استاتیک دیگر ناشی از مغناطش شبه  µدر این ناحیه تغییرات  .]٤[
  .کند نیست و فرایند دینامیک مغناطش نیز اهمیت پیدا می

-پوسته به وجود می، تغییرات شدیدي در عمق هاي باالدر فرکانس

آید که در نتیجه مکانیزمی است که مشابه با پدیده تشدید 
  .است) FMR( فرومغناطیسی

 2چرخشی -ذوبی روشکبالت که به در این مقاله یک سیم پایه
ی فرکانسناحیه گرفته و در  است مورد بررسی قرار دهساخته ش
وابستگی امپدانس مغناطیسی به میدان مغناطیسی اعمالی متوسط 

  .است مورد آزمایش قرار گرفته
  

   : تحقیقروش 
و قطر  cm5/ 3به طول Co68.15Fe4.35Si12.5B15 سیم مغناطیسی 

mµ125 دان وابستگی امپدانس ماده به می. است انتخاب شده
 MHz1و  KHz250هاي خارجی در فرکانس  dcمغناطیسی

MHz16 اده از یک سیگنال فگیري با استاندازه .بررسی شده است
  .انجام شده است mA14 ژنراتور و جریان محرکی با دامنه ثابت 

کوچکی، موازي با  ˝وقتی یک میدان مغناطیسی خارجی نسبتا
ومی امپدانس هر دو بخش حقیقی و موه شودمحور سیم اعمال 

  .کندتغییر می
سیم را در طراحی خاصی  گیري امپدانس مغناطیسی آن،براي اندازه

شکل استفاده از یک سیم مغناطیسی بی .)1شکل( ه ایمقرار داد
هاي مسی قرار داده و اتصاالت با ها را روي پایهکرده و سیم

 همچنین از دو مقاومت. استفاده از چسب نقره برقرار شده است

                                                
٢Melt spinning                                                                          
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Ω6/4  وΩ56  تغییرات امپدانس . در مدار مذکور استفاده شد
هاي مختلف  بر حسب میدان مغناطیسی این نمونه در فرکانس

  .مغناطیسی خارجی بررسی شدند
براي ایجاد میدان مغناطیسی خارجی از یک سلونوئید با میدان 
مغناطیسی یکنواخت در جهت طولی و همراستا با طول سیم در 

  .اورستد استفاده شده است 160 بازه صفر تا
توان با ثبت ولتاژ دو سر مدار ،ناشی از اعمال میدان مغناطیسی می

ولتاژ دو سر  Vکه  Z=V/Iامپدانس مغناطیسی سیم را از رابطه 
  .بدست آوردمقدار جریان ورودي مدار است  Iسیم و 

با میدان مغناطیسی ) GMIنسبت (درصد تغییر امپدانس مغناطیسی 
 :]٥[شود به صورت زیر بیان می اعمالی

 
ΔZ/Z(%) =100*[Z(H)-Z(Hmax)]/Z(Hmax)                    

  
  .ماکزیمم میدان مغناطیسی یکنواخت اعمالی است Hmax آنکه در 

ب میدان مغناطیسی بر حس  GMIترتیب نمودار درصدبدین
       .فرکانس ، رسم و مقایسه شدخارجی و همچنین 

                              
 شکلبیطراحی حسگر مغناطیسی با استفاده از سیم مغناطیسی  )1شکل       

 کبالت پایه
     
  

  تحلیل و بررسی نتایج
    

   ، نمودار وابستگی به میدان مغناطیسی خارجی3و2و1هاي شکل
GMI  به عنوان ماده   شکلرا که در آن از یک سیم مغناطیسی بی
GMI که مشاهده میهمانطور. دهد، نشان میستاستفاده شده ا-

شود رفتار امپدانس مواد با اعمال میدان مغناطیسی پس از یک روند 
هاي مختلف، این بیشبنه یابد که در فرکانسافزایشی، کاهش می

  .امپدانس متفاوت است 

  

  
دان مغناطیسی خارجی در فرکانس  به می GMI نمودار وابستگی )2(شکل   

KHz 250  

  
دان مغناطیسی خارجی در فرکانس  به می GMI نمودار وابستگی )2(شکل       

MHz 1  
  

  
دان مغناطیسی خارجی در فرکانس به می GMI نمودار وابستگی  )3(شکل

MHz 16  

۸۰۵ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
  
   

در راستاي محور طولی به نمونه  dcمیدان مغناطیسی وقتی یک 
نزدیک هاي شود در عدم حضور جریان متناوب، حوزهمیاعمال 

یابند ها کاهش میبه جهت میدان شروع به رشد کرده و سایر حوزه
با حضور جریان . هاي باال ماده تک حوزه می شودتا در میدان

اي به سمت میدان هاي مغناطیسی در هر حوزهمتناوب، ممان
، تراوایی پیرامونی و در نتیجه با افزایش میدان .چرخنداعمالی می

زمانی که میدان مغناطیسی اعمالی با میدان . ابدیامپدانس افزایش می
-ماکزیمم میبه یک  GMIناهمسانگردي ماده برابر شود منحنی 

ثر ̾افزایش بیشتر میدان خارجی منجر به کاهش تراوایی مو .رسد
  .نمایدافت می GMI شده و منحنی

هاي باالتر به دلیل این است که در فرکانس GMIدر کاهش
-میرا می ˝هاي سطحی شدیداجریاندر اثر ها، حوزه حرکت دیواره

ر دهاي مغناطیسی مماندر نتیجه تنها سهم چرخش . ]٦[ شود
GMI وجود دارد.  

  
   نتیجه گیري

 به منظور Co68.15Fe4.35Si12.5B15شکل  از سیم مغناطیسی بی
 KHz250  هايدر فرکانسآسا مغناطوامپدانس غولگیري اثر اندازه

حسب میدان مغناطیسی یکنواخت بر  MHz16 و MHz1 و
 .اعمالی استفاده شده است

شود رفتار امپدانس مواد با اعمال میدان که مشاهده میهمانطور 
یابد که در مغناطیسی پس از یک روند افزایشی، کاهش می

  .هاي مختلف، این بیشبنه امپدانس متفاوت است فرکانس
ز تغییرات ناشی ا ˝اساسا GMIدر ناحیه فرکانسی بررسی شده، 

عمق نفوذ مغناطیسی است که به دلیل تغییرات شدید تراوایی 
دان مغناطیسی ایستا به وجود آمده ثر در اثر یک می̾مغناطیسی مو

  .است
ها توسط گیري شده، حرکت دیواره حوزهاي اندازهدر فرکانس

هاي ممانهاي سطحی کاهش یافته و تنها چرخش جریان
  .  است GMIمسئول اثر  مغناطیسی
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