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 الیه نشانی شده به روش الکتروشیمیایی  NiFeMo/Cuبر امپدانس مغناطیسی میکروتیوپ  pHاثر 
  مجید، قناعت شعار ؛  سمانه، کلهر

 تهران، اوین دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پالسما،، آزمایشگاه نانومغناطیس                                             

 

 چکیده
بر روی  2-6 در گستره  pHدر این راستا اثر .شد ومتر به روش الکتروشیمیایی تهیهمیکر  671  ه سیم مسی به قطر تقریبیالیبر روی زیر NiFeMoناطیسی الیه مغ

ناطیسی الیه به شدت ، ویژگی مغناطیسی و امپدانس مغسطحیکیفیت  .مورد بررسی قرار گرفت مگاهرتز 22تا  4در بازه فرکانسی  میکروتیوپ امپدانس مغناطیسی

و  افزایش یافتمگاهرتز  64صد در فرکانس در 227به  47 امپدانس مغناطیسی از  73/6به  53/6از   pHبا افزایش که نتایج نشان داد  .الکترولیت است pHوابسته به 

 .مهای نشانده شده را داشتیکیفیت الیه کاهش شدید امپدانس و نیز کاهشدوباره   pH بیشتر با افزایش
 

The influence of pH on the magneto-impedance of electrodeposited NiFeMo/Cu 

microtubes 
 

Kalhor, Samane ; Ghanaatshoar,  Majid 

Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, G.C., Evin, 1983963113, Tehran, Iran 

 

Abstract 
 

The influence of pH on the magneto-impedance (MI) of NiFeMo microtubes was investigated. NiFeMo magnetic 

samples were prepared by electrodeposition onto copper wires with a diameter of about 176 micrometers. It 

was observed that the magneto-impedance properties of the NiFeMo microtubes were affected by the pH of the 

electrolyte. The MI ratio of NiFeMo electrodeposited microtubes were increased from 47% to 207% by 

increasing the pH to 1.75. Beyond the value of 1.75 for the pH, the quality of the electrodeposited layers was 

not perfect and the magneto-impedance response fell down substantially. 

  

PACS No  40- 85-75 
 

 قدمهم
نی بر اثر امپدانس مغناطیسی بزرگ، مغناطیسی مبتهای حسگر  

فراوانی همچون حساسیت باال و اندازه امروزه به دلیل مزایای 

سی مثل حسگر های مغناطیکوچک نسبت به انواع قدیمی حسگر

جلب کرده یچه شار توجه بیشتری به خود در اثر هال و حسگر

اگرچه اولین بار امپدانس مغناطیسی توسط هریسون در سال  .است

اثر امپدانس مغناطیسی با کار توجه به  اما ،[6] مشاهده شد 6353

 .[2] درو به گسترش نها 6334در سال و مهری پانینا 

امپدانس الکتریکی ماده نرم امپدانس مغناطیسی در حقیقت 

مغناطیسی است زمانی که در معرض میدان مغناطیسی یکنواخت 

توان  می .کندن جریان الکتریکی متناوب عبور میقرار دارد و از آ

عمق پوسته کمک مفهوم به مغناطیسی امپدانس اثر نشان داد که 

امپدانس مغناطیسی تغییرات  [.5] قابل توجیه است ،کالسیکی

 :شود  زیر تعریف میبصورت 
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مقدار بیشینه میددان خدارجی    Hmaxو  اندازه امپدانس |Z| که در آن،

 اندازه امپدانس به صورت.اعمال شده به نمونه است

(2                )                                   .    |Z|=R
2
+X

2 

 .رآکتانس نمونه است X مقاومت و R آن شود که دربیان می
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آمورف های نوارها و سیم نخستین بار در اثر امپدانس مغناطیسی

های مواد نرم مغناطیسی در شکلامروزه  .مشاهده شدمغناطیسی نرم 

های مختلف یلم نازک با استفاده از روشر و فنوا مختلف سیم،

ه نرم مغناطیسی که الی مشاهده شده است .دنشونشانی تولید میالیه

طیسی باال و نیروی نفوذپذیری مغنابا  (Ni80Fe20) پرمالوی

[. 4] مناسبی برای امپدانس مغناطیسی است گزینه وادارندگی پایین

-گیویژ که اضافه کردن مقدار کمی مولیبدن همچنین مشخص شد

 [. 3] بخشدهای مغناطیسی پرمالوی را بهبود می

نشانی با تکنیک الیه NiFeMoپ در این تحقیق به تولید میکروتیو

یمیایی یک راه الکتروشروش . تروشیمیایی پرداخته شده استالک

تم خال پیچیده احتیاج سبه سی نشانی است کهساده و ارزان الیه

عوامل  از جمله .گیردنشانی در دمای دلخواه انجام میو الیهندارد 

ترکیبات  لیت،دمای الکترو، نشانی الکتروشیمیاییثیرگذار بر الیهتأ

عبوری و مدت  جریان الکترولیت،  pHاستفاده شده در الکترولیت،

سی اثر غلظت سیت و همکارانش به برر. نشانی هستندزمان الیه

بر خواص مغناطیسی و امپدانس مغناطیسی آهن و نیکل و مولیبدن 

ولر و همکارانش همچنین  . [1] اندپرداخته NiFeMoمیکروتیوپ 

مانوئز و همکارانش به بررسی و نشانی، ان الیهمدت زمبه بررسی 

غناطیسی این میکروتیوپ چگالی جریان عبوری بر امپدانس م

بر امپدانس مغناطیسی تاکنون  pHرغم اثر علی[. 8و7] پرداختند

در این تحقیق به . بر این ماده نشده است pHبه اثر  توجه کافی

 .ایماختهپرد  NiFeMo/Cuامپدانس محلول بر  pHاثر بررسی 

 

 بخش تجربی
نشانی الکتروشیمیایی از یک سلول سه الکترودی به منظور الیه     

نقره کلرید به عنوان الکترود /استفاده شده است که الکترود نقره

مرجع و الکترود استیل به عنوان الکترود مقابل و سیم مسی به 

سیم مسی با قطر  .عنوان الکترود کار به کار گرفته شده است

متر ابتدا به دقت با استفاده از استون و میکرو 671قریبی ت

 ،آلودگی از سطح زیر اسیدکلریدریک به منظور برداشتن هر گونه

 .اندآورده شده 6 در جدولمحلول الکترولیت ترکیبات  .شسته شد

الکترولیت  pH ترکیبات الکترولیت درون آب مقطر حل شدند و

 KOHاز  pH و افزایشسپس برای کاهش . تنظیم شد 33/6روی 

به روش جریان ثابت با عبور  نشانیالیه. استفاده شد HClو 

A/dmجریان
2
و در دمای  ZCM 761بوسیله کولومتر از سیم  4/5  

میکرومتر روی سیم الیه  3حدود انجام شد، به صورتی که اتاق 

 .نشانده شود

گیری امپدانس مغناطیسی از یک چیدمان به منظور اندازه

جریان  مترمیلی 52اهی استفاده شد که به نمونه به طول آزمایشگ

-می مگاهرتز اعمال 22تا  4فرکانسی آمپر در بازه میلی 3/3متناوب 

داده  قرار سیملوله مستقیمیسی اطمغننمونه در معرض میدان  .کند

 222تا  -222 ای ازر آن میدان مغناطیسی به صورت پلهشد که د

طبق  هر پله امپدانس نمونه با ثبت ولتاژدر  .یابدافزایش می اورستد

جریان  Iولتاژ دو سر نمونه و  V که در آنثبت شد   5رابطه

 :عبوری از نمونه است

  (5)                                                              .Z=V/I    

صد آن از رایانه استفاده شده به منظور ثبت امپدانس و محاسبه در

 .[62 ،3] است

 

 و بحث ایجنت
ثیرگذار بر امپدانس مغناطیسی یکی از پارامترهای مهم تأ    

 pHبه منظور بررسی اثر و لذا  ،[5] ضخامت الیه نشانده شده است

در این کار سعی کردیم  .گه داشته شودپارامتر ضخامت باید ثابت ن 

بدین  .ر ثابت نگه داریممیکرومت 3ه را ضخامت الیه نشانده شد

در صورتی  ده دقیقه طول کشید، =pH 33/6 در نشانیر الیهمنظو

به پنج دقیقه کاهش یافت که نشان  =pH 73/6که این زمان برای

 .بیشتر است =pH 73/6نشانی در دهد سرعت الیهمی
 .دهنده الکترولیتترکیبات تشکیل:  6جدول
 ترکیبات غلظت

         gl- 4 FeSo4.6H2O 

     gl-1 06 NiSo4.7 H2O 

       gl-12 Na2MoO4.2H2O 

       gl-106 NaCl 

      gl-101 سیتریک اسید 

       gl-13 ینساخار 
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 .73/6 تا pH 53/6مگاهرتز برای مقادیر  64در فرکانس  GMIمنحنی  :6ل شک

 

های مختلف در pHنمودار امپدانس مغناطیسی در  6 در شکل

این شکل در . است تز با هم مقایسه شدهمگاهر 64فرکانس 

  (AGMI)منحنی امپدانس مغناطیسی غیر متقارنمشخص است که 

های حسگرمغناطیسی غیر متقارن در تولید  از اثر امپدانس .است

بر پاسخ  pHاز طرف دیگر اثر  .[66] می شودنسل جدید استفاده 

بر روی سرعت رشد الیه و   pH.شودامپدانسی به روشنی دیده می

  pHهمچنین. متوسط ذرات نشانده شده تاثیر داردهمچنین اندازه 

کند که به تبع آن شده را دستخوش تغییر مینشاندهدرصد عناصر 

چون  .[62]کند نیروی وادارندگی و پذیرفتاری مغناطیسی تغییر می

 ،امپدانس مغناطیسی به نرم بودن مغناطیسی ماده کامال وابسته است

 pH درنتیجه. کندیر میلذا درصد امپدانس مغناطیسی نیز تغی

نشانی فاکتور مهمی است که باید در نظر گرفته الکترولیت برای الیه

 .شود

های pHبیشینه امپدانس مغناطیسی در  2 در شکلبرای مقایسه بهتر 

 .شده است مگاهرتز ترسیم 22اهرتز تا مگ 4مختلف در فرکانس

افزایش شدید  =pH 73/6 در شود،مالحظه میطور که همان

زیاد  کاهش نسبتاً  =pH 53/6 همچنین درمپدانس مغناطیسی و ا

 افزایش شدید امپدانس مغناطیسی در .داریمرا امپدانس مغناطیسی 

73/6 pH=  به معنی افزایش امپدانس مغناطیسی درpH های باالتر

به علت  نشانیتوزیع الیه 73/6باالتر از  pHدر بلکه نیست، 

الزم به توضیح  .غیر یکنواخت بود کامالًنشانی سرعت باالی الیه

نشانی و ت الیهبه منظور کاهش سرع 2باالتر از  pHاست که در 

نشانی مطلوب چگالی جریان عبوری از نمونه در داشتن توزیع الیه

اما باز به کیفیت مطلوب نرسیدیم و دادیم،  نشانی را تغییرهحین الی

این امر  .شتیمهمچنان درصد امپدانس مغناطیسی بسیار پایینی دا

  .محلول است pHدو کمیت جریان و  دهنده استقالل نسبی نشان
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تا  pH 53/6مگاهرتز در  22تا  4در فرکانس GMI مقادیر بیشینه  :2 کلش

73/6. 
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 .=73/6pH مگاهرتز در 22تا  1در فرکانس  GMIمنحنی  :5کلش

 

به دلیل کاهش شدید امپدانس  53/6پایینتر از  pHهمچنین 

 .اطیسی مورد بررسی قرار نگرفتمغن

انتقدال   =pH 73/6پدیدده قابدل مشداهده در     5با توجه بده شدکل   

به دوقله بدا افدزایش فرکدانس    قله تکمنحنی امپدانس مغناطیسی از 

ها این تغییر مشاهده نشد و در تمامی فرکانسدها  pHدر سایر  .است

-تدک  امپدانس مغناطیسی منحنی .ای داشتیمقله منحنی امپدانس دو

دهنده متمایل موازی بدودن محدور آسدان مغناطیسدی بده       قله نشان

انگردی مغناطیسی طولی غلبده  سوی محور سیم است؛ یعنی ناهمس

کل منحندی  با افزایش زاویه بین محور آسان و محور سدیم شد   .دارد

-نی دوقلده منح .کندقله تغییر میقله به دوامپدانس مغناطیسی از تک

-انگردی پیرامحوری در نمونده و جهدت  سدهنده غلبه ناهمای نشان

پدیده تغییر از  .گیری نواحی مغناطیسی در جهت پیرامحوری است

یش مربدو  بده افدزا   قله با افدزایش فرکدانس   قله به دووضعیت تک

 می شود های باالتردیواره نواحی مغناطیسی در فرکانس گیرافتادگی

اعدث  افدزایش فرکدانس ب   مشاهده شده است که  5در شکل  [.65]

ی هدا های حوزهعموال هم حرکت دیوارهم .شودمی کاهش امپدانس

هددای مغناطیسددی در نفوذپددذیری  مغناطیسددی و هددم دوران ممددان 

یعنی فرکانسی کده  زیر فرکانس واهلش،  در. مغناطیسی نقش دارند

 1در اینجدا حددود   ) امپدانس مغناطیسی بده ازای آن بیشدینه اسدت   

-دیوارهجایی بهجااطش توسط ، سهم غالب در فرآیند مغن(مگاهرتز

بیشدتر از فرکدانس    بده مقدادیر   با افزایش فرکانس. شودها انجام می

های مغناطیسی بر اثر جریان ادی میدرا شدده   حرکت دیوارهواهلش، 

-ه علت کاهش سریع سدهم جدا  ب .دشولب میاها غچرخش ممان و

 ها در فرایند مغناطش، نفوذپذیری مغناطیسی کاهش وجایی دیوارهب

 .یابدامپدانس مغناطیسی کاهش می آن در پی

باید یادآوری کنیم که با افزایش فرکانس، عمق نفوذ کاهش یافته  

ها در پاسخ امپدانسی بیشتر تر الیهاست و لذا نقش بخش بیرونی

های مغناطیسی در در نتیجه، گیرافتادگی بیشتر دیواره. شده است

های سطح و وارینزدیکی سطح میکروتیوپ به علت وجود ناهم

های حاصل از تماس با محیط خارجی کامالً قابل نیز ناخالصی

های pHها به ازای این موضوع با کاهش کیفیت الیه. توجیه است

 .  در توافق است 73/6بیشتر از 

 

 نتیجه گیری
میکرومتر  3به قطر تقریبی  NiFeMoدر این مقاله الیه مغناطیسی 

وش میکرومتر به ر 671 ریبیتق بر روی زیرالیه مس با قطر

ی منحنالکترولیت بر روی  pHاثر الکتروشیمیایی نشانده شد و 

  pHافزایش نشان داد که با نتایج  .امپدانس مغناطیسی بررسی شد

اما . کندافزایش پیدا میامپدانس مغناطیسی در یک بازه معین، 

 و در نتیجههای نشانده شده الیهکاهش کیفیت ، pHافزایش بیشتر 

 .را به دنبال داردکاهش شدید امپدانس 
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