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چکیذه
دس ایي پظٍّؾ الیِ ّبی ًبصک ًبًَکبهپَصیت پلی ٍیٌیل الکل ثب ًبًَرسات اکؼیذ کجبلت ثش سٍی صیشالیِّبی ؿیـِای ثِ سٍؽ الیِ ًـبًی
ُ اًذاص،STM ، ٍ تصَیشثشداسی هیکشٍػکَح الکتشًٍی تًَلیX َ هـخصِ یبثی ػبختبسی ًوًَِّب ثب اػتفبدُ اص پشاؽ پشت.چشخـی تْیِ ؿذًذ
-ُ ّوچٌیي اًذاص. افضایؾ یبفت، ػالٍُ ثشایي هیضاى ًبّوَاسی ػطح ثب افضایؾ تؼذاد الیِّب. ّوِ ًوًَِّب آهَسف ّؼتٌذ.گیشی ٍ هطبلؼِ ؿذًذ
 ایي. اثش فبسادُ ًیض دس ًوًَِّب اًذاصُ گیشی ؿذ. جزة ًَسی ًیض ثیـتش هیؿَد، ًـبى داد کِ ثب افضایؾ تؼذاد الیِّبUv-vis گیشی طیف
.اًذاصُ گیشیّب ًـبى داد کِ افضایؾ ضخبهت الیِّب هقذاس چشخؾ فبسادُ سا افضایؾ هیدّذ

Abstract
In this research thin films of Poly Vinyl Alcohol-Cobalt oxide nanocomposites were provided
on a typical glass substrate using spin coating method. Structural properties were measured
and investigated by using XRD and STM techniques. All thin films had amorphous structure. In
addition, the rate of surface roughness samples was increased by increasing layers. Also Uv-vis
spectra of samples showed that by increasing the thickness of layers, the optical absorbance
increased. The Faraday Effect of samples was measured. The results showed that by increasing
the thickness of layers, the Faraday rotation increased.
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هقذهه
ًبًَػبختبسّبی اکؼیذّبی فلضات ٍاػط هبًٌذ  Co3O4ثاب داؿاتي ٍیظگایّابیی الکتشیکای ،اپتیکای ،هکابًیکی ٍ
هغٌبطیؼی کبهال هتوبیض اص ؿکل کپِایـبى هَسد تَجِ ثؼیبسی ّؼاتٌذ .اکؼایذ کجبلات کبسثشدّابی فشاٍاًای دس صهیٌاِ
الکتشٍدّب ،کبتبلیؼتّب ،حؼگشّبی حبلت جبهذ ،هٌبثغ رخیشُ اًشطی ٍ هَاد هغٌبطیؼی داسد .کبهپَصیتّبی ًابًَرسات
اکؼیذ کجبلت ثب اًَاع پلیوشّب ،اًتخبةّبی هٌبػجی ثشای قطؼبت گًَبگَى هبًٌذ قطؼبت الکتشیکی ،اپتیکای ٍ هغٌبطیؼای
ّؼتٌذ.]5-1[ .
ایي تشکیت ثِ سٍؽّبی گًَبگًَی هبًٌذ جبیگزاسی ثخبس ؿیویبیی ،ػل-طلّ ،یذسٍتشهبل ػبختِ ؿذُ اػت [.]8-6
دس ایي پظٍّؾً ،بًَکبهپَصیتّبی ًبًَرسات اکؼیذ کجبلت دس هبتشیغ پلیوشی پلی ٍیٌیل الکل ،PVA ،ثاِ سٍؽ الیاِ
ًـبًی چشخـی تْیِ ؿذُ ٍ ٍیظگیّبی ػبختبسی ٍ هغٌبطًََسی آًْب هطبلؼِ ؿذُ اػت.

هراحل تجربی
ثشای ػبخت ًوًَِّب اص پلیوش  PVAثب ٍصى هَلکَلی ( )14500gr/molثب دسصذ ّیذسٍلیضؿذگی  %98اػتفبدُ
ؿذ .ثشای تْیِ هبتشیغ پلیوشی هقذاس  12/5گشم پلیوش  PVAثِ  100هیلی لیتش آة دیًَیضُ افضٍدُ ٍ هحلَل حبصل دس
حوبم سٍغي ثب دهبی  60دسجِ ثِ هذت  24ػبػت ّن صدُ ؿذ تب هحلَلی ّوگي ثذػت آیذ .دس هشحلِ ثؼذ  0/75گشم
اص ًبًَ رسات اکؼیذ کجبلت ،Co3O4 ،ثب اًذاصُ داًِّب ثیي  10تب ً 30بًَهتش ثِ هحلَل اضبفِ ؿذ.
ثشای یکٌَاختی ثیـتش هحلَل ثذػت آهذُ ثِ هذت  2ػبػت دس دػتگبُ اٍلتشاػًَذ قشاس گشفت ٍ ػپغ ثِ هذت 5
دقیقِ ػبًتشیفَط ؿذ تب هحلَلی هٌبػت الیِ ًـبًی ثِ دػت آیذ.
الیِّب ثِ سٍؽ الیِ ًـبًی چشخـی ثش سٍی صیشالیِ ؿیـِ ای ًـبًذُ ؿذًذ .ثشای اًجبم ایي کبس دس ّش هشحلِ  3هیلی
هَل اص هحلَل آهبدُ ؿذُ ثش سٍی صیشالیِ چکبًذُ ؿذً .وًَِّبی هختلف ثب تغییش پبساهتشّبی الیِ ًـبًی؛ (ػشػت
چشخؾ دػتگبُ ،هذت صهبى الیِ ًـبًی ٍ تؼذاد الیِّب) تْیِ ؿذًذً .بم ّش ًوًَِ ٍ پبساهتشّبی الیِ ًـبًی ّش یک دس
جذٍل  1آٍسدُ ؿذُ اًذ.
پغ اص ػبخت الیِّب ،الگَّبی پشاؽ پشتَ  ،Xطیفّبی جزثی  ٍ Uv-visتصبٍیش ً STMوًَِّب تْیِ ؿذًذ .ثشای
اًذاصُ گیشی چشخؾ فبسادُ ًوًَِّب اص ًَس لیضس ّلیَم ًئَى اػتفبدُ ؿذ.
الگَی پشاؽ اص ػبختبس ثلَسی ًوًَِّب پیؾ ٍ پغ اص ػوتدّی ،دس دهبی اتبق ٍ ثِ سٍؽ هؼوَل پاشاؽ پشتاَ  Xاص
پَدس ٍ ثب تبثؾ  Cu_Kαثشسػای ؿاذًذ.
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جذول  :1پاراهترهای الیه نطانی نوونههای هختلف نانو ررات اکسیذ کبالت در هاتریس PVA

نام
A
B
C
A
B

تعذاد الیه
1
1
1
0
0

زهاى )(min
1
1
1
0
0

چرخص)(rev/min
0333
0333
0333
0333
0333

نتایج و بحث
ًوَداس طیف ػجَسی ًوًَِّب دس ؿکل  1آٍسدُ ؿذُ اػت .دیذُ هی ؿَد کِ ػجَس دس تک الیِ ( Bیؼٌی ًوًَِ ای کِ
ؿبهل یک تک الیِ ثَدُ ٍ ثب ػشػت چشخؾ  4000دٍس ثش دقیقِ تْیِ ؿذُ اػت) ثیـتشیي هقذاس خَد سا داؿتِ ٍ
ثیـتش اص  90%ػجَس سا ًـبى هی دّذ .ثشای ًوًَِّبی تک الیِ  Cٍ Aػجَس ثبالتش اص  80%هـبّذُ هی ؿَد ٍ تقشیجبً
سفتبس دس ّش ػِ ًوًَِ یکؼبى اػت .ثب افضایؾ تؼذاد الیِّب ثِ  4الیِ ػجَس کبّؾ یبفتِ ٍ ثِ  70%هی سػذ .ػلت
کبّؾ ػجَس دس ایي ًوًَِّب ،افضایؾ تؼذاد الیِّب هی ثبؿذ کِ ًبؿی اص افضایؾ پشاکٌذگی ػطح ،ثِ خبطش ثیـتش ثَدى
ضخبهت ٍ ّوچٌیي ًبیکٌَاختی ثیـتش دس ػطَح ایي الیِّب هی ثبؿذ.
اثش ػشػت چشخؾ دػتگبُ دس ٌّگبم آهبدُ ػبصی ًوًَِّب سا ًیض هی تَاى ثب هقبیؼِ طیف ػجَسی دٍ ًوًَِ 'B' ٍ A
ثشسػی کشد .دس ؿکل  1دیذُ هی ؿَد کِ ػجَس دس ًوًَِ ' Aکوتش اص ًوًَِ ' Bهی ثبؿذ.

ضکل  .1طیف عبور اپتیکی نانوکاهپوزیتهای اکسیذ کبالت_ PVAبا هطخصات الیه نطانی هتفاوت.

الگَی پشاؽ پشتَ  Xثشای دٍ ًوًَِ ( Aتک الیِ) ٍ'( Aچْبس الیِ) تْیِ ؿذ .ایي الگَّب دس ؿکل  2اسائِ ؿذُاًذ.
ثشای ًوًَِ ّ Aیچ قلِ ٍاضحی هـبّذُ ًوی ؿَد ٍ ًوًَِ کبهال آهَسف اػت .اهب دس الگَی پشاؽ ًوًَِ ' Aدیذُ
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ؿکل  -5اًذاصُ رسات ثشای ًوًَِ A

ؿکل  -6اًذاصُ رسات ثشای ًوًَِ 'A

ثشای اًذاصُ گیشی هیضاى چشخؾ فبسادُ اص ًَس قطجیذُ لیضس اػتفبدُ ؿذً .وًَِ ثِ کوک یک گیشُ ثش سٍی پبیِ ای اػتَاس
ؿذُ ٍ ثیي دٍ قطت آّيسثبی اکتشیکی گزاؿتِ ؿذ ثِ گًَِای کِ هیذاى هغٌبطیؼی دس ساػتبی هحَس آّي ٍ ػوَد ثش
ػطح ًوًَِ ایجبد ؿَد.
ثب اػتفبدُ اص یک هٌجغ تغزیِ ثب جشیبى هتغیش ٍ آهپشػٌج حؼبع دیجیتبلی ،جشیبى اص صفش تب یک آهپش افضایؾ دادُ ؿذ ٍ
ؿذت هیذاى هغٌبطیؼی ثب دػتگبُ گبٍع هتش اًذاصُ گیشی ؿذ .هیضاى چشخؾ قطجؾ ًَس ثب اػتفبدُ اص دٍ قطجـگش ٍ ثِ
کبسگیشی ساثطِ هبلَع ثِ دػت آهذ.
ؿکلّبی  8 ٍ 7هیضاى چشخؾ فبسادُ سا دس هیذاىّبی هتفبٍت ثشای دٍ ًوًَِ ً A' ٍ Aـبى هیدٌّذً .وَداس اص ؿکل
 7هقذاس چشخؾ حذٍد  0/03دسجِ ثشای ًوًَِ  Aاًذاصُگیشی ؿذ .ؿکل  8ایي هیضاى سا ثشای ًوًَِ ' 0/3 ،Aدسجِ
ًـبى هیدّذ .ػالٍُ ثش ایي سفتبس الیِّب دس هیذاى هغٌبطیؼی کبهال هٌظن اػت.

ضکل  .8هیساى چرخص فارادی برای نوونه

ضکل  .7هیساى چرخص فارادی برای نوونه A
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ًوًَِّبی تک الیِ ٍ چْبسالیِای اص ًبًَرسات کجبلت دس هبتشیغ پلیوشی پلی ٍیٌیل الکل ثِ سٍؽ الیِ ًـبًی چشخـی
ِ ثشسػیّبی طیف ًَسی ایي ًوًَِ ّب ًـبى داد کِ افضایؾ تؼذاد الیِّب ٍ ػشػت چشخؾ دػتگبُ الی.تْیِ ؿذًذ
 ثشسػی تصبٍیش گشفتِ ؿذُ ثب.ًـبًی ثبػث افضایؾ جزة ًَسی ًوًَِّب ٍ دس ًتیجِ ثْجَد کیفیت آًْب هیگشدد
ُ هطبلؼِ اثش فبساد. ًـبى داد کِ افضایؾ تؼذاد الیِّب ثبػث افضایؾ ًبیکٌَاختی ػطح هیگشددSTM هیکشٍػکَح
.ًـبى داد کِ افضایؾ ضخبهت الیِ ّب ثبػث افضایؾ هقذاس چشخؾ فبسادُ هی گشدد
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