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 چكیده
ًطاى  XRDّای ( تِ رٍش سراهیه تْیِ ضذ. تررسی=5/0 ،25/0 ،0/0x)  BixY3-xFe5O12پَدرّای گارًت ایتریَم تا فرهَل ساختاری در ایي تحمیك 

ًتایج اًجام ضذُ است.  SEMّا تا استفادُ از آًالیس یاتذ. ّوچٌیي تررسی ریخت ضٌاسی ًوًَِدّذ تا افسایص غلظت تیسوَت ثاتت ضثىِ افسایص هیهی
 یاتذ. واّص هی xهمذار دّذ هغٌاطص اضثاع تا افسایص ًطاى هی VSMحاصل از 
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Abstract  

 
 

In this study, Bi-YIG powders with a nomerial composition of BixY3-xFe5O12 (x= 0.0, 0.25, 0.5) were 

prepared through the ceramic method. The samples have been investigated for their structure and 

magnetic properties in detail. X-Ray diffraction (XRD) patterns show that the lattice constant 

increases as oncentration of Bi increases. The morphology of samples structure was identified by 

scanning electron microscope (SEM). Vibrating sample magnetometer (VSM) showed that there is 

decrease in total saturation magnetization as Bi concentration increases. 

 

 

 

  قدمهم
 گرفتِ لرار هحممیي تَجِ هَرد گستردُ وارتردّای ٍ تفرد هٌحصر خَاظ تذلیل آّي گارًت یرخا سالْای در

 یّاُستگاد ٍ یسهّاد ساخت در ٍ اٍلتراسًَیههایىرٍٍیَ،  دستگاّْای در ترویة ایي از استفادُ .]1[است

 پٌْای ٍ تٌگص هغٌاطَ ضثىِ، ثاتت هاًٌذ ّا گارًت خَاظ از ترخی. ]2،1[ضَدهی هطاّذُ ریًوایصگرهغٌاطًََ

  رساختا در تتیسوَ ىضذ ٍارد. ]1[وٌذ تغییر آى در ّایَى سازی جاًطیي تا تَاًذهی فرٍهغٌاطیس رزًٍاًس خطی
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 خاصیت دىتر تاال در ضگرفیثرا ٍ ضَدهی وَری دهای افسایص تاعث م،یتریَا ُجایگا در آى جاًطاًی ٍ  ًترگا

 جاًطاًی اثر هطالعِ ٍ تیسوَتی آّي ایتریَم پَدرّای ساخت اصلی، ّذف تحمیك ایي در. ]3،4[دارد رادیفا چرخص

  .تاضذهی ًوًَِ هغٌاطیسی خاصیت تررسی ٍ ساختار در تیسوَت یَى

 
 

 روش آزمایص
ّی گاـهایطآز یِـلیاد اٍَـهاز  =0/0x، 25/0، 5/0 همادیر ترای  BixY3-xFe5O12هٌظَر ساخت ترویة  تِ

 تا ىلوان آرـه روتـض تَالـهحص از (Bi2O3) توَـتیس (،Fe2O3) يـّآ (،Y2O3)مَـیتریای وسیذّاااهلـض

-ساعت آسیاب ضذ. سپس ًوًَِ 2گردیذ. هخلَط اٍلیِ تِ هذت  دُستفاتِ ًسثت هٌاسة ا  صذدر 99 للاحذ ظخلَ

هٌظَر عولیات ولسیٌِ ضذى در وَرُ لرار ساعت تِ 3تِ هذت  1300در دهای  =0/0x، 25/0، 5/0 همادیرّای تا 

ّای ولسیٌِ ضذُ سثس تَد ٍ تا افسایص تَد. رًگ ًوًَِ 5ّا هعادل گرفتٌذ. سرعت گرم وردى در توام ًوًَِ

حاصل، از  ضذ. جْت تررسی تحَالت فازی ٍ تررسی خَاظ هغٌاطیسی ًوًَِتر هتوایل هیتِ رًگ سثس تیرُ xهمادیر 

 استفادُ گردیذ.  XRD، SEM  ٍVSMّای آًالیس

 

 بررسی طیف پراش پرتو ایكس
 

دّذ. ًتایج ًطاى هی  =0/0x، 25/0، 5/0را ترای همادیر هختلف  BixY3-xFe5O12ّای ًوًَِ XRD(طیف 1ضىل)

 تا گرٍُ ساختار هىعثی هروسداردارای ّا حاصل از طیف پراش پرتَ ایىس تیاًگر ایي است وِ تواهی ًوًَِ

 .تاضٌذهی 
 

 

 

 

 
 

 =0/0x، 25/0، 5/0ترای همادیر هختلف   BixY3-xFe5O12ّای ًوًَِ XRD: طیف 1ضىل 
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وِ ولیِ افسایص پیذا وردُ است. تا تَجِ تِ ایي Biّا تا افسایص دّذ وِ ضذت ولیِ پیه( ّوچٌیي ًطاى هی1ضىل )

 .ًسثت داد xتَاى ایي افسایص را تِ واّص دهای سٌتس تا افسایص همذار یاًذ، هّا در یه دهای یىساى ساختِ ضذًُوًَِ

تا افسایص  1تاضذ. طثك لاًَى ٍگاردهی Bi(هٌحٌی هرتَط تِ تغییرات ثاتت ضثىِ تر حسة تاتعی از غلظت 2ضىل )

علت تسرگتر تَدى یاتذ. ایي افسایص تِافسایص هی Å 329/12تِ Å 363/12 ثاتت ضثىِ از همذار 5/0تِ  0از  xهمذار 

Biضعاع یَى جاًطیي ضذُ 
3+  (Å 132/1 ًِسثت ت )Y

3+ (Å016/1 ٍ ِلاتل تَجیِ است. ّویٌطَر افسایص ثاتت ضثى )

درٍى ساختار گارًت لرار  Biّای دّذ وِ اتنسوت زٍایای وَچىتر در اثر افسایص غلظت تیسوَت ًطاى هیاًتمال تِ

 . ]5[اًذگرفتِ

 

 
 Biبه تغییرات ثابت شبکه بر حسب تابعی از غلظت : منحنی مربوط 2شکل 

 

 

 ًاًَهتر تذست آهذ. 110-150ستفادُ از راتطِ ضرر در هحذٍدُ ّا تا اّا ترای تواهی ًوًَِهتَسط اًذازُ ریس تلَرن

( 3) ضىل در وِ است ضذُ تأییذ EDAX آًالیس تَسط ّاًوًَِ توام ترای Y، Bi ٍ Fe استَویَهتری ترویة ّوچٌیي

 .ضَدهی ّذُهطا

 
 گارنت ایتریوم آالیش شده با بیسموت (b)گارنت ایتریوم و  (a)های مربوط به نمونه EDAX: آنالیس 3شکل 

                                                 
 Vegard’s law 
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 SEMبررسی تصاویر حاصل از میكروسكوپ الكترونی روبطی 
 

ّا ّا حاوی از آى است وِ اًذازُ داًِتاضذ. تررسیهی =0x=  ٍ5/0 xّای هرتَط تِ ًوًَِ SEM( تصاٍیر 4ضىل )

تَاى تِ ًمص ایي رضذ ررات را هییاتذ اها ضىل ررات تغییر چٌذاًی ًذارد. افسایص هی 5/0تِ  0از  xهمذار تا افسایص 

Bi .در واّص دهای سٌتس هرتثط داًست 
 

 
 

 

 
 

 =5/0x( bو ) =0x(aهای )مربوط به نمونه SEM: تصویر 4شکل

 

 VSM بررسی
 

 از تاتعی حسة تر را اتاق دهای در VSM دستگاُ تَسیلِ ضذُ گیریاًذازُ پسواًذ ٍ اضثاع هغٌاطص ًوَدار( 5) ىلض

Bi  همذار  افسایص وِ است آى از حاوی ّاتررسی. دّذهی ًطاى ّاًوًَِ تواهی ترایx هٌجر را اضثاع هغٌاطص واّص 

Bi جاًطاًی از ًاضی چگالی افسایص تذلیل ایي ٍ ضَدهی
 یافتِ واّص پسواًذ x همذار افسایص تا ّوچٌیي. تاضذهی +3

 ضذُ هحاسثِ همادیر ًیس( 1) جذٍل. تاضذهی Bi0.25Y2.75Fe5O12 ًوًَِ تِ هرتَط پسواًذ همذار ووتریي تطَریىِ است

 را x;  0/0 ،25/0 ،5/0 همادیر  ترای BixY3-xFe5O12 ًوًَِ ضذُ گیریاًذازُ هغٌاطیسی همادیر ّویٌطَر ٍ ضثىِ ثاتت

 .دّذهی ًطاى
 

 
 

 ّای هختلف تیسوَتتر حسة غلظت VSMگیری ضذُ تَسیلِ : ًوَدار هرتَط تِ هغٌاطص اضثاع ٍ پسواًذ هغٌاطیسی اًذاز5ُضىل
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 =0/0x، 25/0، 5/0برای  BixY3-xFe5O12گیری شده نمونه مقادیر محاسبه شده ثابت شبکه و مقادیر مغناطیسی اندازه: 1جدول 
 

 
 

 نتیجه گیری
پَدرّای گارًت ایتریَم آالیص ضذُ تا تیسوَت تِ رٍش سراهیىی ساختِ ضذ. ًتایج حاصل از پراش پرتَ ایىس یه 

ثاتت ضثىِ از  5/0تِ  0از  xدّذ. تا افسایص همذار را ًطاى هی تا گرٍُ  ساختواى هىعثی هروسدار

ضىل ررات  Biدّذ وِ تا تغییر غلظت ًطاى هی SEMّای ذ. تررسییاتافسایص هی Å 329/12تِ Å 363/12همذار 

هطاّذُ ضذ وِ افسایص   VSMهاًذ. در ًْایت تا تررسی هغٌاطیسی حاصل از دستگاُ تطَر ًسثی تذٍى تغییر تالی هی

Bi ضَد ٍ ایي تذلیل افسایص چگالی ًاضی از جاًطاًیواّص هغٌاطص اضثاع را هٌجر هی Biغلظت 
تاضذ. هی +3

ضذت واّص یافتِ است تطَریىِ ووتریي همذار پسواًذ هرتَط تِ ًوًَِ ، پسواًذ تِ xّوچٌیي تا افسایص همذار 

Bi0.25Y2.75Fe5O12 تاضذ.هی 
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