اثر  Coدر مغناطومقاومت نانوساختارهای Ni-Cu/Cu
مرجانه جعفری فشارکی*| محمدرضا جاللی
گروه فیزیک ،دانشگاه پیام نور استان اصفهان

چكیده :در این پژوهش ،چندالیهایهای  Ni-Cu/Cuاز الکتروليت تک حمام سولفات/سولفاميت با استفاده از روش الکتروانباشت از دو محلول
خالص (بدون  )Coو ناخالص (با  0/2درصد  )Coدر مد گالوانواستات-پتانسيواستات در پتانسيل انباشت بهينه شده  Cuتهيه شد .اندازهگيریهای
مغناطومقاومت در دمای اتاق برای چندالیهایهای  Ni-Cu/Cuبهعنوان تابعی از ضخامت الیهی غيرمغناطيس ( )Cuبرای هر دو الکتروليت خالص
و ناخالص انجام شد .منحنیهای مغناطو مقاومت حاکی از مغناطومقاومت ناهمسانگرد برای چندالیهایها در الکتروليت خالص و مغناطومقاومت
بزرگ برای چندالیهایها در الکتروليت ناخالص بود ،طوری که بيشينهی مقدار مغناطو مقاومت برای چندالیهای  Ni-Cu/Cuبا ضخامت
 ۳nm/4/2nmبه دست آمد .بررسی ساختاری چندالیهایها توسط الگوی پراش پرتو ایکس انجام شد .الگوی پراش پرتو ایکس حضور قلههای
ماهوارهای که داللت بر وجود ساختار ابرشبکهای بود را ،تأیيد کرد .ضخامت اسمی چندالیهایها ( )Λnominalبا ضخامت حاصل از الگوی پراش پرتو
ایکس ( )ΛXRDمقایسه شد که همخوانی قابل توجهی داشت .ریختشناسی نمونهها با استفاده از ميکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد که داللت
بر یکنواختی انباشت در حين فرایند الیهنشانی داشت .در نهایت مغناطش نمونهها نيز با استفاده از مغناطوسنج نمونه مرتعش بررسی شد .نتایج نشان
داد با کاهش ضخامت الیهی غيرمغناطيس ) (Cuوادارندگی کاهش و مغناطش اشباع افزایش مییابد.
واژگان کلیدی :چندالیهای  ،Ni-Cu/Cuمغناطومقاومت ناهمسانگرد ،مغناطومقاومت بزرگ ،قلههای ماهوارهای.
M.Jafari.Fesharaki@pnu.ac.ir

 -۱مقدمه
ساختارهای متشکل از الیههای متناوب فلزات فرومغناطيس و
غيرمغناطيس به دليل ویژگیهای قابل توجه و کاربردهای عملی
زیاد به شدت در دهههای اخير مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته
است .دليل اصلی مطالعهی چنين ساختارهایی اساساً مشاهدهی اثر
مغناطو مقاومت بزرگ ) (GMRدر آنها است [ .]۱کاربرد
گستردهی چندالیهایهای  GMRدر صنعت ذخيرهی اطالعات،
حسگرهای مغناطيسی  ]2[ GMRبرای مصارف صنعتی ،کارگاهی،
خانگی در ابزارهای نوین ثبت اطالعات مانند لپتاپها ،سختافزار
کامپيوتر ،ميکروالکترونيک ،ضبط موسيقی  ،MP3قطعات ویدیوئی،
پخش کنندههای قابل حمل [ ]۳است .در این راستا اطمينان از
پایداری چندالیهایها و عملکرد دستگاه امری ضروریست.
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 GMRمبتنی بر دانش جدیدی موسوم به اسپينترونيک است.
اسپينترونيک بر خالف الکترونيک سنتی تنها متکی بر بار
الکترونها و حفرهها نيست ،بلکه از اسپين الکترون که یک خاصيت
کوانتومی است ،نشأت میگيرد .مقاومت الکتریکی یک مادهی
مغناطيده به جهت اسپين الکترونهای عبوری از آن بستگی دارد.
اگر جهت اسپين الکترون با جهت مغناطش ماده یکی باشد،
الکترون به راحتی از آن عبور میکند ،اما در صورتی که این دو در
خالف جهت یکدیگر باشند ،الکترون با مقاومت بيشتری مواجه
خواهد شد .نسبت مغناطو مقاومت ) (MRبه صورت [:]4
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تاریخ دریافت ۱۳۹8/04/۱6 :
تاریخ پذیرش ۱۳۹8/07/22 :

) (RH −R0

=

∆R

()۱
تعریف میشود که بهطور معمول با درصد بيان میشود.
) R0=R(H=0مقاومت در غياب ميدان مغناطيسی و )RH=R(H
مقاومت در حضور ميدان مغناطيسی است .مغناطو مقاومت طولی
) (LMRو مغناطو مقاومت عرضی ) (TMRبه ترتيب با به
کارگيری ميدان مغناطيسی در راستای موازی و عمود بر جریان
اندازهگيری میشوند و قاومت ناهمسانگرد ) (AMRبه صورت [:]4
|AMR = |LMR − TMR
() 2
تعریف میشود .از طرفی کشف  GMRیکی از دستاوردهای مهم
در نانو فيزیک است .زیرا این اثر در چندالیهایهایی ظاهر میشود
که ضخامت هر کدام از این الیهها تنها چند اتم از یک فلز
مغناطيسی (مانند آهن ،نيکل یا کبالت) و یک فلز غيرمغناطيسی
(مانند مس ،پالتين یا کروم) است .هنگامی که ضخامت اتمها تا
این اندازه کوچک باشد ،قوانين مکانيک کوانتومی حاکم و خواص
شگفت انگيز اتمها بارز میشود .در سالهای اخير ،ساخت وسایل
جدید بر مبنای نانو ساختارها تجاری شده است و از آنجا که
عملکرد این ساختارها بر اساس دو حالت اسپينی الکترونها (اسپين
باال و اسپين پایين) است ،بنابراین ،چنين وسایل نانومقياس اساس
اسپينترونيک را تشکيل میدهند که در آینده چشم انداز صنعتی
وسيعی برای آن دیده میشود .این پيشرفت ،توسعهی سریع
تکنولوژی فيلمهای نازک برای تهيه ساختارهای نانومقياس فلزی
چندالیهای را ممکن ساخته است .در سالهای اخير ،تالش برای
تهيهی چندالیهایهای فلزی توسط روشهای فيزیکی و شيميایی
افزایش یافته است .در بيشتر موارد ،چندالیهایهای فلزی توسط
روشهای انباشت فيزیکی مانند :کندوپاش ،برآرایی باریکهی
مولکولی و تبخير ] 5و [6تهيه شدهاند .با وجود این که این روشها
امکان تهيهی ساختارهایی با کيفيت باال را فراهم میکند ،ولی
پيچيده و گران قيمت هستند .بنابراین الکتروانباشت به عنوان یک
روش ارزشمند ،آسان ،ارزان و انعطاف پذیر برای سالهای طوالنی
برای تهيه ساختارهای چندالیهای مورد استفاده قرار گرفته است.
الکتروانباشت چندالیهایهای فلزی/غيرفلزی با اثر  GMRبه
آسانی با کمک روش  two-pulse platingدر مدهای مختلف از
یک الکتروليت تک حمام که در آن پتانسيل انباشت یا چگالی
جریان میتواند به سرعت تغيير کند ،بهدست میآید .مدهای
ترکيبی متفاوت مانند P/P ،G/G :و  G/Pبرای الکتروانباشت
R0
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چندالیهایها به کار میرود که در آن  Gو  Pبه ترتيب اشاره به
مدهای گالوانواستات و پتانسيواستات دارند .فعاليتهای تحقيقی
گسترش یافته روی فيلمهای الکتروانباشت با ویژگی  GMRاز 20
سال پيش در بيش از  ۱60مقاله گرداوری شده است .با وجود این
تالشها ،جنبههای زیادی از ویژگیهای  GMRدر فيلمهای
چندالیهای با روش الکتروانباشت ،به خصوص حساسيت ميدان
مربوطه با توجه به پارامترهای متناظر در فيلمهای چندالیهای با
روش فيزیکی هنوز چندان خوب نيستند .این مطلب دائم انگيزه
برای ادامهی تالشهای تحقيقاتی در این زمينه را فراهم کرده
است .تفاوت در ویژگیهایی مانند اندازهی کوچکتر  GMRو ميدان
اشباع بزرگتر مغناطومقاومت در فيلمهای چندالیهای الکتروانباشت
در کاهش حساسيت ميدان سهيم هستند [ .]7عالوه بر این ،از
آنجایی که نوسانات مشخصی در اندازهی  GMRدر بسياری از
فيلمهای چندالیهای با روش فيزیکی (نه همهی آنها) دیده شده
است ،حضور یا غياب چنين نوساناتی در فيلمهای الکتروانباشت
تاکنون یک موضوع قابل بحث است .همچنين باید توجه شود که
تکثيرپذیری در روش الکتروانباشت هنوز یک مسأله مهم است .زیرا
هنگامی که نتایج محققين مختلف را برای یک سيستم خاص
مقایسه میکنيم ،خواهيم دید که ویژگیهای اصلی  GMRتقریبی
یکسان است ولی بعضی از نتایج برجسته گزارش شده قطعاً توسط
سایر محققين نمیتوانند تکرار شوند .زیرا در یک کار تجربی به
دليل تعدادی مسائل ناشناخته جزئی اندازهی  GMRهميشه
نمیتواند تحت شرایط یکسان تکرار شود .تحقيقات زیادی در
الکتروانباشت چندالیهایهای  Ni-Cu/Cuبا تکيه بر ویژگی
 GMRصورت گرفته است ،اما در هيچ یک از آنها پتانسيل
بهينهی انباشت  Cuگزارش نشده است .اهميت این موضوع از آن
جا است که آهنگ انحالل پذیری  Niبسيار کوچکتر از  Coاست
و بهينه نشدن پتانسيل انباشت میتواند موجب هم انباشت Ni
درون الیهی غيرمغناطيسی  Cuشود که البته نکتهی قابل توجهی
در ویژگی  GMRاست .از طرف دیگر ،بيشتر مقاالت گزارش شده
در الکتروانباشت چندالیهایهای  Ni-Cu/Cuاساس در مدهای
 G/Gیا  P/Pو برای الکتروليت سولفات/سيترات انجام شده است
] .[8در نتيجه به کارگيری پتانسيل انباشت گزارش شده در این
مقاالت یا بسيار مثبت است (که باعت انحالل پذیری زیاد Ni
درون الیهی غيرمغناطيس شده است) و یا بسيار منفی است (که
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موجب هم انباشت  Niدر الیهی غيرمغناطيس شده است) که هر
دو شدیداً ویژگی  GMRرا تحت تأثير قرار میدهند [ .]۹با توجه
به آنچه گفته شد ،هدف ما در این کار پژوهشی در قدم اول
بهينهسازی پتانسيل انباشت  Cuدر الکتروانباشت چندالیهایهای
 Ni-Cu/Cuو در قدم بعد مطالعهی سيستماتيک ویژگی مغناطو
مقاومت به منظور نشان دادن تأثير  Coهنگامی که به عنوان
ناخالصی در محلول الکتروليت وجود دارد ،به منظور ارزیابی واقعی
ویژگیهای  GMRبا الیهی مغناطيسی و غيرمغناطيسی مجزا شده
و عاری از هرگونه انحالل پذیری است .در این کار تحقيقاتی ،نتایج
مطالعات مغناطو مقاومت ) (MRچندالیهایهای Ni-Cu/Cu
تهيه شده با روش الکتروانباشت از یک محلول سولفات/سولفاميت
در مد  G/Pارائه شده است .یک مطالعهی سيستماتيک از
مشخصههای  MRبرای چندالیهایهای  Ni-Cu/Cuبا تغيير
ضخامت الیهی غيرمغناطيسی  Cuبرای دو الکتروليت خالص و
ناخالص ارائه شده است .برای تعدادی از چندالیهایها نيز بررسی
ساختاری ،ریخت شناسی و منحنی پسماند مغناطيسی نيز بررسی
شده است.

 -۲-۲بهینهسازی پتانسیل انباشت با استفاده از ولتامتر
چرخهای )(Cyclic Voltammetry

ولتامتر چرخهای ) (CVبرای دو الکتروليت خالص و ناخالص با نرخ
اسکن  5mV/sبه منظور نشان دادن گسترهی پتانسيل انباشت
انجام شد .به منظور انباشت فيلمهای نازک از یک سل لولهای از
جنس پالستيک فشرده استفاده شد .هندسهی سل به گونهای
طراحی شده است که در بخش تحتانی سل فضایی با مساحت
 ۱/۳8cm2برای قرار گرفتن الکترود کار (کاتد) در نظر گرفته شده
است .ورقهی مسی به عنوان الکترود شمارنده ،کالومل اشباع
) (SCEبه عنوان الکترود مرجع و ورقهی تيتانيوم به عنوان الکترود
کار در نظر گرفته شده است.
جدول  :۱مواد الزم و غلظت مورد نياز برای تهيه الکتروليت خالص و ناخالص

 -۲بخش تجربی
 -۱-۲تهیه الكترولیت
به منظور الکتروانباشت چندالیهایهای  Ni-Cu/Cuاز دو
الکتروليت-خالص (بدون کبالت) و الکتروليت-ناخالص (با 0/2
درصد  )Coبا غلظت کامالً مشابه استفاده شد .مواد الزم و غلظت
مورد نياز برای هر دو الکتروليت خالص و ناخالص در جدول  ۱نشان
داده شده است .کليهی ترکيبات شيميایی جهت تهيهی الکتروليت
خالص و ناخالص از شرکت مرک آلمان تهيه شدند .پس از توزین
مواد با ترازوی رقمی ،جهت محلول سازی از آب مقطر یون زدایی
شده با مقاومت ویژهی ( )ρ≤۱8MΩcmاستفاده شد .از آنجا که
 pHالزم برای الکتروانباشت محلول  Ni-Cuبين  4-2گزارش
شده است ] [۱0بنابراین ،با افزودن  NaOHبه محلول pH ،در
 2/5±۱تنظيم شد .الکتروليت در حين انباشت بدون چرخش بوده
و دمای آن در ℃ 20±۱تنظيم شده است.
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 -۳-۲تهیه نمونهها
در این بخش به تهيهی چندالیهایهای  Ni-Cu/Cuدر مد ترکيبی
گالوانواستات/پتانسيواستات ) (G/Pبر زیر الیهی سيليکون
میپردازیم .زیرالیههای به کار گرفته شده ویفرهایی از سيليکون با
جهت ( )۱00هستند که به روش تبخير با الیههایی از کروم و مس
[( ]Cu/Cr)5nm(/Cu)20nmپوشش داده شده است Cr ،برای
چسبندگی و  Cuبه عنوان فلز غيرمغناطيسی در نظر گرفته شده
است .یک دستگاه پتانسيواستات/گالوانواستات نوع  EF453به
عنوان منبع جریان به کار گرفته شد .همچنين ورقهی مسی به
عنوان الکترود شمارنده و کالومل اشباع ) (SCEبه عنوان الکترود
مرجع در نظر گرفته شده است.
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 -4-۲بررسی ویژگی مغناطیسی و مطالعه ساختاری
اندازهگيری مشخصات مغناطو مقاومت ) (MRچندالیهایهای
انباشت یافته از هر دو الکتروليت خالص و ناخالص در دمای اتاق
انجام شد .اندازهگيریهای  MRبا پروب چهارنقطهای در ميدان
مغناطيسی خارجی  H=8kOeبا پيکربندی ميدان در صفحه ،جریان
در صفحه انجام شد .اندازهگيریهای  MRهم برای مغناطو
مقاومت طولی ) (LMRو هم برای مغناطو مقاومت عرضی
) (TMRانجام شد .خواص مغناطيسی نمونهها نظير منحنی پسماند
و ميدان وادارندگی با دستگاه مغناطوسنج نمونه مرتعش )(VSM
بررسی شد .ساختار چندالیهایها توسط الگوی پراش پرتوی ایکس
) (XRDبا پرتو  Cu-Kαساخت شرکت فيليپس انجام شد .ریخت
شناسی نمونهها نيز توسط ميکروسکوپ الکترونی روبشی )(SEM
صورت گرفت.

[ .]8جریان الزم برای انباشت  Niبا استفاده از نمودار  CVو در
نظر گرفتن این نکته که کارایی جریان برای  Niتقریبی ( )۹۹%و
برای  )۱%( Cuاست -6۹mA ،در نظر گرفته میشود.
 -2-۳بررسی مغناطو مقاومت برای الكترولیت ناخالص
در این بخش به تهيه چندالیهایهای  Ni-Cu/Cuدر مد )(G/P

بر زیر الیهی سيليکون برای الکتروليت ناخالص میپردازیم.
انباشت  Cuدر مد ) (Pو انباشت  Niدر مد ) (Gانجام میشود.

 -۳نتایج و بحث
 -۱-۳نتایج مربوط به ولتامتر چرخهای
نمودارهای  CVبرای دو الکتروليت ناخالص و خالص به ترتيب در
قسمتهای  (aو  (bشکل  ۱نشان داده شده است .پتانسيل انباشت
برای دو الکتروليت یکسان و در گسترهی پتانسيل منفی (-0/550V
 )EDEP=-0/425V، -0/475V، -0/500V، -0/525V،است .جهت
تخمين دقيق پتانسيل بهينه انباشت الیهی غيرمغناطيسی  Cuاز
نمودار ) Current transients (Ctاستفاده شد .همان طور که از
شکل  2مشخص است نمودار ) (Ctبرای پتانسيلهای مختلف
یکسان است و گسترهی جریان اشباع نيز یکسان است و تفاوتی
ندارد کدام پتانسيل بهعنوان پتانسيل انباشت در نظر گرفته شود،
بنابراین پتانسيل ( )E=-500mVحد وسط محدوده انتخابی است
که به عنوان پتانسيل بهينهی انباشت برای الیهی  Cuدر نظر
گرفته میشود .به کارگيری این پتانسيل انباشت بهينه برای Cu
تضمين میکند که نه تنها انحالل پذیری اتمهای مغناطيسی کبالت
از قبل انباشت یافته رخ نمیدهد ،بلکه هم انباشت اتمهای
مغناطيسی درون الیهی غيرمغناطيسی  Cuنيز صورت نمیگيرد
[ .]۱۱همچنين ،پيامد این نکته است که ضخامت واقعی الیه با
ضخامت اسمی موجود بر اساس قانون فارادی یکسان خواهد بود
90

شکل  :۱نمودار  )a CVالکتروليت ناخالص )b ،الکتروليت خالص
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جدول  :2مشخصات چندالیهایهای  Ni-Cu/Cuتهيه شده از الکتروليت ناخالص

شکل  :2نمودار  Ctبرای الکتروليت خالص و ناخالص در پتانسيلهای متفاوت

پارامترهای مجهول در مد ) (Gبرای نيکل جریان الکتریکی و زمان
انباشت هستند I .جریان الزم برای انباشت نيکل است که با استفاده
از نمودار ) (CVگزارش شده در بخش قبل مقدار آن ()-6۹mA
در نظر گرفته میشود t .زمان انباشت است که با استفاده از رابطهی
فارادی [ ]۱2و جایگذاری در رابطه  Q=I.tقابل اندازهگيری است.
dAzFρ

=Q

( )۳
 dضخامت الیه A ،مساحت انباشت z ،عدد اتمی F ،ثابت فارادی،
 ρچگالی M ،جرم مولکولی و  Qبار الکتریکی انباشت است.
وسط چين
فاصله از شکل
فونت بی
شکل
متشکل
صورت(که
ضخامتبه۳nm
 ۱۱ازبدون Niبا
قلمای
ميترا باالیه
انباشت
بنابراین:۱برای
از ده الیهی اتمی است) زمان  ۱75msمورد نياز است .از بخش
قبل همچنين دریافتيم که پتانسيل بهينهی انباشت مس،
( )E=-500mVاست .تهيه چندالیهایها بر این اساس است که
همواره ضخامت اسمی کل چندالیهای ثابت و برابر با:
 dnominal(Ni/Cu)=N×)dNi+dCu(=800nmاست .از آنجا که در
تهيه چندالیهایها ضخامت الیهی  )dNi=۳nm( Niثابت است،
بنابراین با توجه به ثابت بودن ضخامت اسمی چندالیهای ،ضخامت
الیهی مس و تعداد الیهها ( )Nمتغير است .بنابراین با جایگذاری
در رابطهی فارادی ،بار الکتریکی انباشت ( )Qنيز قابل محاسبه
است .مشخصات چندالیهای های تهيه شده از الکتروليت ناخالص
در جدول  2نشان داده شده است .بررسی منحنی  MRبرای
نمونههای  A1تا  A10نشان داد برای (۱/6nmو)dCu=۱/2nm
 LMR<0و  TMR>0است که نشان دهندهی اثر  AMRاست.
در حالی که برای ( LMR ،)2nm≥dCu≥6/5nmو  TMRهر دو
منفی است که نشان دهندهی اثر  GMRاست.
M

91

همان طور که در شکل  ۳مشاهده میشود ،برای ضخامتهای
( dCu=۱/2nmو  )dCu=۱/6nmویژگی  AMRو برای
( )2nm≥dCu≥6/5nmویژگی  GMRمشاهده میشود .تغيير
 AMRبه  GMRبا تغيير ضخامت الیه  Cuبر این واقعيت استوار
است که جفتشدگی تبادلی ميان الیههای مغناطيسی بر حسب
ضخامت الیه جدا کننده نوسان میکند و نوسانات جفتشدگی آنتی
فرومغناطيس تابعی از ضخامت الیه جدا کننده است .با انتخاب یک
ضخامت مناسب از الیه جدا کننده میتوان یک پيکربندی پاد
موازی از الیههای فرومغناطيسی تهيه کرد و سپس با به کارگيری
ميدان مغناطيسی مناسب ،مغناطش الیههای فرومغناطيس را
موازی کرد [ .]۱۳با توجه به منحنیهای شکل  ۳بيشينه اندازه
 GMRدر ( )dCu=4/2nmاست .وابستگی  MRبه ضخامت الیه
غيرمغناطيس  Cuدر شکل  4مشابه رفتاری است که الشمر در
بررسی  MRدر چندالیهایهای  Ni/Cuمشاهده کرد [.]۱4
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شکل  :4تغييرات  MRبا تغيير ضخامت الیه  Cuبرای الکتروليت ناخالص

 -۳-۳بررسی مغناطو مقاومت برای الكترولیت خالص
در این بخش چندالیهایهای  Ni-Cu/Cuدر مد ) (G/Pروی زیر
الیه سيليکون انباشت داده شدند .مشخصات نمونهها و شرایط
انباشت کامالً مشابه نمونههای سری  Aاست با این تفاوت که از
الکتروليت خالص برای انباشت استفاده شده است .مشخصات
نمونههای  B1تا  B8در جدول  ۳نشان داده شده است.
جدول  :3مشخصات چندالیهایهای  Ni-Cu/Cuتهيه شده از الکتروليت خالص

شکل  :۳منحنی  LMRو  TMRبرای چندالیهایهای  Ni-Cu/Cuاز الکتروليت ناخالص

مقایسه منحنیهای  MRچندالیهایها برای الکتروليت-ناخالص
در شکل  ۳با منحنیهای  MRچندالیهایها برای
الکتروليت-خالص در شکل  5نشان میدهد برای نمونههای A3
تا  LMR ،A10و  TMRهر دو منفی هستند که نشان دهندهی
اثر  GMRاست .در حالی که در الکتروليت-خالص ،منحنی MR
نمونههای  B1تا  B8همگی  LMRمثبت و  TMRمنفی است
که نشان دهندهی اثر  AMRاست .در صورتی که انتظار داریم
چندالیهایهایی که از دو فلز فرومغناطيس/غيرمغناطيس تهيه
92

پاییز  |۱۳۹8شماره سوم | سال ششم

میشوند ،همگی اثر  GMRرا نشان دهند .مشاهدهی اثر GMR

در الکتروليت-ناخالص را میتوان به حضور ناخالصی  Coنسبت
داد .نکتهی قابل توجه اینکه اکثر مقاالتی که اثر  GMRرا در
چندالیهای  Ni-Cu/Cuگزارش کردهاند [ ،]۱5هيچ اشارهای به
حضور یا عدم حضور ناخالصی  Coنداشتهاند ،این در حاليست که
مقایسهی نتایج  MRبرای دو الکتروليت خالص و ناخالص در این
مقاله داللت بر این دارد که حضور ناخالصی ( Coحتی با مقدار
بسيار کم) نقش بسزایی در مشاهدهی اثر  GMRدارد ،طوری که
در الکتروليت خالص (بدون کبالت) اصالً اثر  GMRمشاهده نشده
است.

 -۳-4بررسی منحنی پسماند نمونهها
همان طور که در شکل  6مشاهده میشود ،با کاهش ضخامت الیه
 ،Cuوادارندگی  HCکاهش مییابد.

شکل  :6منحنی پسماند مغناطيسی برای نمونههای  A7و A9

شکل  :5منحنی  LMRو  TMRبرای چندالیهایهای  Ni-Cu/Cuاز الکتروليت خالص
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در نمونه  )dCu =5/7nm(:A9جهتگيری مغناطش در الیههای
مجاور بسيار کاتورهای است و در نتيجه این الیهها کمتر با یکدیگر
جفت میشوند .این مطلب موجب میشود که در مقایسه با نمونهی
 )dCu=4/2nm(:A7یک جفتگيری فرومغناطيسی باقیمانده
بتواند موجب وادارندگی بزرگتری شود [ .]۱6همچنين با افزایش
ضخامت الیهی  Cuمغناطش اشباع کاهش مییابد که به دليل
غيرمغناطيسی بودن فلز  Cuنسبت به دو فلز مغناطيسی  Niو Co
موجود در ساختار است [ .]۱7همان طور که در شکل  7مشاهده
میشود موقعيت قله مغناطو مقاومت ( )HPبراورده شده از
منحنیهای شکل  5با مقادیر وادارندگی ( )HCبراورد شده از منحنی
پسماند برای ضخامتهای مختلف الیه  Cuبه خوبی با یکدیگر
متناظرند .زیرا منظور از ( )HPدر نمودار  ،MRمکانی است که در
آن مقدار مغناطو مقاومت (یا به بيان دیگر مقدار  )GMRبيشينه
باشد و ( )HCدر منحنی پسماند مکانی است که مغناطش صفر باشد.
هنگامی مقدار  MRبيشينه است که جهتگيریهای مغناطش در
الیههای فرومغناطيس /غيرمغناطيس مجاور هم در یک چند
الیهای ،دو به دو با یکدیگر پادموازی باشند .البته الزم به ذکر است
که آرایشهای دیگر مغناطش درالیههای فرومغناطيس/
غيرمغناطيس مجاور هم (گاهاً موازی) نيز میتواند بيشينهی مقدار
 MRرا فراهم آورد .اما اگر آرایش مغناطش در الیههای
فرومغناطيس/غيرمغناطيس مجاور هم دو به دو با یکدیگر کامالً
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پادموازی باشند ،در این صورت مغناطش کل در چندالیهای صفر
میشود که دقيق بيانگر ( )HCدر منحنی پسماند است [.]۱8

[20و  .]2۱البته تفاوت ميان این دو ناشی از توليد گاز هيدروژن در
طول فرایند اکسایش فلز است [.]22

شکل  :7مقایسه وادارندگی ) (HCو قله مغناطومقاومت )(HP

شکل  :8الگوی  XRDنمونه A7

 -۳-5مطالعهی ساختاری و ریخت شناسی نمونهها
هنگامی که یک چندالیهای دارای ساختار ابرشبکهای باشد ،اگر
دوالیهایها به صورت دورهای تکرار شوند ،در این صورت دو نوع
قله در الگوی  XRDنمونهها ظاهر میشود .قله نوع اول ،قلهی
براگ اصلی ( )۱۱۱متناظر با دورهای بودن صفحات اتمی است که
فاصلهی صفحات اتمی را مشخص میکند .قله نوع دوم ،قلههای
ماهوارهای شکل ) (Satellite peaksهستند که حول قلهی براگ
اصلی ظاهر میشوند .این قلهها بيانگر دورهای بودن ساختار ابر
شبکهای هستند و با استفاده از آنها میتوان ضخامت دوالیهای را
محاسبه کرد .ضخامت دوالیهای از دو قلهی ماهوارهای متوالی
حول قلهی پراش اصلی محاسبه میشود ،به گونهای که شرط براگ
از طریق بازتابش پرتوهای ایکس از دوالیهایهای متوالی برقرار
باشد [.]۱۹
λ

Λ = (sin θ

( )4
 λطول موج پرتو ایکس ( θi ،)λ=0/۱54056nmموقعيت قله پراش
اصلی θi+1 ،و  θi-1زوایایی که قلههای ماهوارهای مشاهده میشوند
و  Λضخامت دو الیهای است .مطابق شکل  ،8برای نمونه :A7
( Ni-Cu)۳nm(/Cu)4/2nmدو قله ماهوارهای متوالی حول قله
پراش اصلی ( )۱۱۱ظاهر میشوند و ضخامت دو الیهای ،Ni/Cu
( )ΛXRDبا استفاده از رابطه  6/8nm ،4است .از طرفی ضخامت
اسمی دو الیهای ( )Λnominal=dNM+dFMبرای نمونه ،A7
 7/2nmاست و بنابراین ( )ΛXRDقابل مقایسه با ( )Λnominalاست
) i+1 −sin θi−1
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شکل  :۹تصاویر  SEMچندالیهایهای الف)  ،A1ب) ،A4ج) A7و د)A10

همانطور که تصاویر  SEMدر شکل  ۹نشان میدهد ،سطح
نمونهها یکنواخت و عاری از وجود حفره است که داللت بر
یکنواختی انباشت در طول فرایند الیهنشانی دارد .البته افزایش
ضخامت الیه  Cuموجب ظاهر شدن مناطق غنی از  Niشده که
به شکل جزایر مغناطيسی مطابق شکل -۹ج از ميزبان فلزی
غيرمغناطيسی جدا شده است .همچنين ،با افزایش ضخامت Cu
رنگ الیهها تيرهتر شده است [.]2۳
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[8] I. Bakonyi, L. Peter, “Electrodeposited
multilayer films with giant magnetoresistance
(GMR):progress and problems”, Progress in
Material Science, 55, 107-245, 2010.
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 نتیجهگیری-4
 در الکتروانباشتCo  اثر ناخالصی،در پژوهش حاضر
 روی مغناطو مقاومت نمونهها بررسیNi-Cu/Cu چندالیهایهای
 برای الکتروليت ناخالص نشان داد کهMR  نتایج بررسیهای.شد
 این در، داردGMR  تأثير بسزایی در ویژگیCo حضور ناخالصی
حالی است که نمونههای تهيه شده از الکتروليت خالص همگی
 بررسی منحنی پسماند برای. نشان دادندAMR ویژگی
 نشانCu  در ضخامتهای مختلفNi-Cu/Cu چندالیهایهای
 وادارندگی کاهش و مغناطش اشباع،Cu داد با کاهش ضخامت
 موقعيت قلهها در نمودار مغناطو مقاومت، همينطور.افزایش مییابد
( براورد شده از منحنی پسماند باHC) ( با مقادیر وادارندگیHP)
 نيز ساختار الیه مانند با ضخامتXRD  بررسی.هم متناظرند
.نانومتری را تأیيد کرده است
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Influence of Co on the Magnetoresistance of Ni-Cu/Cu
Multilayers
M. Jafari Fesharaki*, M. R. Jalali
Department of Physics, Payame Noor University, Esfahan

Abstract: In this study, Ni-Cu/Cu multilayers from a single sulfate/sulfamate bath using electrodeposition
method from two solutions; ultrapure solution (without impurity of Co) and impure solution (with 0.2% Co) in
galvanostat/potentiostat (G/P) mode was prepared at optimized Cu deposition potential. Magnetoresistance (MR)
measurements were performed at room temperature for the Ni-Cu/Cu multilayers as a function of (Cu) layer
thickness for both ultrapure and impure electrolytes. The magnetoresistance curves represent an anisotropic
magnetoresistance (AMR) for multilayered samples prepared by ultrapure electrolyte and giant
magnetoresistance (GMR) by impure electrolyte, so that the maximum GMR value was obtained for Ni-Cu/Cu
multilayer with 3.0nm/4.2nm thickness. The X-ray diffraction pattern (XRD) was used for structural analysis of
multilayer films. The XRD pattern confirmed the presence of satellite peaks, indicating the existence of a
superlattice structure. The nominal thickness of the multilayers (Λnominal) was compared with the thickness of the
X-ray diffraction pattern (ΛXRD), which was significantly consistent.. The morphology of the samples was
performed using scanning electron microscopy (SEM) which implies uniformity of deposition during the layering
process. The results showed that with decreasing thickness of nonmagnetic layer (Cu) the coercivity decreased
and saturation magnetization increased.

Finally the magnetization curves of the samples were investigated by a vibrating sample magnetometer (VSM).
Keywords: Ni-Cu/Cu multilayer, Anisotropic magnetoresistance, Giant magnetoresistance, Satellite peaks
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