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Samenvatting 

Aan Pd/Co en Ni/Co multilagen met verschillende Co- en Pd- resp. Ni

en Co-laagdikten en verschillende herhalingsafstanden, zijn bij kamer

temperatuur bij 9 en 20 GHz ferromagnetische resonantie (FMR) metingen 

verricht, o.a. ter bepaling van de anisotropie. De FMR resultaten aan 

Pd/Co en Ni/Co multilagen bevestigen dat de anisotropie systematisch 

afneemt bij afnemende Co-laagdikte en geven waarden voor de oppervlak

te- en volume anisotropie die redelijk met magnetisatie metingen over

eenstenunen. 

In het geval van Co/Pd tonen de resultaten aan dat de anisotropie 

bij tC0~Ä een omslagpunt heeft en geven ze duidelijke indicatie dat 

voor kleinere Co-laagdikte de voorkeursrichting van de magnetisatie 

loodrecht op het filmvlak is. In het geval van Co/Ni multilagen volgt 

dat de anisotropie systematisch met de Co-laagdikte afneemt maar 

blijkt echter, zelfs bij Co-laagdikten kleiner dan 2Ä, geen tekenwis

seling van anisotropie op te treden. 

Uit de overeenstenuning van de anistropie-waarden uit FMR experi

menten met magnetisatie metingen kan geconcludeerd worden dat FMR een 

geschikte methode is om de anisotropie van dunne films te bepalen en 

in het bijzonder een snelle methode is om de oppervlaktebijdrage tot 

de anisotropie van het contactvlak tussen twee verschillende metalen 

te bepalen. 
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1. Algemene inleiding 

Het afstudeerwerk waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan, vond 

plaats in het kader van het zgn. multilagenproject. Dit multilagenpro

ject is een samenwerkingsverband tussen de groep Magnetische Orde

ningsverschijnselen (T.U.E.) - waarin dit afstudeerwerk is verricht -

en het Philips Natuurkundig Laboratorium, groep magnetisme. Een van de 

doelen daarbij is meer fundamentele kennis te verkrijgen wat betreft 

de magnetische effecten in dunne films, met name de rol van de grens

lagen. Uit technisch oogpunt is daar interesse voor i.v.m. de moge

lijkheden tot magnetische recording en de wens daarbij een vergroting 

van de informatiedichtheid te bereiken. Fundamenteel is het interes

sant o.a. te onderzoeken hoe de eigenschappen van de lagen c.q. dunne 

films veranderen wanneer de films steeds dunner gemaakt worden, welke 

effecten daarbij een rol spelen en wat de oorzaken daarvan zijn. Te 

denken valt daarbij bv. aan de vraag welke parameters van invloed zijn 

op o.a. de magnetisatie, de ordeningstemperatuur, de anisotropie of de 

koppeling tussen de lagen. Om daarachter te komen is kennis m.b.t. de 

opbouw van de films noodzakelijk. 

' multilaag 

0 

Figuur 1.1. 

Schema.t ische weergave van een 

IUJ.ltilaag bestaande uit de elementen 

A en B. Aangegeven zijn de diktes van 

de afzonderlijke lagen, tA en tB, en 

de herhalingsafstand D. 
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Multilagen zijn dunne films, waarin lagen van verschillende mate

rialen elkaar periodiek afwisselen en waarbij in het ideale geval het 

ene materiaal abrupt overgaat in het andere. In figuur 1.1 is daarvan 

een voorstelling gegeven. Een film bestaande uit een laag materiaal 

aan weerszijden bedekt met een laag ander materiaal wordt ook wel een 

sandwich genoemd. De dikte van de afzonderlijke lagen varieert van 2 

tot 100 A. De afstand waarover de structuur zich herhaalt wordt modu

latielengte D genoemd. De gebruikte films, waaronder multilagen en 

sandwiches zijn vervaardigd door in UHV op te dampen. Daarbij was geen 

mogelijkheid voor in-situ observatie (bv. d.m.v. RHEED of LEED) van de 

groeiende film, zoals gebruikelijk bij de vacuumdepositiemethode die 

wordt aangeduid als moleculaire bundel epitaxie (MBE). Als substraat 

is silicium of glas gekozen. Bij de groei zijn de afzonderlijke laag

diktes in te stellen door de tijd dat het preparaat blootstaat aan de 

bundel te regelen (d.m.v. de shuttertijd), rekening houdend met de 

opdampsnelheid. Het aantal herhalingsarstanden N wordt bepaald uit het 

aantal keren dat de shutter gesloten is. 

Ter karakterisatie van de opbouw van de film kan achteraf gebruik 

worden gemaakt van diverse technieken. Röntgenverstrooing (XRD) levert 

informatie over de modulatielengte D. Met transmissie elektronenmi

croscopie (TEM) is direkte beeldvorming van de structuur mogelijk en 

Auger elektronen spectroscopie (AES) geeft informatie over de gelaagd

heid in de film. Ook Mössbauerspectroscopie is mogelijk. Veelal zijn 

de films polykristallijne materialen met textuur, d.w.z. met een ster

ke voorkeur voor een bepaalde richting loodrecht op het substraat 

(face-centered-cubic (fee) [111]. body-centered-cubic (bcc) [110]). 

Tot de magnetische eigenschappen van dunne films (w.o. multilagen) 

behoren o.a. remanentie, coërcitief veld, verzadigingsmagnetisatie en 

hysterese. Ook (magnetische) anisotropie behoort tot de magnetische 

eigenschappen van een dunne film. De term anisotropie geeft aan dat de 

magnetische momenten in de film een richtingsvoorkeur hebben. De ener

giedichtheid van de film bevat t.g.v. de anisotropie een richtingsaf

hankelijke bijdrage, die meestal geschreven wordt als E = K sin2e, 

waarin e de hoek van de magnetisatie met de normaal op het filmvlak 

is. De constante K hierin zal in het vervolg aangeduid worden als de 

anisotropieconstante of kortweg de anisotropie. 
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Remanentie, coërcitief veld en verzadigingsmagnetisa tie zijn te 

bepalen uit de magnetisatiekromme, die d.m.v. statische magnetisatie

metingen (Vibrating Sample Magnometry) verkregen wordt. Uit de magne

tisatiekromme is ook een waarde voor de effectieve totale anisotropie

constante Keff te bepalen. Koppelmetingen (torsie krommen) geven waar

den voor de eerste en tweede orde (in hoekafhankelijkheid van sin28) 

anisotropie K1 en K2 . De anisotropie is ook te bepalen d.m.v. ferro

magnetische resonantie, in het vervolg kortweg FMR. Daarbij kan boven

dien meer informatie over magnetische interacties verkregen worden uit 

extra signalen die kunnen optreden naast het hoofdsignaal. 

"Lang geleden" voorspelde Néel(1954) het bestaan van een magneti

sche oppervlakte anisotropie, veroorzaakt door de reductie van symme

trie in de omringing van een oppervlakte atoom. In principe is een 

dergelijke anisotropie ook aanwezig aan het grensvlak tussen een mag

netisch en een niet-magnetisch materiaal. In een multilaag structuur, 

waarin een overvloed aan grensvlakken is, kan dit de anisotropie van 

de film als geheel beïnvloeden. 

Voor een ferromagnetische dunne film ligt de voorkeursrichting in 

het vlak waardoor de magnatostatische energie minimaal wordt. Behalve 

deze bijdrage tot de anisotropie, die afhangt van de vorm van het 

preparaat, wordt onderscheiden de kristalanisotropie, afkomstig van de 

kristallijne omringing van de atomaire momenten, grensvlakanisotropie 

en spanningsanisotropie, t.g.v. elastische vervorming in het mate

riaal. 

D.m.v. magnetisatiemetingen is aangetoond dat in Co/Pd multilagen 

de totale anisotropie systematisch verandert met afnemende Co-laagdik

te en dat, wanneer de Co-laagdikte kleiner dan 8 A wordt, een overgang 

van de voorkeursrichting van in het vlak naar loodrecht op het vlak 

optreedt [DRAA87B], [CARCSS]. Dit blijkt vooral te verklaren uit de 

bijdragen van de grensvlakanisotropie. De magnetische anisotropie van 

de multilagen kan worden geïnterpreteerd door een constante grensvlak

bijdrage K te onderstellen die tot een loodrechte voorkeursrichting 
s 

van de momenten leidt en een volumebijdrage K , die een voorkeursrich
v 

ting in het vlak voorstaat [DRAA87B]. Ook voor Fe/Pd mul ti lagen en 
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dunne Fe monolagen op Ag is de mogelijkheid van een loodrechte voor

keursrichting voor Fe-laagdikte kleiner dan 2 Ä door Draaisma resp. 

Heinrich gerapporteerd [DRAA87B][HEIN87]. 

Doel van dit afstudeeronderzoek was te onderzoeken in hoeverre 

elektron-spin resonantie (ESR) - in het vervolg vanwege het gebruik 

van ferromagneten ferromagnetische resonantie (FMR) genoemd - geschikt 

is om de anisotropie van de beschikbare dunne ferromagnetische films 

(i.h.b. de multilagen) te bepalen en of ermee zou zijn aan te tonen 

dat de voorkeursrichting bij Co/Pd mul tilagen van in het vlak naar 

loodrecht op het vlak verandert, voor Co-laagdiktes kleiner dan SÄ. 

Bij FMR worden direct resonantievelden gemeten waaruit informatie 

over de anisotropie gehaald kan worden. FMR is ook een zeer nauwkeuri

ge methode waarbij uit verschuivingen in resonantieveld de verandering 

van de anisotropie bepaald kan worden. Bij FMR zijn de experimentele 

omstandigheden - meer dan bij VSM of torsiemetingen - naar believen 

eenvoudig te veranderen of aan te passen (temperatuur, gasdruk). Bo

vendien kunnen met FMR- i.t.t. magnetisatie of torsiemetingen- even

tuele extra excitaties mogelijk zijn die extra informatie over magne

tisch gedrag van de film kunnen geven. I.t.t. de magnetisatiemetingen 

(VSM), die een "totaal effect" meten, is het met FMR mogelijk de af

zonderlijke deeleffecten waar te nemen. FMR is zeer gevoelig - en dit 

kan soms nadelig zijn - voor secundaire effecten als inhomogeniteiten, 

surface modes en niet-uniforme modes. 

Magnetisatiemetingen zijn, behalve dat ze een waarde voor de ani

sctropie opleveren, van belang voor een correcte interpretatie van de 

FMR metingen. Ze leveren namelijk een waarde voor de verzadigingsmag

netisatle op, welke voor de omrekening van het anisotropieveld (be

paald uit FMR metingen) naar de anisotropie K nodig is. Verder geven 

ze aanwijzigingen of er voor veldwaarden in de buurt van het resonan

tieveld sprake is van hysterese en/of verzadiging in de film, wat van 

belang i.v.m. toepassing van het theoretische model op de FMR resulta

ten. 
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De theorie die bij interpretatie van de FMR metingen gebruikt 

wordt, komt in hoofdstuk 2 aan de orde. In hoofdstuk 3 wordt de ge

bruikte meetopstelling behandeld. In de loop van het afstudeeronder

zoek zijn FMR metingen verricht aan : Fe/Pd multilagen, Fe/Pd legerin

gen, dunne cobalt lagen, Co/Pd sandwiches, Co/Pd multilagen en Ni/Co 

multilagen. De belangrijkste resultaten van deze metingen, uitgezon

derd die van Fe/Pd films, zullen in hoofdstuk 4 aan de orde komen. Om 

de FMR re sultaten t.a.v. de anisotropie te vergelijken met andere 

metingen zal gebruik worden gemaakt van de magnetisatiemetingen en -

voor zover verricht - van koppel(torsie-)metingen die aan de meeste 

van de door ons gebruikte preparaten verricht zijn op het Philips 

Natuurkundig Laboratorium (H.Draaisma). Door die vergelijking kan 

tevens een indruk verkregen worden van de toepasbaarheid van het model 

dat bij de interpretatie van de FMR metingen gebruikt wordt. Bij de 

discussie in hoofdstuk 5 zal onder andere hierop worden ingegaan. 
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2. Theorie 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt eerst in paragraaf 2.2 de algemene theorie van 

ferromagnetische resonantie (FMR) behandeld, die gebruikt wordt in het 

model waarmee de resonantiemetingen aan ferromagnetische films geïn

terpreteerd zullen worden. Deze theorie wordt in paragraaf 2.3 toege

past op het specifieke geval van een ferromagnetische film met uniaxi

ale anisotropie. In paragraaf 2.4 komt de wijze van bepaling van het 

anisotropieveld uit de metingen aan de orde. In paragraaf 2.5 wordt 

een zeer eenvoudige versie van de theorie van spingolf-excitaties 

behandeld, een bijzonder soort, niet-uniforme excitatiemode. Hiervan 

zal in hoofdstuk 4 bij de interpretatie van de meetresultaten gebruik 

van worden gemaakt. 

2.2 Algemene FMR theorie; resonantie- en evenwichtsvoorwaarde 

De afleiding van de algemene evenwichtsvoorwaarde en resonantievoor

waarde die hierin gevolgd wordt heeft betrekking op de zgn. uniforme 

resonantiemode en is in wezen gelijk aan die welke in [PHAF84] gevolgd 

wordt. Bij deze trillingsmode precederen alle momenten tegelijk met 

dezelfde fase en amplitude. Deze onderscheidt zich van de andere mag

non- en niet-uniforme modes, zoals de zgn. spingolven, waarvoor geldt 

k#O (k is het golfgetal) en waarvan de theorie verderop in dit hoofd

stuk aan de orde komt. 

De vrije energiedichtheid voor een ferromagnetische film in het 

xy-vlak kan worden geschreven als 

1 ... :::: :1 ... ... 
F = =u M.D.~ - ~ M.H 

;c 0 0 
(2.1) 

M is de totale (gemiddelde) magnetisatie van de film en wordt in deze 

theorie homogeen verondersteld. De verzadigingswaarde M wordt con-s 
stant van grootte verondersteld. In veel voorkomende gevallen kunnen 

in D anisotropietermen met sin28-hoekafhankelijkheid (8 is hoek M met 

normaal) meegenomen worden, zoals 1e orde intrinsieke anisotropie 
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(kristallijne-, oppervlakte- enz.) en vormafhankelijke anisotropie 

t.g.v. het ontmagnetiserend veld. Dit vormafhankelijke ontmagnetise

rende veld speelt een belangrijke rol in ferromagneten. 

Het stelsel (x,y,z) is het hoofdassenstelsel van de film, waarbij 

de z-as loodrecht op het filmvlak gericht is en de x- en y-as in het 

filmvlak liggen. D is meestal te schrijven als een diagonale tensor: 

B = [ ~xx ~yy ~ l 
0 0 D zz 

Het interne veld Hint wordt gedefinieerd als 

(2.2) 

(2.3) 

Hint bevat in dit geval zowel de bijdrage van het externe veld H als 
::: ... 

de bijdrage D.M die resulteert uit de interne magnetische structuur. 

In geval van evenwicht is de magnetisatie gericht langs het interne 

veld. Deze evenwichtsvoorwaarde kan geschreven worden als 

- .... 
M x Hint = 0 (2.4) 

Uitgeschreven in componenten wordt vgl.(2.4) als volgt: 

M H - M H +kMM = 0 y z z y x y z 

M H - M H +kMM = 0 
z x x z y z x (2.5) 

M H - M H +kMM = 0 xy y x z x y 

waarbij kx·ky en kz gedefinieerd zijn volgens: 

ka D - D x yy zz 

ka D - D 
y ZZ XX 

(2.6) 

ka D - D 
Z XX yy 
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De grootte van de magnetisatie wordt hierbij constant verondersteld 
2 2 2 2 

Mx + MÇ + Mz =Ms. .. 
De bewegingsvergelijking van M(t) wordt gegeven door 

(2.7) 

Hierin is 1 de zgn. gyromagnetische verhouding, nl. de verhouding 

tussen magnetisch moment en impulsmoment van het ion. Deze bevat de 

factor g als parameter via 1=2w~b/h. Deze is o.a. met FMR experimen

ten te bepalen en wordt dan de spectroscopische splitsingsfactor ge

noemd. Aan het einde van paragraaf 2.~ zal hierop verder worden inge-

gaan. 

We beschouwen nu kleine harmonische variaties öM rond de even-.. 
wiehtstoestand gegeven door M, waarvoor geldt 

.. .. 
öM x M = 0 

en 

Uit vgl.(2.7) volgt dan met M(t)= M + öM 

.. ;1 :J.. :'t :J .. 
= öM x ~ (M - D.M) - ~ M x D.öM 

0 0 
(2.8) 

Uitgeschreven in componenten wordt de bewegingsvergel ijking gegeven 

door: 

iw (H +k M ) -(H -k M ) öM 
wo z x z y x y x 

-(H -k M ) 
_ iw 

(H +k M ) öM = 0 (2.9) z y z wo x y x y 
iw 

(H +k M ) -(H -k M ) -- öM 
y z y x z x wo z 

De oplossing van de seculiere vergelijking wordt verkregen door de 

determinant gelijk aan nul te stellen. Dit levert met gebruikmaking 

van vgl.(2.5) uiteindelijk als resonantievoorwaarde op: 
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= ~2 (H + kM )(H - kM ) + o x yx x zx 

~2 (H +kM )(H -kM ) + o y zy y xy (2.10) 

~2 (H + kM )(H - kM ) 
0 z x z z y z 

2.3 Ferromagnetische film met uniaxiale anisotropie 

We veronderstellen dat de energiedichtheid geen richtingsafhankelijk

heid in het filmvlak kent. Voor de beschrijving van de anisotropie 

zijn dan slechts twee assen nodig: een as, de z-as loodrecht op het 

filmvlak, en de andere as in het filmvlak. De hoek die de magnetisatie 

maakt met het vlak van de film wordt aangeduid als 8 en de hoek die 

het externe magneetveld met het filmvlak maakt door <p. Zie figuur 

2.3.a. Deze hoeken worden t.o.v. het filmvlak gedefinieerd. Dit hangt 

samen met de tekenafspraak voor K (zie verder) en met de wijze waarop 

<p bij de opstelling bepaald wordt. 

In het geval van uniaxiale anisotropie m.b.t. de z-as en ligging 

van het externe veld H in het xz-vlak, is te schrijven 

M = (M5 cos8,0,M5 sin8) 

H = (Hcos<p,O,Hsin<p) 

Dxx= Dyy= 0 

(2. 11) 

(2. 12) 

(2. 13) 

De bijdrage van de uniaxiale anisotropie aan de vrije energie(dicht

heid) kan worden geschreven als 

2 F = K cos 8 (2.14) 

Figuur 2.3.a. 

Definitie van <p en 8, de hoe~en 

die H resp. M maken met het 

filmvlak. 
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Hierbij wordt verondersteld dat in K alle anisotropie van 1e orde 

wordt meegenomen (vormanisotropie, kristallijne anisotropie enz.) en 

dat 8 de hoek van de magnetisatie met het vlak is. Als tekenafspraak 

geldt dat K positief (K>O) gekozen wordt wanneer de z-as de voorkeurs

as is. De voorkeurs-as is de richting waarlangs de momenten, zonder 

dat er een uitwendig veld is, bij voorkeur staan. K wordt negatief 

(K<O) genomen wordt wanneer de z-as de zgn. harde as is en het film

vlak dus het voorkeurs-vlak voor de spins is. De harde as is de rich

ting waarlangs de momenten het moeilijkst te richten zijn met een 

uitwendig veld. 

Worden kleine variaties d8 in de richting 8 van M beschouwd, dan 

is de afgeleide van de anisotropie-bijdrage aan de vrije energie ener

zijds gelijk aan 

6F 
68 = - K sin 28 (2.15) 

en anderzijds, met behulp van vlg.(2.1),(2.2),(2.11) en (2.13) gelijk 

aan 

6F - 1 M2 D sin 28 68 - 2 IJ.o s zz (2.16) 

Deze afgeleides zijn gelijk wanneer D met K samenhangt volgens: zz 

2K D ----zz- M2 
IJ.o s 

(2. 17) 

Voor kx· ky en kz volgt uit vgl.(2.6),(2.13) en (2.17): 

k=O k=-k = ~2 
z x y IJ.oM; 

(2.18) 

Aangezien geldt dat zowel My als Hy als kz nul zijn, resteert uit 

vgl.(2.5) als evenwichtsvoorwaarde: 

MH -MH +kMM =0 zx xz yzx 
(2. 19) 
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Deze is met gebruikmaking van vgl.(2.6).(2.11),(2.12),(2.18) te 

schrijven als 

~ M H sin(~-8) + Ksin28 = 0 
0 s (2.20) 

Voor de resonantievoorwaarde volgt in dit geval uit vgl.(2.10) 

(2.21) 

Deze is uit te schrijven m.b.v. vgl.(2.6),(2.11),(2.12) en (2.18) tot 

(2.22) 

De beschrijving van de anisotropie als richtingsafhankelijke ener

giedichtheid F d.m.v. een anisotropieconstante K volgens vgl.(2.14), 

kan worden vervangen door een beschrijving in termen van een fictief 
~ 

veld (zie bv.[CHIK76]). Dit zgn. anisotropieveld Ho is een puur fic-

tief veld dat gericht gedacht is langs de voorkeursrichting van de 

magnetische momenten. In de Appendix 1 wordt de volledige afleiding 

van het anisotropieveld gegeven. Daaruit volgt dat het anisotropieveld 

Ha• dat het hoekonafhankelijke deel van Ho bevat, rechtstreeks verband 

houdt met de energiedichtheid K volgens 

H ~ 
a e - ~oMs (2.23) 

Gebruik makend van de definitie van anisotropieveld H volgens a 
vgl.(2.23) laat de resonantievoorwaarde uit vgl.(2.22) zich herschrij-

ven tot 

(2.24) 

De evenwichtsvoorwaarde uit vgl.(2.20) is met vgl.(2.23) te schrijven 

als 

2 H sin(~-8) - H sin 28 = 0 a 
(2.25) 
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De evenwichts- en de resonantievoorwaarde kunnen analytisch opge

lost worden voor het geval dat het magneetveld evenwijdig aan het 

filmvlak gericht is (~=0°) of loodrecht erop (~=90°). Met gebruikma

king van vgl.(2.11),(2.12),(2.24),(2.25) en IMI2 =M2 zijn de componen-
s 

ten van de magnetisatie en de resonantievoorwaarde(n) voor deze situa-

ties te bepalen. Beschouwen we twee situaties K<O en K>O apart: 

Filmvlak voorkeurs-vlak (K<O, H >O): a 
a) Hl/film : M = M x s 

b) HJ. film : 

voor H ~ Ha 

voor H >H a 

(~) 2 = ~2 H (H + H ) 
1 o a 

w = 0 

Mz H 
M=H 

s a 
M=M 

z s 
w 
- = ~ (H - H ) 
1 o a 

z-as voorkeurs-as (K>O. H <O): a 
a) Hl/film : 

b) H J. film: 

w (-) = ~ (H + H ) 
1 o a 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 

Voor gegeven waarden van H, ~ en g zijn S en Ha te berekenen door 

de vgl.(2.24) en (2.25) numeriek op te lossen. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van: 

~ _ vh _ v(GHz)(T 1 ) 
- - lA 00 es a l ~ g. -r. 

(2.31) 

De waarde van het veld waarbij resonantie optreedt, uitgezet als 

functie van de ingestelde hoek ~. wordt het rotatiediagram genoemd. 
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Dit is te berekenen voor gegeven waarden van H ,g en v door ~ in te 
a 

voeren en B ~ H numeriek te bepalen. res o res 
De waarde van de frequentie waarbij resonantie optreedt, uitgezet 

als functie van het extern veld B , aangelegd onder een hoek ~. res 
wordt het excitatiespectrum genoemd. Dit is te berekenen voor gegeven 

waarden van g en H en ~ door B in te voeren en de resonantiefre-a res 
quentie numeriek te bepalen. 

Door de getalwaarden langs de assen te normeren is het mogelijk 

een excitatiespectrum te verkrijgen dat algemeen geldig is voor alle 

waarden van H . Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen negaa 
tieve of positieve waarde van H . De frequentie en het veld kunnen a 
worden genormeerd (dimensieloos gemaakt) door te definiëren: 

* v = v/(14 g I~ H I o a 

* H = H/1~ H I o a 

(2.32) 

(2.33) 

De resonantieconditie en evenwichtsvoorwaarde, gegeven door de verge

lijkingen (2.24) en (2.25) zijn dan te schrijven als: 

en 

(v*)2 __ (H*)2 + H*( 2 . . a) (H*)2 . 2a _ cos~cos8 - s1n~s1nv + s1n v 

*· -2 H s1n(~-8) ± sin28 = 0 

(2.34) 

(2.35) 

waarbij het + teken geldt voor het geval dat H positief is (K<O) en a 
het - teken voor het geval dat H negatief is (K>O). Met behulp van a 
deze beide vergel ijkingen kan voor beide gevallen het genormeerde 

excitatiespectrum v*(~.H*) berekend worden. In figuur 2.3. b is dit 

spectrum voor K<O weergegeven. Het genormeerde spectrum voor K>O is in 

figuur 2.3.c weergegeven. Bijzonder hieraan is de scherp dalende tak 

voor ~=0° (H//film) waarbij de frequentie v naar nul gaat bij H*=l. 

Fysisch is dit te beschouwen als het "volkomen vrij zijn" van de spins 

bij die bepaalde veldwaarde, waardoor het energieverschil voor excita

tie nul wordt. Een spectrum met een vergelijkbaar verloop komt ook bij 

Hasty aan de orde (FMR aan dunne films bij radiofrequenties) [HAST61]. 
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Figuur 2.3.b. Berekend resonantiediagram voor een film met voorkeurs

richting van de magnetische momenten in het vlak (K<O) als functie van 

de grootte en richting van het magnetische veld. 
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Figuur 2.3.c. K } 0. Voor onderschrift zie fig.2.3.b. 

Het berekende rotatiediagram ziet er in de twee gevallen (K>O,K<O) 

heel anders uit. In figuur 2.3.d zijn twee rotatiediagrammen bij de

zelfde waarde van de freqentie nl.v*=1.5, weergegeven. In figuur 2.3.d 

is te zien dat wanneer het filmvlak voorkeurs-vlak is (K<O), het reso

nantieveld een minimum heeft voor ~:0° (veld evenwijdig aan filmvlak) 

en een maximum voor ~=90° (veld loodrecht op de film). Wanneer de z-as 

de voorkeurs-as is (K>O) is dit precies andersom, mits v* groter dan 1 

is. Aangezien de rotatiediagrammen symmetrisch zijn t.o.v. ~=Ü zullen 
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Figuur 2.3.d. 

Berekend genormeerd resonantie

veld als functie van de orten

tatie t.o.v. het filmvlak voor 

positieve en negatieve anisa

tropie K. 

in hoofdstuk 4 de meeste rotatiediagrammen alleen voor hoeken 0<~<90° 

gegeven worden. In geval van K>O zal het berekende rotatiediagram bij 

v*<l voor -90°<~<90° de vorm van een ellips hebben. Dit is uit het 

resonantiespectrum in fig.2.3.c op te maken. 

Het theoretische verloop van de (genormeerde) magnetisatie langs 

het veld MH/Ms als functie van het uitwendige veld (genormeerd) is 

voor verschillende hoeken ~ in figuur 2.3.e weergegeven. 
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Figuur 2.3.e. Component van genormeerde magnetisatie l.angs het veLd 

al.s functie van het externe vel.d voor verschiLLende vel.dorientaties. 

2.~ Bepaling anisotropieveld H uit de metingen a 

Door H te definiëren als in vgl. (2.23) wordt de anisotropie K op a 
correcte wijze gekoppeld aan een zuiver conceptueel en fictief aniso-

tropieveld H . De waarde hiervan kan uit het gemeten rotatiediagram a 
berekend worden. Uit vgl.(2.23) kan dan, met een waarde voor M , een 

s 
waarde voor K berekend worden. Deze kan vergeleken worden met waarden 

voor K uit magnetisatie- of torquemetingen aan dezelfde preparaten. 

Dit zal in hoofdstuk 4 aan de orde komen. 
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Ha kan analytisch bepaald worden uit vgl.(2.26) en (2.27) of uit 

(2.28), (2.29) en (2.30). Wordt de g-waarde vast gekozen dan is alleen 

de waarde van HH of H~ nodig. Om naast Ha ook de g-waarde te bepalen 

zijn beide waarden van de resonantievelden H
11 

en H~ nodig. Vanwege 

experimentele omstandigheden (beperkt veldbereik van magneet) kon H 
~ 

vaak niet gemeten worden. 

Door meer punten van het gemeten rotatiediagram dan alleen H mee 
11 

te nemen in de berekening van H is de nauwkeurigheid te vergroten. a 
Deze methode berust op het vinden van de beste, theoretische aanpas-

sing aan de de metingen. De bepaling van H moet dan numeriek uitge
a 

voerd worden. De werkwijze daarbij is als volgt: Voor een vrij wille-

keurige waarde van H worden voor alle hoeken ~[i] van de datapunten a 
de corresponderende resonantievelden Hi 1 berekend door de vgl.(2.24) ca c 
en (2.25) numeriek op te lossen. Vervolgens wordt de gewogen kwadra-

tensom S(H ) berekend waarvoor geldt : 
a 

S(H ) = L 
a i 

Hi 

[ 
calc-

Hi 
obs 

Hi 2 
obs ] (2.36) 

waarin H b de waarde van het gemeten resonantieveld voorstelt. Door 
0 s 

deze kwadratensom te minimaliseren als functie van H (en evt. g) is 
a 

te bepalen voor welke waarde van H en g het berekende rotatiediagram a 
het best bij de meetpunten past. Alleen op deze wijze is het mogelijk 

alle meetpunten van het rotatiediagram mee te nemen. 

In het model wordt aan g, de zgn. spectroscopische splitsingsfac

tor, een vaste waarde gegeven, identiek aan de bulk g-waarde van het 

ferromagnetische materiaal (of het gemiddelde indien er twee ferromag

netische elementen zijn). Dit wordt gedaan, zowel voor de bulkprepara

ten als voor de sandwiches en de multilagen, omdat in de praktijk 

blijkt dat bepaling van de g-waarde uit de aanpassing geen fysische 

informatie oplevert. Gebruik van de door aanpassing bepaalde waarde 

voor g zou bij de interpretatie van de anisotropie misleidend kunnen 

zijn. Hierop zal in hoofdstuk 5 bij de discussie verder worden inge

gaan. 
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Enige in de literatuur opgegeven waarden voor g bij kamertemperatuur 

voor bulkmateriaal zijn in tabel 2.4 gegeven. De waarden zijn afkoms

tig van Wohlfarth [WOHL80], Kittel [KITT76] en Bozorth [BOZOSS]. De 

bulk g-waarden voor Co van 2. 18 en voor Ni van 2. 12 worden in dit 

verslag gebruikt bij de interpretatie van de metingen aan de films. 

Bulkmateriaal g-waarde (FMR) 

Fe 2.091 2.10 2.12 - 2.17 
Co 2.187 2.18 2.22 
Ni 2.183 2.12 2.19 

Wohlfarth Kittel Bozorth 

Tabet 2.4. Enige retevante titeratuurwaarden voor de 

spectroscopische sptitsingsfactor g van Fe, 

Co (h.c.p.) en Ni. 

2.5 Spingolven 

Bij ferromagnetische resonantie geeft de precessiebeweging van de 

magnetische momenten aanleiding tot een (transversale) magnetisatie, 

die op elk punt in het preparaat met dezelfde fase en amplitude va

rieert. Deze trillingswijze, waarvoor geldt k=O (k is golfgetal), 

wordt aangeduid als de 'uniforme mode' en is strikt genomen ook te 

beschouwen als een spingolfexcitatie. 

De zgn. spingolven met k#O daarentegen, zijn hogere orde, niet

uniforme trillingswijzen waarbij de fase van punt tot punt varieert. 

Deze spingolven gaan in een geordend magnetisch materiaal -bv. een 

dunne ferromagnetische laag- gepaard met een roterende component van 

de magnetisatie in het vlak loodrecht op de ordeningsrichting. Een 

electromagnetische golf, met zijn magnetische component loodrecht op 

de ordeningsrichting, zou deze spingolven kunnen exciteren, en onder 

passende condities, gebruik makend van microgolfstraling, aanleiding 

geven tot detecteerbare magnetische absorpties. 



-20-

1 

FiLM 

Aht. 
~~--------~----L---~~--t-0 
uniforme 
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spingolven 

Figuur 2.5. Schematische ~ergave van de rotatiebewegingen en de fase 

van de ~~ta.gnetische lftOm.enten in de tm.iform.e resonantiemode en bij 

spingolven (k#O) met het externe veld loodrecht op het filmvlak. 

Een voorwaarde voor het exciteren van bepaalde langgolvige spin

golven in dunne ferromagnetische films is, dat de precessiebewegingen 

van de magnetisatie aan het oppervlak sterk onderdrukt worden doordat 

de momenten daar vrij onbeweeglijk zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat 

de momenten aan het oppervlak andere anisotr-opievelden "zien" dan die 

binnenin. Dit kan een gevolg zijn van oppervlakte-anisotropie of ande

re effecten, welke uitgebreid behandeld worden in [WOLF65]. Door deze 

randvoorwaarden heeft het patroon van de rotatiebewegingen van de 

magnetisatie, geëxciteerd in de richting loodrecht op het filmvlak, de 

vorm van staande golven. In figuur 2.5 is dit weergegeven. Is het 

hoogfrequente veld homogeen, dan kunnen alleen trillingswijzen geëxci

teerd worden met een oneven aantal (n) halve golflengten over de dikte 

van de film. De zgn. even modes hebben geen netto interactie met het 

veld. Spingolven blijken aanleiding te geven tot absorptieresonantie 

bij een aantal specifieke waarden van het externe veld. aangelegd 

loodrecht op het vlak van de film. 

Ferromagnetische interacties als exchange verlagen de totale ener

gie van een systeem wanneer de magnetische momenten parallel staan; de 

thermische beweging gaat dit laatste tegen wat aanleiding kan geven 

tot spingolven. Is er een niet-uniforme gradiënt in de componenten van 

de magnetisatie op een plaats in de film, dan zal er een extra koppel 
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op de magnetisatie optreden. Dit koppel kan in de bewegingsvergelij

king van vgl.(2.7) worden meegenomen, door te schrijven: 

(2.37) 

Hieris is A de exchangeconstante [J/m], ook wel "stiffness-constante" 

genoemd, een maat voor de sterkte van bovengenoemde interacties. In 

[WOLF(65] en [MART67] wordt hieruit afgeleid bij welke waarde van het 

externe veld absorptieresonantie optreedt. Onder de aanname dat de 

dunne film homogeen is en dat het aangelegde veld loodrecht op het 

filmvlak gericht is, geldt voor de resonantievelden: 

H = H _ 2 A (n1r)2 
res uniform ~ M L 

0 s 
(2.38) 

Hierin is L de dikte van de film, n het trillingsgetal (aantal halve 

golflengtes over de filmdikte) en H if het loodrechte resonantie-un orm 
veld van de uniforme mode, welke voldoet aan vgl. (2.27). Aan vgl. 

(2.38) is te zien dat spingolfexcitaties altijd optreden bij 

veldwaarden kleiner dan H . Door uit metingen de intervallen H-H te 
u u 

bepalen, de intervalverhoudingen te bepalen en daarmee de juiste waar-

den van n toe te kennen, is het mogelijk uit vgl. (2.38) een waarde 

voor de exchangeparameter A te bepalen. 
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3. Meetopstelling 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de onderdelen van de gebruikte meetopstelling 

bij de ESR experimenten behandeld worden. De opstelling bestaat uit 

een ESR-spectrometer, een zgn. insert preparaathouder en het (cryoge

ne) magneetsysteem. Deze drie onderdelen zullen achtereenvolgens be

sproken worden. Als laatste zal de signaaldetectie behandeld worden. 

In het algemeen is een ESR experiment gebaseerd op het detecteren 

van veranderingen in microgolfvermogen als functie van het externe 

veld, waarbij de frequentie constant gehouden wordt. Het microgolfver

mogen wordt geleverd door een klystron. De veranderingen in de absorp

tie door het preparaat worden gedetecteerd met een detectiediode, 

waarvan het gelijkgerichte signaal via een fasegevoelige versterker op 

een schrijver wordt vastgelegd. 

3.2 De ESR-spectrometers 

Er is gebruik gemaakt van drie verschillende spectrometers. Die van de 

VARIAN opstelling (V-4502-12 systeem), werkend in de X-frequentieband 

(8.2-12.4 CHz), en verder twee (in de groep) zelfgemaakte spectrome

ters werkend in de X- en deK-band (18-26.5 CHz). Van de laatste is in 

figuur 3.2 een schema gegeven. De microgolven worden gegenereerd door 

een zgn. reflex klystron. Via een golfpijpsysteem bereiken de micro

golven de insert. Met twee verzwakkers is het vermogen te regelen. Met 

de frequentiemeter is direct de frequentie af te lezen. Bij de VARIAN 

opstelling wordt de frequentie bepaald m.b.v. een microgolf-frequen

tieomzetter (HP2590A) werkend van .5 tot 15 CHz in combinatie met een 

frequentie teller (HP5245L). De EH-afstemmer zorgt voor koppeling van 

microgolven naar de insert ·en voor koppeling van de door de trilholte 

gereflecteerde microgolven naar de diode, via de richtingskoppeling. 

De golfpijpafmetingen zijn zodanig, dat alleen de dominante TE01-

mode getransporteerd wordt. Gebruikt zijn een Varianklystron (X-band) 

en twee OKI-klystrons voor de X- en K-band. Elk klystron opereert 

binnen zijn frequentieband bij een specifieke frequentie, opgelegd 
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klystron 

• 
e 1 verzwakker 

frequentiemeter 

e 2 verzwakker 

diode-detector (afstembaar) 

E-H afstemmer 

golfpijp naar preparaat 

Figuur 3.2. Schema van een aicrogoLfspectrometer. 

door de gebruikte trilholte. Het gebruik van een trilholte is noodza

kelijk vanwege de geringe signaalsterkte van het merendeel van de 

preparaten, nl. dunne mul ti laagfilms en 'sandwiches'. In tabel 3.2 

zijn de gebruikte frequentiebanden en golfpijptypes weergegeven. 

INSERT 

x 
K 

BAND 

x 
K 

GOLFPIJP AFSNIJFREQ.TE01 

WC 16 6.56 CHz 

WC 20 14.05 CHz 

FREQ.DOMINANT 

8.2-12.4 CHz 

18 -26.5 CHz 

TabeL 3.2. Enige gegevens over de frequenties en de gebruikte 

goLfpijpen. 
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3.3 De insart preparaathouders 

Gebruikt zijn twee inserts, een X-band insert,geschikt voor 8-18 GHz 

en een andere, een K-band insert, voor 18-60 GHz. Om bij metingen aan 

dunne mul tilaagfilms voldoende signaalsterkte te krijgen is het ge

bruik van een trilholte noodzakelijk. In tabel 3.3 staan enige gege

vens van de drie beschikbare trilholten. Door een rond gaatje aan de 

bovenzijde van de trilholte, de zgn. iris, wordt de microgolfenergie 

uit de insart-golfpijp naar de trilhol te gekoppeld. Met een stel

schroefje kan de koppeling optimaal gemaakt worden. 

Vrijwel alle metingen aan de preparaten werden bij kamertempera

tuur verricht. Om bij metingen in de superspoelopstelling het prepa

raat op kamertemperatuur te kunnen houden moet warmte worden toege

voerd aan de trilholte. Daartoe is trilholte 11 omwikkeld met stook

draad. Verder is op deze trilhol te de bodem aan de buitenzijde een 

temperatuuropnemer (TOA 640) gemonteerd om een zo goed mogelijke indi

catie voor de temperatuur van het preparaat te krijgen. In geval van 

gebruik in de superspoel wordt, om redenen die in 3.5 duidelijk wor

den, om deze trilholte een Helmholtz modulatiespoel geschoven. 

Het preparaat, in dit geval een dunne mul tilaagfilm, wordt met 

vacuumvet (Apiezon) in de trilhol te aan de wand vastgeplakt. Indien 

nodig wordt van de film een klein stukje afgebroken. Het preparaat 

wordt op een zodanige positie gemonteerd, dat maximale signaalsterkte 

van het resonantiesignaal verkregen wordt. Daartoe dient aan tenminste 

trilhol te afmetingen(lllll) bijbeh.insert resonantiefrequentie 

nununer L a b freq.band TE-101 (GHz) TE-102 

I 43.55 22.85 10.15 x 7.41 9.52 

11 22.0 22.9 10.2 x 9.45 15.1 

111 20.0 10.7 4.3 K 15.9 20.5 

Tabel 3.3. Afmetingen en resonantiefrequenties van de drie 

beschikbare trilholten. 
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twee voorwaarden voldaan te worden: 

a. Hhf ter plekke van film maximaal 

b. Hext loodrecht op Hhf ter plekke van film. 

De beste positie van het preparaat is afhankelijk van de richting van 

het externe magneetveld en van het verloop van de veldlijnen van het 

hoogfrequente magnetische veld. De insert en de trilholte hangen al

tijd verticaal. Bij de VARJAN electromagneet is het veld in het hori

zontale vlak gericht. Uit figuur 3.3, waarin het verloop van de micro

golf magnetische veldlijnen is weergegeven, wordt duidelijk dat de 

film dan op de verticale smalle zijde gemonteerd wordt, midden in de 

trilholte op À /4 afstand van de bodem of de iris. Voor de TE-101 
g 

mode, een bepaalde trillingsmode van het electromagnetische veld in 

een rechthoekige trilholte, komt dit neer op de halve lengte van de 

trilhol te, voor de TE-102 mode op de kwartlengte. Ook als het veld 

gedraaid wordt, blijft aan a. en b. voldaan. 

Bij de superspoel is het veld loodrecht omhoog gericht. Uit figuur 

3.3 wordt duidelijk dat de film dan het beste midden op de bodem ge

monteerd kan worden. Om het resonantieveld loodrecht op de film te 

meten wordt de film vlak op de bodem gemonteerd. Om in de superspoel 

ook met het veld in het vlak van de film te kunnen meten, wordt de 

film precies loodrecht en midden op de bodem op zijn kant geplaatst, 

gesteund door een blokje rexoliet. De diëlectrische eigenschappen van 

deze verbinding zijn zodanig dat het hoogfrequente golfpatroon nauwe

lijks verstoord wordt. 

Figuur 3.3. 

Schematische weergave van de micro

golf magnetische veldlijnen in de 

TE-102-mode in een trilholte en 

fii.Ogelijke posities van het preparaat 

voor optimale resonantie. 
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3.4 Het 11agneetsysteem 

Voor de ESR experimenten zijn twee typen magneten gebruikt. Meestal de 

conventionele, roteerbare ijzeren electramagneet (Varian) die een 

maximaal veld van 1 Tesla (10 kOe) kan leveren. Voor hogere velden een 

supergeleidende magneet (Thor, Oxford Instruments), niet roteerbaar, 

die velden tot 7 Tesla (70 kOe) kan leveren. Het modulatieveld wordt 

in de superspoelopstelling verkregen met een modulatiespoel, die om de 

trilholte geschoven wordt. Daarmee is een maximaal modulatieveld van 

90 Oe (9 mT) haalbaar. In geval van de Varian magneet wordt het beno

digde modulatieveld opgewekt in Helmholtzspoelen die rond de magneet

polen gemonteerd zijn. Met de Varian voeding is hiermee een maximaal 

modulatieveld haalbaar van 25 Oe (2.5 mT). Bij de polen is ook een 

Hallplaatje gemonteerd waarmee het veld gemeten wordt en naar de inge

stelde waarde geregeld wordt. In de grote ijzeren magneetspoelen van 

de Varian blijft altijd een remanent veld achter. De invloed van het 

remanente veld wordt vooral merkbaar wanneer veldwaarden lager dan 0.2 

kOe ingesteld worden. Deze zijn dan ook niet nauwkeurig omdat de veld

regeling niet meer werkt. Het regelcircuit kan de stroom nl. niet 

omkeren. 

Ter ijking van het magneetveld is in de trilholte altijd een klei

ne hoeveelheid paramagnetisch 1,1-diphenyl-2-pricrylhydrazyl (DPPH) 

aanwezig. Bekend hiervan is dat, wat betreft de resonantievoorwaarde, 

voldaan wordt aan v=~H met g=2.800. Omdat de frequentie relatief 

nauwkeurig bepaald kan worden, is het hiermee mogelijk het magneetveld 

te ijken. De plaats van het DPPH-poeder in de trilholte is zodanig dat 

de sterkte van het resonantiesignaal maximaal is. 

3.5 De signaaldetectie 

Zoals in de inleiding 3.1 al vermeld is, berust het principe van ESR 

op het detecteren van veranderingen in de absorptie van microgolfver

mogen in het preparaat als functie van het externe veld bij een vaste 

frequentie. Om een goede signaal-ruis verhouding te krijgen wordt een 

fasegevoelige detectiemethode toegepast met een frequentie van 275 Hz 
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(Varian 200 Hz). Bij deze methode wordt een door modulatiespoelen 

opgewekt sinusvormig wisselveld gesuperponeerd op het statische mag

neetveld, en wel in dezelfde richting. Daardoor wordt, wanneer het 

magneetveld in de buurt van het resonantieveld ligt. het door het 

preparaat geabsorbeerde vermogen gemoduleerd. Naast een statische 

absorptie is er dan ook een periodiek wisselende absorptie in het 

preparaat. Hierdoor wordt ook het gereflecteerde vermogen, waarvan een 

deel de detectiediode bereikt, gemoduleerd. Het diodesignaal wordt 

toegevoerd aan een fasegevoelige versterker waarvan het uitgangssig

naal naar het y-kanaal van een xy-recorder wordt gevoerd. Op het x

kanaal wordt de stuurspanning van de magneetvoeding (bij superspoel 

spanning over een shuntweerstand) aangesloten welke een lineaire maat 

voor het veld is. Wanneer het veld lineair in de tijd op of afloopt 

dan is met deze methode op de schrijver een weergave van de afgeleide 

van de absorptie (dAbs/dH) als functie van het veld te verkrijgen. 

Daaruit is te bepalen bij welke veldwaarde, H genoemd, maximale res 
absorptie in het preparaat optreedt. De nauwkeurigheid daarbij is 

afhankelijk van de lijnbreedte AH van het signaal en van de horizon-pp 
tale schaal in het FMR-spectrum, bepaald door de x-gevoeligheid van de 

schrijver en de grootte van de veldvariatie. Een voorbeeld van FMR

spectrum is in figuur 3.5 gegeven. 

dAbs 
f dH 
-- ---

Figuur 3.5. VoorbeeLd uan FMR-spectrum {dAbs/dH aLs functie uan H). 
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4. Metingen en 1188tresul ta ten 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de ferromagnetische resonantie metingen en de 

meetresultaten daarvan aan de orde komen. In paragraaf ~.2 zal over de 

preparaten en de FMR metingen i.h.a. iets gezegd worden. In paragraaf 

~.3 e.v. zullen de resultaten gepresenteerd worden. Omwille van een 

duidelijke opbouw - waarbij de complexiteit van de structuur van de 

preparaten stapsgewijs toeneemt - wordt gekozen voor een presentatie 

in de volgorde: 

~.3 Dunne cobalt films 

~.~ Pd/Co/Pd "Sandwiches" 

~.5 Co/Pd multilagen 

~.6 Co/Ni multilagen 

~.2 FMR metingen aan dunne ferromagnetische films 

Een lijst van preparaten waaraan tijdens dit afstudeeronderzoek FMR 

metingen zijn verricht, is in Appendix 2 gegeven. Het zijn vrijwel 

allemaal films die roterend op glas-substraat zijn opgadampt met een 

100 Ä Ti-laag als basislaag. Bij gebruik van films uit een eerdere 

serie, die op dik Si substraat (0.3 mm) gegroeid waren, bemerkten we 

dat het instellen van de trilholte zeer moeilijk werd. De instelling 

werd instabiel, waardoor de frequentie verschoof en in het signaal een 

sterke dispersieve component optrad. De afmetingen van een volledig 

preparaat zijn 12 x ~ mm. De dikte van de meeste multilagen is 3000Ä. 

De FMR metingen vonden plaats in de periode 1986-1987. Tenzij 

anders vermeld zijn deze metingen verricht bij kamertemperatuur. Daar

bij is de ligging van het resonantieveld bepaald als functie van de 

hoek ~ die het externe veld met het filmvlak maakt. Wanneer voor elk 

meetpunt de waarde van dit veld uitgezet wordt tegen de waarde van 
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Figuur 4.2 . 

Resonantieveld als functie 

van de hoek van het veld 

t.o.v. het filmvlak bij 

9.4 GHz. 

Getrokken lijn is theore

tische aanpassing. 

A : meetpm.ten. 

hoek ~ voor hoeken ~ van -90° tot +90° dan resulteert een rotatiedia

gram als in figuur 4.2. De getrokken lijn in de figuur is de theoreti

sche aanpassing aan de metingen, berekend volgens het model. De bij 

berekening gebruikte waarde voor g is gelijk gekozen aan die van het 

bulk-ferromagnetische materiaal. De bij de berekening gebruikte waarde 

voor het anisotropieveld H is d.m.v. een kleinste (gewogen) kwadraten a 
aanpassing aan de meetpunten verkregen (zie paragraaf 2.4). In fig.4.2 

is te zien dat zowel het berekende als gemeten rotatiediagram symme

trisch zijn t.o.v. de evenwijdige positie ~=0. Vanwege deze symmetrie 

wordt in het vervolg alleen het rechterdeel van het rotatiediagram 

gegeven, omdat dit alle essentiële informatie bevat. 
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4.3 Dunne cobalt films 

Films met een Co-laagdikte van 3000 Ä en van 2000 Ä zijn gebruikt. De 

signaalsterkte van de FMR signalen van deze preparaten is zeer groot, 

zelfs bij kleine afmetingen (1 x 4 mm). Het gebruik van een trilholte 

is daarom niet strikt noodzakelijk, wat de mogelijkheid geeft om bij 

verschillende frequenties te meten. De gemeten lijnbreedtes, gegeven 

in tabel 4.3, zijn vergelijkbaar met die uit metingen van Krisban aan 

850 Ä Co (in parallelle oriëntatie een breedte van 18-24 mT) [KRIS85]. 

In figuur 4.3.a zijn enige resultaten van metingen aan dunne Co 

films en modelberekeningen weergegeven. Uit het rotatiediagram van 

fig.4.3.a waarin de waarde van het resonantieveld met het veld even

wijdig aan het filmvlak het laagst is, volgt dat de voorkeursrichting 

van de momenten in het vlak is (K<O) (zie fig.2.3.d). In fig.4.3.a is 

te zien dat de metingen goed door het model beschreven worden. De 

g-waarde in het model is gelijk gekozen aan de literatuur waarde voor 

bulk Co van g=2.18. De bij de modelberekening gebruikte parameter 

waarde voor het anisotropieveld H , verkregen door kleinste-kwadraten-a 
aanpassing, is in tabel 4.3 gegeven. De waarden voor de anisotropie en 

het resonantieveld komen overeen met metingen van Krisban bij 9.8 GHz 

aan 850 Ä Co [KRISSS]. Uit tabel 4.3 volgt een gemiddelde waarde voor 

het anisotropieveld voor de dunne Co films van~ H =1.75±0.07 T. Deze o a 
waarde stemt goed overeen met de waarde voor ~ H van 1. 74 T, die o a 
m.b.v. vgl.(2.27) te berekenen is uit de waarde van het loodrechte 

resonantieveld (zie tab.4.3). 

tco V ~o8res AHPP ~o8a K 

3000 9.55 //: 0.050 34 ± 2 1.82 ± 0.04 - 1.27 

2000 9.41 //: 0.047 30 1. 77 ± 0.04 - 1.24 

2000 20.47 //: 0.23 32 1.66 ± 0.04 - 1.16 

2000 9.43 .1: 2.045 24.0 1. 74 - 1.23 

Ä GHz T mT T 106Jm-3 

Tabel. 4.3. Overzicht van meetresultaten aan dunne Co-l.a.gen. Enige 

waarden van resonantievel.d, bijbehorende lijnbreedte 

en van het a.nisotropievel.d en de a.nisotropie. 
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80 90 
I GltADfNI J. 

Figuur 4.3.a. 

Rotatiediagram in "butk"-Co bij 

twee frequenties. 

Getrokken lijnen zijn 

theoretische aanpassingen . 

De waarde voor de anisotropie K, die m.b.v. vgl.(2.23) wordt be

paald uit de waarde van het anisatrapieveld en de bulk Co waarde voor 

de verzadigingsmagnetisatie (J..L M =1. 76 T), is in tabel 4.3 gegeven. 
0 s 

Voor de gemiddelde waarde van K volgt uit tabel 4.3 K = -(1.23 ±0.04) 

x106 J/m3. 

Voor een dunne film kristallijn h.c.p. cobalt, met de hexagonale 

as loodrecht op de film, zou de demagnetisatie energie KD (N=1) gelijk 

zijn aan~= - 1/2J..L
0
M2=- 1.23.106 J/m3 en de magnetokristallijne ani

satropie gelijk zijn aan K1= 0.41.106 en K2=0.10.106 J/m3 [CHIK64]. 

Hieruit volgt een volume bijdrage K gelijk aan K = -o. 12.106 j/m3. 
V V 

Deze verschilt nogal van de waarde van K bepaald uit de FMR metingen. 

Dit duidt erop dat er geen bijdrage van kristallijne anisotropie in 

onze Co films is, maar alleen een bijdrage t.g.v. demagnetisatie; 

m.a.w. de structuur van het cobalt in deze dunne Co-lagen is waar

schijnlijk niet hexagonaal (hcp) - wat voor bulk Co de thermodynamisch 

stabiele kristalstructuur beneden 450°C is [WOHLSO] - maar wellicht 

kubisch. Ook NMR metingen aan deze lagen duiden op een mogelijke fee 
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structuur [PLOM88]. Het cobal t in de Co/Pd mul ti lagen zal dan ook 

waarschijnlijk niet hcp geordend zijn met de c-as loodrecht op het 

filmvlak; m.a.w.: de door Draaisma et al. gevonden overeenkomst in 

anisotropie, door het cobalt bij multilagen als hexagonaal cabalt met 

K1 en K2 te beschouwen [DRAA87B], lijkt op toeval te berusten. 

Het FMR-spectrum, gemeten met het veld loodrecht op een 2000 Ä Co 

film, is weergegeven in figuur ~.3.b. Hierin zijn twee extra signalen 

te zien naast het uniforme hoofdsignaal. Bij interpretatie van dit 

spectrum maken we gebruik van de spingolftheorie, die is afgeleid voor 

een homogene ferromagnetische dunne film, zie paragraaf 2.5. Wanneer 

de verhoudingen van de veldscheidingen van deze signalen met het 

hoofdsignaal aan het verband van vgl.(2.38) uit hoofdstuk 2.5 voldoen, 

dan is met vlg.(2.38) een waarde voor de exchangeparameter A te bepa

len. De verhouding van de grootte van de twee veldintervallen blijkt 

dd ~bs (a. u.) 

1 

.1 T .. . 

2000Ä Co 
Troom 
9.432 GHz 
B 1 fitm 

- B {mT) 

Ff.guur 4.3.b. 

Het 'UXUlrgenomen FKR-spectrum. van een 

2000 Ä Co-film met het vel.d loodrecht 

op het filmvl.ak. 
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hier ongeveer 4:9 te zijn. Hieruit volgen de modegetallen n=2 en n=3. 

De gemiddelde waarde van de exchange parameter A volgt uit de grootte 

van de intervallen en wordt A=(1.65±o.10)x10-lljm-1. Deze waarde is in 

dezelfde orde van grootte als de literatuurwaarde voor bulk Cobal t 

A=1.30x1o-11 jm-1 [MART67]. Uit het feit dat de veldscheiding van de 

twee extra signalen blijkt te voldoen aan vgl.(38) en dat de gevonden 

waarde van A redelijk overeenstemt met de literatuurwaarde, mag gecon

cludeerd worden dat deze extra signalen zeer waarschijnlijk het gevolg 

zijn van spingolven (k~). 

4.4 Pd/Co/Pd "sandwiches" 

Gebruikt zijn preparaten bestaande uit een enkele dunne cobaltlaag met 

aan weerszijden een 200 Ä dikke Pd laag. De Co-laagdiktes zijn respec

tievelijk 10,20,40 en 80 Ä Co. Deze films zijn in HV opgedampt. 

Het is interessant de zgn."sandwich"-preparaten met FMR te onder

zoeken, omdat deze te beschouwen zijn als het limietgeval van de mul

tilagen, nl. met het aantal lagen n=1. Er is sprake van één ferromag

netische laag en van twee Pd/Co grensvlakken. Met deze preparaten kan 

zodoende het effect op de anisotropie van precies twee grensvlakken 

bestudeerd worden. Vanwege de enkele ferromagnetische laag kan een 

mogelijk verstorend effect t.g.v. structuurverschillen tussen opeen

volgende lagen of t.g.v. koppeling tussen de lagen hierbij uitgesloten 

worden. Voor FMR is dit ontegenzeglijk een voordeel. 

De beperkende factor bij de sandwiches is de gevoeligheid. Met 

deze lagen is de gevoeligheid van de FMR opstelling te testen, daar 

het aantal Co atomen in de sandwiches in verhouding tot het aantal in 

een multilaag of dunne bulk Co film zeer gering is. Gebruik van een 

trilhol te bij FMR is dan ook noodzakelijk. Metingen aan de dunste 

(IOÄ) sandwich ( 4 x 4 mm) bij uiterste gevoeligheid bleken nog net 

mogelijk te zijn. Het aantal Co atomen daarin is, bij een gemiddeld 

volume per Co atoom van 11.0 A3, gelijk aan 1.5 .1015 atomen. Voor een 

20 Ä Pd/Co multilaag (n=64, 1x4 mm) is dit aantal Co atomen al een 

factor 30 maal zo groot, namelijk 4.6 .1ol6 atomen. De signaalsterkte 
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Figuur 4.4.a,b. Rotatiediagram van Pd/Co-sandwiches met verschillende 

Co-laagdikte bij frequentie 9.5 GHz (a) resp. 20.5 GHz (b). De getrok

ken lijnen zijn theoretische aanpassingen. 

van het resonantiesignaal van een lOÄ Co sandwich met het veld even

wijdig aan he_l filmvlak bleek, vergeleken met dat van een evengrote 

SOÄ Co sandwich bij een zelfde instelling, maar liefst een factor 1000 

kleiner te zijn. 

De gemeten rotatiediagrammen van de Co/Pd sandwich-preparaten zijn 

voor twee verschillende frequenties resp. weergegeven in figuur 4.4.a 

en figuur 4.4.b. Uit de rotatiediagrammen blijkt dat voor alle prepa

raten de waarde van het resonantieveld evenwijdig aan het filmvlak 

(cp::O) het laagst is. Dit houdt in dat de voorkeursrichting van de 

momenten in het vlak is, net als bij de dunne Co films. Verder is te 

zien dat, naarmate de Co-laagdikte kleiner wordt, het evenwijdige 

resonantieveld groter wordt. Dit betekent -zie vgl.(2.26) -dat het 

anisotropieveld kleiner wordt. Zou de anisotropie nul worden (bv. vrij 
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ion), dan zou het rotatiediagram een horizontale lijn ZlJn waarvoor 

geldt B =VIl. Deze lijn is d.m.v. een stippellijn in de rotatiediaras 
grammen weergegeven. 

In tabel 4.4. a zijn enige resultaten van de metingen gegeven. 

Daarin is te zien dat de lijnbreedte AH van de evenwijdige resonan-pp 
tiesignalen voor dunnere Co-lagen sterk toeneemt. Dit gaat gepaard met 

een sterke afname van de signaalsterkte. Enige resultaten van metingen 

aan de sandwiches in de superspoelopstelling, verricht om het resonan

tieveld loodrecht op de film te bepalen, zijn weergegeven in tabel 

4.4.b. 

tCo V J.Lo H'' AH~ J.LoHa tCoK 

80 9.56 0.063 6.4±0.4 1.48±0.02 - 82.9±2 
40 9.56 0.075 11.0±1 1.24±0.02 - 34. 7±0.6 
20 9.56 0.095 32.0 0.92±0.02 - 12.9±0.3 
10 9.41 0.157 74.0 0.48±0.03 - 3.36 

80 20.51 0.255 16.0±4.0 1.52±0.01 - 84.9±0.5 
40 20.47 0.291 22.0±4.0 1.25±0.01 - 35.0±0.3 
20 20.45 0.355 42.0±5.0 0.91±0.01 - 12.7±0.2 

Ä CHz T mT T 10-4Jm-2 

Tabel 4.4.a. Overzicht van meetresultaten en anisotropiewaarden 

van Pd/Co-sandwiches. Voor betekenis van de groot

heden zie tekst. 

tco J.L.r 
0 AHPP J.LoHa tCoK 

80 1.89±0.01 8±1 1.58±0.01 88.5 

40 1. 71±0.02 33±5 1.40±0.02 39.2 

20 1.40±0.01 72±5 1.09±0.01 15.3 

10 0.87±0.01 140±7 0.56±0.02 3.9 

Ä T mT T 10-4Jm-2 

Tabel 4.4.b. Overzicht van meetresultaten bij 9.4 GHzmet het 

veld loodrecht op het filmvlak en de daaruit 

bepaalde waarde van de anisotropie. 
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Figuur ~-~-c. Uit modelaanpassing verkregen waarde voor het anisa

tropieveld als functie van de Co-laagdikte. 

Onderbroken lijn is getekend voor de duidelijkheid. 

In de rotatiediagrammen van fig.4.4.a en 4.4.b is te zien dat de 

metingen goed door de modelaanpassing beschreven worden. In het model 

is daarbij uitgegaan van een g-waarde gelijk aan de bulk Co waarde van 

2.18. De waarden voor het anisotropieveld H, die volgen uit kleinste a 
kwadraten aanpassing, zijn uitgezet in figuur 4.4.c. De afname van de 

anisotropie voor kleinere tCo is daarin duidelijk te zien. Op grond 

van de bulk Co waarde voor de verzadigingsmagnetisatie (~ M =1.76 T) 
0 s 

en de waarde van het anisotropieveld H wordt de anisotropie K bere-a 
kend. Deze waarde van K, vermenigvuldigd met de Co-laagdikte tCo' is 

in tabel 4.4.a gegeven en is in figuur 4.4.d tegen tCo uitgezet. De 

punten in fig.4.4.d blijken goed beschreven te worden door een rechte 

lijn, die fenomenologisch wordt geschreven als: 

(4.1) 
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Dit komt overeen met: 

(4.2) 

Daarbij wordt KS beschouwd als een anisotropiebijdrage per eenheid 

oppervlak t.g.v. één grensvlak en Kv als de bijdrage tot de anisotro

pie per eenheid Co volume. 

Het verloop van de rechte lijn in figuur 4.4.d voorspelt dat voor 

tC0~.SA de anisotropie nul wordt en van teken wisselt en dat voor 

N 
I 

E --. 
-6 
I 
0 
~ 

QJ 

a. 
E-
+-
0 
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c: 
ttJ 
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Pd/Co/ Pd 
'sandwiches' 
FMR 

o20.5 GHz 
• 9.6 GHz 

Figuur 4.4.d. De anisotropie K van Pd./Co sandwiches, bepaald 

m.b.v. FMR, vermenigvuldigd met de Co-laagdikte 

tCo als functie van tCo. Getrokken rechte is de 

kleinste kwadraten aanpassing. 
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preparaten meetmethode K K s V 

Co/Pd sandwiches FMR 3.5 ± 0.5 -1.08 ± 0.04 

Co/Pd multilagen VSM 2.6 -o.72 

Co/Pd multilagen VSM 5.5 -1.2 
(op lOOÄ Ti) 

10-4Jm-2 t06Jm-3 

Tabel 4.4.c. VergetijRing van oppervlakte-anisotropie K5 en 

volwne-anisotropie Kv van Pd/Co sandwiches en 

mu lt Ha.gen. 

dunnere lagen de voorkeursrichting niet in het vlak maar loodrecht 

erop is. De helling van de rechte geeft blijkens vgl.(4.1) een waarde 

voor K en uit de verticale asafsnijding ter grootte 2K volgt de 
V S 

waarde voor K . Deze waarden zijn voor de sandwiches in tabel 4.4.c 
s 

gegeven. 

Voornoemde overgang van voorkeursrichting is d.m.v. magnetisatie

en koppelmetingen aan Co/Pd multilagen door o.a. Draaisma et al. daad

werkelijk aangetoond [DRAA87B]. De anisotropie tCoKeff. die daarbij 

berekend wordt, voldoet goed aan het lineaire verband van vgl.(4.1). 

Voor de overgangsdikte volgt een waarde van tCo~ 7 à 9 A. De waarden 

voor K enK , die uit VSM volgen, zijn voor twee verschillende series 
S V 

Pd/Co multilagen verschillend, zie tabel 4.4.c. Redenen voor dit ver-

schil zijn nog niet duidelijk [DRAA87C]. 

De waarden voor K en K van de Pd/Co sandwiches, bepaald d.m.v. 
S V 

FMR, zijn, blijkens tabel 4.4.c, van dezelfde grootte orde als de 

meest recente waarden die d.m.v. VSM zijn bepaald voor Co/Pd multila

gen (op lOOÄ Ti). De waarde van K verschilt ~10% en van K ~%. Dat 
V S 

de overeenstemming redelijk is, wordt nog duidelijker wanneer de ani-

sctropie gegevens uit FMR voor enkele sandwiches met de resultaten van 

VSM en koppelmetingen aan multilagen in eenzelfde figuur worden weer

gegeven, zie figuur 4.4.e. 
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Figuur 4.4.e. De anisotropie K vermenigvuldigd met de Co

laagdikte tCo als functie van tCo. In deze 

figuur [DRAA87C] zijn ook de metingen aan 

Pd/Co/Pd-sandwiches bij 10 en 20Ä uitgezet. 
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Magnetisatiemetingen met VSM aan de sandwiches zullen, gezien het 

geringe aantal atomen, moeilijk zijn. Daardoor is voor deze lagen de 

magnetisatie niet gemeten en is, bij berekening van de anisotropie K 

uit de FMR resultaten, voor de verzadigingsmagnetisatie van de sand

wiches de waarde van bulk Co genomen(~ M =1.76 T). Gezien de overeen-o s 
stemming van de waarde van de anisotropie uit FMR metingen aan Pd/Co 

sandwiches met die uit VSM metingen aan Pd/Co multilagen lijkt deze 

aanname gerechtvaardigd. 

Het zal problematisch zijn om aan sandwich-preparaten met Co-laag

dikten van SA en kleiner met FMR de overgang naar loodrechte voor

keursrichting daadwerkelijk aan te tonen. De meest voor de hand lig

gende oorzaken daarvoor, afgezien van de mogelijke structuurproblemen, 

zijn: het geringe aantal Co atomen in de film, de daardoor zeer ge

ringe signaalsterkte en de te verwachten zeer grote lijnbreedte. 

Hierop zal in de discussie in hoofdstuk 5 verder ingegaan worden. 
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4.5 Co/Pd multilagen 

Een eerste serie Co/Pd mul ti lagen waaraan metingen zijn verricht, 

bestaat uit lagen die op een Si-substraat opgadampt zijn. Bij FMR 

metingen aan deze preparaten werd steeds een uniform "bulk"-signaal 

waargenomen met de anlsotrople als van een bulk Co-laag. Daarnaast 

werd er in een aantal preparaten een tweede uniform FMR signaal geme

ten bij een andere veldwaarde, duldend op een anlsotroplewaarde karak

teristiek voor die laag. Het waarnemen van het "bulk-signaal" geeft 

aanleiding om te veronderstellen dat de opbouw van deze serie films 

niet de ideale is. Verdere FMR metingen -waarvan hierna de resultaten 

gegeven worden - zijn uitsluitend nog verricht aan Co/Pd mul ti lagen 

die roterend op glas zijn opgadampt met een 100 Ä Ti-onderlaag. In 

appendix 2 is een overzicht hiervan te vinden. Bij deze films zijn 

dergelijke bulksignalen - althans voor de films met Co-laagdikte gro

ter dan 8 Ä - niet meer waargenomen. 

In hoofdstuk 4.4 is al ter sprake gekomen dat magnetisatiemetingen 

aan Co/Pd multilagen hebben aangetoond dat er bij een Co-laagdikte van 

7 à 9 Ä een overgang van voorkeursrichting van de momenten optreedt. 

Voor een grotere Co-laagdikte liggen de momenten in vlak van de film, 

net als bij een dunne enkellaag Co film, en voor kleiner Co-laagdikte 
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loodrecht op het vlak. Dit laat zich illustreren aan de hand van de 

magnetisatiekrommen in figuur 4.5.a en 4.5.b [DRAA87B]. 

Omwille van de duidelijkheid zullen eerst de resultaten van FMR 

metingen aan de Pd/Co mul ti lagen met Co-laagdikte van 8Ä en groter 

besproken worden. Daarna zullen enige meetresultaten van Pd/Co multi

lagen met dunnere Co-lagen gegeven worden. Hierbij zal ook aan de orde 

komen in hoeverre de resultaten overeenstemmen met voorspellingen voor 

FMR op grond van resultaten van VSM-metingen. 

4.5.1 Co/Pd .ultilagen .at Co-laagdikte groter dan 8Ä 

Gebruikt zijn o.a. films met een Co-laagdikte van~ 8,10,12 en 20 

Ä. Van de signalen gemeten met het veld evenwijdig aan de film, zijn 

de waarden van het resonantieveld en de lijnbreed te in tabel 4. 5. a 

gegeven. 

preparaat V H'' J.l.o res AHPP J.LoHa tCoK 

194*(2ÄCo+13.5ÄPd) 9.40 0.073 1.15±0.02 

90*(4.1ÄCo+27ÄPd) 9.40 0.011 130 0.70±0.03 

86*(8ÄCo+27ÄPd) 9.56 0.155 170 - -

45*(8ÄCo+-45APd) 9.56 0.180 150 - -
5*(10.2Ä Co+36ÄPd) 9.56 0.26 260 - -

34*(10.3ÄCo+-45ÄPd) 9.56 0.22 150 0.27±0.03 -1.95 

77*(12.1ÄCo+27ÄPd) 9.55 0.16-4 130 0.50±0.05 --4.2 

5*(16.4ÄCo+36ÄPd) 9.55 0.194 8-4 0.41±0.05 --4.6 

64*(20.5ÄCo+27ÄPd) 9.56 0.109 60 0.7-4±0.03 -10.6 

" 20.-47 0.45 110 0.56±0.02 

GHz T mT T 10-4Jm-2 

Tabel 4.5.a. Overzicht uan de meetresultaten en waarde uan de anisa

tropie uan Pd/Co multilagen. 



l 

-42-

Uit tabel 4.5.a blijkt dat bij eenzelfde frequentie (9.5 GHz), de 

signalen van de t2 en tOA film een veel grotere lijnbreedte hebben dan 

van de 20A film. Bij hogere frequentie wordt deze lijnbreedte nog 

groter. Bij 20 GHz zijn alleen bij de 20A film duidelijke signalen 

gemeten. De vergroting van de lijnbreedte bij kleiner wordende tCo' 

van 20A naar t2A naar tOA, gaat gepaard met een verandering van de 

vorm van het signaal. Deze krijgt steeds minder de vorm van een afge

leide (van een gaussisch verloop) en wordt asymmetrisch. Dit is duide

lijk te zien in figuur 4.5.c. Daarin is voor vier verschillende films 

het waargenomen FMR-spectrum met het veld evenwijdig aan het filmvlak 

gegeven. 

stoors1gnaal 
) 

.1 .2 

86x!8ACo•27APdl 

~ 
34x!1Q3ACo•45APd 

77x(12.1 Aeo + 27 A Pd) 

OPPH .-

-B1 !Tl 
.3 .4 .5 

Figuur 4.5.c. 

Het gemeten FMR-spectrum. rnet het 

vetd evenwijdig aan het fitmutak 

uan uier verschiLtende muttitagen 

met teo= 20.5, 12.1, 10.3 en 8 A. 
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Bij de 8 A multilaag is geen duidelijk signaal gemeten. Deze film 

heeft een Co-laagdikte die, van de vier multilagen met 20,12,10 en sA 
Co, het dichtste de waarde benadert waarbij de overgang naar loodrech

te voorkeursrichting van de momenten optreedt. Het signaal van de SÄ 

film heeft de vorm van een bult, waarvan bovendien de ligging voor op

of aflopend veld verschillend is. Deze verschuiving, die bij andere 

films met tc
0

>8Ä niet is waargenomen, is groter naarmate het veld meer 

loodrecht op de film gericht is. Dit effect hangt mogelijk samen met 

het verloop van de magnetisatiekromme van deze film, zie figuur 4.5.d. 

In fig.4.5.d is te zien dat er bij de film met SÄ Co sprake is van 

hysterese voor velden ter grootte van het resonantieveld. Hieruit valt 

af te leiden dat er bij resonantievelden kleiner dan het verzadiginga

veld sprake zal zijn van domeinvorming, wat bovengenoemde verslechte

ring en verschuiving van het FMR signaal zou kunnen veroorzaken. 
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Figuur 4 .5.d. la.gnetisatiek.rOIIURen van een mul ti laag met teo=B Ä in een 

magneetveld 11 (- - -) en .l. (--) op het filmvlak [DRAA87B]. 
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NMR metingen aan Co/Pd mul ti lagen geven aanwijzingen voor het 

mogelijk optreden van interdiffusie tussen Co en Pd over vier laagdik

tes [PLOMSS]. Hierdoor zou er voor lagen met tc
0

<8Ä geen sprake meer 

zijn van een duidelijke laagstructuur, wat bovengenoemde verslechte

ring van het signaal zou kunnen veroorzaken. Op de domeinvorming en 

mogelijke structuurproblemen zal in het tweede deel van dit hoofdstuk 

en in hoofdstuk 5 nog verder ingegaan worden. Voor zover na te gaan 

was, was bij de overige multilagen met teo>SÄ nooit sprake van hyste

rese bij velden ter grootte van het resonantieveld en was de magneti

satie daarbij vrijwel altijd verzadigd. 

Van de FMR-metingen aan Co/Pd multilagen met Co-laagdiktes groter 

dan 8 A zijn de gemeten rotatiediagrammen in figuur 4.5.e,f en g weer

gegeven. Uit de rotatiediagrammen blijkt dat de voorkeursrichting voor 

deze drie films nog in het vlak is, wat in overeenstemming is met de 

resultaten van magnetisatiemetingen [DRAA87B]. 

Wanneer de rotatiediagrammen van de multilagen in fig.4.5.e,f eng 

vergeleken worden met de rotatiediagrammen van de sandwiches in fig. 

4.4.a en b dan is te zien dat de afwijkingen tussen de metingen en de 

modelberekening bij de multilagen groter zijn dan bij de sandwiches. 

De multilagen worden door het model blijkbaar minder goed beschreven 

dan de sandwiches. Dit zou kunnen volgen uit het feit dat het model is 

afgeleid voor een enkele homogene ferromagnetische laag met constante 

magnetisatie. De sandwich-preparaten voldoen beter aan deze voorwaarde 

dan de multilagen, die bestaan uit vele lagen afwisselend Pd en Co op 

elkaar. Hierop zal in de discussie in hoofdstuk 5 verder worden inge

gaan. 

De door aanpassing aan de metingen verkregen waarden voor het 

anisotropieveld zijn in tabel 4.5.a gegeven. Bij de berekening van de 

anisotropie K wordt voor M de verzadigingswaarde van bulk Co genomen, s 
(~ M =1.76 T). De waarde voor M die uit de magnetisatiemetingen volgt 

0 s s 
is vaak iets groter, wat verklaard kan worden door aan te nemen dat er 

t.g.v. het magnetisch moment van Co een polarisatie van de Pd-atomen 

optreedt [DRAA78B]. 
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Figuur 4 .S.h. De artisotropie K vermenigvuldigd ~net de Co

laagdikte als functie van tCo' In deze figuur 

[DRAA87C] zijn ook de FHR-metingen uitgezet. 

De waarden van K, vermenigvuldigd met de Co-laagdikte, zijn uitgezet 

tegen tCo in figuur 4.5.h. Daarin zijn ook de anisotropiegegevens uit 

VSM en koppelmetingen gegeven [DRAA87C]. De overeenkomst tussen FMR, 

VSM en koppelmetingen is blijkens deze figuur voor tc
0

>8Ä redelijk. 

Ook zijn FMR-metingen bij 9.5 CHz verricht aan een serie Co/Pd 

multilagen met N=S. De Pd-laagdikte is 36Ä en de Co-laagdikte resp. 

6,10.2 en 16.4 Ä. Verwacht werd dat deze preparaten voldoende Co-ato

men bevatten om een signaal waar te nemen. Voor de 10Ä en 16Ä-film 

blijkt dit juist te zijn. Bovendien zou, mogelijk, door het geringe 

aantal lagen, het FMR signaal minder verbreed zijn. Dit blijkt niet 

het geval te zijn. Immers, de signalen van de 16Ä film met N=S zijn 

weliswaar redelijk sterk en symmetrisch van vorm, maar de lijnbreedte 

ervan is groter dan van de 20Ä-multilaag met N=77, zie tabel 4.5.a. 

Het gemeten rotatiediagram van de 16Ä mul ti laag is in figuur 4.5.g 

gegeven. De waarde van het anisotropieveld is in tabel 4.5.a gegeven. 
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Bij de 10Ä film (N:S) moet met uiterste gevoeligheid gemeten worden. 

De signalen van deze film zijn zeer breed (1.3 tot 2.6 kOe) en hebben 

een slecht gedefinieerde vorm. Hierdoor wordt de keuze van de precieze 

1 igging van het resonantieveld erg onzeker. De hoekafhankelijkbeid 

blijkt gering te zijn, wat erop duidt, zoals uit magnetisatiemetingen 

te verwachten is, dat de anisotropie gering is. De waarde van het 

'resonantieveld' varieert als functie van de hoek .p tussen 0.25 en 

0.32 T, waarbij de waarde met het veld evenwijdig aan de film het 

laagst is. Metingen aan de 6Ä film leverden tussen 0 en 1T bij 9.6 CHz 

geen signaal op dat de overgang naar loodrechte voorkeursrichting bij 

Co/Pd multilagen zou kunnen aantonen. 

Uit de resultaten van de FMR metingen aan Pd/Co sandwiches en 

multilagen kan een vergelijking gemaakt worden tussen drie verschil

lende preparaten met identieke Co-laagdikte van ~10Ä maar met ver

schillend aantal herhalingsarstanden N, namelijk N= 1, 5 en 34. Daar

bij blijkt bij eenzelfde frequentie de waarde van het resonantieveld 

voorN= 1, 5, 34 resp. 0.16, 0.26 en 0.22 T te zijn. De lijnbreedte 

is daarbij resp. 74, 260 en 150 mT. Zie tabel 4.4.a en 4.5.a. Uit het 

feit dat bij het preparaat met N:S de lijnbreedte het grootst is en de 

anisotropie het laagst blijkt dat de systematiek die als functie van N 

te verwachten zou zijn, hier niet in de meetresultaten tot uitdrukking 

komt. Hierop zal in de discussie in hoofdstuk 5 verder ingegaan wor

den. 
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4.5.2 Co/Pd multilagen met Co-laagdikte kleiner dan 8Ä 

Bij de preparaten 90N(4.1Ä Co+27 APd) en 190N(2Ä Co+13.5Ä Pd) is 

een duidelijk absorptiesignaal gemeten. Het rotatiediagram hiervan is 

uitgezet in figuur 4.5. i. De geringe sterkte van de signalen geeft 

aanleiding te veronderstellen dat het signaal afkomstig is van een 

klein deel van de Co-atomen in de film. Ook aan twee andere preparaten 

met een zelfde Co-laagdikte maar andere Pd-laagdikte zijn bij 9 CHz 

metingen gedaan. Bij 170*(4.1Ä Co+13.5A Pd) is geen signaal waargeno

men. Bij het preparaat 103*(2Ä Co+27A Pd) is wel een dergelijk zwak 

signaal gemeten met een lagere waarde voor het resonantieveld, nl. 50 

mT evenwijdig aan de film . Deze waarde is ongeveer gelijk aan de 

waarde van het resonantieveld van een enkele 2000Ä Co-laag bij dezelf

de frequentie, zie tabel 4.3. 
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Het waarnemen van dit signaal bij films met 2 en 4Ä Co is volkomen 

in strijd met de resultaten van VSM- en koppelmetingen. Het gemeten 

rotatiediagram is, blijkens figuur 4.5.i redelijk met de theorie aan 

te passen. Uit deze aanpassing en uit de vorm van het rotatiediagram 

in fig.4.5.i valt af te leiden dat het signaal afkomstig is van momen

ten met een voorkeursrichting in het vlak van de film. 

Magnetisatiemetingen en ook koppelmetingen tonen echter aan dat 

voor deze films de voorkeursrichting loodrecht op het vlak is, zie 

figuur 4.5.h. Een mogelijke bijdrage van momenten met voorkeursrich

ting in het vlak is met koppelmetingen aan de 4.1Ä-Go(27ÄPd)-film niet 

aantoonbaar gebleken. Beide laatstgenoemde meetmethoden registreren 

echter een "totaal-effect". Daardoor kan uit de VSM-meetresultaten 

alleen geconcludeerd worden dat het merendeel van de momenten een 

loodrechte voorkeursrichting heeft. Het is niet uitgesloten dat er 

daarnaast kleine gebieden met een andere voorkeursrichting zijn. Van 

de drie beschikbare meetmethoden is waarschijnlijk alleen FMR, waarbij 

locaal en met hoge gevoeligheid gemeten wordt, geschikt om deze kleine 

gebieden met momenten met voorkeursrichting in het filmvlak waar te 

nemen. 

Het merendeel van de momenten in deze films moet, blijkens magne

tisatie- en koppelmetingen, een voorkeursrichting loodrecht op het 

vlak hebben. Gesteld dat de (magnetische) structuur van deze lagen 

zeer goed geordend is en de theorie ook voor deze momenten van toepas

sing is, zou met FMR resonantie moeten optreden bij veldwaarden als 

gegeven in tabel 4.5.b. In deze tabel staan de waarden voor de reso

nantievelden zoals die met de theorie zijn te berekenen uit vgl.(2.26) 

of (2.28) en (2.29). Hierbij is uitgegaan van de meest recente waarde 

van de anisotropie die d.m.v. VSH metingen aan Pd/Co mul ti lagen be

paald zijn [DRAA87C]. Gezien de spreiding in de anisotropiewaarden uit 

VSM metingen, vooral bij tc
0

<7A (zie fig.4.5.h), moeten de veldwaarden 

in tabel 4.5.b als benaderingen gezien worden. 

Uit tabel 4.5.b blijkt overduidelijk de sterke toename van de 

anisotropie K voor kleinere Co-laagdikte, wat volgens de FMR theorie 

leidt tot zeer hoge waarden van de resonantievelden. Worden voor de 2A 
en de 4Ä film de waarden van het resonantieveld en de frequentie ge

schaald, zoals in paragraaf 2.3 ter sprake is gekomen, dan volgt 
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tCo tCoKeff K JJ.oHa B" B.l. 
res res 

20 -13 - 0.65 0.93 0.09 1.24 
12 - 5 - 0.41 0.59 0.13 0.70 
9 0 0 0 0.31 0.31 
6 3 0.5 - 0.71 0.64; 0.83 -
4 6 1.5 - 2.1 2.08; 2.14 -
2 8 4 - 5.7 5.69: 5.72 -

A 10-4Jm-2 106Jm-3 T T T 

Tabe t 4 . 5. b. De marde voor de ani so tropie van Pd./Co mutt Hagen 

bepaa.td uit magnet isat iemetingen en de daaruit berekende 

theoretisch waarden voor anisotropievetd en resonantievetden 

bij 9.5 GHz. 

daaruit voor 2A Co :v*=O.OS en H*=0.99,1.00 en voor 4Ä Co : v*=0.15 en 

H*=0.99,1.02. Uit het resonantiespectrum voor positieve K, zie figuur 

2.3.c, blijkt, gezien bovenstaande waarden van v* en H*, dat alleen de 

alleronderste kromme daarvan voor resonantie in aanmerking komt. Uit 

het spectrum van fig.2.3.c valt te concluderen dat het externe veld 

zeer nauwkeurig, binnen grenzen van 0.01° tot resp. 0.1° (!), evenwij

dig aan de film gericht moet zijn om bij bovenstaande frequentie een 

door het model voorspelde resonantieabsorptie te kunnen meten. 

Gepoogd is in de superspoelopstelling bij 9.5 GHz aan voornoemde 

2A en 4Ä Co multilagen met het veld evenwijdig aan de film dit signaal 

te meten. Omdat de voorspelde resonantievelden op grond van VSM gege

vens van een eerdere serie mul ti lagen, niet hoger dan 4T waren, is 

daarbij gemeten met velden tot 4T. Daarbij werd geen signaal waargeno

men. Ook bij metingen aan een klein preparaat 'monokristallijne' mul

tilaag van 400*(1. 75Ä Co +9.8Ä Pd), dat gezien de kristallijnHeit 

wellicht eerder zou voldoen aan het theoretische model dat een even

wijdig resonantieveld van 6T voorspelt, is dit signaal niet gevonden. 

Wellicht spelen hierbij de geringe afmetingen (2x2mm) een rol, was het 

externe veld niet binnen 0.1 graad nauwkeurig evenwijdig aan de film 
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of was het veld niet sterk genoeg. Omdat in deze opstelling noch het 

veld noch het preparaat in de trilholte roteerbaar is, is een kleine 

regelbare variatie van de veldrichting niet mogelijk. 

Om het probleem van de veldpositionering te vermijden zou bij 

frequenties v*>1 gemeten moeten worden. Alleen dan is een volledig 

rotatiediagram voor K>O te meten, zie fig.2.3.c. Dit zou in het geval 

van een 4Ä film in kunnen houden een frequentie van minimaal ~ CHz 

en voor een 2Ä film minimaal 174 CHz ! Dit is in de praktijk onhaal

baar. Indien er al een klystron voor deze frequentie is, dan geven nog 

de geringe grootte van de trilhol te bij deze frequentie en de, voor 

voldoende signaal, minimaal vereiste hoeveelheid preparaat onoverkome

lijke problemen, zoals verstoring van het veldpatroon e.d. 

Andere oorzaken voor het feit dat bij de dunne Co multilagen (nog) 

geen signaal is gemeten dat de loodrechte voorkeursrichting aantoont, 

zijn mogelijkerwijs: 

- te lage gevoeligheid van de opstelling. Het signaal is er wel 

maar is zeer zwak. Dit argument is waarschijnlijk niet van toepassing 

omdat de gevoeligheid voldoende blijkt te zijn om een 20Ä Co-sandwich 

te meten 

- hogere waarde van het resonantieveld. Gezien de spreiding in de 

waarden van de anisotropie uit VSM en koppelmetingen, zie fig.4.5.h, 

is er een grote onzekerheid in de waarden van de voorspelde resonan

tievelden, gegeven in tabel 4.5.b, vooral bij diktes tc
0

<7Ä. Bij de 

metingen zijn geen velden hoger dan 4T gebruikt. 

- sterke verbreding van het signaal, of als gevolg van een slecht 

gedefinieerde structuur binnen een laag of als gevolg van het grote 

aantal lagen in de film, nl. 190 afwisselend 2Ä Co-lagen (een atoom

laag dik!) en Pd-lagen. Zou een enkele 2Ä Co-laag wel een signaal 

geven, dan zouden structuurverschillen tussen opeenvolgende lagen een 

sterke verbreding kunnen veroorzaken. Dit blijkt enigszins uit de veel 

grotere lijnbreedte van de multilagen vergeleken met de sandwiches bij 

eenzelfde Co-laagdikte, zie tabel 4.4.a en 4.5.a. 

-het model voldoet niet. Het is nl. geenszins vanzelfsprekend dat 

een multilaag structuur zich bij FMR fysisch net zo zal gedragen alsof 

het nette homogene oneindige eenkristallijne lagen zijn met netto 

positieve anisotropie K. Voor multilagen met Co-laagdiktes groter dan 

10Ä blijkt het model echter wel redelijk op te gaan. 
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Met het voorgaande hangt samen dat er bij deze dunne Co multilagen 

mogelijk geen sprake is van een goed gedefinieerde (magnetische) 

structuur of laagsgewijze opbouw. Hiervoor geven ook NMR metingen aan 

Pel/Co mul ti lagen sterke aanwijzingen, gezien het mogelijke optreden 

van interdiffusie over vier atoomlagen tussen de Pd- en Co-lagen waar

door er voor Co-lagen met tc
0

<8Ä van een duidelijke laagstructuur geen 

sprake meer zal zijn [PLOM88]. Ook treedt in deze dunne films domein

vorming op hetgeen blijkt uit hysterese in de magnetisatiekrommen. Dit 

zou het waarnemen van FMR kunnen bemoeilijken of onmogelijk maken. 

Hier wordt in hoofdstuk 5 verder op ingegaan. 

Dat er iets bijzonders m.b.t. de structuur of domeinvorming in de 

dunne Co/Pd mul ti lagen kan optreden, is gebleken uit verschijnselen 

die optraden bij FMR metingen aan het 190*(2ÄCo+13.5ÄPd) preparaat. 

Het signaal dat hierbij gemeten werd, en waarvan het rotatiediagram in 

figuur 4.5.i gegeven is, bleek van sterkte en ligging te veranderen, 

afhankelijk van het veld dat tevoren op de film werd aangelegd. Dit 

was een reproduceerbaar effect, dat bij multilagen met tc
0

>8Ä en met 

een voorkeursrichting van de momenten in het vlak niet eerder is waar

genomen. In figuur 4.5.j is van dit effect een voorbeeld gegeven. In 

de figuur is te zien dat er bij toenemend veld een signaal optrad, dat 

echter bij afnemend veld verdwenen was. 

Zoals in dit hoofdstuk is al eerder is vermeld is het waarnemen 

van dit signaal in strijd met VSM resultaten en geeft interpretatie op 

0 

194 (2A Co+13.SA Pel} 
Hb FILM 

V • 9.lt GHz 

.2 

8 (T) 

Figuur 4.5.j. 

Waargenomen FMR-spec t rum 

(1) bij opLopend veLd tot 1T; 

(2) vervoLgens bij afnemend 

veLd. 
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grond van de FMR theorie aanleiding te veronderstellen dat het signaal 

veroorzaakt wordt door momenten met een voorkeursrichting in het vlak. 

In de 2A film zijn de gebiedjes met evenwijdige voorkeursrichting, die 

aanleiding geven tot dit signaal, waarschijnlijk op een of andere 

manier te vergroten of te elimineren door de sterkte en richting van 

het aangelegde veld op een bepaalde manier te kiezen. 

Is het signaal met het veld evenwijdig aan de film -verder aange

duid als u-signaal- eerst zwak, dan blijkt het mogelijk de intensiteit 

ervan te vergroten, door van tevoren, voordat het signaal wordt ge

schreven bij oplopend veld, een veld tot een bepaalde waarde onder een 

hoek ~ met de film aan te leggen en dit veld weer tot nul terug te 

brengen. De veldwaarde die hierbij nodig is om voor het u-signaal de 

halve maximale signaalsterkte te krijgen, noemen we Hfl/2. Hoe groter 

de hoek ~ met het filmvlak is, des te kleiner blijkt het veld Hfl/2 te 

zijn, zie figuur 4.5.k. Andersom is het ook mogelijk om de intensiteit 
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Figuur 4.5.k . 

HoekafhankeLijkheid van resonantie

veLd en die veLden, waarbij de in

tensiteit van de signaLen de halve 

JRaXimale waarde heeft. 
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van het u-signaal als het signaal sterk is, te verkleinen. Dit blijkt 

mogelijk door, voordat het u-signaal geschreven wordt bij oplopend 

veld, onder een hoek 4f' met de film een veld aan te leggen tot een 

bepaalde waarde en dit veld weer tot nul terug te brengen. De waarde 

die hierbij nodig is om het u-signaal tot de halve max.signaalsterkte 

te reduceren, noemen we Hh/2. Deze waarde is ook in figuur -4.5.k 

uitgezet als functie van 'I'· Met behulp van figuur -4.5.k, waarin ook 

het rotatiediagram van het resonantieveld is gegeven, is voor de 2Ä 

film af te leiden of er met het veld onder een hoek 'I' een signaal te 

zien zal zijn of niet. 

De fysische interpretatie van bovengenoemd verschijnsel is nog 

onduidelijk. Mogelijkerwijs speelt het verloop van de magnetisatie

kronune van deze film een belangrijk rol hierbij, zie figuur -4.5. b. 

Daarin is een grote hysterese voor velden ter grootte van het resonan

tieveld van dit signaal te zien. Wij schrijven het verschijnsel toe 

aan het ontstaan van domeinen. Een soortgelijk effect bij zeer dunne 

Co/Cr films wordt verklaard uit het ontstaan van omgekeerde domeinen 

[UESA87]. Echter, het optreden van omgekeerde domeinen, mits met zeer 

smalle domeinwanden, heeft op FMR geen invloed. Er zijn immers nog 

grote groepen momenten die alle eenzelfde omgeving "zien" en een iden

tieke hoek met het veld maken. Wanneer daarentegen - en we vermoeden 

dat dat bij deze zeer dunne Pd/Co multilagen het geval kan zijn - de 

breedte van de domeinwanden vergelijkbaar wordt met de grootte van de 

domeinen, ligt het voor de hand dat de uniforme precessie onderdrukt 

wordt. Dit komt verderop in de discussie in hoofdstuk 5 nog aan de 

orde. In het licht van deze beschouwing is te begrijpen dat de sig

naalsterkte afhankelijk is van de voorgeschiedenis van het preparaat. 
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~.6 Co/Ni multilagen 

Een overzicht van de beschikbare Ni/Co films is weergegeven in Appen

dix 2. Het betreft twee series mul ti lagen met een Ni-laagdikte van 

12.2 en 24.4À. De Co-laagdikten zijn achtereenvolgens 2,4.1,8.2,12.3 

en 20.5À. Deze preparaten zijn dus opgebouwd uit twee verschillende 

ferromagnetische materialen die een verschillende waarde voor M , H s a 
en g hebben. Toch wordt met FMR bij 9.5 CHz maar een enkel uniform 

signaal gemeten. De signalen van deze films zijn, bij gebruik van een 

trilholte, zeer sterk. De lijnbreedte ervan is, vergeleken met Pd/Co 

multilagen met eenzelfde Co-laagdikte, veel kleiner. Zie tabel 4.6.a. 

tNi=24.4À tNi=12.2À 

tco H'' Alf'' H'' Alf'' J.Lo res pp J.Lo res PP 

2 0.179 50±4 0.117 19 

4.1 0.137 22±1 0.098 12 

8.2 0.101 22 0.092 18±1 

12.3 0.093 14 0.089 32 

20.5 0.079 21±1 

À T mT T mT 

TabeL 4.6.a. Overzicht van de meetresuLtaten van Ni/Co 

-muLtiLagen bij 9.41 GHz. 

In de gemeten rotatiediagrammen, weergegeven in figuur 4.6.a en 

4.6.b is te zien dat het resonantieveld, wanneer het externe veld u 
aan het filmvlak is, het laagst is en groter wordt naarmate de dikte 

van de Co-laag kleiner wordt. Hieruit volgt dat het anisotropieveld 

afneemt voor kleinere Co-laagdikte. Dit blijkt ook uit figuur 4.6.c 
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Figuur 4.6.a. Rotatiediagram bij 9.4 GHz. De getrokken 

lijnen zijn theoretische aanpassingen. 

waarin de waarde van het anisotropieveld H is uitgezet tegen te . Er a o 
vindt echter geen tekenwisseling van anisotropie plaats en voor alle 

films, zelfs die met 2Ä Co, is de voorkeursrichting in het vlak. 
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Nvto MUL liLAGEN 
tNi=24.4 Ä 

tc0 lÁ) 
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Figuur 4.6.b. Rotatiediagraa bij 9.4 GHz uan enkele Ni/Co 

aultilagen met tNi=24.4 A. 

De verzadigingsmagnetisatie is voor elke film uit te rekenen op 

grond van de liter a tuurwaarden voor bulk Co en Ni (J..L M = 1 . 76 resp. 
0 s 

0.6T). De gemeten waarde (VSM) blijkt gemiddeld zo'n 5% hoger te zijn. 

De hiermee berekende waarde van de anisotropie K, vermenigvuldigd met 
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de herhalingsarstand D, is uitgezet tegen de Co-laagdikte in figuur 

4.6.d en 4.6.e. De FMR meetpunten in fig.4.6.d en 4.6.e volgen rede

lijk een lineair verband en blijken bovendien een vrij goede overeen

stemming met de anisotropiegegevens uit koppel- en magnetisatiemetin

gen te geven. Omdat Ni ook ferromagnetisch is en dus een bijdrage aan 

de anisotropie zal leveren, is voor de anisotropie te schrijven: 

DKeff = 2K + t KCo + t ~i s Co v Ni v (4.3) 
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Figuur 4.6.e. De anisotropie K, vermenigvuldigd met de herhalings

afstand D, uitgezet tegen de Co-laagdikte (tNi=24.4Ä). 
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In dit model is de waarde van KCo gelijk aan de helling van de rechte 
V 

in figuur 4.6.d en 4.6.e. Deze waarde blijkt voor de 12.2 en 24.4Ä Ni 

serie gelijk te zijn aan K (Co) =-(83±2)x106 Jm-3 resp. -(100±10)x106 
V 

Jm-3. Wanneer de bijdrage van Ni aan de anisotropie alleen een gevolg 

is van demagnetisatie volgt K (Ni) =-1/2 ~ M2=-0.14x106 Jm-3. De waar-
v 0 s 

de voor K is hiermee uit de asafsnijding te bepalen. De waarden voor s 
de asafsnijding uit fig.4.6.d en 4.6.e zijn niet erg nauwkeurig. Daar-

door is ook de waarde voor K onnauwkeurig en gelijk aan (1±1)x10-4 
s 

Jm-2. 

De loodrechte magnetisatiecurven van deze films zijn allemaal 

vrijwel rechte lijnen door de oorsprong. Dit rechtvaardigt de toepas

sing van het model dat alleen 1e orde anisotropie meeneemt. Verder 

geven de magnetisatiecurven informatie of er sprake is van verzadiging 

langs het veld voor velden in de buurt van het resonantieveld. Voor 

het loodrechte veld is dit voor alle films het geval. Voor evenwijdig 

veld ook met uitzondering van de films met 24Ä Ni en 2 of 4Ä Co. Daar 

is de waarde van de magnetisatie langs het veld ter grootte van B -res 
(n) zo'n 80% van de verzadigingswaarde. Of, en zo ja op welke wijze, 

dit van invloed is op de resonantierelaties is nog onbekend. NB. De 

FMR theorie verondersteld dat langs H~ of H
0 

moet gelden MH=Ms' zie 

vgl.(2.26) en (2.27). 

Bijzonder aan de Ni/Co multilagen is dat in het FMR-spectrum, 

naast het uniforme mode-signaal, onder bepaalde voorwaarden extra 

signalen optreden. Een voorwaarde voor de excitatie van deze hogere 

orde modes is dat het externe veld (vrijwel) loodrecht op het filmvlak 

gericht moet zijn. Voor de preparaten waarvan het loodrechte resonan

tieveld binnen het bereik van de Varian magneet (0-1 T) ligt, zijn 

deze extra signalen, welke spingolven (k~) zouden kunnen zijn, waar

genomen en traden ze al op bij hoeken ~>=85 graden. Deze FMR-spectra 

zijn weergegeven in de figuren 4.6. f en 4.6.g. Doordat de signalen 

blijkens de figuren 4.6.f en 4.6.g niet strikt gescheiden zijn, is de 

precieze bepaling van de ligging van het resonantieveld van deze sig

nalen nogal onzeker. Bovendien is de spingolftheorie die in hoofdstuk 

2 behandeld wordt, afgeleid voor een homogene ferromagnetische laag. 
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Figuur 4.6.f. 

laargenomen FJIR.- spectrum 

llet het externe magneetveld 

loodrecht op het filmvlak. 

Figuur 4.6.g. 

laargenomen FJIR.-spectrum 

met het externe magneetveld 

loodrecht op het filmvlak. 

Deze theorie zal niet zonder meer van toepassing kunnen zijn op deze 

multilagen met afwisselend Ni en Co. Desalniettemin proberen we toch 

met vgl.(2.38) uit de loodrecht gemeten signalen een waarde voor de 

gemiddelde exchangeparameter te bepalen. Daartoe moeten de veldinter

valverhoudingen en de modegetallen bepaald worden. Bij de 4À Co film 
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is een eenduidige bepaling hiervan niet mogelijk gezien de vonn van 

het gemeten signaal, zie figuur 4.6.g. Bij de 2A Co multilaag verhou

den de veldintervallen B -B zich ongeveer als 9:16:25:49. Daaruit 
u n 

volgt voor modegetallen van de extra signalen n::3, 4, 5 en 7. Met 

vlg.(2.38) is dan een waarde voor de exchangeparameter A te bepalen. 

De gemiddelde waarde hiervan, gegeven in tabel 4.6.b, ligt tussen de 

literatuurwaarden voor Co en Ni in [MART67], zie tabel 4.6.b. 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de extra signalen 

waarschijnlijk een gevolg zijn van spingolfexcitaties. Essentieel voor 

de excitatie van spingolven in multilagen met cobalt is blijkbaar dat 

het andere materiaal ook ferromagnetisch is, in dit geval Ni. Bij 

Pd/Co multilagen zijn soortgelijke excitaties door ons niet waargeno

men. Mogelijkerwijs is daarbij of de gemiddelde exchangekoppeling 

tussen de lagen over de dikte van de multilaag in die preparaten niet 

sterk genoeg, of zijn de signalen te breed of is de structuur van de 

preparaten niet goed gedefinieerd. 

preparaat 

2000 J. Co 
114*(2ÄCo+24.4ÄNi) 
li t. waarde Co 
lit.waarde Ni 

( -11 -1) exchangeparameter A 10 Jm 

1.65 ± 0.10 
1.01 ± 0.04 
1.30 
0.75 

Tabel 4.6.b. Vergelijking van de waarde van de exchange

parameter A bepaald uit de metingen met literatuurwaarden. 
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5. Discussie en conclusies 

De kwantitatieve overeenstemming van het theoretische model met de 

experimentele FMR gegevens voor deze films, i.h.b. de multilagen, is 

verrassend, gezien de zeer ruwe benaderingen die in het model gebruikt 

worden. De eenvoudige aannames waarop het theoretische model berust 

zijn hieronder kort samengevat: 

a. Iedere ferromagnetische laag wordt homogeen verondersteld en 

identiek aan de andere ferromagnetische lagen in de film. 

b. De magnetisatie is constant van grootte en gelijk aan de verza

digingsmagnetisatie M van het bulkmateriaal. s 
c. De magnetisatie is homogeen over de dikte van elke laag. 

d. De g-waarde is isotroop en gelijk aan de bulkwaarde. 

e. Het hoogfrequent magnetisch veld is uniform over de film. 

f. Uniaxiale anisotropie met alleen le orde termen. 

In feite is de werkelijke situatie veel gecompliceerder en zijn tal 

van factoren te noemen, die niet door het model in rekening gebracht 

worden. Deze factoren zullen hier achtereenvolgens een voor een be

sproken worden waarbij tevens aan de orde zal komen of ze al dan niet 

terecht niet in het model meegenomen worden. 

1. Koppeling tussen de lagen. 

Lichtverstrooiingsmetingen aan Fe-Pd-Fe films duiden op een exchange 

koppeling over Pd-laagdiktes tot 30Ä [CRUNSS]. In de mul ti lagen zou 

dus ook, afhankelijk van de Pd-laagdikte, een koppeling kunnen optre

den tussen naburige Co-lagen waardoor in het excitatiespectrum extra 

lijnen zouden kunnen voorkomen. Gezien het feit dat met FMR geen ver

meerdering van lijnen in het spectrum is waargenomen is er geen aan

leiding een dergelijke koppeling in het model mee te nemen. 

2. Niet-uniforme magnetisatie. 

Bij Pd./Co en Ni/Co mul ti lagen is de magnetisatie zeker niet uniform 

verdeeld over de dikte van de multilaag, maar oscilleert de waarde van 

M van laag tot laag. De verzadigingsmagnetisatie M van Ni is immers s 
anders dan van Co terwijl in het model bij Ni/Co een gemiddelde magne-

tisatie beschouwd wordt. Bij Co/Pd multilagen wordt in het model al

leen de magnetisatie van Co betrokken. Mogelijk treedt in die lagen 
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echter een polarisatie van de Pd-atomen t.g.v. het cobalt magnetische 

moment op, wat de waargenomen verhoging van het magnetische moment zou 

verklaren [DRAA87B]. Over de dikte van een enkele ferromagnetische 

laag zal de magnetisatie ook niet homogeen zijn. De waarde ervan aan 

het oppervlak zal verschillen van die binnen in de laag. De symmetrie 

van de omringing is aan oppervlak irraners heel anders dan in bulk waar

door het zeer waarschijnlijk is dat de anisotropie anders is. Tevens 

is het mogelijk dat voor een dunne laag dat de waarde van de verzadi

gingsmagnetisatie verschilt van de waarde in het bulkmateriaal. De 

waarde van de anisotropie, die met FMR te bepalen is op grond van het 

model waarin de (gemiddelde) magnetisatie homogeen en gelijk aan de 

bulkwaarde wordt verondersteld, is rede! ijk in overeenstennning met 

resultaten van VSM en koppelmetingen. Daarom is er geen aanleiding met 

het bovenstaande in het model rekening te houden. 

3. Multilaagstructuur. 

Doordat zeer vele lagen, afwisselend Co en Pd, op elkaar opgadampt 

worden, zijn structuurverschillen tussen opeenvolgende lagen niet 

uitgesloten. Dit wordt vooral bij zeer dunne Co-lagen merkbaar en kan 

van invloed zijn op de anisotropie. De waarde van de anisotropie H 
a 

verloopt dan over de dikte van de film als gevolg van de vele lagen 

(aantal herhalingsarstanden N). Dit zal een bijdrage geven tot de 

verbreding van het FMR signaal. Multilagen hebben vergeleken met sand

wiches dan ook een veel grotere lijnbreedte en de afwijkingen tussen 

model en experimentele data zijn bij multilagen groter. Dat niet al

leen het aantal lagen hierbij een rol speelt blijkt uit de vergelij

king van drie preparaten met identieke tC
0

(10Ä) maar verschillende N 

(1,5 en 34) welke in paragraaf 4.5 besproken is. Daarbij laten de 

verschillen tussen de films met N=l en N=34 zich wel met het voorgaan

de verklaren. De resultaten van de multilaag met N=S duiden er echter 

op dat de systematiek de we zouden verwachten als functie van N niet 

optreedt doordat ook andere effecten een rol spelen. 

4. Anisotrope g-waarde. 

De g-waarde hangt samen met de spinbaankoppeling bij een Co-ion en met 

de kristalvelden die het ion in het rooster ondervindt. De verandering 

van locale syrranetrie rond een Co-ion in een zeer dunne laag vergeleken 

met een Co-atoom in bulk zou kunnen leiden tot een andere (anisotrope) 
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g-waarde. In het model is hiermee geen rekening gehouden, wat met de 

metingen in overeenstemming lijkt te zijn. Nauwkeurige bepaling van de 

g-waarde is alleen mogelijk door FMR metingen bij veel verschillende 

frequenties te verrichten. 

5. Niet-uniforme Hhf" 

Iedere geleider die in een trilhol te wordt geplaatst verstoort het 

hoogfrequente veldpatroon. Daardoor kan ook bij de gebruikte films, 

die metallisch zijn en dus geleidend, het hf-veld inhomogeen zijn in 

de film. Dit wordt merkbaar wanneer de afmetingen van het preparaat 

groter dan X/4 (~.8cm) zijn en leidt dan tot een verschuiving van het 

resonantieveld. Ook zou het kunnen zijn dat dan maar een bepaald deel 

van het preparaat in resonantie is. Gezien de grootte van de indring

diepte in Cu bij de gebruikte frequentie (bij 9 GHz 6600Ä) en het feit 

dat onze films slechter geleiden dan Cu en een dikte van 3000Ä hebben, 

mag verondersteld worden dat het hoogfrequente magnetische veld over 

de dikte van de film homogeen is. 

6. Uniaxiale anisotropie. 

Onze metingen geven geen aanwijzingen dat de anisotropie niet uni

axiaal is, wat in overeenstemming is met resultaten van koppelmetingen 

[DRAAS7A]. Zou er een niet-uniaxiale bijdrage zijn, dan is dit zeker 

een klein effect. 

1. Structuur van Co in multilagen. 

Bulk Co heeft boven 450° een thermodynamisch stabiele fee structuur. 

Bij lagere temperaturen is alleen de hcp structuur stabiel [WOHLSO]. 

Uit de anisotropie-resul taten van door ons verrichte FMR metingen 

blijkt dat een dunne opgedampte Co-laag zeker geen hcp maar mogelijk 

eerder fee structuur heeft, wat door NMR metingen lijkt te worden 

bevestigd [PLOMSS]. Dit zal dan hoogstwaarschijnlijk ook voor het 

cobalt in de opgedampte Pd/Co multilagen het geval zijn. TEM metingen 

aan Pd/Co multilagen bevestigen inderdaad de fee structuur [BROES7]. 

8. Domeinwand interacties/Domeinvorming. 

Deze mogen verwaarloosd worden op voorwaarde dat de totale anisotropie 

laag is, de hysterese gering is en we bovendien in verzadiging meten, 

wat wil zeggen dat er bij veldsterkten ter grootte van het resonantie

veld geen domeinen (meer) in de film zijn. Voor mul tilagen met Co

laagdikte boven 12Ä is de hysterese zeer gering, zijn er zeer weinig 
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domeinen en meten we als gevolg vrijwel al tijd in verzadiging. Bij 

Pd/Co multilagen waarvan de Co-laagdikte vanaf de waarde t2A de over

gangsdikte van ~Ä nadert, is het bij de gebruikte frequentie steeds 

moeilijker nog in verzadiging te meten. De hysterese in de magnetisa

tiekromme wordt aanzienlijk groter en is er met het veld evenwijdig 

aan de film geen verzadiging van magnetisatie meer. FMR wordt nog wel 

geobserveerd, maar de signalen zijn al veel breder. Bovendien blijkt 

de hysterese van invloed te zijn op het FMR signaal. Dit alles wordt 

mogelijk veroorzaakt door de vorming van domeinen, wat tot een ver

slechtering van het signaal zou kunnen leiden. Bij een Co-laagdikte 

van SÄ zijn er mogelijk of zoveel domeinen of is de (magnetische) 

structuur niet duidelijk gedefinieerd waardoor het waarnemen van FMR 

bemoeilijkt wordt en de signalen zeer breed worden. 

Bij multilagen met Co-laagdikte kleiner dan 6Ä zijn signalen waar

genomen die strijdig zijn met VSM resultaten. Interpretatie van deze 

signalen op grond van onze theorie is goed mogelijk. Daaruit volgt dat 

er nog een redelijk aantal momenten met een voorkeursrichting evenwij

dig aan het vlak moet zijn. De resultaten van VSM voorspellen dat voor 

deze lagen de anisotropie van teken is veranderd en dat de voorkeurs

richting van de momenten niet in het vlak maar loodrecht op het vlak 

is. VSM en ook koppelmetingen meten echter een "totaal "-effect en 

kunnen daardoor niet meer aantonen dan dat het merendeel van de momen

ten in deze films een loodrechte voorkeursrichting zal hebben. Met FMR 

wordt echter locaal gemeten. Daardoor is blijkbaar alleen met FMR dit, 

gezien de sterkte van het signaal, redelijke aantal momenten met even

wijdige voorkeursrichting waarneembaar. 

Met FMR is bij de multilagen met zeer kleine Co-laagdikte niet het 

signaal waargenomen dat de loodrechte voorkeursrichting zou aantonen. 

We bespreken diverse mogelijke oorzaken daarvoor die al deels in para

graaf 4.5 aan de orde gekomen zijn. 

- Uit FMR metingen is niet duidelijk in hoeverre er bij deze Pd/Co 

multilagen, zeker bij die met tc
0

<8Ä, locaal sprake is van een duide

lijk geordende (magnetische) structuur. Zie bv. het optreden van een 

signaal bij multilagen tc
0

=2 en 4Ä dat, in ons model geïnterpreteerd, 

afkomstig is van momenten die in het filmvlak liggen. Ook is er in de 

film bij deze laagdiktes mogelijk geen sprake meer van een duidelijke 



-67-

laagopbouw, gezien de sterke aanwijzingen die NMR metingen geven voor 

het optreden van interdiffusie over vier atoomlagen tussen de Pd- en 

de Co-laag [PLOM88]. De domeinvorming, die gezien de (grote) hysterese 

zeker aanwezig is, wordt veroorzaakt doordat de energie in de film 

wordt geminimaliseerd. Dit optreden van domeinen hoeft op zichzelf 

geen belemmering voor het waarnemen van FMR te zijn, mits de breedte 

van de domeinwand maar klein genoeg is en de magnetisatie in elk do

mein uniform en verzadigd is en parallel of anti-parallel aan het veld 

gericht is (a). 

- Een mogelijke oorzaak voor het niet waarnemen van het gewenste 

signaal bij de multilagen met Co-laagdlktes beneden SÄ zou kunnen zijn 

dat de domeinwanden van vergelijkbare grootte als de domeinen zelf 

worden (b). De hysterese in de magnetisatiekromme wordt veel groter en 

de magnetische structuur wordt mlnder geordend. Immers, binnen een 

domeinwand zijn de momenten niet parallel of anti-parallel aan het 

veld gericht maar steeds iets verdraaid. Met VSM zouden beide situa

tles (a en b) een zelfde waarde voor de totale magnetisatie op kunnen 

leveren en zouden beide gevallen niet te onderschelden zijn. Voor FMR 

echter vormt deze verslechtering van de ordening een grote belemmering 

omdat ieder moment een andere omgeving "ziet" en de verschillende 

momenten verschillende hoeken met het veld maken. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat het model in dit geval niet opgaat. De "wanorde" is 

overigens maar beperkt gezien het waarnemen van een bulksignaal in 

twee films met tCo van 2 en 4Ä. 

Andere mogelijke oorzaken voor het feit dat bij films met tc
0

<8Ä 

het gewenste signaal - als het er mogelijkerwijs zou zijn - niet is 

waargenomen zijn: 

- posi ticnering van het veld. Om de door de theorie voorspelde 

resonantie te kunnen meten, dient het veld binnen 0.1° nauwkeurig 

evenwijdig aan de film gericht te zijn. Dit is in de huidige opstel

ling onmogelijk omdat het veld niet uit te richten is. Wanneer hoge 

roteerbare magneetvelden ter beschikking zijn is het waarschljnl ijk 

gemakkelijker aan bovengenoemde eis te voldoen. 

- te lage gevoeligheid van de opstelling. Dit argument is waar

schijnlijk niet van toepassing. Dit omdat het wel mogelijk is gebleken 
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om bij een enkele 20Ä Co-laag FMR waar te nemen en de Pd/Co multilagen 

meer Co atomen bevatten dan een enkele 20Ä Co-laag. 

- spreiding in de VSM-resultaten voor de anisotropie. Gezien deze 

spreiding is er in de ligging van het FMR signaal, zoals die door het 

model op grond van VSM resultaten voorspeld wordt een grote onzeker

heid. Het is daardoor mogelijk dat er bij te lage veldwaarden gemeten 

is. 

- een zeer grote verbreding van het signaal. Deze. zou op kunnen 

treden t.g.v. het grote aantal lagen, t.g.v. de geringe anisotropie of 

doordat er mogelijk geen goed gedefinieerde (magnetische) structuur 

aanwezig is. 

Om de problemen m.b.t. domeinvorming bij films met tc
0

<8Ä voor FMR 

te vermijden verdient het aanbeveling om bij hogere frequenties dan 9 

of 20 GHz te meten. De resonantievelden zijn dan immers ook groter 

waardoor eerder sprake is van verzadiging van de film. Echter, de 

lijnbreedte van het signaal wordt daardoor ook veel groter wat het 

waarnemen van het signaal bemoeilijkt. Bovendien kunnen de geringere 

afmetingen van de trilhol te tot problemen leiden gezien de minimaal 

benodigde hoeveelheid preparaat voor voldoende signaalsterkte. 

Uit de overeenstemming van de waarden van de anisotropie zoals 

gevonden met FMR experimenten met waarden uit magnetisatie- en koppel

metingen kan geconcludeerd worden dat FMR, in combinatie met een 

interpretatie op grond van het huidige model. zeer geschikt is om de 

anisotropie van dunne films te bepalen. De grote nauwkeurigheid en 

gevoeligheid maakt FMR tot een zeer geschikte methode om nauwkeurig de 

anisotropie oppervlakte bijdrage van het contactvlak tussen twee ver

schillende metalen te bepalen. 

FMR heeft daarnaast het voordeel boven VSM en koppelmetingen, dat 

het een methode is die zeer locaal meet. VSM meet een "totaal" effect 

waardoor de details verloren gaan. Met FMR is daarentegen wel infor

matie over homogeniteit en precieze samenstelling van de preparaten te 

verkrijgen. Is de structuur echter zeer slecht geordend dan is het met 

FMR vrijwel onmogelijk iets te meten en is het locale karakter van FMR 

een nadeel. Met VSM is het dan wel mogelijk aan het "totaal" te meten. 
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Verantwoording 

Als eenhedenstelsel wordt in dit verslag het SI-eenhedenstelsel ge

bruikt. Dit stelsel wordt in het vakgebied van resonantie, waar men 

nog steeds aan het cgs-stelsel vasthoudt, de laatste tijd toch meer en 

meer gebruikt. Om een consistent geheel te vormen is er voor gekozen 

ook de benodigde formules correct te schrijven, d.w.z. met gebruikma

king van de aanbevolen SI-grootheden en met de juiste dimensies. 

Lijst ~~et de belangrijkste crootheden, betekenis en SI-eenheid: 

... 
Bres 
fi 
it 
iti ... 
Ho 
Ha 

K 

Ks 

Kv 
M 

V 

cp 

8 

aangelegde magnetische fluxdichtheid 

resonantieveld 

anisotropietensor 

extern aangelegde veld 

interne veld 

totale anisotropieveld 

anisotropieveld 

anisotropieconstante 

grensvlak anisotropie 

volume anisotropie 

magnetisatie per volume-eenheid 

verzadigingsmagnetisatie 
-7 permeabiliteit v.h. vacuum (4~.10 ) 

gyromagnetische verhouding ~=2~~b/h 

spectroscopische splitsingsfactor 

bohrmagneton ~b=ehl4~e=9.274 .10-24 

hoekfrequentie 

resonantiefrequentie 

hoek magneetveld met filmvlak 

hoek magnetisatie met filmvlak 

T 

T 

A/m 

A/m 

A/m 

A/m 

j/m3 

j/m2 

j/m-3 

A/m 

A/m 

N/A
2 

s-1r-1 

J/T 
1/s 

Hz 
0 

0 
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APPENDIX 1 

Anisotropie beschrijving in termen van veld 

De anisotropie K (energiedichtheid) wordt ook wel beschreven in termen 

van een conceptueel fictief veld Ho, gericht langs de voorkeursrich

ting van de magnetische momenten. 

Uitgaande van vgl.(2.1) geldt voor veranderingen van de vrije energie 

bij variaties 6M : 

.. := .. :1 
6F =- ~ (H- D.M).6M 

0 
(Al) 

We beschouwen het quotient van de variatie in de energie en de varia

tie in de magnetisatie als veld en schrijven vgl.(Al) als: 

6F =- ~o (H + ~).6M (A2) 

... = ... 
Hiermee is het anisotropieveld Ho vastgelegd als zijnde -D.M en geldt 

Ho=Ho(M,a). Voor de vrije energie F uit vgl.(2.1) is nu te schrijven 

(A3) 

Voor variaties 6F (alleen de bijdrage van de anisotropie) die optre-... 
den, wanneer de richting a van M met 6a verandert, geldt 6F/6a=-Ksin2a 

(zie vgl.(2.14)). Beschrijven we deze variaties uitgaande van vgl.(A3) 

dan resulteert voor de afgeleide 6F/6a : 

..... 
6F __ !6fH-.M1 
6a- 2~ 

6a 
(A4) 

Deze twee schrijfwijzes voor de afgeleide zullen voor een goede be

schrijving van Ho met elkaar moeten overeenstemmen. 

De hoek die Ho met het filmvlak maakt wordt aangeduid door r. Het 
... .. 

anisotropieveld Ho is een functie vanMis en dus ook van a. Vgl.(A4) 

wordt 
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(AS) 

Wat betreft het anisotropieveld dat de spins "zien" moet er een be

paalde symmetrie zijn: Rotatiesymrnetrie t.o.v. de z-as loodrecht op 

het filmvlak en spiegelsymmetrie t.o.v. het vlak zelf. waarlangs de 

x-as gekozen is. I11111ers de anisotropie in het vlak wordt isotroop 

verondersteld. M.a.w. voor de hoek C moet gelden dat C gelijk is aan 

v/2 of aan 0. 

Beschouwen we eerst de situatie dat K positief is. De z-as is dan de 

voorkeur-as. Het ligt voor de hand dan C=w/2 te kiezen, zodat He langs 

de z-as is gericht. Vgl.(AS) wordt dan 

öF 1 öH- r 81 . -- = -- ~ M [H-(8)cos8 - ~s1n8] ö8 2 o s -u ö8 (A6) 

Deze uitdrukking (A6) is voor alle hoeken 8 gelijk aan de afgeleide 

van vgl.(2.14) nl.:öF/ö8=-Ksin28 wanneer we definiëren: 

en 

- H a sin 8 (A7) 

(AS) 

Voor positieve K wordt het fictieve anisotropieveld gegeven door 

(A9) 

Voor negatieve K zou uit vgl.(A9) een negatief veld He volgen. Daar 

voor de situatie K<O het filmvlak het voorkeursvlak is, nemen we C=O . 
... 

zodat He in het vlak ligt. Uit vgl.(AS) volgt dan 

(AlO) 
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Deze uitdrukking is voor alle hoeken 8 gelijk die van vgl.(2.14) wan

neer gedefinieerd wordt 

HoC8) = Ha cos 8 (All) 

waarbij voor Ha weer vgl.(AS) geldt. Het fictieve anisotropieveld is 

nu, voor K<O. te schrijven als: 

(A12) 

Door de eenduidige definitie van Ha volgens vlg.(AS) is aan het teken 

van Ha direct te zien of er sprake is van positieve of negatieve K . .. 
Dat wetende kan het fictieve anisotropieveld Ho bepaald worden, met 

gebruikmaking van de juiste definitie van Ho volgens vgl. (A9) of 

vgl. (A12). 
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Appendix 2 

Overzicht van de gebruikte preparaten en de bijbehorende nummers. 

n.b.: voor de overzichtelijkheid wordt het Ä teken weggelaten. 

nummer 

Pd/Co multilagen 
851101/2 
861205-01, 029/3 
861205-02/22,030/3 
861205-Q3/24,031/3 
861205-D4/25,032/2 
870204-01 
870320-01,070/3 
870320-02,071/3 
870320-03,072/3 
870323-01,075/3 
870323-01,076/3 

Sandwiches Co/Pd 
861022 
861023 
861024 
861025 

Bulk Co 
8 
860617 

Ni/Co multilagen 
861222-01,040/2,1 
861223-01,041/2,3 
861223-Q2,042/2,5 
861223-03,043/2,7 
861223-04,044/2,9 
861223-05,045/2,11 
861223-06,046/2,13 
861223-07,047/2,15 
861224-01,048/2,17 

preparaat 

3-4*(10.3 Co+ 45Pd) op 200 Pd 
92*(4.1 Co+27 Pd) 
86*(8 Co + 27 Pd) 
77*(12 Co + 27 Pd) 
6-4*(20.5 Co+27 Pd) 
400*91.75 Co+9.8 Pd)op 1000 Pd 
5*(10.2 Co+36 Pd) op 100 Ti en 100 Pd 
5*(6.1 Co+ 36 Pd) op idem 
5*(16.4 Co +36 Pd) op idem 
19-4*(2 Co+ 13.5 Pd) 
170*(4.1 Co+13.5Pd) 

200 Pd + 80 Co + 200 Pd 
40 Co 

.. 

3000 Co 

20 Co 
10 Co 

2000 Co op 100 Ti 

.. .. 

11-4*(24.4 Ni+ 2 Co)op 100 Ti, 100 Ni 
105*( " + 4.1Co) 
92*( +8.2Co) 
82*( " +12.3Co) 
67*( +20.5Co) 
211*(12.2 Ni+ 2 Co) 
18-4*( " +4.1Co) 
147*( " +8.2Co) 
118*( " +12.3Co) 


