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Samenvatting 

Tijdens dit afstudeerproject is in de werkeenheid Coöperatieve Ver
schijnselen van de vakgroep Vaste Stof Fysica onderzoek gedaan naar de 
structurele en magnetische eigenschappen van cobalt/palladium multila
gen met behulp van kernspinresonantie (N.M.R.). 
Uit onder andere magnetisatie-, torsie- en ferromagnetische resonan
tiemetingen is recentelijk gebleken dat de voorkeursrichting van de 
magnetisatie bij een cobaltlaagdikte van ongeveer 8 A verandert van 
parallel aan, naar loodrecht op het filmvlak. Deze verandering van de 
magnetische anisotropie werd toegeschreven aan de toenemende invloed 
van de grenslagen bij afnemende cobaltlaagdikte. 
Tijdens dit afstudeerproject is getracht inzicht te verkrijgen in de 
(veranderingen in de) microscopische structuur die aan de verandering 
van de anisotropie ten grondslag liggen, door met behulp van N.M.R. 
voor verschillende multilagen de hyperfijnveldverdeling te bepalen. 
Uit de resultaten blijkt dat de Co bulk preparaten (2000 A. 200 A), 
die als referentie werden bestudeerd, de poly-kristallijne F.C.C. 
structuur bezitten waarin een aantal H.C.P.-achtige stapelfouten voor
komt. Deze preparaten vertonen geen hyperfijnveldanisotropie anders 
dan ten gevolge van demagnetisatie. Het fitten van de spectra met be
hulp van Gausscurves blijkt goede resultaten op te leveren. 
De multilaagpreparaten met relatief grote cobaltlaagdiktes (82 A. 
41 A) vertonen sterk op de "bulk" lagen gelijkende spectra. Eén van de 
resonantielijnen vertoont echter een van de "bulk" afwijkende aniso
tropie, vermoedelijk ten gevolge van een spreiding in de [111] oriën
tatie van de kristallieten. 
Multilaagpreparaten met nog kleinere cobaltlaagdiktes (20 A. 12 A en 
8 A) vertonen een afname van het hyperfijnveld bij afnemende cobalt
laagdikte (deze verlaging is ook al bij het 41 A preparaat waar te 
nemen). Deze verlaging van het hyperfijnveld wordt toegeschreven aan 
een verlaging van het magnetisch moment ten gevolge van een oprekking 
van het Co-rooster, veroorzaakt door de Pd-atomen. Tevens werd bij 
deze preparaten een afname van de anisotropie bij afnemende cobalt
laagdikte waargenomen. Dit wordt toegeschreven aan toenemende magneto
strictie bij afnemende cobaltlaagdikte ten gevolge van interne span
ningen in het Co-rooster. 
Ook de spectra van multilaagpreparaten met puur F.C.C. [100] structuur 
(16 A. 12 A en 9 A) vertonen deze afname van het hyperfijnveld bij 
afnemende cobaltlaagdikte. 
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Voorvoord 

Dit verslag is het tweede afstudeerwerk dat is verschenen over het on

derzoek aan Co/Pd mulUiagen met behulp van de "Nuclear Magnatie Reso

nance" techniek. 

Met betrekking tot de hoofdstukken 11 "Theorie" en 11 I "Experimentele 

opzet, meetmethode en dataverwerking" heb ik daarom de volgende keuze 

gemaakt. 

De basisprincipes van de N.M.R. techniek die al uitvoerig werden be

schreven in het eerste werk "Een N.M.R. onderzoek aan Co/Pd multilagen 

en Co lagen" van A.J.M. Plompen passeren kort de revue. 

Daarnaast is extra aandacht besteed aan enkele nieuwe onderwerpen van 

onderzoek zoals de anisotropie en de gevolgen van deformaties in de 

sublagen van de multilaagstructuur. 

Ik hoop hiermee bereikt te hebben dat dit werk naast hetgeen waarvoor 

het bedoeld is, namelijk als verslag van mijn werkzaamheden in de 

werkeenheid "Cooperatieve Verschijnselen" van de vakgroep "Vaste Stof 

Fysica", ook te gebruiken is als inleiding op zowel de algemene N.M.R. 

techniek als op het specifieke onderzoek aan magnetische multilagen. 

Venlo, april 1989 

].A.W. Derkx 
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Hoofdstuk I Inleiding 

Het onderzoek naar de magnetische eigenschappen van metallische multi

lagen in de werkeenheid coöperatieve verschijnselen van de vakgroep 

Vaste Stof Fysica, faculteit der Technische Natuurkunde, waaronder in 

het bijzonder het onderzoek naar cobalt/palladium multilagen, werd in 

samenwerking met het Philips Natuurkundig Laboratorium opgestart nadat 

uit onderzoek [Carcia 85] was gebleken dat deze multilagen potentieel 

kandidaat waren als medium voor verticale recording. De interesse in 

dit karakter van multilagen geeft zowel vanuit industrieël als vanuit 

fundamenteel oogpunt aanleiding tot onderzoek. In dit verslag zal een 

deel van het fundamenteel onderzoek worden beschreven, namelijk het 

onderzoek aan Co/Pd multilagen met behulp van de "Nuclear Magnetic 

Resonance" techniek (N.M.R.). 

In dit eerste, inleidende hoofdstuk zal worden ingegaan op de karak

terisering en de preparatie van multilagen. Daarna zullen in het kort 

de magnetische eigenschappen worden beschreven welke aanleiding gaven 

tot het onderzoek. Vervolgens zal het N.M.R.-onderzoek in het kader 

van het totaal worden geplaatst. Tot slot van dit hoofdstuk zal de in

deling van de rest van het verslag worden gegeven. 

1.1 Preparatie en karakterisering 

Metallische multilagen zijn dunne films die zijn vervaardigd door het 

om en om omdampen van twee metalen op een substraat. Naast opdampen 

wordt ook wel gebruik gemaakt van de sputtertechniek of moleculaire 

.bundel epitaxy (M.B.E.). Bij magnetische multilagen is één van de 

lagen in de bulkvorm ferromagnetisch. Een schematische weergave van 

een multilaagpreparaat is gegeven in figuur I.1. Door middel van een 

geschikte keuze van het substraat en eventueel aangebrachte basislagen 

is het mogelijk om de groei van de lagen die de multilaag gaan vormen 

in een bepaalde kristalrichting te dwingen. 

Voor het merendeel van de preparaten die voor dit onderzoek werden 

onderzocht werd als substraat glas gebruikt waarop als basislagen een 

laag titaan van 100 A en een laag palladium van eveneens 100 A werden 



-6-

Substraat 
Glas 

0 

ftguur I .J : Schemattsche liJeergave van een Co/Pd llllltllaag. bestanndl'! 

utt een substraat (glas), t~Dee bastslagen van respectteueltjh JOOl Tt 

en 100 l Pd en N maal afwisselend een laag Co met laagdthte tCo en een 

laag Pd •et laagdthte tPd" De •odulattelengte mordt gegeven door D. 

aangebracht. Daarna werd N maal afwisselend een laag cobalt (Co) met 

dikte tc0 en een laag palladium (Pd) met dikte tpd opgedampt. Enkele 

fysische eigenschappen van cobalt en palladium worden gegeven in tabel 

1.1. 

Element Kern- li2Tr Quadrupool-
spin (MHz/T) moment (m2) 

59Co 7/2 10.054 0.4 10-28 

sosPd 6/2 1.945 0.8 10-28 

Tabel I.J : Enhele belangrtjhe fustsche gegevens 

van cobal t en palladtu. (utt [l.andolt 6J]). 

De karakteristieke afstand waarover de samenstelling van het preparaat 

repeteert wordt de modulatielengte D genoemd. Deze is in dit geval 

gelijk aan de som van de laagdiktes tc0 en tpd· 

Na de groei van de preparaten kan met behulp van Röntgen-Diffractie 

(R.D.) en Transmissie-Electronen Microscopie (T.E.M.) worden gecontro-
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leer~ of het multilaagpreparaat de gewenste compositie en de gewenste 

structurele eigenschappen bezit. Met behulp van R.D. wordt onder 

andere de modulatielengte D bepaald, terwijl T.E.M. informatie geeft 

over de structuur van de multilagen [Draaisma 88]. 

Met behulp van T.E.M. en R.D. werd bepaald dat de gevormde Co- en 

Pd-lagen niet één-kristallijn zijn, maar dat ze zijn opgebouwd uit 

kristallieten (microscopische éénkristallen) met een karakteristieke 

lengte van ongeveer 200 A [Draaisma 88, Swagten 86]. Tevens werd 

vastgesteld dat er sprake is van textuur. Dit betekent dat van de 

kristallieten één van de kristalassen, bijvoorbeeld de c-as een vaste 

richting heeft, die voor àlle kristallieten hetzelfde is, terwijl de 

twee andere kristalassen géén vaste richting hebben. Een schematische 

voorstelling van textuur langsdec-as is gegeven in figuur 1.2. 

ftquur 1.2 : Schemattsche ~ergaue uan een 

preparaat aet textuur langs de c-as. Voor de 

uter getekende hrtstallteten heeft de c-as 

telhens de zelfde rtchttng tenvtjl de a- en 

de b-as, afgezten uan de ets opgelegd door de 

krtstalstructuur dat ze een bepaalde hoek 

aoeten anken aet de c-as, geen vastgelegde 

rtchttng hebben. 

Voor het merendeel van de preparaten waaraan in het kader van dit 

afstudeerproject onderzoek werd verricht (zie hoofdstuk IV, tabel 

IV.1), werd vastgesteld dat het palladium de Face Centered Cubic

structuur (F.C.C.) bezat met textuur in de [111]-richting, terwijl er 

bij het cobalt sprake was van een menging van de F.C.C.-structuur met 

[111]-textuur en de Hexagonal Closed Packad-structuur (H.C.P.) met de 

c-as parallel aan het filmoppervlak (Draaisma 88]. De rest van de 

preparaten waren bijna éénfasig F.C.C. met [100] textuur. Uit de 

metingen bleek dat er een scherpe afscheiding is tussen de cobalt- en 

de palladiumlagen, dus een abrupte overgang van cobalt naar palladium 
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aan qet grensvlak. Carcia et at. beschouwen dit als noodzakelijk voor 

het optreden van de loodrechte voorkeursrichting van de magnetisatie 

[Carcia 85], waarover meer in de volgende paragraaf. Een totaalover

zicht van alle preparaten met de bijbehorende gegevens met betrekking 

tot de compositie en de structuur wordt gegeven in tabel IV.l in de 

inleiding van hoofdstuk IV. 

1.11 Eigenschappen van magnetische multilagen 

Een van de meest interessante eigenschappen van de Co/Pd multilagen is 

dat wanneer de cobaltlaagdikte tc0 kleiner wordt dan ongeveer 8 Ä de 

voorkeursrichting van de magnetisatie niet langer in het vlak van de 

laag ligt, zoals bij grotere laagdiktes, maar loodrecht daarop. In 

figuur 1.3 wordt dit geïllustreerd aan de hand van de resultaten van 

magnetisatiemetingen [Carcia 85]. Uit deze figuur blijkt duidelijk dat 

bij een cobaltlaagdikte groter dan 8 Ä het preparaat makkelijker 
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magn~tiseert met het veld parallel dan met het veld loodrecht. Dit 

volgt direct uit het feit dat de magnetisatiecurve met het veld paral

lel sneller verzadigt dan de curve met het veld loodrecht; de voor

keursrichting van de magnetisatie is parallel aan het filmvlak. Bij 

het preparaat met een cobaltlaagdikte kleiner dan 8 A is de situatie 

omgekeerd en is magnetisatie makkelijker met het veld loodrecht. 

lndustrieël kan deze eigenschap van belang zijn wanneer de multilagen 

geschikt gemaakt kunnen worden voor de registratie van informatie. Het 

voordeel van deze vorm van registratie is namelijk dat bij loodrechte 

magnetisatie een hogere informatiedichtheid te bereiken is vanwege de 

verlaging van de zelfdemagnetisatie ten opzichte van de traditionele 

longitudinale magnetisatie. 

Vanuit fundamenteel oogpunt is echter niet zozeer de toepassing van 

bovenvermelde eigenschap interessant, maar hoe deze verdraaiïng van de 

voorkeursrichting voor de magnetisatie wordt veroorzaakt. Hierbij zijn 

met name de verschijnselen die optreden aan het grensvlak tussen het 

cobalt en het palladium van belang. Met name is het interessant om te 

kijken naar de gevolgen van de verbroken symmetrie rondom de Co atomen 

veroorzaakt door het feit dat aan één zijde van het Co-atoom nu niet

magnetisch palladium zit, in plaats van het ferromagnetische cobalt. 

De draaiïng van de voorkeursrichting wordt door Carcia et at. toege

schreven aan het grensvlak tussen het cobalt en het palladium door een 

toenemende bijdrage van de oppervlakte-anisotropie bij verlaging van 

de cobaltlaagdikte, en bovendien door het oprekken van het Co-rooster 

door het Pd-rooster. Dit laatste wordt veroorzaakt door het verschil 

in roosterparameter, welke voor palladium circa 9 % groter is dan voor 

cobalt (F.C.C.). Het gedrag van de anisotropie kan worden geïllus

treerd met behulp van figuur 1.4. 

De anisotropie K wordt gedefinieerd als het oppervlak tussen de magne

tisatiekromme met het veld parallel aan de film en de magnetisatie

kromme met het veld loodrecht op de film (zie figuur 1.3.). K wordt 

verkregen door het oppervlak tussen de y-as en de magnetisatiecurve 

met het veld parallel af te trekken van het oppervlak tussen de y-as 

en de magnetisatiecurve met het veld loodrecht. Dit impliceert dat 

wanneer K positief is, de voorkeursrichting van de magnetisatie lood

recht op het filmvlak staat (dit volgt uit de definitie). De punten

reeks uit figuur 1.4 die is verkregen door voor verschillende cobalt-
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laagdiktes de anisotropie te meten, voldoet aan het volgende voor

schrift [Neèl 54] 

(1.1). 

De totale anisotropie K is dus de som van een constante negatieve 

volumebijdrage Ky en een positieve oppervlaktebijdrage 2•K9 . De waar

den voor Kv en K9 zoals die volgen uit de data zijn aangegeven in 

figuur I.4. Slechts wanneer de cobaltlaagdikte kleiner is dan ongeveer 

8 A wordt de totale anisotropie positief, waarbij de loodrechte voor

keursrichting optreedt. 

Een andere interessante eigenschap van multilagen is het mogelijke 

optreden van polarisatie van het niet-magnetische atoom aan de inter

face. Dit wordt veroorzaakt door de positie ten opzichte van het 

magnetisch moment van het ferromagnetische atoom. Interessant is dat 

dit zowel kan leiden tot een versterking van het magnetisch moment, 

maar in sommige gevallen ook tot een compensatie van het magnetisch 

moment waarmee in de ferromagnetische laag één of meerdere magnetisch 

"dode" lagen kunnen ontstaan [Liebermann 70]. 

Diverse fysische eigenschappen van de magnetische multilagen zijn 

onderzocht met verschillende meettechnieken zoals vibrating sample 

magnometry, metingen met de Faraday-balans, torsiemetingen en 

ferromagnetische resonantie [Draaisma 88, Luykx 88]. Hierbij ging het 

met name om het meten van de magnetisatie en de anisotropie. Waarom er 

tevens N.M.R.-metingen zijn verricht wordt verklaard in de volgende 

paragraaf. 

I. 11 I N.M.R. aan magnetische multilagen 

Met de "Nuclear Magnatie Resonance" techniek kan het hyperfijnveld 

worden bepaald ter plekke van een magnetische kern, in dit geval een 

cobaltkern. Dit hyperfijnveld wordt bepaald en beïnvloed door de 

electronen van het eigen atoom en door de omringende atomen. Hierdoor 

is het mogelijk om de waarde van het hyperfijnveld te relateren aan de 
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omri~ging van het atoom waardoor Co-atomen welke volledig omringd zijn 

door andere Co-atomen ("bulk"-atomen) te onderscheiden zijn van Co

atomen die aan één zijde Pd-atomen als naaste buren hebben(de "opper

vlakte"-atomen). Ook verschillende kristalstructuren zijn onderling te 

onderscheiden. Wellicht maakt dit N.M.R. de aangewezen techniek om een 

antwoord te vinden op één of meerdere van de volgende vragen: Welke 

kristalstructuren komen er voor in de multilagen 7 Wat gebeurt er met 

deze kristalstructuren wanneer de cobaltlaagdiktes steeds kleiner 

worden 7 Zijn de bulk- en oppervlakteatomen inderdaad te onderscheiden 

in het N.M.R.-spectrum 7 Treedt er versterking of verzwakking.op van 

het magnetisch moment van het cobalt aan de interfaces 7 Verschijnen 

er, of zijn er magnetisch "dode" lagen 7 Hoe gedraagt het hyperfijn

veld zich wanneer de hoek van het externe veld met de film wordt 

gevarieerd: is er een hyperfijnveldanisotropie 7 

De indeling van de rest van dit afstudeerverslag waarin getracht zal 

worden een antwoord te vinden op deze vragen is als volgt: in hoofd

stuk 11 zal de theorie worden uiteengezet waarbij wordt ingegaan op de 

N.M.R.-techniek in het algemeen, de opbouw van het hyperfijnveld bij 

cobalt en invloeden op dit hyperfijnveld die mogelijk verwacht kunnen 

worden· bij de multilaagstructuur. In hoofdstuk 111 zal de meetopstel

ling en de meetmethode worden beschreven evenals de dataverwerking. 

Daarna zullen in het vierde hoofdstuk de resultaten worden gepresen

teerd waarbij tevens al een deel van de interpretatie wordt gegeven. 

Deze interpretatie wordt voortgezet in hoofdstuk V waarin tevens de 

conclusies op een rij worden gezet. In de appendix staat een artikel 

waarin een deel van de resultaten al werd gerapporteerd in de vak

literatuur. 
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Hoofdstuk 11 Theorie 

In dit hoofdstuk zullen enkele theoretische achtergronden nader worden 

belicht. 

In paragraaf II.I wordt de basistheorie van de N.M.R.-techniek behan

deld waarbij wordt aangegeven hoe met deze techniek het magneetveld 

ter plekke van een kern bepaald kan worden. In de tweede paragraaf 

worden voor een metaal de bijdragen tot dit magneetveld, in het bij

zonder het hyperfijnveld beschreven, gevolgd in paragraaf II.III door 

een behandeling van de richtingsafhankelijkheid van dit hyperfijnveld. 

In paragraaf II.IV worden vervolgens behandeld de "enhancement" van 

het N.M.R.-signaal en de invloed hiervan op het waargenomen hyperfijn

veldspectrum, de drukafhankelijkheid van het hyperfijnveld in cobalt 

en de berekening van het hyperfijnveld in een kristalstructuur waarin 

bepaalde stapelfouten voorkomen. In de laatste paragraaf wordt de 

spin-echo techniek besproken. 

In tegenstelling tot de meer gebruikelijke, klassieke beschrijving van 

een spin in een magneetveld, wordt zo veel mogelijk de quanturnmechani

sche aanpak gevolgd, waarbij de verschillen en overeenkomsten met de 

klassieke beschrijvingswijze worden aangegeven. 

II.I Kernspinresonantie (N.M.R.l 

De term resonantie in het begrip kernspinresonantie impliceert dat bij 

de N.M.R.-techniek eigenfrequenties van de te onderzoeken magnetische 

kernspin worden aangeslagen. Door namelijk energie in te stralen met 

,een frequentie in de buurt van die eigenfrequentie worden overgangen 

geïnduceerd tussen verschillende energieniveau's. Dit houdt in dat, om 

resonantie mogelijk te maken, de energieniveau's van de kernspin 

opgesplitst moeten zijn. Deze opsplitsing kan door twee mechanismen 

worden veroorzaakt : Zeeman-opsplitsing en quadrupoolinteractie. 

Enkele grootheden die deze opsplitsingen voor cobalt en palladium 

bepalen zijn gegeven in tabel II.1. 

Een kern wordt gekarakteriseerd door 
... 

een kernspin I en, wanneer 

lil>~. door een quadrupoolmoment eQ. Met de kernspin correspondeert 
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Element Atoom- Atoom- Confi- Roosterconstante 
nummer massa guratie (Ä) Kamertemp. 

cobalt 27 58.94 [Ar]3d7 4s2 2.507 (H.C.P.) 
3.545 (F .e.c.) 

palladium 46 106.7 [Kr]4d10 3.882 (F.C.C.) 

Tabel 11.1 : Enkele belangrijke gegevens betreffende de opsplttstng 

uan dl! keritsptnntveau•s tn cobalt en palladtlllll (utt : [Landolt 61]). 

een magnetisch moment n. gegeven door : 

(2.1) 1 

met l de gyromagnetische verhouding; het quotiënt van het magnetische 

en mechanische moment van de kern [de Jonge 86]. De Hamiltoniaan die 

de interactie beschrijft tussen het magnetisch moment en een magneet

veld B is (Zeeman-effect) 

(2.2). 

B is het totale magneetveld ter plekke van de kern en bevat zowel een 

eventueel aanwezig extern magneetveld als het hyperfijnveld, het 

interne magneetveld veroorzaakt door omringende electronen en atomen. 

Op de bouw van dit hyperfijnveld wordt in sectie 11.11 uitvoerig 

ingegaan. 

Wanneer de z-as parallel aan het magneetveld wordt gekozen, 

(2.3) 

wordt vergelijking (2.2) 

(2.4). 

De eigenwaarden van deze Hamiltoniaan zijn veelvouden l.h.B0 van de 

eigenwaarden m van de operator lz ( m: 1,1-1, .... ,-1 ) [Slichter 63]. 

De bijbehorende energieën worden gegeven door : 

(2.5). 
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Voor een cabaltkern met I =7/2 is dit Zeeman-energieniveau-schema 

getekend in figuur 11.1. Het energieverschil tussen twee naburige 

niveau's bedraagt 1.h.B0 • Overgangen tussen twee energieniveau's 

kunnen plaatsvinden indien de frequentie w waarmee wordt ingestraald, 

voldoet aan : 

(2.6). 

Het tweede gelijkteken is een gevolg van de selectieregel voor elec

tramagnetische straling Am= ±1, overgangen kunnen dus alleen plaats 

vinden tussen naastgelegen energieniveau's. 

Dit heeft tot gevolg dat er in het geval van alleen Zeeman-opsplitsing 

(figuur 11.1) slechts één resonantiefrequentie is, gegeven door : 

(2.7). 

Waar Zeeman-opsplitsing beschreven kan worden door de interactie 
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tussen de kernspin en een magneetveld, zo kan quadrupooi-opsplitsing 

worden beschreven door een interactie tussen het quadrupoolmoment van 

de kern en een electrische veldgradiënt [Abragam 62]. Het quadrupooi

moment eQ van een kern wordt gegeven door : 

eQ = J dr•p(r)•r2 •(3•cos2 8 - 1) 
kern 

(2.8), 

waarbij 8 de hoek is tussen r en de verwachtingswaarde van de kerspin 

<Ï>. De interactie tussen dit quadrupoolmoment en een electrische 

veldgradiënt Va~ ter plekke van de kern wordt beschreven door de 

Hamil toniaan 

(2.9). 

Hierin is ~ de asymmetrieparameter van de electrische veldgradiënt. eg 

is de sterkte van de electrische veldgradiënt, I+ en I_ zijn ladder

operatoren [Abragam 62]. Wanneer ~ = 0 (dit betekent bij een axiale 

electrische veldgradiënt) worden de energie-eigenwaarden gegeven door 

Em = h;uq•[m2 
- 1(1+1)/3] (2.10), 

met 

(2.11). 

Er geldt dezelfde selectieregel als bij de Zeemanopsplitsing (Am= ±1), 

de overgangsfrequenties tussen twee energieniveau's worden gegeven 

door : 

(2. 12). 

Dit wordt geïllustreerd in figuur 11.2 waarin het energlasschema is 

gegeven voor de quadrupoolopsplitsing. 
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Ftquur II.2 : Opsplttstng uan een energtentveau uan een hem aet 1:7/2 

onder tnuloed uan een electrtsche veldgmdtent aet sterkte eq (quadru

poolopsplttstng). 

E 

Bij cabalt (I = 7/2) en palladium (I = 5/2) is er zowel een Zeeman- als 

een quadrupoolopsplitsing. In dat geval wordt de Hamiltoniaan : 

(2. 13). 

Een berekening van het energie-eigenwaardenspectrum van deze hamlito

niaan zou te ver voeren. Voor twee bijzondere gevallen namelijk voor 

het geval dat de Zeemanopsplitsing veel groter is dan de quadrupoolop

splitsing en voor het omgekeerde geval wordt verwezen naar de litera

tuur [de Jonge 69, Plompen 88]. 
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11.11 De opbouw van het hyperfijnveld 

Een van de kenmerken van een ferromagneet is dat er een sterk intern 

magneetveld aanwezig is, zelfs wanneer er geen extern magneetveld is 

aangelegd. Dit magneetveld, een gevolg van het coöperatieve gedrag van 

de electronenspins, is in een ferromagneet ook de belangrijkste oor

sprong van het hyperfijnveld Bhf· In het algemeen kan het hyperfijn

veld opgebouwd worden gedacht uit de volgende bijdragen [Marshall 58, 

Portis 60, Stearns 61] 

(2.14) 1 

waarbij Be het core- en B8 het atomaire magneetveld vertegenwoordigt, 

terwijl B45 het magneetveld veroorzaakt door interactie tussen de 

4s-geleidingselectronen en de 3d-electronen verdisconteert. Deze 

termen zullen apart uitvoerig worden toegelicht. 

De eerste term uit (2.14) is het core-magneetveld Be. Dit veld bevat 

de contactbijdragen van de 1s-, de 2s- en de 3s-electronen. Omdat de 

contactinteractie tussen de 3d- en de s-electronen een grote rol 
..... 

speelt bij de opbouw van het hyperfijnveld, zowel bij het core-veld Be 

via de 1s-, de 2s- en de 3s-electronen als bij B4 5 via de 4s-electron

en wordt hieraan uitvoerig aandacht besteed. 

Cobalt met atoomnummer 27 heeft de volgende electronenconfiguratie 

Co [27] 

Alle vier de s-schillen en de twee p-schillen zijn volledig gevuld en 

·geven dus geen bijdrage tot een magneetveld ter plekke van de kern. De 

bezetting van de 3d-subschillen is als volgt [Prins 85] : 

u 
3dxy 

t 
3dyz 

t 
3dz2 

Er zijn dus drie onafgepaarde electronen in de 3d-schil die aanleiding 

geven tot een magnetisch moment ~e (niet te verwarren met het kernmo

ment ~ !) en een spin S. Het mechanisme van de contactinteractie 

tussen de s- en de 3d-electronen is als volgt Een gevulde s-schil 
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geeft geen bijdrage tot een magneetveld ter plekke van de kern. Door 

exchange-overlap van de beide s-electronen met de 3d-electronen worden 

de s-golffuncties echter iets vervormd. Deze vervorming is afhankelijk 

van het feit of de s-electronspin parallel, of anti-parallel staat aan 

de spin van de 3d-electronen. Dit verschijnsel heet exchange-polarisa

tie. Hoewel het verschil in vervorming tussen de s-golffuncties maar 

miniem is, veroorzaakt dit toch een sterk magneetveld ter plekke van 

de kern, omdat (in tegenstelling tot p- en d-electronen) de kans om 

een s-electron aan te treffen op de kern ongelijk is aan nul. De 

verschillende bijdragen tot de contactterm, ook wel Fermi-contactterm 

genoemd, van de twee electrenen in een schil kunnen worden uitgedrukt 

in een getalwaarde door middel van [Watson 61] 

(2.15), 

waarin f het aantal onafgepaarde electrenen weergeeft (3 voor cobalt), 

p verdisconteert de spindichtheid ter plekke van een kern van de 

electrenen van een s-schil met respectievelijk spin up en spin down. 

Omrekening van X naar een veldwaarde is mogelijk via 

[Tesla] (2.16). 

Interessant is om te kijken naar de afzonderlijke bijdragen tot het 

contactveld van de diverse s-schillen. Als voorbeeld is dit voor een 

op cobalt gelijkende kern namelijk voor Mn2
+ (dus voor 3 s-schillen ) 

gedaan in tabel 11.2. Opvallend zijn de gigantisch hoge afzonderlijke 

bijdragen tot het magneetveld (tot tweehonderdvijftig duizend Tesla !) 

,Per electron. Ook blijkt dat de exchange-polarisatie relatief maar een 

klein effect teweegbrengt, maar dat, vanwege de grote veldwaardes 

(grote kans om een s-electron op de kern aan te treffen) het netto 

effect toch aanzienlijk is. Uit de tabel blijkt dat het contactveld 

anti-parallel staat aan de spin van de 3d-electronen, dit is een 

direct gevolg van het mechanisme van exchange polarisatie. Dit houdt 

in dat het contactveld ook anti-parallel staat aan het moment ~e van 

het atoom, en dat dus voor een verzameling atomen de contactbijdrage 

van het hyperfijnveld anti-parallel staat aan de magnetisatie. Dit 
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Electron Bkern Netto B x 
(Tesla) (Tesla) (a.u.) 

1s t 250284 

ls l -250287 -3 -0.16 

2s t 22667 

2s l -22808 -140 -6.73 

3s t 3121 

3s l -3047 +74 +3.55 

Totaal : -69 -3.34 

Tabel 11.2 : Bljdragen tot het contactueld uan 

de s-electronen tn Kn2
• (utt : [Jatson 6J]). 

belangrijke gegeven komt terug in paragraaf 111.111 waarin de anisa

tropie besproken zal worden. Een ander feit dat opvalt in tabel 11.2 

is dat er twee maal een negatieve (1s en 2s), en een maal een positie

ve (3s) bijdrage is tot het contactveld. Dit wordt veroorzaakt door de 

ruimtelijke ligging van de s-schillen. De 1s- en de 2s-schil liggen 

binnen· de 3d-schil waardoor de majority-spins (spin t) naar buiten 

worden getrokken. Hierdoor blijft er een negatieve bijdrage achter ter 

plekke van de kern wanneer het verschil tussen majority- en minority

spins wordt beschouwd. De 3s-schil heeft een grote overlap met de 

3d-schil, de positieve bijdrage van het contactveld geeft aan dat de 

3s-schil netto "buiten" de 3d-schil ligt. 

Hieruit blijkt hoe sterk de ruimtelijke structuur van de diverse 

schillen van belang is voor de contactbijdrage. Dit bepaalt mede een 

·verschil tussen Co-bulk, en Co-oppervlakte atomen in een multilaag

structuur. 

Voor cobalt worden in tabel 11.3 enkele experimentele en theoretische 

gegevens getoond die betrekking hebben op het contactveld [Watson 61]. 

Hieruit blijkt dat de contactinteractie van de 4s-electronen een groot 

deel van het contactveld van de 1-3s-electronen compenseert. Vergelij

king met de experimenteel bepaalde waarde geeft aan dat de waarde van 

het berekende contactveld voor de 1-3s-electronen te hoog ligt, en 

voor de 1-4s-electronen te laag. Kennelijk is de compensatie door de 
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Experimenteel Theorie 

x (a.u.) -1.8 -0.61 

Bcontact (Tesla) -21 -7.6 

X(l-3 s) -3.62 

B(l-3 s)c -45.3 

X(l-4 s) -0.61 

Bct-4 s)c -7.7 

n Bijdrage Xn tot X tot Bijdrage Bn tot 

1 -0.15 -1.9 
2 -6.77 -85.5 
3 +3.30 +41.7 
4 +3.01 +38.0 

Totaal : -o.61 -7.7 

Tabel 11.3 : Enkele theorettsdhe en expertaentele maarden voor het 

contactveld uan de s-electronen tn cobalt. let het subscr(pt (J-3 s) 

100rdt bedoeld de contactbtjdrage uan de Js, 2s en 3s dectronen tot de 

gegeven grootheld (utt : [latson 6J]). 

Btot 

4s-contactterm overschat. Dit is via twee mechanismen aanschouwelijk 

te maken. Hoewel de grondconfiguratie van Co is : [Ar] 3d7 4s2
, komen 

ook de configuraties [Ar] 3d8 5s 1
, en [Ar] 3d8 4d 1 voor. Deze geven een 

lagere contactterm en dus wordt niet de contactterm verkregen, die op 

basis van 100 % grondconfiguratie verwacht zou worden, maar een lage

re. Het tweede mechanisme beschouwt de 4s-electronen als geleidings

electronen die zich vrij door het atoom kunnen bewegen. Per atoom 

blijkt er uit bandberekeningen netto één electron over te blijven per 

4s-band. Ook hieruit volgt uit berekeningen een verlaging van de 

contactinteractie. Het zou te ver voeren om op deze mechanismen en 

berekeningen in te gaan, een uitgebreidere beschrijving is te vinden 

in de literatuur [Watson 61]. 

De tweede term uit (2.14), B45 is afkomstig van de 4s-geleidingselec

tronen en kan in twee bijdragen worden gesplitst. Het eerste deel is 
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afkomstig van de exchange-polarisatie van de 4s-electronen door de 

3d-electronen en wordt gegeven door 

(2.17). 

Hierin is ~B het Bohr-magneton, 1~(0) 12 is de gemiddelde kansdichtheld 

om een 4s-geleidingselectron aan te treffen op een kern, n is het 

aantal geleidingselectrenen per atoom en p is de polarisatie van deze 

electronen. De polarisatie van de s-electronen gebeurt door middel van 

exchange-interactie met de 3d-electronen, zoals beschreven bij het 

care-magneetveld. De tweede bijdrage tot B4 9 is afkomstig van een 

gedeeltelijke menging van de 4s-golffuncties in de 3d-band. Wanneer 

deze term wordt toegevoegd, verandert (2.17) in 

(2. 18). 

met 

- 2 p = p + 2•S•a In (2. 19). 

In deze vergelijkingen is p de effectieve polarisatie, S de gemiddelde 

spin per atoom en a 2 de gemiddelde hoeveelheid 4s-golffunctie die in 

de 3d-band is bijgemengd. Wanneer voor deze variabelen de voor cabalt 

geldende waarden worden ingevuld, blijkt B49 een waarde te bezitten 

van ongeveer 18 Tesla (Marshall 58, Portis 60]. 

Rest nog de beschrijving van het atomaire veld B8 • Dit bestaat uit 

twee bijdragen: de dipool-dipool term en de spin-baan koppelingsterm. 

Omdat deze beide afhankelijk zijn van de symmetrie van het kristal (en 

daarmee dus van de kristalstructuur, waardoor ze mogelijke verschillen 

tussen F.C.C. en H.C.P. kunnen beschrijven) worden ze apart behandeld 

voor de kubische en de hexagonale structuur. 

Voor de kubische structuur middelt de dipool-dipool term vanwege de 

kubische symmetrie uit tot nul, zodat deze géén bijdrage geeft. Voor 

Co-atomen aan het grensvlak met het palladium is de kubische symmetrie 

echter verbroken. Hoe de situatie hier precies is, is niet bekend. 
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De spin-baan koppelingsterm kan worden berekend uit de kubische poten

tiaal en de spectroscopische structuur van een element. Marshall 

berekent voor cobalt een spin-baan koppelingsterm in de ordegrootte 

van 5.5 Tesla (Marshall 58]. 

Voor de hexagonale structuur kunnen zowel de dipool-dipool term als de 

spin-baan koppelingsterm worden berekend uit de hexagonale potentiaal 

en het configuratieschema. Marshall vindt voor beide termen een waarde 

van ongeveer 8 Tesla. 

Van belang is dat beide termen, dipool-dipool, en spin-baanskoppeling 

in principe anisotroop kunnen zijn. Hierop wordt uitgebreid ingegaan 

in de volgende paragraaf. 

Locale magneetveld 
Extern 
Demagnetiserend 
Lorentz 

Contact magneetveld 
Polarisatie 
Menging 

·Atomair magneetveld 
Contact 
Dipool 
Baan 

Totaal 

: 
: 
: 
: 

: 
: 
: 

: 
: 
: 
: 

: 

-
-

0.6 

4.0 
13.7 

-12.8 
8.1 
8.3 

21.9 

Tabel 11.4 : Samènvatttng van de 

bou., van het IIIQgneetveld ter pleh.

h.e van de h.ern van H.C.P. cobalt. 

Tevens ts een schatting gegeven voor 

de grootte van de dtverse tenaen 

(utt : [Portts 60]). 

In tabel II.4 worden de samenstellende termen samengevat, samen met 

een schatting van de grootteorde voor H.C.P. cobalt (Portis 60]. De 

met behulp van N.M.R. gevonden experimentele waarde bedraagt 22.0 T 

22.8 T (Kawakami 71]. Er is dus een vrij goede overeenstemming. 

In praktijk worden N.M.R. experimenten vaak uitgevoerd in een uitwen

dig magneetveld. Dit betekent dat er een extra bijdrage is tot het 

magneetveld ter plekke van de kern, naast het al beschreven hyperfijn-
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veld_ Deze 
~ 

bijdrage wordt het locale magneetveld B1 genoemd en wordt 

gegeven door: 

n1 - B - 11 ·N·i + 11 ·i + n· - ex ~o ~o (2.20). 

Hierin is Bex een eventueel aanwezig extern veld, -JJ.0 •N•i is het 

demagnetiserende veld dat alleen afhankelijk is van de vorm van het 

preparaat. Voor een vlakke plaat bijvoorbeeld (dit is een benadering 

van de vorm van de preparaten die voor dit afstudeerproject werden 

gebruikt) is de demagnetiserende factor N gelijk aan één wanneer de 

magnetisatie loodrecht op de plaat staat, en gelijk aan nul wanneer de 

magnetisatie parallel staat aan de plaat [Chikazumi 64]. Het min-teken 

geeft aan dat het demagnetiserende veld tegen het externe veld in

staat, in tegenstelling tot het Lorentz-veld dat wordt gegeven door 

JJ.0 •M + B'. Hierbij is B' een residu dat gelijk is aan nul voor kubi

sche structuren (onder andere F.C.C.) en voor hexagonale structuren 

(onder andere H.C.P.) slechts in de ordegrootte is van één promille 

van JJ.0 •M. B' wordt daarom verwaarloosd. 
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11.111 De anisotropie 

In hoofdstuk I werd beschreven hoe de voorkeursrichting van de magne

tisatie in een Co/Pd multilaag verandert bij steeds kleinr wordende 

cobaltlaagdikte. Dit wordt toegeschreven aan een verandering van de 

anisotropie, die in een eenvoudig model beschreven kan worden met een 

anisotropieconstante K. De exacte definitie van magnetische anisotro

pie luidt: de afhankelijkheid van de inwendige energie van de richting 

van spontane magnetisatie [Chikazumi 64]. Dit betekent dat de voor

keursrichting van de magnetisatie in een (homogeen gemagnetiseerd) 

preparaat zijn oorsprong vindt in de anisotropie-energie, welke ge

splitst kan worden in een aantal onafhankelijke bijdragen. 

Als eerste is er de magnetdstatische energie waarvan de hoekafhanke

lijkheid wordt gegeven door 

(2.21). 

Hierin is ~ de hoek tussen de magnetisatie en de normaal op het film

vlak. De magnatostatische energie is nog onder andere namen bekend 

zoals vormanisotropie en demagnetiserend veld. Hierop wordt in het 

vervolg nog teruggekomen. 

De tweede bijdrage is de kristalanisotropie die wordt veroorzaakt door 

de lokale omringing van de momenten. Een bijzondere vorm van kristal

anisotropie treedt in multilagen op aan het grensvlak tussen de magne

tische en de niet-magnetische laag. Aan een zijde grenst het magne

tisch ion immers aan een niet-magnetisch ion, in tegenstelling tot een 

magnetisch ion in de laag dat omringd is door magnetische buren. Dit 

leidt tot de beschrijving van de anisotropie in termen van een volume-

·en oppervlaktebijdrage in hoofdstuk I. 

Vervolgens kan er een spanningsanisotropie zijn, ook magnetostrictieve 

anisotropie genoemd, veroorzaakt door mechanische spanningen in het 

preparaat. In een multilaag kunnen deze spanningen in bepaalde lagen 

een sterke rol spelen, namelijk de grenslagen waar een roostermisaan

passing voor kan komen (zie ook§ II.IV). 

Tenslotte is er een vierde bijdrage mogelijk wanneer het preparaat een 

warmtebehandeling ondergaat. Deze vorm heet geïnduceerde anisotropie 

die bij de behandeling verder geen rol zal spelen. 
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In§. 11.11 werd beschreven dat het isotrope deel van het hyperfijnveld 

anti-parallel staat aan de magnetisatie. De magnetisatie heeft een 

anisotropie beschreven door bovenstaande bijdragen. Het hyperfijnveld 

zelf bevat echter ook een anisotropie, namelijk in de atomaire bijdra

ge (§ 11.11). Er zijn dus twee hoofdbijdragen tot de anisotropie van 

het magneetveld ter plekke van de kern: de anisotropie van de magneti

satie, en de anisotropie van het hyperfijnveld. 

De anisotropie van het hyperfijnveld vindt zijn oorsprong in de di

pool-dipool- en in de spin-baankoppelingsterm van het atomaire veld. 

De baanbijdrage tot het atomaire veld wordt veroorzaakt door een 

"unquenched" ( niet geheel uitgedoofd) deel van het baanimpulsmoment r 
van het atoom. Deze bijdrage wordt gegeven door [Fakete 78] : 

(2.22). 

Dit kan geschreven worden als : 

(2.23), 

niet 

(2.24a) 

en 

(2.24b). 

Hierin worden <L
0
> en <L~> gegeven door 

(2.2Sa) 

(2.2Sb). 

Uit deze laatste formules blijkt dat een quenched baanimpulsmoment 

geen bijdrage geeft want dan zijn immers zowel de parallelle als de 
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loodrechte g-factor gelijk aan twee [Chikazumi 64]. De baanbijdrage 

bevat dus zowel een isotroop als een anisotroop deel, zoals blijkt uit 

(2.23). De berekende waarden voor B0 en B1 zijn respectievelijk 11.4 T 

en 0.418 T [Perlow 65, Plompen 88]. 

De dipoolterm kan worden gesplitst in een bijdrage van het eigen atoom 

en een bijdrage van alle omringende atomen. De tweede term kan worden 

berekend via [Colpa 71] : 

(2.26), 

waarin 

(2.27). 

Hierin is x de positie waarvoor de totale dipoolbijdrage wordt bere

kend, Vdip is het volume van het preparaat gedeeld door het aantal 

dipolen, k en 1 doorlopen de cartesische coördinaten x,y en z en n is 

het magnetische moment van de dipool. In (2.26) is de vector r de 

lopende variabele, waaruit blijkt dat deze formule de sommatie over 

het rooster bevat. De waarde x = r moet worden uitgesloten, aangegeven 

door het accent bij het sommatieteken. Wanneer de sommatie wordt 

uitgevoerd [Colpa 71, Plompen 88] blijkt dat deze bijdrage overeenkomt 

met het demagnetiserend veld, dus : 

~ 

Bdip,o = -~o·N•M (2.28). 

De demagnetiserende factor uit (2.20) is een tensorgrootheid waarin de 

richtingsafhankelijkheid van het demagnetiserend veld is verdiscon

teerd. 

De dipoolbijdrage van het eigen atoom wordt gegeven door [Fekete 78] 

(2.29), 
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met 

... 2 -3 
B" = w< 3•cos 8 - 1>•< r3d > (2.30). 

Deze heeft dus dezelfde hoekafhankelijkheid als de baanbijdrage. De 

totale waarde voor de hyperfijnveldanisotropie bedraagt 0.418 T (baan) 

plus 0.148 T (dipool), samen 0.566 T. Fekete et.at.meten een waarde 

van 0.573 T: een bijzonder goede overeenstemming [Fakete 78]. 

Resumerend kan de anisotropie van het hyperfijhveld worden toegekend 

aan een kristal- en een vormanisotropie. De dipoolbijdrage van het 

rooster bevat de vormanisotropie, de baanbijdrage en de dipoolbijdrage 

van het eigen atoom bevatten de kristalanisotropie. Het is voor de 

baanbijdrage namelijk het kristalveld dat de quenching veroorzaakt. 

Dit verklaart hoe Marshall [Marshall 58] uit de kristalveldpotentiaal 

een waarde voor de baanbijdrage kan berekenen (zie§ 11.11). De cli

pooibijdrage van het eigen atoom zou volgens de theorie te halen 

moeten zijn uit het verschil in hyperfijnveld tussen de F.C.C.- en de 

H.C.P.-structuur, omdat voor de kubische structuur deze bijdrage nul 

is. Dit blijkt echter niet mogelijk te zijn, omdat ook de baanbijdrage 

(en wellicht ook de isotrope contactbijdrage) verschilt voor de twee 

structuren [Perlow 65]. 

Uit bovenstaande beschouwing blijkt dat de anisotropie een complex 

fysisch verschijnsel is. Omdat voor dit afstudeerproject de structuur 

wordt bestudeerd door middel van het hyperfijnveld is het belangrijk 

om de anisatrapiebijdragen van de baan-en de dipoolterm te isoleren 

van de rest. Er moet dus gecorrigeerd worden voor de magnetisatiean

isotropie. 

Als voorbeeld wordt dit gedaan voor een homogeen gemagnetiseerd, 

bolvormig cabaltpreparaat met H.C.P.-structuur zoals beschreven door 

Fekete et at. [Fekete 78]. Een voordeel van de bolvorm is dat het 

demagnetiserend veld Bo hiervoor isotroop is (N = 1/3, in alle richtin

gen, dus Bo = 0.6 T [Chikazumi 64, Fakete 78]). Het isotrope deel van 

het hyperfijnveld staat anti-parallel aan de magnetisatie welke een 

bepaalde hoekafhankelijkheid heeft ten opzichte van het externe veld. 

De anisotropie wordt bepaald uit een rotatiediagram. Zo'n rotatiedia-
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8 [graden] 

ftguur II.3 : Expertaenteet bepaald 

rotnttedtngraa van een botuonatg Co 
preparaat aet H.C.P. structuur. De 

hoeft tussen het exte~ angneetueld 

en de nonnat1t op het fttmvtah wrdt 

gegeven door 8. Bex ts de 1Daarde 

van het exte~ uetd marvoor IIIJX{

.ate resonantie optreedt. 

gram wordt bepaald door als functie van de hoek 8 tussen de normaal op 

het filmvlak en het externe veld de positie van de resonantiepiek te 

meten. Het rotatiediagram van het beschreven preparaat is weergegeven 

in figUur 11.3. Dit rotatiediagram bevat zowel de anisotropie van de 

magnetisatie, als de anisotropie van het hyperfijnveld. Om uit dit 

rotatiediagram de hyperfijnveldanisotropie te bepalen moet dus gecor

rigeerd worden voor de hoekafhankelijkheid van de magnetisatie ten 

opzichte van het externe veld. Deze hoekafhankelijkheid kan worden 

bepaald uit de anisotropie-energie die voor de H.C.P.-structuur wordt 

gegeven door 

(2.31). 

Hierin is ~ de hoek tussen de magnetisatie en de normaal op het film

vlak, K2 en K4 zijn anisatrapieconstanten [Sucksmith 55]. De richting 

van i volgt uit de evenwichtsvoorwaarde tussen het koppel uitgeoefend 

op i door het externe veld en het koppel voortvloeiend uit de anisa

tropie-energie : 

(2.32). 
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Be x 

M 

(IJ 
Bres =-y 

ftguur 11.~ : Vectorteele ~ergnue van de dtuerse aagneetueldtennen en 

de aagnettsatte btj kernsptnresonantte. 

Met behulp van (2.31) leidt dit tot : 

(2.33) 

Hierin is 8 de hoek tussen het externe veld en de normaal op het 

filmvlak. 

Een tweede vergelijking volgt uit figuur 11.4. Eenvoudige goniometrie 

levert : 

Met behulp van (2.33) en (2.34) is Bhf te berekenen als functie van ~ 

(figuur 11.5). Uit deze figuur blijkt de goede overeenstemming tussen 

de theorie en het experiment voor H.C.P.-cobalt. Het anisotrope hyper

fijnveld bedraagt 0.57 T. 
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c.p [graden] 

ftguur 11.5 : Gecorrigeerd rotatte

dtagram. Hyperftjnveldsterkte als 

functte van de hoek f tussen de 

~~agnettsatte en de noi"'IIIUll op het 

ftlavlalt. 

Voor F.C.C. is de berekening van het anisotropieveld moeilijker omdat 

de anisotropie-energie een complexere vorm aanneemt [Murray 65]; voor 

F .e.c. [too] : 

(2.35). 

En voor F.C.C. [111] : 

(2.36) 

Hierin is$ de hoek tussen i en het filmvlak (~- 90°), a 1 - a3 zijn 

de richtingscosinussen van de magnetisatie [Swokowski 79] en a is een 

constante die volgt uit cos(2•a) =7/9. Een berekening van het hyper

fijnveld als functie van ~ is nu uitermate gecompliceerd. 
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In deze paragraaf is getracht een overzicht te geven van de diverse 

bijdragen tot de anisotropie. Duidelijk is dat om de anisotropie van 

het hyperfijnveld te kunnen bepalen er gecorrigeerd moet worden voor 

de anisotropie van de magnetisatie. Een fraai voorbeeld van hoe dit 

kan en wat ermee bereikt kan worden is het onderzoek van Fakete et al. 

aan H.C.P. Co [Fekete 78]. Kwantitatieve berekeningen van de anisotro

pe bijdragen tot het hyperfijnveld voor de diverse structuren blijken 

uitermate moeilijk. In de hoofdstukken Resultaten en interpretatie 

(IV) en Conclusies, discussie en suggesties (V) zal worden getracht op 

basis van de gepresenteerde theorie enkele kwalitatieve uitspraken te 

doen over de hyperfijnveldanisotropie van de diverse preparaten. 

II.IV Invloeden op de resonantie 

In deze paragraaf worden enkele verschijnselen behandeld die een rol 

spelen bij de kernspinresonantie. 

Als eerste wordt de "enhancement" behandeld. Bij de eerste kernspinre

sonantiemetingen aan ferromagnetisch cobalt [Gossard 59 Portis 60] 

werd geconstateerd dat de intensiteit van de respons vele malen groter 

was dan op basis van het ingestuurde vermogen verwacht zou worden. Het 

effectieve radio-frequente (R.F.) stoorveld Bt,eff dat door de kernen 

wordt gevoeld wordt gegeven door : 

Bt,eff = (1 + ~)·B1 (2.37). 

waarbij ~. de enhancernentsfactor, de versterking van het R.F.-veld B1 
weergeeft. Deze versterking wordt veroorzaakt door het meebewegen van 

de electronspins met het R.F.-veld. Er kunnen twee typen beweging 

worden onderscheiden: domeinwandbeweging en rotatie van de magnetisa

tie. 

Beneden het verzadigingsveld (dat voor cobalt ongeveer 1.8 Tesla 

bedraagt) vindt de ferromagnetische ordening domeinsgewijs plaats. Dit 

houdt in dat de spins slechts in kleine gebiedjes (domeinen) in de

zelfde richting geordend zijn. Het scheidingsgebied tussen twee do

meinen wordt de domeinwand genoemd. In een domeinwand draait de magne

tisatie over een bepaalde hoek om op beide grensvlakken parallel te 
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liggen met de locale magnetisatie in beide domeinen. Portis et.nt. 

[Portis 60] tonen aan dat het door hen gemeten resonantiesignaal 

afkomstig is van de domeinwanden. Correctie voor domeinwandbeweging is 

moeilijk omdat de versterking voor een kern afhankelijk is van de 

positie van deze kern in de domeinwand. Bovendien neemt met toenemend 

extern veld het aantal domeinwanden sterk af. Een schatting van de 

ordegrootte van de versterking is echter wel mogelijk via een eenvou

dig model voor een bolvormig preparaat met diameter D, dat twee do

meinen bevat en één domeinwand met dikte 6. Hiervoor geldt [Portis 60] 

(2.38), 

met M9 de verzadigingsmagnetisatie en N de demagnetiserende factor. 

Dit levert een schatting voor~ van ongeveer 1200. De afhankelijkheid 

van de resonantie van de positie in een domeinwand komt in diverse 

metingen nog op een andere manier naar voren [Kawakami 72, Bailey 73, 

Brömer 78]. Twee pieken uit het resonantiespectrum van H.C.P. cobalt 

worden toegeschreven aan respectievelijk kernen in het centrum, en 

kernen aan de zijde van een domeinwand. Het verschil in resonantiefre

quentie is toe te schrijven aan de verdraaiïng van de magnetisatie 

over een domeinwand. Wanneer in een domeinwand de magnetisatie over 

een hoek van bijvoorbeeld 180 graden moet draaien (de magnetisatie 

staat dus links van de wand anti-parallel aan de magnetisatie rechts 

van de wand) staat deze dus in het centrum loodrecht op de magnetisa

tie aan de grens van een domeinwand. Dit veroorzaakt een verschil in 

resonantiefrequentie van ongeveer 1 MHz. 

Een tweede bewegingsmechanisme van de electronspins is de rotatie van 

de magnetisatie, een gevolg van het feit dat de magnetisatie gedeelte

lijk met het R.F.-veld meebeweegt. Dit verschijnsel is niet afhanke

lijk van het bestaan van domeinen en correctie is vrij eenvoudig via : 

~I/ = !!hL 
Be x 

(2.39)' 

~.l. = 
Bhr 

Bex - Ba 
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met Ea het anisotropieveld gedefinieerd door: 

(2.40). 

Hierin is M5 de verzadigingsmagnetisatie en K de anisotropieconstante. 

Uit (2.39) blijkt dat de correctie afhankelijk is van de hoek van het 

externe veld met het filmvlak. Deze correctie is, indien dat nodig 

was, toegepast bij de resultaten. 

Twee eenvoudige modellen die de correctiefactoren ~ berekenen voor de 

twee bewegingsmechanismen worden gegeven in de literatuur [Portis 60, 

Visser 63, Plompen 88]. 

Een tweede onderwerp dat aandacht verdient is de afhankelijkheid van 

het hyperfijnveld van een externe druk. Kol et at. [Kol 60] vinden dat 

het hyperfijnveld stijgt met toenemende druk. Op basis van een theore

tische beschouwing verklaart Janak dit aan de hand van een tweetal 

optredende verschijnselen [Janak 79]. Uit bandberekeningen volgt dat 

de 3d-electronendichtheid en het magnetisch moment afnemen bij toene

mende druk. Als gevolg hiervan neemt de exchange-polarisatie van de 

core-electronen af. Op basis hiervan zou dus een daling van het hyper

fijnveld worden verwacht bij toenemende druk. Er treedt echter nog een 

tweede verschijnsel op. Door samendrukking van het rooster en daarmee 

samendrukking van de (naar buiten gelegen) 4s-orbitals neemt de bij

drage van de 4s-electronen tot het veld ter plekke van de kern toe bij 

toenemende druk. Janak concludeert dat voor cobalt dit tweede ver

schijnsel het sterkste is zodat netto het hyperfijnveld stijgt bij 

toenemende druk ten gevolge van samendrukking van het rooster 

[Janak 79]. Omgekeerd betekent dit dat het hyperfijnveld daalt bij 

afnemende druk ten gevolge van oprekking van het rooster. Dit is 

consistent met de metingen van Ried! et at. aan cobalt in de ruimte

lijk minder compacte B.C.C. structuur [Ried! 87]. Naast een daling van 

het hyperfijnveld meten Ried! et at. ook een daling van het magnetisch 

moment, in tegenstelling tot Janak's theoretische voorspelling 

[Ried! 87, Janak 79]. Uit de metingen van Ried! et at. blijkt dat de 

verhouding tussen het hyperfijnveld en het magnetisch moment voor 

B.C.C. en F.C.C. cobalt gelijk is. Dit kan betekenen dat de daling van 

het hyperfijnveld wordt veroorzaakt door een daling van het magnetisch 
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moment ten gevolge van een grotere afstand tussen de cobaltatomen. Ook 

Jones et al. en Bessmertnyi et al. meten dat bij vervorming van het 

rooster het hyperfijnveld verandert, waarbij compressie van het roos

ter een stijging van het hyperfijnveld betekent [Jones 61, Bessmert

nyi 78]. De conclusie die op basis van bovenstaande beschouwing ge

trokken kan worden is dus dat het hyperfijnveld daalt bij oprekking 

van het rooster. 

Tot slot van deze paragraaf de berekeningsmethode voor de afwijking 

van het hyperfijnveld in een bepaalde structuur waarin zich stapel

fouten bevinden. Stapelfouten kunnen zich via een aantal mechanismen 

vormen. Uitgaande van de pure F.C.C. structuur waarbij de vlakvolgorde 

is ABCABCABCABC .. [V.d. Maesen 83] kunnen stapelfouten als volgt wor

den voorgesteld [Toth 63] : (1) Door het wegnemen van een laag en het 

sluiten van het gat ontstaat ABCABCBCABC. Dit wordt een intrinsieke 

fout genoemd (de positie waar de fout optreedt is onderstreept). 

(2) Door het toevoegen van een laag ontstaat ABCABACABCABC .. , een ex

trensieke fout. (3) Door "twinning" ontstaat ABCABgBACBA ... , waarbij 

de laagvolgorde plotseling is omgedraaid. Voor deze stapelfouten wijkt 

de kristalasverhouding c/a af van de waarde voor de pure F.C.C. struc

tuur omdat locaal H.C.P.-achtige laagopvolging is gevormd. Voor de 

intrinsieke fout is dit bijvoorbeeld ABCABCBCABC .. (tweemaal H.C.P. 

vlakopvolging is onderstreept). Het blijkt vrij eenvoudig [Toth 63] om 

met behulp van de afwijkende verhouding c/a en de inwendige energie 

van een systeem mèt stapelfout relatief ten opzichte van het F.C.C. 

systeem, de frequentieafwijking van de stapelfout ten opzichte van de 

F.C.C. resonantiefrequentie te berekenen. De resultaten worden gegeven 

in tabel IV.2 en zoals zal blijken kunnen enkele experimentele resul

taten verklaard worden met behulp van deze stapelfouten. 
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II.V De N.M.R. spinecho-techniek 

Als inleiding op de uitleg van de spinecho-techniek wordt eerst de 

beweging beschouwd van een spin n in een statisch magneetveld B0 . 

Klassiek luidt de bewegingsvergelijking hiervoor : 

(2.41). 

Door middel van een transformatie naar een roterend coördinatenstelsel 

is eenvoudig aan te tonen dat de oplossing van deze vergelijking wordt 

gegeven door een rotatie van n om Bo met hoekfrequentie w [Slich

ter 63, Denissen 82] 

(2.42). 

Deze frequentie wordt de Larmorfrequentie wL genoemd. Quanturnmecha

nisch worden de energie-eigenwaarden van de spin n in een magneetveld 

B0 gegeven door (zie paragraaf 11.1) : 

(2.43). 

Wanneer de bijbehorende eigenfuncties worden aangeduid met ul,m wordt 

de algemene oplossing van de Schrödingervergelijking gegeven door : 

(2.44)' 

en kan de verwachtingswaarde van een bepaalde observabele, bijvoor

beeld de verwachtingswaarde van de x-component van de spin n worden 

berekend via : 

(2.45). 

Bij de berekening van deze verwachtingswaarde wordt de frequentie 

w
0 

= 1•80 geintroduceerd die gelijk is aan de klassieke Larmorfrequen-
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tie .. De uitkomst van de berekening is [Slichter 63]: 

oy•fl 
< Jlx(t) > = 2sin(8)•cos(cp) (2.46a). 

Voor ~ en ~z kan op dezelfde manier worden berekend 

oy•fl 
<~(t) > = 2sin(8)•sln(cp) (2.46b) 

oy•fl 
< ~z(t) > = 2cos(8) 

cp en 8 bevatten hierin normeringsconstanten van de diverse golffunc

ties [Slichter 63]. De tijdsafhankelijkheid van deze verwachtingawaar

den zit in de hoek cp. Hieruit blijkt dat de verwachtingawaarde van Jlx 

en van~ wèl, terwijl de verwachtingawaarde van ~z niet tijdsafhanke

lijk is. Uit (2.46) blijkt bovendien : 

(2.47). 

Hieruit blijkt dat ook de quanturnmechanische aanpak leidt tot een 

rotatie van (de verwachtingawaarde van) n om B0 met dezelfde hoekfre

quentiewals in het klassieke geval (zie figuur 11.6). 

z 

figuur ll.6 : Rotatle van de uer.acht

tngs'lllOlU"de van het ~~ngnettsch -ent 

< Ji"> OIR een 11agneetueld B . 
0 
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Het .gedrag van een verzameling (kern-) momenten kan worden beschouwd 

met de (kern-) magnetisatie H; de som van al deze momenten. Uit boven

staande beschouwing volgt dat de magnetisatie parallel staat aan het 

statische magneetveld B0 , althans in de evenwichtssituatie, omdat dan 

de x- en de y-component uitmiddelen, dus zowel B0 als M0 staan paral

lel aan de z-as. De beweging van de magnetisatie H wanneer deze door 

een externe invloed wordt weggedraaid van B0 , kan worden berekend met 

behulp van de volgende bewegingsvergelijkingen 

(2.48). 

Deze vergelijkingen worden de Blochvergelijkingen genoemd. Aangenomen 

is dat op tijdstip t = 0 de magnetisatie met sterkte M0 langs de z-as 

is gericht. Tt en T2 zijn karakteristieke tijden en beschrijven ach

tereenvolgens met welke tijdsconstante de magnetisatie terugkeert naar 

zijn evenwichtspositie (T1) en met welke tijdsconstante de x- en de 

y-component van de magnetisatie verdwijnen (T2). Tt heet de spin-roos

ter-relaxatietijd, r 2 de spin-spin-relaxatietijd, hierop wordt in het 

vervolg nog teruggekomen. 

De oplossing van (2.48) is in dit geval 

(2.49) 

De magnetisatie vertoont hetzelfde gedrag als de samenstellende momen

ten. Uit de x- en y-component van (2.49) blijkt de rotatie van i om 

het magneetveld B0 met frequentie w0 ( = wL). 
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Ftauur ll. 7 : Gedrag van de Mrnaptna ten geuolge van een Mr-1r exd ta

tteputsreelts : 

(a) Kw-puls verdraattng van de .agnettsatte over 90 graden 

(b) "dephastng" ulteemmatertng van de samensteltende Itemspins 

(c) w-puls verdraaiing van de Itemspins over 180 graden 

(d) sptn-echo na "re}ilastng" Mtlen de aptns ~~eer llalllen 

Het manipuleren van de magnetisatie door middel van een externe in

vloed is het basisprincipe van de spinecho-techniek . Wanneer loodrecht 

op de magnetisatie, dus bijvoorbeeld langs de x-as een stoorveld 

B1•cos(w•t) wordt aangebracht is eenvoudig aan te tonen dat i om de 

x-as zal gaan roteren [Slichter 63, Derkx 88]. Door de storing een 

bepaalde tijd tw te laten duren, draait i over een hoek a gegeven door 

(2.50). 

Een voorbeeld van zo'n hoekverdraaiïng is de rotatie van i van de z

naar dey-as (figuur 11.7a). De stoorpuls waarmee dit effect teweeg 

wordt gebracht heet een ~·w-puls. Zoals uit (2.49) blijkt zal i met 

een typische tijd T1 terugkeren naar de evenwichtspositie. Er treedt 

echter nog een ander verschijnsel op. Door kleine homogeniteitsver

schillen in het magneetveld zullen namelijk niet alle samenstellende 
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momenten met dezelfde hoekfrequentie precederen. Dit leidt tot een 

uitwaaiering van de momenten(figuur 11.7b), dit verschijnsel wordt 

"dephasing" genoemd. Wanneer een tijd T na de ~·v-puls langs dezelfde 

as een puls wordt gegeven met een dubbele tijdsduur (een v-puls), 

zullen de momenten ten opzichte van xz-vlak worden gespiegeld (figuur 

11.7c) waardoor de momenten met de grootste hoekfrequentie achter de 

momenten met de lage hoekfrequentie komen te liggen. Een tijd T na de 

v-puls is de uitwaaiering weer ongedaan gemaakt ten gevolge van het 

inlopen van de snelle spins op de langzame spins: "rephasing" (figuur 

11.7d). Dit leidt tot een sterk signaal een tijd T na de eerste puls 

(de ~·v-puls): de spin-echo. Wanneer de twee pulsen en de respons 

worden gemeten en na detectie worden weergegeven op een oscilloscoop, 

ontstaat het beeld van figuur 11.8, waarbij de grootte van de spinecho 

sterk is overdreven ten opzichte van de excitatiepulsen (1 mV-100 V). 

Tt/2- puls F.I.D. "Tt-puls spinecho 

~--------t--------~~--------

ftquur 11.8 : Osctttoscoopbeetd van een Kw-r excttatte en de respons 

tn de vonll van de sptn-echo. Na de ~ts h het F.l.D. stgna.at ge

tekend (uttteg : zte te~st). 

Buiten de drie signalen die op basis van bovenstaande beschouwing 

verwacht worden is er na de ~·v-puls nog een extra signaal aanwezig 

dat de "Free Induction Decay" (F.I.D.) wordt genoemd. Dit signaal is 

een gevolg van de "dephasing". Door een uitwaaiering neemt het induc

tiesignaal, veroorzaakt door de momenten af. Bij de "dephasing" treedt 

nog een verschijnsel op; het verlies van coherentie tussen de momen

ten, veroorzaakt door onderlinge dipool-dipool-wisselwerking. Dit 
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verlies van coherentie dat met de karakteristieke tijd T2 gaat is een 

irreversibel proces, wat inhoudt dat wanneer de tijd T tussen ~·v-puls 

en v-puls wordt vergroot, de echo-intensiteit afneemt. "Rephasing" 

leidt nu nog maar tot een gedeeltelijk samenvallen van de momenten. 

In principe zijn er meerdere pulsreeksen mogelijk, die allen leiden 

tot een spin-echo. Omdat voor het deel M0 ' van de magnetisatie M0 dat 

bijdraagt tot het echosignaal geldt [Pel 86, Plompen 88] 

(2.51), 

wordt gewerkt met twee pulsen van gelijke tijdsduur en een hoekver

draaing van 120 graden. Voor deze waarde is M0 ' namelijk maximaal. 

Oplossing van de Blochvergelijkingen met deze storing toont aan dat 

ook deze situatie leidt tot een spin-echo [Denissen 82]. 
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Hoofdstuk 111 Experimentele opzet, meetmethode en dataverwerking 
I 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de experimentele aspecten van 

dit afstudeerprojekt. 

Allereerst zal de meetopstelling worden behandeld. Daarna zal aandacht 

worden besteed aan de gebruikte meetmethode. In het laatste deel van 

dit hoofdstuk zal worden uitgelegd hoe de ruwe meetdata zijn uit

gewerkt tot presentabele informatie, weergegeven in de juiste eenhe

den. Bovendien zal worden aangegeven hoe uit de spectra enkele ,karak

teristieke parameters afgeleid kunnen worden. 

11 I. I Meetopstelling 

De meetopstelling die in figuur 111.1 is weergegeven, zal voor de 

H.P. - Ztndtr I Ontnngtr 

Puls-

------- -<--- -------- Gentritor r------ ---->------, 
Synthesizer 

tin 0 !~ 

MATEC 

: 0 0 U!,! ,!"- • ~ Î 1 

1 V 
I 
10 Oiod~e tw•rk ! : 

r:-::1 1.. A.D. C. 
I ~: 

:--[;] ___ 1 @~ 1!!!1 L[.M.-]1 
: Prt- T : : XY-Schrijvtr 

.. A... --<--- --<---J : y 1:?? ?'J 
L----->----J~::::::::--------~~ 

Stikstotrui11t1 

Spoelruimte 

Nllldventitl 

Jnsertruirntt 

lnsert 

LC- circuit 

Supergtltidtndt rn•gnNt 

~ ............................. (V;ici':'1 ------ ->- -- _jx 
: ~ 

ftguur 111.1 : Schemattsche ~ergnue uan de N.I.R. opstelltng (N.B. 1n 

de flguur ts het l.C-ctrcutt tn prtnctpe onderstebouen getekend. de af

tahktng naar aarde ztt tn fette tussen de t~e condensatoren ). 
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behandeling in drie blokken worden verdeeld: het resonantiegedeelte, 

het registratiegedeelte, en het cryogene gedeelte. 

Het hart van het resonantiedeel van de meetopstelling wordt gevormd 

door de MATEC-zender/ontvanger. Deze MATEC bestaat uit een basiskast, 

(model 6600) waarin verschillende modules kunnen worden gemonteerd om 

de zender/ontvanger geschikt te maken voor verschillende frequentie

bereiken. Het frequentiebereik van de meest gebruikte module (model-

765) was 90-300 MHz. De zender van de MATEC heeft een piekvermogen 

van 1 kW en wordt 100 % in amplitude gemoduleerd door de DC-pulstrein 

afkomstig van de Programmeerbare Puls-Generator (P.P.C. [Joosten 83, 

Cöbbels 84, Bots 85, Maas 86, V.d. Berk 87]). Met behulp van de P.P.C. 

kunnen onder meer worden ingesteld de pulsbreedte tw (en dus de hoek 

waarover de kernspins worden gedraaid), de tijdsduur tussen de twee 

pulsen ( T ), het aantal malen per seconde dat een pulsreeks gegene

reerd moet worden, het feit of er voorafgaande aan de twee pulsen een 

kam moet worden gegenereerd, etcetera. 

Het door de zender geleverde signaal gaat via een diodenetwerk en twee 

zes dB verzwakkers naar de "Hybrid Tee". De functie van het diodenet

werk is het elimineren van zenderruis terwijl de verzwakkers dienen 

voor de uitdemping van staande golven en als vaste afsluitimpedantie 

van de zender [Pel 86]. Bij de Hybrid Tee wordt het signaal in tweeën 

gesplitst. De helft wordt toegevoerd aan het LC-circuit met preparaat, 

de andere helft wordt geabsorbeerd in de "dummy-load" weerstand van 

50 0. De "Hybrid Tee" dient voornamelijk om te voorkomen dat de pulsen 

van de zender (Vpp~100 V) onverzwakt aan de ingang van de ontvanger 

verschijnen. Het LC-circuit bestaat uit een spoeltje met middenaftak

king (L ~ 10-6 H) dat om het preparaat is gewikkeld, en twee regelbare 

·condensatoren (C ~ 5 pF) die ieder met één helft van het spoeltje een 

seriekring vormen (figuur 111.1). Een dergelijk circuit bezit het 

voordeel van zowel een nauwkeurige frequentieafstemming als een goede 

impedantieaanpassing [Pel 86]. De respons van het preparaat op de 

aangeboden pulstrein (de spinecho) veroorzaakt een inductiespanning in 

het spoeltje. Dit signaal gaat via de "Hybrid Tee" en de voorverster

ker (vermogensversterking ~ 18 dB) naar het ontvangergedeelte van de 

MATEC, waar het wordt versterkt en gedemoduleerd. Het uitgangssignaal, 

evenredig met de omhullende van de hoogfrequente spinecho, wordt 
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vervolgens toegevoerd aan het tweede hoofdblok: het registratiegedeel

te. 

Het registratiedeel bestaat uit: de analoog-digitaal converter (A,D.C. 

[Scholten 88]), de oscilloscoop en de XY-recorder. 

Op de oscilloscoop (Tektronix 466) kunnen gelijktijdig het uitgangs

signaal van de MATEC-entvanger en het "window"-signaal van het data

acquisitiesysteem worden bekeken. Met behulp van het windowsignaal, 

waarvan de breedte en de tijdsvertraging ten opzichte van de twee-puls 

met behulp van de P.P.G. kunnen worden ingesteld, wordt het MATEC 

uitgangssignaal bemonsterd. De resultaten van deze bemonstering worden 

vervolgens samen met de uitlezing van de veldmeter opgeslagen in het 

RAM-geheugen van de terminal en weggeschreven naar floppy-disk. Tij

dens de meting wordt bovendien de echo-hoogte als functie van het 

aangelegde magneetveld op een XY-schrijver opgetekend zodat het spec

trum real-time bekeken kan worden. 

Om ook bij dunne films nog een goede signaal/ruis verhouding te ver

krijgen moet het preparaat worden afgekoeld tot de temperatuur van 

vloeibaar helium (T = 4.2 K) en lager. Daarom is het LC-circuit aan een 

lange houder bevestigd, de insert, welke in de cryostaat wordt ge

plaatst. Het onderste deel van de insert, met onder andere het LC

circuit, is in detail weergegeven in figuur 111.2. 

De cryostaat bestaat uit drie hoofdruimten die, om de warmtelekken te 

minimaliseren van elkaar en van de omgeving zijn gescheiden door 

hoogvacüümruimtes. De drie compartimenten heten van buiten naar binnen 

stikstofruimte, spoelruimte en insertruimte. 

In de stikstofruimte bevindt zich vloeibaar stikstof (T ~ 77 K), dat 

als voorkoeling en als warmtebuffer fungeert. De spoelruimte en de 

insartruimte worden gevuld met vloeibaar helium, waarbij de insart

ruimte via een naaldventiel vanuit de spoelruimte wordt gevuld. In de 

spoelruimte bevinden zich twee supergeleidende spoelen aan weerszijde 

van de insartruimte (hieraan heeft de cryostaat, en daarmee de opstel

ling zijn naam te danken: "Split-Pair"). Deze spoelen kunnen ter 

plaatse van het preparaat een magneetveld opwekken van maximaal 6 

Tesla (bij 4.2 K). Het sweepkastje heeft als functie het magneetveld 
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Ftquur 111.2 : Overztcht van de tnsert 

(a) temperatuurgevoeltge meerstand 

(b) spoeltjes 111et preparaat 

(c) regelbare condensator 

in een bepaalde tijd van een start- naar een eindwaarde te laten 

verlopen. 

In enkele gevallen bleek het, om een redelijke signaalintensiteit te 

verkrijgen noodzakelijk de temperatuur van het preparaat te verlagen 

door het heliumbad van de insartruimte af te pompen. De signaalwinst 

bij de laagst hiermee haalbare temperatuur (circa 1.4 K) bedraagt 

ongeveer een factor 8 [Van Gils 89]. 

In figuur III.1 is nog een synthesizer (Hewlett Packard 8660 B synthe

'sized signa! generator) weergegeven. Deze levert een in frequentie 

zeer stabiel signaal van laag vermogen af waarmee de MATEC zender

/ontvanger en het LC-circuit optimaal afgestemd worden. In het geval 

van de ontvanger gebeurt dit door af te regelen op maximale doorlaat 

van het synthesizer signaal, bij de zender door het MATEC signaal met 

behulp van een mixer te mengen met het signaal van de synthesizer en 

de verschilfrequentie naar nul te regelen. Het LC-circuit tenslotte 

wordt afgeregeld op minimale vermogensreflectie. Voor een uitgebreide 

beschrijving wordt verwezen naar [Derkx 88]. 
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111.11 Meetmethode 

De experimenten die voor dit afstudeerprojekt werden verricht, hadden 

tot doel inzicht te verkrijgen in de microscopische structuur van de 

multilagen dobr de hyperfijnveldverdeling (spectrum) van de cobaltker

nen te bepalen. Zoals uit de resonantievoorwaarde voor kernspinreso

nantie blijkt 

(3.1), 

waarbij fres de frequentie is waarbij resonantie optreedt en Bhf en 

Bex respectievelijk het hyperfijn- en het externe magneetveld repre

senteren, kunnen twee methoden worden gevolgd om deze verdeling te 

bepalen. (N.B. vergelijking (3.1) geldt alleen wanneer het externe 

veld parallel staat aan het filmvlak, voor de loodrechte stand moet 

worden gecorrigeerd voor de demagnetisatie). 

Bij de eerste methode wordt bij vast extern veld Bex• de spinecho

intensiteit gemeten als functie van de frequentie f. Omdat zowel de 

zender, de ontvanger als het LC-circuit smalhandig zijn moeten deze 

bij iedere frequentie opnieuw afgestemd worden. Dit leidt tot een 

puntsgewijze bepaling van het spectrum. Een voorbeeld van zo'n spec

trum is weergegeven in figuur 111.3. 

Bij de tweede methode wordt niet het externe veld Bex op een vaste 

waarde gehouden, maar wordt de frequentie f constant gehouden. Dit 

houdt in dat de zender/ontvanger en het LC-circuit slechts éénmaal 

afgestemd hoeven te worden. Vervolgens wordt de spinecho-intensiteit 

gemeten als functie van het externe veld. Het voordeel van deze metho

de ten opzichte van de eerste is dat, doordat er niet voor ieder 

meetpunt opnieuw afgestemd hoeft te worden en het externe veld continu 

gevarieerd kan worden, het mogelijk is een spectrum in één meting te 

bepalen. De eenvoud van deze methode leidt bij gelijke gedetailleerd

heid tot een tijdwinst van een factor 10 á 20. Een voorbeeld van een 

met behulp van deze meetmethode bepaald spectrum, in het vervolg 

veldsweep genoemd, is weergegeven in figuur 111.4. (N.B.: dit spectrum 

is aan een ander preparaat gemeten dan het spectrum van figuur 111.3). 

Een nadeel van een veldsweep is dat in principe slechts in één punt is 

voldaan aan de excitatiecondities, namelijk in het punt waarvoor werd 
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afgesteld. Bovendien speelt, in tegenstelling tot frequentiespectra, 

die bij constant veld worden gemeten, de enhancement een rol. Deze 

factoren kunnen de positie en de vorm van het spectrum beïnvloeden. De 

exacte afhankelijkheid kan worden getest door een veldsweep een aantal 

malen te herhalen waarbij telkens op een ander punt wordt afgestemd. 

In de praktijk bleek dat alleen de films met de kleinste cobaltlaag

diktes (tc0 ~ 12 A) significante verschillen vertoonden. Daarom werden 

voor deze preparaten voornamelijk frequentiespectra bepaald. 

De resultaten van zowel frequentiespectra als veldsweeps kunnen met 

behulp van relatie (3.1) eenvoudig worden vertaald in termen van het 

hyperfijnveld 

Voordat een frequentiescan of veldsweep in de juiste eenheden kan 

worden weergegeven moeten de ruwe datafiles worden bewerkt. De bewer

kingaprocedure voor frequentiescan en veldsweep worden in de volgende 

paragraaf besproken. 

III.III Dataverwerking 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de bewerkingen die de datafi

les van frequentiespectra en veldsweeps moeten ondergaan alvorens ze 

in de juiste eenheden kunnen worden gepresenteerd en er onderlinge 

vergelijkingen mogelijk zijn. Omdat de bewerkingen voor frequentiescan 

en veldsweep niet gelijk zijn worden ze apart behandeld. 

Een frequentiespectrum hoeft maar één bewerking te ondergaan. Voor 

elke nieuwe frequentie wordt de meetopstelling opnieuw afgestemd, 

waarbij onder andere een versterkingsfactor (receivergain) van de 

ontvanger wordt ingesteld. Omdat deze versterkingsfactor in het alge

meen niet voor elk punt, dus voor elke meetfrequentie hetzelfde is, 

moet voor de versterking worden gecorrigeerd. Daarom werd de instel

knop van de receivergain geijkt. Voor bepaalde standen van de instel

knop werd de versterkingsfactor gemeten waarna de gevonden puntenver

zameling werd gefit door een polynoom. Het resultaat van de ijking en 

de fit is weergegeven in figuur III.S. Wanneer aan het einde van een 

meting van de spinecho-intensiteit (bij een bepaalde frequentie) het 

uit de A.D.C. uitgelezen getal dat overeenkomt met deze intensiteit, 

wordt gedeeld door de versterkingsfactor, kan de verkregen waarde 
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ftquur 111.5 : Ijkcurve van de spanntnguersterhtngsfactor van de ont

vanger ats functte van de tnstehnarde van de ''recetuergatn ... 

11 

worden vergeleken met op analoge wijze gecorrigeerde spinecho-lntensi

teiten, gemeten bij andere frequenties. Een gecorrigeerd spectrum is 

weergegeven in figuur 111.3. 

Voor een veldsweep is de verwerkingsprocedure uitgebreider. Een ruwe 

datafile bestaat uit 256 puntparen veld, spinecho-intensiteit. Omdat 

bij bepaalde metingen met vast veld werd geconstateerd dat er een 

grote ruis zat op het getal corresponderende met dit veld, werd een 

laagdoorlaatfilter geplaatst tussen de veldmeter en de A.D.C .. Omdat 

bleek dat dit filter de variatie sterk verminderde, maar niet geheel 

elimineerde, werd besloten om van elke veldsweep de reeks getallen 

overeenkomende met het veld te lineariseren. Hiertoe werd besloten 

omdat het verschil tussen twee opeenvolgende uitgelezen veldwaardes 

niet constant was, wat op basis van het feit dat het veld continu 

verloopt wel zou worden verwacht. Het effect van deze veldllnearisatie 
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op een veldsweep is weergegeven in figuur 111.6. Een extra rechtvaar

diging voor deze linearisatieprocedure werd gegeven door vergelijking 

van de veldsweep met de plot die tijdens de meting reai-time met 

behulp van de XY-recorder wordt gemaakt. 

Een tweede bewerking die de data moeten ondergaan is omrekening van de 

uitgelezen veldwaarden door de A.D.C. naar de werkelijke veldwaarden 

in Tesla. Hiervoor werd een ijking verricht van het veld in Tesla, als 

functie van de uitgelezen waarde door de A.D.C .. Het resultaat van 

deze ijking is weergegeven in figuur 111.7. 

Met behulp van een computerprogramma wordt aan het eind van een veld-
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de uitgelezen ~de uan de analoog dlgttaal conuerter. 

sweepmeting eerst het veld gelineariseerd, en vervolgens omgerekend 

naar Tesla. Hierna kunnen de data worden geplot, een voorbeeld hiervan 

is weergegeven in figuur 111.4. 

Omdat een veldsweep wordt gemeten bij één frequentie en er dus ook 

maar één keer een versterkingsfactor wordt ingesteld, is het in prin

cipe niet nodig om te corrigeren voor deze versterking. Ook wanneer 

een veldsweep wordt vergeleken met een andere, welke wellicht bij een 

andere frequentie (cq. versterkingsfactor) werd bepaald, is correctie 

voor de versterking niet nodig wanneer de vergelijking is gericht op 

de piekintensiteiten. Dit is een gevolg van het feit dat de piekinten

siteiten van één spectrum relatief worden uitgedrukt, namelijk in een 

percentage van de piek met de hoogste intensiteit. Slechts wanneer 

totale spectrumintensiteiten vergeleken moeten worden is correctie 

voor de versterking noodzakelijk. 
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UI. IV Het fitten van de data 

Om aan de gemeten spectra meer informatie te kunnen onttrekken is 

getracht deze te ontleden in bijdragen van afzonderlijke resonantie

lijnen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een programma dat de gemeten 

spectra door middel van een kleinste kwadratenaanpassing fit met een 

samenstelling van naar keuze Gauss- of Lorentzcurves [Senden 87]. 

Voor de Gausscurves luidt het gebruikte functievoorschrift: 

I(x) = I 0 •exp [ X -bX0 J (3.2), 

waarbij x 0 de positie en ! 0 de intensiteit van de resonantielijn 

weergeeft, terwijl b is gerelateerd aan de breedte. 

Voor de Lorentzcurve geldt: 

(3.3), 

met dezelfde betekenis van de parameters als bij de Gausscurve. 

De kleinste kwadratenaanpassing vindt plaats met behulp van de minima

lisatieprocedure Marquardt [RC-Info 80]. Deze procedure berekent het 

minimum van de kwadratensom 

(3.4), 

waarin Yt de gemeten waarde van het tde punt is, terwijl mt(x) de aan 

de hand van een aantal parameters (x= (x1 ,x2 , •• )) berekende waarde 

voor het tde punt weergeeft. Voor de parameters x moeten voor elke fit 

startwaarden meegegeven worden (x0 ). Deze startwaarden zijn voor elke 

resonantiepiek: de positie, de breedte en de intensiteit en worden 

geschat aan de hand van het gemeten spectrum. Het fitprogramma bere

kent uitgaande van de startwaarden en een opgegeven maximale fout de 

parameters x waarvoor de kwadratensom kleiner is dan deze fout. 

Na de fit worden de meetdata, samen met de aan de hand van de bereken

de parameters bepaalde fitcurves in één figuur geplot om te controle

ren of de berekening een acceptabele fit heeft opgeleverd. Deze extra 

controle wordt toegepast omdat het niet ondenkbaar is dat wanneer 256 
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datapunten worden gefit met (maximaal) 12 parameters er een mathema

tisch acceptabele fit wordt verkregen die fysisch gezien onaanvaard

baar is. Een controlemogelijkheid voor de fysische juistheid van de 

fit is met name de vergelijking van de breedtes van de resonantiepiek

en van bij verschillende frequenties aan één preparaat gemeten spec

tra. Een te grote spreiding in de breedte van een piek duidt op moge

lijk foutieve fits. In dit geval dienen de spectra opnieuw gefit te 

worden met andere startwaarden. Indien dit geen verbeterd resultaat 

geeft, moeten de spectra intervalsgewijs gefit worden. Dit houdt in 

dat één piek wordt gefit waarna de verkregen fitcurve van de meetdata 

afgetrokken wordt. Daarna wordt de volgende piek gefit, etcetera. Deze 

procedure bleek alleen noodzakelijk bij het 16 A en het 12 A [100] 

preparaat (zie hoofdstuk IV : resultaten). 

De fitprocedure werd getest met spectra van een 2000 A cobalt bulk-
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preparaat opgebouwd uit vier resonantielijnen. Geconstateerd werd 

[Senden 87] dat slechts met behulp van Gausscurves een acceptabele fit 

verkregen kon worden, Lorentzcurves waren ogenschijnlijk niet ge

schikt. Daarom zijn alle in dit verslag beschreven resultaten met 

Gausscurves gefit. In principe moest dit nog geverifieerd worden aan 

de hand van spectra met maar één resonantiepiek. Preparaten die zo'n 

spectrum te zien geven (één-fasige preparaten) zijn slechts sinds kort 

beschikbaar. Voor één zo'n preparaat is een fit met zowel een Gauss

als een Lorentzcurve weergegeven in figuur 111.8. Duidelijk is dat ook 

voor één resonantiepiek slechts de Gaussfit voldoet. Een extra contro

le kan worden uitgevoerd door de 19F lijn (die als storing op enkele 

spectra verschijnt) te fitten met zowel een Gauss- als een Lorentzcur

ve. De 19F lijn is namelijk in ieder geval éénfasig. Een suggestie is 

om deze fit in de toekomst uit te voeren. 
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Hoofdstuk IV Resultaten en Interpretatle 

Tijdens dit afstudeerproject werden metingen verricht aan preparaten 

met diverse cobaltlaagdiktes. Een overzicht van alle preparaten is 

gegeven in tabel IV.1. Aan elk van deze preparaten werd een zo volle

dig mogelijke set metingen verricht om zo informatie te verkrijgen 

over de grootte en de richtingsafhankelijkheid (anisotropie) van het 

hyperfijnveld. Daartoe werden resonantiespectra gemeten bij diverse 

frequenties met het externe veld zowel parallel aan, als loodrecht op 

het filmvlak. Voorts werd van de meeste preparaten de hoekafhankelijk

heid van hyperfijnveld gemeten (een zogenaamd rotatiediagram) door bij 

meerdere hoeken tussen het externe veld en het filmvlak het resonan

tiespectrum te bepalen. 

Alle metingen aan de preparaten met een cobaltlaagdikte groter dan 

16 Ä zijn verricht bij 4.2 K, alle andere bij 1.4 K. 

Laagdikte La~en Code Textuur Aanduid in~ § 

Co (Ä) Pd (Ä) N 

2000 - 1 860620 HV-4 [111] 2000 Ä Co IV. I 

200 - 1 - [111] 200 Ä Co IV. I 

82 90 17 215/5 [111] 82 Ä Co/Pd IV. I I 

41 63 29 214/5 [111] 41 Ä Co/Pd IV.II 

20.5 13.5 88 861203-01 [111] 20 A Co/Pd IV. I 11 

12.3 13.5 116 861202-02 [111] 12 A Co/Pd IV. 11 I 

8.2 13.5 138 861202-01 [111] 8 Ä Co/Pd IV. 11 I 

20.5 27 63 861205-04 [111] 20 A Co/Pd" IV. I 11 

16.2 9.8 45 871209-2 [100] 16 A Co/Pd IV. IV 

12.6 9.8 60 871208-1 [100] 12 Ä Co/Pd IV. IV 

9.0 9.8 80 871203-1 [100] 9 A Co/Pd IV. IV 

Tabet IY.J : Ouer:dcht van Ik preparelten 
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Als ~eferentie zijn in tabel IV.2 enkele in de literatuur gepubliceer

de experimentele resultaten voor het hyperfijnveld van cobalt in di

verse structuren gegeven. 

In de volgende paragrafen worden de resultaten gepresenteerd, gerang

schikt zoals weergegeven in tabel IV.l. In de laatste paragraaf wordt 

getoond dat het fitten van de resultaten met behulp van Gausscurves 

goede resultaten geeft. 

Referentie Bhf Bhf Bhf T Opmerkingen 
FCC Rest HCP (K) 
(T) (T)· (T) 

Gossard 59 21.2 300 

Portis 60 21.7 0 

Toth 63 21.2 22.0 300 
21.43 300 Stapelfout FCC 
21.58 300 
21.72 300 Stapelfout FCC 
22.18 300 Stapelfout HCP 

Kawakami 72+ 21.5 22.3 4.2 Isotrope deel HCP 
21.7 4.2 Domeinwandzijde 
22.6 4.2 Domeinwandcentrum 

4.2 + Inclusief 
4.2 temperatuurafh. 

Fekete 78 22.6 4.2 

Brömer 78 21.2 300 
21.7 3 

22.0 300 Domeinwandcentrum 
21.3 300 Domeinwandzijde 

4 + Quadrupoolopspl 
21.43 300 Stapelfout 
21.58 300 Stapelfout 
21.72 300 Stapelfout 
22.05 300 Stapelfout 
22.23 300 Stapelfout 

Shavishvili 79 21.7 22.3 4.2 HCP-fase in FCC 

Tabel IV.2 : Enkele resultaten utt de ltteratuur voor de maarde van 

het hyperfljnueld ~f (Tesla) voor F.C.C. en H.C.P. cobalt. De maarde 

van het hyperfljnueld van een stapelfout btj ~.2 K [Toth 63] han ula 

[Jeamahaat 70] 1110rden geschat utt de maarde btJ 300 K. 
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IV.I De Co-bulk preparaten 

In deze paragraaf worden de meetresultaten van de bulkpreparaten met 

2000 A en 200 A cobalt gepresenteerd. De metingen werden verricht om 

een referentie te verkrijgen voor de metingen aan de multilaagprepa

raten. Voor de 2000 A Co laag is een karakteristiek spectrum met het 

externe veld parallel aan het filmvlak gegeven in figuur IV.1. Duide

lijk blijkt dat er geen sprake is van een één-fasig materiaal; er is 

een gestructureerd spectrum zichtbaar waarin vier resonantiepieken 

zijn te onderscheiden. De gemiddelde waarden van de door middel van 

Gaussfits uit de metingen verkregen parameters met betrekking tot de 

waarde van het hyperfijnveld (de positie van de lijn), de breedte en 

de relatieve intensiteit worden gegeven in tabel IV.3. Hieruit blijkt 

dat de belangrijkste bijdrage wordt geleverd door de brede tweede 

lijn. De positie van deze lijn bij ongeveer 22 Tesla duidt op H.C.P. 

met de magnetisatie parallel aan de c-as. De posities van de andere 

drie lijnen duiden respectievelijk op puur F.C.C. (1) [Portis 60], 

H.C.P.-achtige stapelfouten (3) [Toth 63] en puur H.C.P. (4) [Kawaka

mi 72]. 

Piek Bhf (T) Breedte (T) Int. 

1 

2 

3 

4 

21.70 ± 0.03 0.15 ± 0.02 52 ± 

21.99 ± 0.07 0.74 ± 0.1 100 ± 

22.35 ± 0.02 0.19 ± 0.02 37 ± 

22.68 ± 0.02 0.19 ± 0.02 34 ± 

Tabel IV .3 : Gemtddelde 'llllllrden uan 11et behulp uan Gauss

ftts uerhregen resultaten uoor het 2000 A Co preparaat. 

(%) 

8 

5 

5 

8 

In figuur IV.2 is een karakteristiek spectrum gegeven van de 2000 A Co 

laag met het externe veld loodrecht op de laag. Afgezien van kleine 

intensiteitsverschillen die volledig kunnen worden toegeschreven aan 

verschil in enhancement en instelonnauwkeurigheden, waaronder de in-
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flguur IV.! : Karakterlatlek reaonantlespectruM aet het externe vetd 

JXlratlet aan het fltautah uan het 2000 A Co preJXlraat. 
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ftquur IV.2 : Karahter.httek resonanttespectn.aa ~~et het externe vetd 

toodr~cht ·op het fttlltutah uan het 2000 A Co preparaat. R ta de 1 R-Hjn 

F h de 19F-UJn. Deze eleaenten ztJn tn het houdentatertaal uan het 

spoeltje aan.eztg. 
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stelonnauwkeurigheid van de pulsbreedte en het verloop van de instel

ling van het LC-circuit tijdens de sweep, is dit spectrum identiek aan 

figuur IV.1. De verschuiving van het spectrum over ongeveer 1.8 Tesla 

is een direct gevolg van het demagnetiserende veld. 

De uit de spectra bepaalde posities van de diverse lijnen zijn in 

figuur IV.3 uitgezet tegen de meetfrequentie. Deze figuur geeft ener

zijds informatie over de meetonnauwkeurigheid en anderzijds kan hier

uit met behulp van lineaire regressie de gyromagnetische verhouding 

worden bepaald. De gevonden waarde van de gyromagnetische verhouding 

bedraagt -9.90 MHz/Tesla, een afwijking van minder dan 2% van de wer

kelijke waarde (-10.054 MHz/Tesla). Dit geeft zekerheid dat de gemeten 

spectra inderdaad aan cobalt toebehoren. De bepaling uit deze figuur 

-
n::J -V) 
QJ 
I-........ 

x 
n::J 
E 

co 

6vA----~,--------~,~--------~,----------
2000 A Co 
T= 4.2 K 

41- -

21- -
* 

0 1 A~----~~------·~----._'----~----~'~----._·--~ 
~ . 190 200 210 220 

f [ MHzJ 

ftauur IV.3 : Postttes uan de .axtma uan de resonanttettjnen als func

tte uan de Reetfrequentte uoor het 2000 A Co preparaat. De getalten 

btj de Hjnen dutden op het rangntlllllller uan de pteh (zte tehst). 
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2000 A Co 
crO'~ f = 200 MHz 0- o 4 

I~A.4 \ T = 4.2 K /6--ó, 3 

-120 -90 0 30 60 90 

8 [graden 1 
Ftguur IV.~ : Rotatlediagram van het 2000 A Co preparaat. De getallen 

btj de ltjnen dutden op het rangnummer van de plek (zle tekst). De ge

trokken curues ztjn "guldes to the eue". 

120 

van het hyperfijnveld met behulp van de asafsnijding van de veldas 

blijkt relatief onnauwkeurig te zijn. De waarden uit tabel IV.3 werden 

daarom bepaald door middel van middeling. 

Tot slot is in figuur IV.4 het rotatiediagram weergegeven. Hieruit 

blijkt dat alle vier de lijnen dezelfde verschuiving vertonen als 

functie van de hoek tussen het externe veld en het filmvlak. Het ver

schil tussen het minimum en het maximum van de vier curves is ongeveer 

1.8 Tesla. Uit het feit dat de verzadigingsmagnetisatie van cobalt 

ongeveer 1.8 Tesla bedraagt en de waarde van de demagnetiserende fac

tor varieert tussen nul, wanneer het externe magneetveld parallel aan 

het filmvlak staat, en één, bij de loodrechte stand van het veld 

(waarbij is aangenomen dat de vorm van het preparaat (± 12 x 4 x 

3•10- 4 mm) beschouwd mag worden als een vlakke plaat met oneindige 
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afmetingen), volgt dat de hoekafhankelijkheid van het hyperfijnveld 

puur wordt gedicteerd door het demagnetisatie-effect. Wanneer voor de 

demagnetisatie wordt gecorrigeerd blijkt dus dat het hyperfijnveld 

isotroop is. Dit houdt in dat lijn twee niet afkomstig kan zijn van 

een H.C.P. structuur omdat die structuur anisotroop is met een anise

tropie van ongeveer 0.6 Tesla welke de demagnetisatie tegenwerkt (dus 

een verschil tussen het minimum en maximum van de curve van niet 1.8 

T, maar 1.2 T). Hetzelfde geldt voor lijn vier. Het rotatiediagram 

geeft dus aanleiding te veronderstellen dat alle vier de resonantie

lijnen toebehoren aan de isotrope F.C.C. structuur. Lijn één hoort bij 

puur F.C.C .. Wat betreft lijn twee lijkt de grote breedte van de lijn 

te wijzen op een zekere graad van poly-kristalliniteit. Het is niet 

geheel duidelijk waardoor de verschuiving van deze poly-kristallijne 

F.C.C. lijn ten opzichte van de pure F.C.C. lijn naar een ongeveer 0.3 

Tesla hogere veldwaarde wordt veroorzaakt. Een mogelijke verklaring 

zou kunnen zijn dat de [111]-as niet, zoals aangenomen, voor alle 

kristallieten loodrecht op het filmvlak staat, maar een bepaalde hoek 

maakt met de normaal op het filmvlak. Gemiddeld over alle kristallie

ten staat de [111]-as wèl loodrecht op het filmvlak. Met behulp van 

het rotatiediagram is in te zien dat de hoek die de [111]-as met de 

normaal zou moeten maken om een verschuiving van 0.3 Tesla te geven 

ongeveer 20° bedraagt. Er is nog geen uitsluitsel over de vraag of 

deze situatie zich daadwerkelijk voordoet. 

Uit vergelijking van de posities van de resonantielijnen drie en vier 

met tabel IV.2 blijkt dat beiden kunnen worden toegekend aan stapel

fouten, zoals aangegeven in tabel IV.2 [Toth 63]. 

Voor de 200 Ä Co laag zijn karakteristieke spectra met het externe 

veld parallel en loodrecht weergegeven in figuur IV.S en IV.6. Verge

lijking met de 2000 Ä spectra laat zien dat de resonantielijnen op 

dezelfde positie liggen (figuur IV.S is bij een andere frequentie 

bepaald dan figuur IV.1 !), maar dat lijn vier ontbreekt. De gelijke 

ligging van de resonantielijnen een tot drie blijkt ook uit tabel 

IV.4, waarin de resultaten van de Gaussfits zijn samengevat. Uit de 

relatieve intensiteit blijkt dat het dunnere 200 Ä preparaat beter is 

gegroeid dan het 2000 Ä preparaat, zoals volgt uit het feit dat ten 

opzichte van het 2000 Ä preparaat de relatieve intensiteit van lijn 



-
=! 

"' -CU -VJ c 
CU -c: -

-61-

0.75 
200 A Co 
f = 200 MHz 

T = 4.2 K 

050 6..-='~ 

0 
0 

015 

2 

Bex [Tesla] 

ftquur JV.5 : Karahteristiek resonantiespectrum met het externe veld 

parallel aan het ftlmvlah van het 200 A Co preparaat. 
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fimwir JV.6 ·: Karahteristiek resonantiespectrum met het externe veld 

loodrecht op het ftl11vlah uan het 200 A Co preparaat. H ts de 1 H-Ujn 

F is de 19F-ltjn. 
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Plek Bhr (T) Breedte (T) Int. (%) 

1 21.63 ± 0.05 0.19 ± 0.02 100 ± 5 

2 21.93 ± 0.08 0.67 ± 0.1 100 ± 5 

3 22.35 ± 0.05 0.23 ± 0.02 22 ± 5 

Tabel IV.If : Gemtddel!Ü lllCUlrden uan met behulp uan Gauss

ft ts uerltregen resultaten voor ~t 200 .l Co preparililt. 

één is verdubbeld, terwijl lijn 3 een derde in intensiteit is gedaald 

en lijn vier helemaal is verdwenen. De grotere ruis op de 200 Ä spec

tra is een logisch gevolg van de afname van de totale cobaltlaagdikte 

en dus van de signaalintensitelt. 

Het rotatiediagram van de 200 Ä Co laag (figuur IV.7) geeft aan dat de 

-

-
x 
IV 
e 

aJ 

4 ~::.-t::.-..1::.~ 

/c 
-c 

-90 

200 A Co 
f=200 MHz 
T= 4.2 K 

0

'\0 ""à 3 

~:~o2 
"'--Q..___ 0__"., 0 1 

11 

-60 

e 
-30 

[graden 1 
0 

ft guur IV. 7 : RotattedtagraJII van het 200 l Co prepar1111t. De getallen 

btj de ltjnen dutden op het rangnullifter uan !Ü plek (zte tekst). De ge

trokken curves ztjn "gut!Üs to t~ e11e". 
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drie resonantielijnen geen anisotropie anders dan de demagnetisatie 

vertonen, en dus blijkbaar toebehoren aan de kubische structuur, ana

loog aan de 2000 A Co laag. 

Resumerend kan worden gesteld dat de bulkpreparaten de polykristal

lijne F.C.C. structuur bezitten waarin een aantal stapelfouten voor

komen. Dit is in overeenstemming met de röntgendiffractie- en trans

missie electronenmicroscopie metingen die aangeven dat de preparaten 

de F.C.C. structuur bezitten met [111] textuur [Draaisma 88]. 

IV. I I De 82 A en 41 A Co/Pd multilaagpreparaten 

In figuur IV.8 is een karakteristiek spectrum weergegeven met veld 

parallel voor het 82 A Co/Pd multilaagpreparaat. Dit spectrum vertoont 

sterke gelijkenis met het spectrum van het 200 A Co preparaat. Dit 

blijkt ook uit de resultaten van de Gaussfits (tabel IV.5). In tegen

stelling tot de Co bulk preparaten vertonen spectra met het veld lood

recht (figuur IV.9) nu echter significante verschillen met die met het 

veld parallel. In plaats van een gestructureerd spectrum met drie sa

menstellende lijnen, is er een asymmetrische bult zichtbaar waarin de 

drie samenstellende lijnen niet meer apart herkenbaar zijn. 

Piek Bhf (T) Breedte (T) Int. (%) 

1 

2 

3 

21.65 ± 0.03 0.20 ± 0.02 100 ± 5 

21.93 ± 0.08 0.87 ± 0.1 60 ± 5 

22.29 ± 0.05 0.12 ± 0.02 10 ± 3 

Tabel IV .5 : Gem.lddelde auxrden uan 111et behulp uan Ga.ussflts 

verkregen resultaten voor het 82 A Co/Pd IIIUlttlaagpreparaat. 
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f{quur IV.8 Karahter{st{e~ resonant{espectrum met het externe uetd 

JXIraltet aan het ftlmulah uan het 82 A Co/Pd IIUltUaagpreJXIraat. 
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Ftquur IV.9 : Karahtertst{e~ resonant{espectrum met het externe ueld 

loodrecht op het ftlmulah uan het 82 A Co/Pd IIUlttlaagpreJXIraat. H ts 

de 1 H-ltjn, F {s de 19F-ltjn. 
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ftguur IV.!O : Rotattedtagram van het 82 l Co/Pd llllltttlaagpreparaat. 

De getalten btj de ttjnen dutden op het rangnummer van de pte~ (zte 

te~st). De getro~n curues ztjn "gutdes to the e11e". 

Het rotatiediagram in figuur IV.lO levert inzicht in de verschijnselen 

die optreden wanneer het externe veld van parallel naar loodrecht 

·wordt gedraaid. Naarmate de hoek 8 groter wordt schuift lijn twee 

verder onder lijn één, en komt tenslotte zelfs links van lijn één te 

liggen. Lijn drie vertoont dezelfde verschuiving als lijn één. Het 

verschil tussen de positie van een lijn met veld parallel en loodrecht 

bedraagt voor lijn één en lijn drie ongeveer l.B Tesla, en duidt op 

demagnetisatie-effecten. Voor lijn twee is dit verschil echter maar 

ongeveer 1.4 Tesla, wat duidt op een extra anisotropie. De positie van 

de lijn, gelijk aan de positie bij 200.Ä en 2000 Ä geeft aanleiding om 

te veronderstellen dat deze behoort bij poly-kristallijn F.C.C .. 
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Flquur IV.JJ : Posltles van de .axlma van de resonantlelljnen als 

(unctle van de meetfrequentle voor het 82 A Co/Pd multllaagpreparaat. 

De getallen blJ de lljnen dulden op het rangnt1111111er van de pleit (zle 

teltst). 

210 

Het is niet mogelijk om de extra anisotropie te verklaren door de 

aanname dat het hier gaat om een grensvlakeffect. Dit zou namelijk 

betekenen dat lijn twee afkomstig is van grensvlakatomen die voor de 

82 A Co/Pd multilaag ongeveer 5 X van het totaal uitmaken (één atoom

laag cobalt heeft een dikte van ongeveer 2 A). De grote relatieve 

intensiteit van lijn twee (60 X van het totaal) is hiermee in tegen

spraak. De mogelijkheid bestaat echter om de afname van de anisotropie 

van 1.8 naar 1.4 Tesla op dezelfde manier te verklaren als de ver

schuiving van de poly-kristallijne F.C.C. lijn ten opzichte van de 

pure F.C.C. lijn, namelijk als gevolg van de hoek die de [111]-as 
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maakt (volgens de aanname) met de normaal op het fllmvlak. Naast een 

verschuiving kan dit mechanisme namelijk ook een verandering van de 

anisotropie opleveren. 

Een tweede mogelijkheid is dat lijn twee van het 82 Ä multilaagpre

paraat toebehoort aan de H.C.P.-fase met de magnetisatie parallel aan 

de c-as, en dat de extra anisotrople wordt veroorzaakt door de hexa

gonaliteit. De grootte van de extra anisotropie (0.4 Tesla) komt ech

ter niet geheel overeen met de verwachte anisotropie van de H.C.P 

structuur (0.6 Tesla). 

De grote breedte van de lijn geeft de eerste mogelijkheld de grootste 

waarschijnlijkheid. 

In figuur IV.ll is de positie van de diverse lijnen voor veld parallel 

en veld loodrecht uitgezet tegen de meetfrequentie. De helling van de 

lijnen ( 1) wijkt maximaal 3% af van de theoretische waarde. Uit de 

figuur blijkt ook, uit de grotere spreiding, dat, ten opzichte van de 

Co bulk preparaten, de onnauwkeurigheid van de uit de Gaussfits ver 

kregen parameters is toegenomen. 

De spectra van de 41 Ä Co/Pd multilaag (figuur IV.12 en IV.13) verto

nen praktisch hetzelfde gedrag als de 82 Ä Co/Pd multilaag. Dit blijkt 

ook uit het rotatie diagram dat in figuur IV.14 is weergegeven. Het 

spectrum met veld parallel vertoont twee interessante verschillen met 

het overeenkomende spectrum van de 82 Ä Co/Pd multilaag. 

Allereerst is dat de aanwezigheid van meer signaal aan de lage zijde 

van het spectrum. Ten tweede blijkt het spectrum iets naar links, dus 

naar lager veld verschoven. Dit laatste blijkt ook uit tabel IV.6 

Piek Bhf (T) Breedte (T) Int. 

1 21.55 ± 0.03 0.20 ± 0.02 10 ± 

2 21.7 ± 0.1 0.88 ± 0.1 100 ± 

3 22.25 ± 0.1 0.30 ± 0.05 20 ± 

Tabel IV .6 : Gemtddelde II!Ulrden van ~~et behulp van Gaussftts 

verkregen resultaten voor het U A Co/Pd IIUlt Haagpreparaat. 

(%) 

5 

5 

5 
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Ftquur 1V.12 : Karahtertsttek resonanttespectrua met het externe veld 

pnrallel aan het fllmvlah van het 1,1 l Co/Pd 11Ultllaagprepnraat. 
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Ftquur 1V.13 : Karahter(sttek resonanttespectrum Met het externe veld 

loodrecht op het fllmulah van het 1,1 l Co/Pd lllllttlaagprepnraat. H ta 

de 1H-ltjn, F ts de 19F-ltjn. 
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flquur IV.1~ : Rotatledlagram van het ~1 A Co/Pd multllaagpreparaat. 

De getallen blj de lljnen dulden op het rangnt.IJIUIIer van de pleit (zle 

teh.s t). De ge troh.h.en curues zljn "guldes to the eye". 

waarin de fitgegevens zijn samengevat. De verschuiving van het spec

trum bedraagt ongeveer 0.1 Tesla. Deze twee verschijnselen leiden een 

trend in van de verschuiving van het hyperfijnveld naar lagere waarden 

bij verlaging van de cobaltlaagdikte. Dit zal verder worden behandeld 

in de volgende paragraaf. 
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ftquur 1V.15 : Postttes van de .axt.a van de resonantteltjnen als 

functte van de meetfrequentte voor het 1,1 A Co/Pd IWlttlaagpreparaat. 

Ik getallen btj de ltjnen dutden op het rangnt1111111er van de ptek (zte 

tekst). 

210 

Tot slot is in figuur IV.lS weer de positie van de lijnen, gemeten bij 

diverse frequenties met veld parallel en loodrecht, uitgezet tegen de 

meetfrequentie. Wederom komt de helling goed overeen met de theore

tische waarde. Uit de figuur blijkt dat de fitonnauwkeurigheid verder 

toeneemt. Dit is een gevolg van de grotere ruis op de spectra. 
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(\ 0 : 2000 A. Co f= 195 MHz 

0 : 82 A. T= 4.2 K Co/Pd 

6 : 41 A. Co/Pd 
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ftguur IV.16 : Karahtertsttehe resonantiespectra aet het veld parallel 

ann het fUmvlah voor het 2000 A Co preparaat, en de 82 A, en 111 A 
Co/Pd nulttlaagpreparaten. De verschulving ts dutdellJk zlchtbaar. 

In figuur IV.16 zijn de spectra met veld parallel van de 2000 A Co 

laag en de 82 A en de 41 A Co/Pd multilagen weergegeven waaruit de 

grote overeenkomst blijkt. Tevens is te zien dat het spectrum van de 

B2 A multilaag niet, en het spectrum van de 41 A multilaag wèl ver

schoven is ten opzichte van het spectrum van de 2000 A laag. 

4 
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IV. I 11 De 20 A. 12 A en 8 A Co/Pd multilaagpreparaten 

De spectra van de 20 A Co/Pd multilaag (figuur IV.17 en IV.18) ver

schillen drastisch van de preparaten met dikkere Co-lagen. Het spec

trum is veel breder en bovendien niet meer zo duidelijk gestructu

reerd. In de spectra zijn twee pieken onderscheidbaar. Bovendien is 

het centrum van het spectrum bij lagere veldwaarden gesitueerd. 

Uit Gaussfits van de spectra met het externe veld parallel aan het 

filmvlak volgen de waarden van de parameters zoals weergegeven in 

tabel IV.7. De breedte van de lijnen duidt erop dat er sprake. is van 

een inhomogene structuur, wellicht niet verwonderlijk bij lagen van 

ongeveer tien atomen dik. Er is geen structureel verschil tussen de 

spectra met veld parallel en veld loodrecht. 

Het rotatiediagram (figuur IV.19) geeft aan dat er geen verschil in 

anisotropie is tussen de twee resonantielijnen. De spreiding van de 

punten in figuur IV.20 geeft aan dat de fitonnauwkeurigheid ongeveer 

gelijk is aan de fitonnauwkeurigheid van het 41 A Co/Pd multilaagpre

paraat. Het verschil van ongeveer 1.4 Tesla tussen het maximum en het 

minimum van de curves dringt de vergelijking op met de tweede resonan

tielijn van de 82 A en 41 A Co/Pd multilaagpreparaten die dezelfde 

waarde voor de anisotropie vertonen. Een mogelijke verklaring voor de 

afname van de anisotropie van 1.8 naar 1.4 Tesla zal later worden 

gegeven. 

Voor de verklaring van de afname van het hyperfijnveld worden enkele 

experimentele resultaten uit de literatuur aangehaald. Allereerst de 

Piek Bhf (T) Breedte (T) Int. (%) 

1 

2 

20.35 ± 0.15 1.4 ± 0.2 100 ± 5 

21.58 ± 0.10 0.7 ± 0.1 55 ± 5 

Tabel IV, 7 : Ge111tdddde 'll!ltlr<ien uan ae t behulp uan Gauss ft te 

verwegen resultaten voor het 20 A Co/Pd 11Ul t t laagpreparaat. 
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Ftouur IV.J7 : Knrahtertstle~ resonantlespectruM aet het externe ueld 

paraHet aan het fttmulah uan het 20 l Co/Pd llllltltaagpreparaat. 
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flquur IV.JB : Knrahterlstle~ resonantlespectruM •et het externe ueld 

loodrecht op het flt•ulah uan het 20 l Co/Pd lll.llt Haagpreparaat. H h 

de 1 H-lljn, f ts de 19f-ltjn. 
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Ftquur IV.19 : RotatledtagraJil van het 20 A Co/Pd 1111lttlaagpreparaat. 

De getallen blj de lljnen dutden op het rangnummer van de plek (zle 

tekst). De getrokken curves zljn "guldes to the eye". De gesloten S!llll

bolen zljn gemeten btj 180 XHz, de open btj 190 XHz en gecorrigeerd. 
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Ftquur IV.20 : PostHes van de llaX{IIIQ van de resonantleUjnen als 

runcue van de uetrrequentte voor het 20 A Co/Pd IWlttlaagpreJnraat. 

De getallen blj de Ujnen dutden op het rczngnumaer van de ptek (zte 

tekst). 
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resultaten van Jones et al. die meet dat bij uitoefening van druk (dit 

betekent dus bij een samendrukking van het rooster) het hyperfijnveld 

van F.C.C. cobalt stijgt [Jones 60]. Ried! meet dat bij de ruimtelijk 

minder compacte B.C.C. structuur zowel het hyperfijnveld als het mag

netisch moment lager is dan bij de F.C.C. structuur. De verhouding 

tussen het hyperfijnveld en het magnetisch moment is echter voor beide 

structuren gelijk. Dit is een indicatie dat de belangrijkste bijdrage 

tot het hyperfijnveld wordt geleverd door de contactinteractie van de 

s-electronen met de 3d-electronen (die verantwoordelijk zijn voor het 

magnetisch moment). Deze resultaten geven aanleiding te veronderstel

len dat bij toenemende afstand tussen de Co-atomen het hyperfijnveld 

afneemt ten gevolge van een afnemend magnetisch moment. Overigens is 

met deze afname van het magnetisch moment niet de afname van de anise

tropie te verklaren door de aanname dat ook de verzadigingsmagnetisa

tie en daarmee de demagnetisatie afneemt. De verlaging van het hyper

fijnveld bedraagt immers ongeveer 4% (van gemiddeld 21.9 T bij de 82 

A multilaag naar 21.0 T bij de 20 A multilaag), dus ook het magnetisch 

moment is met 4 % afgenomen. De anisotropie neemt echter met 22 % af 

(van 1.8 naar 1.4 Tesla). Hieruit volgt dat hoewel de afname van het 

magnetisch moment wel bijdraagt tot de verlaging van de anisotrople, 

dit zeker niet de dominante factor is. Waarschijnlijk is de afname van 

de anlsotropie een gevolg van magnetostrictieve verschijnselen ten 

gevolge van spanningen die, zoals zal blijken in de Co-lagen optreden 

bij kleine cobaltlaagdiktes. 

Terugkomend op de resultaten van de 20 A Co/Pd multilaag betekenen de 

resultaten van Ried! en van Jones et al. dat de verschulving van het 

hyperfijnveld naar lagere veldwaarde verklaard kan worden door middel 

van een toename van de onderlinge afstand tussen de Co-atomen, veroor

.zaakt door een oprekking van het rooster. 

De oprekking wordt veroorzaakt door het verschil in roosterparameter 

tussen palladium en cobalt (de roosterparameter van palladium is onge

veer 9% groter dan die van cobalt). Aan de grenslagen wordt het cobalt 

gedwongen om een ruimere structuur aan te nemen. Bij de dikkere multi

lagen betekent dit een oprekking van een (klein) deel van de laag, bij 

de dunnere multilagen betekent dit een oprekking van de gehele laag. 

Dit beeld wordt ondersteund door de resultaten van de multilaagprepa

raten met een nog kleinere cabaltlaagdikte zoals wordt geïllustreerd 
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flquur lV.22 : K11rahterlsttek resonantiespectrum •et het externe veld 

)Xlr11llel IUl1l het ftl•vlak oon het 8 A Co/Pd 11Ulttlaagpre)Xlraat. 
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in de figuren IV.21 (12 A Co/Pd multilaag) en IV.22 (8 A Co/Pd multi

laag). Zoals blijkt uit deze figuren zet de verschulving van het hy

perfljnveld naar lagere waarden zich voort. De centra van de spectra 

liggen bij respectlevelijk 20.5 Tesla (12 A Co/Pd multilaag) en 19.9 

Tesla (8 A Co/Pd multilaag). 

Terwijl de spectra van het 20 A Co/Pd multilaagpreparaat nog twee 

pieken vertonen, zijn in de spectra van de 12 A en 8 A Co/Pd multila

gen géén afzonderlijke pieken meer waar te nemen. Het is niet zeker of 

de twee pieken van het 20 A Co/Pd preparaat toegekend kunnen worden 

aan respectievelijk grensvlak- en bulkatomen. Li et al. beschrijven 

dat de polarisatie van de 4s-electronen in een multilaag aan het 

grensvlak anders is dan in de sublagen (Li 88]. Dit betekent dat voor 

de betreffende Co-atomen de contactbijdrage van de 4s-electronen tot 

het hyperfijnveld verschillend is. Op basis van deze beschouwing is 

het dus niet ondenkbaar dat van de twee pieken er één aan de grens

vlak-, en één aan de bulkatomen toebehoort. Het is nog niet mogelijk 

om op basis van de experimentele gegevens hierover een uitspraak te 

doen. 

Tot slot van deze bespreking van de veldsweeps aan de 20 A, 12 A en 

8 A Co/Pd multilaagpreparaten nog de opmerking dat de verlaging van 

het magnetisch moment niet in tegenspraak is met de metingen van onder 

andere Draaisma die meet dat bij afnemende cobaltlaagdikte de magneti

satie stijgt [Draaisma 88]. Het gaat hierbij namelijk om metingen van 

de bulkmagnetisatie. Deze kan bij afnemende cobaltlaagdikte stijgen 

als gevolg van de toegenomen invloed van de polarisatie van de Pd 

atomen. Dit treedt onder andere ook op bij CoPd-legerlngen (Bo

zorth 61]. 

Voor de 12 A en de 8 A multllagen werden ook nog frequentiespectra 

gemeten. Voor de 12 A Co/Pd multilaag is het resultaat weergegeven in 

figuur IV.23. Uit het nulveldspectrum volgt een waarde van het hyper

fijnveld van 21.7 ± 0.1 Tesla. Uit figuur IV.24 blijkt dat het spec

trum bij het aanleggen van een magneetveld parallel aan het vlak ver

schuift met ongeveer -10 MHz/Tesla. In deze figuur is ook de verschui

ving van het spectrum als functie van de frequentie getekend voor 

spectra die met behulp van veldsweeps werden gemeten. De onverklaarba

re discrepanties waren de voornaamste aanleiding om bij de preparaten 

met de kleinste cobaltlaagdiktes over te stappen op het meten van 
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figuur IV.23 : Resbnanttespectra 

11et het externe udd parallel aan 

het fth10lah van het 12 A Co/Pd 

IIIUltUaagprepa.raat, ge111eten 11et 

behulp van frequenttescans. 

(a) Utt [Pl011pen 88, .Derkx 88] 

(b) : Rteu~ aettngen 

frequentiescans. De afname van de intensiteit bij toenemend veld wordt 

veroorzaakt door het feit dat bij toenemend veld het aantal domeinen, 

en daarmee het aantal domeinwanden afneemt waardoor de enhancement ten 

gevolge van de domeinwanden afneemt. 
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ftguur lV.2~ : Postttes van de Frequenti~i.a van het 12 A Co/Pd 

.ultilaagpreparaat als functie van de externe veldsterkte. De gesttp

pelde curves zijn '' gutdes to the eue". Deze flguur -rd bepaald ult de 

frequentiespectra van flguur lV.23. 
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Voor de 8 A Co/Pd multilaag zijn de frequentiespectra weergegeven in 

figuur IV.25. Het hyperfijnveld bedraagt ongeveer 20.5 Tesla. In fi

guur IV.26 is de verschuiving van de spectra als functie van de exter

ne veldsterkte weergegeven. Hieruit blijkt dat de spectra van figuur 

IV.25b wèl, en de spectra van Figuur IV.25a niet met -10 MHz/Tesla 

verschuiven. Hoewel de meetonnauwkeurigheid van de spectra van figuur 

IV.25a groot is, en het niet zeker is of de afwijking een gevolg is 
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ftquur IY.25 : Resonantlespectra 

11et het externe veld pnrallel aan 

het ftlmulah van het 8 A Co/Pd IIWl

ttlaagprepnraat, ge..eten 11et belwlp 

van frequentlescans. 

(a) Utt [Pl011pen 88, Derkx 88) 

(b) : Nte~ 11ettngen 

van deze onnauwkeurigheid, zou de afwijkende verschuiving kunnen wij

zen op een verandering van de voorkeursrichting van de magnetisatie 

[Plompen BB, Derkx BB]. 

Voor de discrepantie tussen de gemeten waarde van het hyperfijnveld 

tussen de veldsweeps en de frequentiespectra is nog geen verklaring 

gevonden. 
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Ftquur IV.26 : Postttes van de frequenttemaxtaa van het 8 A Co/Pd nul

ttlaagpreparaat als functte van de externe veldsterkte. De gesttppel 

de curues ztjn "gutdes to the e11e". Deze ftguur merd bepaald utt de 

frequentiespectra van figuur IV.25a (ref.1) en ftguur IV.25b (ref.2). 

Voor de BA multilaag werd met behulp van frequentiespectra een rota

tiediagram bepaald dat in figuur IV.27 is gegeven. Hieruit blijkt nog 

niet dat de voorkeursrichting van parallel naar loodrecht is gedraaid. 

Het verschil in waarde tussen veld parallel en loodrecht van ongeveer 

10 MHz (overeenkomende met ongeveer 1 Tesla) wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door de magnetostrictieve bijdrage tot de anisotropie. Ten 

opzichte van de 20 A Co/Pd multilaag is deze verder verhoogd ten ge

volge van toegenomen interne spanningen. 
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Ftauur IV.27: Rotatlediagram van het 8 A Co/Pd 111t1lHlaagpreparaat. De 

getrohlu!n curve ts een '"gut!Ü! to the eue". 
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In figuur IV.28 zijn de nulveldspectra getekend van de 20 Ä, 12 Ä en 

8 Ä Co/Pd multilaagpreparaten waaruit nogrnaals duidelijk de verschui

ving blijkt ten gevolge van de verlaging van het hyperfijnveld (zie 

ook tabel IV.8), en de verbreding van de lijnen ten gevolge van grote

re inhomogeniteiten bij steeds dunnere cobaltlagen. 

Tot slot is in figuur IV.29 de intensiteit van de spectra van de 20 Ä, 

12 Ä en 8 Ä Co/Pd multilaagpreparaten uitgezet tegen de cobaltlaagdik

te. Uit de figuur blijkt dat ongeveer één atoomlaag cabalt niet bij

draagt tot het resonantiesignaal in het onderzochte hyperfijnveldin

terval (vanwege het feit dat de resonantiespectra, waaruit de intensi

teiten voor deze figuur werden bepaald, werden gemeten met behulp van 

voor elk preparaat verschillende spoeltjes, is het niet duidelijk hoe 

betrouwbaar dit resultaat is. Het is aan te raden om deze meting te 



-83-

o : 20 A. Co/Pd• T:4.2 K 

12 A. Co/Pd }; 
. T= 1.4 K 

8 A. Co/Pd 

0 : 
::l 
rti - t:.: 

-QJ -11) 

c:: 10 
QJ -c:: -

0 
180 200 

f 

ft guur IV .28 : De nulveld-spectra van de 20 A, 12 A en 8 A Co/Pd lllll

ttlaagpreparaten gemeten met behulp van frequenttescans. De uerschut

utng van het lllaXbtUJII ts tfutdetljk zichtbaar. 
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ftquur IV.29 : Genormaliseerde tntensttett van de resonantiespectra 

als functie van de cobaltlaagdUtte. Het pmt btj een cobaltlaagdUtte 

van ~ A geeft aan dat hter geen resonanttetntensttett eerd gevonden. 



tco (Ä) 

20.5 

12.3 

8.2 

Bhr (Tesla) 

22.0 ± 0.1 

21.7 ± 0.1 

20.5 ± 0.2 
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Tabel IV.B : Hyperftjnveld van de 20 l . 12 l 
en 8 l Co/Pd nulttlaagpreparaten. bepaald utt 

ftguur IV.28. 

herhalen waarbij alle preparaten in hetzelfde spoeltje worden ge

plaatst). Wanneer wordt aangenomen dat Co-atomen grenzend aan Pd

atomen niet bijdragen tot het resonantiesignaal betekent dit dat er 

nauwelijks interdiffusie plaatsvindt, een cabaltlaag gaat dus abrupt 

over in een palladiumlaag. Dit is in overeenstemming met de resultaten 

van Draaisma [Draaisma BB]. 

In de laatste paragraaf worden de bovenstaande resultaten met betrek

king tot de verlaging van het hyperfijnveld bij dunnere lagen geveri

fieerd aan de hand van metingen aan vrijwel éénfasige multilaagprepa

raten van F.C.C. cobalt met [100] textuur. 
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IV.IV De éénfasige F.C.C. [100] Co/Pd preparaten 

Met behulp van T.E.M.-metingen werd vastgesteld dat de Co/Pd [100] 

multilagen vrijwel éénfasig zijn [Den Broeder 89]. Dit betekent dat de 

hyperfijnveldspectra één resonantielijn zouden moeten vertonen bij 

21.7 Tesla, de waarde van het hyperfijnveld van puur F.C.C. cobalt. 

De resultaten van de metingen aan deze multilaagpreparaten met cobalt

laagdiktes van respectievelijk 16 A, 12 A en 9 A zijn weergegeven in 

figuur IV.30. De waarden van het hyperfijnveld die met behulp van 

Gaussfits werden bepaald zijn samengevat in tabel IV.9. Duidelijk 

blijkt dat ook hier een verschuiving optreedt. Dit ondersteunt de 

theorie van de oprekking van het cobalt door het palladium aan de 
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1.0 ...._ 
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c: 
QJ ...._ 
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o: 12 A Co/Pd [100] 

6: 9 A Co/Pd [100] 
f=195 MHz 
T = 1.4 K 

1 2 3 

Bex [Tesla] 

ftquur IV.30 : ~raht~rtstt~ke r~sonantl~spectra •~t h~t ~xt~rn~ uetd 

parallel aan h~t fthautak uan ~ ~~nfastg~ 16 A. J2 A en 9 A Co/Pd 

f.C.C. [JOO] .uttttaagpr~paraten. 
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tco (J.) Bhf (T) Breedte (T) 

16.2 21.42 ± 0.02 0.66±0.1 

12.6 21.28 ± 0.05 0.7 ± 0.1 

9.3 21.0 ± 0.1 1.2 ± 0.2 

Tabel IV.9 : Gemlddelde maarden van Met behulp van Gaussflts verkregen 

resultaten voor de 16 A·en 12 A Co/Pd [100) multllaagpreparaten. Voor 

het 9" A Coi'Pd [100] 11Ulttlaagprepa.raat ~~erd de marde van ~f geschat 

utt het spectrum. 

grenslagen. Uit figuur IV.31, waarin enkele resultaten van Gaussfits 

zijn weergegeven blijkt dat de preparaten niet volledig éénfasig zijn. 

Aan de lage-veld zijde van de F.C.C. lijn is nog een zwakke resonantie 

>-
1-
V) 
z 
w 
1-z 
0 
:I: 
u w 
z 
n: 
Vl 

(16.2 A Co + 9.8 A Pd)x45 
[100] 

t12.6A Co+ 9.8A Pd)x60 oo 

19.0 

[100] 
0 

20.0 21.0 

8hf (T) 

22.0 23.0 

ftauur IV.31 : Gaussftts van de spectra van (a) het 16 A - en {b) het 

12 A Co/Pd f.C.C. [100) IWlttlaagprepa.raat. Rlerutt bltfltt de btjdrage 

van de ltjn aan de lage ueldztjde van de f.C.C. ltjn. 
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oe 16 Ä Co/Pd [100] 
c 12 A. Co/Pd [100] 

T = 1.4 K 

0~ • o'). 
0 

180 190 

f [MHz] 
ftquur IV.32 : Verschututng van de .axt.a van de resonantteltjnen als 

functte van de meetfrequentte. De getallen btj de ltjnen dutden op het 

rangru.unmer van de plek. Btj het 12 A Co/Pd [100) preparaat ts er .aar 

een ltjn. De eerste plek kmaa hter ntet overal utt de ftt van~ge het 

relattef hoge rutsntueau. 

200 

lijn zichtbaar. Of deze lijn afkomstig zou kunnen zijn van oppervlak

te atomen zou onderzocht moeten worden door het meten van een rotatie

diagram ter bepaling van de anisotropie. Het is echter niet waar

schijnlijk dat het hier gaat om een grensvlakeffect omdat bij het 

spectrum van de 12 A Co/Pd [100] rnultilaag de relatieve intensiteit 

niet is toegenomen ten opzichte van de 16 A Co/Pd [100] rnultilaag, 

hetgeen wel verwacht zou worden indien het hier zou gaan om een grens

vlakeffect. 

Uit figuur IV.32 blijkt de verschuiving van de resonantielijnen met 
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ftguur IV.33 : Resonantiespectra 

lllet het externe veld JXlrallel (a) 

en loodrecht (b) van het 9 A Co/Pd 

[JOO] 111.tl t tlaagpre)Xlraat. 

-10 MHZ/Tesla voor het 16 Ä en het 12 Ä Co/Pd [100] preparaat. 

Voor het 9 Ä Co/Pd [100] preparaat werden ook nog enkele frequentie

spectra gemeten met het externe veld parallel aan en loodrecht op het 

filmvlak. Hiervan zijn de resultaten gegeven in figuur IV.33. Uit 

figuur IV.34 blijkt dat er een verschuiving van ongeveer -10 MHz/Tesla 

optreedt met veld parallel terwijl bij veld loodrecht de verschuiving 

pas optreedt vanaf ongeveer 1 Tesla. Dit suggereert een anisotropie 
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Ftguur IV .34 : Verschulvlng van de frequentle~taXlllla van de spectra als 

functle van de externe veldsterkte voor het 9 A Co/Pd [JOO) nultllaag

preparaat. De gestlppelde curces ztjn "guldes to the eue". 

3 

van ongeveer 1 Tesla, wat in overeenstemming is met de anisotropie van 

het 8 Ä Co/Pd preparaat (zie§ 11.111). Vergelijking van de frequen

tiescans (figuur IV.33) met de veldsweep (figuur IV.30) geeft aan dat 

de globale structuur van de spectra goed overeenkomt. Onder andere 

valt op dat beide methoden asymmetrische spectra opleveren met rela

tief veel intensiteit aan de lage-veld zijde van het maximum. 
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IV.V Resultaten van de Gaussfits 

Van diverse preparaten zijn in figuur IV.35 karakteristieke spectra 

weergegeven met de bijbehorende Caussfits. Uit deze figuur blijkt dat 
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Ftguur IV.35 : Resonanttespectra van dtverse preparaten •et de Gauss

flts. De gesttppelde lljnen ztjn de samenstellende curves. de getroh

lten ltjn ts de s0111 van de SQIIIenstellende curves. 

het fitten van de spectra met behulp van Gausscurves goede resultaten 

oplevert. Zoals echter in paragraaf III.IV werd uitgelegd dient het 

fitten van de data toch met de nodige zorgvuldigheid uitgevoerd te 

worden en moeten de bepaalde parameters aan een kritische evaluatie 

onderworpen worden waarbij uit een vergelijking van de resultaten, 

gehaald uit meerdere spectra van hetzelfde preparaat, besloten moet 

worden of er een juiste fit werd verkregen. 
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Hoofdstuk V Conclusies, discussie en suggesties 

In dit laatste hoofdstuk worden de conclusies samengevat zoals die 

volgen uit de resultaten. De resultaten zijn in hoofdstuk IV verdeeld 

over diverse paragrafen volgens de dikte van de cobaltlagen. Omdat de 

conclusies echter vaak betrekking hebben op alle preparaten tezamen, 

of op verschillen tussen diverse preparaten wordt zo'n verdeling in 

dit hoofdstuk achterwege gelaten. 

Om wanorde te voorkomen wordt wèl een splitsing aangebracht tussen 

enerzijds de conclusies die betrekking hebben op de N.M.R.-techniek 

bij het onderzoek naar de magnetische eigenschappen van metallische 

multilagen en, anderzijds, de conclusies met betrekking tot de tijdens 

dit afstudeerproject gevonden magnetische en structurele eigenschappen 

van deze multilagen. 

Uit de resultaten blijkt dat met zowel velrlsweeps als met frequentie

spectra informatie is te verkrijgen over het hyperfijnveld van cobalt. 

In principe mag er voor één preparaat geen verschil zijn tussen de 

spectra bepaald met deze twee methoden. Bij de resultaten van de Co/Pd 

multilagen met een cobaltlaagdikte kleiner dan 20 Ä valt op dat er wèl 

verschillen zijn, met name in de positie van de maxima van de spectra. 

Het is nog niet duidelijk waardoor deze verschillen worden veroor

zaakt. Bij de dikkere cobaltlagen treden er geen structurele verschil

len op tussen velrlsweeps en frequentiespectra (zie ook [Plompen 88]). 

Uit de totale reeks van metingen is gebleken dat in het algemeen bij 

de beslissing of een spectrum bepaald gaat worden met een veldsweep of 

een frequentiescan, de volgende factoren tegen elkaar afgewogen moeten 

worden: 

Betrouwbaarheid: Uit de metingen is gebleken dat, afgezien van de 

preparaten met kleine cobaltlaagdiktes, velrlsweeps betrouwbare spectra 

geven. Daar waar dat niet zo is, moet overgestapt worden op het opme

ten van frequentiespectra. 

Snelheid: Een veldsweep is minder tijdrovend dan een frequentiescan. 

Daarom kan, wanneer beide betrouwbaar zijn, het beste gewerkt worden 

met veldsweeps. 

Gestructureerdheid: Uit de resultaten blijkt dat bij de velrlsweeps aan 
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de dikkere cobaltlagen. gestructureerde spectra zijn waar te nemen. 

Omdat voor een veldsweep de meetopstelling maar één maal wordt afge

steld is de instelling van zender/ontvanger/LC-circuit/receivergain 

voor elk punt gelijk. afgezien van een eventueel gering verloop tij

dens de sweep. Voor een frequentiescan moet de opstelling echter voor 

elk meetpunt opnieuw worden afgesteld. Hierdoor ontstaan verschillen 

in instelling tussen de meetpunten. die tot gevolg hebben dat het niet 

onmogelijk is dat sommige (kleinere) structuureffecten bij het meten 

met frequentiescans verloren gaan. 

Nauwkeurigheid: De instelnauwkeurigheid is bij veldeweeps groter dan 

bij frequentiescans (zoals bij het vorige punt reeds werd opgemerkt). 

Bij deze laatste wordt echter de ruis iets beter uitgemiddeld. Bij de 

preparaten met de kleinere cobaltlaagdiktes weegt deze tweede factor 

het zwaarst. 

De resultaten van hoofdstuk IV laten zien dat het fitten van de veld

eweeps met een superpositie van Gausscurves acceptabele resultaten 

levert. Desalniettemin is het van groot belang om de gefitte parame

ters kritisch te behandelen en eventueel meerdere fits met elkaar te 

vergelijken op grote verschillen in bepaalde parameters. 

Met betrekking tot de fysische eigenschappen van de magnetische multi

lagen kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

De preparaten met een cobaltlaagdikte van 41 Ä tot en met 2000 Ä 

vertonen gestructureerde spectra waarin diverse resonantielijnen te 

onderscheiden zijn. De belangrijkste bijdrage tot de spectra wordt 

toegekend aan poly-kristallijn F.C.C .. Bovendien is er een bijdrage 

van puur F.C.C .. Tenslotte is er één bijdrage (behalve bij het 2000 Ä 

Co preparaat waar er twee bijdragen zijn) van een H.C.P.-achtige 

stapelfout. 

Bij de preparaten met kleinere cobaltlaagdiktes is. afgezien van de 

éénfasige F.C.C.[lOO]-preparaten. een karakterisering van de structuur 

(nog) niet mogelijk. 

De spectra bestaan uit één brede bult (afgezien van het spectrum van 

het 20 Ä Co/Pd preparaat. waarin nog twee pieken zijn te onderschei

den) waarin geen structuur meer te herkennen is. 

Uit de grote breedte van de spectra blijkt dat er sprake is van een 

grote inhomogeniteit. 
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Met betrekking tot de anisotropie kunnen de volgende conclusies worden 

getrokken. De Co-bulk preparaten vertonen geen hyperfijnveldanisotro

pie. De hoekafhankelijkheid van de resonantiewaarde van het externe 

veld kan volledig worden verklaard met behulp van demagnetisatie-ef

fecten. Bij de 82 Ä en 41 Ä Co/Pd multilagen blijkt één van de drie 

resonantielijnen een afwijkende anisotropie te vertonen die wellicht 

kan worden verklaard door middel van een hoekafwijking van de [111]-as 

ten opzichte van de normaal op het filmvlak. De preparaten met nog 

kleinere cobaltlaagdiktes vertonen een afnemende anisotropie bij 

afnemende cobaltlaagdikte. Dit wordt toegeschreven aan een magneto

strictieve bijdrage tot de anisotropie ten gevolge van interne span

ningen in de Co-sublagen. 

Een trend die begint bij het 41 Ä Co/Pd multilaagpreparaat en zich 

voortzet naar preparaten met kleinere cobaltlaagdiktes is de verschui

ving van het hyperfijnveld naar lagere waarden. Zoals in hoofdstuk IV 

met behulp van de metingen van Jones et al. en Riedi et al. aanschou

welijk werd gemaakt, kan de verlaging van het hyperfijnveld worden 

toegekend aan een oprekking van het cabaltrooster [Jones 60, Ried! 87, 

De Gronckel 88]. De oprekking is een gevolg van het verschil in roos

terparameter van 9% tussen palladium en cobalt. Het feit dat bij 

B.C.C. en F.C.C. cobalt de verhouding tussen het magnetisch moment en 

het hyperfijnveld gelijk is [Riedi 87], suggereert dat door de oprek

king van het rooster zowel het hyperfijnveld als het magnetisch moment 

afnemen. Dit is niet in tegenspraak met de verhoging van de macrosco

pische magnetisatie bij multilagen met dunne cabaltlagen [Draaisma 88] 

omdat dit de bulkmagnetisatie betreft, de som van de microscopische 

Co- en Pd-magnetisaties over alle lagen. De Pd-magnetisatie is een 

gevolg van polarisatie van het palladium ten gevolge van het cobalt, 

zoals dat ook in legeringen optreedt [Bozorth 61]. 

Uit de metingen van de intensiteit van de spectra blijkt dat netto 

ongeveer één atoomlaag per Co-laag niet bijdraagt tot het spin-echo

signaal in het onderzochte hyperfijnveldinterval. Dit is in tegen

spraak met de metingen van Plompen die vindt dat ongeveer vier atoom

lagen per Co-laag niet bijdragen [Plompen 88]. De discrepantie is 

waarschijnlijk een gevolg van de grote onnauwkeurigheld waarmee lnten

siteitsvergelljkingen behept zijn, onder andere doordat de preparaten 

die vergeleken zijn in verschillende spoeltjes waren gewikkeld. Boven-
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dien. werden de metingen van Plompen verricht in nulveld waarbij de 

enhancement een grote rol speelt, en werden de spectra van Plompen 

naar de lage frequentiekant geëxtrapoleerd [Plompen 88]. De spectrum

intensiteiten in dit verslag werden bepaald uit veldsweeps. 

Tot slot van dit hoofdstuk enkele suggesties tot vervolgonderzoek : 

Het plaatsen van alle preparaten in vaste spoeltjes, in plaats van de 

gebruikelijke methode om elk preparaat in een apart spoeltje te wik

kelen, maakt het mogelijk om intensiteiten van diverse spectra beter 

en nauwkeuriger met elkaar te vergelijken, waardoor uitsluitsel is te 

krijgen over de bijdrage van de oppervlakteatomen tot de resonantie

spectra. 

Uit de resultaten blijkt dat gaande van het 41 A naar het 20 A Co/Pd 

multilaagpreparaat het spectrum drastisch verandert. Bestudering van 

preparaten met tussenliggende cobaltlaagdiktes kan de "missing link" 

vormen. 

Onderzoek naar het gedrag van het hyperfijnveld van palladium kan 

misschien meer inzicht verschaffen in de verschijnselen die optreden 

aan de grensvlakken. Tijdens dit afstudeerproject werd al een poging 

verricht om het Pd-hyperfijnveld te meten, echter zonder succes, wat 

is de wijten aan de onvoldoende gevoeligheid van de huidige opstel

ling. Wellicht zou de aanschaf van een gated power amplifier te over

wegen zijn die de voordelen van coherentie en breedbandigheld combi

neert. Coherent meten betekent namelijk dat er een betere middeling 

mogelijk is, terwijl breedhandigheid de snelheid van werken ten goede 

komt. Bovendien werd tijdens de verrichte metingen meerdere malen 

duidelijk dat de stabiliteit van de huidige zender/ontvanger te wensen 

overlaat. 

Om de rotatiediagrammen van F.C.C. cobalt te kunnen interpreteren is 

het noodzakelijk om de anisotropie van de magnetisatie voor elk prepa

raat te meten en het rotatiediagram hiervoor te corrigeren. Voor H.C.P 

cobalt is via Fekete et al. aangegeven hoe de correctie uitgevoerd 

dient te worden [Fekete 78]. Het is aan te bevelen om ook voor F.C.C. 

cobalt te bestuderen hoe de correctie uitgevoerd moet worden. 
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Appendix 

Het artikel dat in deze appendix is opgenomen zal binnenkort verschij

nen in "Hyperfine lnteractions". 

NMR SPIN-ECHO SlUDY ON CojPd MULTILAVERS 

I.f:A.M. de GRONCKEL, J.A.W. DERKX, K. KOPINGA 
and W.J.M. de JONGE 

Department of Physics, Eindhoven University of Technology, P. 0. Box 513, 5600 MB Eindhoven, 
The Netherlands 

Hyperfine field spectra of thin Co/Pd multilayers have been determined by ~:.n ech.., 
NMR. The main contribution to the ·spectra !'eems to arise from Co ions in a polycrystalline 
FCC phase. For the layers with thinnest Co sublayer thickness the centre of the speetrunt 
shifts to Iower hyperfine fields upon decreasing Co sublayer thickness. This is attributed to a 
decrease of the magnetic moment caused by stretching of the Co "lattice"· due to neighbour· 
ing Pd atoms. An analysis of the integrated intensity in the hyperfine field region 19 T to 22 
T shows a loss of signa! equivalent to about one layer of Co per sublayer. 

The interest in the properties of magnetic multilayers, containing at least one 
material which is ferromagnetic in its bulk form, concerns several effects. Arnong 
these we mention the imposed two dimensional character of the layers due to the 
limited thickness [1], the possibility to change the long range coupling between 
the layers by varying the thickness of the non-magnetic material (2], and the 
influence of the interface between the magnetic and non-magnetic metal, leading 
to changes in magnetic moment and crystal anisotropy [3,4]. 

One of the systems studied during the last years is the CojPd multilayer (5,6). 
Magnetization, torque, and ferromagnetic resonance experirnents have clearly 
shown that below a Co sublayer thickness of about 8 Ä the preferential direction 
of the magnetization changes from in the film plane to perpendicular to it (5,7). 
This change in anisotropy bas been attributed to the reduced symrnetry at the 
interface. It therefore seemed worthwhile to study the microscopie structure of 
the layers and, in particular, that at the interface. A powertul tooi in such a study 
is nuclear magnetic resonance (NMR) since the hyperfine field strongly depends 
on the local environment of the atom observed. We therefore performed a series 
of NMR spin echo experiments on Co/Pd multilayers of different Co sublayer 
thickness. 

The samples were grown at room temperature by UHV deposition on glass 
substrated (12 x 4 x 0.3 mm3

) on which first subsequent ground layers of 100 Ä 
Ti and 100 Ä Pd were deposited. After preparation the layers were characterized 
by X-ray and TEM. This showed the layers to be polycrystalline FCC with [111] 
texture [8). The growth parameters of the samples used in this investigation are 
summariz.ed in table 1. The single Co layers were studied in order to serve as a 
reference. 

e J.C. Baltzer A.G. Scientific Publishing Company 
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H.A.M. de Groncke/ et al. I NMR Spin-echo study on Co I Pd multi/ayers 

Table 1 
Growth parameters of the Co/Pd multilayers used for NMR p1easurements. 

Layer thickness (À) 

Co 

4 
8 

12 
20 
82 

200 
2000 

Pd 

13.5 
13.5 
13.5 
13.5 
90 

NI.Îmber of bilayers 

170 
138 
116 

88 
17 

single layer 
single layer 

The nuclear spin echo experiments were performed with a home made incoher
ent NMR spectrometer in the frequency range 170 MHz to 240 MHz and at 
temperatures of 4.2 K and 1.4 K. By using a superconducting split pair magnet 
fields up to 6 T could be applied both parallel and perpendicuJar to the film 
plane. In order to avoid the effect of, for instance, domain wall enhancement on 
the shape of the spectra the NMR frequency was, if possible, chosen such that the 
spectra could be recorded at fields larger than 1.8 T (the saturation field for bulk 
Co). A typical set of data colleeled with the magnetic field applied parallel to the 
film plane is shown in fig. 1. This figure reveals that for the thicker Co layers than 
spin echo intensity is concentrateil in the hyperfine field region between about 
21.3 T and 23 T. The spectra of these thicker layers also show a rather 
pronounced structure. 

For the multilayers with small Co sublayer thickness ( ~ 20 Ä) the spectrum is 
concentrateil below a hyperfine field Bhr of 22 T. Moreover, it is broadened with 
respect to the ~pectra of the thicker layers and does not show any pronounced 
structure. The centre of these spectra show a tendency to shift to Jower hyperfine 
fields with decreasing Co thickness. 

In order to get somewhat more quantitative information we tried to fit the 
spectra with a superposition of Lorentzian as well as Gaussian lineshapes. Since 
the best fit was obtained with a superposition of Gaussian lineshapes only those 
curves are shown in fig. 1 (solid lines, the dotted curved reflect the individual 
composing lines). More detailed information is contained in table 2. It is evident 
that at least the thicker layers are not single phased. The main contribution to the 
spectra of the sing]e layers is formed by the broad line at a hyperfine field of 22 
T. The value of this hyperfine field suggests that this line is related to the HCP 
phase with the magnetic moment parallel to the c-axis. Applying a field per
pendicular to the filmplane, however, did not result in a shift of this line to larger 
hyperfine fields. This indicates that the hyperfine field is largely isotropie which 
suggests a cubic symrnetry. Apart from this to quadrupole oscillations in the 
spin-spin relaxation time could be detected, which supports this symmetry. 
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Fig. 1. Hyperfine field distribution of Co single layers and CojPd multilayers as recorded by means 
of magnetic field sweeps at fixed frequencies. The circles denote the data. The solid lines represent 
the results of fits using a superposition of simple Gaussian curves, the dotted curves show the 
composing Gaussian lines as found by these fits. The arrows denote the value of the hyperfine field 
in pure FCC Co. The three spectra on the left hand side are recorded at a frequency of 195 MHz, 
those on the right hand side at 180 MHz. The spectra of the multilayers with a characteristic Co 

thickness of 12 Á and 8 Á were recorded at a temperature of 1.4 K., the others at 4.2 K. 

However, the absence of oscillations mayalso be cause by a wide distribution of 
electric field gradients due to, for instance, the polycrystallinity of the material 
[8]. In our measurements the relatively large linewidth indeed indicates some 
degree of polycrystallinity. 

In addition to the main line the spectra contain contributions due to the pure 
FCC phase (Bhr = 21.7 T) and HCP-like stacking faults (Bhf = 22.4 T, [9]). In tbe 
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Table 2 
Parameters of some of the hyperfine field spectra as obtained by fitting with Gaussian lineshapes. 
The values of the hyperfine field refer to the center of the cómposing lines, the relative intensity 
denotes the maximum of each line with respect to the most intense line. 

Co sublayer Hyperfine Linewidth Relative 

thitkness (Ä) field (T) (T) intensity 

2000 21.7 0.15 52 
(single Iayer) 21.9 0.74 100 

22.4 0.19 37 
22.7 0.19 34 

200 21.7 0.19 100 
(single layer) 22.0 0.64 100 

22.4 0.23 22 

82 21.7 0.23 100 
21.9 0.84 79 
22.4 0.36 21 

20 20.3 0.8 100 
21.3 0.4 71 

2000 Á single layer also a small contribution due to the pure HCP phase 
( B hr = 22.7 n can be seen. 

The spectrum of the multilayer with a Co thickness of 82 Á reveals a 
remarkable similarity with the spectrum of the 200 Á single layer. Comparison 
with the spectrum of the 2000 Á single layer also shows a strong increase in the 
pure FCC contribution from 7% toabout 26% of the total signa! intensity and a 
disappearance of the pure HCP phase. Apparently thin layers can be forced more 
easily to grow in the originally desired FCC [6,8] configuration than thick layers. 

Comparison ·of the spectrum of the 82 Á multilayer with the spectrum of the 20 
Á and thinner multilayers reveals a dramatic difference. The contribution of the 
FCC phase to the spectrum as well as that of the polycrystalline phase and the 
phase with HCP-like stacking faults seem to have disappeared completely. The 
main contribution to the spectra is now situated at lower hyperfine fields (about 
20 T to 21 T). Looking into more detail shows that the spectrum of the 20 Á 
multilayer consists of two broad lines at hyperfme field values of 20.3 T and 21.3 
T, respectively, and perhaps a very smal) remaioder of the FCC phase at 21.7 T. 
For the multilayers with still thinner Co sublayers detailed quantitative informa
tion is not yet available. Nevertheless, it readily can be deduced from the spectra 
that upon decreasing Co thickness the line at 21.3 T decreases in intensity and 
bas disappeared at a Co thickness of 8 Á. In the case of the 8 Á rnultilayer the 
line at 20.3 T is even shifted to stilllower hyperfine fields (about 20 n. 

Before we discuss a possible origin of this behaviour we would like to reeall the 
results of Riedi et al. on BCC Co [10] and those of Jones et al. on FCC Co [11]. 
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The experiments of Jones et al. showed that application of pressure of FCC Co 
(and thus effectively a compression of the lattice) l~d to an increase in hyperfine 
field. Riedi found that on going from a closed packed structure as FCC Co to a 
less tompact structure like BCC Co, both magnetic moment and hyperfine field 
deprease. However, the ratio between magnetic moment and hyperfine field 
remains about the same,i!ldicating that in both structures the main contribution 
to the hyperfine field ari~ës from the contact interaction with the core electrons. 
These results therefore indicate that an increase of the average distance between 
the Co atoms leads to a decrease of the hyperfine field due to a decrease of the 
magnetic moment. 

Now we return to the experiments on the multilayers. Following the arguments 
outlined above the shift of the hyperfine field to lower values would be caused by 
a decrease in the magnetic moment of the Co atoms due to an increase in the 
distance between them. In that case the observed hyperfine field distributions 
reflect an increase of the lattice parameter of the Co sublayer upon decreasing 
thickness. This increase of the lattice parameter can be understood from the 
strain induced at the interface with the Pd atoms. Since the lattice constant of 
FCC Pd is 9.1% larger than that of FCC Co, the Co layers neighbouring the Pd 
are forced into a less dense structure. In the case of very thin Co layers this 
implies a deformation of the complete layer. lf the thickness of the Co layer is 
increased the effect on the interior of the layers decreases and this is reflected in 
the development of signals at higher hyperfine fields. 

Let us now exarnine in more detail the intensity of the 59Co signal of the 
various samples. Since the spectra consist of a superposition of lines of which the 
relative intensity may vary, we examined the integrated intensity. The integrated 
intensity is normalized to one Co sublayer in order to enable a meaningful 
comparison. In order to avoid calibration errors only spectra recorded at the 
same frequency. (180 MHz) were compared. Figure 2 shows the varlation of the 
normalizeel intensity as a function of Co layer thickness. A linear decrease of the 
normalized intensity with decreasing Co thickness is observed. All data tie on a 
straight line which intersects with the horizontal ax.is at a Co thickness of about 2 
Á. This means that effectively about one atomie layer of each Co sublayer has no 
contribution to the hyperfine field distribution between roughJy 19 T and 22 T. It 
is very likely that this concerns interface atoms. 

A possible explanation for this effect is the welJ known environmental effect. 
Due to the surrounding of Co with other atoms the magnetic moment and thus 
the hyperfine field changes. Another possible cause may be the enhancement of 
the surface magnetic moment over the bulk value [12] predicted by theoretical 
bandcalculations. It is, however, not clear how both mechanisms workout for Co 
surrounded by Pd. We therefore also performeel prelim.inary zero-field measure
ments on a CoPd alloy containing 30% Co. In that case no signal could be 
detected between 190 MHz and 260 MHz. 

In conclusion, in CoiPd multilayers we found a decrease of the average 59Co 
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Fig. 2. Normalized spin echo intensity as a function of Co sublayer thickness. The normalized 
intensity is calculated from the spectra shown in fig. 1 by inlegrating the spin echo intensity in the 

hyperfine field region of 19.7 T to 21.4 T normalizing it to one Co sublayer. 

hyperfine field on decreasing thickness of the Co sublayers. Qualitatively this can 
be understood by a decrease of the magnetic moment caused by stretching of the 
Co "lattice" due to the lattice mismatch with Pd. Experiments on Co multilayers 
with Co sublayer thickness between 20 Á and 82 Á are being performed in order 
to verify this interpretation. 

In the case óf the 8 Á multilayer the stretching of the Co "lattice" results in a 
reduction of the average Co magnetic moment by about 9%, if we assume the 
ratio of hyperfine field and magnetic moment to be the same as for pure FCC Co. 
We would like to emphasize that this supports the view that the increase of the 
average magnetic moment per Co alom observed in the magnetization experi
ments [8] is not due to an enhancement of the Co magnetic moment, but due to a 
polarization of Pd atoms neighbouring Co. Of course, aa determination of the Pd 
hyperfine field distribution would be valuable to complete this physical picture. 

Comparison of the intensity of the hyperfine field spectra showed that in each 
Co sublayer one layer of (probably) interface atoms does not contribute to the 
observed spectrum. 
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