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SAMENVA TIING 

In het verleden zijn onder andere magnetisatie-, torsie-, en ferromagnetische 
resonantiemetingen verricht aan magnetische multilagen. Voor cobalt-palladium 
multilagen is uit dergelijke metingen gevonden dat voor een cobaltlaagdikte kleiner 
dan BÁ de voorkeursrichting van de magnetisatie is veranderd van parallel aan, naar 
loodrecht op het filmoppervlak. 

Tijdens dit afstudeerprojekt is onderzoek gedaan naar de strukturele en 
magnetische eigenschappen van cobalt-koper en cobalt-palladium multilagen. Het 
onderzoek heeft plaats gevonden binnen de onderwerpgroep Coöperatieve verschijn
selen van de Vakgroep Vaste Stof Fysica. Tijdens het onderzoek is getracht inzicht 
te verkrijgen in de verschillen in de microscopische struktuur die aan de verandering 
van de voorkeursrichting van de magnetisatie ten grondslag liggen. Dit is gedaan 
door met behulp van N .M.R. het hyperfijnveldspektrum te bepalen voor de verschil
lende multilagen. 

Uit de meetresultaten blijkt dat het cobalt in de cobalt-koper multilagen een 
pure F.C.C.-struktuur bezit. Verder blijkt dat de grootte van het hyperfijnveld 
kleiner is naarmate de dikte van de cobaltlagen kleiner is. De verandering in de 
grootte van het hyperfijnveld wordt verklaard door het optreden van strain in het 
cobalt ten gevolge van de roostermismatch die optreedt aan het grensvlak van het 
cobalt met het koper. Hierdoor worden de cobaltlagen uniform opgerekt. De veran
dering in de grootte van het hyperfijnveld is omgekeerd evenredig met de cobalt
laagdikte. Dit is een aanwijzing voor het feit dat de grootte van de strain omgekeerd 
evenredig is met de dikte van de cobaltlagen. 

De cobalt-palladium multilagen blijken een polykristallijne struktuur te 
bezitten, waarin zich een aantal H.C.P .-achtige stapelfouten bevinden. Ook bij deze 
multilagen neemt de grootte van het hyperfijnveld af bij afnemende cobaltlaagdikte. 
Het effekt is echter veel kleiner dan bij de cobalt-koper multilagen het geval is. Dit 
wordt verklaard door het optreden van stapelfouten die er voor zorgen dat de 
oprekking van de cobaltlagen kleiner is dan bij de cobalt-koper multilagen het geval 
is. De stapelfouten worden veroorzaakt door het grote verschil in roosterconstante 
tussen cobalt en palladium. 

De gemeten resonantiespektra zijn in alle gevallen gefit met behulp van Gauss
curves. Hierbij is gebleken dat dit resultaten op kan leveren die fysisch niet te 
verantwoorden zijn, maar die puur het gevolg zijn van de eigenschappen van het 
fitprogramma. Bij de interpretatie van de fitresultaten dient daarom de nodige 
voorzichtigheid in acht te worden genomen. 

De cobalt-palladium multilagen waaraan hier is gemeten zijn gefabriceerd met 
behulp van M.B.E. Vergelijking van de resonantiespektra van deze muitHagen met 
die van, via hoog-vacuüm opdampen gefabriceerde, cobalt-palladium multilagen 
~~araan eerder is gemeten doet vermoeden dat de groeicondities zeer belangrijk 
ZIJn. 



VOORWOORD 

Dit verslag is het derde afstudeerwerk dat gaat over het onderzoek aan 

magnetische multilagen met behulp van kernspinresonantie. In de eerder verschenen 

werken is al veel van de in hoofdstuk 11 behandelde algemene theorie beschreven. 

Om het leesgemak niet te belemmeren zijn delen van de eerder door mijn 

voorgangers behandelde theorie hier nog eens herhaald. Enkele onderwerpen zijn 

verder uitgediept en enkele nieuwe onderwerpen zijn toegevoegd. Lezers welke van 

de inhoud van de eerste twee verslagen op de hoogte zijn kunnen hoofdstuk 11 

grotendeels overslaan. Daar waar tijdens de behandeling van de experimenten delen 

van de in hoofdstuk 11 beschreven theorie nodig zijn zal uitvoerig naar de pagina's 

worden verwezen waar de benodigde informatie is te vinden. 

Hiermee hoop ik te hebben bereikt dat dit verslag naast hetgeen waarvoor het 

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

"Coöperatieve Verschijnselen" van de Vakgroep "Vaste Stof Fysica", bruikbaar is 

als naslagwerk voor nieuwe afstudeerders en stagiaires. Mede daarom is een 

uitgebreide literatuurlijst opgenomen. 

Loon op Zand, 

augustus 1990, 

J.A.M. Bienert. 
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grensvlak tussen het co balt en het andere materiaal (voor wa.t dit verslag betreft 

koper of palladium). De reden dat juist N.M.R. geschikt geacht wordt om de 

gewenste informatie te verkrijgen ligt in het feit dat de grootheden welke de 

N.M.R.-spektra bepalen, te weten het hyperfijnveld en de elektrische veldgradiënt, 

bepaald worden door de ladings-en de spinverdeling rondom de kernen. 

Tijdens deze afstudeerperiode zijn metingen verricht aan multilaagpreparaten, 

welke met behulp van M.B.E.-technieken zijn gefabriceerd. De resultaten van deze 

metingen kunnen worden vergeleken met de resultaten van eerdere, met dezelfde 

opstelling uitgevoerde, metingen aan andere multilagen die die door middel van 

hoog vacuüm opdampen zijn gefabriceerd. Bij het bestuderen van de meetresultaten 

wordt gelet op verschillen in de N.M.R.-spektra. Deze verschillen moeten worden 

veroorzaakt door verschillen in de muitHaagstruktuur en door variaties van de 

cobaltlaagdikte. Om na te gaan of deze verschillen ook bij andere multilagen 

optreden is ook aan cobalt-koper multilagen gemeten. 

In hoofdstuk I van dit verslag wordt aangegeven aan welke multilagen is 

gemeten en wat van deze multilagen bekend is. In hoofdstuk 11 wordt uitgebreid 

ingegaan op de theorie van de N.M.R.-techniek en de aard van de daarmee verkre

gen spektra. De bij de experimenten gebruikte opstelling komt in hoofdstuk 111 aan 

de orde, en de experimenten zelf in hoofdstuk IV. In hoofdstuk V worden de 

resultaten van de experimenten gepresenteerd en geïnterpreteerd. Tevens worden de 

resultaten voor de verschillende multilagen onderling vergeleken. Tenslotte volgen 

in hoofdstuk VI de conclusies. 
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HOOFDSTUK 1: MULTILAGEN 

§1.1 INLEIDING MULTILAGEN 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de gegevens van de 

multilagen waaraan is gemeten, voor zover ze bekend zijn en voor zover ze in dit 

verslag van belang zijn. De experimenten zijn verricht aan multilagen bestaande uit 

cobalt en koper en aan multilagen bestaande uit cobalt en palladium. 

De muitHaagpreparaten zijn gemaakt op het Nat uurkundig Laboratorium van 

Philips. In de volgende paragraaf wordt aangegeven hoe de multilagen waaraan 

N.M.R.-metingen zijn verricht er in het algemeen uitzien, hoe ze gemaakt zijn en 

wat uit röntgenmetingen tot nu toe over de struktuur bekend is. In paragraaf 1.3 is 

een opsomming gegeven van de multilagen waaraan met N .M.R. is gemeten en in 

paragraaf I.4 wordt ingegaan op enkele eigenschappen van de magnetische 

multilagen. In de laatste paragraaf wordt kort aangegeven waarom met N .M.R aan 

de multilagen wordt gemeten. 

§1.2 STRUKTUUR VAN EEN MULTILAAG 

Multilagen zijn strukturen waarin dunne lagen van verschillend materiaal 

elkaar periodiek afwisselen. In het ideale geval is er een perfekte overgang tussen 

twee verschillende lagen, dat wil zeggen dat het ene materiaal abrupt overgaat in 

het andere. In de onderstaande figuur is weergegeven hoe zo'n ideale multilaag er 

uitziet. 

lv 

FIGUUR 1.1: Schemati6che weergave 

van een multilaag met twee typen 

van deellagen (dikten ta en tb}. 

De aj&tand waarover de •amen&tel

ling zich herhaalt il de modula

tielengte D, ook wel multilaag

periode genoemd. Deze modulatie

lengte wordt N maal herhaald. De 

totale dikte van de laag il onge

veer 0,9 J.Lm. De laagdikte& ta en tb 

kunnen variëren van 2 tot 100Á. 
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De muitHagen worden vervaardigd door het alternerend opbrengen van lagen 

van verschillend materiaal op een substraat via vacuüm depositie methoden, zoals 

opdampen en sputteren of moleculaire bundel epitaxie {M.B.E). Voor een 

overzichts-artikel over M.B.E. wordt naar de literatuur verwezen {Cho and Arthur, 

[1]). De struktuur van de multilaag kan worden beïnvloed via de keuze van het 

substraat {glas, Si, Si+Si02, Al20 3, NaCl, mica, etc.), de temperatuur van het 

substraat en de depositiesnelheid. Het samenstellingsprofiel wordt beïnvloed door de 

opdamptijd en de opdampsnelheid. In de meeste gevallen is bij een temperatuur van 

20°C een basislaag aangebracht. De volgende lagen zijn eveneens bij deze 

temperatuur aangebracht, ter voorkoming van interdiffusie. Bij de magnetische 

muitHagen waarover dit verslag gaat is één van de lagen in bulkvorm 

ferromagnetisch. Het zal duidelijk zijn dat het van wezenlijk belang is, voor 

verdere interpretatie van de meetgegevens, de kwaliteit van de vervaardigde 

multilagen te kennen. Van belang zijn de gerealiseerde periodiciteit, het 

samenstellingsprofiel loodrecht op de laag, de ruwheid van de deellagen en de 

kristallijniteit. De kristalstruktuur van de materialen waaruit de multilaag bestaat 

kan geheel anders zijn dan normaal gesproken voor de bulkmaterialen het geval is. 

Bij kamertemperatuur heeft het metaal cabalt een hexagonal closed packed 

(H.C.P.)-struktuur. Cabalt kan echter ook in de face centered cubic 

(F.C.C.)-struktuur voorkomen. De overgang van H.C.P.-cobalt naar F.C.C.-cobalt 

vindt in bulk plaats bij 450°C {Owen and Jones, [2]). Het is echter geen 

uitgemaakte zaak dat het cabalt in de mulblaagpreparaten een H.C.P.-struktuur 

heeft en niet ten dele F.C.C. is. Daarbij kun je je ook afvragen of bij lagen van 2 tot 

10 atomen dik nog over dergelijke strukturen kan worden gesproken. 

Er zijn een aantal methoden om te onderzoeken hoe de preparaten zijn 

opgebouwd. Een veel gebruikte methode is röntgendiffractie (XRD ). De voor ons 

belangrijke informatie over de multilagen die met XRD verkregen kan worden 

betreft de grootte van de multilaagperiode, de soort en de kwaliteit van de textuur, 

en hiermee samenhangend de kristalstruktuur. Uit XRD-metingen aan zowel dikke 

als dunne lagen is tot nu toe voor muitHagen geen uitsluitsel over de struktuur 

gevonden {Bloemen, [3]). Zowel H.C.P. als F.C.C. of een mengsel van beide behoren 

tot de mogelijkheden. Voor wat de cabalt-palladium muitHagen betreft wordt met 

XRD een lijn waargenomen welke is opgesplitst ten gevolge van de modulatielengte 

D. Deze lijn ligt in de buurt van de [lll]rcc-lijn van palladium, zodat in het 

algemeen kan worden aangenomen dat we te maken hebben met een dichtste holsta

peling van de cobalt- en de palladiumlagen [4,5]. Transmissie Electronen 

Microscopische (TEM) metingen geven informatie over de struktuur van de 
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multilagen. Uit dergelijke metingen aan cobalt-palladium multilagen, blijkt dat de 

gevormde cobalt- en palladiumlagen niet éénkristallijn zijn, maar dat ze zijn 

opgebouwd uit kristallieten (microscopische éénkristallen) met karakteristieke 

afmetingen van ongeveer 200 A [6, 7). Tevens volgt uit TEM-metingen dat er sprake 

is van textuur. Dit betekent dat van de kristallieten één van de kristalassen, bij

voorbeeld de c-as, een vaste richting heeft die voor alle kristallieten hetzelfde is. De 

twee andere kristalassen hebben geen vaste richting. In de onderstaande figuur is 

getracht dit schematisch weer te geven. 

-
a) 

l 
l LL 

b) L __} ~ L 
I 

~ 
I 

_J; c) V ~ 
FIGUUR 1.!: a) epitaziale 6truktuur, overal in het preparaat hebben de kri6talauen dezelfde 

oriëntatie; b) polykri6tallijne 6truktuur met teztuur langs de c-as, de kri6talauen loodrecht op 

de filmnormaal zijn willekeurig georiënteerd, afgezien van de door de kri6tal6truktuur 

opgelegde ei6 dat ze een bepaalde hoek met de c-a6 moeten maken; c) polykri6tallijne 6truktuur 

zonder teztuur, er i6 geen enkele correlatie tussen de oriëntatie van de ver6chillende kri6tallen 

{6}. 
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§1.3 DE PREPARA TEN 

De cobalt-koper muitHaagpreparaten waaraan is gemeten zijn met behulp van 

hoog vacuüm opdampen vervaardigd. De cobalt-palladium muitHaagpreparaten zijn 

met behulp van M.B.E. vervaardigd; daarbij was de groeisnelheid hoger dan bij 

vergelijkbare preparaten, waaraan eerder is gemeten, het geval was. Tabell.l geeft 

een overzicht. 

type laagdikte aantal 

mul ti- Co c~Pd lagen code aanduiding § 
laag (Á) (Á) N 

co;cu 40 21 20 880249 C040CU21 V.1 

co;cu 30 21 27 880248 C030CU21 V.1 

co;cu 20 21 40 880247 C020CU21 V.1 

co;cu 16 21 50 880246-1 C016CU21 V.1 

co;cu 12 21 65 880245-1 C012CU21 V.1 

co;cu 30 42 30 880253 C030CU42 V.1 

co;cu 20 42 35 880252-1 C020CU42 V.1 

co;cu 16 42 40 880251hv4 C016CU42 V.1 

co;cu 12 42 40 880250-1 C012CU42 V.1 

CO/Pd 41 90 46 891306 C041Pd90 V.4 

CO/Pd 41 54 63 891305 C041Pd54 V.4 

CO/Pd 41 27 88 891304 C041Pd27 V.4 

CO/Pd 41 13.5 110 891303 C041Pd13 V.4 

CO/Pd 30,5 13,5 136 891401 C030Pd13 V.3 

CO/Pd 25,5 13,5 153 891216 C025Pd13 V.3 

CO/Pd 20,5 13,5 176 891215 C020Pd13 V.3 

CO/Pd 12,3 13,5 233 891307 C012Pd13 V.3 

TABEL 1.1: Overzicht van de preparaten waaraan i1 gemeten. Bij de cobalt-lcoper 

multilagen Ïl het 1v.bnraat Si+Si02 en de ba1i1laag !OOÁ Cv.. Bij de cobalt-palladium 

multilagen i1 het 1Ub1traat gla1 en de ba1i1laag 100Á Pd. AUe preparaten hebben teztuur in 

de {111}-richting. In de laat1te kolom van de tabel i1 de paragraaf vermeld waarin de 

re1ultaten van N.M.R. -ezperimenten aan de betreffende preparaten worden be1prolcen. 
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Om de invloed van de groeisnelheid en de basislaag te bestuderen kunnen een aantal 

preparaten uit tabel 1.1 worden vergeleken met door opdampen gefabriceerde prepa

raten waaraan eerder is gemeten. Deze preparaten zijn vermeld in tabell.2. 

laagdikte aantal 

basislaag Co Pd lagen code aanduiding § 
(Á) (Á) N 

lOOPd+lOOTi 20,5 13,5 88 861203-1 20C013Pd* V.3 

lOOPd 20,5 13,5 176 891215 20C013Pd V.3 

100Pd+100Ti 12,3 13,5 116 861202-2 12C013Pd* V.3 

100Pd 12,3 13,5 233 891307 12C013Pd V.3 

TABEL 1.!: Cobalt-palladium multilagen welke twee aan twee onderling kunnen worden 

vergeleken met betrekking tot ver&chillen die optreden ten gevolge van ver&chillen in de fabrikage. 

De met een 1terretje gemarkeerde multilagen zijn eerder doorgemeten (Derkz, {8}; Derik1, {9}} en 

zijn met behulp van hoog vacuüm opdampen gefabriceerd. De andere preparaten zijn met M.B.E. 

gefabriceerd. In alle gevallen i6 de groeirichting evenwijdig aan de {111}-richting en il het 

nb&traat glas. 

Voor het merendeel van de cobalt-palladium multilagen, waaraan tijdens dit 

afstudeerprojekt onderzoek is verricht, is vastgesteld dat het palladium de face 

centered cubic (F.C.C.)-struktuur bezit met textuur in de [lll]rcc-richting. Bij de 

cobalt-koper multilagen heeft het koper een F.C.C.-struktuur. 

§I.4 EIGENSCHAPPEN VAN MAGNETISCHE MULTILAGEN 

Een multilaag is een opeenstapeling van dunne films van afwisselend materiaal 

A en materiaal B. In het geval dat één van de materialen in bulkvorm magnetisch is 

wordt van een magnetische multilaag gesproken. De hier behandelde multilagen 

bestaan uit een aantal periodiek afwisselende ferromagnetische en niet-magnetische 

lagen. Onder een niet magnetische laag wordt hier een niet-ferromagnetische laag 

verstaan. De multilagen waar dit verslag over gaat zijn dus (ferro)magnetische 

multilagen. Wanneer er in het vervolg in dit verslag over multilagen wordt 
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gesproken worden daarmee deze magnetische multilagen bedoeld. De magnetische 

eigenschappen van een multilaag hangen onder andere af van het magnetisch gedrag 

van een dunne film, de invloed van het niet magnetische materiaal op die film en de 

eventuele koppeling van de ferromagnetische lagen door het niet magnetische 

materiaal heen. 

Het magnetisch gedrag van een dunne film wordt, vergeleken met het magne

tisch gedrag van een preparaat met grotere afmetingen in alle richtingen ("bulk" 

materiaal), voor een groot deel bepaald door de oppervlakte-atomen. Een dunne 

film bevat in verhouding meer oppervlakte-atomen dan het bulkmateriaaL Het 

limietgeval van een dunne film is een monolaag atomen, een soort tweedimensio

naal (2D) systeem. De dunne films kunnen opgevat worden als quasi twee-dimensio

nale systemen, welke magnetische eigenschappen hebben die het bulkmateriaal niet 

vertoont. Omdat de films in zo'n magnetische multilaag zeer dun zijn (ze zijn 

slechts enkele atoomlagen dik), kan die magnetische multilaag bij benadering 

worden opgevat als een opeenstapeling van quasi 2D systemen. Het magnetisch 

gedrag van de magnetische multilagen kan worden toegeschreven aan de invloed van 

de oppervlakteatomen of aan het quasi 2D zijn van de films in de magnetische 

multilagen. 

Enkele belangrijke verschijnselen die in de multilagen op kunnen treden en die 

door andere auteurs zijn beschreven zullen in deze paragraaf kort de revue passeren. 

Ze dienen vooral als ondersteuning van de, later te bespreken, eigen meetresultaten. 

Uit berekeningen aan een 2D isotroop Heisenberg systeem volgt, dat in zo'n 

systeem geen ferromagnetische ordening optreedt. Voor magnetische multilagen 

opgebouwd uit ideale 2D films zou dit betekenen dat de cobalt-lagen, in plaats van 

ferromagnetisch gedrag, paramagnetisch gedrag vertonen [10,11]. De films in de 

multilagen zijn echter verre van ideaal 2D en Gradmann (12] heeft laten zien dat in 

dat geval bij niet te hoge temperaturen toch een ferromagnetische ordening 

optreedt. 

De multilagen blijken magnetisch anisotroop te zijn. Dit houdt in dat de inwen

dige energie afhangt van de oriëntatie van de magnetisatie. De exacte definitie van 

magnetische anisotropie luidt: de afhankelijkheid van de inwendige energie van de 

richting van de spontane magnetisatie [13]. De voorkeursrichting van de magneti

satie, in een homogeen magnetisch veld, vindt zijn oorsprong in de anisotropie

energie, welke in een aantal afzonderlijke bijdragen kan worden gesplitst. Op deze 

bijdragen wordt in appendix A kort ingegaan. Voor een ferromagnetische laag ligt 

normaal gesproken de voorkeursrichting van de magnetisatie in het vlak van de 

laag. De magnetastatische energie, dat wil zeggen de energie van de magnetisatie in 
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zijn eigen demagnetiserend veld, is dan minimaal. Dit staat bekend als vormaniso

tropie. Bij de cobalt-palladium multilagen blijkt echter dat de voorkeursrichting 

van de magnetisatie voor cobaltlaagdiktes kleiner dan circa sA niet langer in het 

vlak van de laag ligt, maar loodrecht daarop staat. In figuur 1.3 wordt dit geïllu

streerd aan de hand van de resultaten van magnetisatiemetingen [6,8]. 
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FIGUUR 1.3: Magneti&atiecurven met het uitwendig veld parallel aan en loodrecht op het 

filmoppervlak voor twee multilagen van cobalt en palladium bij kamertemperatuur. De 

magnetüche anisotropie blijkt uit het verschil tussen de magnetisatiecurven voor een 

uitwendig veld loodrecht op re&pektievelijk parallel aan het filmoppervlak. 

Uit de bovenstaande figuur blijkt duidelijk dat bij een cobaltlaagdikte van 12,3 Á 
het preparaat makkelijker magnetiseert met het veld evenwijdig aan het filmopper

vlak dan met het veld loodrecht op het filmoppervlak. Dit volgt direkt uit het feit 

dat de magnetisatiecurve voor een evenwijdig uitwendig veld eerder verzadigt dan 

de magnetisatiecurve met een loodrecht uitwendig magneetveld. Bij een cobaltlaag

dikte van 2 A magnetiseert het preparaat makkelijker met het uitwendige veld lood

reéht op het filmoppervlak. De overgang van de voorkeursrichting van de magnetisa

tie van evenwijdig aan het filmoppervlak naar loodrecht aan het filmoppervlak gaat 

geleidelijk met de afname van de cobaltlaagdikte. 

Carcia et al. [14] schrijven de draaiing van de voorkeursrichting toe aan het 

grensvlak tussen het cobalt en het palladium. De aanwezigheid van scherpe over

gangen aan het grensvlak wordt door Carcia et al. als noodzakelijk beschouwd voor 

het optreden van de loodrechte voorkeursrichting van de magnetisatie. De invloed 

van de grensvlakken zal voor zeer dunne cobaltlagen toenemen, ten opzichte van de 

invloed van het volume, naarmate de cobaltlagen dunner worden. De verschijnselen 

die optreden aan het grensvlak tussen het cobalt en het palladium zijn dus van 

belang. Door de verlaging van de symmetrie in de omgeving van de grensvlak-
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atomen {een aantal buren van het grensvlakatoom zijn vervangen door vreemde 

atomen) is er een bijdrage in de anisatrapie welke oppervlakte-anisatrapie wordt 

genoemd {Néel, [15]). Aangenomen wordt nu dat de grensvlakken een loodrechte 

voorkeursrichting van de magnetisatie bevorderen. Volgens Gradmann [16] hoeft dit 

echter niet altijd zo te zijn. Van Fe000,/W000, multilagen, Ni011, oppervlakken en 

Ni011,/metaal-grensvlakken zijn in vlak anisatrapieën geraporteerd. Voor 

cabalt/edelmetaal muitHagen zijn tot nu toe alleen loodrechte oppervlakte anisa

tropieën gemeten. Gradmann [17] geeft hiervan een overzicht tot 1987. Theoretische 

berekeningen aan de oppervlakte anisatrapie geven nog geen betrouwbare resultaten; 

een fundamenteel begrip van de oppervlakte anisatrapie ontbreekt zelfs nog voor 

ideaal gladde oppervlakken. 

Als de anisatrapie-energie Kat van een atoom gedefinieerd wordt als het 

verschil in energie tussen de toestand waarin het magnetisch moment van dit atoom 

loodrecht op het filmoppervlak gericht is EatUJ=O) en de toestand waarin dit 

moment evenwijdig aan het filmoppervlak gericht is Eat( 0=7r/2) schrijven we: 

(1.1) 

Omdat de omgeving van een atoom aan het oppervlak anders is dan de omgeving 

van een atoom in de film, zullen de anisatrapie-energieën van deze atomen van 

elkaar verschillen. Stel nu dat de magnetische momenten aan het oppervlak een 

voorkeursrichting hebben loodrecht op het filmoppervlak (Kat>O) en dat de 

momenten in de film een voorkeursrichting hebben evenwijdig aan het filmopper

vlak (Kat<O). Ook dan is het onmogelijk dat de magnetische momenten van de 

grensvlak-atomen loodrecht aan het oppervlak zijn gericht en tegelijkertijd de 

magnetische momenten van de atomen in de film evenwijdig aan het filmoppervlak 

zijn gericht. De isotrope exchange-interaktie zorgt ervoor dat alle momenten in de 

film gelijk gericht zijn. Dat wil zeggen dat alle momenten óf loodrecht op het 

filmoppervlak óf evenwijdig aan het filmoppervlak staan. Welk situatie optreedt 

wordt bepaald door het positief of het negatief zijn van de som over alle momenten i 

van Kat,i· 
Als de anisatrapie-energie van een oppervlakte-atoom per eenheid van opper-

* vlak gedefinieerd wordt als K5 en de anisatrapie-energie van alle niet oppervlakte-

atomen per eenheid van volume gedefinieerd wordt als Kv, dan kan de totale 

anisatrapie-energie Kt per eenheid van volume opgeschreven worden. Daarbij wordt 

uitgegaan van een film met oppervlak A, volume V, dikte t en onderlinge afstand d 

tussen de atomaire vlakken. Voor Kt kan zo worden geschreven: 
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* Kt= Kv o (V- 2 o A o d) + 2 o K5 o A (1.2) 

V 

Deze vergelijking is equivalent met de som van de anisotropie-energieën van alle 

atomen in de film gedeeld door het volume V van de film. Zij E nu de hoekafuanke

lijke energie van de totale film per eenheid van volume dan geldt voor Kt een 

vergelijking analoog aan (I. I): 

Kt= E((J=7r/2)- E((}=O) (1.3) 

De term Kv o (V - 2 o A o d) in vergelijking (1.2) representeert de anisotropie-
* energie van de niet grensvlak-atomen. De term 2 o K5 o A representeert de anise-

tropie van de grensvlakatomen. Herschrijven van vergelijking (1.2) levert met V = 
A o t: 

* Kt = Kv + 2 o (K5 - Kv o d) (1.4) 

t 

* Wanneer we de oppervlakte-anisotropieterm K5 := K5 -(Kv o d) definiëren volgt: 

(1.5) 

Om Kt te kunnen bepalen moet de totale magnetische energie E per eenheid 

van volume voor elk sample worden bepaald voor het geval dat de voorkeursrichting 

van de magnetisatie in het preparaat evenwijdig aan, respektievelijk loodrecht op 

het filmoppervlak gericht is. E is te bepalen door het oppervlak tussen de 

magnetisatiecurve, zoals weergegeven in figuur 1.3, en de vertikale M-as te bepalen. 

Voor het geval er sprake is van hysterese kan er toch een gemiddelde magnetische 

energie worden verkregen door te middelen over de oppervlakken van de curves voor 

toenemend uitwendig veld en voor afnemend uitwendig veld. De afwijking die bij dit 

middelen ontstaat is altijd kleiner of gelijk aan de hysterese [6]. Wanneer we aanne

men dat de grootte van het magnetisch moment niet afuangt van de richting dan is 

de anisotropie-energie te bepalen uit het energieverschil tussen twee magnetische 

toestanden, te weten die met de magnetisatie parallel aan het filmoppervlak en die 

met de magnetisatie loodrecht daarop. Kt is dan gelijk aan het oppervlak tussen de 

magnetisatiekromme met het veld loodrecht op de film en de magnetisatiekromme 

met het veld evenwijdig aan de film. De definitie van Kt in vergelijking (1.3) houdt 
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in dat Kt een positieve waarde heeft als de voorkeursrichting van de magnetisatie 

loodrecht op de film gericht is, en een negatieve waarde als de voorkeursrichting van 

de magnetisatie evenwijdig aan het filmoppervlak is gericht. Meting van Kt als 

funktie van t en vervolgens uitzetten van Kt · t tegen t moet volgens vergelijking 

(I.5) een rechte lijn opleveren met helling Kv en asafsnijding 2 · K5. In figuur I.4 is 

dit gedaan voor een aantal multilagen en er blijkt inderdaad een lineair verband op 

te treden. 

... :-z 
!: 
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FIGUUR I . .ç: Effectieve anüo

tropie Kt vermenigvuldigd met 

de laagdikte tco van het cobalt. 

Bij circa sA verandert de 

anisotopie van teken wat de 

draaiing van de voorkeursrich

ting van de magnetisatie impli-

ceert. 

K5 in vergelijking (1.5) is de bijdrage aan de anisotropie die wordt geassocieerd met 

het oppervlak van elke cobaltlaag. Deze is echter niet gelijk aan de anisatrapie

energie van de grenslaagatomen per eenheid van oppervlak, maar aan het verschil in 

anisotropie-energie tussen een niet-grensvlakatoom en een grensvlakatoom. Dit is 

ook logisch als we bedenken dat indien dit energieverschil nul is, dat wil zeggen dat 

er geen onderscheid is te maken tussen grensvlakatomen en niet grensvlakatomen, er 

geen 1/tc0-term op mag treden. Kv is de volumebijdrage aan de anisotropie die 

volgens Draaisma bestaat uit de magnetostatische- of demagnetisatie-energie, de 

magnetokristallijne anisotropie en de magnetoelastische energie [6]. 

Uit bovenstaande bespreking van de anisotropie blijkt dat de eigenschappen 

van het grensvlak van een dunne film grote invloed op het (magnetisch) gedrag van 

die film kunnen hebben. Het niet magnetische materiaal dat zich tussen de cabalt

films bevindt kan van invloed zijn op het gedrag van een multilaagpreparaat. De 

verbroken symmetrie rondom de grensvlakatomen is echter niet de enige oorzaak 

voor de verandering van de anisotropie. Indien op een cabaltfilm een ander type 

materiaal met een andere roosterconstante wordt aangebracht, in ons geval koper of 

palladium, ontstaan er spanningen aan het grensvlak. Door het optreden van deze 

spanningen kan de anisotropie ook worden beïnvloed. Dit kan tot uiting komen in 

het omslagpunt van de anisotropie, als funktie van de laagdikte, van evenwijdig aan 

het filmvlak naar loodrecht op het filmvlak. Voor cobalt-koper multilagen ligt dit 

omslagpunt bij nA [18), en voor cabalt-palladium multilagen bij circa sA [6]. 



-11-

Een ander interessant verschijnsel dat bij multilagen optreedt, en dat mogelijk 

het gevolg is van de aanwezigheid van de niet magnetische laag, hangt samen met 

de grootte van de verzadigingsmagnetisatie. Deze verzadigingsmagnetisatie blijkt 

voor cabalt-palladium multilagen veel groter te zijn dan de verzadigingsmagnetisa

tie van puur F.C.C.- of H.C.P.-eobalt. Dit is een aanwijzing voor het feit dat bij 

het paramagnetische palladium sprake kan zijn van een geïnduceerd magnetisch 

moment, zoals ook bij PdCo legeringen voorkomt (Bozorth, [19]). In het algemeen 

wordt de polarisatie van het niet magnetische atoom aan het interface veroorzaakt 

door de positie ten opzichte van het magnetische moment van het ferromagnetische 

atoom. Dit kan zowelleiden tot een versterking van het magnetische moment, zoals 

bij cobalt-palladium het geval is, als tot een compensatie van het magnetisch 

moment. Ook kunnen er in de ferromagnetische laag één of meerdere magnetisch 

"dode" lagen ontstaan (Liebermann, [20]). 

§1.5 N .M.R. AAN MAGNETISCHE MULTILAGEN 

Met verschillende meettechnieken, zoals vibrating sample magnetametrie 

(V.S.M. ), metingen met de faraday-balans, torsiemetingen en ferromagnetische 

resonantie (F.M.R.) is onderzoek aan multilagen gedaan [3,6,21]. Met de Nuclear 

Magnetic Resonance techniek (N.M.R.) kan het zogenaamde hyperfijnveld (zie 

hoofdstuk 11) ter plekke van een magnetische kern, in dit geval een cobaltkern, 

worden bepaald. Dit hyperfijnveld is een gevolg van de beweging van de elektronen 

van het eigen atoom. Het wordt verder nog beïnvloed door de omringende atomen. 

Nu hebben cabaltatomen welke zich in de film bevinden een andere omgeving 

dan de cabaltatomen die zich aari. het interface bevinden. Deze laatsten hebben 

namelijk een vreemd atoom, koper of palladium, als naaste buur. Voor de symme

trie maakt het ook nog uit of er slechts één vreemd naaste-buuratoom is of dat er 

meer vreemde naaste-buuratomen zijn. De verschillen in de omgeving van de 

atomen gaan gepaard met andere elektronenverdelingen. Verschillen in rooster

struktuur gaan gepaard met andere afstanden tussen de atomen, waardoor ook 

andere elektronenverdelingen optreden. Het gevolg daarvan is dat er verschillende 

hyperfijnvelden voorkomen in een cobaltfilm. Nu wordt verwacht dat met N.M.R. 

onderscheid is te maken tussen die verschillende hyperfijnvelden, zodat in wezen 

atomen met een verschillende omgeving kunnen worden onderscheiden. Wanneer een 

bepaald hyperfijnveld aan een bepaalde kristalstruktuur kan worden toegeschreven, 

moet in principe kunnen worden vastgesteld welke kristalstrukturen in de multi-
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lagen optreden. Dan kan dus ook worden nagegaan of er verschillen in struktuur zijn 

tussen de verschillende multilagen. Door de grootte van het hyperfijnveld te meten 

als funktie van de hoek die het externe veld met het filmoppervlak maakt, kan ook 

het al of niet optreden van hyperfijnveld-anisotropie worden onderzocht. 

Tijdens deze afstudeerperiode is geprobeerd een antwoord te vinden op de 

volgende vragen. Welke fasen kunnen we onderscheiden in het N.M.R.-spektrum 

van cobalt? Hoe verschillen deze bijdragen in de spektra van cobalt-koper 

multilagen met die van cabalt-palladium multilagen? Is de bijdrage van de 

cabaltkernen aan het grensvlak (met koper of palladium) apart te onderscheiden? 

Enkele gegevens betreffende cobalt, koper en palladium zijn hieronder weergegeven. 

element atoomnr. atoom- elektro- roostercon-

massa nenconfig. stante (Á) 

59co 27 58,933 [Ar]3d 7 4s2 2,507 (HCP) 

3,5441(FCC) 

63cu 29 62,940 [Ar]3d 104s1 3,6141 

65cu 29 64,928 [Arj3d 104s1 3,6141 

105pd 46 104,91 [Kr]4d 10 3,8908 

TABEL 1.3: Enkele gegevens betreffende de elektronenconfiguratie en de 

roosterconstanten van cobalt, koper en palladium [ff,f3]. 

abun-

dantie 

100.00% 

69.17% 

30.83% 

22.23% 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat er tussen F.C.C.-cobalt en koper een 

verschil van 2% in roosterconstante optreedt. Bij F.C.C.-cobalt en palladium 

bedraagt dit verschil zelfs 9%. Dit verschil in roosterparameter kan een rol spelen 

bij de verschijnselen die optreden in de multilagen. Het is mogelijk dat het verschil 

in roosterparameter tussen de materialen in een multilaag spanningen veroorzaakt, 

die tot gevolg hebben dat de cabaltlagen worden opgerekt. Als dit zo is dan veran

dert de omgeving van de atomen, waardoor het hyperfijnveld wordt beïnvloed. In 

verband hiermee is geprobeerd een antwoord te vinden op de volgende twee vragen. 

Hoe hangen de resonantiefrequenties van het cobalt in de multilagen samen met de 

laagdikte van het cobalt, en wat gebeurt er dan met het cobaltrooster? Is er een 

samenhang tussen de modulatielengteDen de resonantiefrequenties van het cobalt? 
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HOOFDSTUK 11: THEORIE N.M.R. 

§11.1 INLEIDING SPIN-ECHO TECHNIEK 

E.L. Hahn [24] introduceerde in 1950 voor het eerst de spin-echo techniek om 

N.M.R. te bedrijven. In tegenstelling tot de tot dan toe gangbare methoden voor het 

bedrijven van N.M.R., continuous wave N.M.R., maakte Hahn geen gebruik van een 

continue ex.itatie van een kernspin-systeem ofwel preparaat, maar van pulsgewijze 

ex.itatie. De spectoscopische informatie wordt in dat geval gemeten nadat het 

aangelegde rf-veld uit is gezet. Bij continuous wave N.M.R. wordt het responsie

signaal van het preparaat bepaald op regeneratieve of op induktieve wijze. Er moet 

dan steeds rekening worden gehouden met de intensiteit van het aangelegde rf-veld, 

wat bepaling van de karakteristieke tijden van het systeem moeilijker maakt. 

Omdat bij pulsgewijze exitatie het rf-veld niet aanwezig is als de respons van het 

preparaat wordt waargenomen, hoeft er dus ook geen rekening mee te worden 

gehouden. De spin-echo techniek leent zich door zijn opzet uitstekend voor het 

meten van de karakteristieke tijden (relaxatietijden) en frequenties van een 

systeem, en werd aanvankelijk ook voornamelijk voor dit doel gebruikt. Door de 

komst van nieuwe data-analyse systemen en het gebruik van nieuwe pulsreeksen is 

de spin-echo techniek een overheersende rol gaan spelen in het N.M.R. gebeuren. De 

techniek wordt heden ten dage gebruikt voor het doen van eenvoudige relaxatietijd 

bepalingen tot aan hoge resolutie N .M.R.-technieken en kernspin-tomografie in de 

medische sector [25,26,27]. Omdat de spin-echo techniek ook bij het onderzoek aan 

multilagen gebruikt is zal in dit hoofdstuk op het principe ervan worden ingegaan. 

Gekozen is voor een uitgebreide beschrijving, zodat dit hoofdstuk ook bruikbaar is 

als naslagwerk voor stagiairs en afstudeerders. Voor enkele door anderen behandelde 

onderwerpen wordt verwezen naar de literatuur [8,24,28]. 

§11.2 RELAXATIE 

Het verschijnsel relaxatie wordt hier besproken, omdat zonder relaxatie er 

geen resonantie op kan treden. Voor de eenvoud beschouwen we een vrij kernspin

systeem in een magneetveld. Een kern wordt gekarakteriseerd door een kernspin 1 
(en wanneer 111 >!ook nog door een quadrupoolmoment, eQ). Met de kernspin 1 
correspondeert een magnetisch moment ~k' waarvoor geldt: 
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~k = 1 · tt. 1 (11.1) 

'Y is hierin de gyromagnetische verhouding (dit is het quotiënt van het magnetische

en het mechanische moment van de kern). 

De wisselwerking van het kernmagnetisch moment ~k met de magnetische 

induktie, 13lok' ter plaatse van de kern wordt gegeven door de Zeemanhamiltoniaan: 

(11.2) 

In het geval dat een magnetisch moment zich in een magnetisch veld bevindt gaat 

dat moment rond de richting van dat veld precederen met de larmorfrequentie, 

WI='Y· I 13lok 1. Kiezen we nu de z-as parallel aan het lokale magneetveld dan geldt: 

(11.3) 

Uit de vergelijkingen (11.1) en (11.2) volgt samen met (11.3): 

(11.4) 

De energie-eigenwaarden van deze vergelijking worden dan gegeven door: 

E(m) = -1 · h · B0 • m (11.5) 

Hierin is m het magnetische quanturngetaL Het energiespektrum E(m) bestaat uit 

2I+1 equidistante niveau's met energie-opsplitsing l1E=hWI. Er is dus slechts één 

resonantiefrequentie v1=WI/27r. Daar voor elektromagnetische overgangen de 

selektieregell1m=±1 geldt is t1E gelijk aan 1tLB0• Voor de resonantiefrequentie kan 

dan worden geschreven: 

(11.6) 

Indien een magnetisch systeem bestaat uit N kernen met spin 111 =! is er 

sprake van twee mogelijke energieniveau's E1 en E2 met respektievelijke bezettings

graden N 1 en N 2 corresponderend met m=+! respektievelijk m=-! [29). De totale 

bezetting N=N1+N2 is constant, maar N1 en N2 kunnen variëren ten gevolge van 

overgangen tussen de twee energieniveau's. Veranderingen in de bezettingsgraad van 

een spin-systeem kunnen echter alleen optreden als de energie van dat spin-systeem 
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verandert. Dit laatste is alleen mogelijk wanneer het spin--5ysteem is gekoppeld met 

een ander systeem, dat we voorlopig reservoir noemen, waarvan de energie toeneemt 

of afneemt al naar gelang de energie van het spin--5ysteem afneemt of toeneemt. Het 

spin--5ysteem kan namelijk niet eindeloos energie absorberen; het moet zijn energie 

ook kwijt kunnen wil de resonantie zichtbaar blijven. Voor de bezettingsgraad van 

het spin-systeem in evenwicht, bij een temperatuur T van het reservoir, geldt (30]: 

(II. 7) 

Indien een statisch magneetveld wordt aangelegd nemen we aan dat de spins van het 

spin--5ysteem bij voorkeur parallel aan het aangelegde magneetveld gaan staan, met 

andere woorden het systeem wordt gemagnetiseerd. De overgangswaarschijnlijkhe

den van de door het reservoir geïnduceerde overgangen tussen E1 en E2 noemen we 

Wj respektievelijk W l, waarbij we aannemen dat WH W l; dit omdat we anders de 

voorkeur voor één van de energieniveau's niet kunnen verklaren. Stellen we nu een 

vergelijking op voor de bezettingsgraad N 1 dan volgt: 

(II.8) 

Voor een systeem in evenwicht isdN 1/ dt = 0, zodat uit (II. 7) en (II.8) volgt: 

(II.9) 

We vatten zowel het spin--5ysteem als het reservoir op als een twee toestanden 

systeem ,met beide dezelfde energieafstand fiE, en stellen dat, vanwege de koppeling 

met het reservoir, er alleen een overgang in het spin--5ysteem plaats kan vinden als 

er in het reservoir een simultane overgang plaatsvindt, zodanig dat aan de wet van 

behoud van energie is voldaan (Figuur Il.l).Uit energiebehoud volgt dat er slechts 

simultane overgangen toegestaan zijn met overgangswaarschijnlijkheden W lb .... 2o 

respektievelijk W 20 .... 1b, die gelijk aan elkaar zijn. Het aantal simultane overgangen 

is nu Nt·Nb· Wtb-+20 en in evenwicht geldt natuurlijk N1·Nb· W 1b .... 2o = 

[ :: l - [ :: ]. 
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N2 
la f· ~b 

Nb N2 
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TOEGESTAAN VERBODEN 

FIGUUR 11.1: Koppeling van het 1pin-1y1teem met een ruervoir. 

Aangezien het reservoir en het spinsysteem in thermodynamisch contact staan met 

elkaar, zijn de bezettingsgraden gelijk voor gelijke temperaturen. Verder blijkt te 

gelden: 

(11.10) 

Met vergelijking (11.10) volgt uit vergelijking (11.8): 

(11.11) 

0 
Deze vergelijking beschrijft hoe N 1 zijn evenwichtswaarde N 1 bereikt. Vergelijking 

(11.11) is in een andere vorm te herschrijven door de volgende variabelen in te 

voeren: 

zodat: 

n =N1-N2 
0 0 

no=N 1-N2 

N=N1+N2 
T1=(Wl+Wj) 

d(n-n 0) = -(n-n0) 

dt Tt 

De oplossing van vergelijking (11.13) is: 

n( t) = n0 + A· e-t/T 1 

(11.12) 

(11.13) 

(11.14) 

Waarin n0 het verschil is in de bezettingsgraad in de evenwichtssituatie en A de 

afwijking hiervan is op het tijdstip t=O. Het verschijnsel dat n(t) tot zijn evenwicht 

nadert wordt spin-rooster relaxatie genoemd, en de karakteristieke tijd T 1 wordt 

spin-rooster relaxatie tijd genoemd. T 1 wordt bepaald door WT en W l, welke 

informatie over het reservoir bevatten. T 1 geeft dus informatie over het reservoir en 
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is de karakteristieke tijd waarin het spin-systeem de evenwichtssituatie bereikt. 

De magnetisatie van het spin-systeem hangt direkt samen met het verschil in 

de bezettingsgraden n=N 1-N 2 volgens Mz=n · J.L, waarin n per eenheid van volume 

wordt genomen. Analoog aan vergelijking (II.13) kan dan worden geschreven: 

(II.15) 

dt 

Als op t=O een materiaal in een magnetisch veld B0 • e z wordt geplaatst zal de 

magnetisatie toenemen van de beginwaarde Mz=O naar een eindwaarde Mz=M0. 

Herschrijven van (II.15) en integreren levert: 

(II.16) 

In thermisch evenwicht zal de magnetisatie zoveel mogelijk parallel aan het lokale 

magneetveld B0• e z zijn gericht. Voor De x- en de y-component van de magneti

satie is de interaktie tussen de spins onderling van belang. De energie van het totale 

spin-systeem in het lokale magneetveld kan analoog aan vergelijking (II.2) worden 

beschreven door: 

E = -U . 'B' lok = -Mz . Bo (II.17) 

Deze energie wordt niet beïnvloed door veranderingen van Mx en My. Processen 

waarvoor de totale energie van het spin-systeem niet verandert en welke alleen de 

componenten van de magnetisatie loodrecht op het aangelegde veld beïnvloeden, 

hoeven niet alleen het gevolg te zijn van interakties tussen de verschillende 

kernspins onderling. Kleine onregelmatige inhomogeniteiten in het veld B0 • e z 

kunnen ook een rol spelen. Daarom worden al deze effekten, inclusief de spin-spin 

interakties, beschreven door middel van een effektieve onregelmatigheid in het 

magneetveld B0• e z met grootte orde B'. In verband daarmee wordt dan de 

spin-spin relaxatietijd, of transversale relaxatietijd, T 2 ingevoerd welke met de 

onregelmatigheden samenhangt [31]. De spin-spin relaxatietijd kan vele orden van 

grootte kleiner zijn dan de spin-rooster relaxatietijd T 1. Om de magnetisatie 

kwalitatief te kunnen beschrijven stellen we analoog aan (II.15) voor de x- en de 

y-component: 
dMx = -Mx en dMx = -My (II.18) 

dt dt 
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§11.3 HET PRINCIPE VAN DE SPIN-ECHO TECHNIEK 

In deze paragraaf worden de achtergronden en de werking van de spin-echo 

methode kort toegelicht. Daartoe wordt eerst een vrij kernspin-systeem in een 

statisch magneetveld 'Blok beschreven. De bewegingsvergelijking voor een 

magnetisch moment -; in het statische magneetveld luidt: 

d; /dt = 'Y· (-; x 'Blok) (11.19) 

Bovenstaande vergelijking blijft ook geldig als 'Blok tijdsafhankelijk is, en houdt in 

dat de veranderingen in -; loodrecht op -; én loodrecht op 'Blok staan hetgeen 

betekent dat de spin om de richting van het magneetveld gaat precederen. Indien we 

via een transformatie overgaan op een roterend coördinatenstelsel dat ten opzichte 

van het stilstaande coördinatenstelsel roteert met hoekfrequentie w dan gaat de 

bewegingsvergelijking over in [30]: 

Loodrecht op het homogene veld 'Blok leggen we nu een fluctuerend magneetveld 

met amplitude 2· B1 aan. Dit fluctuerende magneetveld kan worden ontbonden in 

twee circulair gepolariseerde velden met amplitude B1 en hoekfrequentie w, maar 

met tegengestelde omloopzin. Kiezen we voor de richting van het fluctuerende veld 

bijvoorbeeld de x-as dan is aan te tonen dat het magnetisch moment -; ook om dit 

veld gaat precederen [28,30]. De bewegingsvergelijking van het magnetisch moment 

bij aanwezigheid van het fluctuerende veld wordt gegeven door ('B lok=Bo· e z): 

(11.21) 

Omdat het fluctuerende veld steeds gedurende zeer korte tijd tw, welke normaal 

gesproken veel kleiner is dan de relaxatietijden T 1 en T 2, aanwezig is is de invloed 

van relaxatie in bovenstaande bewegingsvergelijking niet meegenomen. In een 

roterend assenstelsel dat met hoekfrequentie w rond de z-as precedeert wordt de 

bewegingsvergelijking: 

(11.22) 

In het roterende coördinatenstelsel bestaat het fluctuerende veld uit een statische 
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component langs de x'-as en een hoogfrequente component welke met hoekfrequen

tie 2w rond de z-as draait. Deze hoogfrequente component veroorzaakt slechts kleine 

fluctuaties en levert gemiddeld in de tijd nul op, zodat we die kunnen verwaarlozen 

[24]. Er zijn twee limietgevallen te onderscheiden: 

1) Indien I B0 - wf"YI >> B1 zal in het roterende coördinatenstel

sel het magnetische moment voornamelijk rond de z-as prece

deren. Dit is de situatie ver van resonantie. 

2) Als I B0 - wf"YI << B1 dan precedeert het magnetische mo

ment voornamelijk rond de x'-as. Voor w=U~J="Y· B0 is er 

sprake van resonantie. 

De overgang van resonant naar niet resonant vindt plaats voor B1::: I B0 - w/"YI· In 

het geval dat er een rf-stoorveld is aangelegd met resonantiefrequentie w1 zal het 

magnetisch moment in het roterende coördinatenstelsel om de x'-as gaan draaien. 

Ten opzichte van het stilstaande assenstelsel is de beweging van de spin samenge

steld uit twee precessies, waardoor er een spiraalbeweging ontstaat (figuur 11.2). 

x 

z 

FIGUUR ll.!: Spiraalbeweging van de 

qin. 

z 

Bo 

FIGUUR II.3: Rotatie van de verwach-

tingswaarde van het magnetisch 

moment ( p ) om een magneetveld -Bo· e z· 

De quanturnmechanische aanpak leidt ook tot een rotatie van de verwach

tingswaarde van het magnetisch moment om 'Ir lok met dezelfde hoekfrequentie WJ 

als in het klassieke geval (figuur 11.3). Daarnaast zal de verwachtingswaarde van dat 

magnetische moment onder invloed van fluctuerende velden afkomstig van elektron

spins en andere kernspins terugkeren naar de evenwichtswaarde (relaxatie). 
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Wanneer we in de beschrijving de verwachtingswaarde van een fysische grootheid, 

bijvoorbeeld een magnetisch moment, gebruiken dan beschrijven we feitelijk een 

ensemble van die grootheden onder identieke omstandigheden [32]. Een stuk materie 

bestaat uit een verzameling magnetische momenten, welke onder invloed van een 

magneetveld een netto gedrag vertonen dat analoog is aan het gedrag van één groot 

magnetisch moment, de magnetisatie~- Deze magnetisatie is de resultante van alle 

afzonderlijke magnetische momenten. Er dient onderscheid te worden gemaakt 

tussen kernspins en elektronspins. De momenten van de kernspins combineren tot 

een kernspinmagnetisatie; de momenten van de elektronspins combineren tot een 

elektronspinmagnetisatie. Beide kunnen op analoge wijze door een bewegingsverge

lijking worden beschreven. In het vervolg wordt alleen de kernspinmagnetisatie 

beschouwd en aangeduid met ~. 

In de evenwichtssituatie staat de magnetisatie parallel aan het magneetveld 

-n lok, omdat de x- en de y-component van de magnetisatie uitmiddelen. De 

beweging van de magnetisatie, wanneer deze door een externe invloed wordt 

weggedraaid van "Blok, kan worden berekend via de volgende bewegingsvergelijking-

en: 
d(Mz-Mo) = -{Mz-Mo) + "f· (~ x -n lok)z 

dt T1 

dMx = -Mx +"f· (~ x H lok)x (11.23) 

dt T 2 

dMx = -My + "f• (~ x H lok)y 

dt T 2 

Dit zijn de Bloch-vergelijkingen. M0 is de evenwichtsmagnetisatie; T 1 is de spin

rooster relaxatietijd welke aangeeft hoe snel de magnetisatie naar zijn evenwiehts

waarde relaxeert ten gevolge van energieuitwisseling met de omgeving; T 2 is de spin

spin relaxatietijd welke een maat is voor de snelheid waarmee de dwarsmagnetisatie 

verdwijnt ten gevolge van het verlies aan coherentie van de kernspins. Wanneer 

uitgegaan wordt van de beginvoorwaarde dat op t=O de magnetisatie met sterkte 

M0 langs de z-as is gericht volgt als oplossing van de vergelijkingen (11.23): 

Mz(t) = M0 • (1-e-t/T1) 

Mx(t) = M0 • e-t/T2 • cos(w0·t) 

My(t) = M0 • e-t/T2 • sin(w0• t) 

(II.24) 
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Deze algemene oplossing van de Bloeh-vergelijkingen beschrijft hoe de kernmagneti

satie ~ een larmorprecessie rond 'Blok uitvoert en al precederend relaxeert naar 

zijn evenwichtswaarde ~0 . 

Het basisprincipe van de spin-echo techniek is het manipuleren van de 

kernmagnetisatie door middel van een externe invloed. Door loodrecht op Bo. e Zl en 

dus ook loodrecht op de magnetisatie, een klein rf-stoorveld met amplitude 2· B1 

aan te brengen wordt de magnetisatie weggedraaid van B0 • e z op een analoge wijze 

als één enkel magnetisch moment verdraaid wordt onder invloed van het stoorveld. 

Bij een N.M.R. experiment wordt het stoorveld toegevoerd door gedurende een 

korte tijd een hoogfrequent magneetveld in te schakelen. In feite wordt gedurende 

een tijd tw een stoorpuls aan een sample toegevoerd. Ten gevolge van de storing 

draait ~ over een hoek n welke gegeven wordt door: 

( tw is de pulsduur) 

z 
{b) 

z 
{d) 

FIGUUR 11.-1: Gedrag van de leernipins ten gevolge van een 1r / 2--x pv.l1reelc6. 

(a): -x/2-pv.ll :verdraaiing van de magneti1atie over 90 graden. 

{b}: "dephui ng" 

(c): 

{dj: 1pin-ech.o 

: v.iteenwaaiering van de 1amen1tellende lcernspin1. 

: verdraaiing van de lcern1pinl over 180 graden. 

: na "reph.a1ing" vallen de 1pin1 weer &amen. 

(11.25) 
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Een voorbeeld van zo'n hoekverdraaiing is de rotatie van de magnetisatie van de 

z-as naar de y-as (figuur 11.4.a). De stoorpuls waarmee dit effect teweeg wordt 

gebracht heet een 1rj2-puls. In figuur 11.4.b is het effect van dephasing weergegeven. 

De dephasing is onder andere het gevolg van kleine homogeniteitsverschillen in het 

magneetveld, waardoor niet alle momenten met dezelfde hoekfrequentie precederen. 

Het gevolg is dat de momenten uiteenwaaieren. Door nu na een tijd r een tweede 

puls, welke een hoekverdraaiing over 180 graden bewerkstelligt, aan het preparaat 

toe te voeren worden de momenten ten opzichte van het xy-vlak gespiegeld (figuur 

11.4.c). Er treedt rephasing op. Een tijd r na de tweede puls is de uitwaaiering weer 

ongedaan gemaakt en treedt er een echo op (figuur 11.4.d). Door deze spin-echo die 

een tijd 2r na de eerste puls verschijnt op te meten is informatie over het preparaat 

te verkrijgen. Het signaal dat na de 1rj2-puls aanwezig is wordt Free Induction 

Decay (F.I.D.) genoemd. In figuur 11.5 is weergegeven hoe in het ideale geval de 

echovorming optreedt. Naast de 1rj2-1r pulsreeks zijn ook andere pulsreeksen 

mogelijk welke ook een spin-echo op blijken te leveren. Elke pulsreeks heeft zijn 

bepaalde specifieke voordelen voor het bepalen van een bepaalde fysische grootheid. 

1t'/2 echo 

2t-w 

"t 
"t "t 

0 2t 

FIGUUR H.5: Schematüche weergave van een w / 2-w ezcitatie pulsreeles met echo. 

Na de 11' / 2-puls is het Free Induction Decay signaal zichtbaar. In feite is dit net 

zoals de spin-echo ook een systeemrespons. 

De grootte van de tijd r tussen de pulsen wordt bepaald door twee eisen. 

Enerzijds moet de echo goed gescheiden zijn van het signaal na de tweede puls, 

anderzijds moeten we rekening houden met de grootte van T 2. De faserelatie tussen 

de kernspins onderling verandert zodanig dat de echo-hoogte exponentieel met r fT 2 

afneemt (vergelijking 11.24); r moet dus voldoende klein zijn ten opzichte van T2. 

De herhalingsfrequentie van het experiment wordt bepaald door de grootte 

van de spin-rooster relaxatietijd T 1. T 1 bepaalt hoeveel tijd het systeem nodig heeft 

om na de excitatie weer terug te keren naar de evenwichtstoestand. 
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§ll.4 DE ECHO-HOOGTE 

De hoogte van de echo wordt bepaald door de de spanning die wordt opge

wekt in het oppikspoeltje; deze is onder andere evenredig met de evenwichtsmagne

tisatie ter plaatse van de resonante kernen. Voor een groep resonante kernen, die 

rond B0ez precederen met hoekfrequentie w0, is de spanning V P in een spoeltje met 

de lengte-as in de x-richting [32]: 

(11.26) 

V =het volume van het preparaat. 

(B 1h =de gemiddelde waarde van het rf

veld in het preparaat. 

K = een faktor die korrigeert voor 

inhomogeniteiten in het rf-veld 

over het preparaat (0:5K:51). 

M0 = het deel van de evenwichtsmagne-

tisatie M0 dat bijdraagt tot het 

signaal. M0 is tijdafuankelijk. 

Het optreden van het rf-veld (B 1h in de signaalsterkte van de echo is een gevolg 

van het reciprociteitstheorema [33]. Door kleine homogeniteitsverschillen in het 

statische magneetveld zullen niet alle samenstellende momenten met dezelfde 

hoekfrequentie precederen. Dit leidt tot uitwaaiering van de magnetische momenten 

hetgeen "dephasing" wordt genoemd (zie de vorige paragraaf). Een gevolg van de 

"dephasing" is de Free lnduction Decay (F.I.D.). Door de uitwaaiering neemt het 

induktiesignaal veroorzaakt door de momenten af. Er treedt echter nog een 

verschijnsel op bij "dephasing"; dipool-dipool wisselwerking tussen de magnetische 

momenten onderling heeft een verlies van coherentie tot gevolg. Dit verlies van 

coherentie verloopt met een karakteristieke tijd T 2, de zogenaamde spin-spin 

relaxatietijd, en is een irreversibel proces. Het gevolg is dat wanneer de tijd r tussen 

de twee 2w/3-pulsen wordt vergroot, de echo-intensiteit afneemt. "Rephasing" leidt 

slechts tot een gedeeltelijk samenvallen van de magnetische momenten. 

Naast homogeniteitsverschillen in het hoofdmagneetveld kan ook het rf-veld 

verschillen in homogeniteit vertonen. Een inhomogeen rf-veld heeft tot gevolg, dat 

de pulsen slechts in een deel van het preparaat optimaal zijn. Als we T 2 buiten 

beschouwing laten dan wordt de grootte van M0 bepaald door de sterkte en de duur 
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van de pulsen volgens [24]: 

M0 =! · {sina) · (1- cosa) · M0 {11.27) 

Hierin is a de hoekverdraaiing van de kernmagnetisatie rond de x'-as. De optimale 

a voor het experiment is 27r/3, want dan is M0 maximaal. Tijdens de experimenten 

aan multilagen worden steeds twee pulsen van gelijke sterkte en duur ingesteld. 

Beide pulsen hebben dus een gelijke hoekverdraaiing tot gevolg. V oor deze hoekver

draaiing a geldt vegelijking {11.25) op pagina 21. Uit deze vergelijking blijkt dat een 

inhomogeen rf-veld via de hoek a invloed op de echohoogte heeft. 

De inhomogeniteiten in het rf-veld hebben twee oorzaken. Ten eerste de confi

guratie van het oppikspoeltje en het preparaat en ten tweede de indringdiepte van 

het rf-veld in het preparaat. De spoelconfiguratie tijdens de experimenten aan de 

multilagen is steeds zodanig, dat het preparaat zoveel mogelijk in het midden van 

een spoeltje met nagenoeg rechthoekige doorsnede zit. In dat geval zijn de grootste 

variaties in het rf-veld te verwachten in de breedte van het preparaat. De invloed 

van de indringdiepte is een gevolg van de geleidbaarheid van het metaal in het 

preparaat. Ten gevolge van dissipatieve verliezen zal het rf-veld in het metaal 

exponentieel uitdempen over een typische afstand 8 [34]. Deze indringdiepte is 

afuankelijk van de frequentie volgens: 

{11.28) 

Als we de soortelijke weerstand p bij 4.2 K voor Co, Cu en Pd invullen (Pco = 87,3 

nOem, Pcu = 0,50 nOem, PPd = 19,7 nOem), dan volgt voor de indringdiepten bij 

een frequentie van 200 MHz (met J1. = JJ.o) [35,36): 1,05 JJ.m, 0,08 JJ.m en 0,50 JJ.m. De 

dikte van de multilagen is 0,3 JJ.m, zodat bij de cobalt-palladium multilagen het 

rf-veld in de gehele multilaag doordringt. Bij de cobalt-koper multilagen is het 

effekt van een eindige indringdiepte wel aanwezig. Het signaal zal voornamelijk van 

de buitenste lagen afkomstig zijn en een lagere intensiteit hebben dan bij de 

cobalt-palladium multilagen het geval is. 

Voor een groep resonante kernen die met een hoekfrequentie Wo rond Boe z 

precederen, geldt uitgaande van de evenwichtsmagnetisatie M0 voor een paramag

netisch systeem [33]: 
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M0 = n · 12 ft2 • I · (I + 1) Bo (11.29) 

3·k·T 

Hierin is n het aantal kernspins per eenheid van volume, die in resonantie zijn; 1 is 

de gyromagnetische verhouding van de kernen; I is de grootte van de kernspins; T is 

de temperatuur van het preparaat; ft is de constante van Planck gedeeld door 21r en 

kis de konstante van Boltzmann. Combinatie van vergelijking (11.29) met de verge

lijkingen (11.26) en (II.27) laat, gebruikmakend van de relatie 1· B0=w0, zien dat de 

echohoogte evenredig is met w2 en met het totale aantal kernspins n ·V in het 

preparaat, en omgekeerd evenredig is met de temperatuurT. 

§ll.5 KERNSPINRESONANTIE (N.M.R.) 

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 de verschil

lende energieniveau 's. In de vorige paragrafen is de theorie uitgelegd aan de hand 

van een twee-toestanden systeem. In principe is er dan maar één resonantiefrequen

tie. In een vaste stof met een complexe of onregelmatige struktuur, zoals bijvoor

beeld een multilaagsysteem, kan het lokale magneetveld sterk variëren, waardoor er 

meerdere energieniveau's ontstaan. Er is sprake van een energiespektrum, zodat er 

meerdere resonantiefrequenties mogelijk zijn. Een mulWaagsysteem is te 

beschouwen als een verzameling kernspins. Al deze kernspins samen vertonen onder 

invloed van een magneetveld een netto gedrag, dat we kunnen beschouwen als het 

gedrag van één grote spin, de kernspinmagnetisatie. Het is ideaal als we de 

hamiltoniaan, welke de interakties tussen de kernen en hun omgeving beschrijft, 

kennen. Door het oplossen van de Schrödingervergelijking zijn in dat geval de 

energieniveau's te bepalen, wdat mogelijke energieovergangen en de daarbij 

behorende resonantiefrequenties direkt worden gevonden. Een tweetal mechanismen 

welke opsplitsing van de energieniveau's veroorzaken kunnen we onderscheiden: 

Zeeman-interaktie en quadrupool-interaktie. Meestal zijn beide interakties 

aanwezig, zodat de wisselwerking wordt beschreven door sommatie van de beide 

interakties. Voor de hamiltoniaan die de totale interaktie beschrijft volgt dan: 
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(II.30) 

Waar de Zeeman-opsplitsing beschreven kan worden door de interaktie tussen de 

kernspin en een magneetveld (zie §II.3), zo kan de quadrupooi-opsplitsing worden 

beschreven door een interaktie tussen het quadrupoolmoment van een kern met een 

elektrische veldgradiënt [32]. Het quadrupoolmoment is het gevolg van een niet 

perfekt symmetrische ladingsverdeling. Het is een tensorgrootheid waarvan de 

sterkte eQ wordt berekend ten opzichte van de as evenwijdig met de verwachtingB

waarde van de kernspin ( 1 ) . Als () de hoek is tussen r en ( T ) dan volgt: 

eQ = J dr·p(r)·r2·(3·cos2()-1) 
kern 

(I1.31) 

De interaktie tussen dit quadrupoolmoment en een elektrische veldgradiënt, Vkb ter 

plaatse van de kern wordt beschreven door de hamiltoniaan J{Q [30]: 

2 2 2 
J{Q = e2 q Q { 3Iz· + TJ(I.· + L·)- I(l- 1H (11.32) 

4I(21-1) 

Hierin is 1J de asymmetrie parameter van de elektrische veldgradiënt, 

TJ=(Vxx-Vyy)/Vzz· De oriëntatie van de coördinaatassen (x',y',z') is evenwijdig 

gekozen met de hoofdrichtingen van de gradiënt-tensor V kl· De keuze wordt 

bepaald door I V xx I :5 I V yy I :5 I V zz I , dus 0 :5 11 :5 1. De sterkte van de elektrische 

veldgradiënt V zz is eq, I+· en L · zijn ladderoperatoren welke betrekking hebben op 

het kernspinmoment [32]. In het geval van een axiale elektrische veldgradiënt is 1J=0 

en is het energiespektrum uit te drukken in het magnetische quanturngetal m: 

Eax(m) = 3 e2 g Q {m2- I(I + 1)/3~ = ~ {m2 - 1(1 + 1)/3~ (11.33) 

4I(2I-1) 2 

Net als bij de Zeeman-opsplitsing geldt hier de selektieregel voor elektromagneti

sche overgangen l1m=±1, zodat de overgangsfrequenties tussen twee energieniveau's 

worden gegeven door: 

(11.34) 
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Kern I "(/27r Q abundantie 

(MHz/T) 1028m2 

59co 7/2 10,054 +0,40 100,00% 

63cu 3/2 11,284 -o,211 69,17% 

65cu 3/2 12,089 -ü,195 30,83% 

105pd 5/2 1,948 -o,8 22,23% 

TABEL II.l: De lcern&pin I, de gyromagneti&che verhouding 'Y en 

het qu.adrupoolmoment Q van cobalt, koper en palladium [ .97]. 

Enkele gegevens met betrekking tot de energie-opsplitsing van cobalt, koper 

en palladium zijn in tabel 11.1 vermeld. Uit de tabel volgt dat de gyromagnetische 

verhouding van cobalt ongeveer vijf maal, en die van koper ongeveer zes maal, zo 

groot is als de gyromagnetische verhouding van palladium. Het quadrupoolmoment 

van cobalt is een faktor twee kleiner dan dat van palladium; het quadrupoolmoment 

van koper is een faktor vier kleiner dan dat van palladium. Voor de cobalt-palla

dium multilagen houdt dit bijvoorbeeld in dat bij eenzelfde veldsterkte de 

Zeeman-wisselwerking bij cobalt vijf maal zo sterk is als bij palladium, terwijl bij 

eenzelfde elektrische veldgradiënt de wisselwerkingsenergie van palladium twee 

maal die van cobalt is. 

Bij de quadrupooi-opsplitsing hebben we te maken met meerdere frequenties, 

welke op gelijke afstand vq van elkaar liggen. De resonantiefrequenties behorende bij 

de overgangen I m ) +-i ( m + 1 I en I -m ) +-i ( -m - 1 I zijn hetzelfde. In het 

geval van een cobalt-kern (I = 7 /2) zijn er vier energieniveau'& (zie figuur 11.6), in 

het geval van koper (I = 3 /2) zijn er twee energieniveau's en in het geval van 

palladium (I = 5 /2) drie. De in figuur 11.6 weergegeven vorm van het quadrupooi

spektrum treedt alleen op bij axiaalsymmetrische elektrische veldgradiënten. Dit 

houdt in dat de kernspin T in het vlak loodrecht op de z-richting geen voorkeur 

heeft voor een bepaalde richting (V xx = V yy ). Zo'n symmetrie treedt alleen op 

wanneer de omgeving van de kern een symmetrie-as bezit die meer dan tweetallig is 

[32]. Voorbeelden van roosters met dergelijke symmetrie zijn alle roosters met 

minimaal orthorombische symmetrie. In kubische of bolsymmetrische omgevingen is 

de symmetrie zelfs zodanig dat er geen quadrupooi-wisselwerking optreedt. De 

frequentiespektra van koper, palladium en F.C.C.-cobalt vertonen vanwege de 

bovengenoemde reden geen quadrupool-opsplitsing. Het frequentiespektrum van 
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H.C.P.-cobalt wordt wel door de quadrupooi-opsplitsing beïnvloed. 

eq =0 eq *0 
·.m=!7/2 

I 

1 I 
I aE_= 3-h·Vq 

I 
I m=:! 5/2 

ontaarding 8 ~--,, 
•E i 2-h~q 

' \ ,m=:t 3/2 

\ 
\m=!1/2 

aE = 1-h-vq 
i 

FIGUUR ll.6: Op1plitsing van een energieniveau van een kern met 

1pin I = 7 /~ onder invloed van een aziaal 1ymmetrische elektrische 

veldgradiënt met sterkte eq (quadrupool-op1pliüing). 

E 

In bulk cobalt, dat ten dele uit F.C.C.- en ten dele uit H.C.P.-cobalt bestaat, 

is er sprake van een sterk hyperfijnveld in combinatie met een relatief zwakke 

elektrische veldgradiënt. De quadrupooi-interaktie ten gevolge van deze elektrische 

veldgradiënt wordt daarom verwaarloosd. Het is echter de vraag of dit bij 

multilagen is toegestaan, want in de multilagen kan de ladingsverdeling rondom de 

atomen aan het grensvlak met koper of palladium sterker asymmetrisch zijn dan in 

de "bulk" het geval is. Hierdoor ontstaan mogelijk ook elektrische veldgradiënten, 

waardoor er toch een quadrupool~ffekt tevoorschijn komt. Indien de bijdrage van 

de grensvlak-atomen aan het frequentiespektrum apart is te onderscheiden van de 

bijdrage van de atomen die zich niet in het grensvlak bevinden, is het storend effekt 

van een eventuele quadrupooi-opsplitsing minimaal. In de praktijk blijkt de 

quadrupooi-opsplitsing te klein te zijn om direkt te worden waargenomen. Er wordt 

alleen een verbreedde lijn waargenomen die van de richting van de magnetisatie 

afhangt. Voor de grootte van de quadrupool-opspliting in H.C.P.-cobalt worden in 

de literatuur waarden tussen 190 kHz en 250 kHz gerapporteerd [38,39,40]. Bij de 

interpretatie van de resultaten van de aan multilagen uitgevoerde experimenten 

nemen we aan dat de quadrupooi-opsplitsing veel kleiner is dan de Zeeman-
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opsplitsing; we doen net of er alleen sprake is van de Zeeman-opsplitsing. Voor een 

berekening van het energie-eigenwaarden spektrum van de totale hamiltoniaan 

wordt verwezen naar de literatuur [28,41]. 

§11.6 HET HYPERFUNVELD 

Het lokale magneetveld ter plaatse van een kern, R lok, is opgebouwd uit een 

aantal bijdragen [42,43]. Naast een eventueel aanwezig extern magneetveld, Rex, 
bevat R lok ook nog het demagnetiserend veld -J.L0N~e, het Lorentz-veld J.Lo~e+ R ', 
en het zogenaamde hyperfijnveld R hf· In dit geval hebben we met de elektronen

magnetisatie, ~e, te maken in tegenstelling tot de kernmagnetisatie, ~, die we al 

eerder tegen zijn gekomen. In formule wordt de opbouw van het lokale magneetveld: 

(II.35) 

Het demagnetiserend veld is alleen afuankelijk van de vorm van het preparaat. Voor 

een multilaag, die als een vlakke plaat beschouwd wordt, is de demagnetiserende 

faktor N gelijk aan nul wanneer de magnetisatie parallel staat aan de plaat, en 

gelijk aan één wanneer de magnetisatie loodrecht op de plaat staat [13). Het 

min-teken geeft aan dat het demagnetiserende veld tegen het externe veld in staat. 

Het Lorentz-veld heeft dezelfde richting als het externe veld. R' is een klein residu 

van het Lorentz-veld dat alleen voor niet kubische strukturen ongelijk is aan nul. 

Voor hexagonale strukturen is de grootte van R' slechts in de orde van één promille 

van J.Lo~, zodat we R' kunnen verwaarlozen [43]. In de literatuur [42,43] wordt het 

Lorentz-veld ook vaak ondergebracht bij het hyperfijnveld. 

Het hyperfijnveld is kenmerkend voor ferromagnetische stoffen. Eén van de 

eigenschappen van een ferromagneet is namelijk de aanwezigheid van een sterk 

intern magneetveld, zelfs wanneer er geen extern magneetveld is aangelegd. Dit 

interne veld is een gevolg van het coöperatieve gedrag van de elektronspins en is de 

belangrijkste oorzaak van het hyperfijnveld R hf· Het hyperfijnveld kan opgebouwd 

worden gedacht uit een aantal bijdragen [35,42,43]: 

(11.36) 

Het atomaire magneetveld, Ra, is opgebouwd uit het dipoolveld van de 3d-elek

tronen van het betreffende atoom en uit de baanbijdrage ten gevolge van het netto 
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"unquenched" baanimpulsmoment van de ad-elektronen. Het dipoolveld van het 

betreffende atoom betreft alleen de onafgepaarde elektronspins. De hoekafhanke

lijkheid van deze bijdrage wordt bepaald door de symmetrie van de omgeving en de 

deformatie van de ad-golffunkties door die omgeving. In het geval van kubische 

symmetrie is de dipoolbijdrage nul, maar in hexagonaal cobalt met de magnetisatie 

langs de c-as is er een dipoolbijdrage mogelijk welke hoekafhankelijk is (as]. De 

dipoolterm voor hexagonale strukturen kan worden berekend uit de hexagonale 

potentiaal en het configuratieschema. De cobalt atomen aan het grensvlak met 

koper of palladium leveren mogelijk ook een bijdrage aan het dipoolveld, vanwege 

de verbroken symmetrie aan het grensvlak. De baanbijdrage wordt veroorzaakt door 

het baanimpulsmoment van de elektronen in de gedeeltelijk gevulde ad-schil. Deze 

baanbijdrage kan worden berekend uit de potentiaal en de spektroscopische 

struktuur van een element. Net als de dipoolterm kan de baan bijdrage in principe 

anisotroop zijn, zodat 1t a mogelijk bijdraagt tot hyperfijnveld-anisotropie. In 

paragraaf 11.10 wordt hier nader op ingegeaan. 

Het core magneetveld, 1t c' omvat de Fermi contactbijdragen van de ls-, de 2s

en de as-elektronen, ten gevolge van het optreden van exchangepolarisatie tussen 

deze s-elektronen en de onafgepaarde ad-elektronen. De contactterm lf 45 is 

afkomstig van de 4s geleidingselektronen. Deze elektronen vertonen, net als de ls-, 

de 2s- en de 3s-elektronen bij het core magneetveld, een wisselwerking met de ad

elektronen waardoor er polarisatie van de s-golffunkties optreedt. Anderzijds treedt 

er nog hybridisatie op, wat hier betekent dat de 4s-golffunkties gedeeltelijk mengen 

met de ad-golffunkties. 

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat het magneetveld ter plaatse 

van een kern wordt veroorzaakt en beïnvloed door een tiental faktoren, waarbij het 

gedrag van de ad-elektronen een belangrijke rol speelt. De contactinteraktie tussen 

de 3d- en de s-elektronen speelt zowel bij het core magneetveld lf c als bij lf 45 een 

rol. Deze twee termen leveren de voornaamste bijdrage tot het hyperfijnveld, zodat 

het de moeite waard is om er nader op in te gaan. 

De contactinteraktie hangt direkt samen met de overlap van de elektronen

golffunkties. Bij co balt (atoomnummer 27) wordt de elektronenconfiguratie van de 

grondtoestand gegeven door: 

Alle vier de s-schillen en de twee p-schillen zijn volledig gevuld. In het ideale geval 

geven deze schillen dus geen bijdrage tot het magneetveld ter plaatse van de kern. 
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Voor een volledig gevulde schil is het elektronen-spin moment nul. Voor de 

bezetting van de 3d-schillen vinden we [44]: 

l ! l ! l l l 
3dxy 3dxz 3dyz ~ JPx -y 2 

De drie onafgepaarde elektronen in de 3d-schil geven aanleiding tot een magnetisch 

elektronmoment ï1 e en een elektronspin ~. De bijdrage aan "B c en "B 45 is het 

gevolg van contactinteraktie tussen de s-elektronen en de 3d-elektronen. Door de 

exchange-overlap van de s-golffunkties en de 3d-golffunkties worden de s-golffunk

ties iets verschoven; dit is de exchangepolarisatie. De grootte van de verschuiving is 

voor de situatie dat de elektronspin van het s-elektron parallel staat aan die van de 

3d-elektronen anders dan voor de situatie dat de elektronspin van het s-elektron 

antiparallel staat aan die van de 3d-elektronen [44). Hoewel het verschil in 

vervorming tussen de golffunkties van s-elektronen uit dezelfde schil maar zeer klein 

is, veroorzaakt deze vervorming een sterk magneetveld ter plaatse van de kern, 

omdat de kans om een s-elektron op de kern aan te treffen ongelijk is aan nul. De 

exchangepolarisatie van de 4s-elektronen door de 3d-elektronen wordt gegeven 

door: 
~ 2 ...... 
n 4s "' -J.LB • I W ( 0) I · n · P (11.37) 

2 
Hierin is J.LB het Bohr-magneton, I w(o) I de gemiddelde kansdichtheid om een 4s 

geleidingselektron op de kern aan te treffen, n het aantal geleidingselektronen per 

atoom en p de polarisatie van de geleidingselektronen. De hybridisatie heeft tot 

gevolg dat de 4s golffunkties gedeeltelijk in de 3d-band bijmengen. Hierdoor 

verandert de polarisatie enigzins. Toevoegen van het effekt van hybridisatie levert 

[43]: 

(11.38a) 

waarin 
N ___,. - 2 
p= p +2·S·a/n (11.38b) 

Hierin is p de effektieve polarisatie, S de gemiddelde spin per atoom en a2 de 

gemiddelde hoeveelheid 4s-golffunktie die in de 3d-band is bijgemengd. Omdat de 

g-waarde voor een elektron negatief is hebben zowel p als S een negatieve waarde, 

zodat "B 45 een positieve bijdrage tot "B hf heeft. Enkele experimentele en 

theoretische gegevens die betrekking hebben op de contactinteraktie tussen de 

s-elektronen en de 3d-elektronen zijn weergegeven in tabel 11.2. In deze tabel komt 
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de getalwaarde x voor, welke de verschillende bijdragen tot de contact-term van de 

twee elektronen in een s-schil tot uitdrukking brengt. x wordt uitgedrukt in atomie 

units. De uitdrukking voor x luidt: 

(11.39) 

waarin e het aantal onafgepaarde elektronen, voor cobalt zijn dat er drie, weergeeft. 

De elektron-spin dichtheid van s-elektronen ter plaatse van de kern wordt verdis-
2 

conteerd door p = I '111(0)1 . De waarde van x kan worden omgerekend naar een 

waarde voor het contactveld [45) via vergelijking (II.40). 

experimenteel theorie 

X (a.u.) -1,8 -o,61 

Bcontact(T) -21,0 -7,7 

Xos-35J -3,62 

B< 15-35) -45,7 

Xos-45J -o,61 

Bn5-45J -7,7 

schil ns bijdrage Xn5 tot Xtot bijdrage B05 tot Btot 

1s -o,15 -1,9 

2s -8,77 -110,7 

3s +5,30 +66,9 

4s +3,01 +38,0 

totaal -o,61 -7,7 

TABEL 11.!: Enkele theoreti.!che en ezperimentele waarden voor de 

contactbijdrage ten gevolge van polari.!atie van de I-elektronen in 

cobalt {.15}. Met het 1ub1cript {11-91} wordt de contactbijdrage van 

de Ja-, de ~~- en de 96-elelctronen tot de gegeven grootheid bedoeld. 
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"Ir con = x . e . 4.21 (11.40) 

Met behulp van deze formule is in tabel 11.2 de bijdrage van Bns tot Btot bepaald. 

Wanneer de afzonderlijke bijdrage van de elektronen in de 4s-schil aan het contact

veld beschouwd wordt, dan blijkt inderdaad dat de bijdrage van het elektron met 

majority-spin (spin up, evenwijdig aan de 3d-spin) anders is dan die van het 

elektron met minority-spin (spin down, antiparallel aan de 3d-spin). Watsonet al. 

[45] vinden voor cobalt een 4s majority-spinbijdrage van +195,1 Tesla en een 4s 

minority-spinbijdrage van -157,4 Tesla. Netto wordt dus een bijdrage van +37,7 

Tesla aan "Ir 45 gevonden. Verder valt op dat de bijdragen van de ls- en de 2s-schil 

negatief zijn, terwijl de bijdragen van de 3s- en de 4s-schil positief zijn. Dit kan 

worden verklaard uit het feit dat de ls- en de 2s-schil binnen de 3d-schilliggen. De 

majority-spins worden hierdoor naar buiten getrokken (attraktieve interaktie voor 

spins parallel aan de onafgepaarde 3d-spins ). Beschouwen we het verschil tussen 

majority-spins en minority-spins dan blijft er voor de Is-schil en de 2s-schil een 

negatieve bijdrage ter plekke van de kern over. De 3s-schil heeft een grote overlap 

met de 3d-schil. Watson vindt een positieve bijdrage van de 3s-schil aan het 

magneetveld ter plaatse van de kern, wat erop duidt dat de 3s-schil evenals de 

4s-schil netto buiten de 3d-schilligt. 

De contactinteraktie van de 4s-elektronen compenseert een groot deel van het 

contactveld van de ls-3s elektronen. Vergelijking met de experimenteel bepaalde 

waarde voor cobalt laat zien dat de berekende waarde van het contactveld voor de 

ls-3s elektronen te laag ligt, en voor de ls-4s elektronen te hoog. Een tweetal 

mogelijke oorzaken voor het verschil tussen experiment en theorie worden door 

Watson genoemd. Allereerst komen naast de grondconfiguratie [Ar]3d74s2 van cobalt 

ook de configuraties [Ar]3d8sst en [Ar]3d84d1 voor. Bij de laatste twee configuraties 

zijn de spindichtheden lager dan voor de grondtoestand het geval is. De contactterm 

die verkregen wordt voor een mix van deze configuraties is dan ook lager dan op 

grond van 100% grondconfiguratie verwacht zou worden. Beschouwen we verder de 

4s-elektronen als geleidingselektrenen die zich vrij door het metaal kunnen bewegen 

dan volgt uit bandberekeningen dat er netto één elektron per atoom aan de 

4s-geleidingsband bijdraagt. Ook hierdoor wordt de contactbijdrage van de 

4s-elektronen aan het contactveld verlaagd. 

De richting van de contactbijdrage van een s-elektron is parallel aan de spin 

van dat elektron. De koppelingscanstante is vanwege de bolsymmetrie van de 

s-golffunkties richtingsonafhankelijk. De contactbijdragen in "Ir c en in "Ir 45 zijn 

derhalve isotroop. Het totale contactveld is de som van de positieve bijdragen van 
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de s-elektronen met majority-spin en de negatieve bijdragen van de s-elektronen 

met minority-spin. Ter plaatse van de kern ontstaat op deze wijze een totaal 

contactveld dat antiparallel staat aan de spin van de ongepaarde 3d-elektronen [45]. 

Voor een verzameling atomen staat de contactbijdrage aan het hyperfijnveld dan 

ook antiparallel aan de elektronenmagnetisatie Ue· 
In tabel 11.3 vatten we alle termen welke bijdragen tot het lokale magneetveld 

~lok samen. Met behulp van de literatuur is voor H.C.P .-co balt een schatting 

gemaakt van de grootte-orde van elke bijdrage. 

extern magneetveld : -
demagnetiserend veld : -
Lorentz-veld : 0,6 

core magneetveld Be : 

polarisatie : -12,8 

menging : 

4s contact magneetveld : 

polarisatie : +4,0 

menging : +13,7 

atomair magneetveld Ba : 

dipoolbijdrage : +8,1 

baanbijdrage : +8,3 

totaal : +21,9 

TABEL ll.3: Samenvatting van de opbouw van het magneetveld 

ter plaatle van een kern voor H.C.P.-cobalt. Er i$ een $Chatting 

gegeven voor de grootte van de diver$e bijdragen op grond van het 

Van Vleck model {42,49]. Merk op dat het teken van het hyperfijn

veld hier po$itief i$ genomen. Dit ü zo in de betreffende literatuur 

gedaan. Daar u echter geen verband gelegd tunen het hyperfijnveld 

en de richting van de magneti$atie. 

Voor F.C.C.-cobalt middelt de dipoolbijdrage uit tot nul. Het Lorentz-veld voor 
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F.C.C.-cobalt wijkt nog geen promille af van dat voor H.C.P .-cobalt. De contact

bijdrage van de 4s-elektronen is voor F.C.C.- en H.C.P.-cobalt ruwweg hetzelfde. 

Ook voor de binnenste s-elektronen moet de contactbijdrage voor F.C.C.- en 

H.C.P.-cobalt ruwweg hetzelfde zijn, alhoewel er kleine verschillen kunnen zijn in 

de bijdragen uit elke schil. Indien de dipoolbijdrage voor F.C.C.-cobalt nul wordt 

gesteld houden we een hyperfijnveld van 13,8 Tesla over. Nemen we de baanbijdrage 

van F.C.C.-cobalt gelijk aan 6,0 Tesla [43], dan blijft er nog slechts een hyperfijn

veld van 11,5 Tesla over. N.M.R.-experimenten leveren voor het hyperfijnveld van 

H.C.P.-cobalt waarden tussen 22,1 Tesla en 22,8 Tesla op [40], en voor het hyper

fijnveld van F.C.C.-cobalt waarden tussen 21,2 Tesla en 21,75 Tesla [39,42,46,47]. 

Het verschil tussen de gevonden experimentele waarden voor het hyperfijnveld en de 

schatting daarvan is voor F.C.C.-cobalt in de orde van 10 Tesla. Voor H.C.P .-co balt 

is er echter goede overeenstemming. Het feit dat het experimenteel bepaalde 

hyperfijnveld van F.C.C.-cobalt slechts weinig afwijkt van dat van H.C.P.-cobalt 

kan er een aanwijzing voor zijn dat de dipoolbijdrage in het model van Marshall (43] 

zwaar overschat wordt. Portis et al. (42] brengen de dipoolbijdrage voor een 

belangrijk deel, 8,0 Tesla, onder bij de mengbijdrage van het 4s contactmagneet

veld. De dipoolbijdrage stellen ze gelijk aan nul. Daarmee is dan ook de afwijking 

tussen de theoretische schatting voor het hyperfijnveld van F.C.C.-cobalt en de 

experimenteel bepaalde waarde voor een belangrijk deel verklaard. Voor F.C.C.

cobalt wordt nu theoretisch een hyperfijnveld van 19,5 Tesla gevonden en voor 

H.C.P.-cobalt een hyperfijnveld van 21,8 Tesla. Voor F.C.C.-cobalt is er dan ook 

overeenstemming tussen de theoretische en de experimentele waarde van het hyper

fijnveld. Op grond van de hierboven genoemde schattingen is niet goed te verklaren 

waarom F.C.C.-cobalt en H.C.P .-co balt een verschil in hyperfijnveld vertonen. 

Tevens zijn de hyperfijnvelden, welke optreden bij kernen met aangrenzend andere 

atomen, niet volledig theoretisch te verklaren. Ons begrip van de verschijnselen die 

een rol spelen bij het ontstaan van de hyperfijnvelden is derhalve nog ver van volle

dig. Er zijn echter een aantal verschijnselen die erop duiden dat de grootte van het 

hyperfijnveld samenhangt met de onderlinge afstand tussen de atomen in een stof. 

Uit onderzoek gedaan door Koi et al. [48] is gevonden dat het hyperfijnveld 

van F.C.C.-cobalt stijgt met toenemende druk. Ook bij H.C.P.-cobalt treedt een 

toename van het hyperfijnveld op bij toenemende druk. Janak [49] laat zien dat uit 

energiebandberekeningen volgt dat het netto spinmoment van de 3d-elektronen 

afneemt bij toenemende druk, zodat magnetisch moment per atoom afneemt. Een 

ander gevolg van de afname van het netto spinmoment van de 3d-elektronen is de 

afname van de exchangepolarisatie van de care-elektronen. Het gevolg daarvan is 
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dat het netto spinmoment van de care-elektronen ter plaatse van de kern afneemt. 

De core bijdrage aan het hyperfijnveld neemt hierdoor af bij toenemende druk. Er 

treedt echter ook nog een ander verschijnsel op. Samendrukking van het cabaltroos

ter heeft tot gevolg dat de 4s-geleidings-elektronen worden gedwongen dichter bij de 

kern te bewegen. Het gevolg daarvan is dat de bijdrage van de 4s-elektronen tot het 

veld ter plaatse van de kern toeneemt bij toenemende druk. Volgens Janak is de 

toename van de 4s-bijdrage tot het hyperfijnveld bij cabalt sterker dan de afname 

van de corebijdrage, zodat het hyperfijnveld netto in grootte toeneemt indien druk 

op het cabaltrooster wordt uitgeoefend. Omgekeerd betekent dit dat het hyperfijn

veld daalt en het magnetisch moment toeneemt indien het rooster wordt opgerekt. 

Bij metingen van de grootte van het hyperfijnveld van B.C.C.-cobalt, dat een 

minder compacte struktuur bezit dan F.C.C.-cobalt, vinden Riedi et al. [47] een 

kleiner hyperfijnveld dan dat van F.C.C.-cobalt. Het magnetisch moment van 

B.C.C.-cobalt blijkt ook kleiner te zijn dan dat van F.C.C.-cobalt. Vergelijking van 

de verhouding tussen het hyperfijnveld en het magnetisch moment van B.C.C.

cobalt met die van F.C.C.-cobalt laat zien dat beide verhoudingen ongeveer gelijk 

zijn. Dit zou er op kunnen wijzen dat de daling van het hyperfijnveld wordt 

veroorzaakt door een daling van het magnetisch moment, ten gevolge van een 

toename van de afstand tussen de cabalt atomen. Dit is ook door anderen 

waargenomen [50,51]. 

Er blijken verschillen op te treden tussen verschillende soorten ferromagneten 

voor wat de drukafhankelijkheid van het hyperfijnveld betreft. Janak maakt onder

scheid tussen sterke ferromagneten, zoals cabalt en nikkel, en zwakke ferromag

neten, wals ijzer. In het geval van sterke ferromagneten speelt de bijdrage van de 

4s-elektronen een grotere rol dan die van de care-elektronen. Bij zwakke ferro

magneten is het juist omgekeerd. Janak [49] verklaart het verschil uit het feit dat 

een sterke ferromagneet een gevulde majority-spin 3d-band heeft, waarvan de 

bezetting niet verandert onder invloed van de druk. De afname van het magnetisch 

moment per atoom wordt verklaard uit een toenemende bezetting van de minority

spin 3d-band, ten gevolge van s-+d conversie. In zwakke ferromagneten neemt het 

netto magnetische moment per atoom af ten gevolge van conversie van 3d-elek

tronen met majority-spin in s-p of cl-elektronen met minority-spin. De bezetting 

van de majority-spin d-<>rbitals is bij zwakke ferromagneten dus niet drukonaf

hankelijk. Een toename van de elektronen met minority-spin gaat hier in tegen

stelling tot wat bij sterke ferromagneten het geval is, gepaard met een afname van 

het aantal elektronen met majority-spin. Het gevolg daarvan is dat de exchange

polarisatie in zwakke ferromagneten sterker van de druk afhangt dan in sterke 
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ferromagneten, zodat de drukafhankelijkheid van de bijdrage van de care-elektronen 

aan het hyperfijnveld sterker is bij zwakke ferromagneten. Dit effekt kan dan de 

drukafhankelijke bijdrage van de 4s-elektronen overheersen. 

§ll.7 STAPELFOUTEN 

In de resonantiespektra van cobalt komen frequenties voor die tussen die van 

puur F.C.C.-<:obalt en puur H.C.P .-<:obalt in liggen [39,40]. Dit verschijnsel is te 

verklaren door aan te nemen dat in het cabaltrooster strukturen voorkomen waarbij 

de afstand tussen de atomen anders is dan bij F.C.C.- of H.C.P.-<:obalt het geval is. 

FCC =abcabc.. ~HCP=abab .. 

FIGUUR 11.7: F.C.C.-1truktuur (ABCABCABC .. ) en H.C.P.-1truktuur (ABABAB .. ) 

Een mogelijkheid is het optreden van roosterfouten in een bepaalde roosterstruk

tuur. Roosterfouten kunnen zich via een aantal mechanismen vormen. Verschij

ningsvormen van (fysische) roosterfouten zijn onder andere puntfouten, dislokaties 

en stapelfouten. Uitgaande van de pure F.C.C.-struktuur waarbij de vlakvolgorde 

ABCABCABC ... is [52] kunnen stapelfouten op een drietal wijzen worden voorge

steld [53]. (1) Door het wegnemen van een laag en het sluiten van het gat ontstaat 

ABCAB~CABC waarbij de positie waar de fout optreedt onderstreept is. In dit 

geval wordt gesproken van een intrinsieke fout. (2) Door het toevoegen van een laag 

ontstaat ABCABACABCABC ... , een extrinsieke fout. (3) Door twinning ontstaat 

ABCABCBACBA ... , waarbij de laagvolgorde plotseling is omgedraaid. Bij alle drie 

de typen stapelfouten ontstaan lokaal H.C.P.-achtige strukturen, zodat de 

cia-verhouding (dit is de lengte van de c-as in verhouding tot de lengte van de 

a-as) anders is dan bij de pure F.C.C.-struktuur het geval is. Vanwege het feit dat 



-38-

de stapelfouten uit de F.C.C.-struktuur voortkomen zal de cia-verhouding ook niet 

exact gelijk zijn aan die van de H.C.P .-struktuur. Tothet al. [53] nemen aan dat de 

grootte van het hyperfijnveld op eenvoudige wijze samenhangt met de cia-verhou

ding van het cobalt. Met behulp van de afwijkende cia-verhouding en de relatieve 

inwendige energie van het rooster met stapelfout ten opzichte van het F.C.C.

rooster, is de frequentieafwijking van de stapelfout ten opzichte van de F.C.C.

resonantiefrequentie te berekenen [53]. De op deze wijze verkregen theoretische 

resultaten blijken voor cobalt overeen te komen met de experimentele gegevens. De 

meeste experimentele gegevens kon Toth dan ook verklaren met zijn model. Eén 

hyperfijnveldwaarde van 22,18 Tesla konTothechter niet verklaren. 

Toth is in zijn model uitgegaan van stapelfouten in de F.C.C.-struktuur. De 

waarde van 22.18 Tesla ligt echter zeer dicht in de buurt van de waarde van het 

hyperfijnveld in H.C.P.-cobalt. Mogelijk is deze waarde wel te verklaren door aan 

te nemen dat het een stapelfout in H.C.P.-cobalt is. Enkele resultaten van in de 

literatuur gegeven waarden voor het hyperfijnveld worden weergegeven in tabel II.4 

op de volgende pagina. De resultaten van Fekete zijn bepaald met behulp van 

metingen aan een preparaat in een homogeen magneetveld. De andere resultaten 

zijn uit zogenaamde nulveld metingen bepaald. Dat wil zeggen dat er geen 

hoofdveld aanwezig is, maar alleen een rf-veld. 
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referentie Bbf Bbf Bhf T opmerkingen 

F.C.C. 
stapel-

H.C.P. (K) 
fouten 

{T) (T) (T) 

Fekete 78 22,60 4,2 isotrope deel 

[38] 22,57 77 isotrope deel 

21,99 295 isotrope deel 

Brömer 78 21,19 295 

[39] 21,29 295 domeinw .zijde 

+quadrup.opsp 

21,98 295 domein w .een tr 

21,43 295 stapelfout 

21,58 295 stapelfout 

21,72 295 stapelfout 

22,05 295 stapelfout 

22,23 295 stapelfout 

Kawakami 72 21,77 4,2 domeinw .zijde 

[40] 22,57 4,2 domeinw.centr 

21,50 22,30 4,2 isotrope deel 

21,29 290 domeinw .zijde 

21,98 290 domeinw.centr 

Portis 60 21,60 0 [42] 

Gossard 59 21,20 295 [46] 

Bessmertnyi 21,62 4,2 

1978 21,57 77 

[51] 21,21 298 

Toth 63 21,20 21,98 295 

[53] 21,43 295 FCC-stapelf. 

21,58 295 extr .stapelf. 

21,72 295 in tr .stapelf. 

22,18 295 HCP-stapelf. 

TABEL n.o~: Enkele In de literatuur voorkomende waarden van het hyperfijnveld 

voor F. C. C.- en voor H. C.P.-cobalt. Teven6 zijn een aantal hyperfijn veldwaarden 

die mogelijk het gevolg zijn van 6tapelfouten weergegeven. 
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§ll.8 ENHANCEMENT 

Bij de presentatie van de eerste N.M.R.-metingen aan 59Co maakten Portisen 

Gossard al melding van een versterking van het radiofrequente (rf)-iiignaal 

afkomstig van het preparaat [42,46]. De intensiteit van de respons blijkt veel groter 

te zijn (een faktor 100-10.000) dan op basis van het ingestuurde vermogen verwacht 

mag worden. Deze enorme versterking, hier verder enhancement genoemd, vindt zijn 

oorsprong in het feit dat het rf-veld niet alleen de beweging van de kernspins, maar 

ook die van de elektronspins beïnvloedt. De elektronspins worden, net zoals de 

kernspins, door het veld gedwongen te bewegen. Dit heeft tot gevolg dat de resonan

tie van de kernspins niet direkt door het externe rf-veld wordt veroorzaakt, maar 

via de elektronen welke via het hyperfijnveld met de kernspins zijn gekoppeld. Voor 

temperaturen lager dan de Curie-temperatuur, Tc, vindt er in cobalt ferromagneti

sche ordening plaats. Er is sprake van een temperatuurafhankelijke interne magneti

satie, welke gedefinieerd wordt als het netto magnetisch moment per eenheid van 

volume en uitgedrukt wordt in Tesla (Vsjm2). Deze interne magnetisatie wordt 

geschreven als ttoMe, waarin J.Lo=47r· 10-7 Vs/ Am (dit is de definitie van de absolute 

permeabiliteit van vacuüm) en Me de magnetisatievektor is die parallel is gericht 

aan het netto magnetische moment en uitgedrukt wordt in Sl-€enheden (A/m). De 

grootte van Me is in het hele preparaat gelijk, maar de richting verschilt van plaats 

tot plaats. Vanwege long-range magnetische interakties tussen de momenten bevat 

een preparaat gewoonlijk een aantal gebieden met uniforme maar verschillend 

gerichtte magnetisatie, de zogenaamde Weiss-gebieden ook wel domeinen genoemd. 

Tussen deze Weiss-gebieden bevinden zich zogenaamde domeinwanden. In deze 

domeinwanden draait de magnetisatie over een bepaalde hoek zodanig dat ze aan 

beide grensvlakken parallel is gericht aan de lokale magnetisatie in het desbetreffen

de domein. In figuur 11.8 is dit weergegeven. 

FIGUUR 11.8: Domeinvorming in een jerromagneti1che 1toj. 
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De bewegingen die de elektronspins die de enhancement veroorzaken ten 

gevolge van het rf-veld ondergaan zijn onder te verdelen in een tweetal mogelijke 

verschijningsvormen, te weten rotatie van de (domein-)magnetisatie en oscillaties 

van de domeinwand. Beide mechanismen hebben spinoscillaties met een amplitude 

6S tot gevolg, waardoor oscillaties in het hyperfijnveld ontstaan welke gegeven 

worden door: 

óBhr = Bhf · 65/S (11.41) 

Het gevolg van de oscillaties in het hyperfijnveld is een extra rf-stoorveld ter 

plaatse van de kern zodat volgt: 

(11.42) 

waarin de enhancementfaktor TJ de versterking van het rf-veld B1 verdisconteert. De 

enhancementfaktor is van belang voor de pulsafstelling en voor de signaalsterkte. De 

grootte ervan is afhankelijk van diverse faktoren, onder andere van het exakte 

mechanisme zoals de boven genoemde rotatie van de magnetisatie en oscillatie van 

de domeinwanden. 

De rotatie van de magnetisatie is een gevolg van het gedeeltelijk meebewegen 

van de elektronenmagnetisatie in een domein met het rf-veld. Het verschil met de 

situatie voor kernen is dat we hier ver van resonantie zijn ( 'Ye = 28.000 MHz/T). 

Analoog aan de situatie voor de kernen kunnen we voor de elektronen een 

bewegingsvergelijking opstellen. 

(11.43) 

Dit is de Bloeh-vergelijking voor de elektronspins zonder relaxatie. Het effektieve 

veld, ~ eff, dat de elektronen voelen bestaat uit een aantal verschillende bijdragen: 

(11.44) 

Hierin is ~ex het extern aangelegde statische magneetveld. ~ D is het demagnetise

rend veld dat alleen van de vorm van het preparaat afhangt. De richting van ~ D is 

tegengesteld aan de richting van ~ex· Het anisotropieveld is een veld bestaande uit 

magnetostatische, magnet~lastische en magnetokristallijne bijdragen [6]. Dit veld 

is te bepalen door middel van magnetisatiemetingen, torsiemetingen of ferromag-
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netische resonantie. Het anisotropieveld wordt gegeven door [13,16]: 

Ban = -2· K/ M5 (11.45) 

p.0M5 is de verzadingsmagnetisatie; dat is die magnetisatie die optreedt als de 

magnetisatievektor in het gehele preparaat langs dezelfde as is gericht door een 

extern magneetveld. Voor bulk-cobalt bedraagt de verzadigingsmagnetisatie bij 4,2 

Kelvin 1, 76 Tesla [4]. K is hier de anisotropieconstante die wordt uitgedrukt in 

Jfm3• Oplossen van de bewegingsvergelijkingen levert omdat we ver van resonantie 

zijn een rotatie rond de z-as (dit is de richting van Rex) op met een amplitude [28]: 

(11.46) 

Hierin is het demagnetiserend veld verwaarloosd. De resonantiefrequentie, fres' is 

afhankelijk van de oriëntatie van het anisotropieveld ten opzichte van het externe 

veld. Bij de multilagen waaraan is gemeten staat het anisotropieveld loodrecht op 

de laag. Voor twee extremen, te weten 'B ex loodrecht op de laag en 'B ex evenwijdig 

aan de laag vinden we (Bex > Ban): 

(11.4 7) 

De magnetisatie in een domein wordt homogeen verondersteld, zodat óM./M5 = 
êS/S. Dan volgt met behulp van de vergelijkingen (11.41), (11.42), (11.46) en (11.47): 

Tf11 = Bhf/ Bex (11.48) 

Met behulp van de bovenstaande formules is enhancement-correctie mogelijk voor 

die enhancement die het gevolg is van rotatie van de magnetisatie. De gevonden 

waarden voor Tft 1 en TfJ. zijn veldafhankelijk; daarnaast zijn ze via het hyperfijnveld 

ook nog afhankelijk van de frequentie (zie vergelijking 11.41 ). De bovenstaande 

redenering blijft ook geldig indien het ferromagnetische materiaal niet homogeen 

gemagnetiseerd is, zodat er domeinen ontstaan. Het effektieve veld dat de (kern)

spins in de verschillende domeinen "voelen" is dan echter niet éénduidig bepaald, 

zodat een schatting van TJ moeilijk is te maken. In het algemeen geldt wel dat TJ 

toeneemt als Bex afneemt [42]. 
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De domeinwanden, welke zich tussen de Weissgebiedjes bevinden, geven ook 

aanleiding tot enhancement, omdat ze onder invloed van een rf-veld gaan bewegen 

rondom hun evenwichtspositie. Correctie voor deze vorm van enhancement is 

moeilijk omdat de versterking voor een kern afhankelijk is van de plaats van die 

kern in het preparaat. Niet alle kernen bevinden zich in een domeinwand, en 

bovendien is de exacte positie van een kern in de domeinwand van invloed op TJ. In 

de literatuur [39,40,42,54] komt de afhankelijkheid van de resonantie van de positie 

van een kern in een domeinwand ook naar voren. Twee pieken uit het resonantie

spektrum van H.C.P .--<:obalt worden toegeschreven aan respektievelijk kernen in het 

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

quentie is toe te schrijven aan de verdraaiing van de magnetisatie in een domein

wand. Wanneer in een domeinwand de magnetisatie moet draaien over een hoek van 

ongeveer 180 graden dan staat ze in het centrum van de domeinwand loodrecht op 

de magnetisatie aan de grenzen van de domeinwand. Dit heeft dan een andere 

resonantiefrequentie tot gevolg. Om een schatting te maken van de grootte van de 

enhancementfaktor ten gevolge van domeinwandoscillaties onder invloed van een 

rf-veld voeren we een eenvoudig model in. We gaan uit van een domeinwand waarin 

de magnetisatie over 180 graden draait en nemen aan dat de wand een zekere 

traagheid bezit. De richting van het alternerende veld kiezen we evenwijdig aan de 

richting van de magnetisatie in één van de domeinen langs de wand (figuur 11.9). 

{A) DOMEIN 1 WAND DOMEIN2 

1 d j L. 
{B) ®Y 

+'lf/2 

~+!d. L. -'lf/2 

FIGUUR 11.9: {A} Sch.emati6ch bovenaanzicht van een domeinwand 

met 180 graden verdraaiing van de magneti6atie. 

(B} Een model voor de hoekverdraaiing in de wand. 

Voor de vorm van de wand nemen we aan dat de spins draaien rond een as in het 

yz-vlak. De verdraaiing van de spins rond de as wordt aangegeven met de hoek f/J, 

waarbij f/J zodanig is gedefinieerd dat f/>=0 in het midden van de wand. df/J/dz wordt 
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constant genomen over de wand en is gelijk aan 1r/dw· Een verplaatsing van de wand 

over een afstand dz, welke klein is ten opzichte van dw, zal voor een spin in de wand 

een verdraaiing 6S geven waarvoor geldt: 

(11.49) 

We nemen aan dat de wandbeweging kan worden beschreven met de bewegings

vergelijking voor een gedempte Newtonse beweging. De maximale kracht die de 

oscillerende wand per eenheid van oppervlak ondervindt ten gevolge van het 

oscillerende magneet veld 2 · B 1• eü.ot bedraagt dan 2 · M5 • B 1• eü.ot (voor een 90 graden 

wand is de maximale kracht per oppervlakte eenheid gelijk aan J2· M5 • B1• eü.ot). 

Merk op dat hier gebruik is gemaakt van de complexe schrijfwijze voor de 

beschrijving van het rf-veld. De bewegingsvergelijking voor de wand luidt nu: 

(11.50) 

ffiw is de schijnbare massa van de wand per eenheid van oppervlak; deze is het 

gevolg van de traagheid van de wand. {J is de dempingscoëfficiënt voor de wand

beweging en a(t) is de stijfheidscoëfficiënt voor een parabolische potentiaalkuil (dit 

omdat we de oscillatie van de wand als een harmonische trilling beschouwen). De 

stijfheidscoëfficiënt is tijdsafhankelijk, want de diepte van de potentiaalkuil is 

afhankelijk van de waarde van het oscillerende veld. Bovenstaande vergelijking kan 

worden opgelost via substitutie van z( t )=zo· eüot. De verkregen oplossing luidt dan: 

(11.51) 

Dit is een complexe amplitude welke tijdsafhankelijk is vanwege de coëfficiënt a(t). 

De massa van een domeinwand vindt zijn oorsprong in de impulsmomenten van de 

spins die zich in de wand bevinden. Door een extern magneetveld aan te leggen in 

een richting evenwijdig aan de magnetisatie in één van domeinen langs de wand 

(hier de x-as) wordt de wand naar rechts geduwd en worden de spins gedwongen te 

roteren in de richting van de wijzers van de klok vanaf de negatieve z-as gezien. 

Door de rotatie van de spins in de domeinwand ontstaan vrije magnetische polen 

welke aanleiding geven tot een demagnetiserend veld [13]. Voor de schijnbare massa 

van de wand, ook wel Döringmassa genoemd, is de volgende betrekking geldig [13, 

28,55]: 

(11.52) 
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Invullen van vergelijking (11.52) in vergelijking (11.51) en herschrijven levert: 

z0(t) = (11.53) 

2d 2 . 2d 4 J.l-o'Ye wn(t) - 2w + IJ.l-o'Ye wWfJ 

We voeren nog twee karakteristieke frequenties voor de domeinwandbeweging in: 

en 

1 
Ww,res = 271'·fw,res = (a(t)/ffiw)2 

Ww,rel = 27r·fw,rel = a(t)/(3 

(11.54a) 

(11.54b) 

De eerste frequentie is de resonantiefrequentie van de domeinwand in een (verander

ende) harmonische potentiaal. De tweede frequentie is de zogenaamde wandrelaxatie 

frequentie welke bepaald wordt door de harmonische potentiaalput en de dissipatie

ve verliezen die in de wand optreden. Met de vergelijkingen (II.41), (11.42), (11.49) 

en (II.53) volgt voor de enhancementfaktor: 

'T/osc = (II.55) 

w2
- w~.res·(1 + i·w/ww,rel) 

De resonantiefrequentie en de relaxatiefrequentie hangen af van de parameters a(t), 

ffi5 en (3, welke gerelateerd zijn aan de domeinwand. Aangezien alle domeinwanden 

in het preparaat in wezen uit een set magnetisatievektoren bestaan die over een 

bepaalde hoek draaien, wordt aangenomen dat de parameters a(t), ffi5 en f3 grofweg 

hetzelfde zijn voor alle domeinwanden in het cabalt van het preparaat. De dikte, dw, 

en de oppervlakte energie, Ew, van de domeinwanden worden gegeven door [13,55]: 

(11.56) 

en 

(II.57) 

Hierin is k de constante van Boltzmann, Tc de Curie-temperatuur, a de roostercon

stante en K een magnetische anisotropieconstante. Voor "bulk" cabalt is Tc:::::1400 K 

en a:::::2,507 A. Voor K wordt een waarde van 1,1 MJfm3 als schatting genomen. 

Uitgaande van deze waarden wordt dan gevonden dw:::::12 nm, Ew:::::0,013 Jfm en 

ffiw:::::1,71·10-7 kg/m2. Het tweede deel van vergelijking (11.57) brengt tot 
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uitdrukking dat de wandbeweging in eerste orde benadering is op te vatten als een 

harmonische trilling ten gevolge van een parabolische potentiaal die in de tijd 

varieert. Er wordt aangenomen dat de amplitude van de trilling klein is ten opzichte 

van de dikte van de domeinwand. Chikazumi [13) beschrijft een model waarin de 

dempingseffekten toegeschreven worden aan het ontstaan van wervelstromen in het 

preparaat. Hij laat zien dat de energieverliezen die optreden groter zijn in 

preparaten waarin zich domeinen, en dus ook domeinwanden, bevinden dan in 

homogeen gemagnetiseerde preparaten. Indien de frequentie w groot genoeg is kun

nen we de termen met a(t) en {3 verwaarlozen. Vergelijking (11.55) gaat dan over in: 

1/osc = 7r • 11-o • Ms · Bhf · "Ye 2 (11.58) 

Invullen van alle gegevens voor cabalt (1J.oM5=1,76 T; Bhf::::22,0 T; "Ye::::28.000 

MHz/T) in deze vergelijking levert bij een frequentie f=w/2'11'"=200 MHz een 

enhancementfaktor op van de orde 6·104. Vergelijking van de hierboven gemaakte 

ruwe schatting voor de en~ancementfaktor met een schatting voor 1J met behulp van 

een microscopisch model gebaseerd op de hamiltoniaan [56] levert goede overeen

stemming op. De grootte van de enhancementfaktor hangt af van de oriëntatie van 

het rf-veld ten opzichte van de domeinwanden en van het aantal spins dat zich in 

een domeinwand bevindt. Portis et al. [42) maakten gebruik van een eenvoudig 

model voor een bolvormig preparaat, waarmee een schatting van ongeveer 1200 

werd verkregen voor 1J. 

De aanwezigheid van domeinwanden heeft inhomogeniteiten in het demagneti

serend veld tot gevolg. Namelijk vanwege hun oriëntatie is het demagnetiserend 

veld voor kernen in het centrum van een 180 graden domeinwand gelijk aan nul of 

in elk geval zeer klein. Hierdoor zullen deze kernen een andere resonantiefrequentie 

hebben dan de kernen aan de rand van de domeinwand die wel een demagnetiserend 

veld voelen [38]. Aangezien de magnetisatie in een domeinwand geleidelijk draait 

verandert de grootte van het demagnetiserend veld ook geleidelijk. Het gevolg is dat 

de resonantiefrequentie van de kernen in de domeinwand geleidelijk verandert. Dit 

leidt tot superpositie van een aantal dicht bij elkaar liggende frequenties, zodat een 

verbreedde lijn ontstaat. Omdat de spins in de domeinwand allerlei oriëntaties 

bezitten wordt het N.M.R.-spektrum door al deze richtingsafhankelijke bijdragen 

beïnvloed. Dit heeft tot gevolg dat in niet homogeen gemagnetiseerde preparaten de 

spektra zeer ingewikkeld kunnen worden onder invloed van domeinwand-€nhance-
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ment. Om een indruk te krijgen van de wijze waarop domeinwand-enhancement de 

vorm van de gemeten resonantiespektra beïnvloed kunnen verschillende spektra, 

welke bij verschillende veldsterkten aan eenzelfde preparaat zijn gemeten, met 

elkaar worden vergeleken. 

§ll.9 EXPERIMENTELE BEWIJZEN VOOR DE ENHANCEMENT 

Le Dang et al. [57] hebben, bij een Co86Ti 14 film, de echohoogte van het 

N.M.R.-5ignaal als funktie van de sterkte van het aangelegde magnetische veld 

gemeten. Deze echohoogte hangt direkt samen met de enhancement en blijkt 

evenredig te zijn met 1/Bex, zoals op grond van het model voor enhancement ten 

gevolge van rotatie van de magnetisatie wordt verwacht. Voor een verzadigd 

preparaat van CrBr3 wordt een analoog resultaat gevonden [58]. Beneden de 

verzadigingsmagnetisatie wordt het verband anders omdat nu ook domeinwand

enhancement een rol gaat spelen. Een mooi voorbeeld van de vervorming van het 

spektrum ten gevolge van domeinwand-enhancement wordt gegeven in een artikel 

van Boehner et al. [59]. Dit artikel heeft betrekking op metingen die verricht zijn 

aan een Co3B preparaat bij verschillende exitatiecondities. In alle gevallen was er 

alleen een extern rf-veld aanwezig. Bij een hoog rf-veld blijkt het spin-echo signaal 

afkomstig te zijn van de domeinen en is de breedte van het spektrum 2 Tesla. Bij 

een laag rf-veld is het preparaat niet verzadigd. Er is dan ook sprake van een 

domeinwand signaal. Het spektrum ziet er nu totaal anders uit en is 5 Tesla breed. 

Wanneer verondersteld wordt dat in inhomogeen gemagnetiseerde preparaten een 

grotere variatie in de hyperfijnvelden mogelijk is dan in homogeen gemagnetiseerde 

preparaten kan de grote breedte van het spektrum verklaard worden. 

Een andere manier om te controleren of er sprake is van domeinwand

enhancement is het plaatsen van een DC-puls tussen de eerste rf-puls en de echo 

[60). De DC-puls verplaatst de domeinwanden in het preparaat over een afstand die 

samenhangt met de sterkte van de puls. Wanneer de DC-puls gelijktijdig met de 

tweede rf-puls wordt gegeven treedt er een verlaging van de spin-echo intensiteit 

op. Dit komt omdat hooguit een klein deel van de kernen beide rf-pulsen ondergaat. 

Als de DC-puls voor of na de tweede rf-puls wordt aangeboden is de afname van de 

spin-€cho intensiteit evenredig met het produkt van de DG-veldsterkte en de 

DC-pulsduur. De verplaatsing van de domeinwand heeft nu een verschuiving van de 

resonantiefrequenties van de kernen tot gevolg. 

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat rekening moet worden gehouden met de 
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enhancement, zowel bij beschouwingen over de intensiteit van de spektra als bij de 

discussie over de ligging van de lijnen in de spektra. De invloed van de domeinwand

enhancement kan minimaal gehouden worden door zoveel mogelijk te meten bij 

velden die groter zijn dan de verzadigingsmagnetisatie. 

§11.10 DE HYPERFIJNVELDANISOTROPIE 

In hoofdstuk I is beschreven hoe de voorkeursrichting van de magnetisatie 

afhangt van de dikte van de cobaltlagen. Dit is een gevolg van de magnetische 

anisotropie, die met een eenvoudig model en een anisotropieconstante K kan worden 

beschreven. Er is naast de magnetische anisotropie echter ook nog een andere vorm 

van anisotropie die zijn oorsprong vindt in de atomaire term van het hyperfijnveld 

(zie §11.5), en daarom hyperfijnveld anisotropie wordt genoemd. Het atomaire 

magneetveld is opgebouwd uit een baanbijdrage, ten gevolge van een "unquenched" 

(niet geheel uitgedoofd) baanimpulsmoment L van de 3d~lektronen, en uit een 

dipool bijdrage van de 3d~lektronen. 

In hexagonaal cobalt wordt de baanbijdrage gegeven door [38,61]: 

(11.59) 

De spin ~ en het baanimpulsmoment L zijn door middel van spin-baan wisselwer

king gekoppeld tot een totaal impulsmoment J. De verwachtingswaarden van L en 

~ zijn dan langs de quantisatie-as van J gericht en staan dus parallel aan elkaar. 

-gL staat dus evenwijdig aan (~). Omdat de verwachtingswaarde van L in niet 

kubische omgeving afuankelijk is van de oriëntatie van het magnetisch moment ten 

opzichte van de kristalassen, is de grootte van -g L richtingsafuankelijk. In 

H.C.P.-cobalt wordt het anisotrope deel van het hyperfijnveld door de baanbijdrage 

bepaald. Fekete (38] vindt voor de baanbijdrage het volgende verband: 

(11.60) 

met 

(11.61a) 

en 

(11.61b) 
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De baanbijdrage bevat dus zowel een isotroop als een anisotroop deel. \11 is de hoek 

tussen de magnetisatie en de c-as van het kristal. De subscripten I I en l verwijzen 

naar de oriëntatie van het baanimpulsmoment ten opzichte van de c-as van het 

kristal. De waarden voor (T 11) en (T .1) kunnen worden berekend met behulp van 

de effektieve g-waarden. 

(11.62a) 

(11.62b) 

Voor een "quenched" baanimpulsmoment zijn de effektieve g-faktoren, g11 en g.l, 

gelijk aan twee [13), zodat er dan geen bijdrage is tot de hyperfijnveldanisotropie. 

Een afschatting van de grootte van de diverse bijdragen kan gegeven worden indien 

er voldoende experimentele gegevens bekend zijn. Voor H.C.P .-co balt geldt: 
-a 

g11=2,17, g.l=2.160235, (rad)= 6,0354 a.u. en (~)=-!·1,7 (38,61]. Invullen van 

deze waarden in de bovenstaande vergelijkingen levert voor de baanbijdrage 

schattingen op van +10,5 Tesla voor BL,i en +0,418 Tesla voor BL,a· 

Voor de dipoolbijdrage van het eigen atoom blijkt het volgende te gelden (38): 

(11.63) 

waarin 
-a 

Bd = -2·1J.o·IJ.B · (3cos2l/- 1) ·(rad)·(~) (11.64) 

De term (3cos2l/- 1), waarin U de hoek is tussen het externe veld en de c-as, geeft 

de asymmetrie van de 3d-spindichtheid weer [61). De grootte van deze term is 

0,0023 (38,61], zodat voor de grootte van het dipoolveld Bd=+0,148 Tesla wordt ge

vonden. De hoekafhankelijkheid van de dipoolbijdrage is hetzelfde als bij de baan

bijdrage het geval is. Fekete et al. (38) vinden voor H.C.P .-co balt experimenteel het 

verband: 

lthr = R0 + "B 1·(3cos2w -1)12 (11.65) 

met 

B0 = -22,6 Tesla en B1 = 0,5726 Tesla 

zodat er een variatie van het hyperfijnveld tussen 22,0 Tesla en 22,9 Tesla mogelijk 

is afhankelijk van de hoek \11 tussen de magnetisatie en de c-as van het kristal. De 

grootte van de anisotrope bijdrage B1 blijkt goed overeen te komen met de theoreti

sche waarde van 0,566 Tesla die gevonden wordt als de waarden van BL ,a en Bd bij 
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elkaar worden opgeteld. Het verschil in hyperfijnveld tussen de F.C.C.- en de 

H.C.P.-struktuur wordt voor een deel verklaard uit de dipoolbijdrage van het eigen 

atoom. Voor een 100% F.C.C.-struktuur is deze bijdrage namelijk gelijk aan nul. 

Het blijkt echter niet mogelijk te zijn om onderscheid te maken tussen de dipoolbij

drage en de baanbijdrage omdat de baanbijdrage, en mischien ook de isotrope 

contactbijdrage, verschillend is voor beide strukturen. De baanbijdrage en de dipool

bijdrage verklaren de experimenteel bepaalde kristalanisotropie (zie appendix A) 

voor een belangrijk deel. De positieve isotrope bijdrage BL ,i is ook niet te onder

scheiden van de overige isotrope bijdragen aan het hyperfijnveld. 

Naast de hyperfijnveldanisotropie is er nog een vorm van anisotopie die het 

gevolg is van de dipoolbijdragen van de atomen uit de omgeving. Deze dipoolbij

drage kan worden benaderd met een model, waarin de magnetische momenten 

worden opgevat als puntmomenten ter plaatse van een roosterpositie [62]. De 

formule luidt: 

(11.66) 

waarin 
1 (11.67) 

Hierin is x de positie waarvoor de totale dipoolbijdrage wordt berekend, V dip is het 

volume van het preparaat gedeeld door het aantal magnetische dipolen, J]1 is het 

magnetische moment van dipool 1, en k en 1 geven de carthesische coördinaten x, y 

en z aan. Ckl is een tensor die het essentiële deel van de sommatie bevat. Formule 

(11.67) bevat de sommatie over het rooster waarbij de vektor r de lopende 

variabele is. Er wordt over alle roosterposities met uitzondering van roosterpositie 

x gesommeerd. De dipoolsom blijkt divergent en daarom afhankelijk van de vorm 

van het preparaat te zijn, en de roosterstruktuur is van invloed op de uitkomst. 

Uitvoeren van de sommatie levert een bijdrage die overeenkomt met het demagneti

serend veld (§11.5), dus: 

--+ 

'Ir dip,o = -J.Lo • ~ • M (11.68) 

De demagnetiserende faktor in vergelijking 11.35 op pagina 30 is een tensorgrootheid 

waarin de richtingsafhankelijkheid van het demagnetiserend veld is verdisconteerd. 
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Bij de experimenten die in het kader van dit afstudeerprojekt zijn uitgevoerd 

wordt de struktuur bestudeerd door middel van het hyperfijnveld. Het is van belang 

om de anisotropie van het hyperfijnveld te vinden. Daartoe moet deze anisotropie 

gescheiden worden van de andere anisotrope bijdragen, zoals de magnetische aniso

tropie. Er moet dus gecorrigeerd worden voor de anisotropie van de magnetisatie. 

De totale anisotropie kan bepaald worden uit een rotatiediagram, waarover in §IV.2 

wordt verteld. 
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HOOFDSTUK 111: DE PULSED N.M.R. OPSTELLING 

§ill.l OPBOUW EN WERKING 

De meetopstelling welke tijdens deze afstudeerperiode is gebruikt is onder te 

verdelen in een drietal blokken: het resonantiegedeelte, het registratiegedeelte, en 

het cryogene gedeelte. De verschillende componenten van de opstelling zijn al in een 

aantal andere verslagen uitgebreid behandeld [33,63,64). We volstaan hier met het 

geven van een overzicht van de apparatuur en een toelichting op de werking van het 

geheel. In de onderstaande figuur is de opstelling schematisch weergegeven. 

Puls-
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FIGUUR m.1: Schemati&che weergave van de N.M.R.-opnelling. 

Het resonantiedeel van de opstelling is opgebouwd rondom de MATEC

zender/ontvanger model 6600. De zender levert een rf-pulstrein af, met een piekver

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

die afkomstig is van de programmeerbare puls-generator (P.P.G., [65,66,67,68,69]). 

Dit is in figuur 111.2 weergegeven. De zender kan in een groot frequentiegebied 
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worden gebruikt, omdat verschillende plug-in modules beschikbaar zijn welke de 

zender geschikt maken voor verschillende frequentiebereiken. Het frequentiebereik 

van de, tijdens de metingen aan multilagen gebruikte, module (model 765) was 

90-300 MHz. 
V 

n 
1 omhulle 

pulsgen 
nde =van 
erator 

~ t 
vulli ng =van 
zender 

FIGUUR m.!: Opvulling van het 

P.P.G.-•ignaal door het rf-•ignaal 

van de zender. 

Met behulp van de P.P.G. kunnen onder meer de pulsbreedte tw (en dus de hoek 

waarover de kernspins worden gedraaid, zie §II.4), de tijdsduur tussen twee 

opeenvolgende pulsen r, en het aantal malen per seconde dat er een pulsreeks moet 

worden gegenereerd worden ingesteld. 

Het signaal van de zender wordt via een diode en twee 6 dB verzwakkers 

toegevoerd aan een zogenaamde "hybrid Tee". Het diode-netwerk dient voor de 

eliminatie van de zenderruis, terwijl de verzwakkers de "hybrid Tee" beschermen 

tegen het hoge uitgangsvermogen van de zender en tevens als vaste afsluitimpedan

tie dienen [33). Door de "hybrid Tee" wordt het signaal in tweeën gesplitst. De helft 

wordt aan het LC~ircuit met het preparaat toegevoerd en de andere helft wordt 

geabsorbeerd in de "dummy load" weerstand van 500. De "hybrid Tee" zorgt er 

voor dat de zender-uitgang en de ontvanger-ingang van elkaar worden gescheiden 

(40 dB), zodat de pulsen van de zender niet onverzwakt aan de ingang van de 

ontvanger kunnen verschijnen. Op deze wijze is het totale resonantiegedeelte goed 

afstembaar terwijl overbelasting van de ontvanger wordt voorkomen [63). 

Het LC~ircuit bestaat uit een spoeltje met middenaftakking (L:::::lo-6 H), dat 

om het preparaat is gewikkeld, en twee regelbare condensatoren ( C:::::5 pF) die ieder 

met een helft van het spoeltje een seriekring vormen. Een dergelijk circuit bezit het 

voordeel van zowel een nauwkeurige frequentieafstemming als een goede impedantie

aanpassing [33]. Het spoeltje bestaat uit 18 tot 22 windingen van 0,35 mm koperlak

draad, aangebracht over de hele lengte van het preparaat. De rf-spanning van de 

zender wordt bij de middenaftakking aangeboden. De beide uiteinden van het 

spoeltje zijn via de regelbare condensatoren verbonden met de aarde (N.B. in figuur 

Ill.l is dit anders weergegeven). Het spoeltje is zodanig bevestigd dat de lengte-as 

loodrecht op het uitwendige (statische) magneetveld staat. De respons van het 

preparaat op de aangeboden pulsen, de spin-echo, veroorzaakt een induktiespanning 



-54-

in het spoeltje. Dit signaal gaat via de middenaftakking naar de "hybrid Tee", 

vervolgens naar een voorversterker, met een vermogensversterking van circa 18 dB, 

en tenslotte naar het ontvangergedeelte van de MATEC. De ontvanger demoduleert 

het signaal en geeft als uitgangssignaal een spanning proportioneel met de 

omhullende van de hoogfrequente spin-echo. Dit uitgangssignaal van de MA TEe

ontvanger wordt toegevoerd aan het registratiegedeelte van de opstelling. 

Het registratiedeel van de opstelling bestaat uit: een analoog-digitaal 

converter (ADC), een data-acquisitiesysteem (70], een tektronix 466 geheugen 

oscilloscoop, een terminal, en een XV-recorder. Op de oscilloscoop kunnen gelijk

tijdig het uitgangssignaal van de MA TEC-ontvanger én het window-signaal van het 

data-acquisitiesysteem worden bekeken. Met behulp van dit window-signaal wordt 

het uitgangssignaal van de MATEC bemonsterd. Het echo-signaal wordt gedurende 

een instelbare tijd geïntegreerd, waardoor de signaal/ruis verhouding verbetert. De 

breedte en de tijdsvertraging van het window-signaal zijn met behulp van de 

P.P.G. in te stellen. De resultaten van de bemonstering worden vervolgens tezamen 

met de uitlezing van de veldmeter opgeslagen in het RAM-geheugen van de 

terminal en weggeschreven op floppy-disk. De XY -recorder wordt gebruikt om 

tijdens de metingen, real-time, de echo-hoogte als funktie van het opgelegde 

magneetveld te registreren. 

Om ook bij dunne films, welke relatief weinig cobalt bevatten, nog een goede 

signaal-ruis verhouding te verkrijgen moet het prepraat worden afgekoeld tot de 

temperatuur van vloeibaar helium ( 4,2 K) en lager. Het LC-circuit is daarom aan 

een lange houder bevestigd, de insert, welke in een cryostaat wordt geplaatst. De 

cryostaat bestaat uit een drietal hoofdruimten (van buiten naar binnen respektie

velijk de stikstofruimte, de spoelruimte en de insertruimte) welke, om de warmte

lekken te minimaliseren, van elkaar en van de omgeving zijn gescheiden door hoog

vacuüm ruimtes.Het onderste deel van de insert, met onder andere het LC-circuit is 

in figuur III.3 in detail weergegeven. In figuur III.4 is het cryogene deel van de 

opstelling schematisch weergegeven. De stikstofruimte wordt voor de meting gevuld 

met vloeibare stikstof (T=77 K) dat als voorkoeling en als warmtebuffer fungeert. 

De spoelruimte en de insertruimte worden gevuld met vloeibaar helium ( 4.2 K), 

waarbij de insertruimte via een naaldventiel vanuit de spoelruimte wordt gevuld. In 

de spoelruimte bevinden zich twee supergeleidende spoelen aan weerszijden van de 

insertruimte (hieraan heeft de cryostaat, en daarmee de opstelling, zijn naam te 

danken:"split-pair"). 
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FIGUUR IIJ.9: Overzicht van de in6ert 
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De spoelen kunnen ter plaatse van het preparaat een homogeen magneet veld 

opwekken van maximaal 6 Tesla (bij 4,2 K). Het sweepkastje zorgt ervoor dat het 

magneetveld in een bepaalde tijd van een beginwaarde naar een eindwaarde loopt. 

Bij de cabalt-koper multilagen bleek het, om een redelijke signaal-intensiteit 

te verkrijgen, noodzakelijk om de temperatuur van de preparaten te verlagen door 

het heliumbad van de insertruimte af te pompen. De signaalwinst bij de laagst 

haalbare temperatuur (circa 1,4 K) bedraagt ongeveer een faktor 3 (zie vergelijking 

(11.29) op pagina 25). 

Zender, ontvanger en LC-circuit moeten bij iedere frequentie opnieuw 

worden afgestemd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zeer nauwkeurige 
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rf-signaal generator (Hewlett Packard 8660B synthesized signal generator) welke 

een in frequentie en amplitude zeer stabiel signaal van laag vermogen afgeeft. Het 

afstemmen van de ontvanger gebeurt door af te regelen op minimale reflectie van 

het signaal van de Hewlett Packard. De zender wordt afgestemd door het signaal 

van de MATEC met behulp van een mixer te mengen met het signaal van de 

Hewlett Packard en de verschilfrequentie naar nul te regelen. Het LC-drcuit wordt 

daarna afgeregeld op minimale vermogensreflectie. Voor een uitgebreide beschrijving 

wordt verwezen naar J.A.W. Derkx (1988) ,[71]. 

§ID.2 RESOLUTIE 

Bij de interpretatie van de meetresultaten is steeds de hoogte van het echo

signaal als maat voor het aantal resonante kernen bij een bepaalde frequentie en 

veld genomen. Deze echo is een verschijnsel waaraan meerdere frequenties bijdra

gen. De resolutie hangt af van de verdeling, g( w-wc) van de frequenties die bijdragen 

tot de echohoogte Eh, rond de centrale frequentie w0. Voor de echohoogte geldt: 

(111.1) 

De frequentieverdeling hangt af van de spreiding in de excitatiecondities van de 

kernen, van de doorlaat van het LC-circuit en van de doorlaat van de ontvanger. 

Voor de spreiding in de excitatiecondities geldt: 

(111.2) 

Omdat voor een 27r/3-puls, volgens vergelijking (11.25) op pagina 21, geldt 

a=27r/3=-yB 1tw volgt hieruit samen met vergelijking (111.2): 

(111.3) 

Bij een pulsduur, tw, van 0.25 p,s treedt dan een spreiding van 1,3 MHz op. (bij een 

pulsduur van 0,5 p,s is de spreiding 670kHz). 

A. Plompen [28] heeft de breedte van de 19F resonantie bij 200 MHz en een 

veld van 5 Tesla gemeten. Op grond van deze metingen is vastgesteld dat het 

LC-circuit de smalste doorlaat heeft (circa 1MHz) en derhalve de resolutie bepaalt. 
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HOOFDSTUK IV: DE EXPERIMENTEN 

§IV.l DE MEETMETHODE 

De experimenten die voor dit afstudeerprojekt zijn verricht hadden tot doel 

inzicht te verkrijgen in de microscopische struktuur van de multilagen. Hiertoe is de 

hyperfijnveld(energie)verdeling (het energiespektrum) van de cobalt kernen bepaald. 

De resonantievoorwaarde voor kernspinresonantie luidt (zie §11.3, pagina 18-19): 

2rlres = "Y· Blok = "Y· 11 'B hf + 'B ex + 'B dip 11 (IV.1) 

Hierin is fres de frequentie waarbij resonantie optreedt en "Y is de gyromagnetische 

verhouding ( "YI21r = 10.054 MHz/T voor 59 Co). Blok is het lokale magneetveld ter 

plaatse van de kern. Dit lokale magneetveld is opgebouwd uit een aantal bijdragen, 

te weten het hyperfijnveld Bhf• het externe magneetveld Bex en het dipoolveld 

veroorzaakt door de magnetische momenten in de multilaag Bdip (zie §II.6). Het 

dipoolveld kan worden gesplitst in een isotroop deel, het zogenaamde Lorentzveld, 

en een anisotroop deel, het demagnetiserend veld. Het Lorentzveld wordt in de 

literatuur ook vaak bij het hyperfijnveld ondergebracht. Voor een tweetal limiet

gevallen, Bex evenwijdig aan het filmoppervlak respektievelijk Bex loodrecht op het 

filmoppervlak, kan dan in plaats van vergelijking (IV.1) worden geschreven: 

als Bex I I filmoppervlak (IV.2a) 

en 

als Bex 1 filmoppervlak (IV.2b) 

Met behulp van deze twee vergelijkingen is het hyperfijnveldspektrum van cobalt 

uit de meetresultaten te bepalen. 

Uit de hierboven gepresenteerde vergelijkingen kan worden opgemaakt dat de 

informatie over het hyperfijnveld op twee verschillende manieren kan worden 

verkregen. Hieronder zal worden besproken welke manieren dat zijn en welke de 

specifieke voor- en nadelen ze hebben ten opzichte van elkaar. 

De eerste methode is het zogenaamde frequentiespektrum. Bij deze methode 

wordt de spin-echo intensiteit, bij een constant extern magneetveld Bex• gemeten 

als funktie van de frequentie f. Omdat de zender, de ontvanger en het LC-circuit 
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smalhandig zijn moet hierbij voor iedere frequentie opnieuw worden afgestemd. Op 

deze manier ontstaat er een puntsgewijs spektrum. Bij elke frequentie wordt de 

spin-echo intensiteit een aantal malen gemeten, waarna de resultaten worden 

gemiddeld. Bij het opmeten van een frequentiespektrum moet met drie dingen 

rekening worden gehouden, te weten de gevoeligheid van de ontvanger, de grootte 

van de versterking van het signaal door die ontvanger en de stabiliteit van het 

LC-circuit. 

De gevoeligheid van de ontvanger is afhankelijk van de frequentie. Dit betekent 

dat de bij verschillende frequenties gemeten intensiteiten van het spin-echo signaal 

niet rechtstreeks met elkaar kunnen worden vergeleken. Om de gemeten spin-echo 

intensiteiten toch met elkaar te kunnen vergelijken wordt de ontvanger bij elke 

meting geijkt met een referentiesignaal van de H.P. De echo-hoogte wordt vervol

gens opgegeven ten opzichte van de zo verkregen referentiewaarde. 

De versterking van de ontvanger blijkt niet constant te zijn. Dit heeft tot 

gevolg dat de uitgangsspanning van de ontvanger fluktuaties vertoont van circa 8%. 

Om te controleren of de versterking niet al te veel verlopen is tijdens het meten 

moet na elke meting de ijking van de ontvanger nog eens worden herhaald. 

Indien er een grote spreiding optreedt in de gemeten intensiteiten bij één 

frequentie, en de versterking van de ontvanger niet is veranderd, kan het zijn dat 

het LC-circuit is verlopen. In zo'n geval wordt de meting herhaald. Een voorbeeld 

van een frequentiespektrum is in figuur IV.l weergegeven. 

FIGUUR IV.l: Voorbeeld van een frequentie&pektrum. 
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De tweede methode is de zogenaamde veldsweep. Bij deze methode wordt de 

frequentie f constant gehouden en wordt het externe magneetveld Bex gevariëerd. 

Bij deze methode worden de zender, de ontvanger en het LC-circuit slechts één keer 

afgestemd. In het algemeen wordt het LC-circuit bij een veldsweep afgesteld bij een 

extern veld waarvoor bij de ingestelde frequentie een maximaal signaal wordt 

verwacht. Vanwege het feit dat het hyperfijnveld van cobalt tegengesteld gericht is 

aan het externe veld, ligt het maximum hier bij een hoger extern veld naarmate de 

frequentie lager is. Nadat het LC-circuit is afgesteld worden de pulsduur en de tijd 

tussen de pulsen geoptimaliseerd. Het externe magneetveld kan continu worden 

gevariëerd, zodat een resonantiespektrum in principe door middel van één meting 

kan worden bepaald. 

Ten opzichte van het opmeten van een frequentiespektrum heeft een veldsweep 

als voordeel dat hij relatief snel een spektrum oplevert. Er zijn echter ook nadelen 

aan veldsweeps verbonden. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk is om tijdens het 

opmeten van het resonantiespektrum de versterking van de ontvanger en de afstel

ling van het LC-circuit te controleren. Een ander nadeel is dat in principe slechts in 

één punt van het resonantiespektrum is voldaan aan de excitatiecondities, namelijk 

in het punt waarop werd afgesteld. De invloed van de excitatiecondities is te 

controleren door de veldsweep een aantal malen te herhalen, waarbij de excitatie

condities telkens bij een ander veld worden geoptimaliseerd. Een criterium voor 

reproduceerbaarbeid van de metingen bij veldsweeps is, dat de sweeps voor oplo-
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pend veld en aflopend veld (veld > verzadigingsveld) overeenkomen. Een voorbeeld 

van een veldsweep is weergegeven in figuur IV.2 op de vorige pagina. Het is ook 

mogelijk om een zogenaamde "puntsgewijze veldsweep" uit te voeren. In dat geval 

is in ieder meetpunt aan de excitatiecondities voldaan. De tijdwinst ten opzichte 

van het opmeten van een frequentiespektrum is dan echter nihil. Een voorbeeld van 

een "puntsgewijze veldsweep" is weergegeven in figuur IV.3. 
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De ruwe meetdata die in de figuren IV .1 tot en met IV .3 zijn weergegeven 

kunnen nog niet onderling met elkaar worden vergeleken. Om dat wel te kunnen 

doen moeten de ruwe data eerst nog een aantal bewerkingen ondergaan. In paragraaf 

IV.3 zal worden besproken welke bewerkingen dat zijn en waarom ze noodzakelijk 

zijn. 

De hoek 0 die het externe magneetveld met de normaal op het filmoppervlak 

maakt kan variëren bij het meten van de frequentiespektra en de veldsweeps. Wan

neer voor verschillende hoeken 0 een veldsweep gemaakt wordt, kan een zogenaamd 

rotatiediagram worden verkregen. Omdat deze rotatiediagrammen informatie 

verschaffen over de anisatrapie wordt er in de volgende paragraaf nader op ingegaan. 
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§IV.2 ROTATIEDIAGRAMMEN 

Door voor de verschillende bijdragen in een resonantiespektrum, verkregen uit 

een veldsweep, de veldsterkte waarvoor resonantie optreedt te bepalen als funktie 

van de hoek 0 ontstaat een rotatiediagram (figuur IV.4). Dit rotatiediagram bevat 

zowel de allisotropie van het hyperfijnveld als de anisotropie van de magnetisatie. 

Om nu de anisotropie van het hyperfijnveld te vinden moet er gecorrigeerd worden 

voor de hoekafuankelijkheid van de magnetisatie ten opzichte van het externe veld. 

Sample 891304, BB*(41A Co+ 27A Pd) 
4.6 r---~-,~0-~5--r-,--~-,,--~---r-,--~-,.--~---, 

o Frequentie 190 MHZ. 
0 

4.1f- 0 -
. 

0 

-

3. 1 t-

2.6 L_--~_J·--~---L--~--~--~--~--~~--~---= 
-45 -15 

FIGUUR JV . ..ç: Voorbeeld van een rotatiediagram. 

In cobalt is het isotrope deel van het hyperfijnveld tegengesteld gericht aan de 

magnetisatie, zodat in principe door variatie van de magnetisatie het hyperfijnveld 

is te bepalen voor verschillende hoeken 0. Vanwege de magnetische anisotropie is de 

magnetisatie niet recht evenredig met het externe veld, behalve voor die gevallen 

waarin de hoek 0 tussen het uitwendige veld en de normaal op het filmoppervlak 0 

of 90 graden is. De richting van de magnetisatie wordt bepaald door het evenwicht 

tussen het koppel dat door het uitwendige veld uitgeoefend wordt op de magnetisa

tie en het koppel voortvloeiend uit de anisotropi~nergie Ea. In formulevorm wordt 

dit: 

(IV.3) 
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'll1 is hierin de hoek tussen de magnetisatie en de normaal op het filmoppervlak. In 

figuur IV.5 is de onderlinge oriëntatie van de verschillende magneetveld-termen 

weergegeven. 

FIGUUR IV.5: Vektoriële weergave van de diverse magneet

veldtermen en de magnetisatie bij kernspinresonantie. 

De anisotropie-energie is het gevolg van het feit dat het kristal in een bepaalde 

richting makkelijker te magnetiseren is dan in een andere richting. De magnetisatie 

zal in dat geval niet zonder meer evenwijdig zijn aan de richting van het externe 

magneetveld, maar een richting aannemen ergens tussen de richting van het externe 

magneetveld en de voorkeursrichting van de magnetisatie in het kristal, de easy-as, 

in. De (kristal)anisotropie-energie is de energie die nodig is om de magnetisatie 

vanuit zijn voorkeursrichting te verdraaien naar een richting loodrecht daarop. Ze is 

afhankelijk van de richting van de magnetisatie ten opzichte van de kristalassen. Er 

geldt ~e=M5 • a, waarin a=( a 11 a 2,a3) een eenheidsvektor is in de richting van de 

magnetisatie. De anisotropie-energie kan dan in het algemeen worden geschreven als 

een machtreeksontwikkeling in de spincomponenten a 1 tfm a 3, ook wel de richtings

cosinussen genoemd [13]. Men schrijft dan: 

Ea = r' Kklm' a\· a~· alf 
k'rm 

(IV.4) 
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waarin de Kklm's de anisotropieconstanten en k, 1 en m gehele getallen zijn. De 

bovenstaande uitdrukking moet invariant zijn onder de symmetrieoperaties van de 

kristalstruktuur. Voor hexagonale en kubische strukturen betekent dit dat de 

oneven termen nul zijn. 

Voor een H.C.P.-struktuur met rotatiesymmetrie rond een as evenwijdig aan 

de c-as is de symmetrie-as de easy-as voor de magnetisatie. Voor de anisotropie

energie kan dan worden geschreven [6,13]: 

(IV.5) 

Bij de preparaten waaraan is gemeten is de c-as evenwijdig aan de normaal op het 

filmoppervlak gericht. In dat geval volgt met Ut=COS~· sinW en a2=sin~· sinW dat de 

bovenstaande vergelijking equivalent is met [6,13, 72]: 

(IV.6) 

De hoeken w en ~ zijn hier de normale bolhoeken. w is de hoek tussen de magneti

satie en de normaal op het filmoppervlak. K = K2 + K4 + ... is de totale anisotropie 

waarin K2 de overheersende term is. Over het algemeen blijken twee termen 

voldoende te zijn om de experimentele resultaten te beschrijven, want de hogere 

orde termen worden steeds kleiner. Oplossen van vergelijking (IV.3) met behulp van 

vergelijking (IV.6) leidt tot: 

(IV.7) 

Hierin zijn w en 0 de hoeken weergegeven in figuur IV.5. Uit deze figuur volgt met 

behulp van de cosinusregel nog een vergelijking. 

(IV.8) 

De hoek 0' is de hoek die het effektieve veld, dat is de resultante van het externe 

veld 11 ex en het demagnetiserend veld lt D, maakt met de normaal op het filmvlak. 

Vergelijking (IV.7) levert een hoek w op voor elke waarde van de hoek 0. Als de 

hoekafhankelijkheid van het demagnetiserend veld, dat wil zeggen de grootte van 0' 

als funktie van 0, bekend is kan met vergelijking (IV.8) het verband tussen het 

hyperfijnveld en de hoek w bepaald worden. Het verband tussen 0' en 0 is te bepalen 

door de dipooltensor te berekenen. 
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Voor F.C.C.-cobalt is de berekening van het (kristal)anisotropieveld ingewik

kelder, omdat de anisotropie-energie een complexere vorm aanneemt. Voor een 

kubisch kristal wordt deze energie gegeven door [13, 72]: 

(IV.9) 

Alle termen lager dan de vierde orde zijn verdwenen op grond van de symmetrie van 

het kubische kristalrooster. Voor de anisotropie-energie wordt in dat geval 

gevonden [72]: 

cos2(90- 'll) + 23·cos4(90- 'll) + 10J2·cos2(90- 'll)·sin(90- 'll) 

- 6J2· cos(90- w). sin (90- w)] (IV.10) 

Hierin is E een constante die volgt uit cos2f= 7/9. 

Bij de preparaten waaraan tijdens deze afstudeerperiode is gemeten is de 

[111]-richting evenwijdig gericht aan de normaal op het filmoppervlak. Verder 

blijken ze makkelijker te magnetiseren in een richting evenwijdig aan het film

oppervlak dan in een richting loodrecht daarop. De easy-richting van de magneti

satie ligt dus in het filmoppervlak. Voor F.C.C.-cobalt met textuur in de [111]

richting kan worden afgeleid dat in eerste orde de anisotropie-energie op dezelfde 

manier beschreven kan worden als voor H.C.P.-cobalt (zie vergelijking IV.6). 

§IV.3 DATAVERWERKING 

Voordat de meetdata in de juiste eenheden kunnen worden weergegeven moeten 

de ruwe datafiles worden bewerkt. De bewerkingen die nodig zijn om de meetdata te 

kunnen interpreteren en onderling te kunnen vergelijken zullen hier kort worden 

behandeld. De gevolgde werkwijze is verschillend voor frequentiespektra en veld

sweeps. 

Tijdens het opmeten van een frequentiespektrum wordt de meetopstelling voor 

elke frequentie opnieuw afgestemd. Daarbij wordt onder andere ook steeds de 
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versterkingsfaktor van de ontvanger ingesteld (via de receivergain). De ingestelde 

versterkingsfaktor is in het algemeen niet voor elke frequentie hetzelfde, zodat een 

correctie hiervoor noodzakelijk is. Die correctie wordt tegelijkertijd uitgevoerd met 

de correctie voor de gevoeligheid van de ontvanger (dit is de al eerder in §IV.l ter 

sprake gekomen ijking van de ontvanger). De werkwijze is als volgt. Zowel voor als 

na een meting bij een bepaalde frequentie wordt de grootte van de versterking 

afgelezen op het display van de boxcar. De gemiddelde waarde van de bij de A.D.C. 

(A.D.C.l) uitgelezen getallenreeks, die een maat is voor de spin-echo intensiteit bij 

een bepaalde frequentie, wordt vervolgens gedeeld door de uitlezing van de boxcar. 

Als dat gebeurd is kan de zo verkregen waarde vergeleken worden met de op analoge 

wijze gecorrigeerde spin-echo intensiteiten die bij andere frequenties gemeten zijn. 

Een voorbeeld van een dergelijk gecorrigeerd spektrum is in figuur IV.l op pagina 

58 weergegeven. Een frequentiespektrum dient echter ook nog gecorrigeerd te 

worden voor de wLafhankelijkheid van de spin-echo intensiteit (zie §II.4). Nadat 

deze laatste correctie is uitgevoerd kunnen de resultaten van frequentiespektra 

gemeten bij verschillende externe velden ook onderling worden vergeleken. 

Voor een veldsweep zijn meerdere bewerkingen nodig. Hoewel de grootte van 

het externe magneetveld met constante snelheid variëert, is het verschil tussen twee 

opeenvolgend van de A.D.C. (A.D.C.2) uitgelezen getallen niet constant [8]. 

Daarom wordt bij elke veldsweep de reeks getallen welke met het veld overeenkomt 

met behulp van een computerprogramma gelineariseerd. Naast deze linearisatie 

moeten de bij de A.D.C. uitgelezen getallen ook nog worden omgezet naar werke

lijke veldwaarden. Hiervoor is een ijking verricht van de uitlezing van de A.D.C. als 

funktie van het magnetische veld in Tesla (figuur IV.6). Met behulp van een ander 

computerprogramma wordt uit de aangeboden ruwe ijkgegevens een zesde graads 

polynoombenadering bepaald. De polynoomcoëfficiënten worden uitgeprint en 

gebruikt om de A.D.C. uitlezing om te zetten in veldwaarden. De lijn door de 

meetpunten in figuur IV.6 is door middel van deze polynoomaanpassing verkregen. 

Een voorbeeld van een gelineairiseerde veldsweep is weergegeven in figuur IV .2 op 

pagina 59. Het blijkt echter zo te zijn dat de A.D.C. uitlezing langzaam een beetje 

verloopt, zodat de veldijking regelmatig moet worden herhaald. 

Een resonantiespektrum verkregen door middel van een veldsweep moet ook 

nog gecorrigeerd worden voor de enhancement (zie §II.8). De enhancement heeft 

namelijk tot gevolg dat de vorm van een door middel van een veldsweep verkregen 

resonantiespektrum verandert. Indien het externe magneetveld evenwijdig aan het 

filmoppervlak is gericht kan op eenvoudige wijze voor de receivingenhancement ten 
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I-JI<ING VAN DE VELOUITLEZING VAN ADC2. 
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FIGUUR IV.6: IJkcurve van de uitgelezen waarde van de analoog 

digitaal converter al! funktie van het magneetveld in Teûa. 

2500 

gevolge van rotatie van de magnetisatie worden gecorrigeerd (zie §11.8). Voor de 

enhancement die ten gevolge van domeinwandoscillaties optreedt kan nog niet wor

den gecorrigeerd. Om er voor te zorgen dat de invloed van deze vorm van enhance

ment zo gering mogelijk is, is het nodig dat het laagste veld waarvoor resonantie 

optreedt hoger is dan het verzadigingsveld. In dat geval is het preparaat homogeen 

gemagnetiseerd. Volgens Fekete et al. [38] zijn details in de spektra dan duidelijker 

zichtbaar. 

Bij een veldsweep hoeft niet gecorrigeerd te worden voor de versterkingsfaktor, 

omdat deze maar één keer wordt ingesteld. De intensiteiten van de pieken in een 

spektrum worden relatief uitgedrukt op een zodanige wijze dat de totale intensiteit 

van alle pieken samen 100% is. Omdat de intensiteiten relatief worden uitgedrukt is 

het ook niet nodig om voor de versterking te corrigeren bij vergelijking met een 

andere veldsweep. Zelfs niet wanneer deze bij een andere frequentie enjof verster

kingsfaktor is gemeten. Wanneer echter totale spektrumintensiteiten met elkaar 

worden vergeleken, bijvoorbeeld om te kijken of deze een goede maat zijn voor de 

hoeveelheid cobalt in de preparaten, moet wel voor de versterking worden gecor

rigeerd. 
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§IV.4 HET FITTEN VAN DE DATA 

Na bewerking van de spektra, welke via de in de eerste twee paragrafen van dit 

hoofdstuk beschreven meetmethoden zijn verkregen, is gezocht naar een methode 

om ze te ontleden in (symmetrische) bijdragen van afzonderlijke resonantielijnen. 

Over het algemeen is een tweetal fitmethoden in gebruik, één waarbij gebruik 

gemaakt wordt van Gausscurves en één waarbij gebruik gemaakt wordt van 

Lorentzcurves [73]. De mathematische uitdrukking voor een Gausscurve luidt: 

(IV.ll) 

waarin x0 de positie en ! 0 de intensiteit van de resonantielijn weergeeft; b is de 

breedte van de resonantielijn op halve hoogte van het maximum 10. Voor een 

Lorentzcurve geldt: 

(IV.l2) 

met dezelfde betekenis van de parameters x0 en ! 0 als bij de Gausscurve, en w is de 

breedte van de Lorentzcurve op halve hoogte (w<b). Uit nader onderzoek [8,73] 

blijkt dat de Gausscurves en de Lorentzcurves voor kleine waarden van (x- Xo)/b 

respektievelijk (x - x0)fw zeer sterk op elkaar lijken en alleen in de flanken 

verschillen vertonen. Dit is ook eenvoudig in te zien door toepassing van 

reeksontwikkelingen. Uit fitresultaten met behulp van Gausscurves en Lorentzcur

ves is gebleken [8,9,71,73,74] dat alleen fitten met Gausscurves acceptabele resulta

ten oplevert voor de spektra van multilagen. Fitten met Lorentzcurves levert stee

vast te hoge intensiteiten aan de hoge veldzijde of de hoge frequentiezijde van de 

spektra. Ook voor éénfasige preparaten, waarvan het spektrum maar één 

resonantiepiek vertoont, voldoet de Gaussfit beter dan de Lorentzfit [8]. De in dit 

verslag beschreven meetresultaten zijn om die reden met Gausscurves gefit. 

Om te kunnen fitten met Gausscurves is gebruik gemaakt van de minimalisatie

procedure Marquardt (75]. Deze procedure berekent het minimum van de kwadra

tensom: 

(IV.l3) 

waarin Yt de gemeten waarde van het te punt is en mt(K) de, aan de hand van een 

aantal parameters ("'K = (K. 11 K.2, •.. )) berekende waarde voor het te punt representeert. 
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Voor de parameters K moeten voor elke fit startwaarden worden meegegeven. Deze 

startwaarden K 0 zijn voor elke resonantiepiek achtereenvolgens de positie, de 

breedte en de intensiteit van die piek. Deze waarden worden geschat aan de hand 

van het gemeten spektrum. Het fitprogramma berekent uitgaande van de 

startwaarden en een opgegeven maximale fout de set parameters K waarvoor de 

kwadratensom kleiner is dan die fout. Omdat het niet ondenkbeeldig is dat de op 

deze manier verkregen mathematische fit fysisch gezien een onaanvaardbaar 

resultaat oplevert, worden de meetdata na de fit samen met de, aan de hand van de 

verkregen fitparameters, berekende fitcurves in één figuur getekend (figuur IV.7). Er 

kan dan gecontroleerd worden of de fit fysisch acceptabel is, en er bijvoorbeeld geen 

negatieve intensiteiten of breedtes optreden. Een andere controlemogelijkheid is de 

vergelijking van de breedtes van de overeenkomende resonantiepieken in de bij 

verschillende frequenties aan hetzelfde preparaat gemeten spektra. Een grote sprei

ding in die breedtes kan duiden op foutieve fits. In zo'n geval dienen de spektra 

opnieuw te worden gefit waarbij de startwaarden anders zijn gekozen. Wanneer dit 

na herhaald proberen geen beter resultaat oplevert kan ook nog intervalsgewijs 

worden gefit. Dit houdt in dat een piek wordt gefit, waarna de verkregen fitcurve 

van de meetdata wordt afgetrokken. Daarna wordt dan de volgende piek gefit. Dit 

wordt herhaald totdat het volledige spektrum is gefit. 
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FIGUUR IV. 7: Voorbeeld van het fitten van een 

ruonantiespektrum met behulp van gausscurves. 
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§IV.S BEPALING VAN DE RELAXATIETIJDEN T 1 EN T 2 

De opzet van de meetopstelling leent zich uitstekend voor het bepalen van de 

relaxatietijden van spinsystemen. In de paragrafen 11.2 en 11.3 is al ter sprake 

gekomen dat de spin-rooster relaxatietijd T 1 en de spin-spin relaxatietijd T 2 van 

invloed zijn op de tijdsafhankelijkheid van de magnetisatie. De grootte van de tijd 1 

tussen twee opeenvolgende pulsen wordt bij een spin-echo experiment door een 

tweetal eisen bepaald. Enerzijds moet de echo goed gescheiden zijn van het signaal 

van de tweede puls, en anderzijds moet 1 kleiner zijn dan T 2, omdat anders de echo 

veel te klein wordt. De spin-rooster relaxatietijd bepaalt de tijd die het spinsysteem 

nodig heeft om na excitatie weer terug te keren naar de evenwichtstoestand. Hier

door wordt de herhalingsfrequentie van het experiment bepaald. Na een puls 

verdwijnt de dwarsmagnetisatie in een preparaat op irreversibele wijze in een tijd 

T 2 ten gevolge van "dephasing". Voor enkele preparaten zijn de relaxatietijden T 1 

en T 2 bepaald en daarom wordt kort beschreven hoe dat in zijn werk is gegaan. 

De spin-rooster relaxatietijd is te bepalen als de magnetisatie Mz als funktie 

van de tijd gemeten kan worden. In evenwicht in een extern magneetveld is deze 

magnetisatie gelijk aan M0 (zie vergelijking (11.16) op pagina 17 voor t ---+ oo ). Om 

het verloop van de magnetisatie in de tijd te kunnen bepalen zal het kernspin

systeem, dat zich in een statisch extern veld bevindt, moeten worden gedemagneti

seerd. Daarna zal de magnetisatie weer toenemen tot de evenwichtswaarde M0• De 

demagnetisatie van het kernspinsysteem kan worden bewerkstelligd door gedurende 

een voldoende lange tijd een rf-veld met de resonantiefrequentie w0 aan te leggen 

over het preparaat. De amplitude van het rf-veld wordt zo groot genomen dat 

h· ~ d >> 1/T1• In dat geval zal de magnetisatie afnemen tot nul. Dit is in te zien 

als naast relaxatie (zie §11.2) ook stralingsovergangen tussen de energieniveau's 

worden aangenomen. Voor een twee-niveau systeem wordt de verandering in de 

bezetting van de energieniveau's ten gevolge van het rf-veld gegeven door (30]: 

d(n- no) =-2·W·n-(n -no) 
dt T 1 

(IV.l4) 

waarin de term -2· W · n de stralingsovergangen en de term (n - n0)/T 1 de thermi

sche overgangen (relaxatie) tot uitdrukking brengt. Wis gelijk aan de gestimuleerde 

overgangswaarschijnli~kheid voor stralingsovergangen tussen beide energieniveau's 

(waarvoor geldt W"'B.), n0 is het verschil in bezettingsgraad van de energieniveau's 

op tijdstip t=O, en n is het verschil in bezettingsgraad op tijdstip t>O. Oplossen van 
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vergelijking (IV.14) levert het volgende verband op: 

n(t)- na + 2·W·nJ .e-(2·W+l/T1)·t 
- (2·W·T 1 + 1) (2·W + 1 Tt) 

(IV.15) 

In de stationaire toestand ( t -- oo) volgt uit deze vergelijking direkt dat: 

(IV.16) 

Indien I 1· ~ 11 >> 1/T1 is ook W >> 1/T 11 zodat n5tat tot nul nadert. Dit houdt in 

dat de kernmagnetisatie ook tot nul nadert. Omdat W >> 1/T1 zal de stationaire 

toestand na een tijd 1/2W worden bereikt (zoals vergelijking (IV.l5) laat zien). In 

plaats van het continu toevoeren van het rf-veld gedurende een tijd t=1/2W, wordt 

het in de vorm van een pulsreeks (die vanwege zijn voorkomen de naam comb 

draagt) toegevoerd. Dit wordt zo gedaan omdat het energiespektrum nooit mooi 

homogeen is (variaties in w0 zijn mogelijk), maar inhomogeniteiten vertoont ten 

gevolge van inhomogeniteiten in het externe magnetische veld. Aangezien het 

Fourierspektrum van een korte golftrein is breder dan dat van een lange golftrein, 

wordt er een pulsreeks van korte golftreinen aangelegd. Na het uitschakelen van het 

rf-veld zal de magnetisatie van het kernspinsysteem exponentieel vanaf nul 

toenemen tot de evenwichtswaarde M0• Na een bepaalde tijd T 0 worden twee 

27r/3-pulsen, met onderlinge afstand r ( r < < T0), aan het preparaat toegevoerd. De 

hoogte van de spin-echo die een tijd r na de tweede puls wordt waargenomen is 

evenredig met de magnetisatie Mz op het tijdstip t=T0. Figuur IV.8 geeft het 

bovenstaande schematisch weer. 

co mb echo 

--- - ------Mo ---------
T 

0 

FIGUUR IV.8: Ezperimentele bepaling van de 6pin-roo6ter relazatietijd Tt· 

Het preparaat wordt voor t=O verzadigd met een 6erie p1Û6en, die in feite de 

omhullende zijn van een hoogfrequent WÎ66elveld (rf-veld) met frequentie wo. 
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Het hiervoor beschreven experiment wordt voor verschillende waarden van de long 

delay tijd T 0 herhaald. Voor de bepaling van de spin-rooster relaxatietijd T 1 wordt 

vergelijking (II.l6) in de volgende vorm geschreven: 

(IV.l7) 

Door nu ln((M0-Mz)/M0) grafisch uit te zetten tegen de tijd T0 is T 1 te bepalen uit 

de helling van de zo verkregen rechte lijn. 

De spin-spin relaxatietijd T 2 wordt bepaald door de hoogte van de spin-echo te 

bepalen als funktie van de short delay tijd r. De echohoogte blijkt evenredig te zijn 

met e-2r/T2 (zie ook §11.4). Door de hoogte van de spin-echo te meten voor 

verschillende short delay tijden r, en grafisch ln(M(t)) uit te zetten tegen r, kan T2 

worden gevonden. In figuur IV.9 is dit schematisch weergegeven. 

rï 
i : 
I ' 

I 

-.. . ;:- ........ _ 
r' 

FIGUUR IV.9: Spin-echo amplitude al6 funktie van 2r. Het 

lignaai na de eer6te pul6 i6 de Free lnduction Decay (F.I.D.). 

-----------
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HOOFDSTUK V: RESULTATEN EN DISCUSSIE 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van metingen aan cobalt-koper en cobalt

palladium multilagen worden gepresenteerd. Een overzicht van de preparaten 

waaraan is gemeten is al gegeven in tabel 1.1 op pagina 4 van dit verslag. Aan elk 

preparaat zijn een aantal metingen verricht om zo informatie te verkrijgen over de 

grootte en de richtingsafhankelijkheid van het hyperfijnveld. Om de grootte van het 

hyperfijnveld te kunnen bepalen zijn resonantiespektra gemeten met het externe 

veld parallel aan het filmoppervlak. De hoekafhankelijkheid van het hyperfijnveld is 

bepaald door bij meerdere hoeken tussen het externe veld en het filmoppervlak het 

resonantiespektrum te bepalen (rotatiediagram). Alle metingen aan de cobalt-koper 

multilagen zijn verricht bij een temperatuur van 1,4 K. De metingen aan de 

cobalt-palladium multilagen zijn uitgevoerd bij een temperatuur van 4,2 K; alleen 

voor de Co12Pd13 multilaag was afkoelen tot 1,4 K noodzakelijk om een redelijke 

signaalfruis verhouding te verkrijgen. De resonantiespektra zijn geïnterpreteerd 

door aan te nemen dat ze samengesteld zijn uit een aantal Gaussvormige curves. In 

een aantal spektra blijken na fitten meerdere resonantiepieken te kunnen worden 

onderscheiden. Welke resonantiepieken dat zijn en met welke strukturen ze mogelijk 

samenhangen zal in de volgende paragrafen worden behandeld. In de eerste vier 

paragrafen komen de veldsweeps aan de orde. Later zullen ze met de resultaten van 

de frequentiespektra worden vergeleken. 

§V.l DE COBALT-KOPER MULTILAGEN 

Tijdens deze afstudeerperiode waren een negental cobalt-koper multilagen 

beschikbaar. Vijf van die multilagen hebben een koperlaagdikte van 21Á en de 

andere vier hebben een koperlaagdikte van 42Á. Voor de multilagen met een koper

laagdikte van 21Á bedraagt de dikte van de cobaltlagen, volgens de kwartskristal

monitor tijdens het opdampen, achtereenvolgens 40Á, 30Á, 20Á, 16Á en 12Á (zie 

ook tabel 1.1 op pagina 4). Uit chemische analyse is echter gebleken dat de dikte 

van de cabaltlagen achtereenvolgens 42,1Á, 32,1Á, 22,8Á, 17,8Á en 13,3Á bedraagt. 

Voor de multilagen met een koperlaagdikte van 42Á volgt uit chemische analyse dat 

de dikte van de co baltlagen achtereenvolgens 31,2Á, 20,7 A, 16,4Á en 12,3Á 

bedraagt. In de figuren op de volgende pagina's zijn een aantal karakteristieke 

resonantiespektra van de cobalt-koper multilagen weergegeven. 
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FIGUUR V.l: Karakteristieke resonantiespektra met het ezterne veld parallel aan het 

filmvlak voor de Cox Cu21 multilagen. De z slaat hier op de co baltlaag dikte. De weer

gegeven spektra zijn "ruwe" meetdata. Ze zijn nog niet gecorrigeerd voor enhancement. 

De verschuiving van de spektra ten opzichte van elkaar en het "bulk" F.C.C.-cobalt 

hyperfijnveld is duidelijk zichtbaar. De intensiteiten van de spektra zijn zodanig aan

gepast dat een goede presentatie mogelijk werd. 

In de figuur V.l is te zien dat de spektra verschoven zijn ten opzichte van 

elkaar, en wel zodanig dat het hyperfijnveld afneemt met afnemende cobaltlaag

dikte. Uit deze figuur kan ook worden opgemaakt dat de vorm van de resonantie

spektra enigzins verandert wanneer de cobaltlaagdikte tc 0 verandert. In de 

resonantiespektra van Co40Cu21 en Co30Cu21 zijn twee duidelijke pieken te 

onderscheiden. In de spektra van Co20Cu21, Co16Cu21 en Co12Cu21 is slechts één 

piek duidelijk aanwezig. Uit figuur V.2 blijkt al dat ook voor de CoxCu42 

multilagen de resonantiespektra verschuiven. De grootte van de verschuiving neemt 

toe naarmate de dikte van de cabaltlagen kleiner is. De verschuiving kan worden 

verklaard uit een oprekking van het cabaltrooster ten gevolge van de roostermis

match aan de grensvlakken met het koper. De roosterconstante van koper is 

namelijk zo'n 2% groter dan die van cobalt (zie ook §1.5, pag.l2). Over deze 

roosteroprekking volgt meer in de volgende paragraaf. 

Een ander verschijnsel dat optreedt is de verbreding van het resonantiespek

trum. Naarmate de cobaltlagen dunner worden wordt het spektrum breder (zie de 
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FIGUUR V . .ç: Vergelijking van de breedte van de resonantiespektra voor de 

CoxCu42 multilagen. De toename in de lijnbreedte met afnemende cabaltlaag

dikte is duidelijk zichtbaar. 

figuren V.3 en V.4). Deze verbreding wordt toegeschreven aan een toenemende 

invloed van de grensvlakatomen naarmate de cabaltlagen dunner worden. De grens

vlakken vertonen een zekere ruwheid. Dit betekent dat er soms "putjes" voorkomen 

aan het grensvlak van elke film. De verdeling van de magnetische dipoolmomenten 

is dan onregelmatig, waardoor de dipoolbijdrage aan het lokale magneetveld (zie 

§11.6 en §IV.l) niet voor alle atomen hetzelfde is. Door de variatie in de dipoolsom 

treedt bij de ingestelde frequentie ook variatie in de resonantievelden op. Het gevolg 

is dat er meerdere resonantievelden tot het spektrum bijdragen. Aangezien de 

grootste variatie in de dipoolbijdrage optreedt in de buurt van het grensvlak, zal dit 

effekt sterker tot uiting komen wanneer de cabaltlaagdikte kleiner is. 

Vergelijking van de breedte van de spektra van multilagen met verschillende 

koperlaagdikte en gelijke cabaltlaagdikte laat zien dat de dikte van de koperlagen 

niet van invloed is op de breedte van de spektra (zie de figuren V.5a en V.5b ). 

Voor alle cabalt-koper multilagen is met behulp van Gaussfits de positie van 

de diverse lijnen (pieken) in het spektrum bepaald. Bij het fitten van de spektra 

met behulp van Gausscurves worden, voor alle cabalt-koper multilagen, meer 

bijdragen aan het resonantiespektrum gevonden dan op grond van de vorm van de 

spektra is te verwachten. Bij het fitten van de resonantiespektra van Co40Cu21 en 

Co30Cu21 worden drie pieken gevonden en in de resonantiespektra van Co20Cu21, 
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FIGUUR V.5: Vergelijking van de breedte van de re&onantie&pektra van multilagen met 

ver&chillende koperlaagddikte en gelijke cob.altlaagdikte. a) Co20Cu42 en Co20Cu21; b) Co12Cu42 

en Co12Cu21. 

Co16Cu21, Co30Cu42, Co20Cu42 en Co16Cu42 twee. De gemiddelde waarden van de 

met behulp van Gaussfits verkregen parameters voor het hyperfijnveld Bhf (de 

positie van de piek), de breedte van de piek en de relatieve intensiteit van de piek 

zijn voor de cobalt-koper multilagen in de tabellen B.l, B.2, B.4 en B.S van 

appendix B weergegeven. Het betreft hier fits van de ruwe meetdata. 

Om na te gaan of het waargenomen signaal inderdaad afkomstig is van cobalt, 

is voor elke piek in het resonantiespektrum de grootte van het externe veld waarbij 

resonantie optreedt uitgezet tegen de frequentie. Met behulp van lineaire regressie is 
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vervolgens een rechte lijn door de meetpunten bepaald. Uit de helling van deze lijn 

kan de gyromagnetische verhouding 'Y worden bepaald voor elk preparaat. Voor één 

van de pieken in het resonantiespektrum van de Co20Cu21 multilaag is dit in figuur 

V.6 weergegeven. De op deze wijze gevonden waarde voor de gyromagnetische 

verhouding variëert voor de verschillende preparaten tussen 9,77 MHz/Tesla en 

10,33 MHZ/Tesla, hetgeen minder dan 3 procent afwijkt van de waarde voor 59Co 

{10,054 MHz/T). Er kan dus geconcludeerd worden dat de gemeten spektra 

inderdaad aan cobalt toebehoren, want koper heeft een andere gyromagnetische 

verhouding {11,284 MHz/T voor 63Cu respektievelijk 12,089 MHz/T voor sscu). 

Via extrapolatie van de lijn door de meetpunten is de asafsnijding van de 

veldas te bepalen. Deze asafsnijding levert de waarde van het hyperfijnveld die bij 

de betreffende piek in het resonantiespektrum hoort. Dit blijkt echter geen nauw

keurige resultaten op te leveren. De grootte van het hyperfijnveld is daarom bepaald 

via het middelen van Bhf=Bex+f/10.054. Dit levert een nauwkeuriger resultaat op. 

In alle resonantiespektra wordt de belangrijkste bijdrage geleverd door een 

brede piek. In de meeste resonantiespektra treedt naast deze brede piek ook nog een 

smalle piek op. De positie van deze smalle piek ten opzichte van de brede piek doet 

vermoeden dat beide pieken afkomstig zijn van dezelfde roosterstruktuur. De smalle 

piek wordt toegeschreven aan puur F.C.C.-cobalt. De fitgrenzen zijn steeds zodanig 

gelegd dat een verdere verschuiving van de ondergrens naar hogere veldwaarden 

geen noemenswaardige verschuiving van de piekposities tot gevolg heeft. Het 

verlagen van de ondergrens heeft echter wel invloed op de breedte en de hoogte van 

de brede piek. Het is dus mogelijk dat deze brede piek het gevolg is van de 

eigenschappen van het fitprogramma. 

Door het samenstellen van Gausscurves is na te gaan of de spektra ook met 

twee of zelfs met één piek gefit kunnen worden. Het blijkt dat ook dan bevredigende 

resultaten kunnen worden behaald. De resonantiespektra van vrijwel alle cobalt

koper multilagen kunnen namelijk ook goed met één piek worden gefit; we merken 

op dat bij de resonantiespektra van Co4oCu21 en Co3oCu21 toch nog een extra piek 

nodig blijft welke circa 0,60 Tesla hoger ligt dan de piek die aan F.C.C.-cobalt 

wordt toegeschreven. 

Naast metingen met het externe veld evenwijdig aan het filmoppervlak is ook 

gemeten met het externe veld loodrecht op het filmoppervlak. Voor de CoxCu21 

muitHagen zijn een aantal karakteristieke resonantiespektra weergegeven in figuur 

V.7. Een samenvatting van de door middel van Gaussfits verkregen parameters is 
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FIGUUR V. 7: Karakteristiek spektrum met het ezterne veld 

loodrecht op het filmoppervlak voor de CoxCu21 multilagen. 

H is de lH-lijn en Fis de l9F-lijn. Deze elementen zijn 

in het houdermateriaal van de preparaten aanwezig. Tijdens 

het fitten is voor deze pieken gecorrigeerd. 
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gegeven in tabel B.2 in appendix B. Bij de interpretatie van de metingen met het 

externe veld loodrecht op het filmoppervlak moet ook rekening worden gehouden 

met de grootte van het demagnetiserend veld, welke voor "bulk"-cobalt 1,79 Tesla 

bedraagt. Net zoals de resonantiespektra gemeten met het externe veld evenwijdig 

aan het filmoppervlak, zijn de spektra gemeten met het externe veld loodrecht op 

het filmoppervlak ook verschoven ten opzichte van elkaar. Er is nu echter niet zo'n 

mooi verband als het geval is bij de spektra welke met het externe veld evenwijdig 

zijn gemeten. Dit is voor een deel te verklaren uit het feit dat het demagnetiserend 

veld tLoMs niet voor alle preparaten hetzelfde is. Voor de hier besproken Co20Cu21 

multilagen treden verschillen op van 0.6 Tesla in de grootte van de elektronen

magnetisatie (zie appendix B tabel B.3). Een schatting voor de grootte van de 

verzadigingselektronenmagnetisatie van een muitHaagpreparaat kan via V.S.M.

metingen worden verkregen. 

Indien de spektra verkregen uit metingen met het externe veld evenwijdig aan 

het filmoppervlak worden vergeleken met spektra verkregen uit metingen met het 

externe veld loodrecht op het filmoppervlak, dan valt op dat de vorm van de 
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spektra nauwelijks is veranderd (zie figuur V.8). Uit het fitten van de spektra met 

Gausscurves blijkt bovendien dat in beide gevallen met evenveel Gausscurves kan 

worden gefit. Bij het vergelijken van de posities van de verschillende bijdragen in de 

spektra gemeten met het externe veld evenwijdig aan respektievelijk loodrecht op 

het filmoppervlak valt op dat de kleine piek in de spektra van Co40Cu21 en 

Co30Cu21 net zoveel is verplaatst als de centrale F.C.C.-piek. Verder is de 

intensiteitsverhouding van de twee pieken in het spektrum hetzelfde voor een 

resonantiespektrum gemeten het externe magneetveld evenwijdig aan het film

oppervlak en voor een resonantispektrum gemeten met het externe veld loodrecht op 

het filmoppervlak (figuur V.8). Dit betekent dat het kleine piekje dezelfde 

hyperfijnveldanisotropie heeft als de piek die aan F .C.C.-cobalt wordt toege

schreven. Het kleine piekje is dus gerelateerd aan de F.C.C.-struktuur. Op grond 

van de plaats van het piekje ten opzichte van de F.C.C.-piek zou ook gedacht 

kunnen worden aan een intrinsieke stapelfout (zie tabel 11.4 op pagina 39). Er is 

echter geen enkele reden om aan te nemen dat het hyperfijnveld daarvan isotroop is, 

aangezien er lokaal een H.C.P.-struktuur ontstaat. 

We kunnen nog opmerken dat de grootte van de verplaatsing van de resonantie

lijn, bij het verdraaien van het externe magneetveld van evenwijdig aan het 
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filmoppervlak naar loodrecht op het filmoppervlak, voor de Co40Cu21 multilaag net 

zo groot is als J.LoM5 voor "bulk" cobalt. 

In figuur V.9 zijn de resonantiespektra weergegeven van twee preparaten waar

van de cabalt laagdikte nagenoeg gelijk is, maar waarvan de koper laagdikte 

verschillend is. Uit figuur V.2 was al op te maken dat de resonantiespektra van de 

CoxCu42 multilagen een verschuiving vertonen die op een of andere manier samen

hangt met de cobaltlaagdikte. Uit figuur V.9 valt op te maken dat ook de dikte van 

de koperlagen invloed heeft op de grootte van die verschuiving. De verschuiving is 
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voor de CoxCu42 multilagen namelijk groter dan voor de CoxCu21 multilagen het 

geval is. Dit is een aanwijzing voor het feit dat ook het koper wordt vervormd ten 

gevolge van de spanningen aan het grensvlak. De dikke koperlagen in de CoxCu42 

multilagen zijn stijver dan de dunne in de CoxCu21 multilagen, zodat de koperlagen 

in de CoxCu42 multilagen minder vervormen. Hierdoor zal het cabaltrooster in de 

CoxCu42 multilagen verder worden opgerekt dan in de CoxCu21 multilagen. Het 

gevolg is dan ook een grotere verschuiving van het hyperfijnveld. 

In principe moeten de resonantiespektra nog gecorrigeerd worden voor de 

enhancement (zie §II.S). Hierdoor verandert de vorm van de spektra enigzins, 

waardoor ook de posities van de pieken anders kunnen zijn. Voor de veldsweeps, met 

het uitwendige magneetveld evenwijdig aan het filmoppervlak, geeft correctie voor 

de (receiving-) enhancement gemiddeld een verschuiving van de F.C.C.-piek met 
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0,03 Tesla naar hogere veldwaarden te zien. 

§V.2 DE HYPERFIJNVELDVERSCHUIVING 

In deze paragraaf zal worden besproken welk verband er is tussen de verschui

ving van de resonantiespektra en de dikte van de cobaltlagen. Allereerst zullen een 

tweetal modellen uit de literatuur worden besproken. Daarna wordt nagegaan of het 

op grond van deze modellen verwachtte verband tussen de grootte van het hyper

fijnveld en de dikte van de cabaltlagen ook voor de multilagen waaraan is gemeten 

wordt gevonden. 

Huberman en Grimsditch [76] geven een eenvoudig model voor de strain in een 

sandwich van een dunne laag van metaal M tussen twee dikke lagen van metaal M'. 

De roosterconstante van metaal M' is groter dan die van metaal M. Door dit 

verschil in roosterconstante ontstaat er strain in de gesandwichte dunne laag. Voor 

deze strain wordt aangenomen dat hij uniform is over het volume van de dunne 

laag. Ten gevolge van die uniforme strain wordt het rooster van metaal M uniform 

opgerekt. De oprekking van het rooster heeft een verandering van de elektrostatische 

energie tot gevolg. De totale energie van de dunne laag bestaat uit de elektro

statische energie en de elastische energie. Door minimalisatie van deze energie wordt 

een verband tussen de grootte van de strain in de dunne laag en de dikte van die 

laag gevonden. De strain in de laag blijkt omgekeerd evenredig te zijn met de dikte 

van de dunne laag. De oprekking van de laag is dan ook omgekeerd evenredig met 

de dikte van de laag. Voor multilagen gaan Huberman en Grimsditch uit van een 

sinusvormige variatie van de Fermi-energie en een symmetrische multilaag. In feite 

breiden ze het model afgeleid voor een sandwich uit tot een model voor een opeen

stapeling van die sandwiches. Met behulp van dit laatste model voorspellen ze een 

lineair verband tussen de grootte van de strain en het kwadraat van de reciproke 

waarde van de modulatielengte (1/D2). 

Een ander model, voorgesteld door Bruno et al. [77,78], beschrijftdestrain die 

optreedt in een dunne metaalfilm op een substraat met een grotere roosterconstante. 

Ook nu wordt er van uitgegaan dat de strain het gevolg is van de roostermismatch 

aan het grensvlak. De mogelijkheid bestaat echter dat er dislokaties op treden aan 

het grensvlak, waardoor de grootte van de strain in de rest van de laag kleiner 

wordt. Destrain in de rest van de laag wordt net als in het model van Huberman en 

Grimsditch uniform verondersteld. Door de totale energie van de film te minimalise-
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ren laten Bruno et al. zien dat er een kritische dikte voor de film is, waarbij de 

dislokaties een rol gaan spelen. Beneden deze kritische dikte treedt "pseudomor

phism" op, wat inhoudt dat de strain in de laag evenredig is met de mismatch ten 

gevolge van het verschil in roosterconstante tussen de laag en het substraat. Boven 

de kritische dikte is het energetisch gunstiger dat er dislokaties aan het grensvlak 

optreden. Voor destrain blijkt dan een 1/t verband op te treden, waarbij t de dikte 

van de film is. Omdat de kritische dikte omgekeerd evenredig is met de grootte van 

de roostermismatch kan, indien de roostermismatch zeer groot wordt, de kritische 

dikte kleiner worden dan één atoomlaag. In dat geval treedt er geen "pseudomor

phism" op en wordt alleen een 1/t verband gevonden. Voor een cobaltfilm op koper 

wordt een kritische dikte van circa 12Á verwacht. 

Tijdens deze afstudeerperiode is alleen aan multilagen met een cabaltlaagdikte 

groter dan of gelijk aan 12Á gemeten, zodat volgens de theorie van Bruno et al een 

1/t-verband tussen de grootte van de oprekking en de dikte van de cabaltlagen is te 

verwachten. De verandering in de grootte van het hyperfijnveld is evenredig met de 
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verandering van het volume van de cobaltlagen. Wanneer de grootte van het hyper

fijnveld van de F.C.C.-piek tegen de reciproke waarde van de cabaltlaagdikte wordt 

uitgezet, treedt er een lineair verband op. Dit is in figuur V.10 weergegeven. 
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Het gevonden 1/t verband is niet in tegenspraak met de theorieën voor dunne 

films en voor sandwiches van dunne films. Het is echter niet zeker of deze theorieën 

ook opgaan voor multilagen, maar ze beschrijven het gevonden verband kwalitatief 

goed. 

Om na te gaan of er ook een 1/D2-verband bestaat voor de verschuiving van 

het hyperfijnveld, is zowel voor de CoxCu21 multilagen als voor de CoxCu42 

multilagen de grootte van het hyperfijnveld uitgezet tegen 1/D2 (figuur V.ll). De 

getrokken lijnen zijn door middel van kleinste kwadraten aanpassing bepaald. Er 

blijkt inderdaad een lineair verband te worden gevonden. Het verschil in asaf

snijding van de beide lijnen duidt er echter al op dat het model van Huberman en 

Grimsditch het verband niet volledig beschrijft. Anders hadden beide lijnen de 
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FIGUUR V.11: Het verband tuuen de 1/D2 en de grootte van het hyperfijn

veld voor de CoxCu21 en voor de CoxCu42 preparaten. De spektra waaruit 

de posities zijn bepaald zijn gecorrigeerd voor de enhancement. 

vertikale as in hetzelfde punt, de hyperfijnveldwaarde voor bulkcobalt, moeten 

snijden. Bovendien blijkt al uit figuur V.lO dat de verschuiving van het hyperfijn

veld voor multilagen met een vergelijkbare modulatielengte ( Co40Cu21 en Co20Cu42 

respektievelijk Co30Cu21 en Co12Cu42) sterk verschillend is. Dat zou niet het geval 

mogen zijn indien destrain alleen van de modulatielengte afhangt. De aannamen die 

Huberman en Grimsditch hebben gemaakt met betrekking tot multilagen zijn echter 

niet geheel juist. Je kunt je namelijk afvragen of een multilaag bij benadering 

opgevat mag worden als een opeenstapeling van sandwiches, zoals door Huberman 
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en Grimsditch is gedaan. Bovendien zijn de de tijdens deze afstudeerperiode 

bestudeerde multilagen niet symmetrisch, zodat de discepantie tussen de theorie en 

de experimentele resultaten niet verwonderlijk hoeft te zijn. 

§V.3 DE CoxPD13 MULTILAGEN 

Naast de metingen aan cabalt-koper multilagen zijn ook metingen uitgevoerd 

aan cabalt-palladium multilagen. Tijdens deze afstudeerperiode waren een achttal 

cabalt-palladium multilagen beschikbaar. Bij vijf van deze lagen was de dikte van 

de palladiumlagen 13,5 Á. De dikte van de cabaltlagen bedroeg achtereenvolgens 

41Á, 30,5Á, 25,6Á, 20,5Á en 12,3Á. ·Bij de andere drie multilagen bedroeg de cabalt

laagdikte 41Á en varieerde de dikte van de palladiumlagen. Deze drie multilagen 

worden in de volgende paragraaf vergeleken met de Co41Pdl3 multilaag. 

In figuur V.l2 op de volgende pagina zijn een aantal karakteristieke resonan

tiespektra voor de CoxPdl3,5 muitHaagpreparaten weergegeven. In deze resonantie

spektra zijn duidelijk twee pieken te onderscheiden. De piek bij circa 21,67 Tesla 

correspondeert, net als bij de cabalt-koper multilagen, met F.C.C.-cobalt. Het valt 

op dat, vergeleken met de cabalt-koper multilagen, er veel intensiteit aan de hoge 

veldzijde van de F.C.C.-piek aanwezig is. Dit wijst er op dat het cabalt in de lagen 

niet alleen in de F.C.C.-struktuur voorkomt. De cabaltlagen zijn dus niet éénfasig. 

De intensiteit aan de hoge veldzijde wordt toegeschreven aan stapelfouten in het 

cobalt. Ook aan de lage veldzijde van de F.C.C.-piek is in de resonantiespektra van 

de cabalt-palladium multilagen meer intensiteit aanwezig dan in de resonantie

spektra van de cabalt-koper multilagen. Deze intensiteit wordt toegeschreven aan 

de cabaltatomen aan het grensvlak met palladium (zie later). 

Meer informatie over de verschillende achtergronden van het spin-echo signaal 

valt te halen uit resonantiespektra die gemeten zijn met het externe veld loodrecht 

op het filmoppervlak. In figuur V.l3 op pagina 86 wordt zo'n spektrum vergeleken 

met een spektrum gemeten met het externe veld evenwijdig aan het filmoppervlak. 

De spektra welke verkregen worden uit veldsweeps met het externe veld lood

recht op het filmoppervlak blijken er geheel anders uit te zien dan de spektra welke 

verkregen worden uit veldsweeps met het externe veld evenwijdig aan het filmopper

vlak. De spektra lijken meer op een asymmetrische piek waarin de afzonderlijke 

bijdragen niet meer duidelijk zijn te onderscheiden. In figuur V.l3 valt duidelijk op 

dat de positie van de piek aan de hoge veldzijde, ten opzichte van de F.C.C.-piek, 

verandert wanneer het preparaat wordt geroteerd in het externe magneetveld. Het 
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FIGUUR V.1!: Karakteristieke resonantiespektra met het 

veld parallel aan het filmvlak voor de CoxPd13 multilagen. 

In tegenstelling tot de cobalt-koper multilagen treedt bij 

de multilagen in deze figuur nauwelijks een verschuiving op. 

23.0 

signaal aan de hoge veldzijde van de F.C.C.-piek is dus afkomstig van niet-isotrope 

bijdragen. Dit komt overeen met het idee dat het signaal aan de hoge veldzijde van 

de F.C.C.-piek afkomstig is van stapelfouten. 

Indien de resonantiespektra worden gefit met behulp van de Gaussfits, dan 

worden vier pieken gevonden in de resonantiespektra van de CoxPd13 multilagen 

(zie tabel B.7, appendix B). Net als bij de cobalt-koper multilagen kunnen we twee 

pieken; welke nagenoeg dezelfde positie hebben, toekennen aan dezelfde rooster

struktuur, te weten F.C.C.-cobalt. De grote relatieve intensiteit van de tweede 

brede piek is waarschijnlijk het gevolg van eigenschappen van het gebruikte fitpro

gramma. De beide andere pieken hebben hyperfijnveldwaarden welke circa 0,65 

Tesla respektievelijk 1,05 Tesla groter zijn dan de hyperfijnveldwaarde van de piek 

die aan F.C.C.-cobalt wordt toegeschreven. De grootte van het hyperfijnveld van de 

laatste piek is ongeveer gelijk aan 22,65 Tesla. We zouden deze piek toe kunnen 

schrijven aan H.C.P .-co balt. Volgens het verband dat Fekete [38] vindt voor de 

hoekafhankelijkheid van het hyperfijnveld van H.C.P.-cobalt (zie vergelijking 11.65 

op pagina 49), maakt de magnetisatie in dat geval een hoek van 58 graden met de 

c-as van het H.C.P.-rooster. Dit is erg onwaarschijnlijk, aangezien voor de 

cobalt-palladium multilagen wordt aangenomen dat de c-as van eventueel aanwezig 
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FIGUUR V.19: Vergelijking van de meetresultaten van een veldsweep met het ezterne 

veld loodrecht op het filmoppervlak met die van een veldsweep met het ezterne veld 

evenwijdig aan het filmoppervlak. Het mazimum van de veldsweep met het ezterne veld 

loodrecht op het filmoppervlak is zodanig verschoven dat het samenvalt met het mazimum 

van de veldsweep met het ezterne veld evenwijdig aan het filmoppervlak. Beide mazima 

worden toegekend aan F. C. C. -co balt. Omdat F. C. C. -co balt een isotrope bijdrage aan het 

hyperfijnveld levert, wordt de verschuiving van de F. C. C. -piek alleen veroorzaakt door 

het verschil in de grootte van het demagnetiserend veld voor de oriëntaties van het 

preparaat in het ezterne veld. 

H.C.P.-cobalt loodrecht op het filmoppervlak is gericht. Waarschijnlijk wordt de 

piek bij 22,6 Tesla veroorzaakt door H.C.P .-achtige stapelfouten in de F.C.C.

struktuur [53]. De piek welke 0,65 Tesla is verschoven ten opzichte van de 

F.C.C.-piek kan op grond van zijn positie worden toegekend aan een intrinsieke 

stapelfout in de F.C.C.-struktuur [53]. 

Wanneer de resonantiespektra gemeten met het externe veld loodrecht op het film

oppervlak worden gefit met behulp van Gausscurves dan worden in alle gevallen 

drie pieken gevonden. Indien de laatste piek bij de metingen met het externe veld 

evenwijdig aan het filmoppervlak zou worden veroorzaakt door H.C.P.--cobalt met 

een hoek 58 graden tussen de magnetisatie en de c-as van het kristal, dan is deze 

hoek bij de metingen met een extern veld loodrecht op het filmoppervlak 148 graden 

(of -32 graden). Op grond van het model van Fekete wordt dan verwacht dat de 

hyperfijnveldwaarde behorende bij H.C.P.-cobalt 22,27 Tesla bedraagt. Wanneer 
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voor de grootte van het demagnetiserend veld de waarde van "bulk"-cobalt (1,79 

Tesla) wordt genomen, dan wordt voor Bhr + J.LoMs een waarde van 24,06 Tesla 

gevonden. Op deze plaats is echter geen piek gevonden in het resonantiespektrum. 

Dit is ook weer een aanwijzing dat de piek niet aan zuiver H.C.P.-cobalt toebehoort 

en eerder is toe te schrijven aan H.C.P.-achtige stapelfouten. 

Het feit dat, bij rotatie van het preparaat in het uitwendige veld, de verplaatsing 

van de pieken in de resonantiespektra niet voor alle pieken even groot is (zie figuur 

V.l3 en de tabellen B. 7 en B.8 in appendix B) duidt er op dat er sprake is van 

hyperfijnveldanisotropie. 

Er is geen verklaring voor het schijnbare verschil, in het aantal bijdragen tot de 

resonantiespektra, tussen metingen met het externe veld evenwijdig aan het film

oppervlak en metingen met het externe veld loodrecht op het filmoppervlak. Het feit 

dat fitten met Gausscurves dit beeld lijken te bevestigen heeft waarschijnlijk meer 

te maken met de eigenschappen van het fitprogramma, dan met fysische verschijn

selen. Door het samenstellen van verschillende Gausscurves kan namelijk ook een 

resultaat worden verkregen waarin de intensiteit van de smalle F.C.C.-piek sterk is 

toegenomen ten opzichte van de brede F.C.C.-piek. 

Samenvattend kan worden gesteld dat in de resonantiespektra van de CoxPd13 

multilagen drie bijdragen zijn te onderscheiden. Eén die toegeschreven wordt aan 

F.C.C.-cobalt, één die toegeschreven wordt aan intrinsieke stapelfouten en één die 

toegeschreven wordt aan H.C.P .-achtige stapelfouten in een F.C.C.-struktuur. 

De tabellen B. 7 en B.8 in appendix B geven een samenvatting van de gemid

delde waarden van de parameters welke, uit de resonantiespektra van de CoxPd13 

multilagen, met behulp van Gaussfits worden verkregen. Het betreft hier fits van de 

ruwe meetdata die nog niet gecorrigeerd zijn voor de enhancement. Om uitspraken 

over de positie van de verschillende pieken te mogen doen is het niet bezwaarlijk dat 

er nog niet voor de enhancement is gecorrigeerd, omdat de pieken niet meer dan 

0,03 Tesla veschuiven door de enhancementcorrectie. De onderlinge intensiteits

verhouding van de pieken verandert echter wel drastisch ten gevolge van de enhan

cementcorrectie. In figuur V.l4 zijn twee resonantiespektra gemeten aan hetzelfde 

preparaat weergegeven, een ongecorrigeerd spektrum en een gecorrigeerd spektrum. 

Omdat de roosterparameter van palladium groter is dan die van koper verwach

ten we grotere verschuivingen van de resonantiespektra als funktie van de cobalt

laagdikte, dan bij de cobalt-koper multilagen het geval is. Uit figuur V.l2 volgt 

echter al dat de verschuiving van de spektra niet zo groot is. In vergelijking met de 

cabalt-koper multilagen is hij zelfs klein. Correctie van de gemeten spektra voor de 
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FIGUUR V.LI: Weergave van de invloed van correctie voor de receiving-enhancement 

op de vorm van een re1onantie1pektrum, verkregen door middel van een veldlweep. De 

inten1iteit van het gecorrigeerde 1pektrum i1 aangepa1t om vergelijking van de 1pektra 

mogelijk te maken. Het valt duidelijk op dat de inten1iteit van het ~pin- echo 1ignaal 

recht1 van het mazimum in het gecorrigeerde 1pektrum il toegenomen ten opzichte van 

het ongecorrigeerde 1pektrum. 

(receiving-)enhancement en uitzetten van de plaats van het maximum tegen 1/tc0 

levert, net zoals bij de cobalt-koper multilagen, een lineair verband op. De helling 

van de lijn door de meetpunten is nu veel kleiner dan bij de cobalt-koper multilagen 

het geval is (zie figuur V.15) Ter vergelijking is ook het verband tussen de grootte 

van het hyperfijnveld en 1/tc0 voor de CoxCu21 multilagen uitgezet. De relatief 

kleine verschuiving van de resonantiespektra van de cabalt-palladium multilagen 

kan als volgt worden verklaard. Ten gevolge van het grote verschil in rooster

parameter tussen cobalt en palladium (9%) kunnen dislokaties in de cabaltlagen 

optreden. Volgens het model van Bruno et al., voor een dunne film op een substraat 

[77,78], treden de dislokaties op aan het grensvlak. Een gevolg van deze dislokaties 

is dat de strain in de rest van de laag afneemt, waardoor ook de oprekking van de 

laag kleiner is dan zonder het optreden van de dislokaties aan het grensvlak het 

geval zou zijn. 
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FIGUUR V.15: Het verband tuuen de cobaltlaagdikte en de grootte van het 

hyperfijnveld voor de CoxPd19 en voor de Cox Cu21 preparaten. De 8pektra 

waaruit de po8itie8 zijn bepaald zijn gecorrigeerd voor de enhancement. De 

hyperfijnveldwaarde van de Col2Pdl3 multilaag is in de figuur niet meegeno

men, omdat informatie hierover met behulp van veldsweeps niet goed kan worden 

verkregen. 

Uit figuur V.l2 blijkt nog dat de intensiteit van het signaal aan de hoge 

veldzijde van de F.C.C.-piek toeneemt ten opzichte van de intensiteit van die 

F.C.C.-piek, naarmate de cobaltlagen dunner zijn. De afname van de relatieve 

intensiteit van de F.C.C.-piek wordt als volgt verklaard. Naarmate de cobaltlagen 

dunner worden zullen er relatief weinig "bulk"-cobaltatomen in de lagen aanwezig 

zijn. Hierdoor zal het signaal afkomstig van "bulk"-cobalt afnemen. De relatieve 

bijdrage van de kernen aan het grensvlak tot de spin-€cho intensiteit neemt dan toe. 

Daaruit kan worden geconcludeerd dat het signaal aan de hoge veldzijde van de 

F.C.C.-bijdrage kennelijk afkomstig is van kernen die aan of vlakbij het grensvlak 

gesitueerd zijn. Omdat het signaal aan de hoge veldzijde van de F.C.C.-piek wordt 

toegeschreven aan stapelfouten, kan dit er op duiden dat de stapelfouten aan het 

grensvlak van het cobalt met het palladium optreden. Om een indruk te krijgen van 

de verdeling van de stapelfouten over de dikte van de cobaltlagen, moet de intensi

teit van het signaal aan de hoge veldzijde gerelateerd worden aan het aantal 
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grensvlakken dat in de muitHagen voorkomt. Daarvoor moeten intensiteiten van 

verschillende spektra met elkaar worden vergeleken. Dit is hier nog niet gedaan, dus 

het is voorbarig om te stellen dat de stapelfouten zich alleen aan de grensvlakken 

bevinden. 

Het resonantiespektrum van de Co12Pd13 multilaag bleek gevoelig te zijn voor 

de excitatiecondities, en wel zodanig dat de plaats van het maximum van het spek

trum bij geen enkele meting op dezelfde plaats lag. Omdat voor deze multilaag geen 

betrouwbare informatie uit de resultaten van de veldsweeps kon worden gehaald is 

overgestapt op het meten van frequentiespektra, waarover in paragraaf V .5 meer 

volgt. 

§V.4 DE C0.11PD1 MULTILAGEN 
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FIGUUR V.16: Karakter-Utieke re1onantie1pektra met het 

veld parallel aan het filmvlak voor de Co41Pdy multilagen. 

Bij de multilagen in deze figuur treedt geen ver1chuiving op. 

Naast experimenten aan multilagen met verschillende cobaltlaagdikte en 

gelijke palladiumlaagdikte zijn ook experimenten uitgevoerd aan multilagen met 

verschillende palladiumlaagdikte en gelijke cobaltlaagdikte. De dikte van de 

palladiumlagen, hier aangegeven met het subscript y, bedraagt achtereenvolgens 

90Á, 54Á, 27 A en 13,5Á. De dikte van de co baltlagen is steeds 41Á. 
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Bij de cobalt-koper multilagen is gebleken dat variatie van de koperlaagdikte 

invloed heeft op de grootte van het hyperfijnveld. Bij de cabalt-palladium multi

lagen is onderzocht of variatie van de palladiumlaagdikte invloed heeft op de 

grootte van het hyperfijnveld. Uit de resultaten blijkt geen verband tussen de 

grootte van het gevonden hyperfijnveld en de dikte van de palladiumlagen (zie 

figuur V.16). Er moet echter wel worden opgemerkt dat de cabaltlagen nogal dik 

zijn. Het is niet uit te sluiten dat de palladiumlaagdikte wel van invloed is bij 

dunnere cobaltlagen. 

De resultaten van de Gaussfits voor de ruwe meetdata van de Co41Pdy multi

lagen zijn samengevat in de tabellen B.lO en B.ll van appendix B. Uit de verplaat

sing van de verschillende bijdragen in de resonantiespektra ten opzichte van elkaar, 

bij rotatie van het preparaat in het externe veld, blijkt dat er net als bij de CoxPd13 

multilagen sprake is van hyperfijnveldanisotropie (zie §V.6). 

§V.5 VERGELUKING VAN FREQUENTIESPEKTRA MET VELDSWEEPS 

Voor een aantal multilagen, te weten Co20Cu21, Coi2Cu42, Co12Pd13 en 

Co41Pd27, zijn frequentiespektra opgemeten. Uit de figuren IV.l en IV.2 op de 

pagina's 58 en 59 blijkt dat een ongecorrigeerd resonantiespektrum verkregen door 

middel van een veldsweep er totaal anders uit kan zien dan een ongecorrigeerd 

frequentiespektrum. Beide resonantiespektra bevatten in principe dezelfde infor

matie en verschillen alleen op grond van verschillen in enhancement en het feit dat 

bij een veldsweep de excitatiecondities slechts in één punt geoptimaliseerd zijn. 

Indien we de frequentiespektra corrigeren voor de w2-afhankelijkheid van de 

echohoogte (zie §11.4) en de spektra verkregen uit velrlsweeps corrigeren voor de 

receiving-enhancement ten gevolge van rotatie van de magnetisatie, blijken beide 

spektra beter overeen te komen (figuur V.l7). 

In tabel B.13 van appendix B zijn de resultaten van de Gaussfits van de gecor

rigeerde frequentiespektra voor de verschillende multilagen samengevat. Niet alle 

frequentiespektra zijn gemeten aan magnetisch verzadigde multilaagpreparaten. De 

intensiteit van de spektra neemt af indien de grootte van het externe veld toeneemt. 

Voor de frequentiespektra gemeten aan Co20Cu21 respektievelijk C041Pd27 laten de 

figuren V.l8 en V.l9 zien dat de spin-echo intensiteit afneemt bij toenemend extern 

magneetveld. 
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FIGUUR V.17: Vergelijking van de gecorrigeerde re$onantie6pektra verkregen 

uit een veld!weep rupektievelijk uit een frequentie$pektrum. De inten6iteit van 

het frequentie$pektrum ü aangepa$t om vergelijking makkelijker te maken. 
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FIGUUR V.18: Vergelijking van de inten$iteiten van frequentie$pektra welke 

bij ver6chillende waarden van het magneetveld gemeten zijn aan Co20Cu21. 
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FIGUUR V.19: Vergelijking van de intensiteiten van frequentiespektra welke 

bij verschillende waarden van het magneetveld gemeten zijn aan Co41Pd27. 
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De afname van de intensiteit bij toenemend veld wordt veroorzaakt door een afname 

van de enhancement ten gevolge van rotatie van de magnetisatie {zie §11.8). Voor 

het nulveld-frequentiespektrum (dit is een frequentiespektrum opgemeten zonder 

aanwezigheid van een statisch extern magneetveld) speelt ook de enhancement ten 

gevolge van domeinwandbewegingen een rol. Omdat voor deze vorm van enhance

ment nog niet kan worden gecorrigeerd (§II.8), mogen nulveld-frequentiespektra 

niet worden vergeleken met de resultaten van de veldsweeps. 

Vergelijking van de resultaten van Gaussfits voor frequentiespektra met de 

resultaten van Gaussfits voor veldsweeps aan dezelfde multilaag levert voor 

experimenten met het externe veld evenwijdig aan het filmoppervlak goede over

eenstemming op. Vergelijking van de fitresultaten van het frequentiespektrum, 

opgemeten met het externe magneetveld loodrecht op het filmoppervlak, met de 

fitresultaten van overeenkomende veldsweeps levert, voor de verschillende pieken in 

het resonantiespektrum, een discrepantie op in de gevonden hyperfijnveldwaarden. 

Deze discrepantie in de hyperfijnveldwaarden tussen frequentiespektra en veld

sweeps is tot nu toe nog niet te verklaren. 

Tot slot van deze paragraaf worden voor twee verschillende multilagen, te weten de 

Co12Cu42 multilaag en de Co12Pd13 multilaag, de frequentiespektra besproken. 
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FIGUUR V.!O: Weergave van het gecorrigeerde frequentie6pektrum van Co1~Cu4~. 

Aan de lage frequentiezijde zijn duidelijk nog een aantal pieken te onder6cheiden. 

Uit het frequentiespektrum dat gemeten is aan de Co12Cu42 multilaag blijkt 

dat er aan de lage frequentiezijde van de F.C.C.-piek nog signalen zichtbaar zijn 

welke toegeschreven kunnen worden aan kernen die zich aan het grensvlak bevinden. 

In figuur V.20 is dit spektrum na correctie voor de wLafhankelijkheid van het echo

signaal weergegeven. 

Het opmeten van bovenstaand frequentiespektrum was niet in één keer moge

lijk. Om het hele bereik te kunnen omvatten moest een aantal malen een nieuw 

spoeltje met een ander frequentiebereik om het preparaat worden gewikkeld. De 

intensiteiten van het spin-echo signaal zijn steeds zodanig aangepast dat het 

spektrum vloeiend doorloopt. 

Het is bekend dat vervanging van een cobaltatoom in een rooster door een 

ander niet magnetisch atoom (bijvoorbeeld koper) een verlaging van het hyperfijn

veld tot gevolg heeft. Uit experimenten aan verdunde cobalt-koper legeringen is 

door Nasu et al. [79] gevonden dat de afname van het hyperfijnveld 1,9 ± 0,1 Tesla 

per vervangen cobaltatoom bedraagt. Dit maakt het zeer waarschijnlijk dat aan de 

lage veldzijde van de F.C.C.-piek nog signaal aanwezig is dat afkomstig is van de 

grensvlakatomen. Zoals uit figuur V.20 blijkt wordt er inderdaad nog signaal aan de 

lage veldzijde van de F.C.C.-piek waargenomen. 
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Bij het Co12Pd13 multilaagpreparaat bleek het niet mogelijk om met behulp van 

veldsweeps betrouwbare informatie te verkrijgen over de grootte van het 

hyperfijnveld van de verschillende bijdragen tot het resonantiespektrum. Vanwege 

dit feit is een tweetal keren een frequentiespektrum opgemeten in een uitwendig veld 

van 2,00 Tesla. De resonantiespektra die op deze wijze zijn verkregen bleken goed 

met elkaar overeen te komen. In figuur V .21 zijn de gecorrigeerde spektra gegeven. 
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FIGUUR V.!J: Weergave van twee gecorrigeerde frequentiespektra van Co12Pd13. 

Het valt op dat het resonantiespektrum van Co12Pd13, ten opzichte van de andere 

cobalt-palladium multilagen gemeten resonantiespektra, veel intensiteit bezit aan 

de lage veldzijde. De resultaten van de Gaussfits van deze spektra zijn weergegeven 

in tabel B.l3 van appendix B. 

Het feit dat de intensiteit van het resonantiespektrum van Co12Pd13 over een 

groot interval hoog blijft, kan een mogelijke oorzaak zijn van het feit dat door 

middel van veldsweeps geen betrouwbare informatie over dit spektrum kan worden 

verkregen. Optimalisatie van de excitatiecondities bij één waarde van het externe 

veld kan dan tot gevolg hebben dat bij dat veld de spin-echo intensiteit maximaal 

is. Door een zogenaamde "puntsgewijze veldsweep" (zie §IV.l) op te meten kan 

worden nagegaan of de afstemproblemen inderdaad samenhangen met de breedte 

van het spektrum of dat er ook nog andere faktoren een rol spelen. 
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Samenvattend kan worden geconcludeerd dat veldsweeps over het algemeen een 

goed beeld geven van de bijdragen welke in de resonantiespektra een rol spelen. 

Voor dunne cabaltlagen moet echter worden overgestapt op het meten van 

frequentiespektra, omdat daar geen betrouwbare resultaten kunnen worden 

verkregen met behulp van veldsweeps. 

Bij frequentiespektra liggen de meetpunten over het algemeen verder uit elkaar dan 

bij een veldsweep. Vanwege de grotere afstand tussen de verschillende meetpunten, 

kan het zijn dat kleine struktuureffekten niet tot uiting komen in frequentiespektra. 

Het feit dat het opmeten van een frequentiespektrum aanzienlijk meer tijd kost 

dan het uitvoeren van een veldsweep leidt ertoe dat over het algemeen gekozen 

wordt voor het uitvoeren van een veldsweep wanneer deze betrouwbare resultaten 

oplevert. 

Indien echter een zeer breed resonantiespektrum moet worden opgemeten, zoals dat 

bijvoorbeeld voor Co12Cu42 (zie figuur V.20) is gedaan, dan wordt dit door middel 

van een frequentiespektrum gedaan. Met veldsweeps is dit niet mogelijk. De correc

tie van het resonantiespektrum die nodig is om de verschillende deelspektra aan 

elkaar te "plakken" is voor veldsweeps veel ingewikkelder dan voor frequentiespek

tra. Dit is een gevolg van het feit dat bij een veldsweep in zo'n geval correctie voor 

de receiving-enhancement noodzakelijk is. Zo'n correctie is op dit moment nog niet 

mogelijk. 

§V.6 ROTATIEDIAGRAMMEN 

Rotatiediagrammen leveren extra informatie op over de hoekafhankelijkheid 

van het hyperfijnveld, dus over de anisatrapie van het hyperfijnveld, en derhalve 

ook over de struktuur van de multilagen. In het ideale geval zijn de grootte van het 

demagnetiserend veld JLoMs en de waarde van de anisatrapieconstante K bekend 

(bijvoorbeeld via V.S.M.). De hoekafhankelijkheid van de magnetisatie kan dan met 

behulp van vergelijking (IV.7) op pagina 63 worden bepaald. Uit een rotatiediagram 

kan vervolgens direkt de hyperfijnveldanisotropie worden bepaald door te corrigeren 

voor de hoekafhankelijkheid van de magnetisatie. 

Indien de anisatrapieconstante niet bekend is en alleen een grove schatting van de 

grootte van het demagnetiserend veld kan worden gemaakt is via N.M.R., onder 

bepaalde voorwaarden, de anisatrapieconstante K te bepalen. Daarbij wordt 

uitgegaan van de hoekafhankelijkheid van de verschillende bijdragen in de 

resonantiespektra ( rotatiediagram.) 
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Voor een aantal multilagen, te weten Co40Cu21, Co20Cu21, Co16Cu21, 

Co41Pd90 en Co41Pd27, is een rotatiediagram opgemeten. In figuur V.21 is voor de 

Co41Pd27 multilaag het rotatiediagram weergegeven. 
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FIGUUR V.U: Re6onantieveld al6fu.nktie van de hoek 0 tuuen het ezterne magneetveld 

en de normaal op het filmoppervlak voor de Co41Pd27 multilaag. De data zijn verkregen 

door fitten van de re6onantie6pektra met 3 tot 4 Gauucurve6 {piek 1 t/m piek.4). De 

getrokken lijnen zijn "guide6 to the eye ". 

Indien de hoek 0 afneemt van 90 graden tot 0 graden blijkt de vorm van de 

resonantiespektra te veranderen. Uit de verandering van de posities van de pieken, 

zoals weergegeven in figuur V.21 is informatie te halen omtrent verschillen in 

anisotropie tussen de pieken. Uit figuur V.21 valt het volgende op te maken. Bij 

afname van de hoek 0 van 90 graden tot 0 graden, schuift de tweede piek onder de 

eerste piek en komt uiteindelijk zelfs links van de eerste piek te liggen. De derde 

piek vertoont ongeveer dezelfde verplaatsing als piek twee. De vierde piek tenslotte 

verplaatst voor afnemende 0 net zoveel als piek drie. Op een gegeven moment is 

piek vier niet meer apart waar te nemen. Tabel B.14 in appendix B geeft de 

resultaten van de Gaussfits weer. 

De grootte van de verschuiving bedraagt voor piek één tot en met drie achtereen

volgens 1,84 Tesla, 1,50 Tesla en 1,55 Tesla. Omdat het demagnetiserend veld voor 

alle bijdragen aan het resonantiespektrum even groot is, volgt dat er sprake is van 

hyperfijnveldanisotropie. Uitgaande van het demagnetiserend veld voor "bulk" 

cobalt (1,79 Tesla) volgt dat de verschuiving van de eerste piek voornamelijk wordt 
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gedicteerd door het effekt van de demagnetisatie. Correctie voor het demagnetise

rend veld levert een isotroop hyperfijnveld op. Dit is in overeenstemming met de 

veronderstelling dat deze piek aan puur F.C.C.-cobalt (kubische struktuur) 

toebehoort. Voor de andere drie pieken wordt een anisotroop hyperfijnveld gevonden 

na correctie voor het demagnetiserend veld. 

Uit het rotatiediagram in figuur V.22 valt, zoals al eerder in de eerste paragraaf 

van dit hoofdstuk is opgemerkt, op te maken dat de resultaten van het fitten met 

Gausscurves met de nodige voorzichtigheid dienen te worden geïnterpreteerd. Dat de 

Gaussfits geen perlekte resultaten opleveren kan al worden opgemaakt uit het feit 

dat de vierde piek voor hoeken e kleiner dan 45 graden niet meer in de spektra is 

waar te nemen. Het is erg onwaarschijnlijk dat er ineens minder bijdragen tot het 

resonantiespektrum aanwezig zijn d~m voor hoeken e van 45 graden en groter. Ook 

is niet te verklaren waarom de tweede piek die ook aan F.C.C.-cobalt wordt 

toegeschreven een andere hoekafhankelijkheid vertoont dan de eerste piek, tenzij de 

tweede piek het gevolg is van de eigenschappen van het fitprogramma. In dat geval 

is de invloed van die eigenschappen op de fitresultaten wel heel erg groot (gelet op 

de intensiteit van de tweede piek). 

Samenvattend kan het volgende worden geconcludeerd. Bij de interpretatie van 

de resultaten van de Gaussfits moet kritisch te werk worden gegaan. Uit het 

rotatiediagram is tot nu toe alleen de verplaatsing van piek 1, die wordt toegekend 

aan F.C.C.-cobalt te verklaren. Van alle andere pieken is niet met zekerheid te stel

len dat ze door de Gaussfits op de juiste positie liggen. Nader onderzoek hiernaar is 

nog nodig. 

Zoals aan het begin van deze paragraaf al is opgemerkt kan uit een rotatiedia

gram kan ook informatie gehaald worden omtrent de grootte van de anisotropiecon

stante K en het demagnetiserend veld JLoM5 . Uitgaande van vergelijking (IV.9) op 

pagina 64 kan voor F.C.C.-cobalt met textuur in de [111)-richting een vergelijking 

welke gelijk is aan vergelijking (IV.6) op pagina 63 worden afgeleid. De waarde van 

de anisotropieconstante K is te bepalen door uit te gaan van het feit dat we te 

maken hebben met F.C.C.-cobalt. In dat geval is het hyperfijnveld isotroop, zodat 

de waargenomen magnetische anisotropie geheel door het demagnetiserend veld is 

bepaald. In dat geval is door aanpassing van JLoMs aan de waargenomen magnetische 

anisotropie een waarde voor de anisotropieconstante K te bepalen. 

De "ruwe" meetgegevens zoals weergegeven in figuur V.22 bevatten nog een 

systematische fout in de hoek 8, die het gevolg is van het niet perfekt kunnen 

uitrichten van de positie van de film ten opzichte van het externe magneetveld. Om 
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hiervoor te corrigeren is gebruik gemaakt van de spiegelsymmetrie van het rotatie

diagram bij 0=0° enjof 0=90o. Door de meetpunten te fitten met een derde graads 

polynoom in cos2( 0-00), waarbij 00 de nulpuntscorrectie voor de fitparameter 0 is, 

worden goede resultaten geboekt. Na deze correctie kan de grootte van de anisatra

pieconstante K2 en de grootte van het demagnetiserend veld worden bepaald. Daar

toe worden de, voor de afwijking in 0, gecorrigeerde meetdata, gefit met behulp van 

een programma waarin de vergelijkingen (IV. 7) en (IV.S) worden gebruikt met als 

parameters K2 en JLoM5 (K 4=0). Door de som van de kwadraten van de verschillen 

tussen de fit en de meetpunten te minimaliseren worden waarden voor K2 en JLoM5 

gevonden welke de beste fit opleveren. Voor· Co41Pd27 is het resultaat van een 

dergelijke fit, voor de F.C.C.-bijdrage in het spektrum, weergegeven in figuur V.23. 
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FIGUUR V.!9: Weergave van het re6ultaat van de bepaling 

van K2 en JLoMs uit het rotatiediagram van Co41Pd27. 

Indien we de op deze wijze voor de Co41Pd27 multilaag (vervaardigd door middel 

van M.B.E.) verkregen waarde van K2 (K 2=-D,73MJ/m 3) vergelijken met de 

waarde van K2 die op analoge wijze is bepaald voor een multilaag waaraan eerder is 

gemeten (K2=-D,44 MJjm3 voor Co41Pd64, H.V. [80]), dan blijkt de K2 gevonden 

voor de M.B.E.-multilaag kleiner te zijn (in absolute zin groter). De kleinere 

waarde voor de M.B.E.-multilaag, ten opzichte van multilagen die door hoog 

vacuüm opdampen zijn vervaardigd, zou mogelijk het gevolg kunnen zijn van 

slechtere interfaces bij de M.B.E.-multilagen dan bij de H.V.-multilagen. Dit 

verklaart ook de hogere laag veld staart bij de M.B.E. lagen. 
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HOOFDSTUK VI: CONCLUSIES EN SUGGESTIES 

In dit laatste hoofdstuk zullen de belangrijkste conclusies worden samengevat. 

Er zal enige scheiding worden aangebracht tussen de conclusies die betrekking 

hebben op de gebruikte meetmethode bij het onderzoek naar de magnetische eigen

schappen van metallische multilagen enerzijds, en de conclusies die betrekking 

hebben op de gevonden magnetische en strukturele eigenschappen van de multilagen 

waaraan is gemeten anderzijds. Tot slot volgen er nog enkele opmerkingen over de 

gebruikte apparatuur. 

Uit de metingen volgt dat zowel velrlsweeps als frequentiespektra informatie 

leveren over het hyperfijnveld van cobalt. Indien de meetpunten niet te ver uit 

elkaar liggen blijken de frequentiespektra gestruktureerde resonantiespektra op te 

leveren (in tegenstelling tot eerdere beweringen [8]). Als bovendien bij elk meetpunt 

wordt gecorrigeerd voor de gevoeligheid van de ontvanger (zie §IV.l), leveren de 

frequentiespektra betrouwbare informatie over de verschillende bijdragen aan het 

resonantiespektrum. 

Hoewel er in principe geen verschillen mogen zijn tussen de spektra bepaald 

met deze twee methoden, blijkt dat voor dunne cabaltlagen wel degelijk verschillen 

optreden, met name in de positie van de maxima van de spektra (zie ook J.A.W. 

Derkx [8]). Uit de frequentiespektra blijkt dat voor dunne cabaltlagen brede 

resonantiespektra optreden. Bij een veldsweep worden de excitatiecondities slechts 

in één punt geoptimaliseerd. Indien de resonantiespektra breed zijn kan dit ertoe 

leiden dat de spin-echo intensiteit maximaal is in het punt waarop werd afgestemd. 

De verschillen tussen de velrlsweeps en de frequentiespektra zijn waarschijnlijk 

hieruit te verklaren. Het opmeten van een puntsgewijze veldsweep, waarbij de 

excitatiecondities in elk meetpunt worden geoptimaliseerd, kan antwoord geven op 

de vraag of de verschillen tussen frequentiespektra en velrlsweeps veroorzaakt 

worden door de breedte van de resonantiespektra, of dat er ook nog andere effekten 

een rol spelen. 

Bij de dikkere cabaltlagen treden er geen grote verschillen op tussen de 

velrlsweeps en de frequentiespektra, voor zover het spektra gemeten aan magnetisch 

verzadigde preparaten betreft. Wel is het zo dat bij de velrlsweeps de spin-echo 

intensiteit aan de hoge veldzijde van de F.C.C.lijn relatief lager is dan bij de 

frequentiespektra het geval is (zie figuur V.l7). Dit verschil kan worden verklaard 

uit het feit dat bij een veldsweep de excitatiecondities alleen optimaal zijn op de 
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plaats van de F.C.C.-piek. Afstemming op een punt aan de hoge veldzijde van de 

F.C.C.-piek heeft een verhoging van de intensiteit aan de hoge veldzijde tot gevolg. 

Vergelijking van de resultaten van de Gaussfits, uitgevoerd op resonantie

spektra gemeten met het uitwendige veld evenwijdig aan het filmoppervlak, levert 

geen strukturele verschillen op tussen velrlsweeps en frequentiespektra. Voor de 

metingen uitgevoerd met het externe veld loodrecht op het filmoppervlak treden wel 

duidelijke verschillen op tussen velrlsweeps en frequentiespektra voor wat de resul

taten van Gaussfits betreft. Een mogelijke verklaring hiervoor is de invloed van het 

externe veld op de grootte van de spin-spin relaxatietijd T2• In het geval van de 

velrlsweeps variëert de grootte van het externe veld, en een variatie van T 2 heeft 

vervorming van het spektrum tot gevolg. Om na te gaan of dit effekt groot genoeg is 

om de verschillen tussen de velrlsweeps en de frequentiespektra te verklaren is het 

interessant om voor een bepaald preparaat eens na te gaan hoe de grootte van T 2 

variëert met de grootte van het extern aangelegde magneetveld (en eventueel ook 

met de temperatuur.) 

Frequentiespektra gemeten bij lagere magneetvelden dan 2,0 Tesla blijken een 

iets lager hyperfijnveld op te leveren dan veldsweeps. Dit verschijnsel hangt 

mogelijk samen met het optreden van enhancement. 

Samenvattend kunnen we stellen dat velrlsweeps voor metingen met het externe 

veld evenwijdig aan het filmoppervlak betrouwbare spektra opleveren, afgezien van 

de resultaten van velrlsweeps voor de Co12Pd13 multilaag. Omdat het uitvoeren van 

een veldsweep veel minder tijd vergt dan het opmeten van een frequentiespektrum 

wordt over het algemeen gewerkt met veldsweeps. Indien echter een zeer breed 

resonantiespektrum moet worden opgemeten, zoals bij Co12Cu42, dient dit door 

middel van een frequentiespektrum te worden gedaan. Met een veldsweep is zoiets 

nog niet mogelijk. 

Met betrekking tot de fysische eigenschappen van de magnetische multilagen 

waaraan is gemeten kunnen ook een aantal conclusies worden getrokken. Bij de 

bespreking van die conclusies zal grofweg onderscheid worden gemaakt tussen 

cobalt-koper multilagen en cobalt-palladium multilagen. 

De cobaltlagen in de cobalt-koper muitHagen blijken een F.C.C.--struktuur te 

bezitten. De meeste cobalt-koper multilagen zijn éénfasig. Bij Co40Cu21 en 

Co30Cu21 treedt echter nog een tweede bijdrage op die, net zoals de F.C.C.-bijdrage, 

isotroop is. 

De afname van het hyperfijnveld met afnemende cobaltlaagdikte is te verklaren 

door het optreden van strain in de cobaltlagen, ten gevolge van de roostermismatch 
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tussen cabalt en koper. Deze strain is omgekeerd evenredig met de dikte van de 

cobaltlagen. Dit is in kwalitatieve overeenstemming met zowel het model van 

Huberman en Grimsditch [76] als met het model van Bruno et al. [77, 78] 

Het feit dat het hyperfijnveld afneemt indien, bij gelijkblijvende cobaltlaagdikte, de 

dikte van de koperlagen toeneemt kan worden verklaard door de mogelijkheid dat er 

ook strain in de koperlagen optreedt, waardoor deze vervormen. Voor dunnere 

koperlagen zal de vervorming groter zijn dan voor dikkere koperlagen. Dit verklaart 

in grote lijnen waarom de verschuiving van het hyperfijnveld groter is voor 

preparaten met dikkere koperlagen in vergelijking tot die met dunnere koperlagen. 

De toename van de lijnbreedte voor afnemende cabaltlaagdikte kan worden ver

klaard uit de toenemende invloed. van de grensvlakatomen. Voor de grensvlak

atomen treedt namelijk een spreiding op in de dipoolbijdragen, waardoor de reso

nantiespektra verbreden. De lijnbreedte blijkt onafuankelijk te zijn van de 

koperlaagdikte. Dit betekent dat de lijnbreedte waarschijnlijk niet wordt 

veroorzaakt door variatie in de grootte van de strain in de cobaltlagen. 

Waarschijnlijk is de strain dus niet gelokaliseerd aan de grensvlakken van cobalt 

met koper, maar uniform over de gehele laag. 

Het model van Huberman en Grimsditch voorspelt een 1/DLverband voor destrain 

in multilagen. Dit is niet geheel in overeenstemming met onze resultaten. Onze 

metingen vertonen namelijk geen goed 1 fDLverband. Bovendien voorspellen 

Huberman en Grimsditch dat voor multilagen met verschillende cabaltlaagdikte 

maar met dezelfde modulatielengte de strain identiek is. Dit is geheel in tegenspraak 

met de meetresultaten. 

De cabalt-palladium multilagen vertonen gestruktureerde spektra waarin 

diverse resonantielijnen zijn te onderscheiden. Naast F.C.C.-bijdragen zijn ook 

bijdragen in het resonantiespektrum aanwezig die worden toegeschreven aan stapel

fouten. Dit laatste blijkt uit het feit dat de vorm van de spektra verandert indien 

het preparaat wordt geroteerd in het uitwendige veld. Voor sommige bijdragen is er 

sprake van hyperfijnveldanisotropie. 

In het algemeen zijn de pieken in de spektra breder dan die in de spektra van de 

cabalt-koper multilagen. Dit wordt verklaard uit het feit dat bij de cabalt

palladium muitHagen polykristallijniteit optreedt. 

De grootte van het hyperfijnveld van de verschillende bijdragen in de resonantie

spektra neemt, net zoals bij de cabalt-koper multilagen, af met afnemende cobalt

laagdikte. Ook hier wordt weer een 1/tc0-verband gevonden tussen de grootte van 

de verschuiving en de cobaltlaagdikte. Net zoals bij de cabalt-koper multilagen 

wordt verondersteld dat de verschuiving wordt veroorzaakt door strain in de cobalt-
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lagen ten gevolge van de roostermismatch tussen cobalt en palladium. De grootte 

van de verschuiving is echter veel minder groot dan op grond van het verschil in 

roosterparameter tussen cobalt en palladium wordt verwacht. Een mogelijke verkla

ring hiervoor kan zijn dat een belangrijk deel van de stapelfouten zich aan het 

grensvlak bevindt en er zodoende voor zorgt dat de strain in de rest van de laag 

afneemt. 

In tegenstelling tot wat het geval is bij de cobalt-koper multilagen heeft variatie 

van de dikte van de niet magnetische laag geen invloed op de verschuiving van het 

hyperfijn veld. De co baltlagen waren in dit geval echter nogal dik ( 41Á). Er zou nog 

moeten worden nagegaan of bij dunnere co baltlagen de dikte van de palladiumlagen 

een rol speelt. Met behulp van F.M.R. is vastgesteld dat de grootte van het 

anisatrapieveld wel beïnvloed wordt door de palladiumdikte. 

Met betrekking tot de gebruikte apparatuur kan het volgende worden opge

merkt. 

Uit controle van de frequentie, van het door de H.P .-synthesiser afgegeven 

signaal, is gebleken dat de afgegeven frequentie 1% ( "'2 MHz) afweek van de door de 

H.P. aangegeven waarde. Vergelijking van de meetresultaten welke aan het begin 

van deze afstudeerperiode zijn gemeten met de laatst gemeten resultaten leverde 

geen significante verschillen op. Dit houdt echter in dat de H.P .-synthesiser 

gedurende de hele afstudeerperiode, en waarschijnlijk ook al in een periode 

daarvoor, niet de juiste frequentie heeft afgegeven. Correctie van de meetresultaten 

voor de afwijking die hierdoor ontstaat ("'0,2 Tesla) is niet uitgevoerd. Omdat de 

resultaten alleen onderling worden vergeleken is dit ook niet echt noodzakelijk, 

zolang de uitkomsten maar niet in absolute termen als grootte van het hyperfijnveld 

worden gepresenteerd. 

Tijdens het meten is meerdere malen gebleken dat de stabiliteit van de 

MATEC-zender/ontvanger combinatie te wensen over laat. Tot nu toe zijn de 

metingen een aantal malen herhaald om er zeker van te kunnen zijn dat de 

uitkomsten een betrouwbaar beeld geven. De noodzaak van het herhalen van de 

metingen komt de snelheid van werken echter niet ten goede. 

Uit de tijdens het meten opgedane ervaringen volgen een aantal suggesties voor 

vervolgonderzoek. 

Het is misschien interessant om voor een bepaald preparaat eens na te gaan hoe 

de grootte van T 1 respektievelijk T 2 variëert met de grootte van het extern aange

legde magneetveld. De afhankelijkheid van T 1 en T 2 van de grootte van het 
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magneetveld kan inzicht geven in de invloed van deze relaxatietijden op de vorm 

van het resonantiespektrum bij een veldsweep. De afhankelijkheid van T 2 van de 

temperatuur kan inzicht geven in de invloed van temperatuurfluktuaties op de vorm 

van de resonantiespektra. 

Om de rotatiediagrammen te kunnen interpreteren is het handig om de anisa

tropie van de magnetisatie te kennen. Deze zou voor elk preparaat moeten worden 

gemeten bij 1,4 K enjof bij 4,2 K, waarna het rotatiediagram voor deze vorm van 

anisotropie kan worden gecorrigeerd. 

Om de intensiteiten van de diverse spektra met elkaar te kunnen vergelijken is 

het gewenst om alle preparaten in hetzelfde spoeltje te wikkelen. Voor de cobalt

palladium multilagen is dit al enige tijd mogelijk, maar voor de andere multilagen 

is dat nog niet het geval. Het is echter niet mogelijk om de spin-echo intensiteit in 

de spektra van cobalt-koper multilagente vergelijken met die van cobalt-palladium 

multilagen. Door verschillen in de indringdiepte (zie §II.4) en het optreden van 

wervelstromen zullen verschillen in de spin-echo intensiteit optreden waarvoor niet 

eenvoudig is te corrigeren. 

De aanschaf van een coherente zender en ontvanger is het overwegen meer dan 

waard. De huidige MATEC-zenderfontvanger is incoherent en smalbandig. Cohe

rent meten heeft als belangrijk voordeel dat de ruis op de metingen beter is uit te 

middelen. Misschien kunnen dan ook veldsweeps aan multilagen met dunne 

cobaltlagen worden uitgevoerd. Indien gekozen wordt voor breedbandige apparatuur 

kan er sneller worden gewerkt, zodat meer en betrouwbaardere metingen kunnen 

worden gedaan. 
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APPENDIX A: BIJDRAGEN TOT DE ANISOTROPIE 

In paragraaf I.4 is beschreven hoe de voorkeursrichting van de magnetisatie in 

een cobalt-palladium multilaag verandert bij steeds kleiner wordende cobaltlaag

dikte. Dit effekt wordt toegeschreven aan een verandering van de magnetische 

anisotropie. In een eenvoudig model kan deze beschreven worden met een anisotro

pieconstante K. De anisotropie-energie welke de oorzaak is van het optreden van de 

anisotropie [13] kan worden opgesplitst in een aantal onafhankelijke bijdragen, te 

weten een kristalbijdrage, een vormbijdrage en een spanningsbijdrage. Er is ook nog 

een vierde bijdrage mogelijk wanneer het preparaat een warmtebehandeling onder

gaat. Deze geïnduceerde bijdrage speelt bij de multilagen waaraan is gemeten geen 

rol, zodat er niet verder op ingegaan wordt. De andere drie bijdragen zullen kort 

worden besproken. 

De kristalbijdrage wordt veroorzaakt door de lokale omringing van de magneti

sche momenten. Een bijzondere vorm van deze anisatrapiebijdrage treedt in multi

lagen op aan het grensvlak tussen de magnetische en de niet-magnetische laag. Aan 

één zijde grenst een magnetisch atoom aan het grensvlak aan een niet-magnetisch 

atoom, waardoor de symmetrie rondom het magnetische atoom wordt verbroken. 

Dit leidt tot de beschrijving van de anisatrapie in termen van een volume- en een 

oppervlaktebijdrage, zoals in paragraaf I.4 is gegeven. 

De vormbijdrage tot de anisotropie is het gevolg van de magnetastatische 

energie, welke bij een niet bolvormig preparaat afhangt van de richting van de 

magnetisatie. Het is de energie van de magnetisatie in zijn eigen demagnetiserend 

veld. De vormanisatrapie-energie is ook onder andere namen bekend, zoals 

magnetastatische energie en demagnetisatie energie. Indien het preparaat wordt 

beschouwd als een magnetisch continuüm met een uniforme magnetisatie ~e' dan 

wordt de hoekafhankelijkheid van de vormanisotropi~nergie per volume eenheid 

gegeven door: 

(A.l) 

Hierin is '1}1 de hoek tussen de magnetisatie en de normaal op het filmoppervlak, en 

M5 is de verzadigingsmagnetisatie. In bovenstaande beschouwing bezitten alle 

atomen, zowel de bulk- als de grensvlakatomen, dezelfde vormanisotropie-energie 

per eenheid van volume. In dat geval levert de vormanisatrapie geen bijdrage aan 

K5 , maar alleen aan Kv (zie §I.4). 
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In werkelijkheid hebben we niet met een magnetisch continuüm te maken, 

maar met een kristalrooster waarin de atomen in discrete punten gelokaliseerd zijn. 

Beschouwen we de magnetische film als een verzameling discrete puntdipolen dan is 

het magnetische veld als funktie van de plaats ten opzichte van die dipool bekend. 

De magnetastatische energie van een dipool i in het veld van een dipool j is dan ook 

bekend. De totale magnetastatische energie van een dipool i kan dan worden uitge

rekend door sommatie over alle dipolen j. Deze sommatie is uitgevoerd door 

Draaisma et al. [81 ]. De uitkomst blijkt af te hangen van de kristalstruktuur én van 

de plaats van de dipool in de film. De magnetastatische energie blijkt in de discrete 

benadering van laag tot laag te variëren. De verschillen tussen de tweede laag (net 

onder het oppervlak) en de dieper gelegen lagen is echter nog maar zeer klein. De 

demagnetisatiebijdragen kunnen analoog aan de vormbijdragen beschreven worden 

in een model met een Kg en een K$ term [81]. 

De spanningsbijdrage tot de anisotropie-energie, ook wel magnetostrictieve 

anisatrapiebijdrage genoemd, vindt zijn oorsprong in het optreden van mechanische 

spanningen in het preparaat. Door de roostermismatch aan de grensvlakken kunnen 

magnetostrictieve spanningen een grote rol spelen in de multilagen. 
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APPENDIX B: RESULTATEN VAN DE GAUSSFITS. 

In deze appendix wordt een overzicht gegeven van de resultaten welke met 

behulp van Gaussfits uit de ruwe meetdata verkregen zijn. De in de tabellen 

weergegeven breedte van de pieken moet met J2 worden vermenigvuldigd om de 

breedte van de pieken op halve hoogte te vinden. Tevens zullen enkele preparaat

gegevens, welke met andere experimenten (onder andere V.S.M. en F.M.R.) zijn 

bepaald, worden vermeld. De volgorde welke aangehouden wordt zal dezelfde zijn 

als in hoofdstuk V van het verslag. 

DE COBALT-KOPER MULTILAGEN 

In tabel B.l zijn voor een aantal bijdragen in de ongecorrigeerde resonantie

spektra van CoxCu21 de gemiddelde waarden van het hyperfijnveld Bhf, de breedte 

van de bijdragen, en de relatieve intensiteit weergegeven. Het externe veld is hier 

parallel aan het filmoppervlak gericht. 

PREPARAAT PIEK Bhr(T) BREEDTE (T) INT.(%) 

C040CU21 1 21,58 ± 0,02 0,22 ± 0,02 22 ± 2 

2 21,60 ± 0,03 0,62 ± 0,05 72 ± 5 

3 22,18 ± 0,02 0,3 ± 0,1 6 ± 4 

C030CU21 1 21,56 ± 0,03 0,26 ± 0,02 19 ± 2 

2 21,55 ± 0,04 0,68 ± 0,06 68 ± 4 

3 22,08 ± 0,03 0,45 ± 0,06 13 ± 7 

Co2oCu21 1 21,47 ± 0,03 0,26 ± 0,03 25 ± 8 

2 21,46 ± 0,02 0,61 ± 0,07 75 ± 8 

C016CU21 1 21,49 ± 0,03 0,32 ± 0,04 17 ± 8 

2 21,42 ± 0,03 0,66 ± 0,05 83 ± 8 

C012CU21 1 21,343 ± 0,006 0,56 ± 0,04 100 

TABEL B.1: Gemiddelde waarden van de met behulp van Gauu

jit& verkregen ruultaten voor de Cox Cu21 preparaten. 
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Tabel B.2 geeft voor dezelde preparaten een overzicht van de verschillende fitpara

meters voor de metingen met het externe veld loodrecht op het filmoppervlak. 

PREPARAAT 

C040CU21 

C030CU21 

C020CU21 

C016CU21 

C012CU21 

PREPARAAT 

C040CU21 

C030CU21 

C020Cu21 

C016CU21 

C012CU21 

PIEK Bhf+J.LoMs (T) BREEDTE (T) 

1 23,34 ± 0,02 0,23 ± 0,01 

2 23,39 ± 0,02 0,62 ± 0,01 

3 23,96 ± 0,03 0,28 ± 0,04 

1 23,19 ± 0,01 0,26 ± 0,03 

2 23,16 ± 0,01 0,60 ± 0,02 

3 23,66 ± 0,04 0,40 ± 0,01 

1 23,162 ± 0,008 0,26 ± 0,03 

2 23,101 ± 0,002 0,62 ± 0,01 

1 23,21 ± 0,02 0,27 ± 0,02 

2 23,11 ± 0,02 0,64 ± 0,03 

1 23,13 ± 0,02 0,50 ± 0,03 

TABEL B.!: Gemiddelde waarden van de met behulp van 

Gauufib verkregen renltaten voor de Cox Cu21 prepa

raten met het ezterne veld loodrecht op het filmoppervlak. 

N LAAGDIKTE (Á) Ban(T) J.LoMs 

Co Cu 
vsm 

(F.M.R.) (T) 

20 42,1 25,9 -- 2,10 

27 32,1 25,0 -- 2,08 

40 22,8 21,6 -- 2,03 

50 17,8 22,3 -- 2,04 

65 13,3 21,9 -- 2,04 

TABEL B.9: Enkele gegevens van de CoxCu21 serie. De dikte 

van de lagen is bepaald op ba8is van chemische analy8e. 

INT.(%) 

18 ± 1 

77 ± 3 

5 ± 2 

18 ± 3 

69 ± 6 

13 ± 3 

18 ± 2 

82 ± 3 

10 ± 3 

90 ± 3 

100 

Kvsm 

(MJ/m3) 

-0,91 

-0,87 

-0,81 

-0,84 

-0,75 
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PREPARAAT PIEK Bhr(T) BREEDTE (T) INT.(%) 

C030CU42 1 21,51 ± 0,02 0,28 ± 0,01 30 ± 3 

2 21,54 ± 0,02 0,66 ± 0,05 70 ± 3 

C020CU42 1 21,42 ± 0,02 0,29 ± 0,03 20 ± 2 

2 21,37 ± 0,01 0,62 ± 0,05 80 ± 2 

C016CU42 1 21,45 ± 0,04 0,29 ± 0,09 10 ± 6 

2 21,28 ± 0,02 0,56 ± 0,05 90 ± 6 

C012CU42 1 21,18 ± 0,02 0,52 ± 0,05 100 

TABEL B.-1: Gemiddelde waarden van de met behulp van Gauufits ver

kregen resultaten voor de Cox Cu42 preparaten. De ezperimenten zijn 

uitgevoerd met het uitwendige veld evenwijdig aan het filmoppervlak. 

PREPARAAT PIEK Bhr+ttoMs (T) BREEDTE (T) INT.(%) 

C020CU42 1 23,11 ± 0,01 0,27 ± 0,02 14 ± 3 

2 23,04 ± 0,02 0,63 ± 0,03 86 ± 3 

C016CU42 1 23,12 ± 0,04 0,35 ± 0,09 32 ± 6 

2 22,87 ± 0,02 0,64 ± 0,05 68 ± 6 

C012CU42 1 22,35 ± 0,04 0,31 ± 0,09 28 ± 8 

2 22,89 ± 0,06 0,51 ± 0,04 72 ± 9 

TABEL B.5: Gemiddelde waarden van de met behulp van Gaussfits ver

kregen resultaten voor de Cox Cu42 preparaten. De ezperimenten zijn 

uitgevoerd met het uitwendige veld loodrecht op het filmoppervlak. 
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PREPARAAT N LAAGDIKTE (Á) Ban(T) JLoMs 

Co Cu 
vsm 

(F.M.R.) (T) 

Cü30CU42 30 31,2 46,6 -- 2,04 

Cü20CU42 35 20,7 46,2 -- 2,13 

Cü16CU42 40 16,4 46,7 -- 2,17 

Cü12CU42 40 12,3 44,4 -- 2,22 

TABEL B.6: Enkele gegeven8 van de CoxCu42 8erie. De dikte 

van de lagen i8 bepaald op ba8i8 van chemüche analy8e. 

Kvsm 

(MJjm3) 

-0,86 

-0,82 

-0,76 

-0,76 
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DE CoxPD13 MULTILAGEN 

Tabel B. 7 geeft een overzicht van de bijdragen in de ongecorrigeerde resonan

tiespektra van CoxPd21. De gemiddelde waarden van het hyperfijnveld Bhr, de 

breedte van de bijdragen, en de relatieve intensiteit zijn weergegeven. Het externe 

veld is parallel aan het filmoppervlak gericht. De resonantiespektra welke met 

behulp van veldsweeps gemeten zijn voor Co12Pd13 zijn hier niet vermeld, omdat 

voor dit preparaat geen betrouwbare veldsweeps konden worden gemeten. 

PREPARAAT PIEK Bhr(T) BREEDTE (T) INT.(%) 

Cü41PD13 1 21,63 ± 0,02 0,18 ± 0,01 9 ± 2 

2 21,67 ± 0,02 0,66 ± 0,04 67 ± 2 

3 22,30 ± 0,04 0,39 ± 0,04 20 ± 4 

4 22,67 ± 0,05 0,22 ± 0,03 4 ± 2 

C030PD13 1 21,59 ± 0,02 0,19 ± 0,02 6 ± 1 

2 21,64 ± 0,05 0,71 ± 0,07 71 ± 7 

3 22,29 ± 0,06 0,42 ± 0,02 20 ± 6 

4 22,64 ± 0,05 0,23 ± 0,06 3 ± 2 

C025PD13 1 21,58 ± 0,02 0,21 ± 0,01 4 ± 1 

2 21,58 ± 0,02 0,72 ± 0,05 74 ± 4 

3 22,24 ± 0,02 0,41 ± 0,01 18 ± 3 

4 22,61 ± 0,03 0,25 ± 0,01 3 ± 1 

C020PD13 1 21,53 ± 0,01 0,18 ± 0,04 2 ± 1 

2 21,56 ± 0,05 0,71 ± 0,01 76 ± 6 

3 22,19 ± 0,04 0,41 ± 0,04 18 ± 3 

4 22,53 ± 0,05 0,30 ± 0,05 4 ± 2 

TABEL B. 7: Gemiddelde waarden van de met behulp van Gauu

fib verkregen resultaten voor de CoxPd13 preparaten. 
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Voor de CoxPd13 multilagen zijn zeer weinig metingen uitgevoerd met het externe 

veld loodrecht op het filmoppervlak. Er zijn te weinig meetresultaten voor handen 

om verantwoord te kunnen middelen over de resultaten. Om toch een indruk te krij

gen van de grootte van de anisotropie zijn de resultaten voor enkele preparaten 

weergegeven. De fouten in de metingen zijn geschat op grond van het herhaald fitten 

van elk spektrum met verschillende startwaarden en fitgrenzen. 

PREPARAAT PIEK Bhf+J.toMs (T) BREEDTE (T) INT.(%) 

C041PD13 1 23,46 ± 0,04 0,25 ± 0,03 13 ± 3 

2 23,27 ± 0,04 0,77 ± 0,04 82 ± 5 

3 23,96 ± 0,06 0,34 ± 0,05 4 ± 2 

C030PD13 1 23,39 ± 0,05 0,25 ± 0,04 10 ± 2 

2 23,21 ± 0,06 0,69 ± 0,03 78 ± 6 

3 23,80 ± 0,06 0,49 ± 0,04 12 ± 4 

C020PD13 1 23,34 ± 0,04 0,33 ± 0,04 14 ± 3 

2 23,04 ± 0,05 0,66 ± 0,05 70 ± 5 

3 23,72 ± 0,05 0,45 ± 0,04 16 ± 4 

TABEL B.8: Gemiddelde waarden van de met behulp van Gauufit& ver

kregen re&ultaten voor de CoxPd19 preparaten. De ezperimenten zijn 

uitgevoerd met het uitwendige veld loodrecht op het filmoppervlak. 

Het valt op dat de spektra nu goed gefit kunnen worden met drie pieken in plaats 

van met vier, zoals bij de spektra verkregen uit metingen met het veld evenwijdig 

aan het filmoppervlak het geval is. In tabel B.9 op de volgende pagina zijn enkele 

andere gegevens over de CoxPd13 multilagen weergegeven. 
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PREPARAAT N LAAGDIKTE (Á) Ban(T) ttoMs 
Kvsm 

Co Po vsm 
(MJ/m3) (F.M.R.) (T) 

C041PD13 110 41 13,5 1,14 - --
C030PD13 136 30,5 13,5 0,962 - --
C025PD13 153 25,6 13,5 -- - --

C020PD13 176 20,5 13,5 0,892 - --
C012PD13 233 12,3 13,5 -- - --

TABEL B.9: Enkele gegeven& van de CoxPd13 &erie. De grootte van 

het ani&otropieveld i& met behulp van F.M.R. bepaald bij 4.1? K. 
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DE Co41PDy MULTILAGEN 

Tabel B.lO geeft een overzicht van de bijdragen in de ongecorrigeerde resonan

tiespektra van Co41Pdy· De gemiddelde waarden van het hyperfijnveld Bhf, de 

breedte van de bijdragen, en de relatieve intensiteit zijn weergegeven. Het externe 

veld is parallel aan het filmoppervlak gericht. De resonantiespektra voor Co41Pd13 

zijn ook al in tabel B. 7 vermeld. 

PREPARAAT PIEK Bhf(T) BREEDTE (T) 

C041PD90 1 21,60 ± 0,02 0,19 ± 0,01 

2 21,72 ± 0,03 0,69 ± 0,05 

3 22,34 ± 0,03 0,36 ± 0,03 

4 22,67 ± 0,04 0,21 ± 0,02 

C041PD54 1 21,57 ± 0,03 0,17 ± 0,01 

2 21,66 ± 0,04 0,57 ± 0,06 

3 22,27 ± 0,06 0,36 ± 0,04 

4 22,62 ± 0,06 0,23 ± 0,02 

C041PD27 1 21,58 ± 0,03 0,19 ± 0,01 

2 21,72 ± 0,04 0,72 ± 0,09 

3 22,33 ± 0,06 0,36 ± 0,04 

4 22,65 ± 0,05 0,23 ± 0,03 

C041PD13 1 21,63 ± 0,02 0,18 ± 0,01 

2 21,67 ± 0,02 0,66 ± 0,04 

3 22,30 ± 0,04 0,39 ± 0,04 

4 22,67 ± 0,05 0,22 ± 0,03 

TABEL B.10: Gemiddelde waarden van de met behulp van 

Gauufit6 verkregen re6ultaten voor de Co41Pdy preparaten. 

INT.(%) 

10 ± 2 

68 ± 4 

18 ± 3 

5 ± 2 

10 ± 2 

59 ± 6 

24 ± 5 

7 ± 2 

9 ± 2 

70 ± 7 

16 ± 6 

5 ± 3 

9 ± 2 

67 ± 2 

20 ± 4 

4 ± 2 
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PREPARAAT PIEK Bhf+J.toMs (T) BREEDTE (T) INT.(%) 

C041PD90 1 23,43 ± 0,04 0,35 ± 0,05 25 ± 3 

2 23,16 ± 0,04 0,74 ± 0,04 71 ± 6 

3 23,91 ± 0,06 0,25 ± 0,05 4 ± 2 

C041PD54 1 23,42 ± 0,01 0,27 ± 0,03 14 ± 4 

2 23,19 ± 0,03 0,67 ± 0,03 80 ± 6 

3 23,89 ± 0,04 0,35 ± 0,04 6 ± 2 

C041PD27 1 23,43 ± 0,02 0,27 ± 0,03 13 ± 4 

2 23,21 ± 0,02 0,75 ± 0,04 82 ± 5 

3 23,91 ± 0,04 0,36 ± 0,06 5 ± 2 

C041PD13 1 23,46 ± 0,04 0,25 ± 0,03 13 ± 3 

2 23,27 ± 0,04 0,77 ± 0,04 82 ± 5 

3 23,96 ± 0,06 0,34 ± 0,05 4 ± 2 

TABEL B.11: Gemiddelde waarden van de met behulp van Gaussfit6 ver

Icregen resultaten voor de Co41Pdy preparaten. De ezperimenten zijn 

uitgevoerd met het uitwendige veld loodrecht op het filmoppervlak. 

PREPARAAT N LAAGDIKTE (Á) Ban(T) J.toMs 
Kvsm 

Co Po 
vsm 

(MJjm3) (F.M.R.) (T) 

C041PD90 46 41 90 1,278 - --
C041PD54 63 41 54 1,272 - --
C041PD27 88 41 27 1,005 - --
C041PD13 110 41 13,5 1,14 - --

TABEL B.1!: Enkele gegevens van de Co41Pdy serie. De grootte 

van het anisatrapieveld is met behulp van F.M.R. bepaald bij 4.2 K. 

Ook hier valt op dat de spektra nu goed gefit kunnen worden met drie pieken in 

plaats van met vier, zoals bij de spektra verkregen uit metingen met het veld 

evenwijdig aan het filmoppervlak het geval is. 
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FREQUENTIESPEKTRA 

PREPARAAT PIEK Bhr+J.LoMs (T) BREEDTE (T) INT.(%) 

C020CU21 1 kan niet wor-

(nulveld) 2 den gefit 

C020CU21 1 21,49 ± 0,03 0,27 ± 0,03 11 ± 5 

(2 Tesla//) 2 21,60 ± 0,04 0,73 ± 0,06 89 ± 6 

C012CU42 1 21,13 ± 0,02 0,66 ± 0,04 100 

(1 Tesla/ 1) 

C012PD13 1 21,54 ± 0,04 1,32 ± 0,06 100 

(2 Tesla/ 1) 

C041PD27 1 21,60 ± 0,02 0,17 ± 0,01 5 ± 2 

(2 Tesla/ 1) 2 21,69 ± 0,03 0,78 ± 0,04 57 ± 3 

3 22,33 ± 0,02 0,43 ± 0,03 25 ± 3 

4 22,74 ± 0,03 0,35 ± 0,03 13 ± 2 

C041PD27 1 21,57 ± 0,02 0,18 ± 0,01 6 ± 2 

(3 Tesla/ 1) 2 21,88 ± 0,02 0,78 ± 0,03 68 ± 4 

3 22,26 ± 0,03 0,20 ± 0,02 4 ± 1 

4 22,61 ± 0,04 0,38 ± 0,03 22 ± 3 

C041PD27 1 23,51 ± 0,02 0,24 ± 0,02 9 ± 2 

(3 Tesla .1) 2 23,34 ± 0,02 0,76 ± 0,07 77 ± 2 

3 24,07 ± 0,01 0,46 ± 0,03 13 ± 3 

TABEL B.19: Overzicht van de re6ultaten van Gauufit6 voor frequentie6pektra. 

Deze 6pektra zijn gecorrigeerd voordat het fitten met Gau66curve6 plaat6vond. 
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ROTATIEDIAGRAMMEN 

HOEK({}) PIEK Bhr+J.LoMs {T) BREEDTE {T) INT.(%) 

120 1 22,05 ± 0,01 0,18 ± 0,01 8 ± 1 

2 22,16 ± 0,02 0,69 ± 0,03 74 ± 4 

3 22,72 ± 0,03 0,38 ± 0,02 15 ± 3 

4 23,02 ± 0,03 0,25 ± 0,02 3 ± 1 

105 1 21,75 ± 0,01 0,18 ± 0,01 8 ± 1 

2 21,82 ± 0,02 0,70 ± 0,01 75 ± 2 

3 22,42 ± 0,03 0,30 ± 0,02 11 ± 2 

4 22,73 ± 0,02 0,27 ± 0,02 7 ± 2 

97,5 1 21,66 ± 0,01 0,19 ± 0,01 9 ± 1 

2 21,78 ± 0,02 0,72 ± 0,02 72 ± 2 

3 22,38 ± 0,03 0,34 ± 0,03 14 ± 3 

4 22,71 ± 0,03 0,22 ± 0,03 4 ± 3 

90 1 21,61 ± 0,01 0,20 ± 0,02 10 ± 2 

2 21,68 ± 0,04 0,75 ± 0,03 68 ± 6 

3 22,32 ± 0,04 0,38 ± 0,04 18 ± 5 

4 22,66 ± 0,02 0,23 ± 0,02 4 ± 2 

82,5 1 21,60 ± 0,01 0,18 ± 0;01 9 ± 1 

2 21,72 ± 0,02 0,70 ± 0,03 70 ± 2 

3 22,34 ± 0,04 0,34 ± 0,03 15 ± 2 

4 22,66 ± 0,02 0,23 ± 0,02 6 ± 2 

75 1 21,62 ± 0,02 0,18 ± 0,01 8 ± 1 

2 21,73 ± 0,03 0,70 ± 0,03 72 ± 3 

3 22,36 ± 0,03 0,36 ± 0,04 16 ± 4 

4 22,69 ± 0,03 0,23 ± 0,02 4 ± 2 

TABEL B.1.j: Overzicht van de resultaten van Gaussfits voor het rotatiediagram van Co41Pd27. 
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Vervolg van tabel B.14 van pagina 122 

HOEK (0) PIEK Bhf+JLoMs (T) BREEDTE (T) INT.(%) 

60 1 21,80 ± 0,01 0,18 ± 0,01 8 ± 1 

2 21,92 ± 0,02 0,72 ± 0,02 75 ± 2 

3 22,49 ± 0,03 0,30 ± 0,02 11 ± 2 

4 22,80 ± 0,02 0,27 ± 0,02 6 ± 1 

45 1 22,14 ± 0,01 0,20 ± 0,02 8 ± 1 

2 22,20 ± 0,02 0,67 ± 0,04 73 ± 5 

3 22,79 ± 0,04 0,39 ± 0,02 16 ± 3 

4 23,10 ± 0,05 0,26 ± 0,05 3 ± 2 

30 1 22,62 ± 0,01 0,22 ± 0,01 10 ± 1 

2 22,60 ± 0,01 0,70 ± 0,02 77 ± 3 

3 23,15 ± 0,02 0,47 ± 0,03 14 ± 3 

15 1 23,12 ± 0,03 0,21 ± 0,02 7 ± 1 

2 23,41 ± 0,03 0,62 ± 0,09 84 ± 5 

3 23,66 ± 0,05 0,40 ± 0,03 9 ± 6 

7,5 1 23,30 ± 0,01 0,20 ± 0,01 8 ± 1 

2 23,18 ± 0,02 0,62 ± 0,01 87 ± 4 

3 23,85 ± 0,03 0,36 ± 0,02 5 ± 2 

0 1 23,45 ± 0,02 0,21 ± 0,01 9 ± 1 

2 23,28 ± 0,03 0,58 ± 0,04 82 ± 4 

3 23,91 ± 0,04 0,39 ± 0,03 9 ± 4 

-7,5 1 23,45 ± 0,01 0,23 ± 0,01 11 ± 1 

2 23,27 ± 0,02 0,66 ± 0,02 83 ± 2 

3 23,91 ± 0,02 0,39 ± 0,02 6 ± 2 

TABEL B.14: Overzicht van de ruultaten van Gauufit6 voor het rotatiediagram van Co.j1Pd27. 
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Vervolg van tabel B.14 van pagina 123 

HOEK(IJ) PIEK Bhf+J.LoMs (T) BREEDTE (T) INT.(%) 

-15 1 23,37 ± 0,01 0,26 ± 0,01 14 ± 1 

2 23,19 ± 0,02 0,68 ± 0,02 77 ± 2 

3 23,81 ± 0,01 0,44 ± 0,02 10 ± 2 

-30 1 23,00 ± 0,01 0,22 ± 0,02 11 ± 1 

2 22,94 ± 0,02 0,66 ± 0,01 75 ± 2 

3 23,45 ± 0,02 0,48 ± 0,02 14 ± 2 

TABEL B.l-1: Overzicht van de resultaten van Gau66fii6 voor het rotatiediagram van Co41Pd27. 


