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Samenvatting 

Koppelmeting is een methode waarmee de magnetische anisotropie K en de verzadi
gingsmagnetisatie Ms van magnetische preparaten bepaald kan worden. Koppelmetingen 
kunnen in de groep Coöperatieve . Verschijnselen gedaan worden met de Capacitieve 
Torsie Magnetometer (CTM). 
De bestaande CTM vertoonde een aantal mankementen, waaronder kruip en over
spraak. Door een aantal wijzigingen in de opstelling is de kruip gereduceerd van 9% 
per minuut tot minder dan 3% per uur en is de overspraak sterk verminderd. Deze 
wijzigingen hebben een CTM opgeleverd die een stabiel meetsignaal heeft in een bereik 
van 3 • 10·9 Nm tot 2 • 10·6 Nm. 
Ter karakterisering van de CTM is de temperatuurafhankelijkheid van de zogenaamde 
nulinstelling in kaart gebracht. Deze blijkt bij temperatuurevenwicht ongeveer 1.2 
mV/K ( =5 ·10·9 Nm/K) te bedragen, maar kan bij plotselinge temperatuurveran
deringen een orde van grootte groter zijn. 
Aan preparaten bestaande uit cobalt films van 1000 A zijn metingen gedaan, waarvan 
de resultaten vergeleken zijn met die van een Vibrating Sample Magnetometer (VSM) 
en een Fluxgate-magnetometer. De trend van de verschillende sets resultaten bleek 
goed overeen te komen, de incidentele verschillen kunnen verklaard worden door 
ijkfouten in de opstellingen (3%) en fouten in de bepaling van het volume van de 
preparaten. 
Met behulp van deze preparaten zijn verschillende gerapporteerde methoden ter bepa
ling van K en JLoMs met elkaar vergeleken. Hieruit is gebleken dat de zogenaamde 45 o

methode dezelfde resultaten geeft als de zogenaamde nuldoorgangsmethode. De zoge
naamde Tmax,P0-methode leidde ook tot dezelfde resultaten, zij het met een grotere 
onnauwkeurigheid dan de eerste twee. 
De anisotropie van deze preparaten blijkt afhankelijk te zijn van de temperatuur van het 
substraat tijdens de groei (T5) en vertoont een minimum bij T5 =500 °C, wat verklaard 
kan worden door een verandering in de verhoudingen van de fracties hcp en fee Co in 
de film. 
Tenslotte zijn er metingen verricht aan series magnetische multilagen, bestaande uit een 
aantal (N) Co/Pd multilagen die onderling gescheiden zijn door Ru lagen. Door deze 
configuratie gedraagt elke Co/Pd multilaag zich als één magnetische eenheid en bestaat 
er tussen deze eenheden een antiferromagnetische interactie. 
De gemeten waarden van K en JLoMs, van de preparaten uit één van de gegroeide se
ries, blijken af te wijken van de algemene trend. De oorzaak hiervan moet in de 
preparatie gezocht worden. Van de overige preparaten blijken de waarden van JLoMs 
ongeveer hetzelfde te zijn en goed overeen te komen met uit VSM bepaalde waarden. 
K blijkt echter toe te nemen naarmate het aantal herhalingen toeneemt. De anisotropie 
per laag blijkt voor de 12e herhalingseenheid en hoger ruim een factor 3 groter te zijn 
dan voor de le herhalingseenheid. Dit kan verklaard worden door een afname van de 
ruwheid van de interfaces naarmate de groei vordert. 
Voor de preparaten met N =3, 5 en 7 zijn berekeningen van de torsiecurven uitgevoerd 
en vergeleken met de metingen. De uit de berekeningen bepaalde waarden voor de 
interactiesterktes tussen de Co/Pd eenheden blijken toe te nemen voor herhalingseenhe
den met hoger rangnummer, wat ook een gevolg kan zijn van een afnemende interface
ruwheid. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Gelaagde structuren mogen zich de laatste jaren in toenemende mate in de belangstel
ling verheugen. Met name magnetische multilagen, een geordende opeenstapeling van 
afwisselend magnetische en niet-magnetische dunne lagen, vertonen nieuwe fysische 
effecten en hebben grote technische toepassingsmogelijkheden. 
Door de voortschrijdende preparatietechnieken, bijvoorbeeld molecular beam epitaxy 
(MBE), is het mogelijk geworden om structuren en samenstellingen op atomaire schaal 
te manipuleren en nieuwe materialen te vervaardigen die in de natuur niet voorkomen. 
Deze 'atomie engineering' maakt het bijvoorbeeld mogelijk om op een gecontroleerde 
manier lagen op elkaar te groeien, met diktes per laag in de orde van één atomaire 
afstand. Door deze geringe diktes hebben multilagen relatief zeer veel oppervlakken en 
grensvlakken en vertonen deze materialen effecten, die in bulk-materiaal ontbreken of 
te verwaarlozen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: 1) loodrechte magnetische anisotropie; 
de magnetisatie heeft dan een voorkeursrichting loodrecht op het vlak van de lagen, 2) 
magnetoweerstand; het verschijnsel dat de elektrische weerstand van een materiaal 
afhankelijk is van zijn magnetisatietoestand c.q. het aangelegde magnetische veld en 3) 
interlaagkoppeling; die afwisselend ferromagnetisch en antiferromagnetisch is, afuan
kelijk van de dikte van de laag tussen twee opeenvolgende magnetische lagen. Ook de 
microscopische structuur van de grensvlakken blijkt een grote invloed te hebben op de 
grootte van de genoemde effecten. 

De technische toepassingen van magnetische multilagen moeten vooral op het gebied 
van de informatie-opslag op en -uitlezing van magnetische schijf- en tapegeheugens ge
zocht worden. 
Als de magnetische anisotropie zodanig is dat de magnetisatie bij voorkeur loodrecht op 
de film staat, dan leent deze situatie zich bij uitstek voor zogenaamde magneto-optische 
recording. Schrijven gebeurt dan met behulp van een laser en bij het uitlezen kan 
gebruik gemaakt worden van het magneto-optische Kerr-effect [ZEP91], dat groter is in 
geval van loodrechte magnetisatie dan bij in-vlak magnetisatie. 
Grote magnetoweerstandseffecten kunnen gebruikt worden bij magnetische recording, 
die dan niet meer inductief verloopt en dus tot op zekere hoogte niet meer afhankelijk 
is van de snelheid waarmee de magnetische informatiedrager langs de leeskop gaat. 
In geval van loodrechte magnetisatie kan een veel grotere informatiedichtheid bereikt 
worden dan met de huidige methoden. De genoemde toepassingen zijn aanschouwelijk 
gemaakt in figuur 1.1. Met het oog op de toepassingen geschiedt het onderzoek naar 
magnetische multilagen in de groep Coöperatieve Verschijnselen van de vakgroep Vaste 
Stof van de Technische Universiteit Eindhoven in nauwe samenwerking met de groep 
Magnetisme van het Philips Natuurkundig Laboratorium. 

Voor het onderzoek naar de eigenschappen van magnetische multilagen zijn vele 
experimentele methoden beschikbaar. De in de beide groepen gebruikte methoden ter 
karakterisering van de magnetische eigenschappen zijn onder andere magnetisatiemetin-



Inleiding 2 

gen (VSM, Fluxgate-magnetometer, Faraday balans), Kerr-effect metingen (MOKE), 
ferromagnetische resonantie (FMR), kernspinresonantie (NMR) en koppelmetingen 
(Philips torsiemeter, CTM). 

Magnetlc recording Magneto-optic recordlng 

WRITE he ad 
recording laser beam 

G\ ~.._....._ __ 
IUbslrate (transparent) 

~ + + + + • + + + 
BUblllrale proteelive layer 

--

READ 

+ + + + + +: t: + + I t j + + ! \' !+ 

Figuur 1.1: Magnetische en magneto-optische recording als toepassing van eigenschappen van 
multilagen. Bij magnetische recording worden stroompulsen gebruikt om de informatie te schrijven. De 
informatie kan weer gelezen worden door weerstandsverandering in het magnetoweerstandselement. Bij 
magnero-optische recording wordt de informatie geschreven door een laser en uitgelezen door detectie 
van de polarisatierichting van laserlicht dat aan het oppervlak gereflecteerd wordt [SM/92]. 

Dit verslag vormt de weergave van een afstudeeronderzoek uitgevoerd in de groep 
Coöperatieve Verschijnselen. De resultaten van torsiemetingen, gedaan met de 
Capacitieve Torsie Magnetometer (CTM) aan magnetische films en aan multilagen, 
zullen worden gepresenteerd. Ook wijzigingen die in de meetopstelling aangebracht zijn 
komen aan de orde. 

Torsiemeting is bij uitstek geschikt om de magnetische anisotropie van materialen te 
bepalen. Naast de anisotropieconstante kan meestal ook de verzadigingsmagnetisatie 
bepaald worden. 
In hoofdstuk 2 zal de theoretische achtergrond van magnetische anisotropie behandeld 
worden die, zoals zal blijken, opgebouwd gedacht kan worden uit een oppervlaktebij
drage en een volumebijdrage. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan het mecha-

i 
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nisme dat verantwoordelijk is voor de interactie tussen magnetische lagen, gescheiden 
door niet-magnetische lagen. 
Voordat de metingen aan bod komen wordt in hoofdstuk 3 het principe en de werking 
van de Capacitieve Torsie Magnetometer besproken, waarna een overzicht gegeven 
wordt van methoden om uit torsiemetingen de magnetische parameters te bepalen. 
In hoofdstuk 4 zullen de veranderingen, die in de opstelling aangebracht zijn, bespro
ken worden. De CTM vertoonde onder andere een aanzienlijke 'kruip', dat wil zeggen 
dat het meetsignaallangzaam veranderde in de loop van de tijd. De oplossing die voor 
dit probleem gevonden is zal geschetst worden alsmede de electronische verbeteringen 
van de opstelling. Eigenschappen van de CTM en de nog resterende problemen zullen 
gekarakteriseerd worden. 
In hoofdstuk 5 komen metingen aan Co-films en metingen aan Co/Pd-Ru multilagen 
aan bod, waarvan de laatste klasse materialen naast anisotropie ook nog interactie 
tussen de magnetische lagen vertoont, waardoor het koppel als functie van het aange
legde magnetische veld een zeer complex verloop kan hebben. 
Het geheel zal in hoofdstuk 6 afgesloten worden met conclusies betreffende de 
meetresultaten en de wijziging van de opstelling en hieraan gekoppeld zullen aanbeve
lingen voor verder onderzoek gedaan worden. 
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Theorie 

2.1 Magnetische anisotropie in dunne lagen 

4 

Als in een preparaat de magnetisatie een bepaalde voorkeursrichting heeft dan is dat 
preparaat, magnetisch gezien, anisotroop. De energie is dan afbankelijk van de richting 
van de magnetisatie en de voorkeursrichting van de magnetisatie wordt dan bepaald 
door het minimaal zijn van de zogenaamde anisotropie-energie Eanisotr. Voor dunne 
lagen kan de anisotropieconstante K gedefinieerd worden als het verschil in anisotropie
energie per volume-eenheid tussen de toestand waarbij de magnetisatie in het vlak van 
de film ligt, E(8=1r/2), en de toestand waarbij de magnetisatie loodrecht op het vlak 
staat, E(8=0}, waarbij 8 de hoek is die de magnetisatie met de normaal op het vlak 
maakt: 

(2.1) 

Met deze definitie is de anisotropieconstante positief als de voorkeursrichting van de 
magnetisatie loodrecht op het vlak staat, negatief als deze in-vlak is. 
Omdat dunne films en multilagen een relatief groot (grenslaag)oppervlak hebben ten 
opzichte van het volume en de symmetrie van de bulk aan dit oppervlak verbroken is, 
kunnen de bijdragen tot de anisotropie hiervan groot zijn. Bij de interpretatie van 
meetgegevens van dunne films en multilagen wordt de anisotropie doorgaans geschei
den in een volumebijdrage Kv per volume-eenheid en een oppervlaktebijdrage K8 per 
oppervlakte-eenheid, 

(2.2) 

waarbij t de dikte van de magnetische laag voorstelt en de factor 2 twee identieke 
interfaces in rekening brengt. Ksfd (met d de dikte van één monolaag) stelt het verschil 
voor in anisotropie tussen de interface- en de bulkatomen (dus niet de anisotropie van 
de interface-atomen, die wordt gegeven door K8 • = K8 + Kvd). 
Uit experimenten, waarbij de laagdikte gevarieerd wordt, kunnen met behulp van 
vergelijking 2.2 uit een grafiek van K • t tegen t de waarden voor Kv en K8 bepaald 
worden, zoals weergegeven is in figuur 2.1 voor Co/Pd multilagen. 
Voor extreem dunne lagen is deze voorstelling van zaken wellicht te eenvoudig, omdat 
dan alle atomen aan een oppervlak zitten en er van een bulk geen sprake meer is. Deze 
voorstelling moet in dat geval meer gezien worden als een rekenmodel dan als een 
weergave van de realiteit. 

In het volgende zullen de belangrijkste oorzaken van anisotropie behandeld worden, 
teneinde een kwalitatieve uitdrukking voor de hoekafhankelijkheid van de anisotropie-
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energie te verkrijgen, waarmee vervolgens de anisotropie uit meetresultaten gedestil
leerd kan worden. 

1.5 

...--- 2K8 I N x (t A Co + 11 A Pd) I 
1.0 

1t 7 - 0.5 / N 

E ,_ --, 
E 0.0 -c, 

0 -~ 
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~~7 t.L 
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-1 5 ·o 5 10 15 20 25 
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Figuur 2.1: Magnetische anisotropie per Co laag van Co!Pd multilagen per oppervlakte-eenheid uitgezet 
tegen de Co laagdikte [BR091}. 
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Figuur 2.2: Magnetisatiecurven van éénkristallen fee Ni voor metingen in de voorkeursrichting en in de 
richting loodrecht daarop. 
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2. 1 . 1 Magnatokristallijne anisotropie 

De magnetisatie in een kristal zal, als het magnetisch anisotroop is, in een bepaalde 
richting, de 'easy'-richting, gemakkelijker verzadigen dan in de 'hard'-richting, zoals 
bijvoorbeeld te zien is aan de magnetisatiecurven in figuur 2.2. Als er een magnetisch 
veld B wordt aangelegd in een bepaalde richting, dan zal er arbeid nodig zijn om de 
magnetisatie weg te draaien uit de voorkeursrichting, in de richting van het B-veld. De 
energie die hiermee gemoeid is, wordt magnetokristallijne anisotropie-energie of kort
weg kristalanisotropie-energie genoemd en is afbankelijk van de richting van de 
magnetisatie M ten opzichte van de kristalassen. 
De oorsprong hiervan ligt voornamelijk in de spin-baan interactie. Zonder deze 
interactie is de totale energie van het electron-spin systeem onafbankelijk van de 
magnetisatierichting. Met spin-baan interactie wordt er een klein baanimpulsmoment 
geïnduceerd dat het totale magnetische moment (spin en baan) koppelt aan de kristalas
sen. 

De energie hangt voor verschillende kristalstructuren op een verschillende manier af 
van de hoek e tussen Men de voorkeursrichting. 
In het algemeen kan de anisotropie-energie van een éénkristal als volgt weergegeven 
worden: 

waarbij een tensornotatie is gebruikt, waarin bi, bij• ... componenten van 1 e , 2e , ... 
orde tensoren voorstellen en alleen atbankelijk van het materiaal zijn. De richtingscosi
nussen van de magnetisatie ten opzichte van de kristalassen worden gegeven door exi, 
exj, ... Voor een zekere kristalstructuur moeten de componenten bij ... invariant zijn 
onder kristalsymmetrie-operaties, omdat de anisotropie-energie hierbij niet mag 
veranderen. Door de kristalsymmetrie bestaan er dus relaties tussen de coëfficiënten b, 
welke door Mason [MAS54] berekend zijn voor verschillende kristalstructuren. 
V oor een kubisch kristal bijvoorbeeld wordt de anisotropie-energie gegeven door de 
volgende vergelijking: 

V oor een tetragonaal kristal wordt de anisotropie-energie gegeven door 

E = T;(aÎ + a~ + T;(a1 + a~ + r;aia~ + ... 

en voor een hexagonaal kristal geldt 

E = Ht (ex~ + ex~) + H2" (ex~ + ex~)2 + ... 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

waarin de anisotropie-energie nul is als de magnetisatie langs de z-as staat en waarin 
ei·, Ti. en Hi• constanten zijn. In deze uitdrukkingen is de energie invariant als er exi's 
verwisseld worden of van teken omkeren. Een weergave van de energie als functie van 
de magnetisatierichting voor een hexagonale structuur is te zien in figuur 2.3, voor ver
schillende combinaties van Hi·· 
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Figuur 2.3: Oppervlakken van gelijke kristalanisotropie-energie voor een hexagonale symmetrie voor 
verschillende combinaties van de constanten H1* en H2* [EXP79}. 

In bolcoördinaten geldt dat a 1 = sin8coscf>, a 2 = sin8sinc/> en a 3 =co se, en ziet de vergelij
king voor een kubisch kristal er als volgt uit: 

E = C1 sin
28 + C2sin

48 + C3sin
48sin2cf>cos2c/> + C4sin

68sin2cf>cos2cf> + . • • (2. 7) 

met C1 = C1 •, C2 = -C1 •, C3 = C1 • + C2 • en C4 = -~ •. V oor een tetragonale symmetrie 
geldt: 

(2.8) 

waarin T1 =T1·, T2 =T2• en T3 =T3 ·-2T2·, en voor een hexagonaal kristal geldt: 

E = H1sin28 + H2sin48 + ... (2.9) 

met H1 =H1• en H2 =H2·, waarbij alleen de eerste termen van de machtreeksen meege
nomen worden. 
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De eerste twee termen van de machtreeksen van deze kristaltypen hebben dezelfde 
afhankelijkheid van 8, zodat bij benadering geldt voor de magnetokristallijne anisotro
pie: 

(2.10) 

waarin Kw.,i de magnetokristallijne anisotropieconstanten voorstellen. 

De magnetokristallijne bijdrage aan de oppervlakte-anisotropie is het gevolg van het 
verbreken van de (bulk-)symmetrie aan een oppervlak of een grenslaag en is als eerste 
voorspeld door Néel [NÉE54]. De basis van Néel's theorie wordt gevormd door de 
veronderstelling dat de anisotropie-energie beschreven kan worden in termen van 
veranderingen in de energie van een atomair paar. Hierbij wordt de energie van een 
bepaald atoom geschreven als een som van paarinteracties met de naaste-buur atomen: 

E = L g(r;) • [cos24>; - ~] 
i 

(2.11) 

Hierin is ePi de hoek tussen de richting van het magnetisch moment en de verbin
dingslijn tussen het beschouwde atoom (A) en een naaste buur (B) op afstand ri en g(rJ 
een functie die afhangt van de afstand ri, zie figuur 2.4 . 

... s 

Figuur 2.4: Definitie van de parameters in Néel 's model. 

In de som van paarinteracties is de sterkste interactie, de exchange interactie, niet 
meegenomen, omdat deze alleen afhangt van de onderlinge oriëntatie van de naaste 
buurspins, en niet van c/>i, en derhalve geen bijdrage aan de anisotropie geeft. De 
dipool-dipool interactie is ook buiten beschouwing gelaten, maar deze komt weer tot 
uiting in de vormanisotropie [DRA88a]. 
Uit de theorie volgt dat de oppervlakte-energie in de meeste gevallen voorgesteld kan 
worden door de volgende uitdrukking: 

(2.12) 

waarbij Kopp afhangt van de oriëntatie van de magnetisatie ten opzichte van het 
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oppervlak en van de oriëntatie van het oppervlak ten opzichte van de kristalassen. 
Deze uitdrukking is geldig voor oppervlakken waarvan de normaal een n-voudige 
rotatie-as is met n > 2 [GRA86]. Als de bovenstaande beschouwing wordt toegepast op 
atomen in de bulk dan volgt hieruit een soortgelijke afhankelijkheid van 0, waarbij de 
anisatrapieconstante echter verwaarloosbaar is ten opzichte van de oppervlakte-aniso
tropie. 
Voor grensvlakken geldt eenzelfde uitdrukking als 2.12; Kopp is dan de interface-aniso
tropie. 

2. 1 . 2 Vormanisotropie 

Vormanisatrapie wordt veroorzaakt doordat de magnetastatische energie ofwel de 
demagnetisatie-energie afhankelijk is van de vorm van het preparaat en de richting van 
de magnetisatie. De magnetastatische energie, Ems, vindt zijn oorsprong in de wissel
werking tussen de magnetisatie M en het demagnetiserende veld H0 • Als een (ferro
magnetisch) lichaam als een continuüm wordt beschouwd met een uniforme magnetisa
tie, dan heeft deze energie de volgende vorm: 

(2.13) 

waarin H0 gegeven wordt door: 

(2.14) 

Hierin is N de demagnetisatietensor, die voor een dunne film geometrie waarbij de z-as 
langs de filmnormaal gekozen is, diagonaal is, met Nxx=Nyy=O en Nzz= 1, zodat met 
M=(Mx,My,Mscos9) geldt H0 =(0,0,-M5COS9). Hierbij is aangenomen dat de magneti
satie verzadigd is en stelt e de hoek voor die de magnetisatie met de normaal n maakt. 
De vormanisotropie-energie Evonn wordt gedefinieerd als het hoekafhankelijke deel van 
de magnetastatische energie per volume-eenheid, immers het hoekonafhankelijke deel 
draagt niet bij tot de anisotropie. 
In dat geval levert vergelijking 2.13 een uitdrukking voor de vormanisotropie-energie 
van een dunne film: 

(2.15) 

Hieruit volgt dat deze bijdrage een in-vlak voorkeursrichting voor de magnetisatie 
nastreeft. 

2.1.3 Spanningsanisotropie 

Een ferromagnetisch lichaam dat in een magnetisch veld wordt gebracht zal kleine 
veranderingen in de afmetingen ondergaan, waardoor er in het rooster extra spanningen 
ontstaan. Deze oprekking of inkrimping is het gevolg van de spin-baan interactie en het 
feit dat er een zekere overlap van golffuncties van buuratomen is. Als deze interactie 
zo groot is, dat de banen enigszins meedraaien, als de spins door een magneetveld in 
een bepaalde richting worden gedwongen, dan kunnen de afmetingen van het rooster 
veranderen. Dit is in overdreven mate weergegeven in figuur 2.5, waar het een 
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Figuur 2.5: Schematische weergave van de oprekking van het rooster door verdraaiing van de magneti
sche momenten als gevolg van het aanleggen van een extern magnetisch veld. 

oprekking betreft. Een verandering van de richting van de magnetisatie veroorzaakt dus 
een spanning en omgekeerd kan een spanning de voorkeursrichting van de magnetisatie 
veranderen. Er is dan sprake van spanningsanisotropie en hiermee is een zekere energie 
gemoeid, de magneto-elastische energie. In het geval van een isotroop elastisch 
medium met isotrope magnetostrictie wordt deze energie gegeven door de volgende 
uitdrukking: 

(2.16) 

waarin A een magneto-elastische materiaalconstante is, e de oprekking ~1/1 en 1rl2-8 
de hoek tussen de magnetisatie en de oprek ('strain') richting. 
In multilagen is vooral de strain van belang die het gevolg is van een verschil tussen de 
roosterafstanden aA en a8 van twee aangrenzende lagen ('lattice mismatch'). Als de 
lattice-mismatch 17=(aA-as)/aA van de lagen A en B niet te groot is, zal minimalisatie 
van energie er toe leiden dat, beneden een zekere kritische dikte 1c, de situatie ontstaat 
dat de ene laag in de in-vlak richting een oprekking krijgt en de andere een inkrimping, 
zodat ze in de grenslaag dezelfde roosterafstanden hebben. De situatie heet dan 
pseudomorf en de grensvlakken worden coherent genoemd. In het geval dat tA ~t8 , wat 
bijvoorbeeld het geval is bij een dunne magnetische laag, met dikte tA, op een veel 
dikker niet-magnetisch substraat, met dikte t8 , geldt dat de strain e gelijk is aan -17. 
In dit geval is de bijdrage van de strain aan de anisotropie evenredig met het volume 
van de opgerekte magnetische laag. 
Bij laagdiktes groter dan te is het energetisch voordeliger om dislocaties in het rooster 
te introduceren, die de strain verminderen. Hierdoor worden de grensvlakken incohe
rent, wat aanschouwelijk gemaakt wordt in figuur 2.6 [CHA88]. 
In het geval van een enkele laag (A) op een vormvast substraat (B) kan de strain voor 
de niet-coherente toestand geschreven worden als 

(2.17) 
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Figuur 2.6: Relaxatie van de lattice-mismatch door dislocaties in het rooster. 

2. 1 .4 Samenvatting 

De bijdragen tot de magnetische anisotropie in multilagen kunnen bij elkaar opgeteld 
worden, waardoor de totale anisotropie-energie per volume-eenheid verkregen wordt. 
Bij incoherente grensvlakken kan deze energie als volgt geschreven worden: 

1 2 2Ks · 2() · 4() E . 1 = (Kmk 1 - -IJ. M 5 + -) sm + Kmk 2 sm amsor , 2 Cf .... , t , 
(2.18a) 

waarin Ks zowel de magnetokristallijne als de magneto-elastische bijdrage aan de 
oppervlakte-anisotropie bevat. Bij coherente grensvlakken wordt deze vergelijking 
gewijzigd in 

waarin Ks alleen de magnetokristallijne bijdrage bevat. 
Deze vergelijkingen kunnen kort geschreven worden als 

E . = K sin28 + K' sin4
() amsotr 

(2.18b) 

(2.19) 

Deze uitdrukking wordt meestal gebruikt om de anisotropieconstanten uit metingen te 
bepalen. 

2. 1 . 5 Diffusie aan en ruwheid van grensvlakken 

In de hierboven gegeven anisotropiebeschouwingen wordt er telkens van uitgegaan dat 
de oppervlakken en grenslagen perfect glad en goed gedefinieerd zijn. In werkelijkheid 
kunnen ftlms en multilagen niet perfect gegroeid worden, al wordt de kwaliteit steeds 
beter door toepassing van depositietechnieken als Molecular Beam Epitax.y en andere 
bewerkingsmethoden. Een tweetal verschijnselen zal invloed kunnen hebben op met 
name de oppervlakte-anisotropie, te weten diffusie aan een grenslaag en grenslaagruw
heid. 
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Als atomen in een grenslaag tijdens de groei diffunderen in het andere metaal, dan 
ontstaat er ter plaatse een legering, die een zekere willekeur in de verdeling van de 
paren magnetische ionen introduceert die de oppervlakteanisotropie zal verkleinen. 
Door Draaisma et al. [DRA88b] is hieraan gerekend met een op dat van Néel gelijkend 
model. Hieruit volgde dat de oppervlakteanisotropie Ks sterk afhangt van deze men
ging. 

Als een oppervlak niet perfect glad is, zal dit een effect hebben op de oppervlakte
anisotropie zoals die in het model van Néel berekend wordt. Bruno [BRU87] heeft 
afgeleid dat atomen op de rand van een stap op het oppervlak de anisotropie verlagen. 
Een oppervlak kan beschreven worden als ware het vlak met terrassen en kraters. De 
terrassen en kraters hebben een gemiddelde lineaire afmeting ~ en de ruwheid wordt 
verder gegeven door u, de gemiddelde afwijking van het oppervlak dat in het ideale 
geval verondersteld wordt (figuur 2. 7). De atomen op de rand van een stap op het 
oppervlak hebben een kleinere bijdrage aan de oppervlakte-anisotropie dan de andere 
oppervlakte-atomen en dit kan als volgt weergegeven worden: 

= _..!. nstap 
2 n 

s 

1 nstap n,e" = --·--·- = 
2 n,t" ns 

I 4 --·-·o = 
2 ~ 

2o 

~ 
(2.20) 

waarin ns het aantal oppervlakte-atomen, nstap het aantal atomen op de rand van een stap 
op het oppervlak en nterr het aantal terras- of krateratomen is, allen per oppervlakte
eenheid. 
De formule is afgeleid voor simple cubic (001) oppervlakken. Voor andere kristal
oppervlakken moet nog een geometrische factor toegevoegd worden die afhangt van de 
werkelijke vorm van de terrassen maar die in de meeste gevallen dicht bij 1 ligt. 

Figuur 2. 7: Interface met een zekere ruwheid, gekaralaeriseerd door de gemiddelde hoogte u en de 
gemiddelde lengte ~ van terrassen en kraters. 

Als de grenslaag niet glad is, maar bestaat uit terrassen en kraters rondom een gemid
delde, zoals in figuur 2. 7 weergegeven is, dan volgt uit een berekening van Bruno 
[BRU88] dat de anisotropie verkleind wordt als gevolg van lokale demagnetiserende 
velden aan het oppervlak, die de vormanisotropie verkleinen. 
In de berekeningen wordt verondersteld dat de magnetostatische energie van de film 
niet afhangt van de preciese vorm van het oppervlak, maar alleen van de twee 
karakteriserende parameters u en ~. In het model wordt het oppervlak opgebouwd 
gedacht uit vierkante terrassen en kraters met gelijke hoogte u en lengte ~. De film kan 
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gezien worden als een superpositie van bijdragen tot de magnetisatie zoals geschetst in 
figuur 2.8 (slechts één oppervlak wordt verondersteld ruw te zijn). Als van elk van de 
bijdragen de energie in het magnetische veld berekend wordt, dan kan die geschreven 
worden als E=Ksin28, waarin K=Kv+2K/t. In deze uitdrukking is K=-1/2JLoM/ de 
magnetostatische volume anisotropie. De magnetostatische oppervlakte-anisotropie 
wordt gegeven door 

K. = .!.~oM:·la(l - j(2rc(o/~))) 
~ 2 4 

(2.21) 

waarin /(27r(u/~)) een functie is waarvan het verloop is weergegeven in figuur 2.9. 
Uit vergelijking 2.21 volgt dat de magnetostatische bijdrage aan K5 altijd positief is. 
Als beide oppervlakken ruwheid hebben en deze ruwheden zijn niet gecorreleerd, dan 
kunnen de bijdragen van beide oppervlakken eenvoudigweg opgeteld worden. 

r-~---+;j----+-----l 

= 

CD--'--•] __ /r_ms __ 
+ 

IC / "'a/2 

Figuur 2.8: Magnetisatiebijdragen van een ruw interface volgens het model van Bruno. In dit model 
wordt de magnetisatie van de laag in het bovenste deel van de figuur gezien als de som van de 
magnetisaties van de systemen aangeduid met I, 2 en 3. 
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%~-------a~v~~----------~ 

Figuur 2.9: Grafiek van de functie j(2r(a!W (/(0)=1,· f'(O)=oo). 

2.2 Interactie tussen magnetische lagen 

Naast anisotropie hebben multilagen nog een eigenschap die van invloed is op het 
gedrag van deze systemen in magnetische velden. De magnetisaties van opeenvolgende 
magnetische lagen in een multilaag kunnen namelijk gekoppeld zijn door exchange 
interactie. Deze interactie blijkt af te hangen van de dikte van de niet-magnetische 
tussenlagen en lijkt op de Rudermann-Kittel-Kasuya-Yoshida (RKKY) -interactie, met 
afwisselend ferro- en antiferromagnetische koppeling als functie van de afstand tussen 
de magnetische lagen. In het geval van antiferromagnetische koppeling kan onder 
andere een groot magnetoweerstandseffect waargenomen worden. In het volgende zal 
eerst de gewone RKKY -interactie kort aan de orde komen en daarna zal de interactie 
tussen dunne lagen behandeld worden. 
Als een magnetisch atoom in een niet-magnetisch rooster wordt geplaatst, zal het 
magnetische moment van dit atoom zorgen voor een polarisatie van de geleidingselec
tTonen die het omringen. Als functie van de afstand zal dit resulteren in een oscillatie 
van de spindichtheid van de geleidingselectfonen tussen 'spin up' en 'spin down', met 
een golflengte À=1r/kp, met kp het Fermi-golfgetal. Een tweede magnetisch atoom zal 
als gevolg hiervan een positief of negatief polarisatieveld van het eerste atoom 
ondervinden, waardoor beide atomen ferro- of antiferromagnetisch gekoppeld worden, 
met een sterkte die afneemt met de afstand als d-3

• 

Voor magnetische lagen, gescheiden door niet-magnetische lagen, kan men een 
soortgelijk oscillerend gedrag verwachten als functie van de tussenlaagdikte, waarbij de 
sterkte van de interactie af zou moeten nemen als d-2 als gevolg van het een-dimensio
nale karakter van de stapeling van de multilagen. De experimenteel gevonden periode 
van de oscillatie is echter veel groter dan voorspeld wordt door het RKKY -model. Dit 
is een gevolg van de discretisatie van de afstand, die veroorzaakt wordt doordat het 
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rooster van de tussenlaag bestaat uit atomaire vlakken en dus niet elke afstand experi
menteel gerealiseerd kan worden. Er wordt als het ware 'gesampled' met een 'frequen
tie' die ver onder die van de RKKY-interactie ligt, wat weergegeven is in figuur 2.10. 

'l J(J,) 
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Figuur 2.10: RKKY-interactie voor een Cu(OOJ) tussenlaag als functie van de Cu dikte (gestreepte lijn) 
en de waargenomen periode als gevolg van discretisatie van de tussenlaagdikte (getrokken lijn). 

Voor een fysische beschrijving van de koppeling en de afuankelijkheid van de tussen
laagdikte moet gekeken worden naar de bandenstructuur van de atomen uit zowel de 
magnetische als de niet-magnetische lagen. Aan de hand van een modelsysteem, 
bestaande uit twee dikke ferromagnetische lagen gescheiden door een niet-magnetische 
laag, zal het genoemde verschijnsel plausibel gemaakt worden. Het model is gebaseerd 
op de veronderstelling dat de koppeling tot stand komt door gaten in de d band van de 
tussenlaag. Het model wordt uitgebreid uiteengezet door Matbon [MAT91]. 
Gezocht wordt naar het energieverschil AE=Ett-Eu tussen de ferromagnetische en 
antiferromagnetische toestand van het systeem. Het ferromagnetische metaal wordt 
verondersteld een geheel gevulde meerderheids-electronspin d band en een gedeeltelijk 
gevulde minderheids-electronspin d band te hebben, wat geldt voor bijvoorbeeld cobalt. 
De niet-magnetische tussenlaag heeft gelijke bezetting van electronen in elke spin sub
band. Dit is schematisch weergegeven in figuur 2.11 voor de ferromagnetische (a) en 
antiferromagnetische (b) toestand. Ter vereenvoudiging wordt er verondersteld dat de 
toestandsdichtheden in de d band Dd(E) hetzelfde zijn voor zowel het magnetische als 
het niet-magnetische materiaal. Met behulp van figuur 2.11 kan nagegaan worden hoe 
electTonen door de sandwich kunnen bewegen. Aangezien in beide ferromagnetische 
lagen één spin-band vol is, is het handiger om gaten te beschouwen in plaats van 
electronen. Een gat in de (electron)spin-down band heeft spin up en wordt aangegeven 
met een pijltje omhoog en vice versa. 
Het blijkt dat in de ferromagnetische situatie de beweegbaarheid van de spin-down 
gaten beperkt blijft tot de tussenlaag, omdat alle toestanden in de ferromagnetische 
lagen gevuld zijn. De spin-up gaten kunnen vrij door het kristal bewegen. De anti
ferromagnetische toestand levert een iets ander beeld op. In figuur 2.11 zijn de 
gatendichtheden voor beide spins weergegeven. De gaten kunnen dus niet vrij door het 
hele kristal bewegen maar zijn gebonden aan bepaalde gebieden. Deze opsluiting kost 
energie, die dus afuankelijk is van de magnetische configuratie. 
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Figuur 2.11: Schematische weergave van de toestandsdichtheden in de up en down spin banden in de 
ferromagnetische (a) en antiferromagnetische (b) toestand van een sandwich. DJE) en D,(E) zijn de toe
standsdichtheden van de gaten in de up en down spin banden. p 1 en p 4 zijn de variaties in de lokale 
gatendichtheid in het systeem. 

V oor de berekening van de energie worden ingevoerd de totale energie Econt(N) van 
gaten van één spin opgesloten in een laag met een dikte van N atomen en de energie ~ 
per atoomlaag van gaten van één spin in een bulk kristal. Uit figuur 2.11 volgt dan dat 
de energieën als volgt kunnen worden weergegeven: 

E
11 

= Econf(N) + (2M + N)EB (2.22) 

(2.23) 

waarin M de dikte van de magnetische lagen en N de dikte van de niet-magnetische 
tussenlaag voorstelt. Voor het energieverschil ~E=E, ,-EH geldt dus 

~E(N) = E(N) - E(2M + 2N) (2.24) 

waarin 

E(X) = E co'lf(X) - XE 
8 

(2.25) 

Als de magnetische lagen zeer dik verondersteld worden (M-oo) dan geldt: 
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AE(N) = E(N) - E(oo) (2.26) 

Omdat het aantal gaten per atoom in de tussenlaag constant moet zijn (bij verandering 
van de tussenlaagdikte N moet de ladingsneutraliteit gehandhaafd blijven) wordt 
overgegaan op de thermodynamische potentiaal O(N), die hiervoor gecorrigeerd is: 

O(N) = E(N) - EF'(N) (2.27) 

In deze vergelijking is Ep de Fermi-energie en is n(N) het verschil van het aantal gaten 
in de tussenlaag en het aantal in de bulk met hetzelfde aantal lagen. Hierdoor wordt het 
energieverschil tussen de ferro- en antiferromagnetische toestand als volgt weergegeven 

AO(N) = O(N} - O(oo) (2.28) 

Het is deze energie die de afhankelijkheid van de tussenlaagdikte moet gaan vertonen. 
Hiertoe wordt een model genomen van deeltjes die opgesloten zitten tussen twee 
oneindig grote potentiaalwanden op afstand L=Na van elkaar, met a de afstand tussen 
de atoomvlakken in het rooster. Uit elementaire quanturnmechanica volgt dan dat de 
energie gegeven wordt door 

(2.29) 

met n= 1,2, ... , m de massa van de deeltjes, en ky en ~ componenten van een tweedi
mensionale golfvector (de energie in de x-richting, loodrecht op de lagen, is gequanti
seerd en de deeltjes kunnen vrij bewegen in het y-z-vlak van de film). 
De thermodynamische potentiaal O(N) volgt nu uit een sommatie van alle één-deeltjes 
energieën van bezette toestanden tot aan het Fermi-niveau. Met de toestandsdichtheid 
Dconf(E,L), voor deeltjes opgesloten in een oneindig diepe potentiaalput met breedte L, 
volgt uit vergelijking 2.27 voor O(L): 

E, 

O(L) = f (E - EF)[Dconf(E,L) - Db"lk(E,L)]dE 
0 

(2.30) 

met Dbulk(E,L) =(LI2r)(2m/h2
)

312E112, de toestandsdichtheid van vrije deeltjes in een 
laag met dikte L. 
De oscillaties in de koppelingsenergie zullen dus veroorzaakt worden door het gedrag 
van Dconf(E,L). In figuur 2.12 is deze toestandsdichtheid uitgezet tegen de energie 
samen met de toestandsdichtheid voor de bulk (geen opsluiting, vrije beweegbaarheid). 
Dconf(E,L) vertoont een stap bij elk discreet energieniveau en tussen deze niveaus is de 
toestandsdichtheid van vrije de deeltjes, bewegend in twee dimensies, dus constant. Als 
nu gekeken wordt naar het aantal deeltjes (oppervlak onder de curve van E=O tot 
E=Ep) bij variatie van het Fermi-niveau, dan blijkt dat het aantal deeltjes dat in de 
potentiaalput is opgesloten oscilleert rondom de bulk-waarde als functie van de ligging 
van het Fermi-niveau. Dus de energie oscilleert rond de bulk-energie als functie van 
Ep. Hieruit volgt dat AO(L) tussen positieve en negatieve waarden oscilleert als functie 
van Ep. 
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Als het Fermi-niveau constant gehouden wordt, dan zal de breedte van de stappen in 
figuur 2.12 bij verandering van de laagdikte variëren volgens L-2

• Bij toename van L 
zullen de stappen door het Fermi-niveau schuiven. Als dat gebeurt dan verandert de 
koppeling tussen de twee magnetische lagen van teken. 

De uit dit model voortkomende oscillatieperiodes blijken niet in overeenstemming te 
zijn met experimenten. Dit is een· gevolg van een aantal vereenvoudigingen die het 
geheel anderzijds zo doorzichtig maken. Zo is het systeem met oneindig dikke 
magnetische lagen niet realistisch en is het vrije electronen model te eenvoudig om de 
goede bandstructuur van de electronen te verkrijgen. Voor een model dat meer met de 
werkelijkheid in overeenstemming is wordt verwezen naar Bruno en Chappert [BRU-
91]. 

Energy 

Figuur 2.12: Toestandsdichtheden van deeltjes tussen twee oneindig hoge potentiaalwanden (doorgetrok
ken lijn) en voor vrije deeltjes (onderbroken lijn). EF is het Fermi-niveau. 



19 

Hoofdstuk 3 

Experimentele opzet en methoden 

3.1 Principe van torsiemeting met de CTM 

Torsiemeting wordt in de literatuur vaak omschreven als de meest elementaire methode 
om de magnetische anisotropie van preparaten te bepalen. Het is in elk geval een feit 
dat zonder anisotropie in een preparaat überhaupt geen torsiemeting mogelijk is. 
Als een preparaat magnetisch niet isotroop is, zal de magnetisatie, M, die geïnduceerd 
wordt door een opgelegd magnetisch veld, B, in het algemeen niet in dezelfde richting 
als dat veld staan. Hierdoor ontstaat er een koppel, r, gegeven door de volgende 
vergelijking: 

(3.1) 

Door dit koppel zal de magnetisatie naar de richting van het magnetisch veld proberen 
te draaien. Een preparaat dat ongehinderd kan roteren, zal dan ook gaan draaien totdat 
de magnetisatie in de richting van het veld staat. In een torsiemeter zal deze verdraai
ing echter worden tegengewerkt door een extra koppel dat uitgeoefend wordt op het 
preparaat. In de CTM wordt dit koppel veroorzaakt door het torderen van een metalen 
draad, waaraan het preparaat is bevestigd. 
In evenwicht zijn de twee koppels gelijk aan elkaar wat grootte betreft en tegengesteld 
gericht en dit wordt in de CTM al bij zeer kleine hoekverdraaiingen bereikt. De 
hoekverdraaiing is dan een maat voor het koppel en kan, ondanks haar geringe grootte, 
goed worden gedetecteerd met behulp van een in de preparaathouder geïntegreerde 
capacitieve verdraaiingsopnemer. 
Een grafische weergave van het koppel uitgezet tegen de hoek waarmee het uitwendige 
veld wordt aangelegd, wordt een koppelkromme of torsiecurve genoemd. Uit een serie 
van deze krommen bij verschillende magneetvelden kunnen parameters worden 
afgeleid, die betrekking hebben op magnetische eigenschappen van het preparaat. 

3.2 Beschrijving en werking van de opstelling 

3.2.1 Mechanische gedeelte 

In figuur 3.1 is een lengtedoorsnede van de CTM weergegeven, met weglating van de 
electronische componenten en de bedrading. De boven- en onderzijde van de opstelling 
worden gevormd door de boven- respectievelijk onderplaat, die op de twee geleidestan
gen zijn geschoven. Hiertussen bevindt zich de torsiedraad, die met twee soldeerprop
pen tussen de boven- en onderplaat is gespannen. In het midden bevindt zich de 
verdraaiingsopnemer, die bestaat uit een bovenste deel, de stator en een onderste deel, 
de acceptor, gescheiden door de zogenaamde rotor. De rotor is bevestigd aan de 
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Figuur 3.1: Lengtedoorsnede van de Capacitieve Torsie Magnetometer. Om het geheel kiln de zogenaam
de buitenbus aangebracht worden, die als afscherming dient. De CTM is 150 mm hoog en de diameter is 
36mm. 

torsiedraad en dient tevens als preparaathouder, terwijl de stator en acceptor onbeweeg
baar zijn bevestigd aan de geleidestangen. De onderdelen worden op de juiste afstand 
van elkaar gehouden door afstandsbusjes en -ringen. Ten behoeve van afscherming is 
het geheel omgeven door een geleidende buitenbus, die gemakkelijk verwijderd kan 
worden om een preparaat te verwisselen. 

De opstelling is zoveel mogelijk van niet-magnetisch materiaal gemaakt, ter voorko
ming van eventuele verdraaiingen van de hele opstelling als gevolg van koppels, die 
zouden kunnen ontstaan in een magnetisch veld. De metalen onderdelen zijn daarom 
van messing (boven- en onderplaat, soldeerproppen, geleidestangen, schroefjes en 
moertjes) of van koper (buitenbus en bedrading). De kunststof onderdelen (stator, 
rotor, acceptor, afstandsringen en bufferversterkerhouder) zijn vervaardigd van KelF 
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(PCTFE), vanwege de grote vormvastheid. De torsiedraad is van wolfraam. 
Het geheel kan tussen de polen van een draaibare magneet geplaatst worden, om 
zodoende koppels te meten als functie van de hoek van een aangelegd magnetisch veld. 

3. 2. 2 Electronische gedeelte 

De hoekverdraaiingen worden electtonisch gedetecteerd met behulp van een capacitieve 
verdraaiingsopnemer. In figuur 3.2 is een schema weergegeven van de bijbehorende 
electronische schakeling. Het principe berust op het feit dat de capaciteit van een 
vlakke plaat-condensator evenredig is met zijn oppervlak. De detectiemethode is 
gebaseerd op een artikel van Peters [PET89]. 

v- v+ 

r-----------------1 verschilversterker 

oscilloscoop ® oscilloscoop 

Figuur 3.2: Schema van de electronische schakeling van de CTM. De schakeling van de bufferversterkers 
is in werkelijkheid gesplitst in een cryogeen deel, dat zich in de CTM bevindt en een ander deel daarbui
ten. 

Op stator, rotor en acceptor zijn met goud condensatorplaten gesputterd, waarvan de 
geometrieën weergegeven worden in figuur 3.3. Door een lock-in versterker wordt een 
sinusvormige referentiespanning gegenereerd welke door de vermogensversterker wordt 
versterkt en gescheiden in twee spanningen, v+ en v-, die even groot (ongeveer 75 V) 
en met elkaar in tegenfase zijn en elk naar een statorplaat worden geleid. De geometrie 
van de condensatorplaten is zodanig ontworpen dat de vier condensatoren, die gevormd 
worden door stator en rotor, dezelfde capaciteit hebben als er geen hoekverdraaiing is 
(figuur 3.3a) en zodoende de spanningen v+ en v- in dezelfde mate doorgeven aan de 
acceptorplaten. In het ideale geval zijn de spanningen op de twee acceptorplaten 
afzonderlijk dus al nul, echter om redenen die nog zullen volgen worden de spanningen 
van de twee acceptorplaten via bufferversterkers naar een verschilversterker geleid, 
waarvan het uitgangssignaal door de lock-in versterker gedetecteerd kan worden. 
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Omdat het oorspronkelijk de bedoeling was de CTM bij lage temperaturen te gaan 
gebruiken, is de schakeling van de bufferversterkers gescheiden in twee delen, waarvan 
er zich één, het zogenaamde cryogene deel, in de CTM bevindt en het ander daarbui
ten. 

v+ 

stator 

v-
rotor 

acceptor 

a b 

Figuur 3.3: De geometrieën van de stator, de rotor en de acceptor van de CTM. De getinte vlakken zijn 
in werkelijkheid van goud, dat door middel van sputteren op het KelF is aangebracht. a) zonder 
verdraaiing en b) met hoekverdraaiing ó. 

Als de rotor over een hoek o verdraait (figuur 3.3b), dan worden de oppervlakken A1 

en A3 groter en de oppervlakken A2 en A4 eenzelfde fractie kleiner, wat ook geldt voor 
de overeenkomstige capaciteiten, aangezien de capaciteit C van een vlakke plaat
condensator gegeven wordt door de volgende vergelijking: 

A 
C = e

d 
(3.2) 

waarin d de afstand tussen de platen voorstelt en e de diëlectrische constante van het 
medium tussen de platen is. Hierdoor wordt het deel van v+ dat via C1 doorgegeven 
wordt aan acceptorplaat 1 groter dan het deel van v- dat via C2 doorgegeven wordt. 
Aan acceptorplaat 2 wordt juist een groter deel van v- doorgegeven dan van v+. In het 
ideale geval zijn de spanningen op de beide acceptorplaten dus even groot en tegenges
teld in fase. 
Deze aan de lock-in versterker toegevoerde spanning kan op de volgende manier 
weergegeven worden: 

(3.3) 

waann 3.vv de versterkingsfactor van de verschilversterker is, Clt,un,2 de versterkings-
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factoren van de bufferversterkers zijn en kt,1,2 factoren zijn, die bepaald worden door de 
belasting van de condensatoren in de verdraaiingsopnemer door de bufferversterkers 
[KAN91]. Hieruit blijkt dat de verschilspanning lineair van de statorspanning en van de 
hoekverdraaiing afuangt. 
De reden van het dubbel uitvoeren van de condensatoren is, dat in dat geval een 
kanteling van de rotor ten opzichte van stator en acceptor, wat niet denkbeeldig is 
omdat de opstelling nooit ideaal kan zijn, in eerste benadering geen effect heeft op de 
uitgangsspanning. 
Om ervoor te zorgen dat de spanning, die de lock-in versterker detecteert als er geen 
signaal te verwachten is, nul is, heeft de CTM aan de bovenzijde een stelschroef 
waarmee aan de torsiedraad gedraaid kan worden om zodoende de rotor in de goede 
stand te zetten. In de praktijk is het uitgangssignaal op deze manier nooit precies op 
nul af te regelen en dat wordt onder andere veroorzaakt door het niet volledig symme
trisch zijn van de CTM. Daarom is in de electronische schakeling een compensatiecir
cuit opgenomen om hiervoor te compenseren. Niet te vermijden parasitaire capaciteiten 
worden met een tweede compensatiecircuit weggeregeld. 

3.2.3 Meetmethode 

De meetmethode is altijd zodanig dat na afregeling van de opstelling op V1ock-in =0, bij 
B=O T, de juiste fase van de lock-in versterker ingesteld moet worden als er een 
magneetveld aanwezig is en er dus een signaal aan de lock-in versterker wordt toege
voerd. Deze fase is 90° groter of kleiner dan de fase waarbij het uitgangssignaal van 
de lock-in versterker niet verandert bij verandering van de hoek of de grootte van het 
magneetveld en is niet noodzakelijk gelijk aan de fase waarbij het signaal maximaal is. 
Deze procedure wordt gevolgd om de invloed van ongewenste neveneffecten, zoals een 
niet volledig gecompenseerd zijn van de opstelling, uit te sluiten. In figuur 3.4 is een 
vectorvoorstelling weergegeven van het te meten signaal in twee grootten (M1 en M2) 

en een ongewenst effect (S). 

Re. 

Figuur 3.4: Vectorvoorstelling van twee meetsignalen (M1 en M~ en een ongewenst effect (S), waaruit 
het belang van een goede fase-instelling van de lock-in versterker blijkt. 
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Om signalen die groter zijn dan 250 mV, het grootste meetbereik van de lock-in 
versterker, te kunnen meten, is er in het verleden een ingangsverzwakker gebouwd. Bij 
gebruik hiervan bleken er soms afwijkingen op te treden in de grootte van de meet
spanningen. Deze afwijkingen waren toe te schrijven aan een verandering van de fase 
van het aan de lock-in versterker toegevoerde signaal, wat op zich niet verwonderlijk 
is. Echter veranderingen in de bedrading tussen verzwakker en lock-in versterker en 
het wel of niet aansluiten van de oscilloscoop leidden ook tot een andere fase en zelfs 
een andere verzwakkingsfactor. Dit moet toegeschreven worden aan capacitieve 
invloeden die bij de gebruikte meetfrequentie (50 kHz) niet verwaarloosd kunnen 
worden. Een overzicht hiervan is weergegeven in appendix 1. Bij de verdere metingen 
is steeds dezelfde configuratie van verzwakker, lock-in versterker en oscilloscoop 
gebruikt en dat heeft geen problemen meer opgeleverd. 

3.3 Parameterbepaling met torsiemeting 

3. 3. 1 Methoden ter bepaling anisatrapieconstante 

De bepaling van de magnetische anisotropieconstante K uit torsiemetingen kan met 
meerdere methoden gedaan worden en vaak in combinatie met een bepaling van de 
verzadigingsmagnetisatie. 
Alvorens de verschillende methoden te behandelen, zullen uitdrukkingen afgeleid 
worden voor de op het preparaat werkende koppels en deze zullen als uitgangspunt 
dienen voor verdere afleidingen. 

De energie die een preparaat met een magnetisatie M heeft als gevolg van de magneti
sche anisotropie van het preparaat wordt gegeven door vergelijking 2.19. 

E . = Kst'n 20 + K'sin4() + amsotr • • • 
(2.19) 

Als het preparaat zich in een uitwendig magneetveld bevindt, dan ontstaat een extra 
bijdrage tot de energie van het preparaat, gegeven door de volgende vergelijking 

E = -M·B = -MBcosR mag IJ 
(3.4) 

De hoeken die in de vergelijkingen gebruikt zijn, worden gedefinieerd in figuur 3.5. 

n n 

B M 

Figuur 3.5: Definitie van de gebruikte hoeken bij de interpretatie van torsiemetingen aan dunne films en 
multilagen. 
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De totale energie van het systeem zal de som zijn van de vergelijkingen 2.19 en 3.4 en 
heeft de volgende vorm, als de tweede en hogere orde anisotropieconstanten verwaar
loosd worden: 

E = Ksin 20 - MBcos( <P -{}) (3.5) 

Als M constant van grootte en uniform is, wat het geval is als M = M., en K en B ook 
constant zijn, dan geeft differentiatie van de energie naar e en gelijkstelling aan nul het 
minimum van de energie 

dE = Ksin(20) - MBsin( <P -0) = 0 
d(} 

(3.6) 

De verschillende termen in 3.6 kunnen als volgt geïnterpreteerd worden. Het koppel 
dat ontstaat als de magnetisatie niet in de richting van het B-veld gericht is wordt 
gegeven door 

dEmag {3 (} 
T8 = - d(} = MBsin = MBsin(<P- ) (3.7) 

en zal proberen de magnetisatie in de richting van het B-veld te draaien. Dit wordt 
tegengewerkt door een koppel op de magnetisatie tengevolge van de magnetische 
anisotropie 

T anisotr = 
dE. 

- arusotr = - Ksin(20) 
d(} 

(3.8) 

In evenwicht zullen de beide koppels elkaar opheffen, zoals ook in vergelijking 3.6 te 
zien is. Het koppel dat door de magnetisatie op het kristal wordt uitgeoefend (vergelij
king 3.8) zal proberen het preparaat te verdraaien. Dit wordt tegengewerkt door het 
koppel rprep dat ontstaat door de verdraaiing van de torsiedraad. In evenwicht geldt 
Tprep=ranisotn zodat het gemeten koppel gegeven wordt door vergelijking 3.8. Uit boven
staande vergelijkingen kunnen relaties worden afgeleid die gelden voor de waarneem
bare grootheden r, <P en B. 

De anisotropie kan ook gezien worden als de effectieve stijfheid die de magnetisatie 
aan bepaalde kristallografische richtingen bindt [EXP79, ZIJ67]. Deze stijfheid wordt 
dan gegeven door een constante C en voor K > 0 geschreven als: 

&E 
C = (-) e=0 = 2K ae2 - (3.9) 

Deze kan vergeleken worden met de stijfheid waarmee de magnetisatievector aan het 
B-veld gebonden wordt: 

&E 
(-)A~= MB 

ap2 " 
(3.10) 

waardoor het lijkt alsof C veroorzaakt wordt door een effectief veld in de voorkeurs-
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richting. Dit veld wordt het anisotropieveld BA genoemd, waarvoor geldt (het min
teken geldt voor K < 0) 

(3.11) 

en is een maat voor het benodigde magnetische veld om de magnetisatie uit de 
voorkeursrichting te draaien. Het concept van anisotropieveld is eigenlijk alleen geldig 
voor infinitesimale afwijkingen van de magnetisatievector ten opzichte van de voor
keursas, want de energie van de magnetisatievector in een anisotroop kristal en de 
energie van de magnetisatievector in een magnetisch veld hebben verschillende 
symmetrie [ZU67]. BA komt ook tevoorschijn bij magnetisatiemetingen en is dan het 
verschil in verzadigingsveld bij een meting in de voorkeursrichting en een meting 
loodrecht daarop [EXP79]. 

De verschillende methoden kunnen, arbitrair, onderverdeeld worden in een drietal 
soorten, atbankelijk van de te variëren parameter(s): 
1) B-veld constant van grootte, waarbij de richting van het veld gevariëerd wordt. 
2) B-veld constant van richting, waarbij de grootte van het veld gevariëerd wordt. 
3) Zowel grootte als richting worden gevarieërd. 
Hieronder zullen enkele methodes besproken worden, waarvan een drietal uitgebreider 
behandeld zal worden. 

Ad.1) Door het magnetisch veld van richting te laten variëren bij constante grootte en 
het koppel als functie van de hoek van het veld te meten, wordt (een deel van) een 
torsiecurve bepaald. In Burd et al. [BUR77] en in Bozorth [BOZ54] wordt de torsiecur
ve gecorrigeerd voor de hoek 8, die de magnetisatie maakt met de voorkeursrichting. 
Experimenten geven namelijk het koppel als functie van 4>, terwijl eigenlijk het koppel 
als functie van 8 van belang is. Omdat 7 en B bekend zijn en als M. bekend veronder
steld wordt, kan {3 berekend worden uit de relatie sin{3=7/M.B, en kan het koppel als 
functie van 8 verkregen worden uit 8=(j>-{3. Met behulp van vergelijking 3.8 kan 
vervolgens de anisotropieconstante berekend worden. Als {3 klein is, wat bijvoorbeeld 
het geval is als de magnetische anisotropie klein is, kan dit voorgesteld worden door 
elk punt op de torsiecurve te verminderen met een hoek, evenredig met het bijbehoren
de koppel, zoals weergegeven is in figuur 3.6, waarin de rechte een helling heeft gelijk 
aan M.B. 

T 

angle 

Figuur 3.6: Correctie van de torsiecurve voor het verschil tussen de hoeken 9 en cp, die de magnetisatie 
respectievelijk het magnetische veld met de nonnaai maken. De getrokken lijn stelt een gemeten 
torsiecurve voor, de gestreepte lijn de gecorrigeerde torsiecurve. 
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In principe hoeft er maar bij één waarde van B gemeten te worden, omdat alle gemeten 
torsiecurven, na correctie, dezelfde uitdrukking als functie van 8 zouden moeten 
geven. In de praktijk wordt er echter vaak een afhankelijkheid van B gevonden, die 
gewoonlijk toegeschreven wordt aan schijneffecten, die zouden moeten verdwijnen bij 
oneindig groot veld. De gevolgde procedure is dan het uitzetten van de 
anisotropieconstanten tegen B-1 en extrapoleren naar B-1=0. Ongeacht de oorzaak van 
deze schijneffecten is het verre van vanzelfsprekend dat de extrapolatie de juiste 
waarde van de anisotropieconstante geeft. 

Een andere methode die gebruik maakt van slechts één torsiecurve is die van Tejedor 
[TEJ88] en is gebaseerd op meting van het maximale koppel en de bijbehorende 
hoekverschuiving ö ten opzichte van de positie cj) =45 o, die bij oneindig groot veld 
hoort. Aangezien ö meestal niet nauwkeurig te bepalen is (de fout kan van dezelfde 
orde zijn als de verschuiving zelt), wordt gezocht naar andere parameters die deze 
verschuiving karakteriseren. Ten eerste kan het koppel bij cj)=45° gebruikt worden: 
Miyajima et al. [MIY76] hebben een uitdrukking afgeleid voor het koppel als functie 
van het B-veld in het geval cj)=45° (de afleiding komt verderop nog ter sprake): 

M/r4so 1 2 
+ -M 2K 2 s 

(3.12) 

Het maximum in dit koppel wordt bereikt als B groter is dan het anisotropieveld, 
B >BA, zodat geldt: 

K = 1: max 

Uit deze vergelijkingen kan dan de uitdrukking voor Ms afgeleid worden: 

(3.13) 

(3.14) 

Vaak is echter rmax-r45 o erg klein (voor groteB-velden gaat het verschil naar nul), zodat 
de relatieve fout groot wordt. In die gevallen kan de helling van de torsiecurve bij 
cj)=O gebruikt worden. Volgens Burd et al. [BUR77] kan voor de helling 
P0 =(drldcP)q,=o de volgende uitdrukking worden opgeschreven: 

2K 
Po = --=---

I+ 2K 
BMS 

zodat de gezochte parameters Ms en K nu berekend kunnen worden met 

2P0rmax 
M = -:::----=~ 

s (2 T max-P JB 

en met 

(3.15) 

(3.16) 
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(3.13) 

De geldigheid van deze uitdrukkingen wordt bepaald door de grootte van het opgelegde 
magnetische veld ten opzichte van de grootte van de anisotropie. Als in vergelijking 
3.15 voor B de waarde van het anisotropieveld BA =2KIM. wordt ingevuld, dan kan 
worden afgeleid dat dit leidt tot een criterium voor de geldigheid van deze methode: 

(3.17) 

Voor waarden van B;;::BA geldt dan: 

(3.18) 

Een soortgelijke methode is ontwikkeld door Shin et al. [SHI91], waarbij als extra 
parameter ook nog de richting van de easy-as ten opzichte van de normaal bepaald kan 
worden. 

100 

4> (Angular direction of B from eo~y al< 1sl 

Figuur 3.7: Berekende torsiecurven met K=O.J Mllm3
, p.rfrf,=O.l Ten N=ll47r. De getallen geven het 

externe magnetische veld weer in termen van BA (=2.5 T). 

Ad. 2) Een methode waarmee bij één hoek cP als functie van het B-veld gemeten wordt, 
wordt beschreven in Burd et al. [BUR77]. Er wordt uitgegaan van het gegeven dat het 
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koppel zijn maximale waarde bereikt als het B-veld oneindig wordt, omdat dan S=c/>. 
Als bij een waarde van cf> het koppel wordt uitgezet tegen B-1

, dan kan uit extrapolatie 
van een rechte lijn (die dan zou moeten ontstaan) het maximale koppel bepaald worden. 
Met behulp van vergelijking 3.14 kan de anisotropieconstante bepaald worden. Uit 
figuur 3. 7 volgt dat deze methode alleen toepasbaar is als cf> < 45 o. De B-1 extrapolatie 
is alleen goed als K/M.B=BA/2B~ L omdat alleen dan de B-1-term overheerst. 

Een goed bruikbare methode waarbij slechts bij één hoek cf> gemeten wordt, is de 45 o

methode van Miyajima et al. [MIY76]. Na eliminatie van {j uit de vergelijkingen 3.4 
en 3.7 en introductie van de parameters X=TIK en Y=2(T/MB)2 volgt 

(X-sin2cf>)2 + (Y-1)2 + 2XYsin2cf> = 1 (3.19) 

Dit zijn ellipsen in het XY -vlak met maximum waarde van X gelijk aan 1, ongeacht de 
veldrichting c/>, zoals te zien is in figuur 3.8. Dus geldt er: 

T =K max 
(3.13) 

Dit maximum van T is waarneembaar in voldoende grote velden en alleen voor 
cf> ~45°. 

Figuur 3.8: Y=2(r/MB/ uitgezet tegen X=r!K voor verschillende hoeken ~. Door een andere definitie 
van de hoeken zijn de getallen in de figuur gelijk aan 90°-~. 

Als in 3.20 voor cf> de waarde 45° wordt ingevuld dan ontstaat de eenvoudige relatie 
Y=1-X, wat met M=Ms hetzelfde is als 

(3.12) 
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Een grafiek van (rw/B)2 tegen r45 , geeft een rechte, waarvan de helling gelijk is aan 
M8

2/2K en de asafsnijding 1/2M5
2 is. 

Een derde methode voor de interpretatie van een koppelmeting bij een constante hoek 
is ontwikkeld door Peeban en Paul, [PEC91], [PAU91]. Hierbij wordt de theoretische 
veldatbankelijkheid van het koppel, bij een willekeurige hoek, aangepast aan de 
meetpunten. Hieruit kunnen niet alleen K en Ms bepaald worden maar ook de tweede 
orde anisotropieconstante. 

Ad.3) Een belangrijke methode, waarbij zowel de hoek als de grootte van het B-veld 
gevarieërd worden, is de nuldoorgangsmethode [BUR77]. Hierbij wordt de helling van 
de torsiecurve in de richting van de easy-as bepaald voor verschillende waarden van B. 
Dicht bij de easy-as zal cl> klein zijn, en dus ook e, omdat de richting van M tussen die 
vanBen de easy-as in ligt. Uit vergelijking 3.6 volgt met 9=c/>-{j 

Ksin2( cl> -{j) = MsBsin{j (3.20) 

Omdat cl> en {j beide klein zijn, mogen de sinussen hiervan benaderd worden door de 
hoeken zelf: 

waaruit een uitdrukking voor de hoek {j volgt: 

2Kc/> 
{j = MSB+2K 

(3.21) 

(3.22) 

Als deze ingevuld wordt in de uitdrukking voor het koppel, dan wordt dat expliciet 
uitgedrukt in de veldhoek c/>: 

V oor de inverse van de helling geldt dan 

(dTprept1 = 
de/> 

1 1 
Mft 2K 

(3.23) 

(3.24) 

Als nu de inverse van deze helling wordt uitgezet tegen B-1
, dan ontstaat een rechte 

lijn, waarvan de asafsnijding gelijk is aan 112K en de helling gelijk is aan l/M
8

• 

Vergelijking 3.27 is geldig zolang het betreffende kristal een één-domeinstructuur 
heeft. In de praktijk blijkt de geldigheid van de methode uit de lineariteit van de 
grafiek van (dr/dc/>t1 tegen B-1 en wordt bepaald door de eis dat het opgelegde B-veld 
voor verzadiging van de magnetisatie moet zorgen, dus dat B ~ Bsat· 

Een andere methode beschreven door Burd et al. [BUR77] maakt gebruik van het 
maximum van de torsiecurve als functie van het B-veld. Zoals in figuur 3.9 te zien is, 
neemt het maximum van de torsiecurve toe als het B-veld toeneemt, totdat een zekere 
limietwaarde wordt bereikt. Verdere vergroting van het veld leidt alleen tot het 
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verschuiven van het maximum van de torsiecurve, het maximum wordt niet groter. Het 
veld waarbij de limietwaarde juist bereikt wordt, is een maat voor de anisotropie van 
het materiaal. 

0'~~~~--~~~~~,2~,,~,~6~18~2~0~22 

e./a 

Figuur 3.9: Maxima van de curven uit figuur 3. 7 als functie van het externe magnetische veld. 

Tenslotte zijn er nog de methoden van Wielinga [WIE79] en Artman [ART85]. De 
eerste maakt gebruik van de maxima en bijbehorende veldhoeken van torsiecurven. 
Vooral de hoek waar het maximum optreedt is vaak niet erg nauwkeurig te bepalen. De 
tweede gebruikt de hellingen van de torsiecurven in de easy-richting en in de hard
richting. Vooral de laatste helling is vaak niet nauwkeurig te bepalen omdat deze erg 
steil kan zijn en omdat er in deze meetrichting als extra complicatie hysterese kan 
optreden. 

3.3.2 Methode ter bepaling interactiesterkte 

Voor de interpretatie van torsiecurven van preparaten met antiferromagnetische 
interlaagkoppeling is door Duif [DUI93] een computerprogramma ontwikkeld om deze 
torsiecurven te berekenen. Door de antiferromagnetische koppeling zijn de hiervoor 
beschreven methoden niet zonder meer toepasbaar, omdat deze uitgaan van een enkele 
magnetische laag met uniforme magnetisatie. De koppeling tussen de magnetisaties van 
aangrenzende lagen is een extra term in de magnetische-energie balans, naast de 
anisotropie- en veld-term, en zal, afhankelijk van de grootte en de hoek van het 
aangelegde B-veld, zorgen voor een antiparallelle configuratie van de magnetisaties. 
In het programma wordt de energie van het systeem beschouwd in een uitwendig 
magnetisch veld B. Er wordt gerekend met één instelbare waarde voor de anisotropie K 
en één voor de verzadigingsmagnetisatie M8 • De koppeling tussen twee lagen wordt 
voorgesteld door de parameter Ji, welke niet voor elke twee lagen hetzelfde hoeft te 
zijn. Het uitgangspunt is de situatie dat het B-veld in de richting van de voorkeursas 
staat en de magnetisaties van de verschillende lagen hieraan parallel of afwisselend 
parallel/antiparallel zijn. De hoek </>, die het B-veld maakt met de voorkeursas, wordt 
in discrete stappen veranderd. Als gevolg hiervan verandert de magnetische energie van 
de verschillende lagen, waardoor de magnetisaties van deze lagen zodanig zullen 
draaien dat de energie geminimaliseerd wordt. De draaiing van de magnetisaties wordt 
in het programma op de volgende manier bepaald: de hoek ei, die de magnetisatie van 
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laag i maakt met de voorkeursas wordt veranderd volgens 

e ..... e. - k· aE 
I I ~. 

I 

32 

(3.25) 

Hierin is k een vrij te kiezen factor. De verandering is zodanig, dat als de afgeleide 
van de energie naar 9; negatief is; 9; iets groter wordt gemaakt. Dit proces gaat dan 
ook sneller naarmate de helling a El a9; groter is. Elke hoek 9; wordt op deze manier 
iteratief veranderd totdat een minimum in de totale energie bereikt is of totdat een 
maximaal aantal iteraties bereikt is. Op deze manier wordt een toestand waarbij het 
systeem zich in een lokaal energieminimum bevindt gehandhaafd en wordt niet verder 
gezocht naar een absoluut minimum. Bij elke volgende waarde van ct> begint het 
programma te rekenen met de waarden van 9; die bij de vorige ct> als oplossing 
gevonden waren. Om eventuele hysterese te bepalen rekent het programma totdat een 
bepaalde instelbare waarde van ct> is bereikt en berekent vervolgens het traject terug 
naar de begintoestand. Behalve de torsiecurve kan ook het verloop van de afzonderlijke 
9;'s nagegaan worden als functie van de hoek van het aangelegde B-veld. In het 
programma wordt er vanuit gegaan dat de afzonderlijke magnetisaties in het vlak liggen 
dat bepaald wordt door de voorkeursas en het B-veld. Uit resultaten van een ander 
programma, waarbij de richting van de magnetisaties vrij gelaten werd, is namelijk 
gebleken dat deze niet uit het bewuste vlak draaien. 

De uitdrukking voor de energie die· voor de berekeningen gebruikt wordt 1s de 
volgende 

N N-1 N 

E = -.L M
5
Bcos(6;-<l>) + L l;excos(6; .. 1 -6;) + L Ksin26; (3.26) 

i=l i=l i=l 

Hieruit worden de afgeleiden naar 9; berekend, die gebruikt worden om elke 9; te 
optimaliseren. 
Een bepaling van de verschillende interacties Jtx kan geschieden door een berekende 
torsiecurve zo goed mogelijk te laten overeenstemmen met een meting en de daarvoor 
ingestelde parameters als meest waarschijnlijke waarden aan te merken. Dit is geen 
aanpassing in de vorm van een numerieke minimalisatie van een kwadratensom maar 
een visuele. 
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Hoofdstuk 4 

Wijzigingen en karakterisering 
van de opstelling 

4.1 Wijzigingen 

4.1.1 Kruip 
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Figuur 4.1a: lngangsspanning van de lock-in versterker als functie van de tijd vóór modificatie van de 
CTM. Op t=O wordt het B-veld aangezet en dit blijft gedurende de meting constant van grootte en 
richting. 

De CTM zoals deze door Kannekeos [KAN91] was geconstrueerd vertoonde een aantal 
mankementen. Het grootste euvel was kruip die optrad als de rotor verdraaide ten 
gevolge van een koppel. Deze uitte zich onder andere door het toenemen van het 
uitgangssignaal als functie van de tijd als zowel de grootte als de richting van het 
opgelegde magnetische veld constant werden gehouden. In figuur 4.1a is het resultaat 
van een bepaling van deze kruip weergegeven. Nadat het B-veld werd aangezet verliep 
de uitgangsspanning van de lock-in versterker met 9% per minuut, na 2,5 minuut nog 
met 3% per minuut. De toename werd relatief kleiner naarmate langer werd gemeten 
maar scheen niet naar een limietwaarde toe te gaan, want na een uur bedroeg de 
toename nog 6% per uur. Uit andere metingen bleek dat de kruip evenredig was met 
de grootte van het meetsignaal. De kruip komt ook tot uiting in hysterese bij de 
bepaling van een torsiecurve, zoals in figuur 4.1 b te zien is. 
Reeds eerder zijn de KelP geleidestangen vervangen door messing geleidestangen 
omdat bekend is dat kunststoffen gemakkelijker vervormen dan metaal. Deze verande
ring leidde echter niet tot het verdwijnen van de kruip, wat ook niet verwonderlijk is 
aangezien een signaal juist zou moeten afnemen in de tijd als het een effect van de 
geleidestangen zou zijn. 
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Figuur 4.lb: Torsiecurven met hysterese tussen heengaande en teruggaande curve als gevolg van 
kruipeffecten bij een meting met het ijkspoeltje bij 1=0.426 mA en B=l. 75 T. 

Kennelijk was de uitvoering van de omringende onderdelen robuust genoeg en moest de 
kruip op kleinere schaal gezocht worden. Toename van het signaal in de tijd kon twee 
dingen betekenen: 
1) de vaste onderdelen van de verdraaiingsopnemer draaien ten opzichte van rotor en 
preparaat, die ten opzichte van het magneetveld dezelfde oriëntatie behouden, of 
2) rotor en preparaat draaien ten opzichte van de andere onderdelen. 
De eerste optie werd op grond van argumenten die betrekking hadden op de robuust
heid van de ophanging van de CTM en de ervaringen met de geleidestangen verwor
pen. De tweede optie kon een aantal oorzaken hebben: omdat vervorming van het deel 
van de rotor waarop het preparaat was bevestigd of een slechte verbinding tussen 
preparaat en rotor (vet) juist zouden leiden tot een kleiner wordend signaal, was het 
waarschijnlijk dat ofwel de soldeerverbinding tussen torsiedraad en soldeerproppen 
ofwel de lijmverbinding tussen rotor en torsiedraad aanleiding gaf tot de waargenomen 
kruip. Gezien het feit dat de lijmverbinding uit een kunsthars bestaat, waarvan bekend 
is dat het een veel grotere kruip vertoont dat metalen, is ervoor gekozen om de 
verbinding tussen torsiedraad en rotor te modificeren. In figuur 4.2 is de oude situatie 
weergegeven, met de afmetingen zoals ze in tabel 4.1 vermeld zijn: 

(buiten)diameter torsie- diameter gat 
draad c.q. busje (mm) rotor (mm) 

oude situatie 0.125 0.30 

nieuwe situatie 1.50 1.55 

Tabel 4.1: Afmetingen van de torsiedraad, het busje en het gat in de rotor in de oude en in de nieuwe 
CTM. 

Op een afstand r van het centrum van de torsiedraad kan een koppel T geschreven 
worden als T=F(r) xr, waarbij F(r) de schuifspanning a vermenigvuldigd met de 
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torsiedraad --

Figuur 4.2: Rotor en torsiedraad 
van de CTM vóór modificatie. 

torsiedraad ---

Figuur 4.3: Rotor en torsiedraad 
van de CTM na modificatie. 

35 

oppervlakte van de cilinder met straal r en lengte 1 voorstelt: F(r)=211Tla. Voor de 
schuifspanning geldt dus 

o(r) = (4.1) 

In de oude situatie zal een koppel een grote schuifspanning binnen de lijmverbinding 
tot gevolg hebben, gezien de kleine diameter van de torsiedraad. Figuur 4.3 toont de 
nieuwe situatie, waarbij een messing busje vastgesoldeerd is aan de torsiedraad en de 
rotor vervolgens is vastgelijmd om het busje. 
De binnendiameter van de lijmverbinding is 12 maal groter geworden, waardoor de 
maximale schuifspanning op de lijmverbinding, die juist daar optreedt, ruwweg 150 
maal kleiner is dan voorheen bij hetzelfde koppel, zoals volgt uit vergelijking 4.1. 
Ten tweede is de dikte van de lijmlaag verkleind met een factor 3.5, waardoor de 
vervorming van deze laag extra is gereduceerd. 

Na montage van de nieuwe rotor is het signaal bij gelijkblijvende grootte en hoek van 
het magnetisch veld nogmaals gemeten. Binnen de meetnauwkeurigheid werd geen 
kruip meer waargenomen, zoals in de figuren 4.4a en 4.4b te zien is. Een kleine 
afname of toename van het signaal is waargenomen, wat het gevolg kan zijn van eerder 
genoemde oorzaken of het gevolg is van het verlopen van de nulinstelling. Deze blijft 
echter in alle gevallen kleiner dan 3% per uur. Ook uit het ontbreken van hysterese in 
de torsiecurve van figuur 4.4c blijkt dat de kruipeffecten verdwenen zijn. 
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Figuur 4.4: a,b) lngangsspanning van de lock-in versterker als functie van de tijd na modificatie van de 
CTM. Op t=O wordt het B-veld aangezet en dit blijft gedurende de meting constant van grootte en 
richting. c) Torsiecurven van de heengaande en teruggaande meting met het ijkspoeltje bij 1=1.00 mA en 
B=l. 70 T. 
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4.1.2 Overspraak 

Een tweede probleem wat zich voordeed, was het feit dat de twee signalen afkomstig 
van de acceptorplaten niet symmetrisch reageerden op een kleine verdraaiing van de 
rotor. Dit werd duidelijk toen bleek dat de Lissajoux-figuur, die met deze spanningen 
op een oscilloscoop zichtbaar gemaakt kan worden, in de ene richting altijd veel groter 
was dan in de andere, hoe de rotor ook verdraaid werd. De spanningen die door de 
vermogensversterker op de statorplaten worden gezet, bleken echter gelijk te zijn, 
zodat het geen fout in deze versterker kon zijn. Meting van de spanningen direct aan de 
acceptorplaten met losgekoppelde bufferversterkers leverde wel aan beide kanten 
eenzelfde verandering op, dus de symmetrie van de verdraaiingsopnemer zelf was in 
orde. Er vanuit gaande dat de beide bufferversterkers ongeveer hetzelfde zijn, althans 
dat een zodanig groot verschil onwaarschijnlijk is, werd de verdenking op de bedrading 
gelegd. Bij nadere beschouwing bleek dat de signaaldraden, die elk een wisselspanning 
van ongeveer 75 volt voeren, afgeschermd waren tot aan de plaats waar ze over een 
printje verder geleid werden. Over dit printje werden ook de spanningen van de 
acceptorplaten na buffering naar de verschilversterker geleid. Aangezien de laatste 
spanningen in de orde van millivolts of kleiner zijn, is een beetje overspraak tussen de 
printspoortjes, die slechts een paar millimeter van elkaar liggen, voldoende om het 
waargenomen effect teweeg te brengen. Een oplossing werd gevonden in loskoppelen 
van de 75 V wisselspanning van de print en afscherming ervan tot aan de stator. Deze 
modificatie had een veel symmetrischer CTM tot gevolg, hetgeen ook bleek uit de 
benodigde compensatiespanningen. 

4.2 Resterende problemen 

4. 2. 1 Verloop nulinstelling 

Een ander probleem van de CTM is het verlopen van de nulinstelling in de loop van de 
tijd. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen verloop van de CTM vlak na de 
wisseling van een preparaat en het verloop op langere termijn. Het openen van de 
CTM en het wisselen van een preparaat gaat, vergeleken met normale metingen, met 
zeer grote verdraaiingen en verbuigingen gepaard. Na het weer sluiten van de opstel
ling heeft deze een korte tijd nodig om zich te herstellen en hierbij kan het uitgangssig
naal van de lock-in versterker verlopen. Dit is echter binnen een tijdsbestek van een 
uur gestabiliseerd. Het verloop op langere termijn kan een aantal oorzaken hebben, 
waarvan er twee waarschijnlijk zijn: 
1) invloed van de temperatuur op de CTM en 
2) de bevestiging van de torsiedraad aan de bovenplaat 
De torsiedraad wordt aan de bovenplaat bevestigd door met enkele op elkaar gedraaide 
moertjes de soldeerprop vast te zetten. Met deze moertjes wordt ook de spanning van 
de torsiedraad bepaald. De soldeerprop mag niet te vast aan de bovenplaat bevestigd 
zijn omdat er nog aan gedraaid moet kunnen worden om de rotor in de middenstand te 
zetten. Als deze moertjes, hetzij door vaak draaien van de torsiedraad, hetzij door een 
andere oorzaak, wat losser komen te zitten, kan de nulinstelling hierdoor sterk verlo
pen. Tijdens een meting wordt dan altijd hysterese waargenomen, ook als er fysisch 
gezien geen hysterese is, zoals te zien is in figuur 4.5 bij een meting van de torsiecurve 
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Figuur 4.5: Hysterese in de torsiecurven van het nuleffect bij B=l.8 T, als gevolg van een slechte 
verbinding tussen torsiedraad en bovenplaat van de CTM. 

zonder preparaat in de CTM (het nuleffect). Het moge duidelijk zijn dat de bevestiging 
van de torsiedraad aan de bovenplaat niet ideaal is, zodat hier nog het een en ander aan 
verbeterd kan worden. 

4.2.2 Temperatuurafhankelijkheid 

Om de invloed van de temperatuur op de CTM na te gaan, is de nulinstelling gemeten 
als functie van de temperatuur. Hiertoe is in de CTM een temperatuursensor (AD590) 
aangebracht en is de temperatuur verhoogd met behulp van een stookwikkeling van 
manganinedraad om de buitenbus. Met een X-Y-schrijver is de uitgangsspanning van de 
lock-in versterker als functie van de temperatuur van de AD590 geregistreerd. Uit 
figuur 4.6 blijkt dat de nulinstelling van de CTM temperatuurafhankelijk is. Deze 
afhankelijkheid is betrekkelijk klein als gekeken wordt naar de punten waarbij zich een 
temperatuurevenwicht heeft ingesteld en bedraagt ongeveer 1.2 mV/K. 
Bij opwarming of afkoeling, dus als de temperatuur binnen de CTM niet homogeen is, 
kan het effect echter vele malen groter zijn. Dit kan tijdens een gevoelige meting grote 
invloed hebben als bijvoorbeeld door tocht de temperatuur even afneemt. Mogelijker
wijs wordt de temperatuurafhankelijkheid veroorzaakt door een reeds in de draad 
aanwezige torsie, die tijdens de montage niet te vermijden is bij dit ontwerp. Het 
bovenste en onderste gedeelte van de torsiedraad zijn namelijk niet precies even lang, 
zodat een temperatuurverandering niet tot dezelfde torsieverandering in de beide 
gedeelten leidt en zodoende de rotor verdraait. 

Om de stabiliteit van de electronische circuits na te gaan is er een dummy-CTM 
gemaakt, bestaande uit vier gelijke condensatoren, die de verdraaiingsopnemer 
simuleren als deze in de middenstand zou staan, zie figuur 4.7. Omdat bij gebruik van 
deze dummy-CTM alle electronische circuits, behalve de cryogene buffers, gewoon 
ingeschakeld zijn en de invloed van een draaiende rotor geëlimineerd is, kan de 
stabiliteit van deze circuits hiermee getest worden. In figuur 4.8 is de uitgangsspanning 
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Figuur 4.6: Het nuleffect van de CTM als functie van de door de AD590 geregistreerde temperatuur. 

Figuur 4. 7: Schema 
van de dummy-CTM, 
die de verdraaiings
opnemer in de midden
stand simuleert. 

naartweede 
bufferverst 



Wijzigingen en karakterisering van de oPStelling 

-1--+---+-->-+--t---N'. .. 1- ~ ~ . r- I +-· .. . . ---- --<> 

40 

Figuur 4.8: lngangsspanning van de lock-in versterker als functie van de tijd bij gebruik van de dummy
CTM in plaats van de verdraaiingsopnemer. 

van de lock-in versterker geschreven als functie van de tijd, waaruit blijkt dat de 
stabiliteit van de electtonische circuits van dezelfde orde is als de reproduceerbaarbeid 
van het nuleffect (±0.3 mV) gedurende een typische tijdsduur van een meting (maxi
maal 15 min.). 

4.3 Karakterisering gewijzigde CTM 

4.3.1 IJking 

Om absolute metingen met de CTM te kunnen doen, moet deze geijkt worden. Voordat 
de CTM gewijzigd werd, is dit gedaan door een preparaat, waarvan de eigenschappen 
bekend zijn, in de CTM te meten en door vergelijking van de resultaten een ijkfactor te 
bepalen. In figuur 4.9 zijn een torsiecurve, bepaald met de oorspronkelijke CTM 
[KAN91], en een torsiecurve van hetzelfde preparaat, gemeten met de torsiemeter in 
het Philips Research Laboratorium, weergegeven. Uit de quotiënten van de waarden 
voor het koppel bij dezelfde hoeken kan een ijkfactor bepaald worden. Omdat een 
kleine fout in de hoek van het B-veld niet te vermijden is, zijn alleen de verhoudingen 
van de gemeten koppels bij een aantal punten rondom het maximum berekend. Uit deze 
vergelijking volgt een gevoeligheid van 

dTidv = (3.56 ±0.19) ·10·6 Nm/V. 

In vergelijking met de ijking die Kannekens voor deze CTM bepaald heeft is deze 
waarde 11% groter, wat te wijten is aan onnauwkeurigheid in de methode tengevolge 
van kruip en wellicht een verloop van de opstelling zelf. Op deze manier kan echter 
alleen een relatieve ijking verricht worden. Een absolute ijking is slechts te verkrijgen 
met een systeem met bekend magnetisch moment, zowel qua grootte als qua richting, 
zodat eigenlijk alleen een spoeltje met een bekend aantal windingen, waardoor een 
constante stroom loopt, geschikt is. Er is dan ook een spoeltje gemaakt met een 
diameter van 5 mm en 21 windingen van 60 p.m koperdraad. De toevoerdraden zijn 
getwist en vervolgens als een spiraalveertje gewonden, om het koppel hiervan te 
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Figuur 4. 9: Torsiecurven van een 50 A Co film gemeten met de CTM en met de torsiemeter bij het 
Philips Research Laboratorium bij B = 1. 82 T. 

minimaliseren. In zo'n geval is de torsiecurve een sinus, immers T=pXB=pBsincp, 
waarin p het magnetisch moment van het spoeltje is: p=NIA. Uit de maxima van een 
aantal van deze torsiecurven, zoals die in figuur 4.1b, is de gevoeligheid bepaald en 
deze bleek 

dTidv = (3.44 ±0.09) • 10-6 Nm/V 

te zijn. Deze waarde is ongeveer 3% kleiner dan de hierboven beschreven ijking met 
het preparaat, echter binnen de onnauwkeurigheden. 
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Figuur 4.10: De ingangsspanning 
van de lock-in versterker in het 
maximum van de torsiecurve van 
het ijkspoeltje als functie van het 
aangelegde B-veld. De stroom door 
het spoeltje bedroeg 2 mA. 
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Na de verbouwing van de CTM is deze weer met behulp van het spoeltje geijkt. Om 
een grotere nauwkeurigheid te bereiken is het koppel deze keer in het maximum van de 
torsiecurve bepaald als functie van de grootte van het aangelegde magneetveld, waarbij 
de stroom door het spoeltje 2 mA bedroeg, zoals is weergegeven in figuur 4.10. Uit de 
helling van de rechte die dan ontstaat volgt de gevoeligheid van de CTM: 

dr/dv = (4.08 ±0.06) ·10·6 Nm/V. 

Dat de gevoeligheid veranderd is, is niet verwonderlijk omdat met de nieuwe rotor ook 
een nieuwe torsiedraad is gemonteerd, waar ook nog eens een messing busje op 
gesoldeerd is. Alle mechanische bewerkingen voorafgaand aan de montage kunnen een 
dergelijke verandering teweeggebracht hebben. Met deze nieuwe waarde zijn vervol
gens de anisotropieconstante K en de verzadigingsmagnetisatie M8 van enkele prepara
ten bepaald en vergeleken met de uitkomsten van magnetisatiemetingen met een 
Fluxgate-en een Foner-magnetometer. De CTM waarden bleken zo'n 3% te laag uit te 
komen. Dit getal werd ook al gevonden bij vergelijking van de resultaten met die van 
de torsiemeter in het Philips Research Laboratorium. Dit verschil wordt hoogst
waarschijnlijk veroorzaakt door de toevoerdraden van het spoeltje, die ook een koppel 
op de rotor kunnen uitoefenen. Deze invloed blijkt dan ongeveer 3% te zijn. Met deze 
aanname wordt de ijking van de CTM: 

dr/dv = (4.20 ±0.06) ·10·6 Nm/V. 

Nadat het spoeltje onbruikbaar was geworden, is een van de bekende preparaten 
gebruikt als ijkpreparaat, om de ijking regelmatig te kunnen controleren. 

4.3.2 V(6) en 6(T) relaties 

De spanning die de lock-in versterker meet als er een koppel op de torsiedraad wordt 
uitgeoefend kan beschouwd worden als desamenstelling van twee relaties: de hoek
verdraaiing als functie van het koppel, ö(r), en de ingangsspanning van de lock-in 
versterker als functie van de hoekverdraaiing, V1ock-in(ö). Alleen de tweede relatie kan 
direct bepaald worden, de eerste alleen als de CTM geijkt is, oftewel als de relatie 
V1ock-in(r) bekend is. Om de spanning als functie van de hoekverdraaiing te meten wordt 
gebruik gemaakt van een dun ijzeren naaldje. Als gevolg van de grote vormanisotropie 
zal dit naaldje in een magnetisch veld een magnetisatie hebben, die sterk de voorkeur 
voor de lengterichting van het naaldje zal hebben en een zodanig groot koppel veroor
zaakt, dat het naaldje nagenoeg in de richting van het aangelegde veld zal staan, zolang 
de verdraaiing van de torsiedraad niet te groot is. In figuur 4.11 is de ingangsspanning 
van de lock-in versterker uitgezet tegen de hoek van het opgelegde B-ve1d bij B= 1.8 
T. Het verband is duidelijk lineair en hieruit volgt voor de relatie V1ock-in(ö): 

dv/dö = (0.938 ±0.024) V/deg 

Ter controle is met hetzelfde naaldje de ingangsspanning van de lock-in versterker als 
functie van het B-veld bij vaste hoek (op 0.6° van de nuldoorgang) van het aangelegde 
veld gemeten. Deze is weergegeven in figuur 4.12. Als aangenomen wordt dat de 
magnetisatie in het ijzer verzadigd is, volgt hieruit dat voor B-velden groter dan 
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Figuur 4.11: Deingangsspanning van 
de lock-in versterker bij meting aan 
een dun ijzeren naaldje als functie van 
de hoek van het aangelegde B-veld bij 
B=1.8 T. 

Figuur 4.12: Deingangsspanning van 
de lock-in versterker bij meting aan 
een dun ijzeren naaldje als functie van 
de grootte van het aangelegde B-veld 
bij ~8=0.6°. 
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B = 1 T het naaldje nagenoeg in de richting van het B-veld staat, aangezien verdere 
vergroting van B nauwelijks leidt tot een grotere hoekverdraaiing. 

Correctie van metingen voor de verdraaiing van het preparaat kan achterwege blijven 
als de hoekverdraaiing kleiner is dan 0.5° [KAN91]. Uit bovenstaande volgt dus dat er 
geen correctie nodig is als de spanning, die de lock-in versterker detecteert, kleiner is 
dan ongeveer 500 mV. V oor nul doorgangsmetingen geldt dat de fout, die gemaakt 
wordt door het draaien van het preparaat, kleiner is dan 1% als de nuldoorgangshelling 
kleiner is dan 10 m V I deg. 
Met behulp van de ijking kan nu ook de relatie ö(r) berekend worden. Deze blijkt 

döldr = (2.5 ±0.1) ·lOS deg/Nm 

te zijn en kan vergeleken worden met de door Kannekeos [KAN91] berekende waarde. 
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Hij berekende deze relatie door middel van de theoretische uitdrukking voor het koppel 
van twee aan één kant ingeklemde draden. Dit leverde dr/dö = 2. 7 • 104 Nm/rad, 
oftewel dö/dr = 2.1·10S deg/Nm, hetgeen redelijk overeenkomt met de gemeten 
waarde. Het verschil moet gezocht worden in deformaties van de torsiedraad tijdens de 
bewerking, waardoor de torsieconstante verandert, of in een afwijking van de effectieve 
lengte van de draad, door het vastsolderen van het messing busje, aangezien het busje 
in de lengterichting kleiner is dan de in de berekening veronderstelde lengte van de 
rotor. 

4.3.3 Nuleffect 

Het koppel dat gemeten wordt als de lege CTM wordt onderworpen aan een mag
netisch veld wordt het nuleffect genoemd. Metingen dienen hiervoor in principe 
gecorrigeerd te worden. In het geval van metingen aan multilagen zou deze correctie 
nog beter worden indien ook een leeg substraat meegemeten werd bij de bepaling van 
het nuleffect, maar dit is niet gedaan. De grootte van het nuleffect is vergelijkbaar met 
het koppel als gevolg van de anisotropie van 2 à 3 monolagen cobalt. 
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Figuur 4.13: Torsiecurven van het nuleffect van de C1M bij B=l.8 Ten de hysterese die optreedt bij 
heengaande en teruggaande meting. 

Figuur 4.13 toont een voorbeeld van het nuleffect bij B= 1.8 T. De hysterese die bij 
metingen bij toenemende en afnemende hoek van het B-veld optreedt lijkt niet veroor
zaakt te worden door een slechte verbinding tussen torsiedraad en bovenplaat, zoals in 
figuur 4.5. De oorzaak van het nuleffect moet gezocht worden in een magnetische 
anisotropie van de rotor zelf, aangezien er geen preparaat aanwezig is. Het is mogelijk 
dat er tijdens het maken van de rotor heel kleine ijzerdeeltjes in de kunststof achterblij
ven. Daarom wordt de rotor vóór het sputteren van de goudlaag gereinigd met 
zoutzuur, maar het is niet zeker of dat afdoende is. Ook zou de oorzaak kunnen liggen 
in dia- of paramagnetische bijdragen van KelP, met een bepaalde anisotropie die het 
gevolg kan zijn van spanningen in het materiaal, ontstaan tijdens het bewerkingsproces. 
Hoe het ook zij, er is een nuleffect Uit meerdere metingen is gebleken dat de 
reproduceerbaarheid van dit effect ongeveer 10% is, zodat er voor gecorrigeerd kan 
worden. Dit getal wordt onder andere bepaald door het feit dat de CTM niet onwrik-
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baar aan de ophangbuis is bevestigd, zodat deze kan verdraaien bij wisseling van een 
preparaat. 

In figuur 4.14 is het gemeten nuleffect bij verschillende B-velden door middel van 
symbolen weergegeven. Hierin is te zien dat de torsiecurven van deze metingen 
ongeveer gelijkvormig zijn, zodat ze op elkaar te schalen zijn. De schalingsfactoren 
zijn bepaald uit de verhoudingen van de maxima. De hoekafhankelijkheid is benaderd 
door die van een ongecorrigeerde torsiecurve. Door deze factorisatie in hoek- en B
afhankelijk deel kan het nuleffect berekend worden. In figuur 4.14 zijn de berekende 
nuleffecten door middel van lijnen weergegeven bij verschillende B-velden. 
Om correctie van de metingen sneller te kunnen uitvoeren, is het nuleffect verwerkt in 
een computerprogramma. 

4 

3 

> 2 

.§. 
CJ) 

. .!: 
c: 
c: 0 OI 
a. ., 
c: 

' 
-1 

.:.: 
0 
..2 -2 

-3 

-4 
-90 -60 -30 0 30 60 90 

hoek B-veld (0
) 

Figuur 4.14: Torsiecurven van het nuleffect van de CTM bij 8=1.8, 1.5, 1.0 en 0. 7 T. De symbolen zijn 
gemeten waarden en de lijnen zijn de berekeningen. 

4.3.4 Meetbereik 

Met de bovenstaande gegevens kan een uitspraak gedaan worden over het meetbereik 
van de CTM. De ondergrens van het meetbereik wordt, als voor een eventueel verloop 
van de nulinstelling gecorrigeerd wordt, bepaald door de reproduceerbaarbeid van het 
nuleffect en door de electronische stabiliteit die in figuur 4.8 weergegeven is. Uit 
meerdere metingen van het nuleffect is gebleken dat de reproduceerbaarbeid ongeveer 
10% bedraagt, wat neerkomt op ongeveer 0.3 mV. De stabiliteit van de electronische 
schakeling bedraagt binnen de typische tijdsduur van een meting (max. 15 min.) 
ongeveer 0.4 mV. De onnauwkeurigheid is dus ongeveer 0.7 mV, wat neerkomt op een 
koppel van 3 ·10-9 Nm. De bovengrens wordt bepaald door de eis dat de verdraaiing 
van het preparaat niet meer dan 0.5° mag zijn om de metingen zonder correctie 
hiervan te verwerken. Dit maakt de bovengrens ongeveer 2 ·10-6 Nm. Wordt er wel 
gecorrigeerd voor de verdraaiing van het sample, dan wordt de bovengrens bepaald 
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door enerzijds het lineaire bereik van de verdraaiingsopnemer, wat een verdraaiing van 
ongeveer + 15 o inhoud, en anderzijds het lineaire gebied van de torsiedraad. Deze 
correctie is vrij bewerkelijk en is pas haalbaar als de metingen en verwerking van 
meetgegevens geautomatiseerd zijn. 
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Voordat de CTM veranderd werd, zijn er metingen gedaan aan cobaltfilms met een 
dikte van 1000 A. Er is onderzocht of de temperatuur van het substraat tijdens de groei 
invloed heeft op de (magnetische) eigenschappen van deze lagen. Voor dit doel was een 
serie preparaten beschikbaar die elk bij een bepaalde temperatuur door middel van 
Molecular Beam Epitaxy (MBE) gegroeid zijn op een substraat van mica. Aan deze 
preparaten zijn nuldoorgangsmetingen (zie § 3.3.1) gedaan, die zodanig zijn uitgevoerd 
dat de invloed van kruip wordt geminimaliseerd, dat wil zeggen dat vanuit de nuldoor
gang (r=O) de magneet naar de gewenste hoek verdraaid wordt, snel de uitgangsspan
ning van de lock-in versterker wordt afgelezen en vervolgens de magneet weer 
teruggedraaid wordt. De meetpunten worden om en om aan weerszijden van de 
nuldoorgang genomen in een interval van ± 10°. Uit metingen is gebleken dat de 
torsiecurven in een interval van -20° tot +20° lineair verlopen, zodat betrouwbare 

V T•1oo•c 

• T·2oo•c 
0 T•3oo•c 
0 T•4oo•c 

- 3.80 ,.,E 
"'0 

+ r-soo•c as ... 
"iE 3.20 t:. r-sso•c 
z + T•800°C ... 
'o ..... 

2.60 
h 
s. 
"'0 -... "'0 

2.00 -
1.40 ~~~~~~~~~~~._~~~~~~~~~._~~ 

0.00 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 1.80 2.10 

Figuur 5.1: Inverse helling van de nuldoorgang van de torsiecurven van een aantal bij verschillende 
temperatuur gegroeide 1000 A Co films uitgezet tegen Ir1
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hellingen bepaald kunnen worden. De nuldoorgangsmethode is gebaseerd op de 
volgende vergelijking: 

1 
M)J 

1 

2K 
(3.24) 

De resultaten van de nuldoorgangsmetingen zijn weergegeven in figuur 5.1, waar de 
inverse van de nuldoorgangshelling van de torsiecurve is uitgezet tegen s-1

• De aldus 
verkregen waarden bleken voor hogere B-velden goed beschreven te kunnen worden 
met rechte lijnen. Uit de asafsnijdingen en hellingen van deze rechten zijn de anisa
tropieconstanten K en de verzadigingsmagnetisaties Ms van de verschillende preparaten 
bepaald. In de tabellen 5.1 en 5.2 zijn deze waarden weergegeven samen met de uit 
magnetisatiemetingen (VSM, Fluxgate magnetometer) en NMR bepaalde waarden voor 
deze parameters. 

I 

prep. l Ts 
nummer ! (°C) 

verzadigingsmagnetisatie JLoMs (T) 

I CTM VSM Fluxgate NMR 
I 

911315 : 100 1.69 ±0.15 1.80 ±0.05 

911316 : 200 1.55 ±0.09 1.73 ±0.09 1.78 ±0.05 

911403 : 300 1.63 ±0.09 1.68 ±0.08 1.83 ±0.05 

911404 : 400 1.59 ±0.11 1.76 ±0.09 1.84 ±0.06 

911407 : 500 1.70 ±0.16 1.69 ±0.08 1.77 ±0.08 

911505 : 650 1.29 ±0.08 1.43 ±0.07 1.42 ±0.04 1.75 ±0.05 
I 

911601 : 800 1.51 ±0.09 1.66 ±0.08 

Tabel 5.1: Verzadigingsmagnetisaties van een aantal bij verschillende temperatuur gegroeide 1000 A Co 
films bepaald met de CTM-nuldoorgangsmethode en met VSM-, Fluxgate-magnetometer- en NMR
metingen. T, is de substraat-temperatuur tijdens het opdampen van de Co-film. 

I 

prep. l Ts 
nummer ! (°C) 

I 

anisotr. const. K (MJ/m3
) 

VSM CTM 
I 

911315 : 100 -0.85 ±0.08 

911316 : 200 -1.13 ±0.12 -1.10 

911403 : 300 -1.02 ±0.10 -1.10 

911404 : 400 -0.87 ±0.08 -0.74 

911407 : 500 -0.52 ±0.04 -0.60 

911505 : 650 -0.74 ±0.06 -0.77 
I 

911601 : 800 -0.86 ±0.07 -0.87 

Tabel 5.2: Anisotropieconstanten 
van de in tabel 5.1 gespecificeerde 
1000 A Co films bepaald met de 
CTM-nuldoorgangsmethode en met 
VSM-metingen. 
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De opgegeven onnauwkeurigheid van elke CTM-waarde is de som van de onnauwkeu
righeid in de bepaling van de rechte door de meetpunten en de onnauwkeurigheid in de 
ijking van de CTM. De waarden van K uit VSM-metingen zijn zonder onnauwkeurig
heid aangeleverd. 
Uit de tabellen blijkt dat de CTM-metingen de trend in de andere metingen goed 
volgen, maar in het algemeen een kleinere waarde voor J.toMs opleveren. In vergelijking 
met VSM-metingen verschilt J.toMs telkens een factor 0.9, wat het gevolg kan zijn van 
een ijkfout van de CTM. De verschillen in K hebben een wat grotere spreiding, wat 
waarschijnlijk te wijten is aan de onnauwkeurigheid in de methode waarmee uit VSM
metingen de anisotropie wordt bepaald. De anisotropie wordt daarbij namelijk bepaald 
door het oppervlak tussen de magnetisatiecurven in de voorkeursrichting en loodrecht 
daarop te bepalen, waarbij deels geëxtrapoleerd moet worden, wat een bepaalde 
schatting en dus onnauwkeurigheid met zich meebrengt. 
De afwijkingen ten opzichte van NMR-metingen zijn groter, wat niet verwonderlijk is, 
aangezien NMR lokaal meet [GR092] en niet een totaal effect zoals bij magnetisatie
en torsiemeting. 

Na de wijziging van de CTM zijn een drietal 1000 A Co films nogmaals gemeten, met 
zowel de nuldoorgangsmethode als met de 45°-methode (zie § 3.3.1). Bij de 45°
methode wordt gebruik gemaakt van de volgende vergelijking: 

2 
't4s• 2 Ms 
(-) = --t • 

B 2K 45 
(3.12) 

In de figuren 5.2 en 5.3 zijn de resultaten van respectievelijk de nuldoorgangsmetingen 
en de 45°-metingen weergegeven. Ook de resultaten van de 45°-metingen blijken voor 
grotere B-velden door rechte lijnen beschreven te kunnen worden. De uit de hellingen 
en asafsnijdingen bepaalde waarden vanKen J.toMs staan in tabel 5.3. 
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Figuur 5.2: Inverse helling van de nuldoorgang van de torsiecurven van enkele in tabel 5.1 gespecifi
ceerde 1000 A Co films uitgezet tegen 8'1• 
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Figuur 5.3: (riB/ van enkele in tabel 5.1 gespecificeerde 1000 A Co films uitgezet tegen T. 

I 

prep. : Ts J.toMs {T) K (MJ/m3) 

nummer ! CC) 
nuldoorg. 45°-meth. nuldoorg. 45°-meth. I 

I 

911316 : 200 1.55 ±0.05 1.56 ±0.05 -1.09 ±0.04 -1.06 ±0.02 

911407 : 500 1.52 ±0.07 1.49 ±0.06 -0.58 ±0.02 -0.63 ±0.01 

911505 : 650 1.30 ±0.03 1.30 ±0.03 -0.73 ±0.02 -0.76 ±0.01 
I 

911505 : 650 - 1.38 ±0.04 - -0.72 ±0.01 
I 

(SiOX) I 
I 

Tabel 5.3: Verzadigingsmagnetisaties en anisotropieconstanten van enkele bij verschillende temperaturen 
gegroeide 1000 A Co films bepaald met de nuldoorgangsmethode en met de 45°-methode. 

De som van de ijkonnauwkeurigheid van de CTM en de onnauwkeurigheid in de 
bepaling van de rechten door de meetpunten levert de onnauwkeurigheden in de tabel. 

Uit de in tabel 5.3 gegeven resultaten volgt dat de 45°-methode tot vrijwel dezelfde 
waarden voor J.toMs en K leidt en dus bij deze systemen een goed bruikbare methode is 
naast de nuldoorgangsmethode. Uit vergelijking met tabel 5.1 en 5.2 blijkt dat voor de 
preparaten met Ts=200 oe en T9 =650 oe de waarden voor J.toMs binnen 1% en de 
waarden voor K binnen 3% hiermee overeen komen. Voor het preparaat met Ts=500 
oe is de afwijking van de metingen, gedaan vóór de verandering van de CTM, groter. 
Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de grotere onnauwkeurigheid bij de eerste 
meting, omdat daar ook bij lagereB-velden is gemeten, waar de magnetisatie niet meer 
verzadigd is, wat blijkt uit de magnetisatiecurven van dit preparaat. Als in dat geval in 
de grafiek van (dr/d<P)-1 tegen B-1 in het hogere B-veld regime minder meetpunten 
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liggen, is het bepalen van een rechte door deze punten veel onnauwkeuriger en dus is 
de kans om verkeerde waarden te bepalen groter. 
Als de met de CTM bepaalde waarde van ~LoMs van preparaat 911505 op geoxideerd 
silicium (SiOX) vergeleken wordt met de waarden voor dit preparaat bepaald met de 
VSM en de Fluxgate-magnetometer, dan blijkt dat de afwijking ten opzichte van deze 
methoden kleiner is dan bij hetzelfde preparaat op mica. Met de VSM en de Fluxgate
magnetometer werden voor dit preparaat dezelfde waarden gevonden als voor dat op 
mica, te weten 1.43 T respectievelijk 1.41 T. De CTM geeft voor het preparaat op 
SiOX dus een afwijking ten opzichte van de andere methoden van ongeveer 3%, die al 
eerder gevonden was door de ijking met het ijkspoeltje te vergelijken met de ijking ten 
opzichte van de torsiemeter op het Philips Reseach Laboratorium en toegeschreven kan 
worden aan de invloed van de toevoerdraden van het ijkspoeltje (zie § 4.3.1). De 
grotere afwijking bij de preparaten op mica is waarschijnlijk te wijten aan een fout in 
het volume cobalt bij deze preparaten. Deze waren namelijk bijna allemaal zichtbaar 
licht beschadigd, waardoor er minder cobalt aanwezig is dan waarmee gerekend wordt. 
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Figuur 5.4: Torsiecurven van de 1000 A Co film met T.=200 oe bij B=1.8 T, B=l.O T, B=0.5 Ten 
B=0.2 T. 

Van het preparaat met T1 =200 oe (911316) zijn bij verschillende B-velden de 
torsiecurven bepaald, welke weergegeven zijn in figuur 5.4. Hierin is duidelijk te zien 
dat bij toenemend veld de hoek waarbij het maximum optreedt verschuift naar het 
midden tussen de nuldoorgangen. Het maximum zelf neemt steeds minder toe naarmate 
het B-veld groter wordt, want als B gelijk wordt aan het anisotropieveld is het 
maximale koppel bereikt (zie § 3.3.1). 
Uit een torsiecurve kunnen #LoMs en K bepaald worden met behulp van de volgende 
vergelijkingen: 
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2P0tmax 
M =-----

s (2'tmax - PJB 

K = 't max 
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(3.16) 

(3.13) 

Voor B=l.8 T is voldaan aan de voorwaarde dat B~BA, want P0 =5.04·10-6 [Nm/
rad]>Tmax=4.94·10-6 [Nm], zodat de Tmax,P0-methode toegepast mag worden. Met 
behulp van de vergelijkingen 3.16 en 3.13 zijn de verzadigingsmagnetisatie en anisotro
pieconstante berekend, wat resulteerde in ~LoMs=(l.50 ±0.06) T en K=(-1.03 ±0.03) 
MJ/m3

• Deze waarden komen binnen de meetnauwkeurigheid overeen met waarden die 
met de andere methoden bepaald zijn. 

5.1.2 Interpretatie 

In de figuren 5.5 en 5.6 zijn de CTM-metingen vergeleken met de VSM-, Fluxgate
magnetometer- en NMR-metingen. Het minimum van de anisotropie bij T 5 =500 oe 
moet toegeschreven worden aan de structuur van de cobalt-films. Omdat de preparaten 
een dikte hebben van 1000 A kunnen de oppervlakte- en spanningsanisotropie verwaar
loosd worden en moet het waargenomen gedrag voortkomen uit verschillen in kristala
nisotropie, aangezien de vormanisotropie voor alle preparaten hetzelfde is. Met 
~LoMs=l.79 T is de vormanisotropie - 1/2~LoM/=-1.27 MJ/m3

• Bij deze waarde moet de 
kristalanisotropie opgeteld worden, die voor hcp en fee cobalt 0.61 respectievelijk 
0.006 MJ/m3 is [ON081]. Als aangenomen wordt dat bij hcp Co de [0001] richting en 
bij fee Co de [111] richting parallel aan de filmnormaal staat, wat uit Röntgendiffractie 
is gebleken, dan is de magnetokristallijne bijdrage aan de anisotropie-energie van deze 
preparaten bij fee Co ongeveer een factor 100 kleiner dan bij hcp Co. Het minimum in 
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Figuur 5.5: De verzadigingsmagnetisaties van de in tabel 5.1 gespecificeerde J()(X) Ä Co films uitgezet 
tegen de groeitemperatuur. 
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Figuur 5.6: De anisotropieconstanten van de in tabel 5.1 gespecificeerde 1000 A Co films uitgezet tegen 
de groeitemperatuur. 

de anisotropie bij Ts=500 oe wijst dus op een groter aandeel hcp Co in het kristal dan 
bij de andere temperaturen. Uit NMR-metingen blijkt dat de verhouding tussen cobalt 
met een hcp omringing en cobalt met een fee omringing afhankelijk is van de tempera
tuur van het substraat tijdens het groeien. Bij T1 =500 oe blijkt relatief het meeste hcp 
cobalt aanwezig te zijn, terwijl dit bij veel lagere en veel hogere temperaturen vrijwel 
geheel afwezig is en de structuur voornamelijk bestaat uit fee cobalt en stapelfouten in 
het rooster [STE92]. 

5. 2 Metingen aan enkele andere preparaten 
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Figuur 5. 7: Inverse helling van de nuldoorgang van de torsiecurven van een Co!Pd sandwich (211 14) en 
van een Co/Cu multilaag (910890) uitgezet tegen 8'1• 
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Figuur 5.8: (r!Bf van een Co/Pd sandwich (211/4) en van een Co/Cu multilaag (910890) uitgezet tegen 
7. 

Ter vergelijking van verschillende methoden zijn er nuldoorgangs- en 45°-metingen 
gedaan voor nog een tweetal preparaten, namelijk een sandwich bestaande uit twee 
lagen 100 A Co, gescheiden door 72 A Pd en een multilaag bestaande uit 25 maal een 
herhalingseenheid van 25 A Co en 8 A Cu. De resultaten hiervan zijn in de figuren 5.7 
en 5.8 weergegeven. De hieruit bepaalde parameters zijn weergegeven in tabel 5.4. 

JtoMs (T) K (MJ/m3
) 

samplenummer 
nuldoorg. 45°-meth. nuldoorg. 45°-meth. 

211/4 1.33 1.37 -0.75 -0.75 
100 Co/72 Pd/ 100 Co ±0.04 ±0.03 ±0.02 ±0.01 

910890 1.50 1.52 -1.28 -1.29 
25 x (25 Co + 8 Cu) ±0.06 ±0.06 ±0.05 ±0.02 

Tabel 5.4: Verzadigingsmagnetisaties van een Co!Pd sandwich en van een Co/Cu multilaag bepaald met 
de nuldoorgangsmethode en met de 45°-methode. 

Ook hieruit blijkt dat de resultaten van de 45°-methode goed overeenkomen met die 
van de nuldoorgangsmethode. 
Van preparaat 211/4 zijn uit de in figuur 5. 9 weergegeven torsiecurve bij B = 1. 5 T met 
de Tmax,Po methode de parameters ~-toMs en K bepaald. Hieruit volgde ~-toMs=(l.32 
±0.07) Ten K=(-0.72 ±0.03) MJ/m3, wat binnen de meetonnauwkeurigheid overeen
komt met de andere methoden. De nauwkeurigheid van de laatste methode is echter 
kleiner. 
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Figuur 5.9: Torsiecurven van een Co/Pd sandwich (211/4) bij B=l.5 T, B=0.5 Ten B=0.2 T. 

5.3 Metingen aan Co/Pd -Ru multilagen 

5.3.1 Preparatie en structuur 

Voor onderzoek naar het gedrag van anisotropie en interlaagkoppeling in multilagen 
was een serie preparaten beschikbaar bestaande uit cobalt/palladium multilagen 
gescheiden door rutheen lagen. Figuur 5.10 is een schematische weergave van de 
structuur van deze preparaten. De Co-lagen zijn zeer dun (3 A en 5 A), zodat ze een 
loodrechte voorkeursrichting van de magnetisatie zullen hebben, wat het geval is voor 
Co/Pd-multilagen waarin de Co-lagen dunner zijn dan 12 à 13 A [BR091]. De 
opeenvolgende Co-lagen zullen, binnen een Co/Pd multilaag zoals in figuur 5.10 is 
weergegeven, als gevolg van exchange interactie aan elkaar gekoppeld zijn en deze 
koppeling zal als gevolg van de geringe dikte van het Pd (6 A) ferromagnetisch zijn. 
Er wordt verondersteld dat deze interactie zo sterk is dat de magnetisatie van zo'n 
multilaag zich gedraagt als ware het één magnetische laag. Deze Co/Pd bouwstenen 
worden als het ware op elkaar gestapeld op een basislaag van 200 A Ru, waarbij ze ge
scheiden worden door telkens 8 A Ru. 
Door de niet-magnetische tussenlagen van 8 A Ru wordt een sterke antiferromagneti
sche interactie tussen de Co/Pd lagen bewerkstelligd. Er wordt verondersteld dat deze 
interactie een exchange, dus isotrope, interactie is. Door de preparatiemethode komen 
Co en Pd voor in de fee [111] vorm. Het aantal Co/Pd eenheden is gevarieerd en 
wordt aangeduid met N. In de onderzochte series had N de waarden 1 tot en met 10, 
14, 15 en 22. Omdat oorspronkelijk een eventueel verschil tussen een even en een 
oneven aantal herhalingen onderzocht zou worden, zijn de preparaten in twee series 
gegroeid: de 9207 ... -serie, met even aantallagen en de 9210 .. -serie, met oneven aantal 
lagen (en enkele preparaten met even aantal lagen ter controle). De preparaten zijn op 
het Philips Research Laboratorium vervaardigd met behulp van HV magnetron sput
teren op een substraat van SiOX, bij kamertemperatuur en bij een druk van 7 ·10·3 torr, 
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na een voordruk van 3 ·10-7 torr. De groeisnelheden waren voor Ru 1 Á/s, voor Pd 3 
Á/s en voor Co 2 Á/s. 

• 

Co 

Pd 

Figuur 5.10: Schematische weergave van de structuur van de Co!Pd - Ru multilagen die gebruikt zijn 
voor het onderzoek naar de interlaag-interactie. 
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Figuur 5.11: Inverse helling van de nuldoorgang van de torsiecurven van de Co!Pd- Ru multilagen met 
N = 1 tot en met N = 7 als functie van B"1
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5.3.2 Bepaling Ken M, 

Voor de bepaling van de anisotropieconstante is bij deze preparaten alleen de nuldoor
gangsmethode geschikt. De andere methoden zijn niet meer bruikbaar omdat boven een 
bepaalde hoek van het aangelegde magnetische veld ten opzichte van de voorkeursrich
ting de magnetisatie niet meer uniform zal zijn als gevolg van de antiferromagnetische 
interactie. De torsiecurven hebben ook een afwijkende vorm, zoals later in dit hoofd
stuk nog zal blijken. 
Er wordt verondersteld dat bij voldoende hoog veld, aangelegd loodrecht op de lagen, 
de magnetisaties van de verschillende lagen, ondanks de antiferromagnetische koppe
ling, parallel zullen staan. Als ook voor kleine hoeken van het magnetisch veld 
(c/>8 < 10°) de magnetisaties nog parallel staan, dan is de nuldoorgangsmethode 
toepasbaar en kan een betrouwbare helling bepaald worden. 

De resultaten van de nuldoorgangsmetingen zijn weergegeven in de figuren 5.11, 5.12 
en 5.13. Bij de bepaling van de betreffende hellingen is altijd gemeten bij B-velden 
groter dan de met de VSM bepaalde verzadigingsvelden. Uit de hellingen en asafsnij
dingen van de rechten zijn de anisotropieconstanten en verzadigingsmagnetisaties 
bepaald, welke in tabel 5.5 weergegeven zijn, samen met de uit VSM-metingen 
bepaalde waarden voor J.LoMs· 
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Figuur 5.12: Inverse helling van de nuldoorgang van de torsiecurven van de Co/Pd- Ru multilagen met 
N=B, 9, 10, 14, 15 en 22 als functie van l!1
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Figuur 5.13: Inverse helling van de nuldoorgang van de torsiecurven van de Co/Pd - Ru multilagen met 
N=4 en N=6 alsfunctie van 8'1• 

aant. prep. 
herh. nummer 

N 

1 921030 

2 9207147 

3 921031 

4 9207148 

5 921024 

6 9207149 

7 921025 

8 9207150 

9 921026 

10 9207151 

14 9207152 

15 921027 

22 9207153 

4 921028 

6 921039 

CTM 

K (MJ/m3
) JLoMs (T) 

0.45 ±0.04 1.75 ±0.13 

0.32 ±0.02 1.20 ±0.08 

0.63 ±0.03 1.81 ±0.12 

0.46 ±0.02 1.45 ±0.07 

0.77 ±0.04 1.73 ±0.09 

0.56 ±0.02 1.46 ±0.07 

0.90 ±0.04 1.70 ±0.08 

0.67 ±0.02 1.59 ±0.06 

1.06 ±0.05 1.77 ±0.07 

0.76 ±0.03 1.66 ±0.08 

0.84 ±0.03 1.77 ±0.07 

1.25 ±0.05 1.81 ±0.08 

1.05 ±0.04 1.86 ±0.07 

0.70 ±0.04 1.72 ±0.10 

0.84 ±0.03 1.70 ±0.06 

VSM 

JLoMs (T) 

2.14 ±0.07 

1.87 ±0.14 

1.72 ±0.06 

1.89 ±0.05 

1.68 ±0.14 

1.69 ±0.05 

1.84 ±0.03 

1.76 ±0.03 

1.84 ±0.03 

1.68 ±0.03 

1.72 ±0.04 

-

1.88 ±0.03 

-

-

Tabel 5.5: Vena
digingsmagnetisa
ties en anisotropie
constanten van de 
Co/Pd - Ru multi
lagen bepaald met 
de nuldoorgangs
methode en ven;a
digingsmagnetisa
ties bepaald uit 
VSM-metingen. 
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In figuur 5.14 is de uit de CTM-metingen bepaalde verzadigingsmagnetisatie uitgezet 
tegen het aantal herhalingen. Hierin is te zien dat voor de preparaten uit de 9210 .. -
series (oneven aantallagen en 4- en 6- lagen) de waarde voor de verzadigingsmagneti
satie ongeveer 1. 75 T bedraagt, hetgeen goed overeenkomt met de VSM-metingen, die 
een wat grotere spreiding om ongeveer dezelfde waarde vertonen. Opvallend is de 
afwijking die voor de preparaten met N =2, 4 en 6 en in mindere mate ook 8 en 10 
optreedt. Deze komen uit de 9207 ... -serie. 
Het verschil tussen de twee series (9210 .. en 9207 ... ) komt duidelijker naar voren als 
de anisotropieconstante wordt uitgezet tegen het aantal herhalingen, weergegeven in 
figuur 5.15. Alle preparaten met een even aantal herhalingen uit de 9207 ... -serie 
hebben een lagere anisotropie dan die met een oneven aantal herhalingen uit de 9210 .. -
serie. 
Om vast te stellen of dit effect veroorzaakt wordt door het aantal herhalingen (even of 
oneven) dan wel het feit dat het hier verschillende series preparaten betreft, die met een 
tussenpoos van ongeveer drie maanden gegroeid zijn, zijn twee preparaten met een 
even aantal herhalingen gemeten, die in de 9210 .. -serie (N oneven) meegegroeid zijn. 
Deze blijken wel een verzadigingsmagnetisatie te hebben die overeenkomt met de 
VSM-metingen en met de preparaten met een oneven aantal herhalingen. Ook de 
anisotropieconstante past goed in de trend die bij de serie met N is oneven wordt 
waargenomen. 
Dit wijst er op dat de oorzaak van het waargenomen verschil gezocht moet worden in 
de preparatie van de 9207 ... -serie (N even). Hiermee is echter nog niet verklaard 
waarom bij de preparaten met even N de verzadigingsmagnetisaties naar de goede 
waarden tenderen als N groter wordt, terwijl de anisotropieconstanten kleiner blijven 
dan bij de serie met oneven N. Mogelijkerwijs is bij de serie met even N bij kleine 
aantallen herhalingen het cobalt niet goed in lagen terecht gekomen, maar in eilanden 
of iets dergelijks. Dit zou kunnen verklaren waarom bij de preparaten met N =2, 4 en 
6 zowel de verzadigingsmagnetisaties als de anisotropieconstanten kleiner zijn. Het 
cobalt dat op deze manier gevormd is draagt namelijk minder bij aan het koppel tijdens 
een torsiemeting. 
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Figuur 5.14: Venadigings-
magnetisaties van de in 
tabel 5. 5 gespecificeerde 0.00 
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Figuur 5.15: Anisotropie
constanten van de in 
tabel 5.5 gespecificeerde 
Co/Pd - Ru multilagen 
uitgezet tegen het aantal 
herhalingen. 

5.3.3 Interpretatie 
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Als aangenomen wordt dat de afwijkingen in de serie met even N (9207 ... ) het gevolg 
zijn van preparatie en in het vervolg alleen de serie met oneven N (9210 .. ) beschouwd 
wordt, dan ontstaat het volgende beeld. De verzadigingsmagnetisatie is onafhankelijk 
van het aantal herhalingen, terwijl de anisotropieconstante toeneemt als het aantal 
herhalingen toeneemt. De waarde van de verzadigingsmagnetisatie is vrijwel gelijk aan 
waarde die normaal gesproken bij bulk cobalt gemeten wordt. 
De anisotropie kan voor dit systeem berekend worden door vergelijking 2.2 aan te 
passen aan de specifieke samenstelling van de herhalingseenheid. Ondanks de geringe 
dikte van de cobaltlagen wordt er vanuit gegaan dat het model van gescheiden volume
en oppervlaktebijdragen toegepast mag worden. Om de in de literatuur gerapporteerde 
waarden te kunnen gebruiken moet onderscheid gemaakt worden tussen de volume
bijdragen van Co dat alleen aan Pd grenst en Co dat ook nog aan Ru grenst. Verder is 
er een verschil tussen de oppervlaktebijdragen van Co/Pd en van Co/Ru grensvlakken. 
Hierdoor wordt de vergelijking voor één herhalingseenheid 

K·t = 3·K;o/Pd.tCo(Pd) + 2·K~Co/Pd1Co(Ru/Pd) + 8·K;o/Pd + 2·K;o/RM (5.1} 

waarin tco<Pd) en tco(RutPd) de diktes voorstellen van de Co-lagen tussen Pd-lagen respec
tievelijk tussen Ru-lagen en Pd-lagen. Wordt deze vergelijking toegepast op literatuur
waarden voor Co/Pd en Co/Ru, waarbij de gebruikte preparaten op soortgelijke wijze 
gegroeid zijn (Hashimoto [HAS89] en Carcia [CAR85] voor Co/Pd en Sakurai 
[SAK91] voor Co/Ru), dan volgen daaruit voor dit systeem anisotropieconstanten 
tussen 0. 7 en 1.0 MJ/m3, waarbij voor Kv RutcotPd het gemiddelde is genomen van Kv cotPd 

en Kv cotRu. Dit gebied is weergegeven door middel van horizontale lijnen in figuur 
5.15. De met de CTM bepaalde waarden blijken redelijk overeen te komen met de 
berekende waarden, met dien verstande dat de toename van K bij toenemend aantal 
herhalingen hiermee nog niet verklaard is. 



Meetresultaten 

-1.20 r------------, 
• • • 

-0.80 • 
.... 
! • ..., 
~ 
:.: 

-0.40 
• 

0.00 .___..___.......__.......__..____, 

0 4 8 12 16 20 

aantal herhalingen N 

Figuur 5.16: Afhankelijkheid van de 
anisotropie van het aantal herhalingen 
van preparaten voorgesteld door 
N· (3.1 A Co + 9 A Pt) op glas. 
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Figuur 5.17: Afhankelijkheid van de 
anisotropie van het aantal herhalingen 
voor preparaten voorgesteld door 
N• (2 A Co + 4 A Pt) op glas. 

Afhankelijkheid van K van het aantal herhalingen is eerder gemeten in Co/Pt en Co/Ni 
multilagen met een loodrechte voorkeursrichting van de magnetisatie maar zonder 
antiferromagnetische interactie [BL093]. In de figuren 5.16 en 5.17 is te zien dat in 
het eerste geval K toeneemt en in het tweede geval K afneemt met het aantal herhalin
gen. Dit maakt het niet waarschijnlijk dat juist de antiferromagnetische koppeling de 
oorzaak is van het waargenomen gedrag. 

De anisotropie die gemeten wordt is in feite een gemiddelde over alle lagen c.q. herha
lingseenheden in een preparaat. De bijdrage van de bovenste laag van een preparaat 
met N herhalingen kan bepaald worden door de anisotropie van alle lagen behalve de 
bovenste er van af te trekken. Deze anisotropie is in principe gelijk aan die van 
eenzelfde preparaat met N-1 herhalingen. Als aangenomen wordt dat bij alle preparaten 
de nde laag dezelfde anisotropie heeft, dan kan de anisotropie van elke laag afzonderlijk 
berekend worden. Het resultaat van deze berekening is weergegeven in figuur 5.18, 
waarbij voor de niet gemeten aantallen herhalingen de anisotropie via interpolatie is 
afgeschat. Uit de figuur blijkt dat de anisotropie vanaf de 12de laag bijna niet meer 
toeneemt en een constante waarde heeft van ongeveer 1.6 MJ/m3

• Deze waarde voor de 
anisotropie volgt ook uit vergelijking 5.1, als deze wordt gebruikt met Kvco/Pd=-1.2 
MJ/m3 en Ksco/Pd=0.5 mJ/m2, wat gerapporteerd is voor opgedampte preparaten 
[SAK91]. De overeenstemming voor hoger gelegen lagen met opgedampte preparaten is 
een indicatie dat de interfaces beter worden naarmate het aantal herhalingen toeneemt. 

De toename van de anisotropie zou ook het gevolg kunnen zijn van een andere kristal
structuur van het cobalt. Als met het toenemen van het aantal herhalingen de fractie 
hcp Co, die verondersteld werd nul te zijn, toeneemt, dan wordt daarmee de anisotro
pie groter. De magnetokristallijne anisotropie van hcp Co is 0.61 MJ/m3

, terwijl die 
van fee Co te verwaarlozen is. Het verloop van de anisotropie is echter groter dan op 
grond van een verandering in structuur verklaard kan worden, zelfs al verandert de 
samenstelling van 0% naar 100% hcp Co. 
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Figuur 5.18: De anisotropie per laag voor de in tabel 5.5 gespecificeerde Co/Pd- Ru multilagen uit de 
9210 .. -serie uitgezet tegen het rangnummer van de laag. 

Het relatieve anisatrapieverschil tussen interfaces met verschillende ruwheid kan met 
behulp van de volgende vergelijking gekoppeld worden aan de parameters a en ~ die 
deze ruwheid karakteriseren: 

(2.20) 

Als de beste via MBE gedeponeerde interfaces, die in de literatuur gerapporteerd zijn, 
als perfect beschouwd worden, dan kan er een schatting gemaakt worden van de 
interface-ruwheid van de hier beschouwde preparaten. Als referentie wordt genomen 
K=3.44 MJ/m3 [PUR92], waarmee uit vergelijking 2.20 volgt dat al~ varieert van 
0.43 voor de eerste herhaling tot 0.27 voor de 12de herhaling en hoger. Als a= 1 A dan 
volgt hieruit dat de terrassen en kraters in het eerste geval gemiddeld 1 atoom lang zijn 
en in het tweede geval 2 atomen. Het beeld dat op deze manier ontstaat is zeker niet 
onrealistisch en wordt ook gerapporteerd voor Co/Cu multilagen, gemeten met NMR 
[GR092]. 
Om na te gaan of het verschil in anisotropie tussen de eerste herhaling en de 12de 
herhaling en hoger verklaard kan worden door een verschil in magnetastatische opper
vlakte-anisotropie, worden de hierboven gevonden waarden van al~ ingevuld in de 
volgende vergelijking: 

(2.21) 

Hieruit volgt, met !-waarden van respectievelijk 0.2 en 0.3, een vergroting van de 
anisotropie van 0.40 respectievelijk 0.35 MJ/m3

• Met andere woorden, een verschil in 
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Figuur 5.19a: Gemeten en berekende torsie
curven voor de Co/Pd-Ru multilaag met N=J, 
bij B=l.6 T. In de figuur is ook de richting 
van de magnetisatie van elke laag afzonderlijk 
weergegeven als functie van de hoek van het 
externe B-veld, waarbij n het rangnummer van 
de laag voorstelt. 
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interface-ruwheid van hiervoor bepaalde 
grootte kan niet verklaard worden door een 
verschil in magnetostatische oppervlakte
anisotropie. 
Ten slotte kan ook strain, die bij deze 
systemen zeker een rol speelt, een oorzaak 
zijn van toenemende anisotropie. De groot
te hiervan is echter moeilijk te kwantifice
ren. 

5.3.4 Torsiecurven 
en berekeningen 

Van bijna alle preparaten zijn bij verschil
lende B-velden torsiecurven opgemeten. 
Hierbij is zowel de heen- als de teruggaan
de curve bepaald om eventuele hysterese 
zichtbaar te maken. Over deze serie torsie
curven kunnen enkele algemene opmerkin
gen gemaakt worden. 
Bij alle preparaten bevinden de nuldoor
gangen zich ongeveer bij c/>8 =0° en bij 
c/> 8 = ±90°. De minst steile nuldoorgangen 
zijn die bij c/>8 = ±90°, hetgeen wijst op een 
loodrechte voorkeursrichting van de magne
tisatie. Deze loodrechte voorkeursrichting 
wordt overigens ook bevestigd door magne
tisatie- en MOKE-metingen [WIL93]. De 
andere nuldoorgangen vertonen, zeker bij 
lagere B-velden, een afwijkend verloop. Dit 
verloop kan alleen verklaard worden als er 
een antiferromagnetische interactie tussen 
aangrenzende lagen bestaat. Als de magne
tisatie van een van de lagen dicht bij de 
'hard' -richting 'omklapt', dan leidt dit tot 
een toename van het koppel, die nooit 
optreedt als de lagen ferromagnetisch of 
niet gekoppeld zijn. 
Uit de torsiecurven blijkt voorts dat er in 
de buurt van de voorkeursrichting geen 
hysterese optreedt en de nuldoorgangen 
lineair verlopen, zoals dat het geval zou 
zijn bij preparaten zonder antiferromag
netische interactie, zodat de nuldoorgangs
methode geschikt lijkt om K en J.toMs te 
bepalen. 
Als gekeken wordt naar de 'hard'-richting 
bij B= 1.8 T en B= 1.4 T, dan valt op dat 
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er voor even waarden van N geen resulte
rend koppel is, terwijl er voor oneven 
waarden van N kleiner dan 10 wel een 
koppel gemeten wordt, zoals verwacht mag 
worden voor een antiparallelle configuratie 
van de magnetisaties van opeenvolgende 
lagen. Als N groter wordt verdwijnt dit 
verschil en is er in alle gevallen geen kop
pel. Dit suggereert dat uit de torsiecurve 
rondom de 'hard'-richting de meeste infor
matie te verkrijgen is omtrent de koppeling. 

V oor de preparaten met N = 3, 5 en 7 is het 
gelukt om berekeningen, volgens de metho
de beschreven in § 3.3.2, enigszins te laten 
overeenstemmen met de metingen. In fi
guur 5.19 zijn de betreffende torsiecurven 
onder elkaar weergegeven. Voor een verge
lijking van de absolute grootte van het 
koppel moeten de metingen met de ijkfac
tor, 4.36·10-9 [Nm/mV], en de berekenin
gen met het volume van een herhaling, 
9.12. 10"8 [m3

• 10"6
], vermenigvuldigd 

worden. De maxima van de gemeten en 
berekende torsiecurven blijken, behalve 
voor N=3, B=l.O T, binnen 4% met 
elkaar overeen te komen. Bij de berekenin
gen zijn de waarden van ~toMs en K uit de 
nuldoorgangsmetingen genomen en voor de 
interactiesterktes zijn de uit MOKE-rnetin
gen [WIL93] verkregen relaties tussen de 
verschillende waarden van Ji als leidraad 
gebruikt. Deze relaties zijn in appendix 2 
opgenomen. Bij de berekeningen zijn tel
kens de waarden van Ji gevarieerd en bij de 
bepaling van de best op de meting gelijken
de torsiecurve is gelet op de overeenkomst 
tussen het kwalitatieve verloop (de vorm) 
van de hysterese. V oor B-velden kleiner 
dan 1.0 T respectievelijk 1.4 T is geen 
goede overeenstemming tussen meting en 
berekening meer te verkrijgen. Dit wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door het ont
staan van domeinen als het B-veld in de 
'hard' -richting aangelegd wordt, hetgeen 
niet in de berekeningen verwerkt is. De uit 
de berekeningen bepaalde waarden van de 
interactiesterktes zijn weergegeven in tabel 
5.6. Voor de koppelingssterktes geldt dat 
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laag n en laag n + 1 gekoppeld worden met 
Jo. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met stap
jes van 0.01 MJ/m3 voor J, wat bijgevolg 
een ondergrens is voor de onnauwkeurig
heid van de gepresenteerde resultaten. De 
echte onnauwkeurigheid is niet goed be
kend, echter de toename van de interactie
sterkte met het aantal herhalingen is signifi
cant. 
Uit de berekeningen volgt ook het verloop 
van de magnetisatie van elke laag afzonder
lijk, wat ook in figuur 5.19 is weergege
ven. De volgorde waarin de lagen hun 
magnetisatie verdraaien klopt met hetgeen 
intuïtief voor de antiferromagnetische confi
guratie verwacht zou worden. Uit de figuur 
volgt ook dat voor N =7 en B= 1.4 T de 
magnetisaties hun parallelle oriëntatie pas 
verliezen als de hoek die het B-veld maakt 
met de voorkeursrichting ongeveer 1.15 rad 
( = 65 °) is. Bij een kleiner aantal lagen of 
een groter B-veld gebeurt dit volgens de 
berekeningen bij nog grotere hoeken. Dit 
omslagpunt lijkt bij de metingen bij iets 
kleinere hoeken op te treden, echter nog bij 
hoeken die groot genoeg zijn om de nul
doorgangsmethode, waaruit K en JLoMs 
bepaald zijn, geldig te laten zijn, omdat 
daarbij slechts tot 10° van de nuldoorgang 
gemeten wordt. 
Door Bruno en Chappert [BRU91] zijn 
koppelingssterktes berekend en daaruit is 
gebleken dat de invloed van interface-ruw
heid op de sterkte van de koppeling groot 
is. V oor een Cu(OO 1) tussenlaag met een 
ruwheid, gekenmerkt door terrassen en 
kraters van één atoomlaag dik, berekenden 
zij een koppelingssterkte die een orde van 
grootte kleiner is dan voor een glad opper
vlak. Op grond van deze berekeningen ligt 
het voor de hand om de toename van de 
interactiesterkte in de Co/Pd - Ru multila
gen, met een 
factor 2, toe te schrijven aan een afname 
van de interface-ruwheid. 
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aant. koppelingssterkte J (MJ/m3) 
herh. 

N Jl J2 J3 J4 Is J6 

3 0.30 0.48 - - - -

5 0.41 0.40 0.39 0.59 - -

7 0.35 0.43 0.46 0.52 0.52 0.58 

Tabel 5.6: Koppelingssterktes tussen de lagen van de Co/Pd- Ru multilagen met N=3, 5 en 7. Laag n 
en laag n + 1 worden gekoppeld met Jn. 
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Hoofdstuk 6 

Conclusies en suggesties 

6.1 De CTM 

In de Capacitieve Torsie Magnetometer zijn een tweetal veranderingen aangebracht 
waardoor deze aanzienlijk is verbeterd. 
De eerste had betrekking op de ongewenste toename van het signaal die optrad, ook als 
alle parameters tijdens een meting constant gehouden werden (kruip). Dit probleem is 
opgelost door de directe lijmverbinding tussen rotor en torsiedraad te voorzien van een 
messing busje, dat op de torsiedraad is gesoldeerd. Hierdoor is de maximale 
schuifspanning in de lijmverbinding met een factor 150 gereduceerd en is de dikte van de 
lijmlaag een factor 3.5 kleiner geworden, wat minder vervorming tot gevolg heeft. De 
kruip is hierdoor verminderd van 9% per minuut tot minder dan 3% per uur, zodat een 
veel stabieler meetsignaal werd verkregen en geen hysterese als gevolg van kruip in de 
opstelling meer waargenomen werd. 

De tweede verandering had betrekking op de overspraak tussen de aangelegde 75 V 
wisselspanning en de gedetecteerde meetspanning, waardoor de CTM electronisch gezien 
erg asymmetrisch was en het compensatiesignaal groot moest zijn. Door de 75 V 
wisselspanning los te maken van de print, waarop zich ook de signaaldraden van de 
meetspanning bevinden, en af te schermen tot aan de stator is de overspraak sterk 
verminderd en is het benodigde compensatiesignaal gereduceerd. 

Een resterend probleem is het verloop van de nulinstelling als functie van de tijd. Dit 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de verbinding van de torsiedraad met de bovenplaat 
Er zal dan ook een constructie gemaakt moeten worden waarbij de torsiedraad echt aan 
deze plaat gefixeerd kan worden, maar zodanig dat de draad desgewenst nog te verdraaien 
is. Het verloop van de nulinstelling is geen gevolg van instabiliteit van de electronische 
schakeling, zoals is gebleken uit metingen met behulp van de dummy-CTM. 

De temperatuurafhankelijkheid van de nulinstelling is ongeveer 1.2 mV/K ( =5 ·l0-9 

Nm/K). De gevoeligheid voor snelle temperatuurveranderingen is echter veel groter omdat 
de opstelling dan geen homogene temperatuur heeft. Het verdient aanbeveling om bij 
gevoelige metingen de temperatuur te stabiliseren door de opstelling te omgeven met 
isolerend materiaal of eventueel met een stookwikkeling, een thermometer en een 
regeleenheid actief de temperatuur constant te houden. 

Absolute ijkingen van de CTM zijn uitgevoerd met behulp van een spoeltje. Hierbij wordt 
een fout van ongeveer 3% gemaakt, vermoedelijk ten gevolge van de invloed van de 
toevoerdraden van het spoeltje. Deze invloed kan verder verkleind worden door dunnere 
toevoerdraden te nemen, echter dit bemoeilijkt het maken van het spoeltje en de montage 
ervan. 



Conclusies en suggesties 70 

Er kan gesteld worden dat er nu een torsiemeter beschikbaar is met een bereik van 3 • I0-9 

Nm tot 2 ·10-6 Nm. Als het nuleffect beter reproduceerbaar wordt, wat alleen mogelijk is 
als de CTM ondraaibaar aan de ophangbuis wordt bevestigd, zodat een preparaat altijd 
dezelfde oriëntatie heeft, dan kan de ondergrens van het bereik nog een factor 2 à 3 
kleiner worden. De bovengrens kan vergroot worden door de verwerking van de 
meetresultaten te automatiseren, omdat dan gecorrigeerd kan worden voor de verdraaiing 
van het preparaat, wat een nogal bewerkelijk proces is. 

Als de hier voorgestelde veranderingen uitgevoerd worden, staat niets een automatisering 
van de opstelling nog in de weg. 

6.2 Cobalt films 

Uit metingen aan een aantal 1000 A Co preparaten is gebleken dat de resultaten die met 
de CTM verkregen zijn goed vergelijkbaar zijn met VSM en Fluxgate-magnetometer 
metingen. Verschillen van ongeveer 3% in de bepaling van de waarden van JA.oMs kunnen 
met een ijkfout van de CTM verklaard worden. De verschillen in de bepaling van de 
anisotropieconstanten worden veroorzaakt door de geringere nauwkeurigheid van de 
bepaling van deze grootheid uit VSM-metingen. Ook fouten in de bepaling van de 
hoeveelheid Co door beschadiging van de preparaten zijn niet uit te sluiten. 

Resultaten voor de cobalt-film die gegroeid is bij een temperatuur Ts=650 oe op SiOX 
bevestigen de ijkfout van ongeveer 3% van de CTM. 

Het is gebleken dat voor preparaten met een groot verzadigingsveld (bijvoorbeeld 1000 Á 
Co met Ts=500 °C) het bereik van de electromagneet {B=l.8 T) maar nauwelijks 
voldoende is. Om betrouwbaarder metingen te kunnen doen moet dan bij een groter 
magnetisch veld gemeten kunnen worden. Hiervoor is het wenselijk dat de opstelling 
wordt aangepast om in een supergeleidende magneet gebruikt te worden, waarbij dan 
desgewenst tevens bij lage temperaturen gemeten kan worden. 

Uit vergelijking van verschillende methoden ter bepaling van de anisotropieconstante en 
de verzadigingsmagnetisatie uit torsiemetingen is gebleken dat met de zogenaamde 45 o

methode dezelfde resultaten verkregen worden als met de nuldoorgangsmethode. De 
zogenaamde T mmP0-methode geeft eveneens waarden die binnen de meetonnauwkeurigheid 
met deze resultaten overeenstemmen, zij het met een grotere onnauwkeurigheid. 

Het aantal methoden ter bepaling van eerder genoemde parameters kan nog uitgebreid 
worden. Hierbij kan gedacht worden aan een kleinste kwadraten aanpassing aan 
torsiecurven met een theoretische uitdrukking voor torsiecurven. 

6.3 Multilagen met interlaagkoppeling 

Aan Co/Pd - Ru multilagen zijn nuldoorgangsmetingen en metingen van torsiecurven 
gedaan. Uit de eerste zijn de anisotropieconstanten Ken verzadigingsmagnetisaties JA.oMs 
bepaald en uit de tweede zijn via vergelijking met berekeningen de interactiesterktes Ji, 
tussen de opeenvolgende Co/Pd herhalingseenheden, bepaald. 
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Het is gebleken dat de preparaten uit de 9207 ... -serie afwijkende anisotropieën en 
verzadigingsmagnetisaties hebben, wat toegeschreven is aan de preparatie. Mogelijkerwijs 
is het Co bij de eerst gegroeide herhalingen niet goed in lagen terecht gekomen maar in 
eilanden of iets dergelijks. Om dit te verifiëren kan nagegaan worden of er significante 
verschillen optreden tussen deze serie en de 9210 .. -serie bij VSM- of MOKE-metingen. 
De preparaten uit de 9207 ... -serie zijn verder niet meer in de beschouwing meegenomen. 

De anisotropieconstanten van preparaten uit de 9210 .. -serie blijken toe te nemen als het 
aantal herhalingen toeneemt. De verzadigingsmagnetisaties vertonen geen afuankelijkheid 
van het aantal herhalingen en hebben waarden die voor bulk Co verwacht worden en die 
in overeenstemming zijn met resultaten verkregen met VSM-metingen. 
De anisotropie is berekend met literatuurwaarden voor de oppervlakte- en volumebijdrage 
tot de anisotropie. Het resultaat kwam vrij redelijk overeen met de meetresultaten. Er is 
op grond hiervan geen aanleiding om het gebruikte model, waarin de oppervlakte- en 
volume-anisotropie gescheiden behandeld worden, te verwerpen. 

De anisotropie van elke Co/Pd herhalingseenheid afzonderlijk is berekend en hieruit volgt 
dat de anisotropieconstante K per herhaling toeneemt van 0.45 MJ/m3 voor de pte tot 1.6 
MJ/m3 voor de 12de herhaling en daarna vrijwel constant blijft. De toename van K moet 
waarschijnlijk toegeschreven worden aan de interface-ruwheid. Vergelijking van deze 
gegevens met een model waarin de anisotropie afuangt van het aantal zogenaamde stap
atomen aan een interface geeft als resultaat dat de verhouding tussen de gemiddelde 
loodrechte en de gemiddelde in-vlak afmeting van terrassen en kraters afneemt van 0.43 
voor de eerste herhaling tot 0.27 vanaf de twaalfde herhaling. Onder de aanname van een 
gemiddelde terrashoogte en kraterdiepte van 1 Á betekent dit een toename van de 
gemiddelde terras- en kraterlengte van 1 atoom voor de eerste herhaling tot 2 atomen 
vanaf de twaalfde herhaling. Het berekende verschil in magnetastatische bijdragen aan de 
oppervlakte-anisotropie in de twee uiterste gevallen, 1 dan wel 12 herhalingen, is te klein 
om van wezenlijke invloed op de anisotropie te zijn. De toename van de anisotropie kan 
ook niet verklaard worden met een eventuele toename van de fractie hcp Co. 

Gedetailleerde berekeningen van de torsiecurven hebben alleen tot een redelijke 
overeenkomst met de metingen geleid voor N=3, N=5 en N=7. De berekende maxima 
blijken binnen 4% met de meetresulaten overeen te komen. Voor velden kleiner dan 
B= 1.0 T c.q. B= 1.4 T is de overeenkomst met de metingen slechter, wat waarschijnlijk 
veroorzaakt wordt door domeinvorming voor velden in de buurt van de 'hard' -richting. 
De interactiesterkte blijkt toe te nemen naarmate de Co/Pd lagen hoger gelegen zijn (later 
gegroeid). Dit is ook een indicatie dat de interface-ruwheid afneemt naarmate er meer 
herhalingen op elkaar gegroeid worden. 

Om de interlaag-interactie goed te kunnen bestuderen, is het nodig dat er een serie 
preparaten gemaakt wordt, waarvan de interface-ruwheid niet afuangt van het rangnummer 
van de herhaling. Dit kan wellicht bereikt worden door de preparaten met behulp van 
MBE te groeien. 
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Appendix 1 

Om de invloed van de verzwakker op het meetsignaal na te gaan, is bij verschillende 
configuraties van loek-in, verzwakker en oscilloscoop de grootte en fase van het 
maximum van het meetsignaal nagegaan. Hiervoor is het sample 911316, 1000 Á Co 
gebruikt (omdat het toen in de CTM zat), bij B=l.O Ten </>8 =10 graden. Hieronder 
zijn een aantal configuraties weergegeven met bijbehorende verzwakkingsfactor. De 
gestippelde lijn stelt een coaxverbinding voor van 1 meter lengte, die al dan niet op de 
aangegeven plaats was aangesloten. 

CTM I 

I sco~p I 
lock-in 

met scoop: 1 
zonder scoop: 1 

CTM H verzwak , ....................... r-
1 

--;__loc_k_-i_n __, 

~ met scoop, zonder coax: 18 
met scoop, met coax: 26 
zonderscoop,zondercoax: 10 
zonder scoop, met coax: 15 

,___c_T_M_~--~...---~1 verzwak , .................. jlock-in I 

è met scoop, zonder coax: 1 0 
met scoop, met coax: 15 
zonderscoop,zondercoax: 10 
zonder scoop, met coax: 15 
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Appendix 2 

Uit MOKE-metingen aan de Co/Pd - Ru preparaten zijn interactiesterktes bepaald. Niet 
elke koppeling is echter afzonderlijk bepaald, veelal is de som van twee J's bepaald. 
Hieronder is weergegeven wat er uit MOKE-metingen voor de interacties J bepaald is 
[WIL93]. 

I [MJ/m3] I N=3 N=4 N=5 N=6 N=7 

Jl - 0.37 0.41 - -

Jl+J2 0.78 - - 0.83 0.78 

J2 - - 0.40 - -

J2+J3 - 0.89 - 0.89 0.89 

J3 - 0.47 - - -

J3+J4 - - 0.98 - 0.98 

J4 - - - 0.48 -

Js - - - 0.55 0.52 

J6 - - - - 0.58 

Tabel Al: Koppelingssterktes van Co/Pd-Ru preparaten door Willekens [WlL93] bepaald uit MOKE
metingen. 


