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Samenvatting 

Met behulp van ferromagnetische resonantie (FMR) kan zowel de anisotropie van magne
tische lagen als de koppeling tussen twee magnetische lagen over een niet-magnetische laag 
bepaald worden. De anisotropieconstanten kunnen verkregen worden uit hoekafhankelijke 
metingen van de resonantievelden. Om de koppelingssterkte te bepalen worden metingen 
verricht aan trilagen: twee magnetische lagen gescheiden door een niet-magnetische laag. 
De posities van de resonantievelden zijn nu zowel afhankelijk van de anisotropie als van 
de koppeling tussen de twee magnetische lagen. Door de resonantievelden te meten als 
functie van de dikte van de niet-magnetische tussenlaag kan de koppeling bepaald worden. 

In dit verslag wordt een model gegeven om uit de metingen de anisotropie en de sterkte 
van de koppeling te bepalen. Uit het gebruikte model volgt dat bij FMR-experimenten 
aan trilagen, waarbij de twee magnetische lagen verschillende magnetische eigenschap
pen hebben, er twee resonanties optreden. Bij toenemende ferromagnetische koppeling 
verschuiven beide resonanties naar lagere velden. De intensiteit van het signaal met het 
hoogste resonantieveld neemt hierbij toe, die van het signaal met het laagste resonantie
veld neemt af. Voor antiferromagnetische koppeling gebeurt juist het omgekeerde. 

De anisotropieconstanten van enkele lagen bepaald met behulp van FMR stemmen goed 
overeen met de resultaten van anisotropiemetingen met andere methoden (o.a. koppel
metingen). Uit een combinatie van FMR- en VSM-experimenten aan Co/Ni-multilagen 
werden de Co/Ni grensvlak-anisotropie en de volume-auisotropie van cobalt en van nikkel 
verkregen. Van Co/Cu-multilagen werden de volume- en grensvlakbijdragen in de aniso
tropie bepaald. 

De koppeling tussen twee Co-lagen over een Pt-tussenlaag is onderzocht met twee syste
men: Co/Pt/Co-trilagen en Ni+Co/Pt/Co-preparaten. Voor beide systemen volgde een 
ferromagnetische koppeling die niet oscilleerde maar monotoon afnam met toenemende Pt
dikte. Vanaf ongeveer 30 A Pt waren de Co-lagen ontkoppeld. De Co/Pt/Co-data waren 
redelijk te fitten met het model. Bij de interpretatie van de metingen aan Ni+Co/Pt/Co
preparaten is enige voorzichtigheid geboden. Doordat de lagen relatief dik zijn, is het 
namelijk mogelijk dat er spingolven optreden. Deze zijn niet in rekening gebracht in het 
gebruikte model. 

Om koppeling die oscilleert tussen ferromagnetisch en antiferromagnetisch aan te 
tonen, zijn de volgende series doorgemeten: Co/x/Co-trilagen met x = Cu, Mn en Ru 
en Ni/Ru/Co-trilagen. Uit FMR-metingen volgde dat de magnetische lagen óf ontkop
peld waren óf ferromagnetisch gekoppeld waren. Dit werd bevestigd door het meten van 
hysterese-lussen van preparaten uit deze series. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Gedurende de laatste jaren is er een toenemende belangstelling ontstaan voor kunstma
tig gefabriceerde strukturen bestaande uit een opeenstapeling van magnetische en niet
magnetische dunne lagen. Een reden hiervoor is de verwachting dat met behulp van deze 
strukturen nieuwe magnetische eigenschappen verkregen kunnen worden. Een andere 
reden is het feit dat het pas enige jaren mogelijk is om met behulp van nieuwe opdamp
methoden, zoals Molecular Beam Epitaxy, deze mesoscopische strukturen te maken. De 
gezamelijke interesse in deze strukturen van de groep Coöperatieve Verschijnselen van 
de T.U.E. en de groep Magnetisme van het Philips Natuurkundig Laboratorium heeft in 
1984 geleid tot het ontstaan van het multilagen project. Dit afstudeerwerk is een deel van 
het onderzoek dat in dit kader gedaan wordt. 

In het begin concentreerde het onderzoek zich vooral op de magnetische anisotropie van 
multilagen. Een magnetische multilaag is een struktuur waarbij lagen van twee verschil
lende elementen elkaar periodiek afwisselen. De elementen in deze strukturen werden 
gevarieerd waarbij steeds minstens één van de elementen ferromagnetisch was. Tevens 
werden de laagdiktes en de diverse preparatie-condities gevarieerd. Dit werd om de vol
gende twee redenen gedaan. Ten eerste probeerde men multilagen te maken met zodanige 
magnetische eigenschappen dat ze geschikt waren voor bepaalde toepassingen (b.v. lood
rechte recording). Ten tweede probeerde men meer inzicht en begrip te krijgen over de 
fysische achtergronden van de vaak verrassende magnetische eigenschappen die gevonden 
werden. 

Een voorbeeld van deze eigenschappen is, zoals gezegd, de magnetische anisotropie. 
Dit is een verschijnsel waarbij de magnetische momenten een bepaalde voorkeursrichting 
hebben. Het is gebleken dat magnetische lagen, als ze dun genoeg gemaakt worden, een 
verrassende loodrechte voorkeursrichting kunnen vertonen (b.v. Co/Pd-multilagen met 
een Co-dikte van minder dan 16 Á [Bro 91]). Dit wordt toegeschreven aan de invloed 
van de grensvlakken. Door de verandering in symmetrie aan een grensvlak hebben de 
grensvlak-atomen een loodrechte voorkeursrichting. Als de laag dun genoeg is kan de 
invloed van deze atomen gaan domineren en kan er een laag met loodrechte voorkeurs
richting ontstaan. 

Materialen met deze eigenschap worden toegepast in magnetische recording [Ber 90], 
waarbij de loodrechte oriëntatie van de magnetische momenten het mogelijk maakt om 
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een hoge informatie-dichtheid te verkrijgen. Media met een loodrechte magnetisatie bie
den bovendien de mogelijkheid om magneto-optisch informatie uit te lezen en te schrijven 
[Zep 91]. Daar dit proces contactloos plaatsvindt ontstaat er, in tegenstelling tot de con
ventionele magnetische recording, geen slijtage van de informatiedrager. 

Hoewel het onderzoek op dit gebied nog lang niet is afgerond, blijkt er toch een ver
schuiving in belangstelling op de treden naar eigenschappen als magnetoweerstand en 
koppeling tussen dunne magnetische lagen over niet-magnetische lagen. Deze koppeling 
kan ferromagnetisch zijn: voorkeur voor een parallelle configuratie van de magnetische 
momenten of antiferromagnetisch: antiparallelle voorkeur. 

Een antiparallelle oriëntatie kan leiden tot sterke magnetoweerstands-effecten. Mag
netoweerstand is het verschijnsel waarbij de weerstand van een materiaal afhankelijk is van 
het aangelegde magneetveld. Dit effect kan gebruikt worden om magnetische informatie 
uit te lezen. Verder kan de koppeling een grote invloed hebben op de ordeningstempera
tuur, welke naast de magnetische anisotropie, één van de belangrijkste parameters is voor 
magneto-optische recording. 

Het zal duidelijk zijn dat onderzoek naar koppeling tussen magnetische lagen zowel uit 
fundamenteel als uit praktisch oogpunt interessant is. De meest gebruikte experimen
ten om koppeling te karakteriseren op dit moment zijn: het meten van hysterese lus
sen, neutronen verstrooiings-experimenten, magnetoweerstands-metingen, metingen van 
de magnetisatie als functie van de temperatuur, Brillouin Light Scattering experimenten 
en ferromagnetische resonantie (FMR). Hieronder zal, aan de hand van enkele voorbeel
den uit de literatuur, kort besproken worden hoe de interlaagkoppeling tot uiting komt in 
deze experimenten en hoe de sterkte ervan bepaald kan worden. 

Hysterese-lussen 

Ten eerste kan de grootte van antiferromagnetische koppeling bepaald worden uit hysterese
lussen, die of met een vibrating sample magnetometer, een SQUID, een Kerr-opstelling 
of met iedere andere magnetometer, gemeten kunnen worden. Als voorbeeld beschouwen 
we de hysterese-lus van een Fe/Cu/Fe-trilaag, zie figuur 1.1 [Ben 90]. In deze figuur is 
de loodrechte component van de magnetisatie uitgezet als functie van de grootte van het 
aangelegde magneetveld. De Fe-lagen zijn antiferromagnetisch gekoppeld en hebben een 
loodrechte voorkeursrichting. Het veld wordt loodrecht op het filmvlak aangelegd. Als 
er geen extern veld aangelegd wordt, staan de magnetische momenten in de twee lagen 
antiparallel en is het totale moment nul. Deze situatie blijft zo tot de veldenergie van het 
aangelegde magneetveld groter wordt dan de koppelingsenergie. Bij dit veld klappen de 
momenten in één laag om en treedt er een sprong op in de magnetisatie. Het magneetveld 
waarbij dit optreedt heet het omklapveld en is afhankelijk van de sterkte van de koppeling. 

Een nadeel van deze methode is, dat bij gebruik van deze relatief eenvoudige tri
laagstrukturen, alleen antiferromagnetische koppeling bepaald kan worden. In het geval 
van ferromagnetische koppeling zijn de hysterese-lussen namelijk hetzelfde als die van een 
sample zonder koppeling. De momenten in de lagen staan altijd parallel. 
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Figuur 1.1: Hysterese-lus van een 3MLFe/15MLCuj3MLFe-trilaag (ML = monolagen). 

Neutronen verstrooiing 

Antiferromagnetische ordening kan aangetoond worden met behulp van neutronen ver
strooiing. In figuur 1.2 [Ceb 89] is het neutronen diffractogram van een Co/Cu-multilaag 
gegeven. Diffractie van neutronen aan de chemische modulatieperiode (of periodiciteit) 
leidt tot pieken met een heeltallige orde en met posities die voldoen aan de wet van Bragg. 
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Figuur 1.2: Neutronen diffractogram van een Co/Cu-multilaag. 

De aanwezigheid van tussenliggende pieken met een halftallige orde en dus corresponde
rende met een verdubbeling van de periode, wordt geïnterpreteerd als zijnde diffractie aan 
lagen waarvan de magnetisaties antiparallel staan. De magnetische periode is in dit geval 
namelijk twee maal zo groot als de chemische periode. Deze interpretatie wordt onder
steund door het feit dat deze laatste pieken verdwijnen als er een magneetveld aangelegd 
wordt. Deze methode geeft dus alleen informatie over het feit of de lagen antiferromagne
tisch geordend zijn. Over de aanwezigheid en de sterkte van een interactie kunnen echter 
geen uitspraken gedaan worden. 
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Magnetoweerstand 

Om antiferromagnetische ordening aan te tonen kan ook gebruik gemaakt worden van 
het magnetoweerstands-effect. Door de weerstand te meten als functie van het aangelegde 
veld, kan bepaald worden of de magnetische momenten parallel of antiparallel georiënteerd 
ZIJn. In figuur 1.3 [Bai 88] is een voorbeeld van zo'n meting gegeven. 

R/R(H:O) 

!Fe 30Ä/Cr9Ä)60 

os Hs 

-40 -30 -20 ·10 10 20 30 40 
Magnetic field (kG) 

Figuur 1.3: Magnetoweerstands-metingen aan Fe/Cr-multilagen. Het verzadigingsveld 
(Hs) is afhankelijk van de Cr-tussenlaagdikte en is een maat voor de sterkte van de an
tiferromagnetische koppeling. 

Bij veld nul staan de momenten antiparallel en is de weerstand het grootst. Voor grote 
velden staan de momenten parallel en is de weerstand kleiner. Het veld waarbij het sample 
verzadigd (Hs) is in principe een maat voor de sterkte van de koppeling. Omdat dit veld 
niet altijd overeenstemt met het verzadigingsveld dat volgt uit magnetisatie-metingen, is 
voorzichtigheid geboden bij het bepalen van de interactiesterkte uit magnetoweerstands
metingen. 

Magnetisatie als functie van de temperatuur 

Verder kan de aanwezigheid van koppeling onderzocht worden door de temperatuuraf
hankelijkheid van de magnetisatie te meten. In figuur 1.4 [Blo 91] zijn enkele metingen 
aan Co/Pt-multilagen weergegeven. In deze figuur is te zien dat de grootte van de mag
netisatie afhangt van de dikte van de tussenlaag. Hoe dikker de tussenlaag hoe lager de 
Curie-temperatuur (Tc) en hoe kleiner de magnetisatie. Een mogelijke verklaring hiervoor 
is een afnemende koppeling tussen de magnetische lagen bij toenemende tussenlaagdiktes 
(zie b.v. ook [Won 85] Fe/V-multilagen). Bij de interpretatie van temperatuurafhanke
lijke magnetisatie-metingen dient echter rekening gehouden te worden met wanorde en 
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Figuur 1.4: Magnetisatie als functie van de temperatuur voor Co/Pt-multilagen. 

interdiffusie in de lagen. Deze twee effecten hebben, bij metingen aan zeer dunne lagen 
(zoals in bovenstaand voorbeeld het geval is), namelijk een grote invloed op de tempe
ratuurafhankelijkheid en compliceren de interpretatie [Blo 91]. Verder is deze methode 
alleen toepasbaar als de magnetische lagen een duidelijk lagere Tc hebben dan de bulk Tc, 
hetgeen in het algemeen neer komt op zeer dunne lagen. Naast bovenstaande beperkingen 
en complicaties is er nog een belangrijke complicatie, namelijk de mogelijke temperatuur
afhankelijkheid van de interlaagkoppeling zelf. Gezien deze problemen is het tot nu toe 
nog niet mogelijk geweest om M(T)-metingen eenduidig in termen van interlaagkoppeling 
te begrijpen. 

Brillouin Light Scattering (BLS) 

Deze techniek is gebaseerd op verstrooiing van licht aan spingolven. Spingolven zijn 
opeenvolgingen van precederende spins met telkens een constant faseverschil. De eigen
schappen van deze golven worden bepaald door de eigenschappen van de laag waarin ze 
optreden, zoals anisotropie, exchange interacties in de laag en door eventuele koppeling 
aan het interface met andere lagen. Voor (staande) spingoven spelen de randvoorwaar
den (interfacekoppeling en interface-anisotropie) immers een belangrijke rol. Bij HLS
experimenten wordt er met een laser op het sample gestraald en de frequentie van het 
inelastisch verstrooide licht wordt geanalyseerd. In figuur 1.5 [Mur 91] is het resultaat 
van metingen aan Co/Pt/Co-trilagen gegeven. Uit de verschuiving van de frequentie kan 
de koppeling berekend worden. Met behulp van deze methode kan zowel ferromagnetische 
als antiferromagnetische koppeling gemeten worden. 
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Figuur 1.5: BrilZouin-spectra van Co/Pt/Co-trilagen. De verschuiving van de piek met 
een pijl erbij wordt veroorzaakt door de, met de Pt-tussenlaagdikte, variërende interlaag
koppeling. 

FerroMagnetische Resonantie (FMR) 

Bij ferromagnetische resonantie-experimenten wordt absorptie van microgolfstraling in 
een ferromagnetisch preparaat gedetecteerd. De absorptie wordt gemeten als functie van 
het aangelegde veld. De grootte van het magneetveld waarbij absorptie plaatsvindt, het 
zogenaamde resonantieveld, is onder andere afhankelijk van de koppeling tussen de lagen. 
Vaak worden deze experimenten uitgevoerd aan trilagen. Figuur 1.6laat een schematische 
voorstelling van een trilaag zien. In figuur 1.7 zijn de FMR-signalen van Ni+Co/Pt/Co
lagen met verschillende Pt-tussenlaagdiktes weergegeven. In deze figuur is duidelijk te 
zien dat de resonantievelden verschuiven en dat de intensiteitsverhouding van de twee 
signalen verandert als de Pt-tussenlaagdikte gevarieerd wordt. In dit afstudeerverslag zal 
besproken worden hoe de koppeling bepaald kan worden uit FMR-experimenten. Onder 
andere zal blijken dat zowel ferromagnetische als antiferromagnetische koppeling bepaald 
kan worden. 

Dit afstudeeronderzoek had als doel de koppeling tussen magnetische lagen over niet
magnetische lagen te onderzoeken. De opbouw van dit verslag is als volgt. In hoofdstuk 2 
wordt de theorie van ferromagnetische resonantie besproken. Uitgelegd zal worden welke 
fysische grootheden met deze techniek bepaald kunnen worden en hoe dit gebeurt. Daar
toe zal, zowel voor een enkele laag als voor een systeem van twee gekoppelde lagen (een 
bilaag), afgeleid worden bij welk aangelegd magneetveld er resonantie optreedt, hoe het 
FMR-signaal eruit ziet en wat de invloed is van de hoek tussen preparaat en aangelegd 
veld. 
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Figuur 1.6: Schematische voorstelling van een trilaag. Het gedeelte aangegeven met trilaag 
participeert in de koppelingsexperimenten. Om de gewenste kristalstruktuur te verkrijgen 
wordt een basislaag gebruikt. De afdeklaag beschermt de bovenste magnetische laag onder 
andere tegen oxidatie. 
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Om in de praktijk de koppeling tussen twee magnetische lagen te kunnen meten moeten 
de magnetische lagen gescheiden worden. Dit wordt gedaan door strukturen te maken 
waarbij tussen de twee magnetische lagen een niet-magnetische laag aangebracht wordt. 
Deze strukturen worden trilagen genoemd (figuur 1.6). Welke apparatuur nodig is om 
ferromagnetische resonantie-experimenten uit te voeren komt in hoofdstuk 3 aan de orde. 
De resultaten van de metingen en de discussie worden in hoofdstuk 4 gegeven. Hier 
zullen eerst de resultaten van metingen aan enkele lagen en multilagen besproken wor
den. Daarna volgen de metingen waaruit de koppeling bepaald is. Tenslotte worden in 
hoofdstuk 5 de conclusies van het onderzoek en enkele aanbevelingen gegeven. 
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Hoofdstuk 2 

Theorie 

2 .1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de theorie behandeld die ten grondslag ligt aan de interpretatie van 
de FMR-experimenten. De indeling is als volgt. In deze eerste paragraaf zal ter inleiding 
de invloed van een magneetveld op een vrij elektron en op een elektron in een ferromag
neet besproken worden. Daarna volgt een beschouwing van de basisvergelijkingen die het 
gedrag van een ferromagneet in een magnetisch veld beschrijven. Aan de hand van deze 
vergelijkingen komen we tot een model voor een enkele geïsoleerde ferromagnetische laag. 
In paragraaf 2.2 zal dit model uitvoerig uitgewerkt worden. Afgeleid zal worden bij welk 
veld er resonantie optreedt en hoe het FMR-signaal eruit ziet. In de laatste paragraaf van 
dit hoofdstuk wordt het model uitgebreid naar een systeem van twee gekoppelde magne
tische lagen. 

We beginnen met de beschouwing van het meest eenvoudige systeem: één vrij elektron 
in een homogeen statisch magneetveld p0 H. In de evenwichtssituatie zal het magnetisch 
moment van de elektron spin (PJ parallel staan met het veld. Als ponder een bepaalde 
hoek met het veld gezet wordt, ondervindt het een koppel: i? = px p0H. Hierdoor zal het 
moment met een constante tophoek gaan precederen rond de veldrichting. De frequentie 
van deze precessie is de Larmorfrequentie: WL = 1 I p0H I ( met 1 de gyromagnetische 
verhouding: 1 = gej2me = 9PB/1i eng = Landé-factor). Als energie toegevoegd wordt 
door een hoogfrequent magneetveld aan te leggen met een vaste frequentie en als daarbij 
de grootte van het aangelegde magneetveld (p0 H) gevarieerd wordt, zal er resonantie op
treden indien voldaan wordt aan de resonantieconditie: w = IJ-loH. De tophoek van de 
precessie zal nu groter worden. 

In een ferromagnetisch materiaal hebben we te maken met een rooster waarin zeer veel 
spins zitten. De spins ondervinden nu naast een interactie met het aangelegde magneet
veld ook interacties met de andere spins en met het rooster. Hierdoor is bovenstaand 
model niet meer geldig. In de theorie die het gedrag van de spins beschrijft zullen nu de 
volgende interacties meegenomen moeten worden. 

9 



• Dipool-dipool interacties tussen de spins welke leiden tot demagnetiserende velden 
die in belangrijke mate de richtingen van de magnetische momenten ten opzichte 
van het sample-oppervlak bepalen. 

• Spin-baan interacties leidend tot magnetokristallijne anisotropie die ook de voor
keursrichting van de magnetische momenten beïnvloed, maar die bovendien via de 
baan-rooster interactie zorgen voor energie-uitwisseling met het rooster wat leidt 
tot demping van de precessie beweging. 

• De directe exchange interacties (naaste buur wisselwerking) die ervoor willen zorgen 
dat alle spins binnen een laag zoveel mogelijk parallel staan (intralaagkoppeling). 

• Indirecte exchange interacties, zoals de interacties tussen spins uit twee verschillende 
magnetische lagen welke gescheiden zijn door een niet-magnetische laag (interlaag
koppeling). 

Het zal duidelijk zijn dat FMR-experimenten aan een vaste stof informatie zullen bevatten 
over deze interacties. Hierdoor wordt het mogelijk om met FMR belangrijke magnetische 
eigenschappen zoals de verzadigingsmagnetisatie, de magnetische anisotropie, de koppe
ling binnen één laag, de koppeling tussen twee lagen, de g-factor en de dempingsparameter 
te bepalen. 

Het is gebruikelijk om de interacties te schrijven in termen van velden. De interactie 
van een spin met zijn omgeving kan dan vervangen worden door een interactie met een 
effectief veld: 

(2.1) 

Met Ht het totale aangelgde veld, HA het anisotropieveld (met demagnetisatie bijdrage), 
Hexch het veld ten gevolge van de interlaag- en de intralaagkoppeling en Ha het veld ten 
gevolge van de demping. Het gedrag van de magnetisatie ( M) in een ferromagnetische 
laag wordt gevonden door de verandering van M gelijk te stellen aan het koppel dat op 
M werkt. De vergelijking die dit beschrijft wordt de bewegingsvergelijking of de Landau
Lifschitz vergelijking genoemd. 

(2.2) 

Waarbij JloÏÎeff afhankelijk is van M. Om het gedrag van het magnetische systeem 
te vinden moet 2.2 opgelost worden samen met de Maxwell-vergelijkingen. Onder de 
voorwaarden dat we te maken hebben met een isolator met een uniforme magnetisatie, 
wordt echter automatisch voldaan aan de Maxwell-vergelijkingen waardoor het gedrag 
van het magnetische systeem volledig bepaald wordt door de vergelijkingen 2.1 en 2.2. De 
term die de intralaag-exchange verdisconteerd is in deze situatie gelijk aan nul, daar de 
exchange interacties geen koppel kunnen uitoefenen als de magnetisatie uniform is. Uit 
appendix A blijkt dat aan de situatie van uniforme magnetisatie voldaan wordt als de 
magnetische laagdikte ( t) kleiner is dan de exchangelengte Oexch): 

t < lexch = (2.3) 
s 
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Met A gelijk aan de exchangeconstante en Ms gelijk aan de verzadigingsmagnetisatie. De 
magnetische laag kan in dit geval dus opgevat worden als één grote magnetische spin. 

In paragraaf 2.2 zal dit model verder uitgewerkt worden. In paragraaf 2.3 zal het 
model uitgebreid worden voor een systeem van twee gekoppelde magnetische lagen. 

2.2 Enkele laag 

In deze paragraaf zal, voor een enkele magnetische laag, afgeleid worden bij welk aangelegd 
magneetveld er resonantie optreedt en hoe het FMR-signaal (de afgeleide van de absorptie 
als functie van het aangelegde veld) er uit ziet. We beschouwen hiertoe een geïsoleerde 
magnetische laag die bestaat uit één domein. Het gedrag van de magnetisatie in deze laag 
wordt beschreven door de Landau-Lifschitz vergelijking: 

1 a.M - - - - a - a.M 
-- = M x J-loHt + M x J-loHA- --M x -
1 at 1Ms at (2.4) 

De koppels die op de magnetisatie werken worden veroorzaakt door het totale aangelegde 
magneetveld (Ht), het anisotropieveld (HA) en de demping. Het aangelegde magneetveld 
bestaat uit een statisch deel (H) en een dynamisch deel (h, het microgolfveld): Ht = H +h. 
Het anisotropieveld bevat behalve de bijdragen van de verschillende soorten anisotropie 
(kristal-, spannings- en oppervlakte-anisotropie) ook de invloed van de demagnetisatie 
(ook wel vormanisotropie genoemd). De laatste term in vergelijking 2.4 is de Gilbert
dempingsterm [Gil 55, Mor 65] met a als dempingsparameter. Dat deze term demping 
veroorzaakt wordt duidelijk als we ons realiseren dat het uitprodukt tussen .M en a.M 1 at 
resulteert in een koppel op de magnetisatie naar de evenwichtsrichting toe (loodrecht op 
de magnetisatie en loodrecht op de precessiebeweging). 

De resonantieconditie die volgt uit 2.4 zal nu worden afgeleid. Hoewel deze afleiding 
al gegeven is door Valstyn et al. [Val 62] wordt hij hier toch nog eens herhaald. Dit niet 
zozeer voor de volledigheid maar meer in het bijzonder om generalisatie naar een systeem 
van twee gekoppelde lagen eenvoudig mogelijk te maken. 

Het assenstelsel dat we gebruiken (u,v,r) is weergegeven in figuur 2.1 en is als volgt 
gedefinieerd: de r-richting is de evenwichtsrichting van de magnetisatie (deze richting 
wordt gegeven door de bolhoeken ()0 en </;0 ), de u-as en v-as staan hier loodrecht op. 
We schrijven de magnetisatie als de som van een dynamisch deel en een statisch deel: 
M = (mu, mv, 0) + (0, 0, M 8 ). Met mu en mv kleine uitwijkingen vanMuit de evenwichts
richting, waarbij mu correspondeert met een kleine uitwijkingshoek Ç in het r,u-vlak en mv 
met uitwijkingshoek TJ in het r,v-vlak. De uitwijkingen worden verondersteld veel kleiner 
te zijn dan de verzadigingsmagnetisatie: I mu I~ I mv I« Ms. Door tweede orde termen 
in de dynamische componenten van m te verwaarlozen worden de Landau-Lifschitz ver
gelijkingen gelineariseerd hetgeen de afleiding van de resonantieconditie vereenvoudigt. 
Het koppel (T) op de magnetisatie ten gevolge van het statische deel van het aangelegde 
veld en van het anisotropieveld schrijven we als afgeleide van de vrije energie (F) naar de 
uitwijkingsrichtingen: T = M x J-lo(H +HA) = (FT/, -Fe, 0) [Lax 62]. Met F." = aF laTJ 
en Ff. = aF I aç. Waarbij F de som is van de veldenergie en de anisotropie-energie. 
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Figuur 2.1: Definitie van het gebruikte assenstelsel, mu en mv zijn kleine uitwijkingen van 
de magnetisatie uit de evenwichtsrichting (00 , ~0). 

Uitschrijven van de uitprodukten in vergelijking 2.4 levert de volgende bewegingsvergelij
kingen (tweede orde termen zijn verwaarloosd): 

{ 
~u _ I F71 - / J-LoMshv + a:rriv. 
mv- -1Fe + /J-loMshu- a:mu 

(2.5) 

Om F71 en Fe te vinden ontwikkelen we de vrije energie F rond de evenwichtsrichting 
(7J=f.=O): 

(2.6) 

waarbij dus alle afgeleiden genomen moeten worden in de evenwichtspositie 7] = Ç = 0 (de 
eerste afgeleide, F71 en Fe, zijn nul in de evenwichtspositie). De hogere orde ontwikkelingen 
worden verwaarloosd. Door 2.6 te differentiëren naar 7] en Ç vinden we: 

F71 = Fe 71 Ç + F7171 77 

Fe = Fe1) 77 + Fee f. 
(2.7) 

Om de afgeleiden naar 7] en Ç om te zetten in de gebruikelijke bolcoördinaten ( () en ~) 
gebruiken we de volgende transformatie die eenvoudig volgt uit figuur 2.1. 

01) - éJ(J 

{

2...-2... 
2...- __ l_.Ê.._ 
ae - sin Oo 8</> 

(2.8) 

De bewegingsvergelijking in bolcoördinaten krijgen we nu door 2.8 in te vullen in 2. 7 en 
het resultaat te substitueren in 2.5. Door harmonische variaties in de tijd aan te nemen 
voor mu, mv en h (mu(t) = muéwt, mv(t) = mveiwt en h(t) = heiwt) krijgen we voor 
de bewegingsvergelijking in matrixvorm het volgende (na gebruik van Ç = mu/Ms en 
7] = mvf Ms, zie figuur 2.1 ). 
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( 

iw + Fe.p 
'Y M. siniJo 

Fq,q, . OI 

M. sin2 Oo + ZW =i 

-~-iw~) ( mu) =Ms ( -hv) 
tw Fe.p m h 
-::y - M. siniJo v u 

(2.9) 

Dankzij de specifieke keuze van het assenstelsel hebben we een stelsel van twee vergelijkin
gen met twee onbekenden. (Keuze van het (x,y,z) assenstelsel zou tot drie vergelijkingen 
met drie onbekenden geleid hebben.) Bovenstaande vergelijking kunnen we verkort schrij
ven als: 

(2.10) 

waarin A de matrix is die in het linkerlid van vergelijking 2.9 staat. De resonantieconditie 
kan gevonden worden door vrije precessie (hu= hv = 0) te beschouwen. Vergelijking 2.10 
wordt dan A m = 0. Niet-triviale oplossingen worden gevonden door het reële deel van 
de determinant van A gelijk te stellen aan nul. Dit levert de volgende, vaak gebruikte 
relatie op [Lax 62, Smi 55]: 

( )

2 
w 2 1 2 
- (1 +a ) = M2 • 2 () (FooF,p,p- F0,p) 
I s sm o 

(2.11) 

De afgeleiden in deze vergelijking moeten geëvalueerd worden in de evenwichtssituatie die 
gekarakteriseerd wordt door de hoeken ()0 en </J0 • Deze hoeken worden uit de evenwichtsver
gelijkingen: F0 = 0 en F,p = 0 verkregen. Vergelijking 2.11 is een algemene uitdrukking 
van de resonantieconditie welke toepasbaar is op alle situaties waarvoor eerder gedane 
vereenvoudigingen toegestaan zijn en waarvoor de vrije energie geschreven kan worden in 
termen van de twee bolhoeken () en </J. Na substitutie van de vergelijking voor de vrije 
energie kan het resonantieveld berekend worden. Daar de FMR-metingen gedaan zijn 
aan preparaten met uniaxiale anisotropie zal voor deze situatie de resonantievoorwaarde 
verder uitgewerkt worden. 

De vrije energie is de som van de veldenergie en de anisotropie-energie en wordt gege
ven door de volgende uitdrukking: 

(
.... )2 ( .... )4 M·ii M·iï 
-- +I< --
IMI 

2 
IMI 

(2.12) 

I<1 en I<2 zijn de anisotropieconstanten en iï is de filmnormaaL Vaak wordt een geometrie 
gebruikt zoals afgebeeld is in figuur 2.2a. Het filmvlak is het (x,y)-vlak en de magnetisatie 
is gedefinieerd ten opzichte van de filmnormaal (()). De anisotropie-energie in 2.12 kan in 
dit geval geschreven worden als: 1{1 cos2 

() + I<2 cos4 
() waarbij een loodrechte voorkeurs

richting overeenkomt met een negatieve K. In deze geometrie compliceert de 1/ sin2 B-term 
in vergelijking 2.11 de afleiding van de resonantieconditie onnodig. 
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Figuur 2.2: De twee verschillende keuzes van de geometrie: a: filmvlak in het (x,y)-vlak 
en b: filmvlak in het (y,z}-vlak. 

Een handigere keuze van het assenstelsel is gegeven in figuur 2.2b. Het (y,z)-vlak is nu 
het filmvlak en de x-as de filmnormaaL Het magneetveld (.Ïf) wordt in het (x,y)-vlak 
aangelegd. In het geval van uniaxiale anisatrapie zal ook de magnetisatie ( M) in het 
( x,y )-vlak liggen ( 00 = 1r /2). De componenten van de magnetisatie en het aangelegde 
magneetveld kunnen nu als volgt geschreven worden. 

( 
Mx) ( sinO cos</J) 
My = Ms sinO sin</J 
Mz cosO 

(2.13) 

( ~: ) = H ( :~i~ ) (2.14) 

Substitutie van deze componenten in de formule voor de vrije energie (vergelijking 2.12 
levert de volgende formule op. 

(2.15) 

Met I<1 sin2 0 cos2 <P + J<2 sin4 0 cos4 <P als anisotropieterm. Ook nu geldt weer dat een 
negatieve K overeenstemt met een loodrechte voorkeursrichting. Als we de afgeleide van 
de vrije energie naar 0 en <P berekenen en invullen in vergelijking 2.11 en bovendien de 
volgende anisatrapievelden definiëren HA 1 = (2I<t)j(p,0 Ms) en HA2 = (4I<2 )/(p,0 Ms) dan 
krijgen we de volgende vergelijking. 
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JL~[H cos(</>- a)- HA1 cos2 </>- HA 2 cos4 </>] 

[H cos(</>- a) - HA1 cos 2</>- HA2 { cos4 </>- 3 cos2 </> sin2 </>}] (2.16) 

waarbij de hoek </>bepaald wordt uit de evenwichtsconditie voor de magnetisatie: 

8F 
8() 0 :::} 00 = 1r /2 

8F = JLoMsH sin(</>- a)- 1<1 sin 2</>- 41<2 cos3 </>sin</>= 0 
8</> 

(2.17) 

Als we nu weer transformeren naar de gangbare geometrie, figuur 2.2a, dan moeten we</> 
vervangen door () en a door </>. De resonantieconditie wordt dan: 

(wï)
2 

__ JL~[H cos(()- </>) - HA1 cos2 
()- HA 2 cos4 B] 

[H cos(() - </>) - HA1 cos 20- HA 2 { cos4 
()- 3 cos2 

() sin2 0}] (2.18) 

Deze vergelijking demonstreert de mogelijkheid om met behulp van FMR belangrijke mag
netische parameters te bepalen. Volgens 2.18 hangt het resonantieveld namelijk af van 
de g-factor (via de gyromagnetische verhouding ï) en de twee anisotropieconstanten 1<1 

en 1<2 • De frequentie w en de hoek </> tussen het aangelegde veld en het filmvlak bepalen 
mede het resonantieveld. Deze zijn echter bekend (instelbaar) en worden vaak gevarieerd 
om zodoende de bepaling vang, I<1 en I<2 zo betrouwbaar mogelijk te maken. 

Als voorbeeld beschouwen we een sample met een in-vlak voorkeursrichting (positieve 
HA)· Als we het magneetveld evenwijdig aan het filmvlak zetten zal ook de magnetisatie 
in dat vlak liggen ( (} = 4> = 1r /2). Formule 2.18 vereenvoudigt dan tot: ( ~ r = p,~H(H +HA,) (2.19) 

met H het gemeten veld waar resonantie optreedt. Daar w en JLo bekend zijn kan HA1 
eenvoudig bepaald worden als ook ï bekend is. Meestal wordt echter het resonantieveld 
gemeten als functie van de hoek tussen het aangelegde magneetveld en het filmvlak en 
worden HA1, HA 2 en ï bepaald uit een kleinste kwadraten aanpassing van 2.18 gecombi
neerd met 2.17 aan de data. Dit is betrouwbaarder dan de bepaling uit een meting bij één 
enkele hoek. Als voorbeeld van het effect van HA1 op het hoekafhankelijke resonantieveld 
zijn in figuur 2.3 twee theoretische curves gegeven die berekend zijn met behulp van 2.17 
en 2.18. 
Om het FMR-signaal te berekenen moet de susceptibiliteitstensor (x) uitgerekend worden. 
Deze tensor is als volgt gedefinieerd. 

( 
ffiu ) = ( Xuu Xuv ) ( hu ) 
mv Xvu Xvv hv 

(2.20) 
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Figuur 2.3: Theoretische rotatiediagrammen van een enkele ferromagnetische laag. Uit
gezet zijn de resonantievelden als functie van de hoek tussen het aangelegde magneet
veld en het filmvlak. De curves zijn berekend met de volgende parameters: g = 2.21, 
w = 33.8 GHz, HA2 = 0, HA1 = -0.61 T (loodrechte voorkeursrichting) en HAl = 0.61 T 
(in-vlak voorkeur). 

De absorptie van microgolfvermogen en dus het FMR-signaal, is namelijk evenredig met 
het imaginaire deel van Xuu, X~u (zie appendixBen [Val 62]). De susceptibiliteitstensor is 
uit te rekenen met behulp van vergelijking 2.9. Als we deze vergelijking vermenigvuldigen 
met de inverse matrix van A krijgen we: 

xh (2.21) 

Uit de rechter gelijkheid van bovenstaande formule kan de susceptibiliteitstensor berekend 
worden. Daar alleen X~u nodig is om het FMR-signaal te berekenen zal alleen deze 
component gegeven worden. 

11 Ms]( 

Xuu = w~ + z2 
(2.22) 

met: 

( )

2 
w 2 1 2 

Re(detA) = - - (1 +a ) + M 2 • 2 fJ (FooFtJ>t/>- F84>) 
I s sm o 

z wa ( Ft/>4> ) Im(detA) = -M . 2 fJ + Foo 
I s sm o 

]{ wa (w2 _ ( F'/8 _ FooFt/>4> ) ) 
1 ° M'} M'} sin2 

fJ0 
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Met behulp van vergelijking 2.22, de evenwichtsconditie (vergelijking 2.17) en de defini
tie van de vrije energie (formule 2.15) kan de absorptie als functie van het aangelegde 
magneetveld berekend worden. Om dit te kunnen vergelijken met de experimenten wordt 
hiervan de afgeleide genomen naar het aangelegde veld. In figuur 2.4 is een voorbeeld 
van een berekening van het FMR-signaal gegeven bij verschillende hoeken tussen het 
aangelegde magneetveld en het filmvlak. 
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Figuur 2.4: FMR-signaal bij verschillende hoeken (in graden) tussen het aangelegde veld 
en het filmvlak voor een enkele ferromagnetische laag. De berekening is uitgevoerd met de 
volgende parameters: g = 2.18, w = 33.8 G Hz, HAl = 1. 79 T (in-vlak voorkeursrichting) 
en HA2 = 0. 

2.3 Twee gekoppelde ferromagnetische lagen 

In deze paragraaf wordt het gedrag van twee gekoppelde magnetische lagen beschreven. 
De lagen worden weer verondersteld zo dun te zijn dat er geen rekening gehouden hoeft te 
worden met de exchange-interactie binnen de lagen (m.a.w. geen spingolven). Hierdoor 
kan een laag beschouwd worden als zijnde één magnetisch moment waarvan de magneti
sche eigenschappen een gemiddelde is van alle spins binnen de laag. 

Aangetoond wordt dat, als er geen koppeling optreedt tussen de lagen, de resonantie
voorwaarden van de geïsoleerde enkele lagen weer verkregen worden. In de limiet-situatie 
van zeer sterke koppeling vinden we twee resonantiemodes: de akoestische en de optische. 
In het geval van de akoestische mode (ook wel de uniforme mode genoemd) precederen 
de magnetische momenten van de twee lagen in fase. Bij de optische mode precederen de 
momenten in tegenfase (zie figuur 2.5). 

17 



akoestisch optisch 

Figuur 2.5: Precessiebeweging van de magnetisaties voor de twee modes. 

In het geval van middelmatige koppeling vinden we ook twee resonantiemodes die ieder 
beïnvloed worden door de twee lagen, men spreekt dan van collectieve of gemengde modes. 

De posities en intensiteiten van beide modes hangen af van de sterkte van de koppe
ling en kunnen berekend worden met behulp van de Landau-Lifschitz vergelijkingen. We 
zullen beginnen met de afleiding van de resonantieconditie als het magneetveld evenwijdig 
aan het filmvlak aangelegd wordt en voldoende groot is om de twee magnetische lagen te 
verzadigen. Daarna zal besproken worden hoe het FMR-signaal berekend kan worden. De 
algemene situatie: willekeurige anisotropie en willekeurige oriëntatie van het magneetveld 
wordt besproken in appendix C. In deze appendix zal de methode van Valstyn (Val 62], 
zoals toegepast in de vorige paragraaf, gegeneraliseerd worden naar een systeem van twee 
gekoppelde magnetische lagen. 

In deze paragraaf wordt de bewegingsvergelijking niet geschreven in termen van afgelei
den van de vrije energie, maar worden er alleen velden gebruikt. Dit wordt gedaan omdat 
voor deze bijzondere situatie de vergelijkingen nog analytisch opgelost kunnen worden. In 
figuur 2.6 is een bilaag met de magnetisaties, het aangelegde veld en de definitie van het 
coördinatenstelsel weergegeven. Het magneetveld wordt in de z-richting aangelegd. Het 
filmvlak is het (x,z)-vlak en de normaal van de film is dey-as. 

-n 

y 

-H 

-----..-•--M2 x 

Figuur 2.6: Definitie van het gebruikte coördinatenstelsel. 
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Zoals gezegd gaan we ervan uit dat het magneetveld groot genoeg is om ervoor te zorgen 
dat beide magnetisaties langs het veld gericht zijn ofwel evenwijdig aan het filmvlak. Voor 
beide lagen (i = 1 of i = 2) geldt de algemene bewegingsvergelijking: 

1 ai1i .... .... --- = M· x ''oH· t · fÏ at I r In ,1 
(2.23) 

Er zal gekeken worden naar kleine uitwijkingen van de evenwichtsrichting en de demping 
zal niet meegenomen worden. De magnetisatie wordt weer opgesplitst in een statisch deel 
MOi = (O,O,Msi) en een dynamisch deel mi= (mxi,myi,mzi). 

(2.24) 

Het interne veld fiint,i is de som van het aangelegde veld (fi), het microgolfveld (h(t)), 
het anisotropieveld (fiAi), het demagnetiserende veld (fini) en het koppelingsveld (fiJi)· 

(2.25) 

Het anisotropieveld is als volgt gedefinieerd [Gur 63]: 

(2.26) 

De de anisotropie-energie (per volume-eenheid magnetisch materiaal) schrijven we als 
volgt: EAi = KI sin2 Bi= KI- KI cos2 Bi= Kf- KI(Myï/Afsi?· Met Bi de hoek tussen 
de normaal en de magnetisatie en K[ de anisotropieconstante waarvoor geldt dat een 
positieve KI overeenkomt met een loodrechte voorkeursrichting. We gebruiken K' omdat 
K later gebruikt zal worden voor de som van de anisotropie en de vormanisotropie die 
voortkomt uit de demagnetisatieterm. Toepassen van vergelijking 2.26levert het volgende: 

(2.27) 

met f3i = 2KI/ p0 M?i· Voor het demagnetiserende veld kunnen we het volgende schrijven: 

( 
0 0 0 ) ( M x i ) ( 0 ) fini = -N ·Mi = 0 -1 0 Afy~ -Myi 
0 0 0 MZI 0 

(2.28) 

waarbij N de demagnetisatie-tensor is ( demagnetiserende factor voor een oneindig uit
gestrekte dunne laag is gelijk aan 1 voor de richting loodrecht op het filmvlak en 0 voor 
de in-vlak richtingen). Als we het anisotropieveld en het demagnetiserendeveld samen 
nemen en we noemen dit veld fiAi,ni dan krijgen we: 

0 ) ( Jyfxi ) 
0 lY!yi 
0 Mzi 

(2.29) 
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met Dyi = 1 - f3ï = 1 - 2I<U J1oM;i = -2I<ï/ JloM;i, waarbij I<i de totale effectieve 
magnetische anisotropie is van de laag, dat wil zeggen de som van de magnetokristallijne
anisotropie en de vormanisotropie: J( = K: - !11oM;i. 

Het koppelingsveld wordt op dezelfde manier als het anisotropieveld uitgerekend: 

(2.30) 

met EJi gelijk aan de koppelingsenergie per volume-eenheid: 

(2.31) 

In deze formule is Jf de koppelingsenergie per eenheid volume van de magnetische laag i. 
J' is positief voor ferromagnetische koppeling en negatief in het geval van antiferromag
netische koppeling. Substitutie van vergelijking 2.31 in 2.30 levert voor laag 1: 

(2.32) 

Het koppel op M1 ten gevolge van dit veld is: 

(2.33) 

Voor de andere laag is de koppelingsterm analoog te berekenen. Als we nu het koppe
lingsveld uit het interne veld halen, dan kunnen we de bewegingsvergelijkingen van de 
twee lagen als volgt schrijven: 

1 aMI M... H... 2J MI x M2 
--- = 1 X Jlo 1 + - ... ... 
11 at t1 1 M1 11 M2 1 

(2.34) 

1 aM2 M... H... 2J M2 x Mt 
--- = 2 X /-lO 2 + - ... ... 
12 at t2 1 M1 11 M2 1 

(2.35) 

Hierbij is gebruik gemaakt van J = J~t 1 = J~t2 • De interlaagkoppeling wordt namelijk 
verondersteld alleen aan te grijpen op de oppervlakte-atomen, waardoor het beter is om te 
rekenen met een koppelingsenergie per oppervlakte-eenheid. Koppelingsenergieën tussen 
magnetische lagen met verschillende diktes kunnen dan rechtstreeks met elkaar vergele
ken worden. Uitschrijven van vergelijking 2.34 met voor~aande ... d~finities en substitutie 
van harmonische tijdsafhankelijkheid (m(t) = me1wt en h(t) = he1wt) levert de volgende 
vergelijking op: 

... ZW 
mi-

/ 
J-Lo(Mot + m1eiwt) x (h + iÎ -Vi(Mot + m1eiwt)) + 

2J(Mol + m1eiwt) x (Mo2 + m2eiwt)/(t1Ms1Ms2) 
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Bij het uitwerken van de uitpro<!ukten _;ran ver~elijking 2.36 verwaarlozen we de tweede 
orde termen. Verder is de term Mo1 x ( H -1JiMo1 ) gelijk aan nul daar de magnetisatie in 
evenwicht geen koppel ondervindt. Omdat we aangenomen hebben dat de magnetisaties 
in de beide lagen evenwijdig staan, is ook het uitprodukt M01 x M02 nul. Vergelijking 
2.36 gaat nu over in: 

f.l,oMm x (h- Vtmi) + J.l,om1 x (H -V1Mo1) + 

2J(Mo1 x m2 + ml x Mo2)/(t1MsiMs2) (2.37) 

Als we deze vergelijking uitschrijven in componenten dan krijgen we (magneetveld en 
statische magnetisaties in de z-richting): 

( 

-Ms1my2 + Ms2ffiyi ) 
Ms1mx2- Ms2mx1 

0 
(2.38) 

In deze vergelijking is HA1 = -(2I<1 )/(f.l,oM8 I) het anisotropieveld van laag 1. Een posi
tief anisotropieveld komt overeen met een in-vlak voorkeursrichting voor de magnetisatie. 
De uitwerking van vergelijking 2.35 gaat op precies dezelfde manier, het resultaat is ver
gelijking 2.38 met de subscripten 1 en 2 omgewisseld. Deze twee vergelijkingen leveren 
een stelsel van vier vergelijkingen. In matrix vorm kan dit stelsel als volgt opgeschreven 
worden: 

met als matrix A: 

H 2J f.l,o + t1M.1 

0 2J 
t2Msl 

0 

0 

2J 
- t1Ms2 

tw 

"'12 

H + 2J f.l,o t2Ms2 

2J 
t1M•2 

0 

(2.39) 

Met behulp van vergelijking 2.39 kunnen we zowel de resonantievoorwaarde als het FMR
signaal berekenen. De resonantieconditie kan gevonden worden door vrije precessie te 
beschouwen: hx = hy = 0. Vergelijking 2.39 wordt dan: 

Am=O (2.40) 

De niet-triviale oplossingen van deze vergelijking kunnen gevonden worden door de de
terminant van A gelijk te stellen aan nul. 
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Dit levert, na enig rekenwerk, de volgende vergelijking op: 

det A = det 1 · det 2 - (2J) 2 
( + (2J)4 T/ = 0 (2.41) 

met in deze vergelijking: 

( 1-loHAl + /-loH + t ~ ) 
1 sl 

det 1 = 

det 2 

( 

." = ( 
/1/2 )

2 

i1Ms1t2Ms2 

Vergelijking 2.41 zal nu nader beschouwd worden voor verschillende sterkte van de kop
peling. 

J=O 
Als er geen koppeling tussen de lagen is vinden we natuurlijk de resonantiecondities van 
de twee afzonderlijke lagen ( det A= det 1 · det 2 = 0): 

1-l~H(H +HAl) 

1-l~H(H + HA2) 

Deze vergelijking is identiek aan vergelijking 2.19. 

J zeer klein 

(2.42) 

(2.43) 

Voor zwakke koppeling kunnen we de termen met (2J) 2 en (2J)4 verwaarlozen. De op
lossingen van vergelijking 2.41 zijn nu: det 1 = 0 of det 2 = 0. De twee films zijn bij 
benadering nog geïsoleerd maar door de extra koppelingstermen, 2J jt 1M81 en 2J jt 2M82 , 

verschuiven de resonantievelden met 2J j(tiMsi) naar boven voor antiferromagnetische 
koppeling (J < 0) en naar beneden voor ferromagnetische koppeling (J > 0). 

J middelmatig 
De twee oplossingen die we nu vinden kunnen niet meer toegekend worden aan de afzon
derlijke lagen. Bij ieder van de oplossingen doen beide lagen mee. Er wordt nu gesproken 
van een collectieve resonantie. 

J zeer groot 
Voor zeer sterke koppeling zijn er twee modes, de zogenaamde akoestische en optische 
mode. Voor ferromagnetische koppeling is de akoestische mode de mode met het hoogste 
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resonantieveld (laagste resonantiefrequentie). De optische mode correspondeert met het 
lagere resonantieveld (hogere frequentie). Bij antiferromagnetische koppeling geldt het 
omgekeerde. 

De limiet van zeer sterke koppeling voor de akoestische mode wordt in appendix D afge
leid. De resonantieconditie wordt in deze situatie gegeven door gegeven door: 

met 

Heff 

1 

Ïeff 

( Wakoest) 
2 

= ji,~H(H + Heff) 
Ïeff 

t1Ms1H1 + t2Ms2H2 

i1Ms1 + i2Ms2 

(2.44) 

Zoals uit (2.44) blijkt is de akoestische mode onafhankelijk van J en gedragen de twee 
lagen zich als één film met de gemiddelde eigenschappen van de twee lagen. Het feit dat de 
limiet van deze mode onafhankelijk is van J wordt veroorzaakt doordat de magnetisaties 
van de twee lagen voor zeer sterke koppeling in fase (parallel) precederen (zie figuur 2.5). 
Het exchange koppel is in deze situatie gelijk aan nul. Bij de optische mode precederen de 
twee magnetisaties uit fase (niet parallel) en hangt het resonantieveld juist sterk af van 
J doordat het exchange koppel in deze situatie ongelijk is aan nul (zie vergelijking 2.33). 
Een analytische uitdrukking voor de limiet van zeer sterke koppeling voor de optische 
mode is echter moeilijk te verkrijgen. 

Met behulp van vergelijking 2.41 kunnen de optische tak en de akoestische tak nume
riek bepaald worden voor alle mogelijke J-waarden. In figuur 2.7 is een voorbeeld van 
zo'n berekening gegeven. Soortgelijke berekeningen zijn gedaan door Heinrich [Hei 88] en 
Layadi [Lay 90]. In deze figuur zijn de resonantievelden van de twee modes uitgezet als 
functie van de koppelingssterkte. Te zien is dat voor ferromagnetische koppeling (J > 0) 
de resonantievelden van beide modes omlaag schuiven als de koppeling toeneemt. Voor 
antiferromagnetische koppeling (J < 0) schuiven de velden omhoog. Hieruit blijkt dus 
dat met behulp van FMR-experimenten zowel ferro- als antiferromagnetische koppeling 
bepaald kan worden. Hierbij dient echter wel rekening gehouden te worden met het feit 
dat vergelijking 2.41 alleen geldig is als het sample verzadigd is. Voor antiferromagneti
sche koppeling moet het veld dus groter zijn dan het koppelingsveld. Voor een sample 
met een loodrechte voorkeursrichting moet het aangelegde magneetveld groter zijn dan 
het anisotropieveld. 

Met behulp van vergelijking 2.39 kan ook het FMR-signaal uitgerekend worden. Daartoe 
dient de susceptibiliteit berekend te worden. Deze is als volgt gedefinieerd: 

m = ( ::: ! ::: ) = ( ~:: ~:: ) ( ~: ) 
(2.45) 
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Figuur 2. 7: Berekening van de resonantievelden van de akoestische en de optische mode als 
functie van de koppelingssterkte. Voor de berekening zijn de volgende parameters gebruikt: 

w = 33.5 GHz, gl = 92 = 2.18, f-loMsl = f-loMs2 = 1. 79 T, f-loHAI = 1.1 T, f-loHA2 = 0.6 
T, t 1 = 50 A en t2 = 20 A. 

De absorptie is evenredig met het imaginaire deel van Xxx : X~x· In figuur 2.8 is het FMR
signaal berekend voor een sample met ferromagnetische koppeling (J > 0) en een in-vlak 
voorkeursrichting waarbij het magneetveld in het filmvlak is aangelegd. Te zien is dat 
voor toenemende koppeling de resonantievelden omlaag schuiven. De intensiteit van de 
akoestische mode neemt toe bij toenemende koppeling en die van de optische mode neemt 
af. In figuur 2.9 is de intensiteit van het FMR-signaal gegeven als functie van de sterkte 
van de koppeling. Het intensiteitsverloop is eenvoudig te begrijpen. Voor de akoestische 
mode gaan de spins steeds meer in fase lopen en wordt de totale dynamische component 
van de magnetisatie steeds groter als de koppelingssterkte toeneemt. Hierdoor wordt ook 
de absorptie (evenredig met J hdm) steeds groter. Voor de optische mode wordt de hoek 
tussen de spins steeds groter en de dynamische component van de magnetisatie steeds 
kleiner bij toenemende koppeling. 

Het bestaan van twee resonanties heeft de noodzakelijke voorwaarde van twee mag
netische lagen met verschillende magnetische eigenschappen. Hoe meer de magnetische 
parameters van de lagen op elkaar gelijken hoe dichter de resonantievelden bij elkaar lig
gen en hoe kleiner de intensiteit van de optische mode. Voor twee identieke lagen meten 
we alleen het resonantieveld van de akoestische mode (zie figuur 2.10 en appendix E) en 
kan de sterkte van de koppeling niet bepaald worden. In de literatuur (b.v. [Mak 91]) 
wordt toch gerapporteerd over bepaling van de koppelingssterkte uit trilagen met twee 
identieke magnetische lagen. De lagen zijn dan echter relatief dik (b.v. 600 Á) en het 
hoogfrequente magneetveld is dan niet homogeen over het preparaat. 
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Figuur 2.8: FMR-signaal van een ferromagnetisch gekoppelde bilaag als functie van de 
koppelingssterkte. De vier rechtse signalen behoren bij de akoestische mode, de vier linkse 
bij de optische mode. De resonantievelden van beide modes schuiven voor toenemende 
ferromagnetische koppeling naar lagere velden. De intensiteit van de akoestische mode 
neemt hierbij toe, die van de optische neemt af. 
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Figuur 2.9: Intensiteit van de akoestische en optische mode als functie van de koppelings
sterkte voor een gekoppelde bilaag. Dezelfde parameters als in figuur 2. 7. 
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Figuur 2.10: Intensiteit van de akoestische en de optische mode als functie van HA 2 voor 
HAl = 1.8 {T). Als de twee anisotropievelden van de lagen gelijk zijn, is de intensiteit van 
de optische mode gelijk aan nul. {De rest van de magnetische parameters zijn hetzelfde 
voor de twee lagen.) 

Om de resonantieconditie te berekenen in het algemene geval, magneetveld onder een 
willekeurige hoek met het filmvlak, gebruiken we de bewegingsvergelijkingen gedefinieerd 
met behulp van de vrije energie. In appendix C is deze situatie verder uitgewerkt. Ook 
nu volgt uit de bewegingsvergelijkingen weer een matrix die we gelijk stellen aan nul om 
de resonantievoorwaarde te vinden. De gevonden matrix stemt overeen met de matrices 
gevonden door Lax en Layadi ([Lax 62, Lay 90] die beide afgeleid zijn zonder demping) . 

FBt<Pt -
t1iwM,1 sinBol . M . 2 B 

F,p1B2 F,pl t/>2 
F + 'wa 21 sm Ql 

"î'l <Pt <Pt "î'l 

F + aiwM:1 
BtBt "î't 

F. + t1 iwM sl sin BQJ 
Bt<Pt "î'l FB1B2 FB1<P2 

FB1t1>2 F,pl <P2 FB2<P2 -
t2 iwM •2 sin Bo2 F + iwaM~2 sin2 Bo2 

"î'2 <P2 <P2 "î'2 

FB1B2 FB2<P1 F. + aiwM.2 
B2B2 "î'2 

F. + t2iwMs2sinBQ2 
B2</J2 "î'2 

Hierin zijn Fx,y weer de afgeleiden van de vrije energie naar x en y met x, y = ()i, 1>i· 

Ook hier moeten de afgeleiden geëvalueerd worden in de evenwichtssituatie bepaald door 
FBi = 0 en F,pi = 0 voor i=l ,2. 
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In het geval van uniaxiale anisotropie van beide lagen wordt de vrije energie (F) per 
oppervlakte-eenheid gegeven door: 

F = KI ti sin2 
()I - J.loiiMsiH(sin a sin ()I cos ePI +cos ()I cos a)+ 

]{ 2 t2 sin 2 02 - p0 t2 Ms2H (sin a sin 02 cos cP2 + cos 02 cos a) -

2J (sin ()I cos ePI sin 82 cos c/>2 + sin ()I sin ePI sin 82 sin c/>2 + cos 81 cos 82) 

De definities van de hoeken zijn gegeven in figuur 2.11. Vanwege de complexiteit van de 
uitdrukkingen is deze algemene situatie niet verder uitgewerkt. De resonantievelden van 
de twee gekoppelde lagen als functie van de hoek kunnen numeriek bepaald worden. 

z 

H 

x 

Figuur 2.11: Definities van de hoeken van de twee magnetisaties. 
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Hoofdstuk 3 

Experimentele opzet 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de onderdelen van de FMR-opstelling behandeld. In paragraaf 
3.2 wordt het microgolfgedeelte nader beschouwd en in 3.3 de totale opstelling met de 
magneetsystemen en de signaalverwerking. Allereerst wordt het principe van ferromag
netische resonantie besproken. 

Bij ferromagnetische resonantie-experimenten wordt absorptie van microgolfvermo
gen in een ferromagnetisch preparaat gedetecteerd. Dit preparaat bevindt zich in een 
statisch magnetisch veld. De absorptie kan gemeten worden als functie van de grootte 
van dit aangelegde magneetveld of als functie van de frequentie van de microgolven die 
men op het sample laat vallen. De laatste methode brengt echter experimentele problemen 
met zich mee omdat verschillende componenten van de FMR-opstelling (b.v. de golfpijpen 
en de trilholte) slechts in een beperkt frequentiegebied gebruikt kunnen worden. Daar de 
grootte van het magneetveld wel eenvoudig gevarieerd kan worden, is het gebruikelijk om 
de absorptie van de microgolfenergie te meten als functie van het veld. 

Absorptie treedt op als de energie van de ingestraalde elektromagnetische golven 
(e.m.-golven) gelijk is aan een energie-opsplitsing in de ferromagneet. Deze energie
opsplitsing kan gemanipuleerd worden door de grootte van het aangelegde magneetveld te 
veranderen. Het veld waarbij absorptie optreedt wordt het resonantieveld (Hr) genoemd 
en geeft informatie over een aantal magnetische eigenschappen (b.v. anisotropie). Dit is 
uitgebreid aan de orde geweest in het vorige hoofdstuk. Daar de Zeemanopsplitsing voor 
elektronen in de orde van 10-23 J is, hebben we te maken met frequenties in het gigahertz 
gebied en wordt er dus gewerkt met microgolven. 

3.2 Het microgolfgedeelte 

Om microgolven goed te kunnen geleiden moeten golfpijpen gebruikt worden. In figuur 3.1 
zijn naast deze golfpijpen drie essentiële elementen van een FMR-opstelling schematisch 
weergegeven. Dit zijn: het klystron, waar de microgolven opgewekt worden, de trilholte, 
waar de absorptie aan het sample plaatsvindt en de kristaldiode die nodig is voor de 
detectie van veranderingen in opvallend microgolfvermogen. 
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Figuur 3.1: Het microgolfdeel van de FMR-opstelling. 

De diverse onderdelen zullen nu uitvoerig besproken worden. Een trilholte wordt ge
bruikt omdat er gemeten wordt aan hele dunne lagen, waardoor het totale volume van 
het magnetisch materiaal zeer klein is (in de orde van 10-14 m3

). De hoge kwaliteitsfactor 
(Q = verhouding opgeslagen energie / gedissipeerde energie) van de trilholte maakt het 
mogelijk om de e.m.-straling te concentreren, waardoor kleine veranderingen in de absorp
tie gemeten kunnen worden. Het gebruik van de trilholte is als volgt. Als de lengte van de 
e.m.-golven overeenstemt met de afmetingen van de trilholte kunnen hier trilllingsmodes 
ontstaan. Door een juiste inkoppeling past in de trilholte precies één mode. Hierdoor 
is het modepatroon goed gedefinieerd en kan het sample zodanig gepositioneerd worden 
dat de amplitude van het hoogfrequente magnetische veld maximaal is. Dit heeft weer 
tot gevolg dat, als er aan de resonantieconditie voldaan is, de absorptie van het sample 
maximaal is. In figuur 3.2 zijn de trilholte en de magneetvelden schematisch weergegeven. 
(Meer informatie over inkoppeling en trilholtes is te vinden in [Poo 67].) 

Als het ferromagnetische preparaat dat in de trilholte (012 mm, lengte 10 mm) ge
bracht wordt te groot is, wordt de trilholte verstoord (het modepatroon verandert en de 
Q-factor wordt lager). Om dit te voorkomen wordt uit het preparaat (4 x 12 mm) een 
stukje gesneden van ongeveer 1 x 1 mm. Dit stukje wordt met een beetje siliconenvet op 
een quartz-staafje "geplakt" en in de trilholte geschoven. Door rotatie van dit staafje kan 
de hoek tussen het aangelegde statische magneetveld en het preparaat gevarieerd worden. 
Zo kan de hoekafhankelijkheid van het FMR-signaal onderzocht worden (rotatiediagram
men). 

De weg die de e.m.-golven afteggen is in figuur 3.1 schematisch weergegeven. De e.m.
go! ven, die door het klystron gegenereerd zijn, gaan gedeeltelijk via de trilholte (ongeveer 
99%) en gedeeltelijk via de referentietak (ongeveer 1%) naar de diode. In de referentietak 
bevindt zich een verzwakker en een faseregeling. Deze laatste wordt zodanig ingesteld dat 
e.m.-golven die via de trilholte de detector bereiken in fase lopen met de golven die via de 
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Figuur 3.2: Inkoppeling van de T E 011 mode in de cylindrische tri/holte. Het sample is 
gepositioneerd daar waar de amplitude van het hoogfrequente magneetveld maximaal is. 

referentietak gaan. Met behulp van de verzwakker kan het vermogen van de microgolven 
die naar de diode gaan geregeld worden. Zoals we direct zullen zien is dit nodig omdat 
de diode slechts in een beperkt vermogensgebied bruikbaar is. 

Het vermogen van de e.m.-golven die via de circulator naar de trilholte gaan, kan 
geregeld worden met verzwakker 1 en met de Iris. De Iris is een metalen plaatje (rond) 
met een klein rechthoekig inkoppelgat, dat aan het einde van de golfpijp loodrecht op 
de voortplantingsrichting van de golven geplaatst wordt. De plaats van dit inkoppelgat 
is niet symmetrisch ten opzichte van de trilholte en door het plaatje te roteren kan de 
inkoppeling geoptimaliseerd worden. 

Het kleine gedeelte van de e.m.-golven die uit de absorptie-trilholte reflecteren, wor
den via de circulator naar de kristaldiode geleid. Deze zet het microgolfvermogen om in· 
gelijkspanning welke verder wordt verwerkt. Bij de omzetting dient rekening gehouden te 
worden met de volgende drie beperkingen [Kal 79). 

• De inefficiency van de diode is groot als het microgolfvermogen klein is (conversie
verliezen). 

• De ruis van de diode neemt toe bij een toenemende diode-stroom. 

• De omzetting van microgolfvermogen in gelijkspanning is slechts m een beperkt 
gebied lineair (diode karakteristiek). 

Deze drie punten zorgen ervoor dat de diode slechts m een beperkt vermogensgebied 
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gebruikt kan worden. Om het microgolfvermogen in dit gebied in te stellen worden ver
zwakkers en een referentietak gebruikt (weergegeven in figuur 3.1). 

Indien het aangelegde magneetveld gelijk is aan het resonantieveld, absorbeert het 
preparaat een deel van het microgolfvermogen en wordt er minder gereflecteerd vermogen 
door de diode gedetecteerd. Door deze verandering verder te verwerken wordt het FMR
signaal verkregen. 

3.3 De magneetsystemen en signaalverwerking 

In figuur 3.4 is een blokschema van de gebruikte FMR-opstelling gegeven. In het bovenste 
gedeelte van deze figuur is het reeds besproken microgolfgedeelte te zien. Verder zijn in 
deze figuur de magneetsystemen en de elementen die nodig zijn voor de signaalverwerking 
weergegeven. Om de signaal-ruis verhouding te verhogen wordt magneetveldmodulatie 
toegepast. Het externe magneetveld wordt gemoduleerd met behulp van modulatiespoel
tjes die op de wand van de trilholte zitten. Bij de 33 GHz-trilholte is een modulatie
frequentie gebruikt van 100 kHz en een amplitude van 10 Oe. Hierdoor wordt niet de 
absorptie zelf, maar de afgeleide van de absorptie naar het veld gemeten (zie figuur 3.3 
[Kal 79]). Om lijnverbreding door modulatie te voorkomen moet de amplitude van de 

B 

(al 

Figuur 3.3: Door magneetveldmodulatie wordt de afgeleide van het FMR-signaal verkregen. 
(a): Amplitude van het modulatieveld is kleiner dan de halve lijnbreedte, (b): amplitude 
is groter dan de halve lijnbreedte waardoor lijnverbreding ontstaat. 

modulatie in ieder geval kleiner zijn dan de lijnbreedte. Over het algemeen wordt een 
modulatie-amplitude gehanteerd die één tiende van de lijnbreedte is. 

Door de modulatie in het magneetveld is ook het microgolfvermogen dat de diode 
bereikt gemoduleerd als er resonantie optreedt. Dit vermogen wordt in de kristaldiode 
omgezet in wisselspanning en via een versterker naar een fase-gevoelige detector (loek
in amplifier) geleid. Daar wordt het referentiesignaal van de oscillator vermenigvuldigd 
met het detector signaal. De fase van de lock-in wordt zodanig ingesteld dat het signaal 
maximaal is. Door de toepassing van deze fase-gevoelige detectie is het mogelijk een groot 
deel van de ruis (o.a. afkomstig van de diode en het klystron) te elimineren. Tenslotte 
wordt het signaal naar een computer (of x-y-schrijver) geleid. 
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Figuur 3.4: Blokschema van een FMR-opstelling met modulatie van het magneetveld. 
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In figuur 3.4 zijn ook de regelcircuits voor het magneetveld en de microgolffrequentie 
weergegeven. Voor een betrouwbare meting dient de frequentie en het vermogen van de 
e.m.-golven constant te zijn. De frequentie wordt gestabiliseerd door na detectie van een 
eventuele verschuiving van de klystronfrequentie, de reflectorspanning van het klystron 
te corrigeren (Automatic Frequency Control). De grootte van het magneetveld wordt 
gecorrigeerd door het veld met een Hall-probe te meten en het resultaat van deze meting 
terug te koppelen aan de voeding van de magneet, zodat een correctie van de stroom door 
de spoelen mogelijk is. 

De oscilloscoop wordt gebruikt om de resonantiefrequentie van de trilholte te vinden. 
Op de x-as staat de klystronfrequentie en op de y-as het diode signaal. Als de klystron
frequentie overeenstemt met de resonantiefrequentie van de trilholte, is op de oscilloscoop 
een absorptie-dip te zien. Door de Iris te roteren kandeinkoppeling verbeterd worden en 
wordt de dip dieper en daarmee de gevoeligheid van de opstelling groter. De breedte van 
de dip op halve hoogte is een maat voor de kwaliteitsfactor van de trilholte. De trilholte 
die gebruikt werd voor de metingen bij 33 GHz (Q-band metingen, figuur 3.2) bleek een 
kwaliteitsfactor te hebben van ongeveer 4000. 

Met deze opstelling is het ook mogelijk om metingen te doen bij X-band (~ 10 GHz). 
Vanzelfsprekend dienen dan de trilholte, de golfpijpen en het klystron vervangen te wor
den. De modulatiespoeltjes bevinden zich in deze situatie niet op de trilholte (figuur 3.4) 
maar op de binnenzijden van de poolschoenen van de magneet. Daar deze modulatie
spoelen verder van het sample afzitten en groter zijn, wordt er in dit geval met een lagere 
frequentie gemoduleerd (275 Hz i.p.v. 100 kHz). 
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Hoofdstuk 4 

Resultaten en discussie 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de FMR-metingen gegeven worden. Er wordt 
aangegeven hoe uit deze metingen de anisotropieconstanten en de sterkte van de koppeling 
bepaald is. Voor details betreffende de bepaling wordt verwezen naar appendix F. Verder 
wordt in deze appendix aandacht besteed aan de nauwkeurigheid, de reproduceerbaarheid 
en de betrouwbaarheid van deze bepalingen. 

Paragraaf 4.2 en 4.3 gaan over de resultaten van anisotropiebepaling van enkele 
lagen en multilagen. De metingen ter bepaling van de koppeling komen in paragraaf 4.4 
aan de orde. 

In 4.2 zullen de resultaten van metingen aan relatief dikke cobalt-, ijzer- en nikkel
lagen gegeven worden. De resultaten van metingen aan Co/Ni- en Co/Cu-multilagen zijn 
weergegeven in paragraaf 4.3. Door het combineren van metingen aan een serie Co/Ni
multilagen met een variabele Ni-dikte en een serie met een variabele Co-dikte, kon de 
oppervlaktebijdrage in de totale anisotropie berekend worden. Bij deze multilagen wer
den ook spingolven gemeten. Hier zal kort op ingegaan worden. De CojCu-multilagen 
hadden een vaste Cu-dikte ( 42 Á) en een variabele Co-dikte. Van deze serie is het reso
nantieveld en de signaalbreedte bepaald als functie van de Co-dikte. 

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk ( 4.4) zullen de metingen ter bepaling van 
de koppeling aan bod komen. Om de koppeling tussen magnetische lagen te onderzoeken 
zijn FMR-metingen verricht aan samples waarbij de ferromagnetische lagen (Co, Ni) ge
scheiden zijn door een niet-magnetische laag (Pt, Cu, Mn of Ru). De volgende systemen 
zijn onderzocht: 

- Co/Pt/Co-trilagen HV opgedampt op glas en op mica substraten 
- Ni+Co/Pt/Co-preparaten HV opgedampt op glas en 

Ni/Co-bilagen UHV opgedampt op glas 
- Co/Cu/Co- en Co/MnjCo-trilagen UHV opgedampt op mica 
- CojRujCo samples HV opgedampt op glas substraten en 

Ni/Ru/Co-trilagen gesputterd op glas. 

§ 4.4.1 

§ 4.4.2 
§ 4.4.3 

§4.4.4 

Alle samples zijn gemaakt op het Philips Nat uurkundig Laboratorium te Eindhoven. 
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UHV-samples (Ultra Hoog Vacuüm) zijnopgedampt bij een druk van 10-9 mbar, de HV
samples (Hoog Vacuüm) bij een druk van 10-7 mbar. De gesputterde samples zijn met 
een argon-sputterklok gemaakt onder een procesdruk van ongeveer 10-3 mbar. 

Alle FMR-metingen in dit hoofdstuk zijn gedaan bij Q-band (33 GHz) met uitzonde
ring van enkele metingen aan Ni+Co/Pt/Co-preparaten die bij X-band (9.4 GHz) gedaan 
ZIJn. 

4.2 Cobalt-, ijzer- en nikkellagen 

De metingen aan de cobalt-, ijzer- en nikkellagen zijn uitgevoerd om de betrouwbaarheid 
van de anisatrapiebepaling met behulp van FMR te controleren. Daar de oppervlakte
anisatrapie bij deze relatief dikke lagen te verwaarlozen is, hebben we alleen te maken 
met de volumebijdrage, welke gelijk is aan de som van de magnetokristallijne anisotropie 
en de anisotropie die het gevolg is van de vorm van het sample en de spanningen in de 
magnetische laag. 

Om de anisotropie te bepalen is het FMR-signaal gemeten bij verschillende hoeken 
tussen het aangelegde magneetveld en het filmvlak. Als voorbeeld is in figuur 4.1 voor een 
cabaltlaag de verschuiving van het FMR-signaal als functie van de hoek weergegeven. De 
getalletjes in de figuur geven de hoek aan tussen het aangelegde veld en de filmnormaal 
(in graden). 

4-1 ...... 
Q) 

4-1 ...... 
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c: 
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c: ...... 

4000 
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60 
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6000 8000 
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10000 12000 14000 16000 18000 20000 
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Figuur 4.1: FNIR-signalen van een glas/400ACo/300AAu sample gemeten bij verschil
lende hoeken (in graden) tussen het aangelegde magneetveld en de filmnormaal. 
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Als we de resonantievelden uitzetten tegen de hoek tussen het magneetveld en het filmvlak 
krijgen we rotatiediagrammen zoals gegeven in figuur 4.2 en 4.3. De getrokken lijn is de 
fit volgens vergelijking 2.17 en 2.18, de cirkels representeren de meetpunten. Uit het 
feit dat de resonantievelden toenemen bij draaiing van het magneetveld van evenwijdig 
naar loodrecht, concluderen we dat de preparaten een in-vlak voorkeursrichting hebben. 
Bij de fitprocedure is, in het algemeen, de g-waarde vast gehouden op de bulkwaarde 
(appendix G). 

De reden hiervoor is gelegen in het feit dat voor cobalt (figuur 4.2) en ijzer de 
resonantievelden in de loodrechte situatie niet bepaald konden worden omdat de magneet 
geen velden kon bereiken die groter waren dan 2 Tesla. Een fit met zowel g als het 
anisotropieveld resulteert dan in niet-fysische uitkomsten. Dit is een gevolg van het feit 
dat g en J-LoHA grofweg hetzelfde effect hebben op het resonantieveld voor veldoriëntaties 
rond de makkelijke richting ( voorkeursrichting) waardoor in het fitproces gen J-LoH A tegen 
elkaar uitgewisseld kunnen worden. Een lagere g-waarde kan bijvoorbeeld gecompenseerd 
worden door een hoger anisotropieveld. Voor nikkel kon het resonantieveld in de moeilijke 
richting wel gemeten worden waardoor hier wel met g gefit kan worden. Hierop komen we 
later terug. 

Om de anisotropieconstanten te berekenen uit de anisotropievelden die uit de fit 
volgen, zijn de waarden voor de verzadigingsmagnetisatie van bulk gebruikt (appendix G). 
De resultaten van de metingen zijn samengevat in tabel 4.1. De K2 waarde die uit de fit 
volgde was zeer klein (enkele procenten van K 1 ). 

san1ple 

glas/ 400ACo/300AAu -1.18 ± 0.05 
glas/ 455 Á Co -1.18 ± 0.05 

glas/1400ÁCo -1.18 ± 0.05 
SiOx/330AFe -1.67 ± 0.08 
SiOx/800ÁFe -1.63 ± 0.08 
SiOx/300ANi -0.119 ± 0.006 
glas/395ÁNi -0.125 ± 0.006 

Tabel 4.1: Anisatrapiewaarden van Co-, Fe- en Ni-lagen. 

De drie Co-lagen gaven dezelfde waarde voor de anisotropie: -1.18 ± 0.05 MJ/m3
. De 

vermanisotropie van cobalt is gelijk aan -~J.LoM? = -1.27 MJ/m3
. De magnetokristallijne 

anisotropie is afhankelijk van de kristalstruktuur. Een hexagonale struktuur ( waarschijn
lijk voor bulk cobalt bij temperaturen beneden de 450 ° [Woh 80]) heeft anisotropiecon
stanten van K 1 = 0.41 MJ /m3 en K 2 = 0.10 MJ /m3 [Chi 64). De som van de vorm- en 
de kristal-auisotropie wordt dan -0.76 MJjm3

. Deze waarde is veellager dan de gemeten 
anisotropie. NMR-experimenten aan overeenkomstige Co-lagen laten zien dat het cobalt 
zich echter grotendeels in de fee-struktuur bevindt met enige hcp-stapelfouten [Gro 1). 
De magnetokristallijne anisotropie is in dit geval K1 = 0.05 MJ/m3 [Lan-Bör, Alp 90) en 
de totale anisotropie wordtnuK = -1.22 MJjm3 . Deze waarde stemt goed overeen met 
de gemeten anisotropieconstante. 
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Figuur 4.2: Resonantievelden van een glas/400ACo/300AAu sample als functie van de 
hoek tussen het aangelegde magneetveld en het filmvlak. De meetpunten zijn weergegeven 
door een bolletje, de lijn is de fit. 
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Figuur 4.3: Resonantievelden van een glas/395ANi sample als functie van de hoek tus
sen het aangelegde magneetveld en het filmvlak. De drie theoretische curves hebben drie 
verschillende g-waarden. De onderste heeft g = 2.21, de middelsteg = 2.16, de bovenste 
g = 2.11. 
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De lijnbreedte van de signalen varieerde als functie van de hoek. Als het magneetveld 
evenwijdig aan het filmvlak aangelegd werd, was de lijnbreedte ongeveer 150 Oe, in de 
loodrechte oriëntatie waren de lijnen breder namelijk ongeveer 500 Oe. De in-vlak lijn
breedte komt redelijk overeen met de lijnbreedte uit de literatuur (Co-wisker, hcp 37 GHz: 
155 Oe, fee 36 GHz: 220 Oe, [Lan-Bör]). 

De gemeten anisotropie van de Fe-lagen was ongeveer 10% lager dan de verwachte waarde 
van -~poM; = -1.84 MJjm3

• (De kristalanisotropie K1 = -0.05 MJ/m3 is te verwaarlo
zen.) Mogelijke oorzaken hiervoor zijn oxidatie van de lagen of strain in de lagen. De 
lijnbreedte varieerde weer als functie van de hoek en lag tussen de 250 en de 800 Oe. Dit 
is duidelijk breder dan de literatuurwaarde van 158 Oe (Fe-wisker 36 GHz [Lan-Bör]). 

Zoals gezegd kan bij Ni-lagen de g-waarde mee gefit worden. Dit was noodzakelijk omdat 
bleek dat het niet mogelijk was om met een vasteg-waarde van 2.21 (de bulkwaarde) de 
meting te fitten over het hele hoekbereik In figuur 4.3 zijn de gemeten resonantievelden 
uitgezet met drie theoretische curves die elk een verschillende g-waarde maar identieke 
anisotropiewaarde hebben. Hieruit volgt een g-waarde van 2.16 ± 0.02 hetgeen om onbe
kende reden duidelijk lager is dan de literatuurwaarde van 2.21. 

De nikkellagen hadden volgens FMR een anisotropie van ongeveer -0.122 MJ/m3 • 

Dit is beduidend lager (17 %) dan de theoretische waarde van -~p0M; =- 0.148 MJ/m3
• 

(Kristalanisotropie K1 = -0.008 MJ/m3 , hetgeen te verwaarlozen is.) Koppelmetingen 
die aan dezelfde twee prepataten gedaan zijn, bevestigen deze lage waarden. Er werd 
gevonden: -0.115 en -0.113 MJ /m3 voor respectievelijk 300 en 395 Á Ni. Blijkbaar wordt 
de anisotropie van deze lagen niet alleen veroorzaakt door de vormanisotropie maar ook 
door strain. Metaallagen die opgedampt worden blijken namelijk vaak opgerekt te zijn. 
Omdat de magnetostrictieconstante van nikkel negatief is, resulteert een oprekking van 
het rooster in een positieve bijdrage in de anisotropie, hetgeen qua teken overeenstemt met 
het verschil tussen de meetresultaten en de theorie. De lijnbreedte van de FMR-signalen 
van nikkel varieerde tussen de 350 en 550 Oe wat te vergelijken is met de literatuurwaarde 
van 550 Oe (Ni-kristal 36 GHz [Lan-Bör]). 

4.3 Co/Ni- en Co/Cu-multilagen 

Co /Ni-multilagen 

Om de verschillende anisotropiebijdragen van Co/Ni-multilagen te bepalen zijn FMR
en VSM-metingen verricht. De VSM-experimenten zijn uitgevoerd aan een serie Co/Ni
multilagen met een variabele Co-dikte en een constante Ni-dikte ( 42 Á). De FMR-metingen 
zijn gedaan aan een serie met een variabele Ni-dikte en een constante Co-dikte (12 Á). 
Voordat de resultaten van deze experimenten gegeven worden zal eerst besproken worden 
hoe de anisotropie in deze multilagen opgebouwd is. 

De anisotropie van een laag is de som van de volumebijdrage (Kv) en de oppervlak
tebijdrage (Ks): K = Kv + 2 Ks/t [Dra 88, Blo 89]. In het geval van de onderzochte 
Co/Ni-multilaag hebben zowel het cobalt als het nikkel een volumeterm en een opper-
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vlakteterm. De totale anisotropie per eenheid van oppervlak van een Co/Ni-bilaag met 
een dikte D = tea + tNi wordt gegeven door: 

J(. D = t /{Co+ t .J(Ni + 2J(Co + 2 /{Ni Co v N, v s s ( 4.1) 

waarbij de eerste twee termen de volumebijdragen in rekening brengen. Verder is K~o 
de interface-anisotropie van de cobalt interface laag en K~i de anisotropie van de nikkel 
interface laag. 

Uitzetten van de K·D-waarden tegen tea gevonden uit VSM-metingen aan de serie 
met variabele Co-dikte en constante Ni-dikte, levert dus als helling K~o en als asafsnijding 
2K~o + 2K~i + tNiK~i. Dit is gedaan in figuur 4.4. 
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Figuur 4.4: De resultaten van de anisotropiebepaling met behulp van de VSM voor een 
serie Co/Ni-multilagen met variabele Co-dikte. Uitgezet is de totale anisotropie van de 
multilaag als functie van de Co-dikte. De helling van de lijn levert l\.~0 • 

Uitzetten van K·D tegen tNi voor de serie met een variabele Ni-dikte en een constante Co
dikte (FMR-metingen) levert als helling K~i en als asafsnijding 2K~o + 2K~i + tc0K~0 • 
Zie figuur 4.5. Uit een combinatie van deze resultaten kan de totale effectieve waarde 
K~o/Ni = K~o + K~i voor de oppervlakte-anisotropie bepaald worden. Het is niet mogelijk 
om de Co- en de Ni-interfacebijdrage van elkaar te scheiden. 

Uit de metingen aan een serie met een variabele Ni-dikte (FMR-metingen) volgt een 
K~i van -0.11 ± 0.01 MJ/m3 (negatieve K betekent in-vlak voorkeursrichting) en een 
asafsnijding van -0.95 ± 0.04 mJ /m2

. De experimenten met een variabie Co-dikte leveren 
een I\.~0 op van -0.93±0.03 MJ/m3 en een asafsnijding van -0.24±0.05 mJ/m2

• Combi
natie van deze resultaten levert de oppervlakte-anisotropie: K~o/Ni = 0.1 ± 0.1 mJ /m2 

hetgeen overeenkomt met metingen van Luykx [Luy 88]. 
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Het verschil tussen de theoretische waarde van K = -1.22 MJ jm3 (zie paragraaf 4.2) en ' 
de gemeten volume-anisotropie K~o van -0.93 ± 0.05 MJ /m3 kan niet verklaard worden 
door strain. Strain zou namelijk resulteren in een negatieve bijdrage in de anisotropie. 
Een andere mogelijke verklaring voor het verschil tussen theoretische en gemeten waarde 
zijn hcp-stapelfouten in de struktuur. Volgens NMR-experimenten is dit echter onwaar
schijnlijk aangezien de spectra, gemeten aan dezelfde preparaten, laten zien dat cobalt 
zich in de fee fase bevindt [Gro 2]. 

In figuur4.6 is het FMR-signaal van 25x(l2ÁCo + lOOÁNi) gegeven. Bij deze meting werd 
het magneetveld loodrecht op het filmvlak aangelegd. Behalve de uniforme mode treden 
er ook spingolven op die resulteren in extra resonanties. Het optreden van deze spingolven 
is een gevolg van het feit dat de momenten aan het oppervlak een ander anisotropieveld 
voelen dan de momenten in de film. 

Onder de aannamen dat de momenten aan de twee oppervlakken van de film vast- \ 
gepind worden en dat in de film spingolven optreden met een golflengte van À = 2D jp \ 
(D = dikte van de film, p orde van de spingolf) kan afgeleid worden dat er resonanties ten I 
gevolge van spingolven optreden bij resonantievelden die voldoen aan J.loHr = J.loHunif-cp2 Ir\ 
met c = 2A7r2 j(MsD 2

) en A gelijk aan de exchangeconstante [Soo 65]. Deze relatie is af
geleid voor een film met homogene eigenschappen (A en J.loNfs uniform). Als we deze 
relatie toch toepassen op onze multilagen en als we de resonantievelden van de spingolvvn 
uitzetten tegen p2 (zie figuur 4.7) kunnen we de exchangeconstante bepalen. Voor de 
25x(l2ÁCo + 60ÁNi~ multi~aag volgde hieruit: A = (7.4 ± 0.1) 10-11 Jf(llîen voor de 
25x(12ÁCo + lOOÁN1) multilaag volgde A= (7.7 ± 0.2) 10-11 Jjm. , l , 

·tw1
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Figuur 4.6: FMR-signaal van een 25x{12ACo + lOOANi) multilaag. Behalve de uniforme 
mode zijn er ook resonanties ten gevolge van spingolven te zien. Het magneetveld is 
loodrecht op het filmvlak aangelegd. 
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Figuur 4.7: Resonantievelden als functie van de orde p in het kwadraat voor twee Co/Ni
multilagen. De cirkels representeren de meetpunten van de 12ACo/lOOANi-multilaag, de 
vierkantjes zijn de meetpunten van de 12ACo/60ANi-multilaag. De lijnen zijn de kleinste 
kwadraten aanpassingen van J-LoHr = J-LoHunif - cp2 aan de meetpunten. 
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Als we dit vergelijken met de bulkexchangeconstanten van cabalt (1.3 10-11 J /m) en 
nikkel (0.75 10-11 Jfm) zien we dat deze waarden ongeveer gelijk zijn aan de koppelings
canstante van nikkel. Dit komt overeen met hetgeen we intuïtief verwachten: een waarde 
voor de exchangeconstante tussen die van bulk cabalt en bulk nikkel die echter dichter bij 
de Ni-waarde ligt daar er in de preparaten meer nikkel zit dan cobalt. 

Co/Cu-multilagen 

De Co/Cu-multilagen hadden een constante Cu-dikte van 42 A. De Co-dikte varieerde 
tussen de 8 en 400 A. In figuur 4.8 zijn de gemeten resonantievelden uitgezet als functie 
van de Co-dikte. Het magneetveld werd hierbij in-vlak aangelegd. 
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Figuur 4.8: Resonantievelden als functie van de Co-dikte voor Co/Cu-multilagen. 

In de figuur is te zien dat de resonantievelden sterk afnemen bij toenemende Co-dikte. 
Dit wordt toegeschreven aan de relatieve afname van de invloed van de oppervlakte
auisotropie bij toenemende Co-dikte (K = Kv + 2K 8 /t ). In figuur 4.9 is de totale ani
satrapie, bepaald uit deze resonantievelden met behulp van vergelijking 2.18, vermenig
vuldigd met de Co-dikte uitgezet tegen de Co-dikte. Kleinste kwadraten aanpassing van 
K = Kv + 2Ks/t aan deze data levert een Kv van -1.2 ± 0.1 MJ /m3 en een Ks van 
0.1 ± 0.3 mJ /m2 • De volume-auisotropie stemt goed overeen met de theoretische waarde 
van -1.22 MJ/m3

. Dit in tegenstelling tot de K~o die volgde uit metingen aan Co/Ni
multilagen. Daar werd namelijk een lagere Kv gevonden (-0.93 MJ/m3

). De waarden 
voor de volume- en oppervlakte-auisotropie komen overeen met waarden uit de literatuur 
([Eng 88]: Ks = 0.0 ± 0.2 mJ/m2 en K~o = -1.2 MJ/m3

, [Lam 89]: Ks = 0.5 ± 0.2 mJ/m2 

en K~o = -0.98 MJ /m3
). 
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Figuur 4.9: De anisatrapie van Co/Cu-multilagen als functie van de Co-dikte. 
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Figuur 4.10: Lijnbreedte van de FMR-signalen van Co/Cu-multilagen als functie van de 
Co-dikte. 
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In figuur 4.10 is de lijnbreedte uitgezet als functie van de Co-dikte. We zien dat als 
de Co-dikte afneemt, de lijnbreedte sterk toeneemt. De lijnbreedte bij dikke Co-lagen 
(b.v. 400 Á) stemt overeen met de lijnbreedte van bulk cobalt (paragraaf 4.2). De 
toename van de lijnbreedte bij kleinere Co-diktes kan mogelijk verklaard worden door 
de ruwheid van de Co/Cu-interfaces. Als de de interfaces niet perfect vlak zijn maar 
stappen vertonen ontstaat er namelijk een afwijking van de dunne filmgeometrie waardoor 
het anisatrapieveld niet homogeen is [Bru 88]. Uit NMR-metingen is gebleken dat de 
interfaces inderdaad stappen vertonen [Gro 1]. 

4.4 Koppeling tussen ferromagnetische lagen 

In paragraaf 2.3 is de invloed van koppeling tussen twee ferromagnetisch lagen op de 
FMR-signalen uitgebreid aan de orde geweest. Om de koppelingssterkte experimenteel 
te bepalen zijn metingen verricht aan trilagen waarbij de dikte van de niet-magnetische 
tussenlaag gevarieerd is. Ten einde de grootte van de koppeling te bepalen is het nood
zakelijk dat de twee magnetische lagen verschillende magnetische eigenschappen hebben 
(dit is in hoofdstuk 2 al aan de orde geweest). Deze verschillen zijn te bereiken door of de 
twee magnetische lagen niet even dik te maken, waardoor de invloed van de oppervlakte
anisatrapie voor de twee lagen verschillend is, of door twee materialen te nemen met een 
verschillende verzadigingsmagnetisatie waardoor de vormanisatrapie van de twee lagen 
verschillend is. 

De koppelingssterkte kan nu bepaald worden door de verschuivingen van de reso
nantievelden ten opzichte van de ontkoppelde situatie te meten (zie paragraaf 2.2). De 
posities van de twee resonantievelden in de ontkoppelde situatie kunnen op twee manieren 
gemeten worden. Ten eerste kunnen de posities bepaald worden uit metingen aan trilagen, 
waarbij de dikte van de niet-magnetische tussenlaag zo groot is dat de twee magnetische 
lagen ontkoppeld zijn. Een andere manier is het maken van preparaten met slechts één 
magnetische laag. De dikte van deze laag en de basis- en afdeklaag worden identiek ge
kozen aan de situatie in de trilaag. Uit de metingen volgt dat deze twee methoden niet 
hetzelfde opleveren. Hierop zal in paragraaf 4.4.2 nader ingegaan worden. 

Bij alle metingen waarvan in deze paragraaf de resultaten gegeven worden, is het 
magneetveld in het filmvlak aangelegd. 

4.4.1 Co /Pt /Co-trilagen 

Van de Co/x Pt/Co-trilagen zijn 4 verschillende series gegroeid: 50ÁCojx Pt/20ÁCo op 
mica en op glas substraten en 50ÁCojx Pt/30ACo op mica en op glas substraten. DePt
tussenlaagdikte (x) varieerde tussen 4 en 100 A. De preparaten zijn onder hoog vacuüm 
opgedampt met een snelheid van ongeveer 1 Ajs. Hierbij roteerde de preparaten zodat 
de opdamping zo homogeen mogelijk was. Om een (111)-textuur te bevorderen is een 
basislaag van 300 Á Pt aangebracht. Ter bescherming van de bovenste Co-laag tegen 
oxidatie is het geheel steeds afgedekt met een 300 A platina laag. Door het verschil in 
dikte van de cabaltlagen is de bijdrage van de CojPt oppervlakte-anisotropie verschillend, 
waardoor de anisotropie van de twee Co-lagen niet hetzelfde zal zijn. In de ontkoppelde 
situatie verwachten we dus twee resonanties. 
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In figuur 4.11 is een karakteristiek voorbeeld gegeven van de FMR-signalen van prepara
ten uit deze serie gemeten bij 33.6 GHz. In deze figuur is te zien dat voor relatief dikke 
tussenlagen er inderdaad twee resonantiesignalen optreden. Verder merken we op dat deze 
signalen naar lagere velden verschuiven als de Pt-dikte kleiner wordt en dat de verschui
vingen gepaard gaan met veranderingen in de relatieve intensiteiten. De intensiteit van 
het signaal met het hoogste resonantieveld neemt toe bij kleiner wordende Pt-dikte, de 
intensiteit van het signaal met het lagere resonantieveld neemt af. 

Er dient opgemerkt te worden dat de absolute intensiteiten van preparaten met een 
verschillende Pt-dikte niet met elkaar vergeleken mogen worden. De samples waren na
melijk niet allemaal even groot en de FMR-opstelling werd telkens opnieuw afgeregeld 
waardoor het mogelijk is dat voor verschillende preparaten een verschillende versterkings
factor gebruikt is. 

micaf50ÁCofxPt/30ÁCo 

5600 6300 7000 7700 8400 9100 9800 10500 
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Figuur 4.11: FMR-signalen van preparaten uit de mica/SOACo/x Ptj30ACo serie bij 
33.6 GHz. Tijdens de metingen werd het magneetveld evenwijdig aan het filmvlak aange
legd. De Pt-tussenlaagdikte is gegeven in A. 

Uit het feit dat bij afnemende Pt-dikte de resonantievelden steeds lager worden en dat 
de intensiteit van het signaal met het hoogste resonantieveld hierbij relatief toeneemt ten 
opzichte van de ontkoppelde situatie concluderen we dat de twee Co-lagen ferromagnetisch 
gekoppeld zijn voor alle Pt-diktes. Daar de resonantievelden monotoon afnemen kan er 
geen oscillerende koppeling aanwezig zijn. 

Het hierboven geschetste verloop van de resonantievelden en de intensiteiten geldt 
ook voor de andere drie Co/x Pt/Co-trilaag series. In figuur 4.12 zijn de resonantievelden 
van glas/50ÁCo/x Pt/20ÁCo gegeven als functie van de Pt-dikte. 
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Figuur 4.12: Resonantievelden als functie van de Pt-tussenlaagdikte van preparaten uit 
de glas/SOÁCo/x Pt/20ÁCo serie gemeten bij 33.5 GHz. Tijdens de metingen werd het 
magneetveld evenwijdig aan het filmvlak aangelegd. De lijn is getekend om het oog te 
geleiden. 

De bolletjes representeren de resonantievelden van de trilagen, de vierkantjes zijn de 
resonantievelden van de enkele lagen. De lijn is getekend om het verloop te verduidelijken. 
De hogere resonantievelden behoren bij de akoestische mode, de lagere bij de optische 
mode. 

Voor dunne Ft-tussenlagen (dunner dan 20 Á) meten we nog slechts één signaal. In 
deze situatie is de optische mode niet meer te zien. Dit kan veroorzaakt worden door de 
sterke afname van de amplitude van de optische mode bij sterke koppeling (zie figuur 2.9) 
of doordat het resonantieveld negatief wordt (zie figuur 2.7). 

Om nu de afhankelijkheid van de resonantievelden vandePt-dikte om te zetten in de 
afhankelijkheid tussen de koppelingssterkte en de Pt-dikte, gebruiken we de theorie voor 
gekoppelde lagen van hoofdstuk 2. De anisotropievelden die nodig zijn om de theoretische 
curves te berekenen worden bepaald uit hoekafhankelijke metingen aan de enkele lagen: 
20, 30 en 50 Á Co en uit de resonantievelden van de trilagen met een grote tussenlaagdikte. 
De getrokken lijnen in figuur 4.13 zijn de theoretische curves van de resonantievelden als 
functie van de koppelingssterkte voor de glas/50ÁCo/x Pt/20ÁCo-trilagen. Deze lijnen 
zijn berekend volgens vergelijking 2.41. De gemeten resonantievelden zijn gegeven via de 
volgende symbolen: de resonantievelden van de trilagen zijn weergegeven door een bolletje, 
die van de enkele lagen door een vierkantje. De horizontale positie van de meetpunten 
werd gevonden door van een preparaat met een bepaaldePt-dikte het akoestisch en optisch 
resonantieveld te nemen en deze zodanig in de figuur te schuiven dat de overeenkomst met 
de berekende curve optimaal was. 

Daar voor de preparaten met een dunne Pt-tussenlaagdikte slechts één signaal ge
meten was, kon deze methode hier niet toegepast worden. De horizontale positie van 
deze punten is willekeurig gekozen. Deze data kunnen alleen gebruikt worden om de 
limietsituatie van zeer sterke koppeling te verifiëren. Hier komen we later op terug. 
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Figuur 4.13: Theoretische curves van de resonantievelden als functie van de koppelings
sterkte en de experimentele waarden voor glasj50ACojx Ptj20ACo-trilagen. De getrokken 
lijnen zijn theoretische curves, de symbolen zijn de meetpunten. 

De waarden van de koppeling die uit figuur 4.13 volgen, zijn in figuur 4.14 uitgezet als 
functie van de Pt-dikte. In deze figuur is te zien dat de koppeling ferromagnetisch is, 
niet oscilleerd en exponentieel afneemt voor toenemende Pt-diktes. Als we de data van 
deze serie fitten met J = J 0 exp(-tptfr), dan volgt daaruit: J 0 = 1.8 ± 0.2 mJ/m2 en 
T = 11 ± 1 A. 

De waarde voor J 0 (koppelingssterkte tussen de twee Co-lagen voor tpt = 0) blijkt 
veel kleiner te zijn dan de koppeling in bulk cobalt (64 mJ/m2

, appendix H). Dit verschil 
kan mogelijk veroorzaakt worden door interdiffusie (co balt en platina lossen goed in el
kaar op). Bij ELS-experimenten aan Fe/ Ag-multilagen is ook een sterke reductie van J 0 

gevonden (Grü]. Fe en Ag vormen echter geen legering. 

In figuur 4.15 zijn de resultaten van drie van de vier series gegeven. De resultaten van de 
serie mica/50ACo/x Pt/30ACo zijn niet in deze figuur opgenomen. Van deze serie kon 
slechts voor drie samples de koppelingssterkte bepaald worden. Bovendien gaf het prepa
raat met 23 A Pt en het preparaat met 27 Á Pt dezelfde koppelingssterkte (0.23 mJ /m2). 

Het verloop van de koppeling als functie van de Pt-dikte is voor alle series hetzelfde. De 
invloed van een ander substraat (glas of mica) en de invloed van een andere dikte van de 
tweede magnetische laag (20 A of 30 A Co) op de koppelingssterkte is blijkbaar klein. 

We komen nu terug op de metingen aan de glas/50ACo/x Pt/30ÁCo samples. In fi
guur 4.13 is te zien dat de resonantievelden van preparaten met kleine Pt-diktes syste
matisch lager liggen dan de limiet voor sterke koppeling die door het model voorspeld 
wordt. Waarschijnlijk is de aanname, dat de anisotropie van de twee magnetische lagen 
onafhankelijk is van de dikte van de Ft-tussenlaag, niet gerechtvaardigd. 
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Figuur 4.14: Koppelingssterkte als functie van dePt-dikte voor glas/50ACo/x Ptj20ACo
trilagen. 

0.4 

x g/50/x/20 

0 m/50/x/20 

0.3 t:. g/50/x/30 ...... 
N 
E 

........ 
"'") 

E 
0.2 

.r::. 
u 
)( 

Gl 
"'") 

0.1 

0.0~--~--~---J----L---~---L--~~~ 

10 20 40 50 

Figuur 4.15: /( oppelingssterkte als functie van de Pt-dikte voor Co/x PtjCo-trilagen. 

48 



Dit wordt bevestigd in de literatuur door Lin et al. [Lin 91] en den Broeder et al. [Bro 91]. 
Zij hebben namelijk de Pt-dikte-afbankelijkheid van de anisatrapie van Co/Pt-multilagen 
onderzocht en gevonden dat voor dunnePt-lagen (t < 10 A) de anisatrapie sterker in-vlak 
wordt, hetgeen overeenstemt met het feit dat de meetpunten voor kleine Ft-diktes onder 
de akoestische curve liggen. 

De Pt-dikte-afbankelijkheid van de anisotropie heeft natuurlijk invloed op de bepa
ling van de koppelingssterkte. Om de grootte van dit effect in te schatten varieëren we 
het anisatrapieveld van de 20 A Co laag zodanig dat de data van de dunne Pt-lagen nu 
wel overeenstemmen met de theoretische limiet van zeer sterke koppeling. De koppelings
waarden die verkregen worden met deze nieuwe curves zijn ongeveer 15 % lager dan de 
oorspronkelijke. We kunnen deze afwijking beschouwen als de fout in de bepaling van de 
koppelingssterkte. (De foutenbalken in figuur 4.15 zijn op deze manier bepaald.) 

Behalve deze fout is er nog een systematische fout gemaakt bij de interpretatie van 
de metingen. De dikte van de 50 A Co-laag is namelijk groter is dan de exchangelengte 
(appendix A) waardoor de intralaagkoppeling in principe in rekening gebracht moet wor
den. Verdere complicaties die optreden bij de interpretatie zijn de onbekende invloed van 
interdiffusie tussen cobalt en platina aan de interfaces en van polarisatie van het platina 
aan de interfaces op de koppeling. 

Opvallend is dat de koppeling niet oscilleert maar continu afneemt als functie van de 
Pt-dikte. Magnetisatiemetingen aan combinaties van 3d magnetische elementen met 3d, 
4d en 5d niet-magnetische metalen leverde namelijk voor al deze combinaties een kop
peling op die oscilleerde tussen ferromagnetisch en antiferromagnetisch. Uitzonderingen 
hierop vormden Pd, Pt, Ag en Au die geen antiferromagnetische koppeling vertoonden 
[Par 91]. Onze metingen komen hiermee dus overeen. 

Een zelfde steile afname van de koppelingssterkte als functie van de Pt-dikte is ge
vonden door Murayama et al. [Mur 91] met behulp van Brillouin Light Scattering aan 
Co/Pt-multilagen. De koppeling bleek ook hier ferromagnetisch en niet oscillerend te 
zijn. De sterkte van de koppeling die gevonden werd was echter veel groter (± 15 maal). 
Bepaald werd dat voor Ft-diktes groter dan 30 Á de koppeling afwezig was. 
Koppeling in CojPt-multilagen is ook gevonden door Zhang et al. [Zha 91]. Daar werd 
gevonden dat er zeker koppeling optrad tot 18 A Pt. Preparaten met een groterePt-dikte 
werden niet gemeten. Numerieke waarden werden hier echter niet gegeven. 

Om te onderzoeken of er pinholes door het platina waren (de twee Co-lagen zijn dan 
in direct contact met elkaar) die verantwoordelijk kunnen zijn voor ferromagnetische kop
peling, zijn er TEM-opnamen gemaakt. Op de foto's waren de magnetische lagen niet 
duidelijk te onderscheiden waardoor over de aanwezigheid van pinholes niets gezegd kon 
worden. 
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4.4.2 Ni+Co/PtjCo-preparaten en Ni/Co-bilagen 

De 200ÁNi+10ÁCo/x Pt/100ÁCo preparaten werden opgedampt onder dezelfde condities 
als de Cojx Pt/Co-trilagen. Als basis- en afdeklaag werd weer 300 A Pt gebruikt. Het 
substraat was glas. De Ft-dikte varieerde tussen 0 en 50 A. Bij deze preparaten is nikkel 
gebruikt om zijn 3 maal zo lage J-LoMs waarde (0.61 T) ten opzichte van cabalt (1.79 T). De 
9 maal zo lage vermanisotropie zorgt voor een voldoende groot verschil in anisatrapieveld 
tussen de Co-laag en de Ni-houdende laag. De dunne Co-laag is toegevoegd zodat de 
Co/Co-koppeling onderzocht kon worden. Deze laag is dun gehouden om te voorkomen 
dat de bijdrage van het cabalt tot het gemiddelde anisatrapieveld te groot wordt, waardoor 
de resonanties weer te dicht bij elkaar zouden komen te liggen. Van cobalt, dat direct 
gedeponeerd is op nikkel, wordt namelijk verwacht dat het sterk gekoppeld wordt aan 
nikkel waardoor er effectief één laag ontstaat met de gemiddelde eigenschappen. 

In figuur 4.16 zijn enkele FMR-signalen van deze serie gegeven, in figuur 4.17 zijn 
de gemeten resonantievelden als functie van de Pt-dikte voor alle samples weergegeven. 
De metingen zijn uitgevoerd bij een frequentie van 33.6 GHz. 
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Figuur 4.16: FMR-signalen van 200ANi+10ACo/x Pt/lOOACo-preparaten bij 33.6 GHz 
voor ve7'schillende Pt-tussenlaagdiktes (in A). 

In figuur 4.1 7 is te zien dat het resonantieveld van de enkele laag van 1 00 A Co niet over
eenkomt met het lage resonantieveld van de ontkoppelde trilaag (50 A Ft-tussenlaag). 
Het resonantieveld van de 200ANi+ll0ACo-laag komt wel overeen met het hoge reso
nantieveld van de ontkoppelde trilaag. Deze afwijkingen tussen de resonantievelden van 
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de enkele lagen en de ontkoppelde trilagen zijn ook gevonden voor andere series (zie bij
voorbeeld figuur 4.12). Gebleken is dat het resonantieveld van de onderste magnetische 
laag van de trilaag wel overeen komt met het resonantieveld van een "identieke" enkele 
laag, maar dat het resonantieveld van de bovenste magnetische laag groter is dan het 
resonantieveld van een zelfde enkele laag. Dit verschil kan mogelijk veroorzaakt worden 
doordat de bovenste magnetische laag in de trilagen een andere struktuur heeft. 
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Figuur 4.17: Resonantievelden van Ni+ Co/x Pt/Co-preparaten als functie van dePt-dikte 
bij 33.6 G Hz. De getrokken lijnen maken het verloop duidelijker. 

In de figuren 4.16 en 4.17 is een zelfde verloop van de resonantievelden te zien als in 
het geval van de Co/x Pt/Co-trilagen: de resonantievelden verschuiven naar lagere vel
den voor afnemende Pt-dikte en de relatieve intensiteit van het signaal met het hogere 
resonantieveld neemt hierbij toe. Beide veranderingen duiden op een ferromagnetische 
koppeling. 

Opvallend is dat zelfs voor 0 A Pt er twee signalen gemeten zijn. In het geval van 
0 A Pt hebben we een sample van 200ANi+110ACo. Als we aannemen dat de Ni/Co
koppeling sterk is (vergelijkbaar met de waarde van bulkkoppeling) en dat de richtingen 
van demagnetisatiesin de lagen uniform zijn kan slechts één signaal gemeten worden. De 
positie van het resonantieveld van dit signaal moet dan overeenkomen met de gemiddelde 
magnetische eigenschappen van de twee lagen. Uit het feit dat we wel twee resonanties 
gemeten hebben volgt dat minstens één van de aannamen niet geldig is. 

Als de richtingen van de magnetisaties niet uniform zijn in de lagen (dit is goed 
mogelijk daar de dikte van de lagen beduidend groter is dan de exchangelengte) kunnen 
er spingolven optreden die resulteren in extra resonanties. Als we de afstand van de 
eerste spingolf mode tot de uniforme mode afschatten met de meest eenvoudige formules, 
dan blijkt dat deze afstand in de zelfde orde is als de afstand gevonden tussen de twee 
signalen in het 200ANi+llOACo-preparaat. Het is dus mogelijk dat het tweede signaal 
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een spingolf mode is en in dat geval mag de term die de intralaagkoppeling verdisconteert 
niet verwaarloosd worden en is het eenvoudige model van hoofdstuk 2 niet meer geldig. 

Als we aannemen dat de Ni/Co-koppeling zwak is en dat het hogere resonantieveld 
de akoestische mode is en het lagere de optische mode, dan kunnen we de koppelings
sterkte tussen de cobalt- en de nikkellaag bepalen met het model van twee gekoppelde 
lagen zoals besproken in paragraaf 2.3. Het resultaat, volgend uit de posities van het 
200ANi+llOACo-preparaat is: J = 0.93 ± 0.02 mJ/m2

• Dit is zéér laag als we dit 
vergelijken met de koppeling in bulk co balt (64 mJ /m2 zie appendix H) en bulk nikkel 
(37 mJ/m2

). Als we deze lage koppelingswaarde accepteren moeten we de theorie uit
breiden om de koppelingssterkte van de samples met een Pt-tussenlaag te bepalen. Het 
model van paragraaf 2.3, twee gekoppelde magnetische lagen, moet uitgebreid worden 
tot een model van drie gekoppelde lagen. In plaats van slechts één koppelingsparameter 
hebben we nu te maken met twee koppelingsparameters. Eén tussen de 200 A Ni-laag 
en de 10 ACo-laag (JNico) en één tussen de 10 A Co- en de 100 A Co-laag (JPt)· Bij 
dit nieuwe model nemen we aan dat JNiCo constant is voor alle preparaten. Jpt hangt 
natuurlijk af van de Pt-tussenlaagdikte. 

Om J NiCo te bepalen gebruiken we een sample waarvan we J Pt kennen: het sample met 
0 A Pt. De Jprwaarde is in dit geval namelijk gelijk aan de koppelingssterkte van bulk 
co balt. We berekenen nu eerst de theoretische resonantievelden als functie van J NiCo 
waarbij we voor J Pt de bulk co balt waarde nemen. Door de data van 0 A Pt in deze 
figuur te schuiven verkrijgen we J Nico: 0.98 ± 0.02 mJ /m2

• Dit komt redelijk overeen 
met de eerdere bilaagberekening ( 0.93 mJ / m2

). Met deze vaste J Ni Co berekenen we nu 
de resonantievelden als functie van JPt· Uit deze curves kunnen de Jprwaarden van de 
overige preparaten bepaald worden door de gebruikelijke horizontale verschuiving van de 
resonantievelden naar de posities van optimale overeenkomst met de berekende curves. 
De resultaten zijn weergegeven in figuur 4.18. De preparaten met 35 en 50 A Pt vertonen 
geen koppeling. De horizontale positie van deze preparaten zijn willekeurig gekozen bij 
zeer kleine koppeling. 

De koppelingswaarden als functie vandePt-dikte die hieruit volgen zijn weergegeven 
in figuur 4.19. Als we de data van deze figuur fitten met Jpt = J 0 exp(-tptfr), krijgen we: 
J 0 = 16 mJ/m2 en r = 4.8 A. 

In figuur 4.18 is te zien dat de resonanties van de akoestische mode bij dunne Pt
tussenlagen onder de theoretische curve liggen. Bij tpt = 0 is dat logisch daar in dit geval 
er geen Co/Pt-interface is en dus ook geen oppervlakte-anisotropie bijdrage. Het verschil 
tussen de J 0-waarde en de waarde voor bulkkoppeling van cobalt en de afwijkingen van 
de hoge resonantievelden bij kleine Pt-diktes van de limiet van zeer sterke koppeling is 
analoog aan de resultaten van Co/x Pt/Co-trilagen. 

De Ni+Co/x Pt/Co-serie is ook onderzocht bij 9.4 GHz. In figuur 4.20 zijn de geme
ten resonantievelden gegeven als functie van de Pt-dikte. Een vergelijking tussen de 
theorie en de metingen is gemaakt in figuur 4.21. De lijnen in deze figuur zijn berekend 
met dezelfde magnetische parameters als bij 33.6 GHz. De preparaten met 35 en 50 A Pt 
bleken weer ontkoppeld te zijn. 
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Figuur 4.18: Theoretische curves (lijnen} van de resonantievelden als functie van de 
Pt-dikte en de experimentele waarden (bolletjes) voor Ni+CojxPtjCo-preparaten bij 
33.6 GHz. 
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Erratum 

Afstudeerverslag Erwin van Alphen 

Figuur 4.17 (blz 51) en figuur 4.18 (blz 53) dienen verwisseld te worden. 
De onderschriften moeten blijven staan. 

Het onderschrift van figuur 4.18 moet worden: 
Theoretische curves (lijnen) van de resonantievelden als functie van de koppelingssterkte 
en de experimentele waarden (bolletjes) voor Ni+CojxPtjCo-preparaten bij 33.6 GHz. 
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Figuur 4.20: Resonantievelden van Ni+Cojx Ft/Co-preparaten bij de verschillende Ft
tussenlaagdiktes. De metingen zijn uitgevoerd bij 9.40 GHz. De lijnen zijn getekend om 
het verloop te verduidelijken. 
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Figuur 4.21: Theoretische curves van de resonantievelden (lijnen) en de metingen (bolle
tjes) van Ni+Cojx Ft/Co-preparaten bij 9.40 GHz. 
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Vanaf 16 A Pt werd er slechts één signaal gemeten zodat voor samples met een Pt-dikte 
kleiner dan 16 A de koppelingssterkte niet bepaald kon worden en de horizontale positie 
in figuur 4.21 willekeurig is. Het feit dat de optische tak al voor zwakke koppelingen 
naar negatieve velden gaat is een nadeel van FMR-experimenten bij lage frequenties. Het 
sample met 20 A Pt leverde een koppelingssterkte op van 0.19 ± 0.03 mJ/m2 • Dit komt 
goed overeen met de koppelingswaarde van dit sample bij 33.6 GHz: 0.22 ± 0.03 mJ /m2 • 

De koppeling is echter ook hier weer veel zwakker dan de koppeling tussen twee Co-lagen 
over een Pt-laag van 20 A gevonden door Murayama et al. [Mur 91]. Daar werd namelijk 
een koppelingssterkte gemeten van ongeveer 6 mJ /m2• 

Bij de meting aan het preparaat 200ANi/10ACo werd één resonantie gevonden terwijl 
bij 200ANi/llOACo twee resonanties gemeten werden. Om de overgang tussen deze twee 
situaties te onderzoeken is een serie preparaten van glas/200AAu/200ANi +x Co/50AAu 
gegroeid. De Co-dikte varieerde tussen de 0 en 160 A. De preparaten werden UHV opge
dampt bij kamertemperatuur met een opdampsnelheid van 0.3 A/s. De resultaten van de 
metingen zijn gegeven in figuur 4.22. Bij de preparaten met 0, 10 en 30 A Co kon alleen 
het resonantieveld van nikkel gemeten worden. 
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Figuur 4.22: Resonantievelden van de NijCo-bilagen. De lijnen zijn berekeningen. 

De lijnen in figuur 4.22 zijn berekend met J Ni Co = -0.98 mJ / m2
, poH Al = 0.66 T, 

p0 HA 2 = 1.32 T en K~o/Au = 0.8 mJ /m2
• Uit de figuur volgt dat het verloop van de 

metingen redelijk beschreven wordt door de eenvoudige bilaagtheorie uit hoofdstuk 2. 
Zoals we verwachten neemt het resonantieveld van de optische mode sterk af als de laag
dikte afneemt. Voor zwakke koppeling is de verschuiving namelijk evenredig met 2J /(tMs) 
(zie formule 2.41). 

Daar de dikte van de film groter is dan de exchangelengte, is de veronderstelling dat 
de richtingen van de magnetisaties in de lagen uniform zijn waarschijnlijk niet gerecht
vaardigd en dienen we de intralaagkoppeling en de Maxwell vergelijkingen in de theorie 
op te nemen om een betere overeenstemming met de metingen te verkrijgen. 
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4.4.3 Co/Cu/Co- en Co/Mn/Co-trilagen 

De series 30ACo/x Cu/50ACo en 30ACo/x Mn/50ACo werden opgedampt onder UHV
condities op mica substraten. De dikte van de koper en mangaan tussenlagen varieerde 
tussen de 2 en 50 A. De opdampsnelheid van het cobalt was 0.3 A/s, de opdampsnelheid 
van het mangaan en koper 0.2 A/s. De preparaten werden gemaakt bij kamertemperatuur. 
De basislaag van beide series was 200 A Au. Au werd gebruikt omdat Co/ Au-interfaces een 
grote oppervlakte-anisotropie hebben (orde 0.8 mJ /m2). Combinatie van deze oppevlakte
anisotropie met de dunste Co-laag (30 A) zorgt ervoor dat de twee signalen voldoende 
ver uit elkaar liggen. De bovenste cabaltlagen van de Co/Cu/Co-trilagen waren afgedekt 
met 50 A Cu, bij de mangaantrilagen was de afdeklaag 50 A Mn. 

De preparaten werden niet zoals bij Co/x Pt/Co en Ni+Co/x Pt/Co één voor één 
gemaakt maar met acht stuks tegelijk. Eerst werd de basislaag en de eerste magneti
sche laag voor acht samples tegelijkertijd opgedampt. Daarna werd een masker met één 
opening over de preparaten geplaatst. (Er kan dan slechts op één preparaat opgedampt 
worden, de andere zeven zijn afgeschermd.) Door het masker te verplaatsen kon de vari
abele Cu-laag (of Mn-laag) op de verschillende preparaten opgedampt worden. Tenslotte 
werd het masker weggehaald en werd de tweede magnetische laag en de afdeklaag (op de 
acht samples) aangebracht. Het grote voordeel van deze methode is dat de magnetische 
lagen van de samples in een serie van acht identiek zijn; ze zijn gemaakt onder dezelfde 
condities en hebben een gelijke laagdikte. 

De Co/Cu/Co- en Co/Mn/Co-trilagen zijn onderzocht omdat zowel voor koper [Par 
91,Mos 91] als voor mangaan [Pur] antiferromagnetische koppeling verwacht werd. In 
figuur 4.23 zijn enkele FMR-signalen van preparaten uit de Co/Mn/Co-serie afgebeeld. 
Als we de signalen van 50 A Mn en 10 A Mn met elkaar vergelijken zien we dat bij 
10 A:M:n de resonantievelden iets lager geworden zijn. De intensiteitsverhouding van het 
hogere en het lagere resonantieveld is echter nauwelijks veranderd. De resonantievelden 
bij de verschillende Mn- en Cu-diktes zijn weergegeven in respectievelijk figuur 4.24 en 
4.25. De getrokken horizontale lijnen in deze figuren stellen de posities voor van de reso
nantievelden van de enkele lagen (30 en 50 A Co). Van ~owel Cu als van Mn zijn er twee 
series van acht samples gemaakt. De vertikale stippellijnen in de figuren geven aan waar 
de overgang tussen de twee series van acht heeft plaats gevonden. Voor koper schuiven 
de resonantievelden van het laagst liggende signaal omlaag bij afnemende Cu-dikte. Dit 
duidt op ferromagnetische koppeling. Tussen de 15 A en de 20 A koper zien we echter dat 
de resonantievelden van het hoogst liggende signaal toenemen terwijl die van het laagst 
liggende signaal afnemen. Dit kan niet verklaard worden uit ferro- of antiferromagnetische 
koppeling. 

Door het tegenstrijdige verloop tussen de 15 en 20 A Cu en door de scatter in het ho
gere resonantieveld is het niet mogelijk om de koppelingssterkte te bepalen voor deze serie. 

Voor de preparaten met een Mn-tussenlaag gebeurt er weinig voor Mn-diktes groter dan 
10 Á. Bij dunnere Mn-lagen schuiven de velden omlaag wat duidt op ferromagnetische 
koppeling. In figuur 4.24 blijkt een discontinuïteit in de resonantievelden op te treden 
tussen de 16 en 18 A (aangegeven met de vertikale stippellijn). 
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Figuur 4.23: FMR-signalen van Co/Mn/Co-trilagen bij verschillende Mn-diktes (in Á). 
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Figuur 4.24: Resonantievelden van de Co/A1n/Co-trilagen bij de verschillende Mn-diktes. 
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Figuur 4.25: Resonantievelden van de Co/Cu/Co-trilagen bij de verschillende Cu-diktes. 

Dit komt precies overeen met de overgang tussen de twee opdampseries: 16 Á en dunner 
in één serie en 18 Á en dikker in één serie. 

Daar de resonantievelden veel ruis vertonen (zie appendix I) en omdat er weinig da
ta punten zijn waarin de koppeling tot uiting komt is de grootte van de koppelingssterkte 
niet bepaald. 

De koppeling lijkt tegen de verwachting in ferromagnetisch te zijn. Dit werd bevestigd 
door Kerr-metingen aan preparaten uit zowel de Cu- als de Mn-serie. Het feit dat er geen 
antiferromagnetische koppeling optreedt kan veroorzaakt worden doordat de preparaten 
niet gesputterd maar opgedampt zijn (UHV). Het idee is dat bij UHV opdampen de kans 
op pinholes groter is dan bij sputteren. 

4.4.4 Co/Ru/Co- en Ni/Ru/Co-trilagen 

De 500ÁPd/lOOÁRu/30ÁCo/x Ru/70ÁCo/lOOÁRu preparaten waren onder hoog vacuüm 
op gedampt op glas substraten via de conventionele manier (één voor één, geen gebruik van 
een masker). De opdamping gebeurde bij kamertemperatuur met opdampsnelheden van 
2 Á/s voor Co en 1 Á/s voor Ru. De Ru-dikte varieerde tussen de 5 en 50 Á. Door de dikte 
van de Co-lagen verschillend te kiezen worden er twee resonanties gemeten (verschillende 
K8 -invloed). 
In figuur 4.26 zijn de FMR-signalen van drie preparaten uit deze serie te zien. De signalen 
waren zwak en vertoonden veel ruis. Bij alle samples werd maar één signaal gevonden. 
Dit signaal werd, voor dikke Ru-lagen, toegekend aan de 70 Á Co-laag. Een tweede 
resonantie afkomstig van 30 Á Co kon niet terug gevonden worden in de FMR-signalen. 
Dit is opvallend daar bij de Co/x Pt/Co-trilagen de resonanties van 20 Á Co en 30 Á 
cobalt wel gemeten konden worden. Een mogelijke oorzaak hiervoor is het verschil in 
basis- en afdeklaag. 
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Figuur 4.26: FMR-signalen van Co/Ru/Co-trilagen bij de verschillende Ru-diktes (in A). 

In figuur 4.27 zijn de resonantievelden uitgezet als functie van de Ru-dikte. Verwacht 
werd dat de preparaten met een tussenlaag van 40 en 50 A Ru ontkoppeld zouden zijn 
en dat hun resonantieveld overeen zou stemmen met dat van de 70 Á Co enkele laag. 
Daar het resonantieveld sterk varieerde van 50 Á naar 40 A Ru en in het geheel niet 
overeen kwam met het resonantieveld van de 70 A Co enkele laag, kon niet bepaald 
worden welk resonantieveld bij de ontkoppelde situatie hoorde. Als we het verloop van de 
resonantievelden in figuur 4.27 beschouwen, is ferromagnetische koppeling waarschijnlijk 
voor preparaten met een Ru-dikte tussen 7 en 18 Á. De koppeling heeft een maximum 
bij ongeveer 14 A Ru en neemt daarna weer af. Vanwege het ontbreken van een tweede 
resonantie en vanwege de onzekerheid omtrent de ontkoppelde situatie kon de sterkte van 
de koppeling niet bepaald worden. 

Oscillerende koppeling, zoals gevonden is in Co/Ru-multilagen door Parkin et al. 
[Par 90] en Grünberg et al. [Grü 91], met een antiferromagnetisch maximum bij dunne 
Ru-lagen, is dus niet terug te vinden in deze metingen. 

Om te controleren of de koppeling inderdaad ferromagnetisch was is van het preparaat 
30ACojSARu/70ÁCo de in-vlak Kerr-lus gemeten. Bij 10 kA/m trad al verzadiging op 
wat duidt op ferromagnetische koppeling. Dit in tegenstelling met gesputterde Co/Ru
multilagen met een Ru-dikte van 8 Á. Tot ± 500 kA/m was het totale moment van de 
multilaag nagenoeg nul wat betekent dat de Co-lagen antiferromagnetisch gekoppeld zijn. 
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Figuur 4.27: Resonantievelden van de akoestische mode van Co/Ru/Co-trilagen. De opti
sche mode kon niet gemeten worden. De lijn is getekend om het verloop te verduidelijken. 

Dit verschil kan mogelijk verklaard worden door de andere opdampmethode (bij HV
opgedampte lagen is de kans op pinholes waarschijnlijk groter dan bij gesputterde lagen) 
of door het feit dat het in het ene geval gaat om trilagen en in het andere geval om mul
tilagen. 

Om de invloed van de opdampmethode te onderzoeken zijn er Ni/Ru/Co-trilagen gemaakt 
met behulp van sputteren. Om er zeker van te zijn dat we twee resonanties kunnen meten 
zijn twee relatief dikke lagen gekozen met een verschillende verzadigingsmagnetisatie. De 
Ru-dikte van de glas/300ÁRu/340ÁNi/x Ru/150ÁCo/50ÁRu preparaten varieerde tus
sen de 4 en 44 Á. De preparaten werden gesputterd met een sputtersnelheid van 1 Á/s 
voor Co en Ru en 2 Á/s voor Ni. 

De FMR-signalen van enkele samples uit deze serie zijn gegeven in figuur 4.28. 
Door de grote dikte van de magnetische lagen zijn de signalen sterk. In figuur 4.29 zijn de 
resonantievelden van de akoestische en de optische mode uitgezet als functie van de Ru
dikte. Voor Ru-diktes kleiner dan 10 Á schuiven de velden omlaag en is ferromagnetische 
koppeling waarschijnlijk. 

Bij ferromagnetische koppeling verwachten we echter dat voor afnemende tussen
laagdiktes de intensiteit van de signalen met de hogere resonantievelden toenemen ten 
opzichte van de intensiteit van de signalen met de lagere resonantievelden. Deze verwach
ting stemt niet overeen met de FMR-signalen van figuur 4.28. Om te controleren of de 
koppeling ferromagnetisch was zijn van de preparaten met 8, 11 en 50 Á Ru hysterese
lussen gemeten met een vibrating sample magnetometer met het veld evenwijdig aan het 
filmvlak. De magnetisatie van de preparaten verzadigde bij velden lager dan 10 kA/m 
wat duidt op ferromagnetische koppeling. 
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Figuur 4.28: FMR-signalen van NijRujCo-trilagen voor verschillende Ru-diktes (in A). 
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Figuur 4.29: Resonantievelden als functie van de Ru-dikte van Ni/RujCo-trilagen. 
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In het geval van antiferromagnetische koppeling tussen de twee làgen zouden de prepa
raten pas verzadigen bij veel hogere velden (koppeling -0.1 mJ /m2 levert een theoretisch 
verzadigingsveld op van 180 kA/m.) 

Hoewel het gebruiken van nikkel als voordelen heeft dat de twee resonanties goed 
van elkaar te onderscheiden zijn en dat de magnetische lagen dik gekozen kunnen worden 
waardoor de FMR-signalen sterk zijn, heeft het ook een nadeel. De sterkte van de kop
peling is namelijk afhankelijk van de grootte van de magnetische momenten van de twee 
lagen, op basis van de RKKY-uitdrukking [Kit 63] voor de koppeling tussen twee momen
ten in een verdunde legering, verwachten we dat J evenredig is met het produkt van de 
verzadigingsmagnetisaties van de twee lagen: M81 M82 . De drie keer lagere Jlo Ms van nik
kel ten opzichte van cobalt leidt dan tot een zwakkere koppeling in de Ni/Ru/Co-trilagen 
hetgeen samen kan hangen met de afwezigheid van antiferromagnetische koppeling. 
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Hoofdstuk 5 

Conclusies en aanbevelingen 

Ferromagnetische resonantie is een geschikte methode om zowel de anisotropie van een 
magnetische laag, als de koppeling tussen twee magnetische lagen over een niet-magnetische 
laag te kwantificeren. In tegenstelling tot de meeste andere technieken kan met FMR on
derscheid gemaakt worden tussen ferro- en antiferromagnetische koppeling. Een nadeel 
van FMR is dat de koppelingssterkte niet lokaal gemeten kan worden, maar alleen voor een 
heel sample. (Aan wig-vormige samples kunnen geen metingen gedaan worden hetgeen 
wel mogelijk is met Kerr-metingen door de kleine afmetingen van de laserspoL) 

De resultaten van de anisotropiebepalingen stemmen goed overeen met anisotropie
metingen met andere meetmethoden. Om de koppeling tussen twee magnetische lagen te 
onderzoeken zijn verschillende systemen onderzocht: Co/x/Co-trilagen (x=Pt, Mn, Cu 
en Ru), Ni+Co/Pt/Co preparaten en Ni/Ru/Co-trilagen. Voor de Co/Pt/Co-trilagen is 
gevonden dat de koppeling ferromagnetisch was voor alle Pt-tussenlaagdiktes en dat de 
sterkte exponentieel afnam als de Pt-dikte toenam (geen oscillaties). Bij kleine Pt-diktes 
was er een systematische afwijking tussen de metingen en de theorie. De oorzaak hiervoor 
is waarschijnlijk gelegen in het feit dat de aanname, dat de anisotropie onafhankelijk is 
van de Pt-tussenlaagdikte, niet gerechtvaardigd is. 

Bij de interpretatie van de metingen aan Ni+Co/Pt/Co-preparaten moet voorzich
tigheid in acht genomen worden. Het preparaat zonder platina-tussenlaag vertoonde twee 
resonanties. Als we aannemen dat de Ni/Co-koppeling sterk is en dat de richtingen van 
de magnetisaties in de lagen uniform zijn, kan er slechts één signaal gemeten worden met 
een resonantieveld dat overeenkomt met de gemiddelde magnetische eigenschappen van 
de twee magnetische lagen. Het feit dat we twee resonanties meten kan of veroorzaakt 
worden doordat de Ni/Co-koppeling veel zwakker is dan in bulk cobalt en bulk nikkel, of 
doordat de richtingen van de magnetisaties niet uniform is in de lagen, waardoor er spin
golven ontstaan. Als we aannemen dat de Ni/Co-koppeling zwak is en we analyseren de 
metingen met een model voor drie gekoppelde lagen, vinden we voor de koppelingssterkte 
als functie vandePt-tussenlaagdikte een zelfde verloop als bij de Co/Pt/Co-trilagen (ex
ponentieel afnemend bij toenemende Pt-diktes). 

Hoewel er voor Cu-, Mn-, en Ru-tussenlagen een koppeling verwacht werd die oscilleert 
tussen ferromagnetisch en antiferromagnetisch is dit niet gebleken uit de FMR-metingen. 
Deze metingen gaven namelijk aan dat de twee magnetische lagen of ontkoppeld of fer-
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romagnetisch gekoppeld waren. Om te controleren of dit toegeschreven kon worden aan 
de meetmethode, zijn van een aantal preparaten uit deze series hysterese-lussen gemeten. 
Uit de vorm van de lussen wordt de afwezigheid van antiferromagnetische koppeling be
vestigd. Dat er geen antiferromagnetische koppeling gevonden is kan mogelijk veroorzaakt 
worden door het feit dat het hier om trilagen gaat. Bij Co/Ru-multilagen is namelijk wel 
antiferromagnetische koppeling aangetoond. Een andere oorzaak kan de aanwezigheid van 
pinholes zijn. Bij UHV en HV opgedampte preparaten is de kans op pinholes waarschijn
lijk groter dan bij gesputterde lagen. 

Tijdens dit afstudeeronderzoek is geprobeerd een systeem te vinden waarvan niet al
leen de koppeling goed te bepalen was, maar waarvan bovendien de FMR-signalen sterk 
waren en de variaties in de anisotropie over de verschillende preparaten klein waren. Om 
dit te bereiken moet een compromis gevonden worden voor de dikte van de magnetische 
lagen. Dunne lagen hebben als voordeel dat ze gevoelig zijn voor de koppeling maar het 
is nadelig dat de anisotropie van deze lagen moeilijk constant te houden is en dat de 
FMR-signalen vrij zwak zijn. Door de grote invloed van inhomogeniteiten zijn de FMR
signalen van deze preparaten namelijk vrij breed. Dikke lagen geven natuurlijk wel een 
sterk FMR-signaal. Voor deze lagen is het bovendien eenvoudiger om een serie preparaten 
met dezelfde anisotropie te maken. Nadelen van het gebruiken van dikke lagen is het feit 
dat het FMR-signaal niet zo gevoelig is voor de koppeling en dat de theorie gecompli
ceerd wordt, daar nu niet meer aangenomen mag worden dat de spins per laag uniform 
precederen. 

Om de sterkte van de koppeling met behulp van FMR te bepalen kan het beste 
gemeten worden bij hoge frequenties. Bij lage frequenties verdwijnt de optische mode al 
voor zwakke koppelingen waardoor de koppelingssterkte niet bepaald kan worden. 

Als aanbevelingen voor toekomstig onderzoek betreffende ferromagnetische resonantie en 
koppeling wil ik de volgende punten noemen. 

• Het opnemen van de intralaagexchange in de theorie. 

• Koppeling bepalen uit de amplitude verhouding van de akoestische en de optische 
mode. 

• Onderzoek naar de temperatuurafhankelijkheid van de koppeling. 

• Onderzoeken of de koppeling afhankelijk is van de evenwichtsrichtingen van de mag
netisaties. 

• Onderzoeken of de sterkte van de koppeling afhangt van de gemiddelde eigenschap
pen van de magnetische lagen (.Nis) of alleen van welke atomen er aan de interface 
zitten (M;nterface). 

Bij de keuze van een geschikt systeem om de koppeling te onderzoeken dient met de vol
gende punten rekening gehouden te worden. Bij de keuze van de basis- en afdeklaag moet 
gelet worden op de waarde van de oppervlakte-anisotropie, het feit of de lagen een zelfde 
struktuur hebben (verschil in roosterconstante) en of de elementen mengen aan het opper
vlak. Voor de magnetische lagen kan het beste ijzer gekozen worden omdat de koppeling 
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groter is voor lagen met een groter moment. Omdat bij sputteren de kans op pinholes het 
kleinst is en daar de resultaten betreffende het meten van antiferromagnetische koppeling 
voor gesputterde systemen over het algemeen beter zijn dan de resultaten van HV en 
UHV opgedampte lagen, is het aan te bevelen om de preparaten te sputteren. 
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Symbolenlijst 

De belangrijkste symbolen die in dit verslag gebruikt zijn, zullen hier verklaard wor
den. Tevens zullen de SI-eenheden gegeven worden. 

A exchangeconstante [J/m] 
F 

.. . 
[J] VriJe energie 

g Landé-factor 

H statisch uitwendig magneetveld [A/m] 
h hoogfrequente magneetveld [A/m] 
HA anisotropieveld [A/m] 
Hr resonantieveld [A/m] 

J koppelingssterkte [J/m2] 

](1, ](2 anisotropieconstanten [Jjm3] 

M magnetisatie [A/m] 
Ms verzadiginsmagnetisatie [A/m] 
m uitwijking van de magnetisatie [A/m] 

t laagdikte [m] 

0:' dempingsparameter 

I gyromagnetische verhouding [1/sT] 
!i constante van Planck [Js] 
J-lo magnetische permeabiliteit [N/ A2] 
J-lB bohrmagneton [N/A] 
w hoekfrequentie [1/s] 
x susceptibiliteit 
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Appendix A 

Exchangelengte 

Voor de bepaling van de exchangelengte gebruiken we de Landau-Lifschitz vergelijking: 

1 a.M ... ... ... 2A 2 ... ... 
--

8 
=/-LoM X (Haangel + Hanis + -M2 \7 lvf + Hdemping) (A.1) 

ï t J-Lo s 

De verhouding tussen de grootte van de verschillende termen zal afgeschat worden door 
deze vergelijking dimensieloos te schrijven. Hiertoe wordt een preparaat met het filmvlak 
in het (x,y)-vlak beschouwd. Voor de afmetingen van het preparaat in de verschillende 
richtingen geldt: lx ::::::: ly ~ lz (lz is de dikte van het preparaat). Na invoering van de 
dimensieloze getallen: x'= xflx,Y' = yjly en z' = z/lz, is de z-component van de term 
tussen haakjes aan de rechterkant van vergelijking A.1 als volgt te schrijven. 

De laatste term die de koppeling binnen de laag beschrijft, is te verwaarlozen als: 

Definitie van j2A/ (J-Lol'vf';) als de exchangelengte levert op dat als de dikte van de laag, 
lz, veel kleiner is dan de exchangelenge deze term te verwaarlozen is. Voor cobalt geldt: 
J-LoM] = 2.54·106 Jjm3 en A= 1.3·10-11 Jjm. Uit deze getallen volgt een exchangelengte 
van 32 Á. Invullen van de bulkeigenschappen van nikkel: 1-Lo"H] = 0.308 · 106 J jm3 en 
A= 0.75 · 10-11 Jjm levert een exchangelengte op van 70 Á. 
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Appendix B 

Absorptie van microgolfvermogen 

In deze appendix zal afgeleid worden dat de absorptie van microgolfvermogen evenre
dig is met het imaginaire deel van de susceptibiliteit. (Zie ook [Val 62].) De algemene 
uitdrukking voor de geabsorbeerde energie per seconde is: 

Om deze integraal uit te rekenen moeten we eerst het reële deel van het microgolfveld en 
van de magnetisatie berekenen. 

Re( heiwt) 

Re(meiwt) 
h cos wt 

Re(xheiwt) = Re((x'- iX11 )(coswt +i sinwt) h) 

(x' cos wt + x" sin wt) h 

Als we dit invullen in bovenstaande integraal dan krijgen we: 

21r 

A = .:::.__ [-=- h cos wt( -wx' sin wt + wx" cos wt) h dt 
21r Jo 

2 271" 
w .... """'fnw w .... .... -hx" h cos2 wt d t = -hx" h 
27r 0 2 

w ( 11 h2 11 h2 ( 11 11 )h h ) 2 Xuu u+ Xvv v + Xuv + Xvu u v 

Door de geometrie van het experiment, microgolfveld evenwijdig aan het filmvlak, zie 
figuur B.l, hebben we alleen te maken met de hu-component (hv = 0). De absorptie is 
dus evenredig met X~u. 
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-h 
J) 

filmvlak 

rotatie-as 
sample 

-lijn in het filmvlak, l_ op n 

-n filmnormaal 

Figuur B.l: Richtingen van het microgolfveld, de magnetisatie, het aangelegde magneetveld 
en het filmvlak. De magnetisatie ligt in een vlak loodrecht op het filmvlak. De v-richting 
ligt in dit vlak, de u-richting staat hier loodrecht op. 
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Appendix C 

FMR-signaal bilaag 

In deze appendix zal de matrix afgeleid worden waarmee de resonantievelden en de FMR
signalen van een gekoppelde bilaag berekend kunnen worden. Het veld zal onder een 
willekeurige hoek aangelegd worden. Gestart wordt, analoog aan de theorie van de enkele 
laag, met de bewegingsvergelijkingen voor de magnetisaties in de twee lagen. 

{ 
t1m·u1 == 11F111 - {1J1oMs1hv + am·v1 
i(niv1 == -11F0 + "11f1oMs1hu - am"u1 

{ t2rriu2 == 12F112 - "12J1oMs2hv + arriv2 
t2rriv2 = -12Fe2 + "12!1oMs2hu - am·u2 

In deze vergelijkingen bevat de vrije energie (F) nu naast de veldenergie en de anisotropie
energie ook de koppelingsenergie. De diktes van de twee magnetische lagen zijn t 1 en t 2 • 

De ontwikkeling van de vrije energie rond de evenwichtsrichting ziet er nu als volgt uit. 

1 2 2 
F = Fo + 2 ( F 111T/1 TJ1 + 2 FTJ1TJ2 TJ1 TJ2 + FTJ2TJ2 TJ2 + 

Ff.1f.1 Çi + 2 Fç1e2 Ç1 Ç2 + Ff.2f.2 Ç~ + 
2 FTJ1f.1 T/16 + 2 FTJ1f.2 T/16 + 2 FTJ2f.1 T/26 + 2 FTJ2f.2 TJ2Ç2 ) 

Van deze vrije energie worden de afgeleiden naar T)1 , f.I, T)2 en 6 berekend. Daarna wor
den deze omgeschreven naar {)ll </>ll {)2 en </>2 met behulp van vergelijking 2.8. Dit wordt 
gesubstitueerd in de bewegingsvergelijkingen en als we weer de exponentiële tijdsafhanke
lijkheid van de kleine uitwijkingen van de magnetisatie aannemen krijgen we de volgende 
vergelijking. 

(C.l) 
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Met als matrix A: 

etiw sin Bol F.pl <P1 
"\'1 M.t sin 801 

F.pl P2 
M.1 sinBol 

F.pl 92 
M.1 sinBol 

F.pl.p2 
Mo2 sin Boz 

Fel <P2 
M.z sin8o2 

etiw sin Bo2 FP2<P2 
"\'2 M •2 sin Bo2 

_ t2iw _ Fe2<P2 
"\'2 M.2 sin8o2 

_ t2 iw sin Bo2 + Fe2 <P2 
"\'2 M.2 

Om nu deze matrix te vereenvoudigen voeren we een transformatie uit zodat we de ver
anderingen in de () en </> richting krijgen. De relatie tussen mu en mv en /:::,.</> en !:::,.() wordt 
gegeven door: mu = -M8 sin fJ0 /:::,.<f> en mv = Ms !:::,.()(zie figuur 2.1). De transformatiema
trix (T) is dan de volgende: 

( 

mul ) ( 0 m = mul = Msl 
mu2 0 
mv2 0 

- M 81 sin (JOl 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

Ms2 

0 
0 

- Ms2 sin Bo2 
0 

Substitutie van m 
wordt door: 

T~ in vergelijking (C.1) levert: AT~= h. Waarbij AT gegeven 

Fel'l>l -
t1 iwM.l sin BQl F + iwetM~l sin2 BQl 

Fr/>182 Frf>trf>z "Yl r/>1 r/>1 "\'1 

F. + etiwM.l 
e1 e1 "Yl 

F. + t1 iwMsl sinBal 
e1 r/>1 "Yl Fe1e2 Fe1<1>2 

Fe1<1>2 Ft/>1<1>2 Fezt/>2 
_ t2iwM.2 sin 822 F + iwetM~2 sin2 BQ2 

"\'2 t/>2</>2 "Y2 

Fe1e2 Fe2<1>1 F. + etiwM.2 
8282 -y2 

F. + t2iwMs2sinBa2 
824>2 "\'2 

De vrije energie (F) wordt gegeven door de volgende vergelijking. 

F 2 2 - - - - M1 · M2 K1t1 sin B1 + K2t2 sin B2- J1ot1M1 · H -11ot2A12 · H- 2J _. _. 
IMlll M2 

K 1t1 sin2 01 - J1ol1lvf81 H(sin a sin 01 cos </>1 +cos 01 cos a)+ 

K2t2sin2B2 -11ot2Ms2H(sinasinB2cos</>2 + cos02cosa)-

2J(sin 01 cos </>1 sin 02 cos </>2 +sin 01 sin </>1 sin fJ 2 sin </>2 +cos 01 cos 02) 

De afgeleiden van de vrije energie naar de hoeken B1,2 en </>1,2 moeten genomen worden in 
de evenwichtssituatie welke bepaald wordt door de afgeleiden van de vrije energie naar de 
hoeken gelijk te stellen aan nul. De definities van de hoeken zijn gegeven in figuur 2.11. 
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Appendix D 

Bilaag met zeer sterke koppeling 

Om de limiet situatie van zeer sterke koppeling tussen twee ferromagnetische lagen te be
rekenen starten we met de bewegingsvergelijkingen zoals gegeven in paragraaf 2.3 formules 
2.34 en 2.35. 

(D.1) 

(D.2) 

Als de ko_ppelin~ tussen de lagen zeer sterk is zullen de magnetisaties is de lagen evenwijdig 
staan: M1 x M 2 = 0 en zal de laatste term in beide vergelijkingen nul zijn. Als we 
vergelijking D.1 en D.2 optellen en M1 = Ms1 ë en M 2 = Ms2 ë substitueren krijgen we: 

(D.3) 

Hierbij is ë een eenheidsvector in de richting van de beide magnetisaties. Definitie van de 
gemiddelde magnetisatie: 

Mgem = A1gem ë met 
i1Nfsl + i2Ms2 

Afgem = -----------
tl + t2 

en vermenigvuldiging van vergelijking D.3 met Mgem/(ttMs1 + t2Ms2) levert: 

1 8Mgem .... .... --- a = f.loM9 em x Hef 1 
teff t 

Met 

1 

teff 

Dit systeem van twee sterk gekoppelde lagen gedraagt zich dus als één laag met een 
effectieve gyromagnetische verhouding en een effectief anisotropieveld. Deze effectieve 
magnetische eigenschappen zijn gewogen gemiddelden van de magnetische eigenschappen 
van de individuele lagen met wegingscoëfficienten t 1 Nfs 1 en t 2A182 . 
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Appendix E 

Twee identieke lagen 

In deze appendix zal het bijzondere geval van een bilaag bestaande uit twee lagen met de
zelfde magnetische eigenschappen behandeld worden. Eerst zal aangetoond worden dat er 
weer twee trillingsmodes zijn daarna wordt een uitdrukking voor de signaalintensiteit afge
leid. De afleiding van de resonantieconditie verloopt zoals in paragraaf 2.3. De bewegings
vergelijking in matrixvorm van twee identieke lagen (t1 = t2 = t, HA 1 = HA 2 = HA, 
Msl = Ms2 = Ms)'fl = /2 = 1) wordt nu (vergelijk formule 2.39): 

Met als matrix A: 

lW 

'"Y 

H 2J 
J.Lo + tM. 

0 

lW 

0 

0 

0 

lW 

H 2J 
flo + tM, 

lW 

Als we nu de volgende matrices en vektoren definiëren 

Q 
( 

iw/1 

J.LoH + 2J j(t!vfs) 

-J.Lo(HA + H)- 2Jj(tMs)) 

iw/1 

R ( 0 2J j(

0

tlvf8 ) ) 

-2Jj(t/vfs) 
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( 
mxl ) 

myl ( 
mx2) 
my2 

.... ( -h ) V = JloMs hxy 

dan kunnen we vergelijking E.1 als volgt herschrijven: 

Q x1 + n x2 v 
n x1 + Q x2 v 

De som en het verschil van deze twee vergelijkingen leveren op: 

(Q + n) (x1 + x2) 
(Q- n) (x1- x2) 

De resonantieconditie wordt nu gevonden door vrije precessie te beschouwen: 
hu = hv = 0 :::} V = 0. 

(Q+R)(x1+x2)=0" (Q-R)(x1-x2)=0 

Uitwerken van de twee determinanten levert op: 

det(Q + R) = 0 

det(Q- R) = 0 

:::} (w )2 = p~H(H +HA) 
ï 

:::} (w? = (poH + 4Jj(tA1s)) (po(H +HA)+ 4Jj(tMs)) 
ï 

(E.2) 

(E.3) 

Waarbij de eerste resonantieconditie van de akoestische mode is (in fase precessie, fre
quentie onafhankelijk van de koppelingssterkte) en de tweede resonantieconditie van de 
optische mode is (uit fase precessie, frequentie wel afhankelijk van J). Vergelijking E.4 
wordt nu: 

V 
..... _. ..... .... 

w = Wak X} = -x2 1\ w = Wop V X} = x2 

Voor een bilaag bestaande uit twee identieke lagen zijn er dus twee oplossingen te weten 
de akoestische (w =Wak en XI = x2) en de optische (w = Wop en X} = -x2)· 

Zoals aan het begin van deze paragraaf al aangekondigd is zal in deze appendix ook 
de signaalintensiteit berekend worden. Daartoe starten we met vergelijking E.2. 

(Q + R) m = 2V (E.5) 

In deze vergelijking is m = x1 +x2 . Omdat de absorptie evenredig is met de susceptibiliteit 
en deze te berekenen is uit m = x h transformeren we eerst E.5 zodanig dat we in plaats 
van V nu p0 Msh krijgen. De transformatiematrix hiervoor is: 

s = ( 0 1 ) 
-1 0 
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Om de absorptie uit te kunnen rekenen moeten we natuurlijk de invloed van demping 
meenemen in de theorie. We gebruiken de dempingsterm zoals gedefinieerd in paragraaf 
2.2 (formule 2.4 en 2.9). Als we deze term toevoegen en vergelijking E.5 links en rechts 
vermenigvuldigen met S dan krijgen we: 

Met k = 2f.loMs en voor W de volgende matrix: 

W = ( c + iwofy _a ) 
-a b + zwo:/1 

Waarin 

a iw/1 

b f.lo(H +HA) 
c f.loH 

Met behulp van deze formule kan de susceptibiliteit eenvoudig uitgerekend worden: 

m = kW- 1h 

= kW_ 1 = __!__ ( b + iwo:/1 -a ) 
X detW a c + iwo:/1 

De absorptie, die evenredig is met X~x' wordt nu als volgt berekend: 

kb+ kiwo:/1 
Xxx = a2 + bc + iwo:(b + c)/1 

Waarbij de term met o:2 verwaarloosd is. Het imaginaire deel hiervan is: 

" ~ko:( a 2 
- b2

) 

Xxx = (a2 + bc)2 

De absorptie van microgolfvermogen heeft een maximum als a2 + bc = 0 =? 

(w/1) 2 = 116 H (H + HA), dit is de resonantieconditie van de akoestische mode. Bij de 
resonantiefrequentie van de optische mode treedt geen maximum in de absorptie op. De 
intensiteit van de optsiche mode is dus nul. Dit kon natuurlijk ook direct geconcludeerd 
worden uit het feit dat bij w = W 0 p, x1 = -x2 hoort. De totale dynamische component 
van de magnetisatie is nul waardoor er geen absorptie op kan treden (zie appendix B, 
dmfdt = o). 
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Appendix F 

Controle methode 

In deze appendix zullen de nauwkeurigheid, de reproduceerbaarheid en de betrouwbaar
heid van de resultaten die volgen uit FMR-metingen beschouwd worden. 

Bepaling van de nauwkeurigheid 

Voor de beschouwing van de nauwkeurigheid van de anisotropie en koppelingssterkte zal 
eerst besproken worden hoe het resonantieveld bepaald wordt en daarna hoe hieruit de 
anisotropie en de koppelingssterkte verkregen worden. In figuur F.l is een voorbeeld van 
een FMR-signaal gegeven. 

Figuur F.l: Bepaling van het resonantieveld. 

Het resonantieveld is gedefinieerd als: 

Hr = Hmin + Hmax 

2 

de breedte van het signaal wordt gegeven door: 
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De aflezing van Hmin en Hmax is over het algemeen zeer nauwkeurig (fout < 20 Oe). Voor 
zwakkeen/of brede signalen is deze fout natuurlijk groter. Voor zwakke signalen kan de 
amplitude van het houdersignaal (figuur F.2) in de zelfde orde zijn als het signaal van 
het sample en is voorzichtigheid geboden bij de bepaling van Hr. Ook bij gedeeltelijke 
of totale overlapping van twee signalen is de bepaling van het resonantieveld moeilijk. 
Verder moet in acht worden genomen dat de hoek tussen aangelegd veld en filmvlak niet 
nauwkeuriger ingesteld kan worden dat 1 graad. 

..., ..... 
Q) ..., ..... 
(/) 

c 
Q) ..., 
c ..... 

0 

houdersignaa I 

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 

H (Oe) 
Figuur F.2: FMR-signaal van de houder zonder sample bij 33.5 GHz. 

De anisotropie word bepaald door het resonantieveld te meten als functie van de hoek en 
deze meting te fitten. Dit fitten gebeurt met een procedure die de som van de kwadraten 
van de afwijkingen tussen theorie en experiment minimaliseert. Uit deze fit volgt een 
waarde voor de anisotropievelden (HA 1 en HA 2 ). De nauwkeurigheid van deze bepaling is 
natuurlijk afhankelijk van het aantal meetpunten (aantal hoeken waarbij gemeten wordt). 
Over het algemeen is de nauwkeurigheid kleiner dan 4% voor 16 hoeken equidistant ver
deeld over een interval van -40° tot 120°. Met behulp van de bulkwaarde voor f.LoMs 
worden de anisotropieconstanten (K1 en K 2 ) berekend. 

De sterke van de koppeling wordt bepaald door de resonantievelden te meten bij 
verschillende tussenlaagdiktes en deze velden zodanig in het theoretische diagram van Hr 
als functie van J te schuiven dat er een optimale overeenkomst tussen de theorie en de 
experimenten ontstaat. Voorwaarde hierbij is natuurlijk dat de takken goed uitgerekend 
zijn, dat wil zeggen dat de magnetische eigenschappen (dikte, HA en f.LoMs) van de lagen 
juist zijn. Duidelijk is dat er twee resonantievelden nodig zijn om de koppeling te bepalen 
en dat de bepaling het nauwkeurigst is daar waar de takken het steilst lopen. 
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Bepaling van de reproduceerbaarbeid 

Om de reproduceerbaarbeid te onderzoeken zijn er twee tests gedaan. Ten eerste is 
onderzocht of hetzelfde preparaat hetzelfde resonantieveld geeft als het meerdere ma
len gemeten wordt. Tussen de verschillende metingen werd het sample uit de trilholte en 
van het quartzstaafje gehaald en weer opnieuw aangebracht. De opstelling werd telkens 
afgeregeld. De afwijkingen bleken kleiner te zijn dat 1%. 

Vervolgens werd gecontroleerd of de resonantievelden van verschillende samples met 
dezelfde samenstelling hetzelfde waren. Bij de vervaardiging van de samples wordt in het 
algemeen opgedampt op meerdere substraten gelijktijdig waardoor er van één samenstel
ling meerdere exemplaren beschikbaar zijn. Van één samenstelling werden meestal 4 of 
5 preparaten van 4 x 12 mm geleverd. Door uit deze preparaten stukjes (1 x 1 mm) te 
snijden uit verschillende plaatsen van het sample kon de homogeniteit van de opdamping 
gecontroleerd worden. In figuur F.3 zijn de resultaten van zo'n meting gegeven. -
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Figuur F.3: Bepaling van de reproduceerbaarheid van het meten van de resonantievelden. 
De lijnen geven het gemiddelde van de akoestische en optische resonantievelden weer. De 
4 stukjes hebben allemaal dezelfde samenstelling: glas/200ANi+10ACo/4APtjlOOACo. 

De metingen zijn gedaan aan 4 exemplaren van een sample dat twee resonanties gaf: 
glas/200ÁNi+10ÁCo/4ÁPt/100ÁCo. Van elk exemplaar zijn 3 stukjes gemeten, één 
stukje werd genomen uit het centrum van het 4x12 mm sample (vierkantje) en twee 
stukjes aan de korte randen van het sample d.w.z. op ongeveer 12 mm van elkaar (bolle
tjes). De resonantievelden zijn vertikaal uitgezet. De getrokken horizontale lijnen geven 
de gemiddelde resonantievelden aan. 

Uit deze figuur blijkt dat de samples die afkomstig zijn van de rand van een glas
plaatje een afwijkend resonantieveld kunnen hebben (ongeveer 5% lager). Als we alleen de 
resonantievelden van de stukjes uit het midden van de glasplaatjes met elkaar vergelijken 
is de reproduceerbaarbeid beter dan 1%. De metingen die in dit verslag gepresenteerd 
zijn, zijn altijd gedaan aan het stukje genomen uit het centrum van het sample. 
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Bepaling van de betrouwbaarheid 

Om de betrouwbaarheid van de FMR-metingen te controleren is van vier samples de ani
satropie op verschillende manieren bepaald. Behalve met FMR is de anisotropie bepaald 
met behulp van koppelmetingen en met behulp van VSM-metingen. Met de VSM kan de 
totale effectieve anisotropie bepaal worden uit de oppervlakte tussen de loodrechte en de 
in-vlak hystereselussen. De anisatrapieconstanten /(1 en /(2 kunnen bepaald worden door 
het fitten van rotatiediagrammen [Blo, Alp 90). De metingen zijn verricht aan Ni-lagen 
van 300 en 395 A, een Co-laag van 50 A en een 12ACo/30ANi multilaag. De resultaten 
zijn in tabel F.1 weergegeven. De tweede orde anisotropieconstante (K2 ) was voor al deze 
samples te verwaarlozen. Uit de tabel blijkt dat de anisatrapieconstanten die met behulp 
van FMR-experimenten gevonden zijn goed overeenstemmen met de resultaten van andere 
meetmethoden. 

sample K 1 in MJ/m3 

FMR Koppel Lussen Rotatie 
25x(12ACo + 30ANi) -0.30 ± 0.01 -0.30 ± 0.01 -0.29 ± 0.01 -0.28 ± 0.01 

glas/Pt/50ACo/Pt -0.91 ± 0.04 -0.92 ± 0.04 - -
glas/395ANi -0.125 ± 0.006 -0.113 ± 0.006 - -
SiOx/300ANi -0.119 ± 0.006 -0.115 ± 0.006 - -

Tabel F.1: Vergelijking van de bepaling van de anisotropie met verschillende methodes. 
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Appendix G 

Tabellen voor g, J.LoMs en Aexch 

In deze appendix zal een overzicht gegeven worden van enkele literatuurwaarden van de 
verzadigingsmagnetisaties (p0 M 8 ), de g-factoren en de bulk exchange-constanten van Fe, 
Co en Ni. De data zijn bepaald bij kamertemperatuur. 

g-factoren 
Fe I Co I Ni I Referentie I 

2.09 2.18 2.2 Lan-Bör 
2.10 2.25 2.21 Sco 62 
2.17 2.22 2.19 Boz 55 
2.09 2.19 Bie 76 

2.18 2.2 Bha 74 
2.10 Tan 61 

I verzadigingsmagnetisatie (T) I 
I Fe I Co I Ni I Referentie I 

2.16 1.82 0.62 Lan-Bör 
2.15 1.76 0.61 Mor 65 

1.79 Boz 55 

I exchange constante (10-11 J /m) 
I Fe I Co I Ni I Referentie I opm. 

1.98 2.9 0.83 Lan-Bör Co hcp 
1.9 2.78 0.75 Bha 74 Co hcp 

1.30 Tan 61 Co fee 
1.30 Fra 61 Co fee 
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Appendix H 

Verband tussen de 
interface-exchange en de 
bulkexchange 

In deze appendix zal de relatie tussen de interface-exchange en de bulkexchange beschouwd 
worden. Dit wordt gedaan zodat we de maximale waarde van de interlaagkoppeling (als er 
geen tussenlaag is) kunnen vergelijken met de bulkexchange. De totale exchange-energie 
per spin kan als volgt geschreven worden: 

i 

waarbij gesommeerd wordt over alle buren. Om de interface exchange energie bijdrage te 
verkrijgen van een spin die zich bevindt aan het oppervlak van bijvoorbeeld laag 1, hoeft 
alleen gesommeerd te worden over de naaste buuratomen in de aangrenzende andere laag 
(laag 2) en niet over de atomen in de laag waarin de spin zich zelf bevindt. Aannemende 
dat de spinrichtingen in laag 2 uniform zijn krijgen we: 

voor de interface-exchange bijdrage. Verder nemen we aan dat de exchange-interactie 
hetzelfde is voor alle paren: JIj onafhankelijk van j. De interface bijdrage hangt nu alleen 
af van het aantal naaste buren. Voor bcc(llü) interfaces zijn er 2 naaste buren en is 
de oppervlakte per atoom gelijk aan ~a2 V2 waarbij a de roosterconstante is. Voor een 
fcc(lll) interface zijn er 3 naaste buren en bedraagt de oppervlakte per atoom ia2 v'3. 
Voor de interface-energie per m2 (Ps) krijgen we dan (we stellen I M1 I = I M2 I = M en 
Jlj=J'): 
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rr;,z-- _. 
Jcc(lll) __ 8v 0J S M1 · Nfz 

Ps - a2 M2 

Dit zijn de microscopische relaties. De macroscopische definitie is: 

Combinatie van de microscopische en de macroscopische relaties levert op: 

bcc(llO) 

fcc(lll) 

A1z = 2hJ'S2 /a2 

A1z = 4V'iJ'S2 ja2 

De bcc(llü) relatie is afgeleid ter controle van Vohl et al. [Voh 89] en Barnas et al. 
[Bar 89]. Zij kwamen voor deze situatie tot hetzelfde resultaat. Voor bulk koppeling 
geldt: A= cJS2 ja, met c=l voor se, c=2 voor bcc en c=4 voor fec. Volledige koppeling 
treed op als de twee lagen contact met elkaar maken met andere woorden als J' = J. 
Hieruit volgt: 

bcc(llO) 

fcc(lll) 

A~2 =hA/a 
A~2 = V'JAja 

Met behulp van deze formules, de waarden van de bulkexchange en de roostereenstantes 
van Co en Ni kunnen we nu de contact interface-exchange limiet eenvoudig uitrekenen: 

Co (fee) 

Ni (fee) 

a= 3.54 A, A = 1.3 · 10-11 J /m =? A12 = 64 mJ jm2 

a= 3.52 A, A = 0.75 · 10-11 J /m =? A12 = 37 mJ /m2 

In dit verslag is niet A12 als symbool voor de interface-exchange gekozen maar J. 
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Appendix I 

Reproduceerbaarheid 
Co/ Cu/ Co-trilagen 

De reproduceerbaarheid van de resonantievelden van de 50ÁCo/x Cu/30ÁCo-trilagen is 
onderzocht door twee stukjes uit het midden van de preparaten te snijden. De resultaten 
van de metingen zijn weergegeven in figuur I.l. De cirkeltjes representeren de resonantie
velden van de trilagen zoals de eerste keer gemeten, de vierkantjes zijn de resonantievelden 
van de andere stukjes uit het midden van de preparaten. De bovenste getrokken hori
zontale lijn is het resonantieveld van de 30 Á Co-laag zoals de eerste keer gemeten. De 
onderste horizontale lijn is het resonantieveld van de 50 Á Co-laag. De resonantievelden 
van de twee enkele lagen tijdens de tweede meting zijn gegeven door de twee horizontale 
stippellijnen. De vertikale stippellijn geeft de scheiding tussen de twee opdampseries aan. 
De variaties in de resonantievelden is ongeveer 2%. Dit is vrij groot vergeleken met de 
totale verschuiving van de resonantievelden van bijvoorbeeld de akoestische tak: ± 10%. 

ru 
0 
;)(. 

9 

8 

7 

t-

I-

I 

0 

ê 0 

8 

I I 

0 

0 

0 0 
0 0 
0 0 

:· I I I I 

__J__ 

I 

30ACo I 
I 
I 

ol 
0 

0 0 
ol 0 

0 
0 la 8 0 

I 
0 0 

I 
I 

-I 0 

-
I 
-- --rJ ..u___--t. 

I 
I 0 [1 soA co 
I 0 

I 0 0 

lg 0 -
ol 0 

6 

OI 
I 
I 
I 

5 I I I h I I I I 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

t Cu (A) 

Figuur !.1: Resonantievelden van de soACo/x Cu/30ACo-trilagen twee keer gemeten. De 
symbolen worden in de tekst verklaard. 
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