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Samenvatting 

Binnen een samenwerkingsverband tussen het Philips Natuurkundig Laboratorium 

en de groep Coöperatieve Verschijnselen van de vakgroep V as te Stoffysica van de 

TUE is behoefte aan een nauwkeurige bepaling van de magnetische anisotropie van 

metallische multilagen. Eén van de manieren waarop dit kan gebeuren, is door het 

meten van het koppel dat een preparaat ondervindt in een uitwendig magneetveld. 

Tijdens het afstudeerwerk, waarvan hier verslag wordt gedaan, is een Capacitieve 

Torsie Magnetometer {CTM) ontwikkeld en gebouwd, waarmee dergelijke koppels 

kunnen worden gemeten. 

De grootte van het koppel wordt met de CTM bepaald door de hoekverdraaiing te 

meten van een torsiedraad waarop een preparaat is bevestigd. Deze hoekverdraaiing 

wordt bepaald met behulp van een stelsel condensatorplaten waarin, ten gevolge 

van de verdraaiing, capaciteitsveranderingen optreden. 

Met de ontwikkelde CTM zijn we in staat gebleken koppelmetingen te doen in een 

bereik van 10-6 tot 10-9 Nm. Dit bereik kan worden verschoven door het monteren 

van een torsiedraad met een grotere of kleinere diameter. Hieraan is in dit stadium 

van het onderzoek echter geen behoefte omdat de CTM gevoelig genoeg is om 

metingen te doen aan één monolaag cobalt, met een oppervlak van 1 cm2• 

De anisotropieconstanten die uit de koppelmetingen volgen, reproduceren binnen 

5 %. Deze beperking van de nauwkeurigheid wordt voornamelijk veroorzaakt door 

kruip in de opstelling. 

Uit de koppelmetingen kunnen we tevens de verzadigingsmagnetisatie van 

multilagen bepalen en door de grote gevoeligheid van de CTM ook die van 

monolagen of sandwichstructuren. Vergelijking van CTM-metingen met metingen 

aan de magnetisatie van Co-Ni-multilagen met een Vibrating Sample 

Magnetometer geeft een systematische afwijking te zien van 10 %, hetgeen kan 

duiden op een fout in de absolute ijking van één van deze instrumenten. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Sinds 1984 bestaat er een samenwerkingsverband tussen de groep Coöperatieve 

Verschijnselen van de vakgroep Vaste Stof van de faculteit Technische Natuurkunde 

aan de TUE en de groep Magnetisme van het Philips Nat uurkundig Laboratorium. 

Het werk binnen dit verband spitst zich toe op onderzoek naar de structuur en 

magnetische eigenschappen van magnetische films en multilagen. Een multilaag 

bestaat doorgaans uit een regelmatige opeenstapeling van lagen van twee 

verschillende metalen, waarvan er minstens één ferromagnetisch is. De lagen kunnen 

erg dun worden gemaakt (één monolaag), in welk geval de grensvlak-effecten een 

belangrijke rol blijken te gaan spelen in de magnetische eigenschappen [Dra88]. 

Eén van de magnetische eigenschappen die erg interessant is, niet alleen vanuit 

fundamenteel maar ook vanuit technologisch oogptint, is de magnetische anisotropie. 

Hiermee wordt bedoeld dat de magnetisatie van het materiaal optreedt langs 

bepaalde voorkeursrichtingen. Dit fenomeen wordt gebruikt bij magnetische en 

magneto-optische opnametechnieken. Voor het magnetisch vastleggen van 

informatie kan namelijk gebruik worden gemaakt van bepaalde ferromagnetische 

materialen die de eigenschap hebben gemagnetiseerd te blijven als het uitwendig 

veld verdwijnt (remanente magnetisatie). Informatie, die gerepresenteerd wordt 

door een reeks van nullen en enen, kan dan worden vastgelegd door het richten van 

de magnetisatie in kleine gebiedjes met behulp van een magnetisch veld. Zo kan 

men gebiedjes met de afmetingen van enkele vierkante micrometers realiseren die 

(al 

-:-_ :-:t::::: -:I::~: :1 :_----:t::-:-:: 
(b) 

Figuur 1.1 Schematische weergave van in
vlak magnetisatie (a) en lood
rechte magnetisatie {b). 

elk een nul of één weergeven. 

De component van de 

magnetisatie van de meestal 

dunne magnetische 

informatiedrager die bij de 

huidige opnametechnieken 

wordt gemanipuleerd ligt 

in-vlak. We zien in figuur 1.1 

dat als de magnetische 

oriëntatie van twee naburige 

gebiedjes tegengesteld is, er 
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twee noordpolen of zuidpolen tegen elkaar komen te liggen. Dit heeft tot gevolg dat 

door afstoting deze gebiedjes elkaar proberen te demagnetiseren. Dit effect wordt 

steeds groter naarmate de gebiedjes kleiner worden en levert dus beperkingen op 

voor de afmetingen van de gebiedjes. 

Als we een materiaal hebben waarvan de component van de magnetisatie loodrecht 

op het vlak geschikt is om te manipuleren, dan zien we dat bij tegengestelde 

oriëntatie van naburige gebiedjes twee tegengestelde polen tegen elkaar liggen. Dit 

heeft geen demagnetiserend effect maar vermindert zelfs de zelfdemagnetisatie van 

het materiaal en maakt kleinere gebiedjes mogelijk, zodat de informatiedichtheid 

omhoog kan. 

Het zoeken is nu naar materialen die een voorkeursas voor magnetisatie loodrecht op 

het vlak hebben. Multilagen lijken in een aantal gevallen en onder bepaalde 

voorwaarden deze eigenschap te bezitten. Het is dan ook interessant om de 

magnetische anisotropie van multilagente onderzoeken. Hiervoor zijn een aantal 

verschillende meetinstrumenten of -methoden bekend, waarvan nu een korte 

opsomming volgt. 

De Vibrating Sample Magnetometer [Fon59). Hierbij wordt een gemagnetiseerd 

preparaat op en neer bewogen tussen zogenaamde oppikspoeltjes. De magnetisatie 

van het preparaat wordt dan bepaald uit de inductiespanningen ten gevolge van 

fluxveranderingen in de oppikspoeltjes. Door nu het preparaat in verschillende 

richtingen te magnetiseren krijgt men informatie over de anisotropie. Problemen bij 

de analyse van de meetresultaten ontstaan echter als er hysterese optreedt in het 

preparaat [Chi64). 

De Faraday Balans (Zij67). De werking van dit instrument is gebaseerd op de 

kracht die een gemagnetiseerd preparaat ondervindt als het in een inhomogeen 

magneetveld wordt geplaatst. De grootte van die kracht levert namelijk informatie 

over de magnetisatie. Als men er in slaagt om de magnetisatie in verschillende 

richtingen te meten kan men iets zeggen over de anisotropie van het materiaal. Als 

er hysterese optreedt in het preparaat geeft dit dezelfde problemen als hierboven 

genoemd zijn. 

Ferromagnetische Resonantie [Mor65). Hierbij kan de anistropie van een 

materiaal worden bepaald uit de waarde van een uitwendig magneetveld, waarbij 

uniforme resonantie van de magnetisatie optreedt als er microgolfstraling op het 

materiaal valt. Het uitwendige veld moet dan in verschillende richtingen 
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ten opzichte van het preparaat worden aangelegd. 

Koppelmeting. Deze methode is gebaseerd op meting van het koppel dat 

ontstaat als de magnetisatie van een preparaat niet samenvalt met het uitwendige 

magneetveld. 

In dit verslag, dat de weergave vormt van een afstudeerproject, wordt een 

Capacitieve Torsie Magnetometer besproken, die gebruik maakt van het 

laatstgenoemde principe. In hoofdstuk 2 wordt de fysische achtergrond van het 

verschijnsel anisotropie belicht, alsmede de voorkeursrichtingen voor de 

magnetisatie die hieruit volgen. In hoofdstuk 3 volgt het principe van de 

koppelmetingen die aan materialen met anisotrope magnetisatie gedaan kunnen 

worden en wordt behandeld hoe uit de resultaten van die metingen de anisotropie 

kan worden bepaald. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een beschrijving gegeven van 

de Capacitieve Torsie Magnetometer die is ontwikkeld. Enkele onderdelen ervan 

worden in dit hoofdstuk uitgebreider behandeld. In hoofdstuk 5 worden de 

resultaten van de ijking van de Capacitieve Torsie Magnetometer, de 

nauwkeurigheid en de reproduceerbaarheid besproken. Hoofdstuk 6 bevat resultaten 

van metingen van de anisotropie die gedaan zijn aan enkele multilagen. Tenslotte 

worden in hoofdstuk 7 de conclusies van het afstudeerproject gepresenteerd, met 

daaraan gekoppeld enkele aanbevelingen met betrekking tot verbetering van de 

CTM en onderzoeken die met de nieuwgebouwde CTM kunnen worden gedaan. 

3 



Hoofdstuk 2 Magnetische Anisotropie 

Om het anisotrope gedrag van multilagente kunnen beschrijven worden in dit 

hoofdstuk verschillende vormen van anisotropie behandeld. We beginnen met 

kristalanisotropie, vervolgens oppervlakte-anisotropie, waarna vormanisotropie 

wordt behandeld. Na een uiteenzetting over spanningsanisotropie, zullen we al deze 

effecten combineren in een totale anisotropiebeschouwing. 

2.1 ~Udstalanisot~pie 

De arbeid die per eenheid van volume nodig is om een lichaam vanuit een niet 

gemagnetiseerde toestand naar een magnetisch verzadigde toestand te brengen door 
-+ 

een uitwendig magneetveld H wordt gegeven door: 

Ms 

J 
-+ -+ 

W = 11-o H·dM, (2.1) 

0 

met M5 de waarde van de verzadigingsmagnetisatie. 

De arbeid wordt gedeeltelijk irreversibel gebruikt en we vinden deze terug in 

bijvoorbeeld magnetische hysterese. Het andere gedeelte wordt reversibel opgeslagen 

als magnetische energie E. De waarde van deze energie E hangt af van de richting 

van de magnetisatie ten opzichte van de kristalassen. We kunnen E schrijven als een 
-+ 

machtreeks van cosinussen van de hoeken ai die M heeft ten opzichte van een 

orthogonaal assenstelsel x, y, z (i= 1, 2, 3). 

3 3 3 3 3 3 

E = l Ciai + l l Cijaiaj + l l l CijkaiajltJt + ... . (2.2) 
i=l i=l j=l i=l j=l k=l 

Hierbij is de z-as evenwijdig gekozen met dec-as van het kristal, de x-as ligt 

(indien mogelijk) parallel met de a-as en dey-as maakt rechte hoeken met de x-as 

en de z-as. 

De uitdrukking voor E moet invariant zijn onder symmetrieoperaties van de 

betreffende kristalstructuur. Zo is de waarde van E voor magnetisatie in de ene 

richting hetzelfde als die voor de tegenovergestelde richting. Dit betekent dat er 

slechts even machten van a voorkomen. De uitzonderlijke gevallen waarbij dit niet 
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van toepassing is, laten we hier buiten beschouwing [Mei57]. 

Nu bestaan er bepaalde relaties tussen de coëfficiënten c, afhankelijk van de 

kristalsymmetrie [Mas54]. Zo geldt voor een orthorhombisch kristal 

waarbij E = 0 als de magnetisatie in de richting van de z-as is. 

5 

(2.3) 

De coëfficiënten Ki worden de magnetische anisotropieconstanten genoemd en zijn 

puur mathematisch van aard, dat wil zeggen dat ze niet bij voorbaat op een bepaald 

fysisch effect zijn terug te voeren. Hierbij moet worden opgemerkt dat slechts de 

eerste termen van de machtreeks worden beschouwd omdat hogere orde termen 

verwaarloosbaar klein worden. Voor een kubisch kristal geldt 

'22 22 22. l222 
E = K 1(o1o2 + o2o3 + o3o 1) + K 2o 1o2o3 . 

a 
(2.4 ) 

In bolcoördinaten is o1 = sin (} cos t/J, o2 = sin (} sin t/J en o3 = cos (} met t/J en (} de 
a 

normale bolhoeken. Vgl. 2.4 wordt dan 

2 4 4 
E = K 1sin (} + K 2sin (} + K 3sin (} cos4t/J + 

6 6 
K 4sin (} + K 5sin (} cos4t/J . 

b 
(2.4 ) 

' (}is dus de hoek tussen de magnetisatie en dec-as van het kristal. De constanten Ki 
a b 

uit vgl. 2.4 zijn niet identiek aan de constanten Ki uit vgl. 2.4 . Hetzelfde geldt 

voor de volgende vergelijkingen, waarbij bovendien moet worden opgemerkt dat de 

anisotropieconstanten van de verschillende kristalstructuren niet corresponderen. 

Voor een tetragonaal kristal geldt 

In bolcoördinaten wordt dit 

a 
(2.5 ) 

b 
(2.5 ) 
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Voor een hexagonaal kristal, tenslotte, geldt 

2 4 6 5 
E = K1sin 0 + K2sin 0 + K3sin 0 + K3sin 0 cos 6<P. (2.6) 

2.2 Oppervlakte-anisotropie 

De voorgaande beschouwing is van toepassing op materialen die zich in de 

zogenaamde bulk-vorm bevinden, waarbij de invloed van het oppervlak kan worden 

verwaarloosd. De anisotropie-energie van het oppervlak wordt voorspeld door een 

fenomenologische wet van Néel, die gebaseerd is op de veronderstelling dat de 

anisotropie-energie beschreven kan worden in termen van veranderingen in de 

energie van paren magnetische atomen [Née53]. Hierbij wordt de energie van een 

bepaald atoom geschreven als een som van paarinteracties met de naaste 

buuratomen (zogenaamde 'nn.', ofwel nearest neighbourinteracties): 

E = ~ g( r i) [cos 
2 

<Pi -l ] (2.7) 
1 

Hierin is <Pi de hoek tussen de richting 

van het magnetische moment en de 

verbindingslijn tussen het beschouwde 

atoom en de i-de buur en is g(ri) een 

functie die afuangt van de afstand ri 

tussen het beschouwde atoom en de i-de 

buur. Eén en ander is weergegeven in fig. 

2.1. 

In vgl. 2.7 zijn twee vormen van inter

actie buiten beschouwing gelaten, te 

weten de exchange interactie en de 

dipool-dipool interactie. De eerste omdat 

deze niet afuangt van de hoek <P, maar 

alleen van de oriëntatie van de spins 

ten opzichte van elkaar. De tweede wordt 

.... s 

Figuur 2.1 De definities in .... .... 
Néels model. De spins Si en S 
zijn gelijk gericht door de (iso
trope) exchange-interactie. 
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bij de vormanisatrapie beschouwd. 

Als de sommatie (2. 7) voor een aantal kubische strukturen wordt uitgevoerd, blijkt 

dat de uitkomst voor de oppervlakatomen afhangt van de oriëntatie van de 

magnetisatie ten opzichte van het oppervlak en van de oriëntatie van het oppervlak 

ten opzichte van de kristalassen. In de meeste gevallen neemt de energie E, 

omgerekend per eenheid van oppervlakte, de volgende eenvoudige uitdrukking aan: 

2 
E0 = K0 sin 0, (2.8) 

7 

waarin 0 de hoek is tussen tussen de magnetisatie en de normaal op het oppervlak. 

Deze uitdrukking is geldig voor oppervlakken waarvan de normaal een n-voudige 

rotatie-as is met n> 2 [ Gra86] . Hoewel de grootte-orde van de 

anisatrapieconstanten die door Néel worden gevonden overeenstemmen met 

experimenten [Ber85), kleven er een aantal bezwaren aan zijn theorie. Doordat er 

alleen interacties worden beschouwd tussen magnetische atomen zou K0 

onafhankelijk moeten zijn van het aangrenzend materiaal (mits er geen magnetische 

interacties plaatsvinden). In experimenten blijkt die afhankelijkheid echter wel op 

te treden [Blo89). 

Een ander bezwaar van de theorie , naast het volledig klassiek zijn, is de aanname 

dat een atoom onder de oppervlaktelaag weer de bulk-eigenschappen heeft. Dit is 

niet te verwachten, omdat het oppervlak, als gevolg van next-nearest 

neighbourinteracties (nnn) nog invloed heeft op de onderliggende laag. 

z 
M 

J 

x 
Figuur 2.2 Dunne film geometrie.De z-as is langs de filmnormaal gekozen, de 

z- en y-as liggen in het filmvlak. 
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2.3 Vermanisotropie 

Voor een niet-bolvormig preparaat hangt de magnetastatische (zelf)energie af van 

de richting van de magnetisatie, ook indien er geen kristal- en 
~ 

oppervlakte-arusotropie zou bestaan. Het demagnetiserend veld Hd is voor een 

dergelijk preparaat namelijk afhankelijk van de richting van de magnetisatie: 

(2.9) 

.. 
Nis de demagnetisatietensor, die voor een dunne film met de geometrie zoals 

geschetst in fig. 2.2 diagonaal is met Nzz = 1 en Nxx = Nyy = 0. 

8 

We beschouwen ferromagnetisch materiaal, dat als een magnetisch continuüm wordt 
~ 

beschouwd met een uniforme magnetisatie M = (M5sin8cos~P, M5sin8siniP, M5cos8), 

waarin M5 de verzadigingsmagnetisatie is en 8 de hoek die deze maakt met de 

normaal van het vlak. Voor de magnetastatische (zelf)energie Ed kan dan de 

volgende betrekking worden gevonden 

waarbij geïntegreerd wordt over het volume V van het preparaat. 

Met (2.9) wordt dit per volumeëenheid 

1 2 2 1 2.2 1 2 
Ed = 2 J.Lo M5 cos 8 = - 2 11-o M5 sm 0 + 2 J.to M5 • 

(2.10) 

(2.11) 

De hoekonafhankelijke term kan worden weggelaten omdat deze niet bijdraagt tot 

de anisotropie, zodat 

1 2 • 2 
Evorm = - 2 J.Lo M5 sm 8 . (2.12) 

In deze beschouwing is men er echter vanuit gegaan dat de magnetisatie binnen het 

preparaat uniform is en dat er geen domeinen aanwezig zijn. Deze aanname is soms 

in strijd met de fysische werkelijkheid. Bovendien is het de vraag of er in de 

praktijk geen verschil is in magnetastatische energie tussen atomen aan het 

oppervlak en atomen midden in het preparaat. Bandstructuurberekeningen moeten 

inzicht kunnen geven in deze materie, maar hierover zijn geen publicaties gevonden. 
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Dit is wel het geval voor een model, waarbij het preparaat wordt beschouwd als een 

verzameling discrete dipolen en de uitgebreidheid van de golffunkties van de atomen 
-+ 

wordt genegeerd. Het magnetische veld Bdip(1) van een discrete dipool, als functie 

van de plaats ten opzichte van die dipool, is goed bekend. De magnetastatische 

energie van een dipool i in het veld van dipool j wordt gegeven door 

-+ -+ -+ 
Eij = - m.Bdip( rij) , (2.13) 

met 1ij de verbindingsvector tussen de twee dipolen. 

De sommatie van Eij over alle andere dipolen j levert de totale magnetastatische 

energie van dipool i. Draaisma et al. [Dra88A] hebben deze sommatie uitgevoerd en 

de uitkomst blijkt af te hangen van de kristalstructuur én van de plaats van de 

dipool in de film. De atomen in het oppervlak laten afwijkingen zien van maximaal 
2 

23% ten opzichte van ! JLoMs . V oor de tweede atoomlaag is dit verschil nog maar 

maximaal 2 %. Dit betekent dat we de magnetastatische energie in principe zouden 

moeten splitsen in een energie voor bulkatomen en een energie voor 

oppervlakatomen. De bijdrage aan de totale oppervlakte-anisotropie die uit deze 

splitsing volgt is echter zo klein ten opzichte van de oppervlakte-anisotropie die in 

de vorige paragraaf is behandeld, dat deze verwaarloosd wordt. De magnetastatische 

energie geeft dus alleen aanleiding tot de vormanisotropie die zich manifesteert in 

een volumebijdrage, welke gegeven wordt door (2.12). 

2.4 Spanningsa.nisotropie 

Magnetostrictie is het effect dat er in het rooster van een ferromagnetisch materiaal 

extra spanningen optreden als het in een magnetisch veld wordt geplaatst. Deze 

spanningen gaan gepaard met veranderingen van de afmetingen van het materiaal 

en zijn hoofdzakelijk het gevolg van de spin-baaninteractie. 

Om inzicht te krijgen in het verschijnsel magnetostrictie, beschouwen we een 

preparaat dat in een extern veld wordt geplaatst, zodat de spins of magnetische 

momenten draaien. Deze verdraaiing zal via de spin-baan interactie een vervorming 

van de elektronenbanen tot gevolg hebben. De energie die hiervoor nodig is, is gelijk 

aan de kristalanisotropie. De vervorming van de elektronenbanen kan op zijn beurt 

een vervorming van het rooster veroorzaken. Om dit te illustreren beschouwen we 

een aantal domeinen waarvan de spins in een bepaalde richting staan, opgelegd door 
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(a) 

~L 
8=0 

81t0 
(b) 

Figuur 2.9 Fysisch beeld van magnetostrictie. De punten representeren de 
atoomkernen1 de pijltjes stellen de magnetische momenten voor en de ovale lijn 
"omsluiten" de elektronen. a) Momenten in een domein gericht in hun 
voorkeursrichting. b) Door de momenten te draaien met een veld komen de 
atoomkernen verder van elkaar te zitten. 

10 

de kristalanisotropie (zie fig. 2.3). Een aangelegd magneetveld doet de spins én de 

banen roteren, waardoor de atoomkernen verder van elkaar komen te zitten (~1/1 is 
-5 

van de orde 10 en dus lang niet zo groot als in de figuur, om didaktische redenen, 

is weergegeven). Een verandering van de richting van de magnetisatie veroorzaakt 

dus veranderingen in de afmetingen van het rooster. Dit kan tot gevolg hebben dat 

er spanningen in het materiaal optreden als het gemagnetiseerd wordt. 

Omgekeerd kan een spanning in het materiaal de voorkeursrichting van de 

magnetisatie veranderen. We hebben dan te maken met spanningsanisotropie. De 

hiermee gepaard gaande magneta-elastische energie voldoet aan [Cha88] 

2 
Espan = A f COS 'Y . (2.14) 

Hierin is A een bekende (materiaal afhankelijke) magneta-elastische constante, e is 

de lengteverandering en 'Y is de hoek tussen de magnetisatie en de richting waarin 

het materiaal wordt opgerekt cq. samengedrukt. 
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2.5 Anisotropiebijdragen in een multilaag 

In de vorige paragrafen hebben we verschillende vormen van anisotropie behandeld. 

In deze paragraaf combineren we deze afzonderlijke bijdragen tot een uitdrukking 

voor de anisotropie van een multilaag, waarbij we aannemen datdec-as van het 

rooster samenvalt met de normaal op het oppervlak. Deze aanname wordt gemaakt 

omdat de multilagen waaraan gemeten gaat worden, op een dergelijke manier 

gegroeid zijn. 

De hoek tussen de magnetisatie en de normaal wordt gegeven door 9. 

Met betrekking tot de spanningen die kunnen optreden in de lagen van een 

multilaag refereren we aan [Blo89], waarin een beschrijving wordt gegeven van 

multilagen die uit een ferromagnetisch en een niet-magnetisch materiaal zijn 

opgebouwd. Uit deze beschrijving blijkt dat een eventuele oprekking cq. 

samendrukking van het ferromagnetische materiaal in multilagen veroorzaakt wordt 

door een "lattice mismatch" tussen de materialen in aangrenzende lagen. Deze 

wordt vaak uitgedrukt in de mismatch parameter 1J 

met a1 de afstand tussen de atomen in materiaall en a2 de afstand tussen de 

atomen in materiaal 2. 

(2.15) 

Beneden een kritische dikte te van de ferromagnetische laag blijkt dat het rooster 

van deze laag zich volledig heeft aanpast aan het rooster van de tussenliggende 

niet-magnetische laag. De ferromagnetische laag wordt dan pseudomorf genoemd en 

heeft coherente grensvlakken. De lengteveranderingEis in dit geval gelijk aan -TJ 

( mismatch parameter) en de magnetostrictiebijdrage aan de bulkanisotropie-energie 

wordt dan verkregen met behulp van (2.14) 

2 
Espan = - A 1J sin 9 . (2.16) 

Hierbij is aangenomen dat de oprek- cq. samendrukrichting van de ferromagnetische 

laag in-vlak is en dat dus geldt 9 = ! 1r - 1 . 

In de praktijk is echter de kritische dikte vaak kleiner dan 2 Á, dat wil zeggen 

kleiner dan een monolaag. Dit betekent dat het ferromagnetische materiaal niet in 
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pseudomorfe toestand komt. In dit geval van niet-coherente grensvlakken treedt 

relaxatie van de spanning op door dislocaties. Chappert et al. [Cha88] hebben 

afgeleid dat er effectief een fractie tc/t van de lattice mismatch als 

lengteverandering overblijft: 

1~ 

E =- 'TJ tcft. (2.17) 

In combinatie met (2.14) volgt dat bij een laagdikte van het ferromagnetisch 

materiaal groter dan te de magnetostrictie een bijdrage levert tot de 

oppervlakte-anisotropie, omdat Espan in dit geval omgekeerd evenredig is met de 

laagdikte t. 

Een vraag die hierbij gesteld zou kunnen worden is of voor A in dit geval de waarde 

van het bulkmateriaal mag worden genomen. 

De verschillende bijdragen tot de totale anisotropie van een multilaag per eenheid 
van volume magnetisch materiaal zijn: 

Kristalbijdrage: 

Oppervlak bijdrage: 

Vorm bijdrage: 

Spannings bijdrage: 

2 Ko 2 
E0 = --t - sin () . 

1 2 . 2 
Evorm = - 2 J.l.o Ms Sm () · 

t 2 
Espan = - A 'f/ '( sin () 

Combinatie van deze afzonderlijke bijdragen levert 

Stel: 
2 Ko 1 2 t 

Ka = (Kt + -t- - 2 J.l.o Ms - A "''() 

(2.6) 

(2.18) 

(2.12) 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 



Magnetuche ani1otropie 13 

en (2.22) 

dan is 
2 4 

Etot = Ka sin () + Kb sin () . (2.23) 

Uit (2.21) blijkt dat we de anisatrapieconstante Ka opgebouwd kunnen denken uit 
vol opp 

een volumebijdrage K en een oppervlaktebijdrage K 

vol 2 Kopp 
Ka= K +-t- (2.24) 

vol 1 2 opp 
met K = K 1 - 2 J.to M5 en K = 2 K0 v - A 1J te . 

2.6 Voorkeursassen en voorkeursvlakken 

Als we de uitàrukking voor de anisatrapie-energie bekijken, dan zien we maxima en 

minima als functie van () optreden, die worden bepaald door de coëfficiënten Ka en 

Kb. De waarden van ()waarbij deze extrema optreden beschrijven assen en vlakken 

waarlangs de magnetisatie bij voorkeur plaatsvindt [Zij67]. We gaan deze 

voorkeursassen en -vlakken eens nader bekijken. 
Beschouw daartoe een film waarvan de anisatrapie-energie wordt gegeven door 

(2.23). Bepaling van de extrema door middel van aEtotf ao = 0, levert drie 

vergelijkingen op: 

sin () = 0 , 

cos () = 0 ' 

[ -Ka]~ sin()= 2Kb . 

De extrema zijn minima als geldt dat de tweede afgeleide naar () positief is: 
2 2 a Etotf a () > 0. Dit levert voor vgl. 2.25: 

Ka> 0. 

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 
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De film heeft onder deze voorwaarde een voorkeursas die samenvalt met de normaal 

op het filmvlak, waarvoor geldt dat Etot = 0. 

Vergelijking (2.26) levert de voorwaarde voor een stabiel extreem als 

(2.29) 

De voorkeursas ligt nu in het filmvlak met Etot = Ka+ Kb· Als zowel aan (2.28) als 
aan (2.29) is voldaan, dan is er zowel een voorkeursas als een voorkeursvlak met 

daartussen een potentiaalbarriëre. De voorkeursas heeft de laagste energie als Ka> 

-Kb en is metastabiel als Ka < -Kb . 

Als 

(2.30) 

dan is (2.27) de voorwaarde voor een minimum. In dit gevalligt de magnetisatie bij 
2 

voorkeur in een kegel rond de normaal op het filmvlak met Etot =- Ka/4 Kb. 

De voorwaarden voor de richting van de voorkeursas zijn samengevat in fig. 2.4. 

Figuur 2.4 De voorkeurs

richtingen van de magnetisatie. 



Hoofdstuk 3 Experimentele methode 

In het vorige hoofdstuk is afgeleid hoe de anisotropie-energie van een dunne film 

kan worden weergegeven als functie van de hoek 0 die de magnetisatie maakt met de 

normaal op het oppervlak. Met deze vergelijkingen als uitgangspunt willen we de 

experimentele bepaling van de anisotropieconstante Ka behandelen. In dit hoofdstuk 

zal eerst het principe achter de beoogde meting worden beschreven, waarna 

verschillende methoden van dataverwerking worden toegelicht die tot bepaling van 

de anisotropieconstante (en eventueel de verzadigingsmagnetisatie) leiden. 

3.1 Principe van de meting 

We beschouwen een kristal in de vorm van een dunne film. De anistropie-energie 

wordt gegeven door vgl. 2.23: 

2 4 
Etot = Ka sin 0 + Kb sin 0. (3.1) 

Hierin is 0 de hoek tussen de normaal op het filmvlak en de magnetisatie, waarvan 

wordt aangenomen dat deze uniform is en de 

verzadigingswaarde heeft. We nemen nu aan dat 

Kb verwaarloosbaar klein is ten opzichte van Ka 

[Gau90]. De hoek tussen de normaal en het 
-+ 

opgelegde uitwendige magneetveld B wordt 

aangegeven met t/J, zodat de hoek tussen de 
-+ 

magnetisatie en het B-veld wordt gegeven door 

{3 = t/J -0. Stel dat de voorkeursas samenvalt met 

de normaal (dwz. Ka> 0), dan worden de hoeken 

zoals weergegeven in figuur 3.1. 

voorkeursas 
-+ 
M 

Figuur 9.1 Definitie 

van de hoeken t/J, 0 en 
{3 {het vlak van de film 
staat loodrecht op het 

De energie van de magnetisatie in een uitwendig vlak van tekening). 
-+ 

magneetveld B wordt gegeven door 

-+ -+ 

Emag =- M·B =-MB cos/3, (3.2) 

-+ 
B 
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De energie van het preparaat wordt nu gegeven door de sommatie van (3.1) en (3.2): 

E = Ka sin20-MB cos( </J -0) . 

Een minimum in energie wordt gevonden door de eerste afgeleide van E naar 0 
gelijk te stellen aan nul: 

~ = 2 KasinO cosO- MB sin( </J - 0) 

= Kasin20- MB sin( </J - 0) = 0 . 

(3.3) 

(3.4) 

Bovenstaande vergelijking is te interpreteren als een som van twee koppels die op de 

magnetisatie worden uitgeoefend, namelijk een koppel dat het preparaat uitoefent 

op de magnetisatie 

dEtot K . 20 Tprep =- ëfë =- aSin (3.5) 

-+ 
en een koppel dat het B-veld uitoefent op de magnetisatie 

TB = - ~~mag = + MB sin( </J - 0) . (3.6) 

In evenwicht is deze som nul en is er dus geen resulterend koppel. 

Door eliminatie van de hoek 0 uit vgl. 3.4 is het mogelijk om het koppel dat het 

preparaat op de magnetisatie uitoefent ten 

gevolge van de anisatrapie uit te drukken in 

</J. In deze vorm, dus r prep als functie van </J, 

worden de meetgegevens in de praktijk ook 

meestal verkregen. 

Bovenstaande afleiding is uitgevoerd onder de 

aanname dat Ka> 0, dat wil zeggen dat de 

voorkeursas samenvalt met de normaal op het 

oppervlak. Nu beschouwen we het geval dat 

beschreven wordt door vgl. 2.29. De voor

keursas ligt dan in-vlak. In dit geval wor

den de hoeken zoals weergegeven in fig.3.2. 

-+ 
B 

... 
M 

Figuur 9.2 Definitie van de 

hoeken </J ', 0' en {3 (het vlak 
van de film staat loodrecht 

op het vlak van tekening). 
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Er geldt {J = 0'- </>'en vgl. 3.1 moet vervangen worden door 

E K . 20' K . 40' tot = a sm + b sm . (3.7) 

De afleiding gaat nu analoog en levert in plaats van vgl. 3.5 en vgl. 3.6 

-- dEtot- K . 20' T prep - èfë' - - aSin 

TB =- ~Jmag =+MB sin(</>'- 0'). 

(3.8) 

(3.9) 

Deze procedure is correct zolang de magnetisatie een constante grootte heeft, dat wil 

zeggen zolang het preparaat bestaat uit één domein waarbinnen de magnetisatie de 
.... 

verzadigingswaarde M5 heeft. Beneden een bepaalde waarde van het B-veld is de 

vorming van een set van twee of meerdere domeinen echter energetisch gunstiger . 
.... 

Het koppel dat het B-veld dan op de magnetisatie uitoefent, wordt voor een schijfje 

gegeven door [Bar62) 

2 
B si n2p 

Tmag = N 
(3.10) 

3 
B M 5 ( s inp + s in3p) 

2 2 2 4 2 2 2 1/2 
4N {4Ka + 4 KaNM5 + N M5 - B M5sin f/J} 

met N de demagnetiserende factor, die in dit geval niet van <P afhangt (bij een film 

hangt N vaak wel af van <P). 
De expliciete afhankelijkheid van het koppel van zowel N als M5 maakt het 

noodzakelijk om de hoekafhankelijkheid van het koppel uit te rekenen voor 

verschillende combinaties van deze parameters. In fig. 3.3 zijn een aantal 

zogenaamde koppelkrommen te zien die uit vgl. 3.10 zijn berekend met de volgende 
5 -3 6 -1 

waarden: Ka= 10 Jm , M5 = 10 /47r Am en N = 1/47r. Deze krommen zijn 
.... 

berekend voor verschillende waarden van het uitwendige B-veld. 
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Figuur 9.9 Berekende koppelkromme 

voor verschillende waarden van het 
uitwendige magneetveld (gebruikte 

5 -3 
waarden: Ka = 10 Jm , 

T 

Ka 

18 

I 

I 

Hï ....: 

, 2 

6 -1 
M8 = 10 /4'TJ Am en N = 1/4'TJ). 1.25 T 

' 
I es~ 0.63 T 

I I 
' I 

J5 

J r• 
~ .. 

3.2 Bepaling van de anisotropieconstante Ka 

Bij de interpretatie van de experimentele gegevens is het belangrijkste probleem de 

bepaling van Ka uit een set gemeten koppelkrommen. Er zijn hiervoor verschillende 

methoden, die we in vier groepen kunnen indelen [Bur77). Voor al deze methoden 

geldt dat de B-velden waarbij de metingen worden gedaan, zodanig moeten zijn dat 

de magnetisatie uniform is. Of aan deze voorwaarde is voldaan, hangt niet alleen af 

van de grootte van het veld, maar ook van de richting van het veld ten opzichte van 

het preparaat. 

1 extrapoleren naar oneindig veld. 
.... 

Voor een oneindig veld heeft het koppel z'n maximale waarde, want M5 valt 
.... 

dan samen met B, zodat <P= 0. Het uitzetten van het gemeten koppel voor een 
-1 -1 

bepaalde hoek <P als functie van B levert bij extrapolatie van B naar 0 een 

een waarde voor r in vgl. 3.5 waarvan ook de bijbehorende waarde van 0 
bekend is. 

2 Gebruik maken van het maximum in de koppelkromme . 
.... 

We zien in fig. 3.3 dat als het veld B boven een bepaalde waarde komt (vol-

gens berekening: B > 2Ka/ ( .[2 M5)) de maximale waarde van het koppel niet 

meer verandert. Deze waarde kan gebruikt worden voor de bepaling van Ka· 
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3 Correctie van de koppelkromme 

Dit komt nader aan de orde in paragraaf 3.2 

4 Het koppel dicht bij de voorkeursas 
Deze methode wordt behandeld in paragraaf 3.3. 

3.3 Correctie van de koppelkromme 

Experimenten leveren waarden voor het koppel als functie van 4>. We zoeken echter 

het koppel als functie van 0. Nu is 0 = 4>- {3 en sin {3 = TB/ M5B (zie vgl. 3.6). Als 

TB, M5 en B bekend zijn, kan {3 berekend worden. 
-+ 

In principe hoeft de betreffende meting maar bij één waarde van het B-veld te 

worden gedaan, omdat na correctie de koppelkromme een functie van 0 is. In de 

praktijk blijken er toch wat B-afhankelijkheden op te treden, die toegeschreven 
-+ 

worden aan schijneffecten [Aub68) die verdwijnen bij een oneindig B-veld. De 

oorzaak van deze effecten zou te maken kunnen hebben met een kleine verandering 

van de verzadigingsmagnetisatie bij 'kleine' magneetvelden. 

~' 
Ka 1.2 

1.0 ~ió;::::-------

0.8 

niet gecorrigeerd 

0 4 6 

2 Ka -1 

Ms ·B 

Figuur 3.4 Invloed van een fout 

in de correctie van de koppel-

kromme. 

Een nadeel van deze methode is dat er een 

fout in de berekening van {3 kan sluipen, die 

direct van grote invloed is op de verkregen 

resultaten. In fig. 3.4 staat weergegeven wat 

de gevolgen zijn van 10% teveel of te weinig 

correctie van {3. Het is dan ook gebruikelijk 

om de gevonden anisatrapieconstanten uit te 
-1 

zetten als functie van B en te extrapoleren 
-1 

tot B = 0. Berekeningen suggereren dat 

voor velden groter dan Ka/M5 de 

extrapolatie (mits goed gecorrigeerd) 

al een betrouwbare waarde voor Ka 

oplevert. In de praktijk wordt de waarde 

voor Ka echter pas betrouwbaar als er 

metingen gedaan zijn bij velden hoger dan 5 

Ka/M5 [Bur77). 
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3.4 Het verloop van de koppelkromme dicht bij de voorkeursas 

... 
Als we kijken naar de situatie waarbij de hoek 4J die het B-veld maakt met de ... 
voorkeursas klein is, dan zal ook (} niet erg groot zijn. De richting van M ligt ... 
immers tussen het uitwendigeB-veld en de voorkeursas. Uit de voorwaarde dat in 

evenwicht de som van de koppels nul is en vgl. 3.5 en vgl. 3.6 volgt 

Tprep =- Ts 

r prep = - Kasin2(J = - Kasin2( 4J- {3) 

rs = + M5B sin( 4J - (}) = + M5B sin {3 

Kasin2( 4J - {3) = M5B sin {3 

Voor kleine hoeken kan deze uitdrukking benaderd worden door 

a_ 2Ka1> 
,.., -MB + 2K ' s a 

zodat voor het gemeten koppel geldt 

M B a 2M5BKa A. 
7 prep = - 5 ,.., = - M B + 2K 'I' s a 

De inverse van de afgeleide van r naar 4J wordt dan 

-1 

[dd ~ prep] 1 1 
'~' - - 2Ka- M5 B · 

4J=o 

Deze formule is geldig als de voorkeursas samenvalt met de normaal op het 

filmvlak. Ook voor het geval waarbij de voorkeursas in-vlak ligt, kan worden 

afgeleid, uitgaande van (3.8) en (3.9), dat 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 
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(3.15) 

Als we nu de inverse van de afgeleide van de koppelkromme dicht bij de voorkeursas 
-1 

als functie van l/J of l/J', uitzetten tegen B , dan krijgen we een y-as-doorsnijding bij 

1/2Ka· De waarde van Ka kan op deze manier worden bepaald, zolang het preparaat 

een één-domeinstructuur heeft. Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, zullen 

[
d ] -

1 
-1 

de waarden voor rl~rep als functie van B geen rechte lijn opleveren, 
'I' l/J'= 0 

zodat een extrapolatie erg onnauwkeurig wordt. 



Hoofdstuk 4 De Capacitieve Torsie Magnetometer 

In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat ter bepaling van de anisotropieconstante van 

een materiaal, de torsiekromme r prep als functie van <P of <P' in een uitwendig 

magneetveld bekend moet zijn. In dit hoofdstuk wordt de meetopstelling beschreven 

die ontwikkeld is om deze informatie te vergaren. De eerste paragraaf bevat de eisen 

die aan het apparaat worden gesteld en een beschrijving van de totale opstelling. In 

de daarop volgende paragrafen worden enkele onderwerpen, die in verband met de 

bouw van de CTM interessant zijn, wat uitgebreider belicht. 

4.1 De opstelling: de eisen en het schema 

Met de CTM wordt de koppelkromme van een materiaal bepaald door het koppel 

dat een preparaat ondervindt te meten als functie van de hoek van een uitwendig 

magneetveld ten opzichte van (de voorkeursas van) dit preparaat. De grootte van 

dit· koppel wordt bepaald met behulp van een torsiedraad, die in paragraaf 4.2 

behandeld zal worden, en een verdraaiingsopnemer, die in paragraaf 4.3 uitvoerig 

wordt beschreven. 

Aan de CTM zijn de volgende eisen gesteld: 

er moeten koppels gemeten kunnen worden met een orde grootte van 
-6 -10 

10 tot 10 Nm. Deze eis vloeit voort uit de te verwachten 
5 

anisotropieconstante (::: 10 J fm 3) en het volume van de preparaten. 

de hoekverdraaiing 6 van het preparaat moet zo klein mogelijk zijn. Bij een 

hoekverdraaiing kleiner dan 30' lijkt er geen noodzaak aanwezig om te 

corrigeren voor de stand van het preparaat ten opzichte van het uitwendige 

magneetveld. 

de hoekverdraaiing 6 van het preparaat moet groot genoeg zijn om capacitief 

detecteerbaar te zijn. 

de CTM moet geschikt zijn om te werken in een temperatuurgebied van 

kamertemperatuur (293 K) tot lager dan de temperatuur van vloeibaar 

helium ( 4.2 K). Een aantal andere experimenten aan multilagen, bijvoorbeeld 

elektronspin-resonantie (ESR) en kernspin-resonantie (NMR), vindt namelijk 

plaats bij lage temperaturen (T ~ 4.2 K). De resultaten hiervan kunnen niet 

zonder meer vergeleken worden met kamertemperatuurmetingen, omdat niet 
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bijvoorbaat kan worden uitgesloten dat er veranderingen optreden in de 

magnetische eigenschappen als een preparaat van kamertemperatuur wordt 

afgekoeld naar de temperatuur van vloeibaar helium. 

Deze eis heeft consequenties voor de te gebruiken materialen, voor de te 

gebruiken elektronische componenten en voor de afmetingen van de CTM. 

In een flow-cryostaat, waarin de CTM kan worden afgekoeld, is slechts een 

ruimte beschikbaar met een diameter van 35 mm. 

eventuele afwijkingen ten gevolge van het niet precies "symmetrisch" zijn van 

de verdraaiingsopnemer, bedrading en dergelijke moeten elektronisch weg te 

regelen zijn. 

extra koppels door de vormgeving van de CTM moeten geminimaliseerd 

worden. Dat wil zeggen dat alles zo concentrisch mogelijk moet worden 

uitgevoerd. 

de CTM moet zo mogelijk gebruikersvriendelijk zijn. 

Zoveel mogelijk rekening houdend met bovenstaande eisen, is een ontwerp gemaakt 

waarvan in fig. 4.1 de schematische voorstelling is gegeven. Hierbij is natuurlijk 

gebruikt gemaakt van kennis die reeds vergaard was bij de bouw van enkele 

prototypen [Cas87]/[Lin89]/[Laa89]. We zien in deze figuur dat de CTM bestaat uit 

verschillende segmenten, die op twee geleidestangen zijn geschoven, waardoor wordt 

voorkomen dat de afzonderlijke segmenten ten opzichte van elkaar bewegen. Tussen 

de twee platen die de boven- en de onderkant van de CTM vormen is een 

torsiedraad gespannen, die onder invloed van een koppel dat op een preparaat wordt 

uitgeoefend, een bepaalde hoekverdraaiing krijgt. Doordat aan de torsiedraad een 

zogenaamde rotor is bevestigd, die tussen twee andere platen is gepositioneerd, kan 

de grootte van die hoekverdraaiing worden gemeten. Verder is er in de CTM een 

houder geplaatst, waarin twee bufferversterkers kunnen worden gefixeerd. 

De totale CTM kan tussen de polen van een draaibare magneet worden geplaatst, ... 
zodat een uitwendig B-veld kan worden aangelegd waarvan de hoek ten opzichte 

van een preparaat dat op de rotor is gemonteerd, kan worden gevarieerd. 

De materialen die in de CTM zijn gebruikt, moeten bij voorkeur niet-magnetisch 

zijn. V oor de metalen onderdelen is dan ook gekozen voor messing (boven- en 

onderplaat en boutjes) en koper (buitenbus, signaal- en stroomdraden). De 

kunststof onderdelen (verdraaiingsopnemer, geleidestangen, enz.) zijn vervaardigd 

van PCTFE (handelsnaam: KelF) vanwege de grote vormvastheid. De torsiedraad is 

van wolfraam. 
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In de volgende paragrafen worden de theoretische achtergronden van enkele 

onderdelen van de CTM behandeld. 

Figuur 4.1 Schematische weergave van de Capacitieve Torsie Magnetometer 

{De afmetingen van de CTM zijn ongeveer 195 x 95 mm). 

soldeerprop 

bovenplaat 1/ 

/ 

[// 

geleidestangen met moeren 
torsie draad 

stator 

l/ ,I V J 

acceptor 
rotor 

afstandsbus 
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4.2 Torsie 

Als men een preparaat op een torsiedraad monteert, kan men het koppel bepalen 

dat zo'n preparaat ondervindt, als men de hoekverdraaiing van het preparaat kan 

bepalen. In deze paragraaf wordt het verband tussen het koppel en de 

hoekverdraaiing van het preparaat behandeld. 

25 

In fig. 4.1 is te zien dat de torsiedraad in de CTM aan 2 kanten gefixeerd is en dat 

de rotor, waarop het te onderzoeken preparaat kan worden bevestigd, zich ongeveer 

in het midden van deze draad bevindt. Voor een aan één kant ingeklemde 

draad/staaf kan afgeleid worden [Fey64): 

a 
(4.1 ) 

met T het koppel op de draad, r de straal van de draad, L de lengte van de draad, 

6 de hoekverdraaiing (in rad) en À de afschuifmodulus/glijmodulus waarvoor geldt 

E 
À = 2(1 + u) 

waarinEde elasticiteitsmodulus (ofwel Young's modulus) is en u de 

dwarscontractiecoëfficiënt (ofwel Poisson's ratio), waarvoor geldt 0 < u < !· 

b 
(4.1 ) 

In het geval van de torsiedraad van de CTM onderscheiden we twee afzonderlijke, 

aan één zijde ingeklemde, torsiedraden en moeten we dus het koppel van de onderste 

helft ( T 0 ) optellen bij het koppel van de bovenste helft (Tb) om het totale koppel 

van de draad op de rotor te krijgen: 

T =Tb+ T 0 (4.2) 

, 1r r 4 ~ ( 1 1 ) 
T=l\-2-u 'L +r · 

b 0 
(4.3) 

Een verdraaiing van de rotor over een hoek 6 betekent dat ook het preparaat een 
-+ 

hoek 6 is gedraaid en dat de hoek van B met de voorkeursas van de magnetisatie 

niet meer gelijk is aan </J, maar aan </J - 6. Voor niet al te grote waarden van 6 

kunnen we de torsiekromme hiervoor corrigeren (zie fig. 4.2). Als we echter zorgen 

dat de hoekverdraaiing erg klein is (6 < 30'), kunnen we dat corrigeren achterwege 

laten, zonder de meetnauwkeurigheid significant te schaden. 
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Figuur 4.2 Correctie voor de hoek'llerdraaiing 6 van het preparaat. 

4.3 De verdraaiingsopnemer 

In de vorige paragraaf bleek dat we de hoekverdraaiing van het preparaat moeten 

weten om het koppel te kunnen bepalen dat het preparaat ondervindt. In deze 

paragraaf wordt de daartoe ontwikkelde verdraaiingsopnemer toegelicht, waarvan 

het principe onlangs in de literatuur is gerapporteerd [Pee89]. 

De behandeling van de verdraaiingsopnemer wordt opgesplitst in twee delen. Het 

eerste deel geeft een beschrijving van de opnemer en legt de werking uit. Het tweede 

deel bevat een wiskundige beschouwing. 

4. 9.1 Beschrijving en werking 

De verdraaiingsopnemer in de CTM bestaat uit 3 kunststofplaten (KelF), waarvan 

de stator en de acceptor gefixeerd zijn met de rotor daartussen draaibaar 

opgehangen met behulp van de torsiedraad. Als er een preparaat op de rotor is 

bevestigd, zal deze draaien totdat het koppel van de torsiedraad even groot is (maar 
-+ 

tegengesteld gericht) als het koppel dat het B-veld op het preparaat uitoefent. 

Op de kunststofplaten zijn goudlaagjes gesputterd met een dikte van circa 0.2 p,m, 
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volgens een 

patroon dat is 

weergegeven in 

fig. 4.3. De rotor 

en stator zijn in 

de evenwichts

stand zo opgesteld 

dat de "isolatie"

spleten een hoek 

stator rotor acceptor 

0 
van 90 met 

elkaar maken, 

zodat er een 

condensator

systeem ontstaat 

dat bestaat uit 4 

vlakke plaat

condensatoren. 

\ I \ I 

evenwicht 

l l 

Figuur 4. 3 Geometrie van de, op het kelP gesputterde, 

goudplaten van de verdraaiingsopnemer. 

De capaciteiten van de afzonderlijke condensatoren worden in goede benadering 

gegeven door 

(4.4) 

waarin f de diëlektrische constante, Ai het gemeenschappelijk oppervlak van de 

twee gouden platen end de afstand tussen de platen is. 

Deze capaciteiten hangen dus af van het oppervlak van de condensatoren. In de 

evenwichtsstand zijn de oppervlakken van de vier condensatoren gelijk. Wordt de 

rotor echter een beetje verdraaid, dan veranderen de oppervlakken twee aan twee; 

dat wil zeggen dat bij een toename van A1 van bijvoorbeeld 5%, A3 ook 5% 

toeneemt en zowel A2 als A4 5% afnemen. 
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Beschouwen we nu het elektrisch vervangingsschema van 

de stator en de rotor (fig. 4.4), dan zien we dat we dit 

systeem als een capaciteitsbrug kunnen gebruiken. We 

zetten daartoe een wisselspanning op één van de 

statorplaten en eenzelfde wisselspanning, maar nu 

geïnverteerd, op de andere statorplaat. Als de 

verdraaiingsopnemer in de evenwichtsstand staat, zullen 

de signalen op de afzonderlijke rotorplaten nul zijn 

(C1 = C2, C3 = C4). Is de rotor echter over een hoek 6 
verdraaid dan zal op de ene rotorplaat een in-fase

signaal (bv. C1 > C2) en op de andere een, even groot, 

geïnverteerd signaal overblijven (C3 > C4). Het verschil 

van deze twee signalen (de verschilspanning), levert 

dan 2x het in-fasesignaal op. De relatie tussen de 

verschilspanning en de hoekverdraaiing van de rotor 

wordt in subparagraaf 4.3.2 behandeld. 

P.B 

Figuur 4.4 Elek
trisch vervang
ingsschema van 
stator en rotor. 

Om het signaal op de rotorplaten te kunnen meten, moet er natuurlijk een 

elektrisch contact zijn. Het aansolderen van koper- of gouddraadjes is echter niet 

gewenst, omdat de starheid van de draadjes de rotorplaat belemmert in zijn rotatie. 

Dit probleem is opgelost door het maken van elektrische contacten met behulp van 

capaciteiten. Onder de rotor is hiertoe de zogenaamde acceptor geplaatst, waarop 

twee platen zijn gesputterd die elk een plaatcondensator vormen met één van de 

rotorplaten. De geometrie van de acceptorplaten is zodanig dat verdraaiing van de 

rotor over kleine hoeken niet leidt tot verandering van de oppervlakken van deze 

condensatoren. 

Het grote voordeel van bovengenoemde verdraaiingsopnemer, ten opzichte van de 

twee-platensystemen die in de prototypen zijn gebruikt, is het feit dat er geen 

signaaldraden aan de rotor nodig zijn om elektrische contacten te maken. Bij de 

eerdere verdraaiingsopnemers was de acceptor niet aanwezig en werden in eerste 

instantie de signaaldraden aan de rotor gesoldeerd, waardoor extra koppels werden 

geïntroduceerd bij verdraaiing van deze rotor [Cas87]. De koppels van dergelijke 

verbindingen bleken groter dan de koppels die het gevolg waren van de anisatrapie 

van de te meten preparaten. Bovendien bleken ze niet reproduceerbaar, zodat er niet 

voor gecorrigeerd kon worden. Als oplossing van dit probleem werd de torsiedraad 
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als signaaldraad gebruikt. Hiertoe moest deze 

geïsoleerd in de opstelling worden opgehangen, 

hetgeen waarschijnlijk de oorzaak was van kruip in 

het betreffende prototype [Lin89]. Bovendien moest 

de geometrie van de condensatorplaten op de rotor 

veranderd worden, omdat er maar één signaaldraad 

(de torsiedraad) beschikbaar was. In plaats van 

met de geometrie weergegeven in fig. 4.3 werd 

gewerkt met de geometrie uit fig. 4.5a. Het 

vervangingsschema van de verdraaiingsopnemer 

wordt dan zoals weergegeven in fig. 4.5b. We zien 

nu dat een eventuele kanteling van de rotor ten 

opzichte van de stator, waarbij de ene capaciteit 

groter wordt dan de andere, meteen een uitgangs~ 

signaal tot gevolg heeft. Dit is bij het 3-platen 

systeem (mits in evenwicht) in eerste orde niet het 

geval, zoals uit fig. 4.3 en 4.4 valt af te leiden. 

Een laatste probleem dat bij het gebruik van de 

torsiedraad als signaaldraad werd gesignaleerd, 

was de kwetsbaarheid van het contact tussen de 

torsiedraad en de condensatorplaat op de rotor, 

dat met behulp van leitsilber werd gemaakt. 

Het uitgangssignaal van de verdraaiingsopnemer 

wordt via signaaldraden toegevoerd aan bufferver-

!9 

{a) 

stator 

rotor 

(IJ) 

Vwiss 

c2 
Figv:ur 4.5 Geometrie 
van de condensator
ten (a) en het ver
vangingsschema {b) 
van 2-platen ver
draaiingsopnemer. 

sterkers die in de CTM zijn gesitueerd, zodat het meetsignaal zo min mogelijk 

wordt belast door parasitaire capaciteiten. Dit betekent dat deze versterkers moeten 

kunnen functioneren in hetzelfde temperatuurinterval als de CTM, hetgeen wat 

extra problemen oplevert, welke in paragraaf 4.4 worden behandeld. 

Van de bufferversterkers gaan de signalen via een verschilversterker naar een 

lock-in versterker, waarmee het de hoekverdraaiing uiteindelijk wordt gemeten. 
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Figuur 4.6 Vervangingsschema van 

één tak van de wisselspanningsbrug. 

4.9.2 Wiskundige beschouwing 

30 

Vstatt 

In deze subparagraaf zal de relatie tussen de verschilspanning en de hoekverdraaiing 

van de rotor worden afgeleid. 

In eerste instantie bekijken we slechts één tak van de wisselspanningsbrug (zie 

fig. 4.6). Op statorplaat 1 en 2 staan respectievelijk de volgende wisselspanningen 

v stat t = v- = - V sin ( wt) (4.5) 

V5tat2 = v+ = Vsin (wt). (4.6) 

De spanning op rotorplaat 1 noemen we Vrott· We tellen nu bij de drie spanningen 
v+ op 

' Vstatl = v- + v+ = 0 

' Vstat2 = v+ + v+ = 2 v+ 

' 
Vrotl = Vrot + v+ · (4.7) 

Het systeem is nu te beschouwen als een (wissel)spanningsdeler, waarvoor geldt 

Met vgl. 4. 7 volgt hieruit 

c. + C2 
Ztot = b + · 1 

C = · C C JWvt JW 2 JW 1 2 ' 
(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 
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Met vgl. 4.4 wordt dit 

(4.11) 

Bij de afleiding van vgl. 4.11 hebben we aangenomen dat de afstand tussen de 

platen uniform is, dat wil zeggen dat er geen kanteling is van de rotor ten opzichte 

van de stator. 

Voor de evenwichtsstand van de verdraaiingsopnemer geldt A1 = A2, dus Vrotl = 0. 
Bij een hoekverdraaiing 6 vanuit de evenwichtsstand geldt voor vgl. 4.11 (zie 

fig. 4.3): 

ofwel 

2 2 2 2 
1rR + 6R _ 1rR + 6R 

4 2 4 2 
Vrotl = v+ , 

1rR2 6R2 1rR2 6R2 --+-+-
4 2 4 2 

26 + 
Vrotl =-V · 7r 

(4.12) 

(4.13) 

Beschouwen we, behalve het zojuist besproken gedeelte, het totale 

vervangingsschema van de ene tak van de wisselspanningsbrug (zie fig. 4. 7), dan is 

de spanning Vrott op te vatten als komende van een spanningsbron met een 

( uitgangs )impedantie Zwb' die gevormd wordt door de capaciteiten C1 en C2 

parallel. Deze spanning wordt via een condensator Copn b die gevormd wordt door 

een rotor- en een acceptorplaat die boven elkaar zijn gepositioneerd, toegevoerd aan 

de bufferversterker. Deingangsimpedantie van de buffer Zbuf wordt gerepresenteerd 

door een weerstand Rbuf parallel aan een capaciteit Cbuf· We zijn nu geïnteresseerd 

in een uitdrukking voor de spanning op de ingang van de bufferversterker vib' 

Figuur 4. 7 Vervangingsschema van 
één tak van de wisselspannings

brug met acceptor en 
bufferversterker. 

Vstatl 
I ____ --



Capacitieve Torlie Magnetometer 

die wordt gegeven door: 

Vfb = Zwb + Zopn + Zbuf Vrotl . (4.14) 

De bufferversterker is zo gedimensioneerd dat bij de frequentie waarmee gewerkt 

wordt (f =50kHz), Rbuf >> 1/wCbuf· Dan wordt vgl. 4.14 

1 
jwCbu f 1 

Vib = 1 1 1 Vrotl 
jW(Cl + C2) + jWCopnl + jwCbufl 

We geven deze overdracht weer met behulp van een verzwakkingsterm kb 1: 

Copn 1 (Ct + C2) 
kbt = CopntCbuft + ( C 1 + C2)Cbu rt + Copnt(Ct + C2) ' (

4
.
16

) 

zodat (4.17) 

Voor het signaal vbufl dat op de uitgang van de bufferversterker verschijnt, geldt, 

als we de versterkingsfactor van de buffer aanduiden met abufh 

k 26 + = abufl bl 7r V · (4.18) 

Voor de andere tak van de wisselstroombrug is er slechts een klein verschil in de 

afleiding. Een hoekverdraaiing 6 in de ene tak correspondeert namelijk met een 
hoekverdraaiing -6 in de andere tak. 

Voor vbuf2 kan nu op analoge wijze worden afgeleid 

k 26 + Vbuf2 = - abuf2 b 1 7r V (4.19) 
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De uitgangsspanningen van de bufferversterkers worden van elkaar afgetrokken in 

een verschilversterker en versterkt met een factor 3.vv· Voor de uitgangsspanning 

van die verschilversterker Vversch geldt dan 

(4.20) 

93 

Dit is de gezochte relatie tussen de verschilspanning Vversch en de hoekverdraaiing 6 
van de rotor. Bij een symmetrische opbouw van de opstelling geldt dat kbt = kb2 en 

als de bufferversterkers identiek zijn abuft = abuf2 • V oor de hierboven gegeven 

afleiding is dit niet van belang, maar een dergelijke symmetrie heeft het voordeel 

dat effecten ten gevolge van het kantelen van de rotor ten opzichte van de stator in 

eerste orde geen bijdrage leveren tot het uitgangssignaal. 

4.4 Lage temperaturenelektronica 

De bufferversterkers, waarover in de vorige paragraaf is gesproken, zijn bedoeld om 

het meetsignaal zo min mogelijk te belasten. Hiertoe moet een bufferversterker een 

hoge ingangsimpedantie hebben en een lage uitgangsimpedantie. Om te voorkomen 

dat parasitaire capaciteiten het signaal belasten, voordat het 'gebufferd' wordt, 

moeten de bufferversterkers zo dicht mogelijk bij de verdraaiingsopnemer worden 

geplaatst. Het feit dat de CTM in een temperatuurgebied van 1 K tot 293 K moet 

kunnen functioneren, levert de volgende voorwaarden met betrekking tot de 

bufferversterkers op: 

de elektronische componenten moeten in het gehele temperatuurgebied blijven 

werken. Vooral bij lage temperaturen (T < 77 K) zijn er problemen te 

verwachten. 

De schakeling dient zodanig ontworpen te worden dat de, bij grote 

temperatuursveranderingen niet te vermijden, waardeverandering van de 

elektronische componenten kan worden weggeregeld, zodat deze veranderingen 

geen desatreuze gevolgen hebben voor de werking van de buffers. 

De beperkte ruimte in de CTM legt bovendien beperkingen op aan de afmetingen 

van de bufferversterkers. 
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Het probleem van de geringe afmetingen van de bufferversterkers kan het beste 

worden ondervangen door gebruik te maken van Surface Mounted Devices (SMD). 

Deze elektronische componenten zijn namelijk erg klein (1 x b x h = 3.1 x 1.6 x 0.6 

mm3). Bovendien hebben ze het voordeel dat de SMD-condensatoren gemaakt zijn 

van keramisch materiaal en de -weerstanden van metaalfilm. Van deze typen 

componenten is bekend dat ze bij lage temperaturen blijven functioneren [Kaa80]. 

Daarbij moet wel de opmerking worden gemaakt dat de waarden van de 

componenten veranderen bij afkoeling. Om inzicht te krijgen in de grootte-orde van 

de veranderingen die optreden, zijn enkele experimenten uitgevoerd. 

1. Enkele SMD-condensatoren zijn in een RC-netwerk ingesoldeerd (zie fig. 4.8a), 

waarvan de frequentiekarakteristiek is opgemeten bij verschillende temperaturen 

van de condensator. Een voorbeeld van een dergelijke frequentiekarakteristiek is 

weergegeven in fig. 4.8b. Uit het -3 dB-punt van deze karakteristiek kan de waarde 

voor de capaciteit bepaald worden. 

De gevonden waarden zijn weergegeven in tabel 4.1 

{b) "' 0.5 
"' ..... 
~ 

> - weerstandslijn > 
b.O 0.0 
0 

R -
-0.5 

V met. 
Csmd 

-1.0 
ro 
~ 
~ 

-1.5 ~ 
"ó 
~ 0 :::-

? 
-2.0 

0 2 4 
log f 

Figuur ~.8 (a) RC-netwerk waarmee metingen zijn gedaan aan de waarden van 
SMD-condenstoren als functie van de temperatuur {de weerstand R was bekend). 

{b) De frequentiekarakteristiek van een RC-netwerk met R = 1.0 kn en C = 100 nF 

6 
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waarde gemeten waarden (nF) c4.2/C29s 
volgens 

opgave {nF) 
T = 293 K T = 4.2 K 

2.2 2.8 ± 0.1 0.45 ± 0.01 0.16 ± 0.01 

100 112.7 ± 3.4 10.0 ± 0.3 0.09 ± 0.01 

Tabel 4.1 Resultaten van metingen aan de temperatuurafhankeliJkheid 
van SMD-condensatoren. 

waarde gemeten waarden {kO) R4.2/R293 
volgens 

opgave {kO) T = 293 K T = 4.2 K 

3.9 4.0 ± 0.1 5.7 ± 0.2 1.43 ± 0.07 

15 15.3 ± 0.3 27.3 ± 0.8 1.80 ± 0.09 

220 221 ± 4.4 356±10.7 1.61 ± 0.08 

Tabel4.2 Resultaten van metingen aan de temperatuurafhankelijkheid 
van SMD-weerstanden. 

2. Enkele SMD-weerstanden zijn in een 

spanningsdeler gesoldeerd (zie fig. 4.9). De 

spanning over de SMD-weerstand is opge

meten bij verschillende temperaturen. Dit 

leverde de resultaten die in tabel 4.2 zijn 

weergegeven. 

Uit deze resultaten blijkt dat SMD's in 

principe toepasbaar zijn in schakelingen 

die tot lage temperaturen worden afgekoeld. 

De ontkoppel~ondensatoren die gebruikt 

worden, moeten dan wel overgedimensioneerd 

worden (tot 10x de gewenste waarden). De ver

anderingen van de weerstanden worden deels 

ondervangen door het feit dat deze meestal in 

R 

Rsmd 

Figuur 4.9 Spanningsdeler 

waarmee metingen zijn 
gedaan aan SMD-weer

standen als functie van 
de temperatuur {De weer

stand R was bekend}. 

V met. 
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spanningsdelers worden gebruikt en deels door het bouwen van een regeleenheid, die 

op kamertemperatuur blijft. 

Over de actieve componenten die gebruikt gaan worden, kan worden opgemerkt dat 

van BF 900 dual-gate mosfets bekend is dat deze ook onder kryogene omstandig

heden blijven functioneren [Kaa80]. Dit type is inmiddels niet meer gangbaar en 

vervangen door de BF 960. De I-V-karakteristiek van deze mosfet is bij 

verschillende temperaturen opgemeten (zie fig. 4.10). Hieruit blijkt dat, hoewel er 

rekening gehouden moet worden met een verschuiving van de karakteristiek, de 

steilheid niet verandert. Dat maakt de mosfet geschikt voor gebruik in de bedoelde 

bufferversterkers, waarvan het schema gegeven is in de appendix. 

{a) V drain {b) T = 300 K ld Vg2 T=77K Id Vg2 
g2~ 4 4 

l ld 
3 

3 

v,,î 2 2 
I I 

souree 
-1 o· 

1 Vgt 
-1 0 I 

Vgl 

Figuur 1,.10 {a) Schematische voorstelling van een dual- T = 4.2 K Id Vg2 
gate mosfet. {b} Id - Iv-karakteristiek van BF900 voor 
verschillende temperaturen en verschillende waarden 

van Vg2· Het gelijkspanningsverschil tussen drain en 
souree bedroeg 5 V. 

-I 0 

De regeleenheid (waarvan het schema ook staat vermeld in de appendix) is zo 

ontworpen dat de transistoren in de bufferversterkers steeds in hun zogenaamde 

werkgebied blijven. Een maat hiervoor is de gemiddelde drainstroom door de 

mosfets, die dan ook gemeten wordt. Deze wordt vergeleken met een ingestelde cq. 

gewenste waarde. Mocht er geen overeenkomst zijn (door bijvoorbeeld 

temperatuursveranderingen), dan corrigeert de regeleenheid de gelijkspanning op 

één van de gates van de mosfets, waardoor de drainstroom weer de ingestelde cq. 

gewenste waarde krijgt. Deze regeleenheid kan buiten het kryogene gedeelte van de 

opstelling blijven en is dus niet onderhevig aan significante 

temperatuursveranderingen. Bovendien kan de instelling van deze eenheid 

desgewenst elk moment veranderd worden. 

4 

3 

2 

1 
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4.5 Numerieke verwachtingen 

In de paragrafen 4.2 en 4.3 hebben we relaties afgeleid tussen respectievelijk torsie 

en hoekverdraaiing en hoekverdraaiing en meetspanning. In deze paragraaf gaan we 

uitrekenen wat de te verwachten kwantitatieve relaties zijn voor de nieuwgebouwde 

CTM. We berekenen deze afzonderlijk, omdat het mogelijk is de relatie 

hoekverdraaiing-meetspanning experimenteel te bepalen. Voor de relatie torsie

hoekverdraaiing is dit niet mogelijk. De juistheid van de betreffende berekening kan 

slechts worden gecontroleerd door ijking van de CTM aan bekende preparaten, 

waarbij de totale relatie torsie- meetspanning wordt gecontroleerd. 

1,.5.1 Relatie torsie - hoekverdraaiing 

Deze relatie wordt gegeven door 

1r r4 ~ ( 1 1 ) r=>.-u 'L +r , 
2 b 0 

waarin de volgende waarden worden ingevuld: 

1o I 2 >. = 0.4 x E en Ewolfraam = 36 x 10 N m , 
10 

zodat>. = 14.4 x 10 N/m2 

-5 
r = 6.3 x 10 m, 

-3 -3 
Lb = 20.8 x 10 m en 1 0 = 35.2 x 10 m 

Dit levert 
-4 

r= 2.7x 10 6Nm/rad. 

1,.5.2 Relatie hoekverdraaiing- meetspanning 

Deze relatie wordt gegeven door 

(4.3) 

(4.21) 

( 4.20) 
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De verzwakkingsfactor kbt wordt gegeven door 

Copn dCt + C2) 
kbt = CopntCburt+ (Ct + C2)Cbuft + Copnt(Ct + C2) (

4
.
16

) 

en is bij een symmetrische opbouw van de opstelling gelijk aan kb2· 

Voor het uitrekenen van de verzwakkingsfactor moeten Ct , C2, Cbuft en Copnt 

bekend zijn of berekend worden. C h C2 en Copn 1 kunnen worden berekend met 

behulp van vgl. 4.4. Hiervoor zijn de gegevens nodig die in fig. 4.11 zijn 

weergegeven. 

' ; i 
:- 3.0 mm 

I I I 

;......, 5.0 inm 
I 

i. ., 
18.0 mm 18.0 mm 

Figuur 4.11 Afmetingen van de verdraaiingsopnemer: a) dwarsdoorsnede; b} 
bovenaanzicht stator {voor de rotor gelden dezelfde afmetingen}; c) bovenaanzicht 

acceptor. 

De resultaten: 

Metingen leverden 

Hiermee wordt 

-12 
Ct en C2 zijn 1.1 x 10 F 

-12 
en Copnt is 1.6 x 10 F. 

-12 
Cbufl is 4.0 x 10 F. 

kbt = 0.19. (4.22) 

Andere waarden die voor de berekening van de uitgangsspanning volgens vgl. 4.20 

van belang zijn: 3.vv = 10 

abuft = 0.91 

abuf2 = 0.94 
v• = !J2 x 75 V 

= 53.03 V 
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V oor v+ is de effectieve spanning genomen en niet de top-top waarde van de 

spanning, omdat Vversch wordt gemeten met een lock-in versterker, die ook de 

effectieve spanning meet. 

De relatie tussen Vversch en ó wordt hiermee 

39 

Vversch = 118.67 ó V /rad ( 4.23) 

en dus 
-3 

ó = 8.43 x 10 Vversch rad/V . (4.24) 

../.5.9 Relatie torsie - meetspanning 

Combineren van de vgl. 4.21 en 4.24levert de relatie op, waarmee we uiteindelijk de 

meetresultaten gaan omzetten: 

-4 -3 
T = 2.7 x 10 · 8.43 x 10 Vversch Nm/V 

-6 
= 2.28 x 10 Vversch Nm/V (4.25) 

Er wordt nogmaals op gewezen dat deze kwantitatieve relatie een theoretische is en 

uitgaat van het ideale geval. Dominante fouten in deze beschouwing zijn te 

verwachten in de torsiedraad-eigenschappen, als gevolg van de bewerkingen die de 

draad heeft ondergaan, en in de verzwakkingsfactor, omdat in de berekening hiervan 

de parasitaire capaciteiten volledig buiten beschouwing zijn gebleven. 

Slechts door ijkingen van de CTM in het gehele temperatuurgebied kan een 

bruikbare relatie worden gevonden tussen koppel en meetspanning. Deze ijking zal 

in het volgende hoofdstuk worden besproken. Het is aan te raden om de ijking 

regelmatig te herhalen, zodat eventuele veranderingen in de opstelling niet 

onopgemerkt blijven. 

4:.6 Blokschema van de opstelling 

Tenslotte wordt in deze paragraaf een korte beschrijving van de totale 

meetopstelling gegeven, waarvan het blokschema gegeven wordt door fig. 4.13. 

Het referenti~ignaal uit de lock-in versterker (f =50kHz) wordt door de 
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vermogensversterker omgezet in twee signalen met een top-top waarde van 150 V 

die onderling in tegenfase zijn. Deze signalen worden aan de statorplaten 

. toegevoerd, waarna het signaal van de opnemers via de bufferversterkers en de 

verschilversterker door de lock-in wordt gemeten. De compensatiecircuits die 

aanwezig zijn hebben de volgende doelen. Het eerste circuit regelt eventuele 

verschillen weg die het gevolg zijn van het niet volkomen concentrisch zijn van de 

CTM. Het tweede circuit regelt eventuele restsignalen weg die het gevolg kunnen 

zijn van parasitaire capaciteiten. 

lock-in 
versterker Vref 

I oscilloscoop I 

compensatie
circuit 2 

verschil
versterker 

Fsguur .4.12 De totale meetopstellmg. 

I, 
u,; 

vermogens
versterker 

compensatie
circuit 1 

CTM 

l j 
'I 

~,..;.; 

magneet
voeding 

bufferverster kers 

J 
I oscilloscoop 

buffer
regel
eenheid 

De schema's van de zelfgebouwde elektronica zijn gegeven in de appendix. 

De overige apparaten zijn van de volgende typen: 

Magneet: Varian Mark 11 Fieldial Regulator; 

Lock-in versterker: EG&G Princeton Applied Research, model128A 

Oscilloscopen: H ewlett-Packard, 190c 



Hoofdstuk 5 Karakterisering van de opstelling 

Nadat in het vorige hoofdstuk de ontwikkeling en bouw van de nieuwe CTM is 

beschreven, zal in dit hoofdstuk een behandeling worden gegeven van de 

experimenten die gedaan zijn om de CTM te karakteriseren. 

Uiteraard moet de CTM worden geijkt, want bij de afleiding van de relatie tussen 

meetspanning en koppel in hoofdstuk 4 zijn veronderstellingen gedaan, waaraan in 

de praktijk zeer waarschijnlijk niet volledig wordt voldaan (zo is bv. van de 

torsiedraad verondersteld dat deze geen veranderingen heeft ondergaan bij het 

vastsolderen aan de soldeerproppen ). 

Tevens worden in dit hoofdstuk uitspraken gedaan over de gevoeligheid van de 

CTM, de reproduceerbaarbeid van de metingen .en de grootte van het zogenaamde 

nuleffect ten opzichte van de te verwachten meetsignalen. Aan het einde van dit 

hoofdstuk volgt een vergelijking met de specificaties van prototypen en andere 

opstellingen, die eventueel gebaseerd zijn op andere methoden (VSM en FMR). 
-4 

Al de metingen zijn gedaan aan preparaten met een oppervlak van 0.48 x 10 m2 en 

de preparaten zullen in het vervolg dan ook slechts gespecificeerd worden naar de 

dikten (van materialen). 

5.1 Het nuleffect 

Met het nuleffect van de CTM wordt het signaal Vversch bedoeld, dat gemeten wordt 

als er geen preparaat op de rotor van de CTM is gemonteerd. In de ideale situatie 

zou dit signaal 0 V zijn, onafhankelijk van de veldhoek. In fig. 5.1 wordt het 

nuleffect van de CTM gepresenteerd, gemeten bij een magneetveld van 1.8 T, 

waarbij de reproduceerbaarheid is gecontroleerd door de meting na 3 weken te 

herhalen (het maximale veld dat kan worden aangelegd in de huidige opstelling is 

1.8 T). 

We zien dat de hoekafhankelijkheid van het nuleffect een periodiek gedrag vertoont, 

dat vrij redelijk reproduceert. Dit betekent dat metingen aan preparaten eventueel 

gecorrigeerd kunnen worden voor dit effect. Of deze correctie nodig is kan worden 

beoordeeld door de top-top waarde (2.30 ± 0.10 mV) te vergelijken met de te 

verwachten meetsignalen. 
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Figuur 5.1 Het nuleffect van de CTM. > 
Er worden twee metingen gepresenteerd .S 

1.2.----.----r-~---.----r-,---r----. 
0 0 0 

B = 1.8 T iil • 

die met een tussenpoos van drie 

weken zijn gedaan. 

Om een idee te krijgen van de 

grootte van de meetsignalen, is een 

preparaat gemonteerd met als 

magnetisch materiaal twee films 

van 100 A cobalt. Tussen deze 

films bevond zich een laag van 72 

A palladium. De metingen leveren 

de koppelkrommen zoals 

weergegeven in fig. 5.2a en 5.2b 

(hier nog uitgedrukt in m V, omdat 

de ijkfactor van de CTM nog niet 

bekend is en het nuleffect ook 

gegeven is in mV). 

Uit deze figuren blijkt dat het 

signaal bij maximaal magneetveld 

een top-top waarde heeft van 

470 ± 20 mV. Dat betekent dat het 

bij dit soort preparaten niet 

zinvol is om te corrigeren voor 

het nuleffect. 
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Figuur 5.2a Koppelkrommen van een 

preparaat van 2 films van 100 A Co 

gescheiden door 72 A Pd voor B = 1.0T. 

We zien in deze figuren bovendien dat er een verschil is tussen de metingen waarbij 
0 0 

de veldhoek van -180 naar 0 is veranderd (heenmeting) en de metingen waarbij dit 

in tegenovergestelde richting is gebeurd ( terugmeting). Dit effect is duidelijker 
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250 > I I 

b • I B = 1.8 T Figuur 5.2b Koppelkrommen van een.§. • I 
• 

preparaat van 2 films van 100 Á I 
c:: 125 • 

Co gescheiden door 72 Á Pd voor 
..... • I • • .IC 
u • B = 1.8 T. 0 - • > 

Figuur 5.2c Vergrote weergave van • • 0 
het omslagpunt van fig. 5.2a. • • 

• • 
-125 

meetrichting 

zichtbaar in fig. 5.2c, waarin • • • ----1 

• 
het omslagpunt van de koppelkrom- • • +--• • 

• men voor B = 1.0 T is uitvergroot. -250 • e • I I 

Bekijken we het verloop van deze -180 -120 -60 0 

Veldhoek [ 0) 0 0 
krommen van -180 naar 0 , dan zien> 250 I I 

we dat de punten van de heenmeting,.§. c 

• 
die gemeten worden net na het 

• • 
passeren van de nuldoorgang, een .s • I 

.IC 
200 kleinere absolute waarde hebben u • 0 • 

dan de corresponderende punten van :> 
de terugmeting. Vlak voordat het • • 
omslagpunt bereikt wordt, zijn de 

absolute waarden van de punten van 150 • 
• 

de heenmeting juist groter dan die 

van de terugmeting en na het omslag- • 
• punt ontstaat de omgekeerde situatie. 

I 

Hierdoor ontstaat het beeld dat de 100 
-100 I I 

gemeten koppelkromme steeds • 
"achterloopt" op de eigenlijke • 
koppelkromme. Dit beeld wordt ver-

• sterkt door de waarneming dat de ver- -150 • 
schillen afhangen van de tijd die ver-

strijkt tussen het nemen van de meet- • 
punten. We nemen aan dat dit verschijn- B = 1.0 T 
sel wordt veroorzaakt door kruip in de -200 I 

CTM en komen hier in paragraaf 5.3 
meetrichting 

• • t--
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5.2 Relatie hoekverdraaiing - meetspanning 

Zoals in hoofdstuk 4 is beschreven, meten we het koppel dat op een preparaat wordt 

uitgeoefend als een spanning Vversch. De relatie tussen koppel en meetspanning 

kunnen we opgebouwd denken uit de factoren r(á) (vgl. 4.21) en t5(vversch) 

(vgl. 4.24), waarvan we er één expliciet kunnen controleren. 

Als we namelijk in staat zijn om een goed bepaalde hoekverdraaiing van de rotor te 

veroorzaken, dan levert de daardoor veroorzaakte spanningsverandering een 

experimentele waarde voor de relatie tussen de hoekverdraaiing en de meetspanning. 

Die goed bepaalde hoekverdraaiing leggen we de rotor op met behulp van een 

naaldje, dat is gemaakt van staal-37. Van dit materiaal is namelijk bekend dat het 
-+ 

sterk magnetiseert als het in een uitwendig B-veld wordt geplaatst. De richting van 

de magnetisatie in het naaldje zal bij voorkeur samenvallen met de lengterichting 

van het naaldje, als gevolg van vormanisotropie. Door de grote magnetisatie zal het 
- -+ 

koppel dat probeert het naaldje in de richting van het B-veld te draaien (vgl. 3.6) 

al bij zeer kleine hoeken groter zijn dan het koppel van de torsiedraad dat deze 

verdraaiing tegenwerkt. We kunnen dus aannemen dat het naaldje, en daarmee de 
-+ -+ 

rotor, vrijwel de richting van het B-veld heeft. De richting van het B-veld is 

nauwkeurig in te stellen. 

Het resultaat van dit experiment bleek, behalve bij zeer lage velden, waarbij het 

naaldje onvoldoende gemagnetiseerd was, onafhankelijk van de grootte van het 
-+ 

aangelegde B-veld te zijn. De aldus bepaalde hoekverdraaiing áijk in graden per volt 

spanningsverandering van v versch bedraagt 

Dijk = 1.00 ± 0.02 deg/V . 

De relatie tussen hoekverdraaiing en meetspanning wordt hiermee 

-2 
á = (1.70 ± 0.03) x 10 Vversch rad/V. (5.1) 

Dit kunnen we vergelijken met de theoretische waarde voor deze relatie 

-3 
á = 8.43 x 10 Vversch rad/V . ( 4.25) 

Het verschil tussen deze twee waarden is voornamelijk toe te schrijven aan de term 

kb in vgl. 4.17 (berekening: kb= 0.19). In de betreffende berekening kunnen 
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namelijk de parasitaire capaciteiten van de CTM niet meegenomen worden, omdat 

de grootte van deze capaciteiten niet bekend is. Zouden ze wel meegenomen zijn, 

dan zou de berekende waarde van kb lager zijn uitvallen. De afwijking die we 

hebben gevonden is daarom niet verontrustend. Het betekent wel dat de 

gevoeligheid van de verdraaiingsopnemer (dit is de grootte van het meetsignaal als 

gevolg van een hoekverdraaiing van de rotor) afneemt ten gevolge van parasitaire 

capaciteiten. Omdat echter het nuleffect van de CTM nog 1 à 2 grootte-ordes boven 

de elektronische ruis van de meetapparatuur ligt, vormt dit geen probleem. 

,......., 250 I I 

> 
Ë. ~ 

\ 

5.3 Kruip c:: \ ·-I 
b .....: 

u 
0 "-

Met hetzelfde naaldje staal-37 heb- > 245 

ben we ook onderzoek gedaan aan de Q 

' 
in§ 5.1 ter sprake gekomen kruip. '0, 

Hiertoe geven we het magneetveld, 'D--
--a__ 

en daarmee het naaldje, een bepaalde 

richting, waarbij een bepaald meet- 2~0 
_j 

signaal hoort (in dit geval 
2 

+ of - 250 m V) Vervolgens meten we 
-2-40 

........ 

het signaal als functie van de tijd. De / 
k 

resultaten van dit experiment zijn ,. / 

weergegeven in fig. 5.3. 
IX' 

, 
A' 

Uit deze figuur blijkt dat de 
-245 

IS 

verdraaiingsopnemer in de loop van 
~/ 

de tijd naar de evenwichtsstand 

(vversch = 0) kruipt, hetgeen I 

betekent dat de absolute waarde van I 
I I 

de hoek ó, die de stator met de rotor 
-2150 

0 2 ~ 

6 

\ 

_,4 

6 

maakt, kleiner wordt. Dit kan veroor- tijd [min] 

oorzaakt worden door een verdraaiing Figuur 5.3 Vversch als functie van 
van de rotor of door een verdraaiing de tijd, nadat de rotor op t = 0 in 

van de stator. de positie Vversch = ± 250 m V is 
Het eerste geval zou betekenen dat de gebracht mbv. een naaldje 

bevestiging van het naaldje (en dus ook staal-37. 
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van de preparaten waaraan gemeten wordt op de rotor niet goed is. Een verklaring 

voor de resultaten in fig. 5.3 zou dan namelijk gevonden worden in de speling die in 

deze verbinding zou ontstaan, waardoor de rotor kan terugdraaien naar de 

evenwichtsstand van de verdraaiingsopnemer, terwijl het naaldje in dezelfde stand 

blijft staan (namelijk overeenkomstig de richting van het magneetveld). Deze 

verklaring wordt echter weerlegd door de meting aan de 200 Á Co-film (fig. 5.2). 

Daarbij bleek namelijk dat de absolute waarde van het signaal(~ de hoek 6), nadat 

we door een omslagpunt waren gegaan, juist toenam als we langer wachtten met 

aflezen van de lock-in versterker. Dit zou inhouden dat de rotor in dit geval verder 

van de evenwichtsstand van de verdraaiingsopnemer wegdraait, terwijl daarentegen 

het koppel dat de torsiedraad op de rotor uitoefent in de richting van de 

evenwichtsstand is. 

De oorzaak van de kruip moet dan waarschijnlijk ook gezocht worden in verdraaiing 

van de stator. Het in fig 5.3 gegeven verloop kan dan als volgt verklaard worden. 

Als de rotor door het naaldje uit de evenwichtsstand van de verdraaiingsopnemer is 

gedwongen, ondervindt de rotor een koppel van de torsiedraad. Deze torsiedraad 

oefent echter ook weer een koppel uit op zijn bevestigingspunten (de messing boven

en onderplaat in de CTM (zie fig. 4.1)). Omdat we de bovenplaat als goed gefixeerd 

kunnen beschouwen is het mogelijk dat de onderplaat, onder invloed van het koppel 

van de torsiedraad, gaat draaien ten opzichte van de bovenplaat. De mate waarin 

dit gebeurt, wordt bepaald door de vormvastheid van het KelF tussengedeelte van 

de CTM en de geleidestangen. Een verdraaiing van de onderplaat ten opzichte van 

de bovenplaat betekent dat ook de stator een hoekverdraaiing zal ondergaan. Deze 

hoekverdraaiing heeft hetzelfde teken als de oorspronkelijke hoekverdraaiing van de 

rotor, waardoor de hoek 6 en daarmee het meetsignaal zal afnemen. 

Om de resultaten van de metingen aan de 200 Á Co-film in fig. 5.2 te kunnen 

begrijpen, moeten we ons het volgende realiseren. Doordat de onderplaat draait, 

neemt het koppel dat het onderste gedeelte van de torsiedraad op de rotor uitoefent 

af en zal de rotor, onder invloed van het koppel van het magneetveld op het 

preparaat, verder uit de evenwichtsstand draaien. Bij het naaldje was hiervan geen 

sprake omdat dit reeds de richting van het magneetveld had. 

We gaan nu in op de grootte van de hoekverdraaiingen die ten gevolge van kruip 

optreden in de CTM. In fig. 5.3 zien we dat de kruip in de eerste minuut na het 

instellen van de CTM 2 ± 0.5 mV is. Dit komt, volgens vgl. 5.1, overeen met een 
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hoekverdraaiing tussen de rotor en de stator van 3 x 10-
5 

rad. 

We nemen aan dat deze hoekverdraaiing het gevolg is van een hoekverdraaiing van 

de onderplaat en dat deze laatste hoekverdraaiing aanleiding geeft tot een 

verdraaiing van de CTM die lineair afhangt van de afstand tot de bovenplaat. De 

hoekverdraaiing van de stator wordt dan gegeven door 

' 

' lst 
Óst = y;- '1/J' ctm 

(5.2) 

waarin Óst de hoekverdraaiing van de stator is, lst de afstand tussen de bovenplaat 

en de statorplaat ( =32.5 mm), Lctm de afstand tussen de bovenplaat en de 

onderplaat ( =91.4 mm) en '1/J de hoekverdraaiing van de onderplaat. 
-5 

Invullen van de waarden levert '1/J = 8 x 10 rad. 

-4 
De waarden voor de kruip in fig 5.2liggen in de orde van 10 mV (~ 1. 7 x 10 rad). 

Volgens de hierboven gegeven verklaring zou dit veroorzaakt worden door een het 
' ' verschil in verdraaiing van de rotor Óro en de stator Óst· De verdraaiing van de rotor 

ten gevolge van een verdraaiing van de onderplaat, is afhankelijk van de lengten van 

de twee gedeelten van de torsiedraad boven en onder de rotor (respectievelijk Lb en 

L0 ) en wordt gegeven door 

' Lb 
Óro = L + L '1/J. 

b 0 
(5.3) 

De kruip wordt dan gegeven door 

[ 
L b lst] 

- - '1/J - Lb + Lo - Lctm · 
(5.4) 

Vullen we hier de in§ 4.5.1 vermelde waarden in voor Lb en L0 , de eerder vermelde 
' waarden voorlsten Lctm en voor Ókr de uit fig. 5.2 bepaalde waarde, dan krijgen we 

-2 
'1/J = 1.1 x 10 rad, hetgeen ruwweg een factor 100 groter is dan we met het naaldje 

bepaald hadden. Een verklaring voor dit verschil zou kunnen liggen in de, wellicht 

niet correcte, aanname dat de verdraaiing van de CTM ten gevolge van een 
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verdraaiing van de onderplaat, lineair afhangt van de afstand tot de bovenplaat. De 

CTM is namelijk opgebouwd uit verschillende segmenten en het is niet ondenkbaar 

dat als gevolg daarvan de verdraaiing van de CTM ook "gesegmenteerd" is. 

Zolang we er niet in slagen een sluitende verklaring voor de kruip in de CTM te 

vinden en we dus ook niet mogen verwachten dat we dit effect volledig kunnen 

elimineren, zullen we er bij de metingen en eventueel bij de interpretatie van de 

resultaten rekening mee moeten houden. 

Ten aanzien van de metingen kunnen we opmerken dat er een "meettaktiek" is, 

waarbij de gevolgen van kruip geminimaliseerd lijken. Hierbij wordt namelijk de 

veldhoek steeds zo ingesteld dat het preparaat geen koppel ondervindt (de 

nuldoorgang) en er dus geen kruip optreedt. Vanuit deze stand wordt dan snel een 

gewenste waarde voor de veldhoek ingesteld, de meetspanning snel afgelezen {zodat 

er nog nauwelijks sprake is van kruip) en vervolgens de veldhoek weer teruggebracht 

in de nuldoorgangstand. Als deze procedure symmetrisch rond de nuldoorgang wordt 

uitgevoerd, is de verwachting dat de invloed van kruip op de meting 

verwaarloosbaar klein is geworden. Voor metingen waarbij de nauwkeurigheid van 

de koppelkromme van groot belang is, zoals bijvoorbeeld de ijkmetingen in de 

volgende paragraaf, dient dan ook bovenstaande procedure gevolgd te worden. 

Bij metingen aan de nuldoorgangen wordt volstaan met het snel uitvoeren van de 

metingen. Bovendien zal bij een meting aan een nuldoorgang het koppel zowel enige 

tijd negatief als positief is, zodat de kruip die dan gedurende de meettijd optreedt, 

nagenoeg zal wegvallen. 

5.4 Relatie koppel- meetspanning 

In paragraaf 5.2 is de relatie hoekverdraaing- meetspanning bepaald. In deze 

paragraaf komt de relatie koppel - meetspanning aan de orde (en dus impliciet de 

relatie koppel- hoekverdraaiing). Deze totale ijking van de CTM gebeurt door 

middel van metingen aan preparaten, een 50 A Co-film en een 395 A Ni-film, 

waarvan de koppelkrommen met behulp van een torsiemeter op het Philips 

Natuurkundig Laboratorium (Nat.Lab.) zijn gemeten. We nemen hierbij aan dat de 

ijking van deze opstelling nauwkeurig is. 
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Figuur 5.4 De koppelkromme E 3 · 50 

van een 50 Á Co-film gemeten ~ 
met de 'ongeijkte' CTM. 
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Met behulp van de CTM zijn van deze preparaten de koppelkrommen bepaald. De 

spanningen die op de lock-in versterker werden afgelezen, zijn daartoe omgerekend 

naar koppels met vgl. 4.25. In die relatie is echter de theoretische relatie 

hoekverdraaiing - meetspanning vervangen door de gemeten relatie (vgl. 5.1 ). Het 

verband tussen koppel en meetspanning wordt daarmee 

-4 -2 
T = 2.7 x 10 · 1.7 x 10 Vversch Nm/V 

-6 
= 4.59 x 10 Vversch Nm/V. (5.6) 

Eén van de koppelkrommen die met de CTM is gemeten, is weergegeven in fig. 5.4. 

In deze figuur is tevens de koppelkromme weergegeven zoals deze op het Nat.Lab is 

gemeten. Voor elk meetpunt is de verhouding tussen de waarden van het met de 

CTM gemeten koppel en het op het Nat.Lab. gemeten koppel (de zogenaamde 

ijkfaktor) uitgerekend en deze is uitgezet in fig. 5.5. We zien dat het gemiddelde van 

deze ijkfaktoren 1.43 ± 0.02 is, waarbij de ijkfaktoren die dicht bij de nuldoorgang 

en het omslagpunt liggen buiten beschouwing zijn gelaten, omdat bij deze punten de 

meetfout relatief groter is. De waarde van 1.43 voor de gemiddelde ijkfaktor wordt 

ook bij het andere preparaat gevonden. Dit betekent dat de relatie tussen koppel en 

meetspanning van de CTM de volgende waarde krijgt 

-6 
T = 3.21 x 10 Vversch Nm/V . (5.7) 

80 

[ 0] 
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Figuur 5.5 IJkjaktoren van 

50 Á Co-film (afgeleid uit 

fig. 5.4), uitgezet tegen 
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5.5 Reproduceerbaa.rheid en gevoeligheid van de CTM 

Om een uitspraak te kunnen 

doen over de reproduceer-
.......... 25.0 

baarheid van de metingen die > I I I 

gedaan zijn met de CTM, zijn 
.§. B = 1.8 T • • 

c: • 
de 200 Á Co-film uit§ 5.1 en de ·- • I 

.....: 
u 
0 12.5 • • 

Co-Ni-multilagen die in > • 
hoofdstuk 6 worden behandeld, 

meerdere malen ( 3 à 4 keer) in 
• • 

de CTM gemonteerd en door-
0.0 • 

gemeten. De resultaten bleken • • 
binnen 5% te reproduceren. 

-12.5 

• • 
De gevoeligheid van de CTM is • • • 
afgeschat door een preparaat -25.0 I I 

door te meten dat bestond uit -180 -135 -90 -45 0 

een cabaltfilm van 20 Á (wat Veldhoek [ 0] 

overeenkomt met 10 atoomlagen). Figuur 5.6 Koppelkromme van een 20 Á 

Dit was het dunste preparaat Co-film gemeten met de CTM. 
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dat voorhanden was. De koppelkromme van dit preparaat is weergegeven in fig. 5.6. 

Bekijken we deze figuur en vergelijken we die met de resultaten van de in fig 5.1 

weergegeven nuleffectmeting, dan lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat we met 

deze CTM in principe in staat zijn een monolaag cobalt door te meten. Het is bij dit 

soort metingen, waarbij signalen te verwachten zijn die slechts enkele malen het 

nuleffect zijn, aan te raden het nuleffect te meten voordat het preparaat wordt 

doorgemeten en vervolgens de koppelkromme van het preparaat te corrigeren 

hiervoor. De nauwkeurigheid van de meting wordt dan bepaald door de 

nauwkeurigheid van de CTM en de reproduceerbaarheid van het nuleffect. Dit 

laatste kan gecontroleerd worden door, na de meting van het preparaat, het 

nuleffect nogmaals te meten. 

5.6 Vergelijking met andere opstellingen 

In deze paragraaf zullen we de nieuwe CTM eerst vergelijken met de prototypen die 

binnen de groep reeds gebouwd waren. Hierna volgt een vergelijking met de 

opstellingen waarmee bij het Nat.Lab. anisotropiemetingen worden gedaan. 

Vergelijking met de prototypen 

Als we de metingen met de nieuwe CTM vergelijken met metingen, die met behulp 

van de prototypen [Laa89]/[Lin89] gedaan zijn aan het preparaat met 2 films van 

100 A Co(§ 5.2), dan zien we dat de gevoeligheid van de CTM fors is toegenomen: 

prototypen: Vtop-top(200 Á Co)= 180 ± 15 JJV, 

nieuwe CTM: Vtop-top(200 A Co)= 490 ± 10 mV. 

Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de veranderingen die het nieuwe type 

verdraaiingsopnemer met zich mee heeft gebracht. Bovendien zijn er veranderingen 

in de elektronica aangebracht, waarbij met name het opnemen van bufferversterkers 

vlak bij de verdraaiingsopnemer een positieve invloed heeft gehad op de grootte van 

het signaal. Er moet ook op worden gewezen dat met de verschilversterker een extra 

versterkingsfactor 10 is geïntroduceerd. Tot slot vermelden wij nog dat er een 

dunnere torsiedraad is gemonteerd (dtorsiedr = 0.125 mm in plaats van 0.19 mm), 

hetgeen een vergroting van het signaal tot gevolg heeft (vgl. 4.3). 
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Vergelijken we vervolgens de grootte van het nuleffect van de oude en de nieuwe 

CTM's, dan zien we dat deze in absolute waarde is toegenomen, maar ten opzichte 

van het signaal van het 200 Á Co-preparaat sterk is gereduceerd: 

prototypen: V top-top (nuleffect) = 20 ± 2 p,V, 

dit is 12% van Vtop top(200 Á Co-film), 

nieuwe CTM: Vtop-top (nuleffect) = 2.30 ± 0.10 mV, 

dit is 0.5% van Vtop top(200 Á Co-film). 

Bovendien is het nuleffect in de nieuwe CTM goed reproduceerbaar, hetgeen bij de 

prototypen minder het geval was. De verbetering ten aanzien van het nuleffect is 

waarschijnlijk het gevolg van een nieuwe manier van bedraden. In de nieuwe CTM 

is namelijk gebruik gemaakt van printplaatjes waarop signaalspoortjes zijn geëtst, 

in plaats van de loshangende signaaldraden in de prototypen. Het voordeel van de 

signaalspoortjes op printplaatjes is dat deze plaatjes goed gefixeerd kunnen worden 

zodat de bedrading niet meer kan bewegen, hetgeen een verandering in de 

parasitaire capaciteiten zou veroorzaken. 

Met betrekking tot de kruip in de nieuwe CTM kunnen we opmerken dat dit 

verschijnsel ook optrad in de prototypen, maar dat over de grootte niets bekend is, 

Hieruit zouden we misschien mogen afleiden dat deze in de prototypen geen 

beperkende factor ten aanzien van de meetnauwkeurigheid is geweest. In dit 

verband is een belangrijk verschil met de prototypen dat de nieuwe CTM voor het 

grootste gedeelte is gemaakt van de kunststof KelF, terwijl de prototypen 

voornamelijk uit messing bestonden. Van kunststoffen is bekend dat zij meer kruip 

vertonen dan metalen en dat zou de bron voor de problemen met de kruip kunnen 

zijn. 

Vergelijking met andere opstellingen 

De vergelijking van de CTM met de opstellingen op het Nat.Lab. gebeurt op basis 

van de bepaling van de anisotropie en de verzadigingsmagnetisatie van de 

preparaten die in § 5.4 zijn gebruikt voor de ijking van de CTM en een 

cobalt-nikkel multilaag (cobaltdikte is 12 Á; nikkeldikte is 30 Á; 25 herhalingen). 

Deze preparaten zijn op het Nat.Lab. doorgemeten met een torsiemeter, een 

FMR-opstelling en de Co-Ni-multilaag bovendien met een VSM-opstelling. 
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Met de CTM zijn van elk van 

deze preparaten de nuldoor

gangen van de koppelkrommen 

gemeten bij 8 verschillende 
.... 

waarden voor het B-veld. De 

methode die in § 3.4 is be

schreven, is vervolgens ge

bruikt voor de bepaling van de 

anisotropieconstanten en de 

verzadigingsmagnetisaties. In 

fig. 5. 7 zijn de inverse 

richtingscoëfficiënten van de 

nuldoorgangen uitgezet tegen de 
.... 

inverse waarde van het B-veld. 

Met behulp van de kleinste 

kwadratenmethode zijn van deze 

rechten de asafsnijdingen 

bepaald. De anisotropie

constanten die hieruit zijn 

afgeleid, zijn in tabel 5.1 

weergegeven. Tevens staan in 

deze tabel de waarden voor de 

verzadigingsmagnetisatie van 

de preparaten die volgen uit 

de rechten in fig. 5. 7. 

Op het Nat.Lab. is alleen van 

de Co-Ni-multilaag de magneti

satie bepaald door middel van 

een VSM-meting. 
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Figuur 5. 7 De inverse richtingscoëfficiënten 
van de nuldoorgangen van de ijkpreparaten 
en een Co-Ni-multilaag uitgezet tegen het 
inverse B -veld. De rechten door de punten 
zijn verkregen door een kleinste kwadraten 

aanpasszng. 

Uit de tabel blijkt dat er nogal wat verschillen optreden. Daarom gaan we in het 

vervolg van deze paragraaf de verschillende meetopstellingen en manieren van 

dataverwerken die op het Nat.Lab worden gebruikt, uitgebreider bekijken. 

De eerste opstelling op het Nat.Lab. die we hier ter sprake brengen, is de aldaar 

aanwezige torsiemeter. De door het Nat.Lab. opgegeven nauwkeurigheid van dit 

apparaat is 2 %. Dit lijkt echter te slaan op de nauwkeurigheid waarmee men in 

staat is om de koppelkromme van een preparaatje te bepalen en niet die van de 
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bepaling van de anisotropieconstante. Om de anisotropieconstante te bepalen wordt 

namelijk gebruik gemaakt van de in§ 3.3 beschreven methode 'Correctie van de 

koppelkromme'. Hiervoor moet echter de verzadigingsmagnetisatie M5 bekend zijn 

en dat is bij de preparaten waaraan wij meten vaak een probleem (zeker bij de Co

en de Ni-film, die als ijkpreparaten zijn gebruikt). Voor de verzadigingsmagneti

satie mag namelijk niet zonder meer de bulkmagnetisatie worden genomen als we 

een film of een multilaag bekijken. De fout die kan ontstaan bij correctie met een 

verkeerde M5 , zou kunnen worden geëlimineerd door bij meerdere waarden van het 
-+ 
B-veld te meten, vervolgens de gevonden anisotropieconstanten uit te zetten tegen 

-+ 
de inverse waarde van het B-veld waarbij de metingen zijn gedaan, en te extrapo-

-t 
leren naar B = 0 (zie fig. 3.4). Dit wordt echter op het Nat.Lab achterwege 

gelaten. 

De resultaten voor de anisotropieconstanten, die op het Nat.Lab. met behulp van de 

torsiemeter worden verkregen, lijken dan ook niet erg nauwkeurig. 

De tweede opstelling waarmee de CTM kan worden vergeleken, is de 

FMR-opstelling, die een nauwkeurigheid heeft van 3% volgens opgave van het 

Nat.Lab. Ook bij de dataverwerking van de FMR-opstelling ter bepaling van de 

anisotropieconstante speelt 

M5 een rol [Dra88). Ook 

hier geldt weer dat de 

anisotropieconstante niet 

nauwkeurig kan worden 

bepaald als M5 niet 

nauwkeurig bekend is. 

De laatste opstelling, 

waarmee een vergelijking 

kan worden gemaakt, is de 

VSM-opstelling. De be

reikte nauwkeurigheid van 

de meting met dit instru

ment zijn 3 %. Met deze 

opstelling worden magneti

satiekrommen van de prepa

raten opgemeten voor lood-
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rechte en in-vlak magnetisatie. Hiervan is een voorbeeld gegeven in fig. 5.8. 

Het oppervlak tussen de twee krommenis een maat voor de anisotropieconstante. 

Het probleem bij deze methode ligt in het optreden van hysterese-effecten bij de 

magnetisatiemetingen. Dit maakt het bepalen van het oppervlak onnauwkeurig, 

maar door het gemiddelde te nemen van de twee takken van de hystereselus, kan de 

fout worden beperkt [Dra88]. 

Preparaat 
6 3 

Anisotropieconstante Ka 10 Jfm 

Philips Nat.Lab. 
CTM methode waarde 

50 Á Co-film -1.02 ± 0.02 FMR -0.91 ± 0.03 
Koppel -0.91 ± 0.03 

395 Á Ni-film -0.111 ± 0.001 FMR -0.123 ± 0.004 
Koppel -0.116 ± 0.004 

co balt-nikkel -0.296 ± 0.007 FMR -0.301 ± 0.009 
multilaag Koppel -0.298 ± 0.008 

VSM -0.291 ± 0.012 

-6 -1 
Magnetisatie Ms 10 Am 

Philips Nat.Lab. 
CTM methode waarde 

50 Á Co-film 1.68 ± 0.01 

395 A Ni-film 0.433 ± 0.004 

co balt-nikkel 0. 787 ± 0.014 VSM 0. 760 ± 0.030 
multilaag 

Tabel 5.1 De met de CTM bepaalde waarden voor de anisotropie
constanten en de verzadigingsmagnetisatie van drie 
verschillende preparaten en de corresponderende waarden 
voor deze grootheden die op het Philips Natuurkundig 
Laboratorium zijn bepaald. De fouten in de CTM-metingen 
komen overeen met 2 maal de standaarddeviatie uit de 
kleinste kwadraten methoden en bevatten niet de fout 
die het gevolg is van de onnauwkeurigheid in de bepaling 
van de laagdikten van de multilagen. 



Hoofdstuk 6 Metingen aan multilagen 

De karakterisatie van de CTM, die in hoofdstuk 5 is beschreven, duidt er op dat we 

beschikken over een apparaat waarmee we de anisotropieconstante en de 

verzadigingsmagnetisatie van multilagen kunnen bepalen. In dit hoofdstuk zullen de 

resultaten gepresenteerd worden van metingen aan Co-Ni-multilagen met 

verschillende cobaltlaagdikten. Tevens zijn er twee series Co-Cu-multilagen 

doorgemeten, die met verschillende snelheid zijn gegroeid. 

Bovenstaande metingen zijn niet alleen vanuit fysisch oogpunt interessant, maar 

kunnen tevens een idee geven van het onderzoek dat met behulp van de CTM 

gedaan kan worden. 

6.1 Cobalt-nikkel-multilagen 

Op het Philips Nat uurkundig Laboratorium zijn Co-Ni-multilagen gegroeid, 

waarbij de laagdikte van het cobalt is gevarieerd van 2 Á (1 monolaag) tot 40 A (20 

monolagen). De dikte van de nikkellagen is constant gehouden op 42 A. De interesse 

voor een dergelijke serie komt voort uit vgl. 2.24, waarin de anisotropieconstante Ka 
vol 

voor een multilaag opgebouwd gedacht is uit een volumebijdrage K en een 

oppervlaktebijdrage Kopp 

opp 
vol 2 K 

Ka= K +-t- (6.1) 

Deze vergelijking kan worden omgeschreven naar de volgende vorm 

vol opp 
Kat= K t + 2 K , (6.2) 

waaraan we zien dat, als we de anisotropieconstante maal de laagdikte van het 

magnetisch materiaal uitzetten tegen de laagdikte, we volgens de theorie een rechte 

zouden moeten krijgen. De richtingscoëfficiënt van deze rechte is gelijk aan de 

volumebijdrage aan de anisotropie, en de asafsnijding is gelijk aan twee maal de 

oppervlaktebij drage. 
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Als we Co-Ni-multilagen op deze manier willen gaan beschouwen, moeten we ons 

realiseren dat vgl. 2.24 is afgeleid voor een multilaag die bestaat uit 

ferromagnetische lagen afgewisseld met niet-magnetische lagen. Zowel cabalt als 

nikkel zijn echter ferromagnetische stoffen en we moeten aan vgl. 6.2 dan ook een 

volumebijdrage van het tweede ferromagnetische materiaal toevoegen. Voor 

Co-Ni-multilagen geldt dan 

57 

vol vol opp 
K·(tco + txi) = Kco tco + Kxi txi + 2 K , (6.3) 

waarin K te beschouwen is als een effectieve anisatrapieconstante voor de 

Co-Ni-multilaag. 
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Vgl. 6.3 is te schrijven als 

vol vol opp 
K · D = Kc0 tc0 + K Ni tNi + 2 K , 

met D = tc0 + tru, de multilaagperiode. 

Omdat tNi bij de gemeten serie multilagen constant is, zouden we nu weer een 

rechte moeten krijgen als we de anisotropieconstante maal de muitHaagperiode 

uitzetten tegen de cobaltlaagdikte. 

(6.4) 

De anisotropieconstanten van de multilagen zijn bepaald met de methode zoals in 

§ 3.4 is behandeld, namelijk met behulp van de richtingscoëfficiënt van de 
-+ 

koppelkromme in de nuldoorgang voor verschillende waarden van het B-veld. In 

fig. 6.1 zijn de inverse waarden van deze richtingscoëfficiënt uitgezet tegen de 
-+ 

inverse waarde van het B-veld. We zien in deze figuur dat de metingen de rechte 

lijnen geven die op grond van de theorie kunnen worden verwacht, maar dat voor de 
-1 -1 

multilagen met tc0 ~ 6 Á bij B = 5 T (dat wil zeggen B = 0.2 T) afwijkingen 

optreden. Dit wordt duidelijker geïllustreerd in fig. 6.2 en duidt er wellicht op dat 
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Preparaat 

903911 

903912 

903914 

903915 

903916 

904901 

904902 

904903 

904904 

903913 

Tabel 6.1 

tco Ka Ms Ka·D 

Á 
5 -3 5 -1 -4 -2 

10 Jm 10 Am 10 Jm 

2 -1.01 ± 0.01 4.59 ± 0.04 -4.44 ± 0.07 

4 -1.24 ± 0.03 4.90 ± 0.15 -5.70 ± 0.16 

6 -1.51 ± 0.02 5.68 ± 0.07 -7.25 ± 0.09 

8 -2.10 ± 0.04 6.06 ± 0.06 -10.50 ± 0.21 

10 -2.21 ± 0.07 6.29 ± 0.10 -11.49 ± 0.34 

12 -2.44 ± 0.05 6.67 ± 0.08 -13.18 ± 0.29 

16 -2.87 ± 0.03 7.09 ± 0.03 -16.65 ± 0.17 

20 -4.42 ± 0.05 7.41 ± 0.04 -21.20 ± 0.34 

30 -4.39 ± 0.08 8.26 ± 0.05 -31.61 ± 0.57 

40 -4.27 ± 0.05 8.20 ± 0.03 -35.01 ± 0.42 

Anisotropieconstanten en verzadigingsmagnetisaties van cobalt-nikkel
multilagen met verschillende co baltlaagdikten (de nikkeldikte is 42 Á). 
De fouten die zijn aangegeven komen overeen met 2 maal de 
standaardeviatie uit de kleinste kwadraten methode en bevatten 
niet de fout die het gevolg is van onnauwkeurigheden in de bepaling 
van de laagdikten van de multilagen. 

-+ 
bij lage waarden van het B-veld de magnetisatie niet meer uniform is, als gevolg 

van de aanwezigheid van domeinen in de magnetische materialen. De resultaten in 

fig. 6.1 lijken er op te wijzen dat de vorming van domeinen (onder andere) afhangt 

van de dikte van de cobaltlagen. 

De rechten door de meetpunten zijn verkregen met behulp van de kleinste 

kwadratenmethode. Dit leverde meteen de y-asdoorsnijding en de 

richtingscoëfficiënt, waaruit respectievelijk de anisatrapieconstante en de 

verzadigingsmagnetisatie zijn bepaald. De resultaten hiervan zijn weergegeven in 

tabel 6.1. Tevens zijn hierin de waarden voor K · D vermeld, waarbij moet worden 

opgemerkt dat voorD de waarde is genomen die door het Nat. Lab. is opgegeven. 

Hierin schuilt een essentieel probleem, dat terugkomt bij alle metingen aan 

multilagen, namelijk de precieze dikten van de lagen in de multilaag. Dit blijkt in 

de praktijk niet exact een geheel aantal malen de atoomafstand van cobalt te zijn, 

omdat bij het groeien van de lagen niet perfect gladde grenslagen (interfaces) 

ontstaan. Als gevolg van atomaire stappen in het interface, zoals schematisch is 

weergegeven in fig. 6.3 voor Co-Cu-multilagen, krijgen we interfaces met een 

bepaalde mate van ruwheid. Van Co-Cu-multilagen is bekend dat, als gevolg van 

atomaire stappen in de grenslaag, een soort van geordende menging van cabalt en 
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koper optreedt die beperkt blijft tot één monolaag 

[Gro91]. Van Co-Ni-multilagen wordt vermoed dat 

deze menging zich afspeelt in twee monolagen 

[Gro91A]. 

Uit deze beschouwing zal duidelijk zijn dat de 

dikte van een cabaltlaag het best benaderd kan 

worden door een soort gemiddelde over het totale 

oppervlak van deze laag, hetgeen zelden een geheel 

aantal malen de atoomafstand van cobalt zal zijn. 

De door het Nat.Lab. opgegeven dikten zijn veelal 

de ingestelde dikten bij het groeien. Controle met 

behulp van bijvoorbeeld Röntgendiffractie [Ste88] 

is bij deze multilagen erg moeilijk, omdat de 

signaal-ruisverhouding erg laag is. De verwach

ting is dat fouten in de orde van 10% in de laag

dikten geen uitzondering zijn en dit bemoeilijkt 

de interpretatie van de resultaten aanzienlijk, 

zoals later in deze paragraaf duidelijk zal worden. 
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Figuur 6.!1 Schema
tische weergave van de 
atomaire stappen in 
een interface van een 
Co-Cu-multilaag. 

Zetten we naar aanleiding van vgl. 6.4 de anisotropieconstante maal de 

multilaagperiode uit tegen de cobaltlaagdikte, dan zien we (fig. 6.4a) dat de punten, 

met uitzondering van het punt bij tc0 = 40 A, redelijk op een rechte lijn liggen. Het 

verloop van de punten komt ook goed overeen met de VSM-metingen, die in 

fig. 6.4 b zijn weergegeven. 

De spreiding rond de rechte lijn kan voor een deel worden toegeschreven aan 

afwijkingen in tc0 , waardoor de punten in de figuur naar links of naar rechts kunnen 

schuiven. Een onjuiste opgave van tc0 heeft geen invloed op de waarde van K· D, 

want deze fout zit dan zowel in K (dit was immers de anisotropie per 

volume-eenheid) als in D. De grootheid K · D is dan ook te beschouwen als de 

anisotropie per eenheid van oppervlakte van één laag cobalt en één laag nikkel. 

Als we het punt bij tc0 = 40 A buiten beschouwing laten, dan vinden we met de 
vol 

kleinste kwadratenmethode een richtingscoëfficiënt (~ Kc0 ) die gelijk is aan 
6 ~ 

(-ü.96 ± 0.06) x 10 Jfm3 en een y-asdoorsnijding van (-ü.15 ± 0.09) x 10 J/m2
• 

vol 6 
Stellen we nu Kn = -ü.148 x 10 Jfm3 [Lan86] dan vinden we voor 

opp -3 
Kco-li = (0.24 ± 0.23) x 10 Jfm2• De grote fout in de bepaling van de 
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oppervlaktebijdrage aan de anisotropie (100 %}, wordt door twee omstandigheden 

bepaald. Ten eerste de fout in de opgegeven cobaltlaagdikte, waardoor de 

meetpunten niet op de rechte lijn komen te liggen die op grond van de theorie 
opp 

verwacht werd. Ten tweede de kleine waarde van K , waardoor een, absoluut 

gezien, kleine fout in de asafsnijding leidt tot een relatief grote fout. 
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De in tabel 6.1 weergegeven waarden van de verzadigingsmagnetisatie zijn uitgezet 

als functie van t00 in fig. 6.5. In deze figuur hebben we niet alleen de CTM

metingen uitgezet, maar ook de VSM-metingen die op het Nat.Lab aan deze 

multilagen zijn gedaan en theoretisch berekende waarden voor de magnetisatie. 

Deze berekende waarden zijn gevonden door, uitgaande van de bulkwaarden van de 

verzadigingsmagnetisatie, de afzonderlijke bijdragen van cobalt en nikkel bij elkaar 

op te tellen tot een totale magnetisatie. 
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Figuur 6.5 Magnetisatie van Co-Ni-multilagen uitgezet tegen de cobaltlaagdikte. 
De fov.tengrenzen, die zijn aangegeven bij de cobaltlaagdikten 10 Á en 90 Á, worden 
gevonden als een onnauwkeurigheid van 10 % in de bepaling van de cobaltlaagdikte 
wordt verondersteld. 

De kromme is berekend uitgaande van de bulkmagnetisaties van cobalt en nikkel. 

Een aantal zaken vallen op in deze figuur. 

1. De meetwaarden verkregen met de CTM liggen systematisch lager dan de 

meetwaarden verkregen met de VSM. Een verklaring voor dit verschillijkt niet 

zonder meer voor de hand te liggen. Gedacht kan worden aan een principieel 

verschil tussen de beide meetmethoden. De VSM meet de magnetisatie in de ... 
richting van het aangelegde B-veld, hetgeen betekent dat een eventuele isotrope 

magnetisatie van bijvoorbeeld verontreinigingen of clusters atomen een bijdrage 

levert in de meting. De CTM daarentegen meet alleen de anisotrope magnetisatie, 

want een koppel ontstaat pas op het moment dat er een hoek is tussen de richting ... 
van de magnetisatie en het B-veld. Een dergelijk verklaring lijkt echter in strijd 

met het feit dat het verschil in magnetisatie tussen VSM en CTM bij alle 

Co-Ni-multilagen optreedt. 

Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van het verschil tussen CTM- en 

VSM-metingen, hebben we de verhouding tussen de meetwaarden van de 

verschillende methoden tegen de cobaltlaagdikte uitgezet in fig. 6.6 a. We zien dat 

de verhouding constant lijkt te zijn met een waarde van 0.90 ± 0.02 (de punten bij 
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een robaltlaagdikte van 2 en 4 Á laten we hier buiten beschouwing in verband met 

opmerking 3). Dit zou kunnen wijzen op een fout in de ijking. De ijking van de 

CTM aan de torsiemeter op het Nat.Lab. (§ 5.4) ziet er echter erg betrouwbaar uit. 

Een fout zou eventueel kunnen zitten in de ijking van de koppelmeter of de VSM op 

het Nat.Lab. 

In fig. 6.6 bis het verschil tussen de, met de verschillende methoden, gemeten 

waarden van de magnetisatie weergegeven. Hierin lijkt geen duidelijke systematiek 

aanwezig en we laten dit verschil hier verder buiten beschouwing. 
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2. De kromme berekend op grond van bulkmagnetisatiebijdragen van cobalt 
6 6 

(M5 = 1.42 x 10 A/m) en van nikkel (M5 = 0.49 x 10 A/m) [Lan86) ligt tussen de 

VSM-metingen en de CTM-metingen in. Als we nagaan wat we, fysisch gezien, 

zouden verwachten voor de gemeten waarden van de magnetisatie ten opzichte van 

de berekende, dan moeten we de ons concentreren op de gedeelten van de multilaag 

waar de overgangen van co balt naar nikkel plaatsvinden (de interfaces), omdat hier 

afwijkingen van de bulkmagnetisatie kunnen optreden. In de literatuur (Sha79] 

wordt melding gemaakt van een verlaging van de magnetische momenten van 

robaltatomen die in hun naaste buuromgeving "vreemde" atomen hebben. Dit zou 

betekenen dat de bijdrage aan de totale magnetisatie van de robaltatomen in het 

interface lager is dan in de berekeningen is meegenomen, en dat de gemeten 

magnetisatie dus lager zou moeten liggen dan de berekende. Dit effect zou het 

sterkste moeten zijn bij kleine tc0 , omdat er dan per m 3 meer interfaces zijn, en zou 

moeten verdwijnen bij grotere cobaltlaagdiktes. We zien echter geen verschil 

optreden tot tc0 = 30 Á (Op het meetpunt bij tc0 = 40 Á komen we later nog 

terug). Om deze beschouwing vollediger te maken, zouden we bovendien informatie 

moeten hebben over het magnetisch moment van nikkelatomen als deze "vreemde" 

atomen in hun naaste omgeving hebben. Hierover is helaas niets gevonden in de 

literatuur. 

3. De magnetisatie voor tc0 = 2 Á en tc0 = 4 Á ligt wat lager dan op grond van 

het verloop van de magnetisatie bij de andere punten is te verwachten. We kunnen 

niet a priori uitsluiten dat deze discontinuïteit een gevolg is van de eindige 

nauwkeurigheid waarmee de metingen met de CTM gedaan kunnen worden(± 5 %, 
zoals in hfdst.5 is bepaald). Bovendien treedt het effect niet op in de 

VSM-metingen, wat ook wijst in de richting van een toevallige meetfout met de 

CTM. Controlemetingen hebben echter de discontinuïteit gereproduceerd en het 

lijkt dus wat voorbarig om het effect als een meetfout af te doen. Een verklaring 

voor het effect lijkt niet gevonden te kunnen worden in het niet goed bepaald zijn 

van de robaltlaagdikten. Dan zou het namelijk ook een invloed moeten hebben op 

de analyse van de VSM-metingen en dat is niet het geval. 

Het optreden van een schijnbare discontinuïteit in de meetwaarden tussen 4 Á en 

6 Á kan misschien wel in verband gebracht worden met de volgende opmerking. 



Metingen aan multilagen 65 

4. De ligging van de meetwaarde bij tc0 = 40 Á wijkt aanzienlijk af. We hebben 

reeds gezien dat de waarde van de anisatrapie van dit preparaat maal de 

multilaagperiode niet beschreven werd door de rechte lijn door de overige punten 

(fig. 6.3). Uit fig. 6.4 blijkt verder dat de magnetisatie van dit preparaat niet past in 

het verloop van de overige preparaten. Bovendien heeft het groeien van dit 

preparaat plaatsgevonden tussen het groeien van de preparaten met tc0 = 4 Á en 

tco = 6 Á, terwijl de overige preparaten in volgorde van oplopende dikte van de 

cabaltlagen zijn gegroeid. De betrouwbaarheid van de opgegeven kenmerken van dit 

specifieke preparaat is hierdoor enigzins twijfelachtig. Het besluit is dan ook 

genomen om de resultaten van dit preparaat niet verder in de beschouwingen mee te 

nemen. 

6.2 Cobalt-koper-multilagen 

Op het Philips Nat.Lab. zijn twee series Co--Cu-multilagen gegroeid, de ene serie 

met een snelheid van 2 Á/s en de andere met een snelheid van 10 Áfs. Door aan 

deze multilagente meten hopen we inzicht te krijgen in de invloed die de 

V groei. tco Ka Ms Ka·tco 

Ás-1 
Á 

6 -3 6 -1 -3 
Preparaat 10 Jm 10 Am 10 Jm 

-2 

9010101 10 -1.01 ± 0.03 1.40 ± 0.01 -1.01 ± 0.03 

9010105 2 20 -1.23 ± 0.04 1.53 ± 0.01 -2.46 ± 0.08 

9010103 30 -1.20 ± 0.03 1.59 ± 0.01 -3.60 ± 0.09 

9010100 10 -1.03 ± 0.04 1.46 ± 0.02 -1.03 ± 0.04 

9010102 10 20 -1.23 ± 0.05 1.62 ± 0.02 -2.46 ± 0.10 

9010104 30 -1.33 ± 0.03 1.64 ± 0.01 -3.99 ± 0.09 

Tabel 6.2 Anisatrapieconstanten en verzadigingsmagnetisaties van cobalt-koper
multilagen, die met verschillende snelheden zijn gegroeid. De 
cabaltlaagdikte is gevarieerd, de koperlaagdikte is constant 42 Á. De 
fouten die zijn aangegeven komen overeen met 2 maal de standaardeviatie 
uit de kleinste kwadraten methode en bevatten niet de fout die het 
gevolg is van onnauwkeurigheden in de bepaling van de laagdikten van 
de multilagen. 
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groeisnelheid heeft op de interfaces. De mogelijkheid bestaat namelijk dat de mate 

van ruwheid van het interface (zie§ 6.1) afhangt van de snelheid waarmee de 

multilagen zijn gegroeid en dat zou invloed kunnen hebben op de oppervlakbijdrage 

aan de anisotropie. 

Aan de twee series multilagen, die elk slechts uit drie preparaten bestaan, zijn met 

de CTM metingen gedaan en uit de resultaten hiervan zijn voor iedere multilaag de 

anisatrapieconstante en de magnetisatie bepaald. Deze zijn weergegeven in tabel 6.2. 

In deze tabel is ook het produkt Ka· tc0 opgenomen, zodat we door het uitzetten van 

deze waarden op de inmiddels bekende manier met behulp van vgl. 6.2 de volume

en de oppervlakbijdrage aan de anisatrapie voor de beide series kunnen bepalen. In 

fig. 6. 7 is het produkt Ktc0 uitgezet tegen tco· Met de kleinste kwadratenmethode 

zijn de volume- en de oppervlaktebijdrage bepaald en de resultaten hiervan zijn in 

tabel6.3 opgenomen. We zien dat de onnauwkeurigheden waarmee de bijdragen zijn 

bepaald het onmogelijk maken om conclusies te trekken met betrekking tot het 

veranderen van de groeisnelheid van deze multilagen. De nauwkeurigheid rou 

kunnen worden vergroot door aan series te meten die uit meer preparaten bestaan 

(zes tot tien exemplaren lijken op grond van§ 6.1 al een behoorlijke nauwkeurigheid 

op te leveren). 
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gr.sn. Á/s 
vol 6 -3 opp -4 -2 

K 10 J m K 10 Jm 

2 -1.30 ± 0.12 1.17 ± 1.30 

10 -1.48 ± 0.04 2.33 ± 0.42 

Tabel 6.9 Volume- en opperulakanisotropie van twee series 
cobalt-koper-multilagen die met een verschillende 
snelheid zijn gegroeid. De fouten die zijn aan
gegeven komen overeen met 2 maal de standaard
deviatie uit de kleinste kwadraten methode. 

In fig. 6.8 is de magnetisatie van de Co-Cu-multilagen uitgezet tegen de 

cobaltlaagdikte. Het lijkt alsof hier een systematisch verschil tussen beide series 

optreedt. De magnetisatie van de snel gegroeide muitHagen ligt 4 ± 1 %hoger dan 

die van de langzaam gegroeide multilagen. Voordat hieraan conclusies worden 

verbonden lijkt het echter ook in dit geval raadzaam metingen te doen aan series die 

uit meer preparaten bestaan. 
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Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 

In dit laatste hoofdstuk worden conclusies gepresenteerd, die kunnen worden 

getrokken op grond van de resultaten beschreven in de hoofdstukken 5 en 6. De 

eerste paragraaf bevat conclusies met betrekking tot de bouw en de ijking van de 

CTM. Tevens worden enkele aanbevelingen gedaan, welke tot een verbetering van 

de CTM zouden kunnen leiden. De tweede paragraaf handelt over de metingen die 

met behulp van de CTM zijn gedaan aan de multilagen en ook hieraan worden 

enkele aanbevelingen gekoppeld, voornamelijk met betrekking tot toekomstig 

onderzoek. Tot slot volgt nog een paragraaf met aanbevelingen of algemene 

opmerkingen over zaken die in de loop van het afstudeerproject zijn opgevallen. 

7.1 De bouw en de ijking van de CTM 

Uit de resultaten die in hoofdstuk 5 zijn beschreven, blijkt dat er een CTM is 
-6 

gebouwd, waarmee we in staat zijn koppels te meten in de orde-grootte van 10 tot 
-9 

10 Nm. De bovengrens van dit interval wordt bepaald door de eis dat de 

hoekverdraaiing van het preparaat niet groter mag zijn dan 30', omdat boven die 

waarde de verandering van de hoek tussen de normaal op het oppervlak en het 

aangelegde magneetveld niet meer verwaarloosd kan worden, met als gevolg dat de 

koppelkromme gecorrigeerd moet worden (zie§ 4.2). De ondergrens wordt bepaald 

door het nuleffect. Deze ondergrens zal waarschijnlijk nog één a twee groottEH>rdes 

lager liggen, als we voor het nuleffect gaan corrigeren. Dan wordt de ondergrens 

namelijk bepaald door de elektronische ruis, de reproduceerbaarheid van het 

nuleffect en de nauwkeurigheid van de koppelmeting. 

Door het monteren van een dunnere of dikkere torsiedraad is het mogelijk de 

grenzen van het meetbereik te verschuiven. De noodzaak hiervoor lijkt voor het 

onderzoek aan multilagen niet aanwezig, omdat we in principe al in staat zijn aan 

een monolaag cabalt te meten. 

De reproduceerbaarheiden de nauwkeurigheid waarmee de anisatrapieconstante en 

de magnetisatie van muitHagen te bepalen zijn, ligt binnen 5% van de gevonden 

waarden. De belangrijkste beperking van de nauwkeurigheid wordt gevormd door 

kruip in de opstelling. Deze kruip kan misschien verminderd worden door de Kel-F 
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geleidestangen in de opstelling te vervangen door stangen van messing, omdat 

metaal aanzienlijk minder kruip vertoont dan kunststof. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat messing geleidestangen problemen kunnen geven als de CTM 

bedreven wordt bij lage temperaturen, omdat de uitzettingscoëfficiënt van de Kel-F 

onderdelen, die op de geleidestangen zijn geschoven [Eri], groter is dan die van 

messing [Pol]. Hierdoor kan ruimte ontstaan voor de verschillende segmenten in de 

CTM, die dan ten opzichte van elkaar kunnen gaan bewegen, hetgeen de 

nauwkeurigheid van de CTM niet ten goede zal komen. Misschien kunnen deze 

problemen ondervangen worden door de constructie zodanig aan te passen, dat 

metalen veertjes de segmenten van de CTM tegen elkaar gedrukt houden. 

De juistheid van de absolute waarden van de anisatrapie en de magnetisatie staat of 

valt met de juistheid van de ijking van de CTM. In hoofdstuk 5 wordt de 

ijkprocedure beschreven waarbij één aanname wordt gedaan, namelijk dat de 

koppelmeter op het Philips Nat.Lab., die als referentie wordt gebruikt, nauwkeurig 

is geijkt. Dit is een punt dat ter discussie wordt gesteld in § 6.1 bij de bespreking 

van de verschillen in magnetisatie tussen VSM- en CTM-metingen. Het verdient 

aanbeveling de ijking van de torsiemeter op het Nat.Lab. zo mogelijk te controleren. 

Los hiervan blijft het de moeite waard naar andere methoden te zoeken waarmee de 

CTM geijkt kan worden. Gedacht kan worden aan de bevestiging van een spoeltje 

met een bekend aantal windingen, waarvan het oppervlak goed is gedefinieerd, op de 

rotor van de verdraaiingsopnemer. Het magnetische moment van zo'n spoeltje wordt 

dan bepaald door de stroom die erdoor wordt gestuurd. Meten we in dat geval het 

koppel als functie van de veldhoek, dan vinden we een sinusvormige koppelkromme, 

die door vgl. 3.6 wordt gegeven. Een nadeel van een dergelijke ijking is het extra 

koppel dat door de stroomvoerende draadjes wordt veroorzaakt bij verdraaiing van 

de rotor. Dit probleem speelt geen rol bij metingen aan een permanent magneetje 

(bv. een klein stukje 11ferroxdur 11
), waarvan het magnetisch moment met behulp van 

een VSM is bepaald. Hierbij is de nauwkeurigheid van de VSM-meting echter een 

beperkende factor. 

7.2 Metingen aan multilagen 

Uit de resultaten die in hoofdstuk 6 worden beschreven concluderen we dat de CTM 

uitermate geschikt is om anisatrapieconstanten en verzadigingsmagnetisaties 
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van multilagente bepalen. We moeten hierbij echter wel alert zijn op metingen bij 
-+ 

te lage B-velden, zoals in fig. 6.2 is geïllustreerd. 

De anisotropieconstanten die met de CTM worden bepaald, komen goed overeen 

met de VSM-metingen. Het belang van deze constatering wordt echter afgezwakt 

door de wetenschap dat de bepaling van de anisotropie uit metingen van de 

magnetisatie met de VSM zekere beperkingen heeft (zie§ 5.6). 
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De magnetisaties die gevonden worden met de CTM liggen systematisch lager dan 

die verkregen met de VSM-metingen. Dit verschil kan waarschijnlijk worden 

teruggevoerd op een ijkfout van de torsiemeter of de VSM op het Nat.Lab. (zie ook 

§ 7.1). 

Met behulp van de CTM zouden de volgende onderzoeken kunnen worden verricht: 

1 Onderzoek naar de discontinuïteit die lijkt op te treden in de magnetisatie 

van Co-Ni-multilagen tussen cobalt laagdikten van 4 en 6 Á. Om uit te sluiten 

dat de waargenomen discontinuïteit een gevolg is van onzekerheden in de 

bepaling van tco zou er een tweede soortgelijke serie gegroeid moeten worden. 

Als het effect dan weer optreedt, wordt het misschien interessant om series 

door te meten met andere nikkeldikten, zodat er meer over het verschijnsel 

bekend wordt, op grond waarvan een verklaring kan worden gevonden. 

2 Onderzoek naar het verschil in magnetisatie tussen VSM- en CTM-metingen. 

Hiervoor is een nadere bestudering van de torsiemeter op het Nat.Lab. 

gewenst (waarbij de aandacht vooral uit moet gaan naar de ijking van dit 

instrument) en eventueel een controle van de ijking van de VSM. 

3 Onderzoek naar de invloed van de groeisnelheid op bijvoorbeeld de 

oppervlaktebijdrage aan de anisotropie. Metingen aan uitgebreidere series 

multilagen met verschillende groeisnelheden lijken naar aanleiding van§ 6.2 

wenselijk. 

4 Anisotropie- en magnetisatiemetingen aan films, sandwich-structuren of 

multilagen die uit te weinig magnetisch materiaal zijn opgebouwd om bij 

VSM-metingen een hanteerbare signaal-ruisverhouding te krijgen. Met de 

CTM zijn we in staat koppelkrommen te bepalen van preparaten die uit slechts 

één of enkele monolagen magnetisch materiaal bestaan. De manier van 

dataverwerking, zoals die wordt toegepast in§ 2.4, biedt de mogelijkheid om 

uit deze koppelkrommen behalve de anisotropie, ook de magnetisatie van 

dergelijke preparaten te bepalen. 
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7.3 Algemeen 

Tot slot van dit hoofdstuk volgen nog enkele algemene opmerkingen. 

Eén van de eisen die in§ 4.1 werd gesteld, had betrekking op het temperatuurgebied 

waarin de CTM moet kunnen functioneren. De CTM is, hoewel ontworpen voor 

gebruik in het totale gewenste temperatuurinterval, alleen getest bij 

kamertemperatuur. Eén van de redenen hiervoor is het feit dat de cryostaat, waarin 

de afkoeling van de CTM plaats zou moeten vinden, in gebruik was voor andere 

experimenten die een hogere prioriteit genoten. De noodzaak van metingen bij 

lagere temperaturen is overigens wat afgenomen door de manier van dataverwerking 

die gehanteerd wordt. Bij lagere temperaturen zou namelijk bij een groter 

magneetveld kunnen worden gemeten (superspoel), waardoor de bepaling van de 

anisotropie nauwkeuriger zou kunnen worden. Uit fig. 6.1 blijkt echter dat de 

meetpunten reeds goed op een rechte liggen en dat metingen bij hogere 

magneetvelden waarschijnlijk niet veel aan de nauwkeurigheid verbeteren. 

Een reden waarom anisotropiemetingen bij lage temperaturen nog steeds wenselijk 

zijn, houdt verband met de mogelijkheid dat er veranderingen in de anisotropie en 

de verzadigingsmagnetisatie optreden bij afkoeling van de preparaten. Hierdoor 

kunnen resultaten van experimenten die bij lage temperaturen worden gedaan niet 

zonder meer vergeleken worden met de resultaten van de huidige CTM. Om de 

verschillende experimenten onder dezelfde omstandigheden uit te kunnen voeren, 

zal de CTM in een cryostaat ingebouwd moeten worden en bij lage temperaturen 

opnieuw moeten worden geijkt. 

Een andere eis in § 4.1 betrof de gebruikersvriendelijkheid van de CTM. Het eerste 

dat in dit kader voor verbetering vatbaar is, is de dataverwerking. Dit is namelijk 

een erg arbeidsintensief gebeuren, dat zich uitstekend leent voor automatisering. Het 

verdient dan ook aanbeveling om geschikte software te ontwikkelen, waardoor de 

experimentator in de gelegenheid komt zich meer bezig te houden met de 

interpretatie dan met de verwerking van de meetgegevens. 

Een tweede stap die de gebruikersvriendelijkheid van de CTM ten goede zou komen, 

is het automatiseren van de metingen. De handelingen die bij het meten met de 

CTM moeten worden verricht, beperken zich namelijk tot het instellen van de 
.... 

grootte van het B-veld en de veldhoek f/J en het aflezen van de lock-in versterker, 

welke uitstekend door een automatiseringssysteem kunnen worden overgenomen. 
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Appendix 

In deze appendix zijn de schema's opgenomen van de elektronica die speciaal voor 

de CTM is ontworpen en gebouwd. 

We onderscheiden de volgende blokken: 

De vermogensversterker 
Schema van de vermogensversterker 

Schema van hetin-fase-compensatiecircuit 

Schema van het uit-fase-compensatiecircuit 

De bufferversterkers 

Schema van de kryogene bufferversterker 

Schema van de bijbehorende regeleenheid 

De verschilversterker 
Schema van de verschilversterker 

Schema van het compensatiecircuit 

A2 

A3 

A3 

A4 
A5 

A5 

A6 



Appendiz 

Vermogensversterker 

+ 
> 

I -

... ___.._ 
0--

-0 

Tl g --'ii .. 
> 

-.... .... 
= > 

R1 = R4 = R5 = R8 = R9 = 10 kO; 
R2 = R6 = R7 = 470 0; 
R3 = 2k7 n; 
R10 = 330 0; 

Tt = T2 = 2N 4124; 
T 3 = T 5 = MJE 371; 
T4 = MJE 521. 

+ 
V = +15 V -
V = -15 V 

... 
< 

... 
0 

Ct = C2 = 100 nF; 
c3 = 10 pF; 
C4 = C5 = 220 nF; 
Cc= 10 pF; 
C6 = 3.3 p,F 
D1 = D2 = lN 4148 

A2 



Appendiz 

In-fase compensatiecircuit Verm.verst. 

V rer(lock-in) 

potmeter 

Rt = R3 = 100 0; 
R2 = 82 kO; 

Ct= 39 pF; 
C2 = C3 = 6.8 J.tF. 

Uit-fase compensatiecircuit Verm. verst. 

V rer(lock-in) 

R1 = 12 kO; 
R2 = 10 kO; 
R3 = 220 kO; 
R4 = 100 n. 

--
CA3140 

C1 = 33 nF; 
c2 = c3 = 6.8 J.tF; 

A3 

Ferrietpot 

C:::J---;, 

N = 100 

N = 100 N = 10 

--



Appendiz 

Samenstelling vermogensversterker en compensatiecircuit s 

L 
V rer(lock-in) 

r 

In-fase Uit-fase 
Vermogens-compensatie compensatie 

circuit circuit versterker 

At A2 As A4 As 

\.. 

Vuitl V uit2 

lt ~ 

Kryogene bufferversterker 

Cc + 
V 

~ -
Ca Rs Rei eb 

Rei-uit ,, 

f-1 
V drain! 

vin 
Rs Ca 

Ca 

R2 
R1 = R2 =R6 = R7 = 220 kO; 
R4 = 15 kO; 
R3 = R5 = 12 kO; 

V uit 
Rei-uit = 100 kO; 

Ca Ca= 2.2 nF; 
eb= 1oo pF; 

Rt Cc= 1ttF; -- + 
V= 12 V; 

-- Rs 
V=~V. -

V gaten 

Rr 
-::::c= 

Cc V 



~-------------------------------------------------------------
! 

Appendiz A5 

Regeleenheid voor bufferversterker 

+ 
V 

PNPI PNPII 

--
R1 = 2.2 kO; 
R2 = R3 = 3.3 kO; 

C1 = 10 nF; 
c2 = 1 J.LF; 

+ 
V= 12 V; 

-
V= -9 V. 

Verschilversterker 

Vcomp.circ. 



34016 

I 
I 

I 

I I 

Rs 180° • 

Rt = R2 = R3 = R4 = R7 = R8 = 10 kO; 
R5 = R6 = 220 kn; 
R9 = 100 kO; 
Rvar < 5 kO; 
C1 = 47 nF. 

'11 
i 

potmeter 

I 

potmeter 

r> I I r I I 

I I 11 I -
11 Vl 

in-fase 

H.7 

zLj I I I / D 

I -

I I 

~ 
1 
~ 

§: 
e. I -
~ ; 
s. 

I ~ -I 

:t.. 
~ 
n. 
;:s 

"" ... 
H 

:t.. 
~ 



Tot slot ..... . 

Bij het ontwikkelen, bouwen en testen van een nieuwe meetopstelling krijgt men te 
maken met de meest uiteenlopende problemen. Een aantalvan deze problemen gaat 

het oplossend vermogen van een afstudeerder (ver) te boven. Binnen (of buiten) de 

groep Coöperatieve Verschijnselen waren er gelukkig altijd mensen die mij, gevraagd 
of ongevraagd, hebben geholpen bij het vinden van de problemen én de oplossingen. 

Ik wilvan deze gelegenheid gebruik maken om een aantal van deze mensen te 
bedanken: 

Klaas 'Dr.K' Kopinga, voor de prima begeleiding, het snelle en nauwgezet 
corrigeren van m'n verslag en het onvermoeibaar aanhoren van mijn 'default'
opmerkingen ("maar dat volledig terzijde"}; 

Gerrie, Jej, Hans en Cees, voor het meedenken over de technische problemen; 
Honny en Bas, voor de discussies over multilagen; 
Pascal en Erwin, voor de grote stroom informatie en preparaten uit het 
Nat.Lab.; 

Peter, voor het solderen van gouddraadjes op de condensatorplaten; 
Nigel; 

en de overige leden van de groep, voor het 'schoppen-mieën', het 'piekschieten' 
en 'de schaftkeet van Wilton-Feyenoord' {kortom: de perfecte sfeer). 

Tenslotte wil ik m'n ouders bedanken voor de manier waarop deze twee bijzondere 

mensen mijn activiteiten de afgelopen zes jaar met liefde en warme aandacht hebben 

gevolgd. 

Bedankt, 
Ad win. 




