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Samenvatting 

Magnetoweerstand in metallische multilagen staat de laatste tijd erg in de belang
stelling vanwege de relatief grote effecten (tot circa 100%) die worden waargenomen. 
In de onderzoeksgroep Coöperatieve Verschijnselen ontstond de behoefte aan een op
stelling waarmee, voorlopig alleen bij kamertemperatuur, het magnetoweerstandseffect 
van metallische multilagen gemeten kan worden. 
In dit verslag wordt een beschrijving gegeven van de opstelling die, in het kader van 
een afstudeeronderzoek, voor bovenstaand doel is gebouwd. 
De weerstand wordt bepaald door de spanningsval over het sample te meten wan
neer er een bekende stroom door het sample gestuurd wordt. Dit geschiedt met de 
vierpuntsmethode. De elektrische contacten worden gemaakt door gouddraadjes met 
behulp van zilverpasta op de multilaag vast te plakken. Er wordt ac gemeten waarbij 
het mogelijk is de weerstand bij nulveld te compenseren zodat direct de weerstands
veranderingen gemeten kunnen worden. Door het gebruik van een temperatuurregeling, 
die de temperatuur in de buurt van het sample binnen 5 mK constant houdt, kunnen 
relatieve weerstandsveranderingen gemeten worden van minimaal 4 · 1 o-5 als functie 
van een magneetveld. Men heeft de beschikking over een magneetveld dat quasicontinu 
gevarieerd kan worden tussen -1.5 en 1.5 T. De opstelling is volledig geautomatiseerd 
zodat het werk van de experimentator beperkt blijft tot het monteren van het sample 
en het invoeren van de meetparameters. 
Resultaten van metingen aan Fe/Cr en 'exchange biased' samples, verkregen met de 
huidige opstelling, komen binnen circa 5% overeen met resultaten van het Philips Nat. 
Lab. 
Verder zijn er metingen gedaan aan een serie Co/Ru multilagen met loodrechte aniso
tropie. Het blijkt dat zowel de interlaagkoppeling als de grootte van de magneta
weerstand oscilleren als functie van de dikte van de Ru-laag. Tevens worden er zoge
naamde spin-flop overgangen waargenomen in de magnetoweerstandcurves. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Sinds 1984 bestaat er een samenwerkingsverband tussen de groep Coöperatieve Ver
schijnselen van de Vakgroep Vaste Stof van de faculteit der Technische Natuurkunde 
aan de T.U.E. 1 en de groep Magnetisme van het Philips Natuurkundig Laboratorium. 
Het werk binnen dit verband concentreert zich op onderzoek naar de structuur en mag
netische eigenschappen van magnetische films en multilagen. Een multilaag is een film 
die opgebouwd is uit lagen van twee metalen, waarvan doorgaans één ferromagnetisch, 
die elkaar periodiek afwisselen (zie figuur 1.1). Door het gebruik van hoogvacuüm op
damptechnieken (bijvoorbeeld MBE) kunnen deze lagen erg dun gemaakt worden (tot 
circa 2 Á) waardoor er interessante magnetische en elektrische eigenschappen ontstaan. 
Zo werd er magnetische anisotropie (zie bijvoorbeeld [DRA88]) en een anomale mag
netoweerstand waargenomen. 
Deze anomale magnetoweerstand staat de laatste tijd erg in de belangstelling omdat 
de relatieve verandering in de weerstand, gedefinieerd door: 

R(B)- R(B = 0) 
R(B = 0) 

(1.1) 

erg groot kan zijn (het huidige record is ongeveer 100% voor een Co/Cu multilaag 
[MOS91]) hetgeen dit soort multilagen zeer geschikt maakt voor toepassingen in mag
netische opslagmedia, waar deze gebruikt kunnen gaan worden als sensoren. Het 
voordeel van magnetoweerstand-sensoren ten opzichte van conventionele sensoren is 
dat deze de grootte van het magneetveld detecteren en niet de verandering per tijds
eenheid. Daardoor is het detectiesignaal onafhankelijk van de voortbewegingssnelheid 
van de informatiedrager. Sensoren gebaseerd op een magnetoweerstand-effect in bulk 
materiaal worden nu ook al gebruikt maar de relatieve verandering is daar niet groter 
dan zo'n 2%. Dit verklaart waarom magnetoweerstand bij de huidige metallische mul
tilagen zo in de belangstelling is komen te staan. 
In bovengenoemde onderzoeksgroep aan de T.U.E. ontstond de behoefte aan een op
stelling waarmee het magnetoweerstandseffect bij multilagen onderzocht kan worden. 

1Technische Universiteit Eindhoven 
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Figuur 1.1: Schematische weergave van een multilaag. Een multilaag is een dunne film 
die opgebouwd is uit lagen van twee metalen, waarvan doorgaans één ferromagnetisch, 
die elkaar periodiek afwisselen. 



Inleiding 5 

In dit verslag, dat een weergave vormt van een afstudeerproject, wordt de magneto
weerstand opstelling besproken die in het afgelopen jaar ontwikkeld en gebouwd is ten 
behoeve van magnetoweerstandmetingen bij kamertemperatuur. 
In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op het mechanisme waarmee de magnetoweerstand 
in magnetische multilagen verklaard kan worden, het zogenaamde 'spin valve' mech
anisme. Verder worden er een aantal typische multilaagsystemen behandeld waarbij 
het 'spin valve' mechanisme optreedt. In hoofdstuk 3 wordt in detail een beschrijving 
gegeven van bovengenoemde magnetoweerstandopstelling. Besproken wordt onder an
dere de vierpuntsmethode voor het meten van de weerstand van een sample, en de wijze 
waarop het magneetveld tot stand wordt gebracht en gemeten. In hoofdstuk 4 worden 
de mogelijkheden van de opstelling behandeld alsmede de reproduceerbaarheid. Tevens 
wordt een vergelijking gemaakt met andere magnetoweerstandopstellingen. Daartoe 
zijn er bestaande magnetoweerstandmetingen aan verscheidene multilagen (afkom
stig van het Philips Natuurkundig Laboratorium) vergeleken met metingen verkregen 
met bovengenoemde opstelling. Hoofdstuk 5 bevat resultaten van magnetoweerstand
metingen aan Co/Ru multilagen. In deze multilagen blijkt het 'spin-valve' mechanisme 
slechts voor specifieke dikten van de Ru-laag op te treden. Tenslotte wordt in hoofd
stuk 6 afgesloten met conclusies die uit dit afstudeerproject getrokken kunnen worden 
met daaraan gekoppeld enkele aanbevelingen met betrekking tot verbetering van de 
opstelling en onderzoeken die ermee gedaan kunnen worden. 



Hoofdstuk 2 

Magnetoweerstand van 
magnetische multilagen 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mechanisme dat de magnetoweerstand in 
multilagen veroorzaakt, het zogenaamde 'spin-valve' mechanisme. Eerst worden de 
toestandsdichtheid en enkele transporteigenschappen van elektronen in ferromagneten 
behandeld hetgeen nodig is om het 'spin-valve' mechanisme te begrijpen. Daarna wordt 
iets over dit mechanisme zelf verteld. Tenslotte wordt getracht een overzicht te geven 
van een aantal typische systemen waarin het 'spin-valve' mechanisme optreedt. 

2.2 Toestandsdichtheid in ferromagneten 

De atomaire afstanden in een vaste stof zijn zodanig klein dat een aantal elektron 
orbitalen zullen overlappen zodat de elektronen niet langer gebonden zijn maar vrij door 
het kristal kunnen bewegen. In zo'n kristal zijn de 3d en 4s energieniveaus uitgebreid 
tot energiebanden (zie figuur 2.1(a)). De 4s band is breder dan de 3d band. Vanwege 
hun kleinere effectieve massa zijn voornamelijk de meer mobiele 4s elektronen verant
woordelijk voor de transporteigenschappen. 
Kijkt men naar de toestandsdichtheid D( t) voor de beide banden dan ziet men dat 
Dd(t) ~ D.(t). Dit is een gevolg van het feit dat in de s-band plaats is voor 2N 
elektronen (N is het totaal aantal atomen in het kristal) en in de d-band voor lON 
elektronen, en datdes-band breder is dan de d-band hetgeen schematisch weergegeven 
is in figuur 2.1(b). 
De energieniveaus zijn gevuld tot het Fermi-niveau tF. Elk energieniveau kan bezet 
worden door tweeelektronen met verschillende spin oriëntatie (upj, down!). Als gevolg 
van de Coulomb interactie en de exchange wisselwerking ten gevolge van het Pauli
principe is er een energieverschil U tussen de spin-up en spin-down niveaus. Voor 
metalen met een niet geheel gevulde d-band zou het energetisch gunstiger zijn als 
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Figuur 2.1: (a) Verbreding van de 4s en 3d energieniveaus tot energiebanden als 
geïsoleerde atomen bij elkaar worden gebracht om een kristal te vormen. (b) Schematis
che weergave van de toestandsdichtheid van de 4s en 3d band van een niet-magnetisch 
metaal. Zowel de toestandsdichtheid van de spin-down (links) als de spin-up (rechts) 
band is weergegeven. De banden zijn gevuld tot het Fermi-niveau EF [MAT91}. 
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Figuur 2.2: Schematische weergave van de toestandsdichtheid van de 4s en 3d band van 
de ferromagneten nikkel, ijzer en cobalt. De spin-down {links) en de spin-up {rechts) 
band zijn ten opzichte van elkaar verschoven omdat nikkel, ijzer en cobalt aan de Sioner
conditie voldoen. De banden zijn gevuld tot aan het Fermi-niveau fF· 

alle d elektronen hun spins parallel zouden hebben. Hierdoor neemt echter wel de 
kinetische energie van de elektronen toe omdat in elk energieniveau maar één elektron 
wordt geplaatst. Er ontstaat zo een competitie tussen deze twee mechanismen. Indien 
nu de energie U en de toestandsdichtheid bij het Fermi-niveau D( fF) groot zijn kan 
het gebeuren dat de toename van de kinetische energie teniet wordt gedaan door een 
afname van de potentiële energie. In zo'n geval zal de de spin-up band verschuiven 
naar een lagere energie waardoor er een opsplitsing van de up- en downband ontstaat. 
De conditie waaronder dit gebeurt heet de Stoner conditie en is gedefinieerd door: 

(2.1) 

Aan deze conditie wordt voldaan door Fe, Ni en Co. In figuur 2.2 zijn voor deze 
materialen de toestandsdichtheden voor beide spin-oriëntaties gegeven. De opsplitsing 
van de up- en downband blijkt belangrijke gevolgen te hebben voor het ladingstransport 
in ferromagneten. 
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2.3 Spin afhankelijke verstrooiing 

In de vorige paragraaf is vermeld dat dankzij hun hogere mobiliteit de 4s elektro
nen verantwoordelijk zijn voor de transporteigenschappen in metalen. Nu zal blijken 
dat de verdeling van de minder mobiele 3d elektronen in up- en downspinbanden een 
belangrijke bijdrage levert aan het elektron transport van ferromagneten. 
Indien elektronen onder invloed van een elektrisch veld E door een metaal bewegen 
zullen ze botsen met imperfecties zoals fononen en onzuiverheden. De gemiddelde tijd 
tussen twee botsingen noemt men de mean free time T. Onder isotherme condities 
wordt de soortelijke weerstand p gegeven door: 

m* 
p=-

ne2r 
(2.2) 

met n de elektronendichtheid en m* de effectieve massa van een elektron. Omdat 
elektronen aan het Pauli principe moeten voldoen kan een elektron alleen verstrooid 
worden in onbezette quantumtoestanden. Voor metalen (hoge degeneratie) zijn, in 
goede benadering, alle toestanden met een energie f < EF bezet en alle toestanden met 
een energie f > EF onbezet. Dit betekent dat alleen elektronen die zich bij het Fermi
niveau bevinden verstrooid kunnen worden. De kans op verstrooiing is dus evenredig 
met de toestandsdichtheid bij het Fermi-niveau D( EF ). Omdat Tomgekeerd evenredig 
is met de kans op verstrooiing volgt dat: 

(2.3) 

Het Fermi-niveau in nikkel, ijzer en cobalt ligt zowel in de 4s als in de 3d band. 
De toestandsdichtheid van de 3d band is groot zodat ook geleidings elektronen in 
de 3d band verstrooid kunnen worden. Experimenteel is gebleken [MAT91] dat de 
kans dat een elektron van spinoriëntatie verandert ('spin flip' verstrooiing) erg klein is. 
Daarom mag aangenomen worden dat de stroom geleidingselektronen onder verdeeld 
mag worden in twee deelstromen, namelijk één met spin-up elektronen en één met spin
down elektronen die elkaar niet beïnvloeden. Omdat de spin-up en spin-down band 
ten opzichte van elkaar verschoven zijn zal de soortelijke weerstand voor up en down 
spins verschillen (spin afhankelijke verstrooiing [CAM84]). Vergelijking 2.3 moet dan 
ook geschreven worden als: 

(2.4) 

met DtT( EF) de toestandsdichtheid bij het Ferminiveau voor elektronen met spin oriën
tatie u =i of 1. Dit verschil in toestandsdichtheid voor spin-up en spin-down elektronen 
zal de basis vormen voor het optreden van het spin 'valve' mechanisme. 

2.4 'Spin-valve' mechanisme 

Bij de beschrijving van de weerstandseffecten in multilagen wordt aangenomen dat 
verstrooiing voornamelijk plaatsvindt aan de interfaces en dat de vrije weglengte À 
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Fig-uur 2.3: Magnetische lagen gescheiden door een niet magnetische laag. (a) parallelle 
magnetisaties. (b) anti-parallelle magnetisaties. De pijlen geven de richting van de 
magnetisatie in de afzonderlijke lagen aan. 

groter is dan de dikte van de film zodat geleidingselektronen meerdere lagen door
lopen [CAM89]. Verder spreekt men af dat elektronen met hun spin-oriëntatie in de 
richting van de totale magnetisatie spin-up elektronen zijn en dat elektronen met hun 
spin anti-parallel aan de totale magnetisatie spin-down elektronen genoemd worden. 
Uit figuur 2.2 blijkt dat D! ( fF) > Dt ( fF) waaruit, volgens vergelijking 2.4, volgt dat 
P! > Pt· Beschouwt men nu een magnetische multilaag die bestaat uit twee magnetis
che lagen gescheiden door een niet magnetische laag (zie figuur 2.3). De elektronen 
(met een gegeven spin-oriëntatie) die door de multilaag bewegen zullen voornamelijk 
verstrooid worden aan de interfaces. Indien beide magnetische lagen gelijkgerichte 
magnetisaties hebben (figuur 2.3(a)) zal een elektron met spin-up (spin-down) als het 
door de multilaag beweegt een spin-up (spin-down) elektron blijven. Dit resulteert, 
vanwege het verschil in kans op verstrooiing voor spin-up en spin-down elektronen, in 
een totale soortelijk weerstand Ptt= 

PtP! p -
tt- Pt + P! 

(2.5) 

Schematisch staat de totale soortelijke weerstand bij parallelle magnetisaties weer
gegeven in figuur 2.4(a). Als de magnetische lagen tegengesteld gerichte magnetisaties 
hebben (figuur 2.3(b)) zal een elektron afwisselend een spin-up spin-down elektron zijn 
en daardoor afwisselend een kleine en een grote kans op verstrooiing aan een interface 
ondervinden hetgeen resulteert in een totale soortelijke weerstand Pu= 

Pt + P! 
Pt! = 4 

(2.6) 



Magnetoweerstand van magnetische multilagen 11 

-}Pt -}Pt 
P. p 

" jP+ tPt 
spin up spindown 
dektronen dckttooen 

(a) (b) 

Figuur 2.4: Totale soortelijke weerstand van een multilaag waarbij de stroom verdeeld 
is in twee deelstromen met spin-up en spin-down elektronen met (a) parallelle magneti
saties, (b) anti-parallelle magnetisaties. 

Dit staat schematisch weergegeven in figuur 2.4(b ). Het verschil tussen PU en PTT wordt 
gegeven door: 

(2.7) 

Uit vergelijking 2. 7 volgt dat de weerstand bij antiparallelle magnetisaties groter is 
dan de weerstand bij parallelle magnetisaties. Met behulp van een magneetveld kun
nen de magnetisaties in de verschillende lagen beïnvloed worden hetgeen resulteert in 
een weerstandsveranderding. Dit noemt men het 'spin-valve' mechanisme. In de vol
gende paragraaf worden een vijftal typische systemen behandeld waarin het 'spin-valve' 
mechanisme optreedt. 

2.5 'Spin-valve' systemen 

2.5.1 Inleiding 

Er zijn een aantal verschillende systemen waarin het 'spin-valve' mechanisme op
treedt. Deze onderscheiden zich van elkaar door de manier waarop er anti-parallelle 
magnetisaties in de opeenvolgende lagen (zie figuur 2.3(b)) wordt verkregen. Dit 
kan bijvoorbeeld geschieden door exchange koppeling tussen de magnetische lagen 
of door exchange biasing. In de volgende subparagrafen worden vijf typische syste
men afzonderlijk behandeld die tot nu toe bekend zijn. Steeds zal schematisch de 
magnetisatie-curve M(H) en de bijbehorende magnetoweerstand-curve R(H) gegeven 
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M R 

H 

Figuur 2.5: Schematische weergave van de magnetisatie M(H) en de magnetoweerstand 
R(H) voor ongekoppelde identieke magnetische lagen. 

worden alsmede verwijzingen naar de literatuur. 
In sommige systemen is sprake van koppeling tussen de opeenvolgende magnetische 
lagen. Hiermee wordt de exchange koppeling J bedoeld die zowel anti-ferromagnetisch 
als ferromagnetisch kan zijn alsmede een tussenliggende vorm (niet lineaire koppeling). 

2.5.2 Ongekoppelde identieke lagen 

Wil er in deze systemen een magnetoweerstandeffect optreden dan dient de mag
netisatiecurve niet rechthoekig te zijn. Is dit wel het geval dan blijven namelijk voor 
elke waarde van H de magnetisaties in de verschillende lagen parallel staan en zal 
dus de weerstand constant blijven. Voor systemen met niet rechthoekige M(H)-curves 
zullen er locale verschillen in de coërcitieviteit zijn zodat er een grote kans is dat, 
voor velden ongeveer gelijk aan het coërcitieve veld He, locaal de magnetisaties in 
opeenvolgende lagen een tegengestelde richting hebben. De weerstand zal dus maximaal 
zijn bij H = He en minimaal daar waar de magnetisatie verzadigd is. Dit betekent 
dat er hysterese optreedt in de magnetoweerstand. In figuur 2.5 zijn de magnetisatie 
en magnetoweerstand curves schematisch weergegeven. Een voorbeeld van zulk een 
systeem is Au/Co met Co-laag diktes van enkele angstroms. Hieraan is veel onderzoek 
verricht door ondermeer Vélu et al. [VEL88]. In Au/Co multilagen worden magneto
weerstandeffecten gevonden van enkele procenten bij kamertemperatuur tot circa 15% 
bij T ~ 4 K. 
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Figuur 2.6: Schematische weergave van de magnetisatie curve M(H) en de magneto
weerstand R(H) voor systemen met antiferromagnetische koppeling. 

2.5.3 AF gekoppelde lagen 

In sommige systemen zijn de opeenvolgende lagen anti-ferromagnetisch gekoppeld. 
Dat wil zeggen dat bij lage velden de magnetisaties in de opeenvolgende lagen tegen
gestelde richting hebben. De totale magnetisatie van de multilaag is dan gelijk aan 
nul en de weerstand zal maximaal zijn. Door nu een magneetveld H aan te leggen 
zal bij een bepaalde veldsterkte H. de koppeling verbroken worden waardoor de mag
netisaties in de verschillende lagen parallel gaan staan 1 . Hierdoor zal de magnetisatie 
maximaal worden ( verzadigingsmagnetisatie M.) en de weerstand minimaal. Dit is 
schematisch weergegeven in figuur 2.6. Voorbeelden van zulke systemen zijn Fe/Cr, 
Co/Cu en Co/Ru multilagen met specifieke diktes van de niet-magnetische lagen. In 
deze systemen kunnen bij T ::::::: 4 K relatieve weerstandveranderingen optreden tot zo'n 
100% (Co/Cu [MOS91]). Bij kamertemperatuur is de magnetoweerstand doorgaans 
een factor 2 à 3 kleiner. 

1 Dit geldt alleen wanneer de magnetische anisotropie in de laag groot is zodat de magnetisatie maar 
langs één voorkeursas zal staan waardoor er een 'sprong' in de magnetisatie-curve zal zitten van anti
parallelle naar parallelle magnetisatie. Bij kleine magnetische anisotropie zal er in de magnetisatie
curve een zogenaamde 'spin-flop' fase zitten. Zie hiervoor bijvoorbeeld [KES91] en paragraaf 5.4. 
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2.5.4 Niet-lineair gekoppelde lagen 

De koppeling tussen twee magnetische lagen kan beschreven worden in termen van 
een exchange energie als functie van de relatieve oriëntatie van de twee magnetisatievec
tors: 

.Ml . .M2 
fez = - 2]12 .... .... = - 2J12cos<f> 

IM111M21 
(2.8) 

Hierin is fez de exchange energie per oppervlakte-eenheid en </> de hoek tussen M1 en 
M2 • Dit levert stabiele toestanden op voor </> = 0 en </> = 1r, afhankelijk van J12 • Indien 
112 > 0 spreekt men van ferromagnetische koppeling ( </> = 0), en wanneer ] 12 < 0 van 
anti-ferromagnetische koppeling ( </> = 1r ). Recentelijk hebben Rührig et al. (RUH91] 
laten zien dat voor sommige systemen stabiele situaties optreden voor </> = i. Hierdoor 
is het nodig vergelijking 2.8 uit te breiden met een extra term zodat de exchange energie 
gegeven wordt door: 

- 2 
fez = -2J12cos</>- 2J12cos </> (2.9) 

Deze eerste term is lineair in </>, de tweede term kwadratisch. Indien ] 12 ~ 0 ontstaat 
de situatie dat de magnetisaties M1 en M2 loodrecht op elkaar staan. Dit resulteert 

in een totale magnetisatie Mtot = VIM112 + IM212. Indien nu een veld H aangelegd 
wordt zullen de magnetisaties in de richtin_p van ~et veld gedraaid worden zodat de 
totale magnetisatie toeneemt tot Mtot = IM1 1 + IM21 en de weerstand afneemt tot de 
minimale waarde. Dit is weergegeven in figuur 2.7. Niet lineaire koppeling treedt net 
als AF-koppeling ook op in Fe/Cr, Co/Cu en Co/Ru voor bepaalde diktes van de niet 
magnetische laag 2 • Zie bijvoorbeeld Parkin et al. (PAR90]. 

2.5.5 Ongekoppelde niet identieke lagen 

Men maakt gebruik van het feit dat de niet identieke magnetische lagen verschil
lende coërcitieve velden He1 en He2 hebben. Het niet identiek zijn houdt in dat de 
magnetische lagen veschillende diktes hebben of chemisch verschillend zijn. Stel dat 
He2 > Hel· Indien de hystereselus rechthoekig is staan voor velden groter dan He2 de 
magnetisaties in alle lagen parallel zodat de magnetisatie verzadigd en de weerstand 
minimaal is. Verlaagt men het veld dan zal voor H = - He1 de magnetisatie in één 
laag 'omklappen' waardoor de magnetisaties in de opeenvolgende lagen antiparallel 
georiënteerd staan. Hierdoor zal de magnetisatie verminderen en de weerstand toene
men. Wordt het veld nog verder verlaagd dan zal voor H = -He2 ook de andere laag 
'omklappen' waardoor weer de beginsituatie verkregen is. In figuur 2.8 is dit kwalitatief 
afgebeeld. Een voorbeeld van dit systeem is Cu/Co/Cu/NiFe waarbij He,Co > He,NiFe· 

Yamamoto et al. vonden in dit systeemeen magnetoweerstand van bijna 25% (YAM91]. 

2In deze drie systemen blijkt de koppeling tussen de magnetische lagen te oscilleren als functie 
van de tussenlaagdikte. Dit betekent dat er in deze systemen, afhankelijk van de tussenlaagdikte, 
AF-koppeling, niet-lineaire koppeling dan wel ferromagnetische koppeling optreedt. Zie bijvoorbeeld 
Parkin et al. [PAR90]. 
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M R 

H 

H 

Figuur 2.7: Schematische weergave van de magnetisatie M(H) en de weerstand R(H) 
voor multilagen met niet-lineaire koppeling. 

M R 

Hel Hc2 H -

Figuur 2.8: Schematische weergave van de magnetisatie M(H) en de magnetoweerstand 
R(H) voor ongekoppelde niet-identieke magnetische lagen. 
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~~~~~~ ____. ____. ____. ____. ____. ------+ 
~ ~ ~ ~ ~ ,._____ anti-ferromagnetisch ____. ____. ____. ____. ____. ------+ 

biasing -----------------

ferromagnetisch 

niet magnetisch 

ferromagnetisch 

Figuur 2.9: Opbouw van een multilaag van het 'exchange biased' type. 

2.5.6 Exchange biasing 

Deze multilagen zijn opgebouwd zoals afgebeeld in figuur 2.9. De biaslaag is een 
antiferromagnetische laag (niet te verwarren met anti-ferromagnetische koppeling) die 
de magnetisatie van de aangrenzende magnetische laag in een bepaalde richting, de 
bias-richting, 'vasthoudt'. De twee magnetische lagen zijn onderling niet gekoppeld en 
hebben een erg klein coërcitief veld (He ~ 0). Legt men een magneetveld H aan in 
de biasrichting (stel de -H richting) dan hebben demagnetisatiesin de magnetische 
lagen dezelfde oriëntatie hetgeen betekent dat de magnetisatie maximaal (de anti
ferromagnetische laag levert geen bijdrage in de magnetisatie M) en de weerstand 
minimaal is. Wordt het H-veld verhoogd dan zal, wanneer H van teken verandert, 
de magnetisatie in de niet gebiasde laag ook van teken veranderen. Hierdoor ontstaat 
de situatie van antiparallelle magnetisaties zodat M gelijk aan nul en de weerstand 
maximaal wordt. Bij nog verdere verhoging van het veld wordt de biasing verbroken 
door het H-veld en staan de magnetisaties parallel. Dit is schematisch weergegeven 
in figuur 2.10. Door Rijks (Philips Nat. Lab.) [RIJ92] is onderzoek gedaan naar 
multilagen met exchange biasing evenals door Dieny (IBM) [DIE91]. De grootte van 
de relatieve weerstand veranderingen is enkele procenten. De constatering dat deze 
weerstandverandering plaatsvindt in een zeer klein veldinterval (orde 10-4 T) rondom 
B = 0 maakt dit soort lagen erg interessant vanuit technologisch oogpunt. 
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M R 

' 

H 

Figuur 2.10: Schematische weergave van de magnetisatie M{H} en de weerstand R{H) 

voor multilagen met exchange biasing. 



Hoofdstuk 3 

De opstelling 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de magneto-weerstand opstelling in detail behandeld. In de 
tweede paragraaf worden de eisen vernoemd waaraan de opstelling moet voldoen. Ver
volgens worden achtereenvolgens behandeld het meetgedeelte, de instelling en meting 
van het magneetveld en de temperatuur-regeling. Daarna wordt iets verteld over de 
automatisering van de opstelling. 
Veel van de hieronder beschreven apparatuur is zelfbouw. Dit heeft als voordeel dat de 
apparatuur exact aan de eisen en wensen van de experimentator aangepast kan worden. 
Daarbij komt nog dat zelfbouwapparatuur in het algemeen goedkoper is dan gekochte. 
In appendix C zijn de elektrische schema's van de zelfbouwapparatuur opgenomen. 

3.2 Eisenpakket 

Aan het ontwerp van de magnetoweerstandopstelling worden een aantal eisen ge
steld. Deze vloeien voort uit gegevens, van metingen aan multilagen, bekend uit de 
literatuur ((RIJ90], [MAT91], (FER90], (FER91]). De volgende eisen worden gesteld: 

• Er moeten relatieve weerstandveranderingen, gedefinieerd door 

R(B)- R(B = 0) 
R(B = 0) 

(3.1) 

van orde grootte 10-3 gemeten kunnen worden. In het vorige hoofstuk is naar 
voren gekomen dat de grootte van de magnetoweerstand bij kamertemperatuur 
doorgaans enkele procenten is. Omdat er mogelijk aan systemen met een kleinere 
magnetoweerstand gemeten gaat worden, is voor bovenstaande eis van 1 o-3 

gekozen. 

• Er moet een magneetveldBingesteld en gemeten kunnen worden in een zo groot 
mogelijk veld-interval (zowel positief als negatief). Er wordt een minimale eis 
gesteld van 1 T. 

18 
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(1) 

(2) 

Figuur 3.1: De drie vereiste meetconfiguraties. De vectoren {1), {2) en (3) geven de 
richting van het magneetveld aan in de verschillende configuraties. 

• Er moet in drie configuraties gemeten kunnen worden (zie figuur 3.1 ), namelijk: 

1. het B-veld loodrecht op het filmoppervlak 

2. het B-veld parallel aan het filmoppervlak maar loodrecht op de stroomrich
ting. 

3. het B-veld parallel aan het filmoppervlak en parallel aan de stroomrichting. 

Dit vanwege het feit dat er anisotropie blijkt op te treden in multilagen en dunne 
films. Zie hiervoor bijvoorbeeld [DRA88]. 

• De opstelling dient geautomatiseerd te worden, zodat het werk van de experi
mentator beperkt blijft tot het monteren van het sample en het invoeren van de 
meet parameters. 

• De opstelling dient, zo mogelijk, gebruikersvriendelijk te zijn. 

3.3 Het meetgedeelte 

Het meten van de weerstand van een sample is relatief simpel. Door een bekende 
stroom i door het sample te sturen en de spanning V over het sample te meten is de 



De opstelling 

weerstand R te bepalen volgens: 

3.3.1 De meetmethode 

V 
R =-:

z 

20 

(3.2) 

Om op bovenstaande manier de weerstand te kunnen meten moeten er stroom/
spannings contacten aangebracht worden op het sample. Er wordt stroomloos geme
ten met de zogenaamde vierpuntsmethode (zie [VAL54]). Dit houdt in dat er aparte 
stroom- en spanningscontacten worden aangebracht (zie figuur 3.2) zodat de invloed 
van de contactweerstanden te verwaarlozen is. De spanningscontacten moeten tussen 
de stroomcontacten geplaatst worden, met een zekere afstand (hier circa 2 mm) tussen 
stroom- en spanningscontact, omdat verwacht mag worden dat daar de stroomlijnen 
parallel lopen. De spanning V is evenredig met de afstand l tussen de spanningscon
tacten hetgeen betekent dat l niet te klein gemaakt dient te worden omdat men dan 
problemen kan krijgen met het detecteren van de spanning V. De contacten dienen 
zo klein mogelijk gemaakt te worden om een ideaal puntcontact te benaderen. Tevens 
moeten ze aan de rand geplaats worden om te voorkomen dat bij hoge B-velden er 
'geïsoleerde contacten' kunnen ontstaan 1 . 

3.3.2 De insert 

De contacten worden gemaakt door goud-draadjes (diameter 50 J.Lm) met behulp 
van zilver-pasta op het sample te 'plakken'. De contactweerstand hiervan bedraagt 
ongeveer 0.5 n (zie appendix A). Het sample wordt gemonteerd op de samplehouder 
(zie figuur 3.3). De samplehouder is gemaakt van ertalyt en wordt door middel van 
twee schroefjes op het onderste deel van de insert bevestigd. In de samplehouder 
is een 'bakje' ter grootte van een multilaag (12x4 mm standaardafmeting van een 
multilaag van het Philips Nat.Lab) uitgefreesd waarin de multilaag met wat vet beves
tigd wordt. Op de samplehouder bevinden zich vier vergulde koperen coaxcontacten 
waaraan de andere uiteinden van de gouddraadjes met behulp van woods-metaal wor
den gesoldeerd. Aan deze coaxcontacten zijn weer coaxkabels gesoldeerd (2 stroom- en 
2 spanningskahels) die via de insertbuis naar de meetapparatuur gaan en waarvan de 
buitenmantels simultaan geaard zijn. De gehele insert kan met stappen van 90° in het 
x-y vlak roteren, tevens kan de samplehouder 90° om de x-as draaien zodat er in de 
drie vereiste configuraties gemeten kan worden. 

1 Dit zal voor deze opstelling niet direct gelden omdat de hier gebruikte velden niet groter zijn dan 
1.5 T (zie paragraaf 3.4.1). Omdat in de toekomst waarschijnlijk ook bij hogere velden gemeten gaat 
worden, en vanwege het feit dat het aanbrengen van de contacten aan de rand iets makkelijker gaat, 
worden op deze manier de contacten geplaatst. 
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V 

2mm 2mm 

Figuur 3.2: Vierpuntsmethode ter bepaling van de weerstand. 

3.3.3 De meetapparatuur 

Er is gekozen voor een AC meetmethode zodat eventuele thermospanningen te ver
waarlozen zijn. Dit heeft wel als nadeel dat bij hoge frequenties parasitaire capaciteiten 
(bijvoorbeeld door de bedrading) een rol kunnen gaan spelen. Voor het nauwkeurig 
meten van wisselspanningen is fasegevoelige detectie met behulp van een lock-in ver
sterker natuurlijk bij uitstek geschikt. Daartoe wordt het referentie-signaal van de 
lock-in (EG&G model 5210) door middel van een stroombron (zelfbouw, zie appendix 
C) omgezet in een wisselstroom met dezelfde frequentie en fase als het referentie-signaal 
van de loek-in. Door nu de reële component van de spanning die over het sample staat 
te meten met de lock-in is de weerstand van het sample te bepalen volgens vergelijking 
3.2. De spanning over het sample wordt eerst naar keuze 100 of 1000 maal versterkt 
met een instrumentatie-versterker (AD-524) zodat er nauwkeuriger (groter signaal) 
gemeten kan worden (zie appendix C). Dit versterkte signaal kan op een oscilloscoop 
bekeken worden. Omdat bij het meten van een magnetoweerstandlus alleen weer
standsveranderingen (die in het algemeen kleiner zijn dan 100%) ten gevolge van het 
magneetveld interessant zijn wordt de weerstand bij nulveld gecompenseerd met behulp 
van het referentie-signaal van de lock-in en bovengenoemde instrumentatie-versterker 
(zie appendix C). Aan de uitgangsspanning van de AD-524 kan namelijk een offset 
gegeven worden door een spanning Ycomp aan te bieden op de reference ingang van de 
AD-524 [ANA88], die dan dezelfde frequentie en fase heeft als de spanning die over het 
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Figuur 3.3: De insert. 
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Figuur 3.4: Schematische weergave meetgedeelte. 
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scoop 

sample staat. De uitgangsspanning Vout van deze versterker wordt dan gegeven door: 

Vout = G"\tin - Vcomp (3.3) 

met Vin de ingangsspanning (hier: de spanning over het sample) en G (naar keuze 100 
of 1000) de versterkingsfactor. Het is nu dus mogelijk R(B) - R(B = 0) te meten 
hetgeen op een gevoeligere stand van de lock-in kan gebeuren dan wanneer direct R(B) 
gemeten zou worden. Het referentie-signaal van de lock-in is instelbaar tussen 0 en 2 V 
hetgeen betekent dat de maximaal te gebruiken stroom 2 mA bedraagt. De grootte 
van de stroom dient niet te groot gekozen te worden om de warmte-dissipatie laag te 
houden. Het gehele meetgedeelte is in figuur 3.4 schematisch weergegeven. Om de 
invloed van parasitaire capaciteiten te onderzoeken is het reële deel van V out als functie 
van de frequentie gemeten waarbij Vin de spanning over een metaalfilmweerstand R 
van 3.3 n is waardoor een stroom i=1 mA loopt en waarbij Veomp gelijk is aan nul en 
G gelijk is aan 1000. De resultaten staan vermeld in figuur 3.5. Het blijkt dat het 
frequentie-verloop met de volgende empirische vergelijking beschreven kan worden: 

V. (J) _ GRi 
out - 1 + 27r J T 

{3.4) 

met T = 5 · 10-6 s. Dit verloop wordt alleen gevonden als G = 1000 hetgeen te maken 
heeft met de dynamic response van de AD-524 bij deze versterkingsfactor. Bij G = 100 
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~ 2.0 

. 
1-1 

~ 1.5 

1.0 

Figuur 3.5: Frequentie-kamkteristiek meetgedeelte. De bolletjes zijn resultaten van 
metingen aan een weerstand van 3.3 !1 {zie tekst). De curve is een fit volgens vergeli
jking 3.4. 
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Figuur 3.6: Dwarsdoorsnede elektromagneet. 

wordt geen frequentie-afhankelijkheid gevonden voor f < 120kHz (hogere frequenties 
vallen buiten het bereik van de loek-in). Tot een frequentie van100Hz is met G = 1000 
nog geen invloed van capaciteiten te zien. Besloten wordt daarom de frequentie van de 
lock-in in te stellen op 80Hz (bij 100 Hz mag men storingen van het lichtnet verwachten 
waardoor voor een lagere frequentie is gekozen). 

3.4 Het magneetveld 

3.4.1 De magneet 

Er wordt gebruik gemaakt van een elektromagneet (Newport lnstrurnents type E) 
die bestaat uit twee parallel geplaatste spoelen met daarin ijzeren poolschoenen (zie 
figuur 3.6). Door een stroom door de spoelen te sturen worden de poolschoenen ge
magnetiseerd waardoor er een hornogeen B-veld ontstaat tussen de schoenen. Bij een 
schoenafstand van 35 rnrn levert de magneet een veld van rnaxirnaal1.5 T. Omdat grote 
stromen benodigd zijn (tot 40 A) wordt de magneet gekoeld met water. De magneet 
kan niet geroteerd worden. 
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3.4.2 De magneetvoeding 

Het veld wordt gestuurd, dat wil zeggen dat er een stroom door de spoelen wordt 
ingesteld en het bijbehorende B-veld wordt gemeten. (Zie voor B-I curve appendix 
B). Men heeft de beschikking over twee stroombronnen. Een unipolaire stroombron 
(Bruker B-MNS 145/210 Sl5 G) voor hoogveldmetingen tot 1.5 T, die 250 A - 250 V 
kan leveren (voor de magneet is maximaal40 A toegestaan) en met stappen van 0.5 A 
(circa 25 mT) handmatig of computergestuurd ingesteld kan worden. Ten tweede een 
bipolaire stroombron (zelfbouw, zie appendix C), voor laagveldmetingen tot 0.15 T, 
die in 8190 stappen (stapgrootte circa 35 JLT) computergestuurd ingesteld kan worden 
tussen -3 A en 3 A. Omdat voor hoogveldmetingen alleen de bovengenoemde unipo
laire stroombron voorhanden is en men moet beschikken over een B-veld instelbaar in 
positieve en negatieve richting, is een reverse unit gebouwd (zie appendix C) die de 
stroom door de spoelen, en dus het B-veld kan omkeren. Dit gebeurt met behulp van 
twee zware elektromechanische relais A en B. Als relais A (of B) ingeschakeld is, is de 
Bruker stroombron verbonden met de magneet en is de stroomrichting door de spoel en 
dus het magneetveld positief (of negatief). Indien beide relais uitgeschakeld zijn is de 
Bruker stroombron kortgesloten via een draadweerstand en is de magneet verbonden 
met de laagveld stroombron. Het is dus mogelijk beide stroombronnen te gebruiken 
zonder de stroomkabels te verwisselen, hetgeen voor automatisch meten natuurlijk een 
vereiste is. De reverse unit is uit veiligheidsoverwegingen zo gebouwd dat de stroom
richting alleen omgekeerd kan worden (handmatig of computergestuurd) als er geen 
stroom door de spoelen loopt. 

3.4.3 Meten magneetveld 

Het veld wordt gemeten met een hall-probe (Siemens FC-34) die op een poolschoen 
is gemonteerd (zie figuur 3.6). De hall-probe is niet lineair in het veldinterval-1.5 T tot 
1.5 T. Dit kan verholpen worden door de hall-spanning te belasten met een laagohmige 
weerstand R. (zie figuur 3.7 en [SIE82]) waarvan de geschikte grootte op empirische 
wijze gevonden wordt. Het blijkt dat met een weerstand van 10 n de hall-spanning 
nagenoeg lineair verloopt met B. De hall-probe is geijkt met een gaussmeter van LDJ 
electronics. Deze ijking is te zien in figuur 3.8. De hall-spanning Vg blijkt bij een 
gekozen hall-stroom /g van 80 mA (stroombron is zelfbouw, zie appendix C) volgens 
vergelijking 3.5 van het magneetveld B af te hangen. 

B 
Vg=-

10 
(3.5) 

met de hall-spanning Vg in volt en het magneetveld B in tesla. Aannemende dat de 
gaussmeter ideaal is, is de onnauwkeurigheid in het meten van het magneetveld kleiner 
dan 1%. 
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Figuur 3.7: Linearisering hall-probe door belasting met weerstand. 
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Figuur 3.8: IJklijn hall-probe FC-34. 
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Figuur 3.9: Blokschema temperatuurregeling. 

3.5 De temperatuurregeling 

Om nauwkeurig de weerstandRvaneen sample te kunnen meten dient de temper
atuur T van het sample zo constant mogelijk te zijn. Bij kamertemperatuur geldt voor 
een metaal namelijk: 

dR 
-=aRo 
dT 

(3.6) 

met a de weerstandtemperatuurcoëfficiënt, die voor metalen ongeveer 5x 10-3 K-1 

bedraagt en Ro de weerstand bij een gegeven temperatuur T0 • Ervan uitgaande dat a 
voor een metaal en een metallische multilaag van dezelfde orde grootte is, betekent dit 
dat de temperatuur van het sample ruwweg binnen 0.2 K constant moet blijven willen 
er relatieve weerstandveranderingen van orde grootte 10-3 gemeten kunnen worden. 
Omdat de temperatuurschommelingen in het laboratorium groter zijn dan 0.2 K is 
een temperatuurregeling gebouwd om de sample-temperatuur zo constant mogelijk te 
houden. Deze temperatuurregeling is dezelfde als reeds gebouwd is door P. v.d. Camp 
(zie [CAM88]). In figuur 3.9 staat het blokschema van de regeling afgebeeld. De tem
peratuur in de buurt van het sample wordt gemeten met een temperatuurtransducer 
van het type AD-590. De gemeten temperatuur TM wordt door een instrumentatiever
sterker vergeleken met een instelbare referentietemperatuur T&J 2 (appendix C). Het 
verschil van deze twee temperaturen, 8T, wordt 500 maal versterkt aangeboden aan 

2Zowel TM als TRef worden in de vorm van een spanning (VM en VRe/) aangeboden op de in
strumentatieversterker waarbij VM ex: TM. Voor het gemak wordt hier gedaan alsof de temperaturen 
aangeboden en versterkt worden. 
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een Proportionele Integrerende Differentiërende regelaar (appendix C) die 8T gelijk 
aan nul tracht te regelen door met behulp van een stroombron (de heater, appendix C) 
een bepaald vermogen (maximaal 3 Watt) aan een stookwikkeling toe te voeren. De 
stookwikkeling bestaat uit manganine-draad die bifilair om een vergulde koperen koker 
is gewonden en, voor goede thermische verankering, met GE-lak is bevestigd. De koker 
dient tevens als elektrische afscherming. Met dit vermogen kan TM maximaal 9 K 
boven de omgevingstemperatuur gebracht worden. Door te stabiliseren op een temper
atuur die boven kamertemperatuur ligt, hoeft geen gebruik te worden gemaakt van een 
aktieve koeling. De versterkingsfactoren van de proportionele-, integrerende- en differ
entiërende gedeeltes zijn instelbaar evenals de tijdconstante van de integrator. Indien 
een integratietijd van 0.2 s wordt gekozen blijkt het met deze regeling mogelijk om 
8T < 1 mK te houden. De instelling van de verscheidene versterkingsfactoren blijkt 
hierbij minder van belang te zijn. 
Een probleem bij het gebruik van de AD-590 (de thermometer) is dat deze magneetveld 
afhankelijk is. Bij een veld van 1.5 T is de fout ongeveer 150 mK. Deze fout wordt 
gecorrigeerd via een niet-lineair netwerk (zie appendix C). De AD-590 levert een stroom 
van 1 /JA per K. Bij een magneetveld van bijvoorbeeld 1.5 T levert deze dus 0.15 fJA 
'te weinig'. Dit wordt gecorrigeerd door met behulp van de hall-spanning via een niet
lineair netwerk een correctie-stroom bij de stroom die de AD-590 levert op te tellen. 
Op deze wijze wordt TM gecorrigeerd in het gehele B-veld traject. Door de correctie 
verslechtert de stabilisatie tot 8T < 5 mK hetgeen voldoet aan de gestelde eis van 
0.2 K. 

3.6 Automatisering: De hardware 

3.6.1 Inleiding 

Het automatiseren van de opstelling houdt in dat het magneetveld (dat wil zeggen 
de stroombronnen en de reverse unit) met behulp van een computersysteem ingesteld 
kan worden, dat de hall-spanning, dus de grootte van het magneetveld, automatisch 
gemeten kan worden en dat de lock-in versterker automatisch te bedienen en uit te 
lezen is. Tevens wordt geëist dat er een meetprogramma wordt geschreven zodanig dat 
de gebruiker stap voor stap begeleid wordt bij het doen van een meting. De verkregen 
meetresultaten moeten tijdens de meetcyclus verwerkt worden en tijdens de meting 
grafisch worden weergegeven. 

3.6.2 Het computersysteem 

Voor het automatiseren van de opstelling wordt gebruik gemaakt van een M68000/
PhyDAS-systeem (Physics Data Aquisition System) zoals dat door de meeste onder
zoeksgroepen op de faculteit Natuurkunde gebruikt wordt (zie [DUI90]). Op het 
PhyDAS-systeem kunnen een aantal interfaces worden aangesloten zoals bijvoorbeeld 
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een ADC (Analog Digital Converter). Het PhyDAS-systeem heeft geen eigen toetsen
bord en beeldscherm. Daarom is het nodig een aparte terminal te gebruiken die via een 
seriële lijn met het PhyDAS-systeem wordt verbonden. Er wordt gebruik gemaakt van 
een PC waarop een terminal-simulator-programma (VTERM) gedraaid kan worden. De 
M68000 is een multi-taskingjuser computersysteem waardoor het mogelijk is meerdere 
meetopstellingen met één PhyDAS-systeem te besturen. Het PhyDAS-systeem wordt 
opgestart vanuit VTERM. Er wordt dan software geladen die het mogelijk maakt het 
besturingsprogramma in de hogere programmeertaal Turbo-Pascal te schrijven dat 
meer grafische mogelijkheden biedt dan het speciaal voor het PhyDAS-systeem ont
worpen EPEP (Eindhoven Program Editor and Processor). Een nadeel hierbij is wel 
dat dit ten koste gaat van de snelheid waarmee de verschillende commando's uitgevoerd 
worden [KOP91]. Omdat er geen speciale eisen worden gesteld aan de snelheid waarmee 
gemeten wordt is voor deze manier van automatiseren gekozen. Voor het besturen van 
de magnetoweerstand-opstelling zijn de volgende interfaces nodig [SME90]: 

• ADC (Analog Digital Converter) voor het meten van de hall-spanning. 

• DAC (Digital Analog Converter) voor het besturen van de laagveld stroombron. 

• lOS (Input Output System) voor het besturen van de hoogveld stroombron en 
de reverse unit. 

• RS-232 poort voor het besturen en uitlezen van de lock-in versterker. 

In de volgende paragrafen wordt het gebruik van de verschillende interfaces behandeld. 

3.6.3 Meten van de hall-spanning 

De hall-spanning varieert in grootte van -150 mV tot 150 mV (zie vergelijking 3.5). 
De 12 bits ADC kan op 8 kanalen spanningen detecteren tussen -10 V en 10 V met 
een resolutie van 5 mV. Om het gehele bereik van de ADC te benutten wordt de hall
spanning met behulp van een instrumentatie-versterker versterkt (zie appendix C). Op 
kanaal 0 van de ADC wordt de hall-spanning 50 maal versterkt aangeboden zodat 
het magneetveld van -1.5 T tot 1.5 T met een resolutie van circa 1 o-3 T gemeten 
kan worden. Op kanaal 1 van de ADC wordt de hall-spanning 1000 maal versterkt 
aangeboden waardoor het mogelijk is het magneetveld in het interval-0.1 T tot 0.1 T 
met een resolutie van circa 5x10-5 T (benodigd voor laagveldmetingen) te meten. De 
overige 6 kanalen worden niet gebruikt. 

3.6.4 Sturing laagveld stroombron 

De 12 bits DAC kan op 8 kanalen een gelijkspanning in 4096 stapjes genereren 
variërend van 0 tot 10 V. Kanaal 6 van de DAC is aangesloten op de positieve ingang 
van een instrumentatie-versterker, kanaal 7 op de negatieve ingang (zie appendix C). 
Aan de uitgang van de instrumentatie-versterker kan nu een gelijkspanning verkregen 
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worden van -10 V tot 10 V die met behulp van wat electronica omgezet kan worden 
in een stroom varierend van -3 A tot 3 A. Dit komt overeen met een magneetveld 
varierend van -0.15 T tot 0.15 T waarbij de resolutie 4x 10-5 T bedraagt. De overige 
6 kanalen ( 0 t / m 5) worden door een andere opstelling gebruikt. 

3.6.5 Sturing hoogveld stroombron 

De lOS is een 16-bit 'digitale poort' (zowel input als output), daarmee wordt bedoeld 
dat er op 16 parallelle datalijnen een spanning van 0 V (bit hoog) of +5 V (bit laag) 
gegenereerd kan worden. De Bruker stroombron heeft een 'digitale ingang' die aanges
loten is op de datalijnen DO (laagste significante bit van de 'digitale ingang') t/m D8 
(hoogste significante bit) van de lOS zodat het mogelijk is een getal van 0 tot 511 naar 
de Bruker stroombron te sturen. Dit getal vertegenwoordigt het aantal halve ampères 
(minimale stapgrootte) dat de stroombron moet leveren. 
De lOS is ook uitstekend geschikt om relais te schakelen. Daar wordt dan ook gebruik 
van gemaakt bij het bedienen van de reverse unit De reverse unit (zie appendix C) 
bestaat uit twee (vanwege de twee benodigde stroomrichtingen) zware elektromecha
nische relais A en B die werken met een stuurspanning van 220 V (lichtnet). Deze 
stuurspanning wordt weer geschakeld met behulp van optische relais waarvan de stu
urspanning +5 V (DC) bedraagt en die dus bediend kunnen worden via de lOS. Optis
che relais hebben het voordeel dat ze niet slijten en dat ze schakelen bij een nuldoorgang 
van de te schakelen stroom [GEM79) zodat er geen stoorpieken op de computerleidin
gen optreden. In dereverseunit bevinden zich 4 optische relais. Eén relais aangesloten 
op datalijn D12 van de lOS om relais A in te schakelen, één op datalijn Dll om relais B 
in te schakelen en één op datalijn DlO om de mechanische relais weer uit te schakelen. 
Het vierde relais is gebruikt in het beveiligingscircuit van de reverse unit. 

3.6.6 Besturing lock-in versterker 

De lock-in kan op afstand bediend worden via een RS-232 of een IEEE poort. 
Omdat het gebruik van een IEEE poort eisen stelt aan de maximum lengte van de 
kabel tussen interface en lock-in is gekozen voor bediening via de RS-232 poort. De 
RS-232 is een seriële poort met een receive datalijn en een send datalijn. Over deze 
twee lijnen wordt de informatie tussen de interface en de lock-in verzonden. De lock-in 
kent standaard vele commando's die in ASCI-code verzonden moeten worden waarna 
de lock-in het commando uitvoert en eventueel data in ASCI-code terugzendt naar de 
interface. In dit geval worden deze data opgeslagen in het FIFO (First In First Out) 
geheugen. De FIFO dient als buffergeheugen tussen lock-in en interface. Zowel de 
interface als de lock-in hebben volledig programmeerbare RS-232 parameters zoals de 
baud-rate en de karakter-lengte. 
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3.7 Automatisering: De software 

3. 7.1 Inleiding 
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Zoals reeds vermeld werd is het meetprogramma geschreven in Turbo Pascal hetgeen 
mogelijk is doordat speciale software gebruikt wordt. Deze speciale software bestaat 
uit [KOP91]: 

• LinkMR: Dit is een EPEP-programma dat meerdere users aan een PhyDAS
systeem koppelt. De verschillendeusers (een master-user een user A en een user 
B) hebben verschillende prioriteiten. De magnetoweerstandopstelling is user A 
en heeft de tweede prioriteit. 

• LCom: Dit is een Turbo-Pascal programma dat de communicatie via de seriële 
poort van de PC verzorgt. 

• Euro_Lib: Dit is een library in Turbo-Pascal die een aantal procedures bevat 
waarmee het mogelijk is meetapparatuur aan te sturen en uit te lezen. 

De programma's LinkMR en LCom dienen beide geladen te zijn. Door nu een procedure 
uit Euro_Lib aan te roepen wordt er een string naar het PhyDAS-systeem gestuurd. 
Het programma LinkMR interpreteert deze string en voert het bijbehorende commando 
uit. Men werkt nu dus met twee systemen. De PC waarop het meetprogramma 'draait' 
en het PhyDAS-systeem waarop hetEPEP-programma LinkMR 'draait'. 
De programmatuur is opgezet in de vorm van een aantal procedure/function- libraries. 
In de volgende paragraaf worden de verschillende libraries behandeld. In paragraaf 
3. 7.3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste procedures en functions uit de 
verschillende libraries. 

3. 7.2 De libraries 

Men heeft de beschikking over 3 Turbo Pascal libraries. Vanuit het Turbo Pascal 
hoofdprogramma kunnen alle procedures en functions van de verschillende libraries 
aangeroepen worden. De libraries worden eenmalig gecompileerd in een zogenaamde 
TPU file. Deze file dient dan in het hoofdprogramma gedeclareerd te worden. De 
libraries zijn: 

• Euro_Lib: Hierin staan procedures en functions zoals ze ook gebruikt worden 
onder EPEP (bijvoorbeeld PuLEb en GeLEb, zie [DUI90]) waarmee het mogelijk 
is de verschillende interfaces aan te sturen en uit te lezen. 

• MR_Lib: Hierin staan procedures en functions die, gebruikmakend van Euro_Lib, 
de communicatie verzorgen tussen de randapparatuur en het computer-systeem. 

• PloLLib: Bevat procedures die het mogelijk maken tijdens een meting realtime 
een grafiek van de verkregen resultaten op het scherm te plotten. 
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3. 7.3 De belangrijkste procedures 

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste procedures en functions zoals die 
gebruikt worden bij het aansturen en uitlezen van de meetapparatuur. De procedures 
en functions van Euro_Lib worden niet behandeld. Hiervoor wordt verwezen naar 
[KOP91]. De belangrijkste procedures en functions uit MR.Lib zijn: 

• Measure_BH: Function die het magneetveld meet in het veld interval -1.5 T tot 
1.5 T met een resolutie van 10-3 T. Er wordt gemiddeld over vijf waarnemingen 
die zonder tussenpozen na elkaar worden uitgevoerd. 

• Measure_BL: Function die het magneetveld meet in het veld interval -0.1 T tot 
0.1 T met een resolutie van 5 ·1 o-5 T. Er wordt gemiddeld over vijf waarnemingen 
die zonder tussenpozen na elkaar worden uitgevoerd. 

• MakeJligh.Loop: Procedure waarmee een veldverloop geprogrammeerd kan wor
den dat verloopt volgens een in te geven stapgrootte (minimaal 25 mT of veel
vouden daarvan) van Bmaz ::::} -Bmaz ::::} Bma:r: waarbij Bmaz maximaal 1.5 T 
bedraagt. 

• Make.Low.Loop: Procedure waarmee een veldverloop geprogrammeerd kan wor
den dat verloopt volgens een in te geven stapgrootte (minimaal 5 · 10-5 T of 
veelvouden daarvan) van Bmaz::::} -Bmaz::::} Bmaz waarbij Bmaz maximaal 0.1 T 
bedraagt. 

• SeLLockln: Procedure waarmee een commando naar de lock-in wordt gestuurd. 
Er wordt geen antwoord van de lock-in verwacht. 

• Read_Lockln: Procedure waarmee een commando naar de lock-in wordt verzon
den. Er wordt een antwoord van de lock-in verwacht waarop gewacht wordt. Dit 
antwoord wordt vervolgens door de computer ingelezen. 

De procedures uit Plot_Lib zijn modificaties van procedures uit het plot-programma 
van Noijen dat in de groep Coöperatieve Verschijnselen in gebruik is. Hiervoor wordt 
verwezen naar [N 018 7]. 

3. 7.4 Het hoofdprogramma 

Het hoofdprogramma Measure..MR begeleidt de experimentator stap voor stap bij het 
doen van een meting. Deze stappen houden het volgende in: 

1. Het checken van een aantal randcondities. Zo wordt gevraagd te checken of 
de temperatuur constant is, of de reverse unit in de auto-mode staat, of de 
compensatie-spanning gelijk is aan nul etcetera. 

2. Het invoeren van de meetparameters en gegevens over het sample zoals Bmaz, de 
stapgrootte in het B-veld, het samplenummer etcetera. 
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3. De computer meet de weerstand van het sample bij nulveld. 

4. Aan de gebruiker wordt gevraagd de weerstand bij nulveld zo goed mogelijk te 
compenseren. 

5. De computer meet de gecompenseerde weerstand van het sample bij nulveld. 

6. De computer meet de magnetoweerstand waarbij het veld verloopt volgens de 
ingegeven stapgrootte van Bmaz =? - Bmaz =? Bmaz· De computer doorloopt 
hierbij de volgende loop: 

(a) Stel een stroom door de spoelen in. 

(b) Wacht een aantal seconden om het systeem in evenwicht te laten komen. 

(c) Meet het B-veld. 

(d) Meet R(BA~Rl~=o) door te middelen over vijf waarnemingen. 

(e) Schrijf dit meetpunt naar een file. 

(f) Plot dit meetpunt in een grafiek op het scherm. 

7. Na het doorlopen van de magneto-weerstandlus kan er een hardcopy van het 
scherm gemaakt worden. 



Hoofdstuk 4 

Karakterisering meetopstelling 

4.1 Inleiding 

Nadat in het vorige hoofdstuk de magnetoweerstand opstelling uitgebreid is be
schreven, worden in dit hoofdstuk enkele experimenten met metallische multilagen 
besproken om de mogelijkheden van de opstelling te demonstreren. Belangrijk daarbij 
is de minimale detectiegrootte (zowel in R als in B) en het ruisniveau. Daarna wordt 
iets verteld over de reproduceerbaarheid en wordt de opstelling vergeleken met andere 
opstellingen. De gebruikte multilagen zijn afkomstig van het Philips Natuurkundig 
Laboratorium. 

4.2 Mogelijkheden opstelling 

Allereerst wordt bekeken of er een uitspraak gedaan kan worden over de minimale 
weerstand Rmin die gemeten kan worden. Daartoe wordt er in de configuratie zoals die 
in figuur 4.1 te zien is gemeten. Dit is de eerder vernoemde vierpuntsmethode waarbij 
het sample is vervangen door een koperdraad. De koperdraad heeft een diameter d van 
1.5 mm en een lengte l van 5 cm. De weerstand van de draad is dan te bepalen volgens: 

41 
R=p-

7rd2 
(4.1) 

waarin p de soortelijke weerstand van koper is (Pcu = 1.7 · 10-s Om bij T = 300 K). 
Voor deze koperdraad bedraagt de weerstand R 0.48±0.05 mn. Dit is een weerstands
waarde die bij metallische multilagen (bij kamertemperatuur) niet gemeten zal worden. 
Een goudfilm van bijvoorbeeld 1000 Á(hetgeen een relatief dikke laag is) heeft namelijk 
een weerstand van circa 0.5 n indien gemeten wordt in de configuratie beschreven in 
paragraaf 3.3.1. Uit de helling van de gemeten V( i) karakteristiek wordt voor bovenge
noemde koperdraad een weerstandswaarde gevonden van 0.50±0.01 mn hetgeen goed 
overeen komt met de berekende waarde. Om de invloed van contactweerstanden te bek
ijken worden er in de stroom- en spanningsleidingen metaalfilmweerstanden opgenomen 

35 



Karakterisering meetopstelling 36 

koperdraad 

V 

Figuur 4.1: Configuratie ter bepaling Rmin· 

van 10 n (:ûe figuur 4.2). Dit is de meest ongunstige experimentele situatie: een lage 
weerstand R met contactweerstanden die vele malen groter zijn. Ondanks de hoge 
contactweerstanden wordt ook nu een weerstand gemeten van 0.50±0.01 mn. Gecon
cludeerd kan worden dat er metingen gedaan kunnen worden tot in het mn gebied 
waarbij de grootte van de contactweerstanden geen rol spelen. 
Een van de belangrijkste eisen is zoals reeds vermeld dat er relatieve weerstands
veranderingen gedefinieerd door vergelijking 3.1 van orde grootte 10-3 gemeten kunnen 
worden. Dit betekent dat de ruis/signaal verhouding kleiner moet zijn dan 10-3

• Daar
toe beschouwt men een willekeurig sample (in dit geval een Au/Co laag die als volgt is 
opgebouwd: 1000ÁAu+80x(10ÁCo+24ÁAu)). De gecompenseerde spanning (vergeli
jking 3.3) die over het sample staat is als functie van de tijd gemeten. Het resultaat is 
te zien in figuur 4.3. Hierbij is de stroom door het sample i=1 mA en de versterking 
G=1000. De weerstand van het sample bedraagt 0.53 n en uit de figuur blijkt dat het 
ruisniveau gelijk is aan 2·10-5 n zodat de ruis/signaal verhouding 4·10-5 is hetgeen dus 
ruim voldoet aan de eis van 1 o-3 • Ook bij andere waarden voor i en G wordt eenzelfde 
ruis/signaal verhouding gevonden. De minimale ruis/signaal verhouding, gemeten met 
behulp van een metaalfilmweerstand van 1 n, bedraagt 2 · 10-6 • Dat de ruis/signaal 
verhouding voor een metaalfilmweerstand kleiner is dan voor een multilaag is waar
schijnlijk een gevolg van het feit dat een metaalfilmweerstand minder gevoelig is voor 
temperatuurschommellingen ( temperatuurcoëfficiënt van de orde 10-5 K-1 ) dan een 
multilaag (a~ 5 ·10-3 K-1). 
In figuur 4.4 is de magnetoweerstand-lus van bovengenoemd sample weergegeven. Hier
bij staat het B-veld loodrecht op de film, bedraagt de stroom i=l mA en de versterking 
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Figuur 1.2: Configuratie ter bepaling invloed contactweerstanden. 
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Figuur 4.3: De verandering van de weerstand als functie van de tijd. Gemeten is aan 
sample 900426 (JOOOÁAu +BOx {10ÁCo+24ÁAu) bij T = 300 K. De geringe drift in 
dR wordt voornamelijk veroorzaakt door kleine temperatuurschommelingen. 
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Figuur 4.4: Magnetoweerstand bij T = 300 K van sample 900426 {1000A Au 
+BOx {10A Co+24A Au). Het veld staat loodrecht op de film. De bolletjes en de 
curve zijn resultaten van verschillende metingen. De stapgrootte in het B-veld is voor 
beide metingen gelijk. In de inzet staat een meting van Rijks aan een willekeurig Au/Co 
sample. 

G=lOOO. Het resultaat van de meting is bevredigend: symmetrisch om de B = 0 as, 
en begin en eindpunt liggen exact op elkaar. De ruis is verwaarloosbaar ondanks dat 
het totale effect niet groter is dan 5 · 10-3 . Dit kleine effect is te wijten aan de relatief 
dikke basislaag goud van 1000 A die het effect heeft van een shuntweerstand die geen 
magnetoweertand vertoont. De vorm van de lus komt ook overeen met andere metingen 
aan Au/Co multilagen [RIJ90]. Tijdens deze meting is de stapgrootte in het B-veld 
ingesteld op 2.5 mT. Dit is de kleinst instelbare stapgrootte bij hoogveld-metingen. 
Dit lijkt vooralsnog voldoende. 
Om metingen te kunnen doen bij kleine velden rondom B = 0, hetgeen voor bijvoor
beeld exchange biased samples 1 interessant is, dient het veld nauwkeurig bekend te 
zijn (binnen 10-4 T). Dit houdt in dat de hall-probe lineair moet zijn tot aan B = 0 
om de grootte van het magneetveld te bepalen volgens vergelijking 3.5. Bovendien 
zal er gecorrigeerd moeten worden voor een eventuele offset die bij de eerdere ijking 
voor hoge velden niet waarneembaar is. Om dit na te gaan wordt er aan een sample 
(nr.911187: 80ÁNiFe+50ÁCu+80ÁNiFe+80ÁMnFe+20ÁCu) gemeten dat dankzij een 

1Zie voor exchange biased samples paragraaf 2.5.6 of Rijks [RIJ92). 
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Figuur 4.5: Schematische weergave van een gedeelte van de magnetoweerstandcurve van 
een exchange biased sample voor twee verschillende orié"ntaties van de biasrichting. De 
curves zijn niet elkaars gespiegelde ten opzichte van de B=O-as hetgeen betekent dat er 
een offset in het B-veld aanwezig is. 

exchange biasing een sprong heeft in de weerstand bij B ~ 0 met een zeer geringe 
hysterese van circa 0.3 mT [RIJ92]. Eerst wordt de magnetoweerstand gemeten met 
het B-veld parallel aan de biasrichting. Vervolgens wordt de meting herhaald nadat 
het sample 180° gedraaid is ten opzichte van het magneetveld, zodat het B-veld anti
parallel is aan de biasrichting. Indien beide metingen niet elkaars gespiegelde zijn ten 
opzichte van de B = 0-as is er een offset aanwezig in het B-veld waarvoor simpel gecor
rigeerd kan worden. Dit is schematisch weergegeven in figuur 4.5. Er bleek een zeer 
kleine offset van 1.5 · 10-4 T aanwezig te zijn. 
In figuur 4.6 is de gemeten magnetoweerstandcurve van sample 911187 weergegeven 
waarbij reeds is gecorrigeerd voor de offset in het magneetveld. Bij deze meting bedroeg 
de stroom 0.5 mA en was het B-veld parallel aan de film in de bias-richting. Het 
veld varieerde van +10-3 tot -10-3 en terug. Er werd een stapgrootte gekozen van 
5 · 1 o-s T hetgeen grenst aan de resolutie waarmee het magneetveld gemeten kan wor
den (zie paragraaf 3.6.3). Dit veroorzaakt een geringe ruis in de meting, die er verder 
bevredigend uitziet. De 'sprong' in de weerstand vindt plaats bij B ~ 0 en de hysterese 
bedraagt zoals verwacht circa 0.3 mT. 
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Figuur 4.6: Magnetoweerstand van sample 911187; 80ÁNiFe+50ÁCu+80ÁNiFe+ 
80ÁMnFe+20ÁCu. 
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4.3 Reproduceerbaarbeid 

Om de reproduceerbaarbeid te testen zijn verscheidene samples meerdere malen geme
ten. Een voorbeeld staat weergegeven in figuur 4.4. De getrokken curve en de bolletjes 
zijn data van verschillende metingen aan hetzelfde sample. Er is gemeten onder dezelfde 
condities, namelijk T = 300 K, i = 1 mA en G = 1000 met een tijdsverschil tussen 
de twee metingen van elf dagen. De contacten zijn niet vernieuwd. Te zien is dat de 
metingen reproduceren binnen één procent. Andere samples zijn ook meerdere malen 
gemeten en daarbij reproduceren de metingen ook beter dan één procent. 

4.4 Vergelijking met andere opstellingen 

De opstelling wordt vergeleken met andere opstellingen om te kijken of de me
tingen in absolute zin betrouwbaar zijn. Daartoe zijn er bestaande magnetoweerstand
metingen aan verschillende multilagen (Philips Natuurkundig Laboratorium) vergele
ken met metingen in de huidige opstelling. Metingen zijn nooit gedaan aan fysisch 
exact dezelfde samples maar aan samples die gelijktijdig gegroeid zijn en daardoor 
vrijwel identiek zijn. Allereerst zijn de magnetoweerstandmetingen van twee Fe/Cr 
(100 x 30ÁFe+10ÁCr) multilagen (een gesputterde laag en een MBE gegroeide laag) 
vergeleken. Deze lagen zijn bij de groep Experimentele Fysica van het Philips Nat. 
Lab. gemeten. Daar heeft men de beschikking over een magnetoweerstandopstelling 
die bruikbaar is in het temperatuur gebied 4 K tot 300 K. Met deze opstelling wordt 
continue gemeten. Dat wil zeggen dat het B-veld wordt 'gesweept' terwijl de weer
stand wordt gemeten. De resultaten van de metingen aan het MBE-gegroeide sample 
staan weergegeven in figuur 4.7. Beide metingen zijn verricht bij kamertemperatuur 
(het verschil in temperatuur is kleiner dan 2 K hetgeen een te verwaarlozen effect heeft 
op de magnetoweerstand). Bij de meting van Philips is het veld gevarieerd van -2 T 
tot 2 T en bij de meting op de TUE van 0.8 T tot -0.8 Ten weer terug naar 0.8 T. 
Uit de figuur blijkt dat de resultaten binnen 5 %overeenstemmen. Tijdens de meting 
verricht bij Philips had men last van opwarming van het sample waardoor de curve 
niet geheel symmetrisch om de B = 0-as is. De resultaten van de meting gedaan op de 
TUE aan het gesputterde sample zijn te zien in figuur 4.8. Er zijn geen data voorhan
den van de meting verricht bij Philips zodat beide metingen niet in één figuur getoond 
kunnen worden. Wel rapporteerde men daar [GIJ92] een magnetoweerstand van 6.8%, 
een verzadigings-veld Bs van 0.51 T en een zeer geringe hysterese. Deze bevindingen 
komen goed overeen met de resultaten van figuur 4.8. 
Om metingen bij laagveld te vergelijken is er gemeten aan sample 910966A hetgeen een 
zelfde samenstelling heeft dan het reeds eerder genoemde sample 911187 (80ÁNiFe+-
50ÁCu+80ÁNiFe+80ÁMnFe+ 20ÁCu). In figuur 4.9(a) is het meetresultaat van het 
Philips Nat. Lab. weergegeven en in figuur 4.9(b) het resultaat van de huidige op
stelling. De resultaten zijn goed in overeenstemming met elkaar. Beide curves laten 
een 'sprong' in de weerstand zien bij B ~ 0 (overgang van parallel naar antiparallel 
georiënteerde lagen hetgeen betekent een toename van de weerstand) waarbij de re-
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latieve weerstandsverandering 1. 7% is. De weerstand verzadigt bij B ~ -0.02 T en de 
hysterese bedraagt ongeveer 4 mT. 



Hoofdstuk 5 

Metingen aan Co /Ru multilagen 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van magnetoweerstandmetingen aan Co/Ru 
multilagen gepresenteerd. Deze lagen zijn gegroeid met behulp van HV-sputtering bij 
het Philips Nat. Lab .. Men had de beschikking over een set van 12 samples met gelijke 
Co-laag dikte en verschillende Ru-laag dikte. De samples zijn als volgt opgebouwd: 

500ÁPd + 200ÁRu + 10 x (11ÁCo + xÁRu) 

met x = 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 en 28. De 500Á Pd laag is aange
bracht zodat de Co lagen eenzelfde structuur verkrijgen en wel een dusdanige dat de 
[111] kristal-as evenwijdig is aan de filmnormaal [BL092]. Van deze multilagen zijn de 
magnetisatiecurves bekend uit MOKE (Magneto Optical Kerr Effect, zie bijvoorbeeld 
[McG91]). Deze experimenten zijn uitgevoerd op het Philips Nat. Lab .. Voordat de 
resultaten van de metingen worden gepresenteerd wordt eerst in beknopte vorm mag
netische anisotropie en de interlaagkoppeling in Co/Ru behandeld. 
Opgemerkt dient te worden dat de metingen niet alleen vanuit fysisch oogpunt inter
essant zijn, maar tevens een idee kunnen geven van het onderzoek dat met behulp van 
de magnetoweerstandopstelling gedaan kan worden. 

5.2 Magnetische anisotropie 

Een magnetische eigenschap die optreedt bij magnetische dunne films en multilagen 
is magnetische anisotropie. Dat wil zeggen dat de richting van de magnetisatie M een 
bepaalde voorkeursrichting heeft. De anisotropie-energie fan van een magnetische laag 
wordt gegeven door de volgende fenomenologische uitdrukking [KAN91]: 

(5.1) 

met I<a en I<" de anisotropieconstanten (materiaal eigenschap) en e de hoek tussen 
de magnetisatie M en de filmnormaaL In de praktijk is I<" verwaarloosbaar klein ten 
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Figuur 5.1: Anisotropieë'n voor een serie Co/Ru{32 A) multilagen volgens Dinia et al. 
{DIN92}. Voor Co diktes kleiner dan 15 A heeft men loodrechte anisotropie, voor Co 
diktes groter dan 15 A invlak anisotropie. 

opzichte van Ka. Er blijkt een stabiele toestand op te treden voor (} = 0 en (} = f 
afhankelijk van de waarde van Ka· De anisotropieconstante Ka laat zich fenome
nologisch beschrijven door een volumebijdrage I<vol en een oppervlaktebijdrage Kopp 
[DRA88]: 

2Kow 
Ka = Kvol + -

t 
(5.2) 

met t de dikte van de magnetische laag. De volume-auisotropie wil de magnetisatie in 
vlak leggen, de oppervlakte-auisotropie daarentegen loodrecht op het vlak. Er ontstaat 
zo een competitie tussen deze twee anisotropieën die afhankelijk van de laagdikte t in 
het voordeel van volume- dan wel oppervlakte-auisotropie beslecht wordt. Indien Ka 
positief is zal de magnetisatie bij voorkeur loodrecht op de film staan, voor negatieve 
waarden van Ka bij voorkeur in het vlak. In figuur 5.1 staat Ka x tco als functie 
van tco voor Co/Ru multilagen met tRu = 32 Á (Dinia et al. [DIN92]) hetgeen volgens 
vergelijking 5.2 een rechte lijn oplevert met helling Kvol en as-afsnijding 2Kopp. Volgens 
de lineaire curve van Dirria et al. zou de in paragraaf 5.1 genoemde set samples (tea= 
11 Á) dus een loodrechte anisotropie hebben hetgeen bevestigd werd door Bloemen 
[BL092]. 
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Figuur 5.2: Interlaagkoppeling 112 in Co/Ru multilagen als functie van de Ru-laagdikte 
tRu volgens Parkin et al. {PAR91}. De koppeling is afwisselend anti-ferromagnetisch 
dan wel ferromagnetisch met een oscillatieperiode van circa 12 A. 

5.3 Interlaagkoppeling 

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2 kan de interlaag exchange energie beschreven 
worden door: 

fez = -2J12cos</> (5.3) 

Parkin et al. [PAR91] vonden in onder andere Co/Ru multilagen een interlaag koppel
ing die oscilleert met de Ru-laagdikte. In figuur 5.2 staat de koppeling 112 , bepaald 
uit VSM-metingen, uit als functie van de Ru-laagdikte tRu· Deze blijkt afwisselend 
antiferro- dan wel ferromagnetisch van aard met een oscillatieperiode van ongeveer 
12 A. Deze oscillaties kunnen verklaard worden met behulp van het RKKY (Ruder
man Kittel Kasuya Yosida) interactie model [COE91). Volgens dit model veroorzaakt 
een ferromagnetische laag oscillaties in de spindichtheid van de geleidingselektronen 
van de niet-magnetische tussenlaag. Deze oscillaties worden 'gezien' door de naburige 
magnetische laag waardoor er een wisselwerking tussen de magnetische lagen ontstaat. 
Door deze oscillerende interlaag koppeling zal de grootte van de magnetoweerstand 
ook variëren met de dikte van de tussenlaag. Immers, bij AF-koppeling is er een grote 
magnetoweerstand terwijl bij FM-koppeling er geen magnetoweerstand optreedt. Deze 
oscillaties zijn door Parkin et al. waargenomen en staan weergegeven in figuur 5.3. 
Verwacht wordt dat de samples genoemd in paragraaf 5.1 een zelfde gedrag vertonen. 
Het verschil tussen deze samples en die van Parkin et al. is het verschil in anisotropie 
vanwege het verschil in Co laagdikte. De samples van Parkin (tco = 18 Ä) hebben een 
invlak anisotropie, de huidige samples (tco = 11 Ä) vertonen loodrechte anisotropie. 
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Figuur 5.3: Grootte van de magnetoweerstand in Co{18 A.)jRu multilagen als functie 
van tRu gemeten bij 4.2 I< volgens Parkin et al. {PAR90}. 

5.4 Magnetisatie curves 

Op het Philips Nat. Lab. zijn de M(H) curves van de Co/Ru lagen gemeten met be
hulp van MOKE. Hierbij wordt de Kerr-rotatie (rotatie van de polarisatie-richting van 
lineair gepolariseerd licht dat reflecteert aan een magnetische laag) gemeten als functie 
van een aangelegd magneetveld H. De Kerr-rotatie is evenredig met de magnetisatie 
maar geeft geen informatie over de absolute waarde van de magnetisatie [McG91). 
In figuur 5.4 zijn drie magnetisatie-curves gegeven voor respectievelijk tRu = 11 A, 
tRu = 18 A en tRu = 24 A. Figuur 5.4 (a) laat duidelijk een anti-ferromagnetische 
interlaag koppeling zien: de magnetisatie is over een groot B interval minimaal met 
een 'sprong' in de magnetisatie bij B ~ 1.3 T waar de interlaag koppeling verbroken 
is (zie ook paragraaf 2.5.3). Bij tRu = 18 A is eenferromagnetische interlaag kop
peling waar te nemen zoals blijkt uit figuur 5.4 (b ). De magnetisatie blijft voor alle 
B-waarden verzadigd dankzij de ferromagnetische koppeling met een weinig hysterese 
rondom B = 0. Voor tRu = 24 A is de interlaagkoppeling weer anti-ferromagnetisch 
(figuur 5.4 (c)). De koppeling wordt verbroken bij B ~ 0.3 T en is, omdat deze bij 
een kleiner veld al wordt verbroken, kleiner dan de anti-ferromagnetische interlaag
koppeling bij tRu = 11 A. Dit is ook in overeenstemming met de bevindingen van 
Parkin et al .. Zie figuur 5.2. De magnetisatie raakt verzadigd bij B ~ 0.9 T. Tussen 
B ~ 0.3 T en B ~ 0.9 T bevindt de laag zich in een zogenaamde 'spin-flop' fase: de 
magnetisatievectoren van de afzonderlijke lagen maken alternerend een bepaalde hoek 
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B 

Figuur 5.5: Schematische voorstelling van een 'spin flop' fase. De magnetische mo
menten maken een hoek <P dan wel -</> met de richting van het magneetveld. 

</>, respectievelijk -</>, met de richting van het veld. Dit is schematisch in figuur 5.5 
weergegeven. De hoek </> wordt kleiner naarmate het magneetveld toeneemt totdat alle 
momenten gelijkgericht zijn en de magnetisatie verzadigd is. Deze fase ontstaat door
dat de anisotropie relatief klein is (figuur 5.1) zodat de richting van de magnetisatie 
niet gebonden is aan de voorkeursrichting. Bij een gegeven veldsterkte is het daarom 
energetisch gunstiger dat de magnetisaties een hoek ±</> met het veld maken in plaats 
van een anti-parallelle configuratie. Hierdoor ontstaat er een 'stap' in de magneti
satiecurve. 
Uit de magnetisatie-curves mag voor de magnetoweerstand afgeleid worden dat voor 
tRu = 11 A er een relatief groot effect op zal treden terwijl voor tRu = 18 A er geen mag
netoweerstand te meten zal zijn. Voor tRu = 24 A, waarbij de interlaag koppeling weer 
anti-ferromagnetisch is zal opnieuw een magnetoweerstand effect gemeten kunnen wor
den hetgeen volgens Parkin et al. wel kleiner zal zijn dan voor tRu = 11 A (figuur 5.3). 
Een praktisch probleem dat bij de metingen kan optreden is dat voor tRu = 11 A de 
magnetisatie pas verzadigt bij een magneetveld groter dan 1.5 T, het maximaal aan te 
leggen veld van de magnetoweerstandopstelling. Dit betekent dat er geen 'volledige' 
magnetoweerstand-curve gemeten kan worden maar slechts een binnenlus. 
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5.5 Magnetoweerstand 

Van de 12 samples is de magnetoweerstand bepaald onder dezelfde meetcondities. 
Dat wil zeggen dat bij alle metingen de temperatuur, de stroom en de versterkingsfactor 
gelijk zijn gekozen en wel T = 300 K, i = 1 mA en G = 100. Het magneetveld 
werd loodrecht op de film aangelegd. Wordt het B-veld invlak aangelegd dan zal de 
magnetisatie (en dus ook de weerstand) bij een hoger B-veld verzadigen dan bij een 
loodrecht aangelegd veld. Tevens zal dan de fase-overgang van anti-parallel naar 'spin 
flop' niet optreden [KES91]. De gemeten magnetoweerstandcurves staan afgebeeld in 
de figuren 5.6, 5.7 en 5.8. Hierin staat de relatieve weerstandverandering dR/ Ruit als 
functie van het magneetveld B. De absolute weerstand bij nulveld RB=o was voor alle 
samples in orde grootte van enkele Ohms 1. Naar aanleiding van de figuren is het 
volgende op te merken: 

• Voor alle metingen geldt dat de totale magnetoweerstand niet groter is dan enkele 
malen 10-4 . Dit als gevolg van de relatief dikke basislaag van 500 Á Pd + 
200 Á Ru die het effect heeft van een shuntweerstand. 

• Zoals verwacht kan voor lage Ru diktes de weerstand niet in de verzadiging ge
bracht worden omdat niet over een groter magneetveld beschikt kon worden. 

• Voor Ru diktes van 8, 10, 11 en 12 Á is er een 'plateau' in de magnetoweerstand
curve daar waar de anti-ferromagnetische interlaag koppeling in stand blijft: de 
magnetisaties in de afzonderlijke lagen staan anti-parallel waardoor de weerstand 
maximaal is. Bij hogere B-velden worden de magnetisaties gelijkgericht waardoor 
de weerstand daalt. 

• Voor Ru diktes van 22, 24 en 26 Á heeft de curve eenzelfde vorm met dien ver
stande dat het 'plateau' smaller is ten gevolge van de kleinere interlaag koppeling. 
Ook hier treedt er een 'sprong' op in de curve (voor iRu = 24 Á bij dezelfde 
waarde van het B-veld als in de magnetisatie-curve) welke zeer waarschijnlijk het 
gevolg is van de fase-overgang van anti-parallel naar 'spin-flop'. 

• Voor die Ru laagdiktes waar uit de magnetisatie curves een ferromagnetische 
interlaag koppeling volgt (tRu = 16, 18 en 20 Á) treedt er toch een magneto
weerstandeffect op dat echter niet groter is dan 2 · 10-4 • Dat er überhaupt een 
magnetoweerstandeffect optreedt kan verklaard worden met het zogenaamde s-d 
effect [HAJ91] hetgeen ook in bulk ferromagneten optreedt. In paragraaf 2.2 is 
beschreven dat de spin-up (di) en spindown (dL) 3d-banden ten opzichte van 
elkaar verschoven zijn. Bij T =/= 0 vindt, door thermische excitatie, overdracht 
van elektronen uit de dj band naar de dL band plaats. Bij kamertemperatuur 
zal de dj band daarom niet geheel gevuld zijn. Indien nu een magneetveld B 
aangelegd wordt zullen een aantal elektronen weer terugvallen van de dL naar de 

1 Dit bij een afstand l tussen de spanningscontacten van circa 8 mm. Zie paragraaf 3.3.1. 
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dj band. Voor spin-up elektronen zal het aantal onbezette toestanden, dus ook 
de kans op verstrooiing, afnemen waardoor de weerstand zal dalen. 

• Bij tRu = 14 en 28 Á lijkt de curve op die van een multilaag met niet lineaire 
koppeling (zie paragraaf 2.5.4) hetgeen ook verwacht wordt. 

In figuur 5.9(a) is, voor de anti-ferromagnetisch gekoppelde lagen, de waarde van het 
magneetveld waarbij de koppeling verbroken wordt, B.w uitgezet als functie van de Ru 
laagdikte. B.w wordt uit de figuren bepaald, en is die waarde van het magneetveld 
waar er een knik in de curve zit, aangegeven met een pijl. B.w is een maat voor de 
interlaag koppeling [KES91]: 

2J-I<a(/{a + 2J12) 
Baw = --'--------

M. 
(5.4) 

met M. de verzadigingsmagnetisatie. De interlaag koppeling blijkt inderdaad te os
cilleren met een periode van circa 12 Á zoals voorspeld werd door Parkin et al .. Wel 
lijkt de curve in tegenfase met die van Parkin. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
de Ru dikte niet exact bekend is. De hier vermelde diktes zijn de bij het groeien van 
de lagen gewenste diktes. Zij zijn niet gecontroleerd. 
In figuur 5.9(b) is de grootte van de magnetoweerstand, gedefinieerd door: 

( ~R) _ R(B = Bma:r:)- R(B = 0) 
R ma:r: - R( B = 0) (5.5) 

uitgezet als functie van de Ru-laag dikte. Voor lage waarden van tRu is ( A.:)maz 
onbetrouwbaar omdat voor deze waarden niet het totale effect gemeten kan worden. 
Zoals verwacht is de magnetoweerstand groot daar waar de AF-koppeling groot is, en 
klein wanneer er geen AF-koppeling optreedt. Dit geheel in overeenstemming met de 
resultaten van Parkin et al.. 
Geconcludeerd kan worden dat er in Co/Ru multilagen oscillaties geobserveerd zijn, als 
functie van de Ru-laag dikte, in de grootte van het interlaagkoppeling en de magneta
weerstand zoals voorspeld werd door Parkin et al.. 
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Figuur 5.9: (a) B.w en (b) grootte van de magnetoweerstand als functie van tRu 

voor Co(11 A)jRu multilagen bepaald uit magnetoweerstand metingen. De curves zijn 
'guides to the eye '. 



Hoofdstuk 6 

Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden conclusies gepresenteerd die kunnen worden getrokken op 
grond van voorgaande hoofdstukken. Paragraaf 2 bevat conclusies met betrekking tot 
de bouw en automatisering van de magnetoweerstandopstelling. Daarna worden enkele 
conclusies getrokken die volgen uit de metingen aan de Co /Ru multilagen. Er wordt 
afgesloten met enkele aanbevelingen die tot een verbetering van de opstelling zouden 
kunnen leiden. 

6.2 Bouw en automatisering magnetoweerstand
opstelling 

Er is een opstelling gebouwd waarmee in het Ohmse gebied relatieve weerstands
veranderingen van minimaal 4 · 1 o-6 gemeten kunnen worden als functie van een 
magneetveld. Er kan alleen gemeten worden bij kamertemperatuur. De signaal/ruis 
verhouding voor willekeurige multilagen bedraagt circa 25 · 103 en zal voornamelijk 
afhangen van de weerstand-temperatuurcoëfficiënt van de betreffende multilaag. Deze 
signaalfruis verhouding wordt bereikt doordat de gebruikte temperatuurregeling de 
temperatuur in de buurt van het sample binnen 5 mK constant houdt. Er kunnen 
absolute weerstanden gemeten worden tot in het mn gebied. Of in dat gebied ook 
nog relatieve weerstandsveranderingen van 1 o-3 gedetecteerd kunnen worden is niet 
onderzocht. 
Men heeft de beschikking over een magneetveld B dat quasicontinu gevariëerd kan wor
den tussen -1.5 T en 1.5 T. De opstelling is geautomatiseerd zodat er met behulp van 
een PhyDAS computersysyteem een magnetoweerstandlus met voorgeprogrammeerd 
veldverloop gemeten kan worden. Het B-veld kan door het PhyDAS systeem voor 
IBI < 0.1 T gemeten worden met een absolute nauwkeurigheid beter dan 10-4 Ten 
een resolutie van 5 · 10-6 T en voor IBI < 1.5 T met een absolute nauwkeurigheid en 
resolutie van 10-3 T. De besturings- en meetprogrammatuur blijkt in de praktijk goed 
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te voldoen en eenvoudig in het gebruik te zijn doordat de gebruiker stap voor stap 
begeleid wordt bij het doen van een meting. Omdat tijdens de meting de resultaten 
reeds op het beeldscherm worden geplot, wordt al in een vroeg stadium informatie 
verkregen over bijvoorbeeld de juistheid van het geprogrammeerde veldverloop. Hier
door is vroeg ingrijpen mogelijk wanneer de resultaten onjuist of ongewenst blijken te 
zijn. Een aantal meetresultaten zijn vergeleken met de resultaten verkregen met behulp 
van andere magnetoweerstandopstellingen (Philips Nat. Lab.). De metingen van de 
relatieve weerstandsverandering kwamen binnen de meetonzekerheid overeen met de 
resultaten van het Philips Nat. Lab .. 

6.3 Metingen aan Co/Ru multilagen 

De resultaten van de magnetoweerstandmetingen aan Co/Ru multilagen kunnen 
kwalitatief goed verklaard worden met behulp van het 'spin valve' mechanisme. Een 
hoge weerstand bij anti-parallelle oriëntaties van de afzonderlijke magnetisaties in de 
verschillende lagen en een lage weerstand bij parallelle magnetisaties. De grootte van 
de magnetoweerstand is erg klein (orde 1 o-4 tot 1 o-3 ), hetgeen een gevolg is van de re
latief dikke basislaag Pd. De weerstandsveranderingen kunnen gerelateerd worden aan 
de koppeling tussen de magnetische lagen. Zowel de grootte van de magnetoweerstand 
als de interlaagkoppeling blijken te oscilleren als functie van de Ru laagdikte met een 
oscillatieperiode van circa 12 Á. Dit geheel in overeenstemming met de resultaten van 
Parkin et al. [PAR90]. Bij die Ru diktes waar de interlaag koppeling ferromagnetisch is 
(en er dus geen 'spin valve' mechanisme optreedt) wordt er toch een magnetoweerstand
effect waargenomen. Dit is een gevolg van het, onder invloed van een magneetveld, 
terugvallen van elektronen uit de spin-down band in de spin-up band, waardoor de 
weerstand daalt. Dit is een erg klein effect (1 à 2 · I0-4 ) en is normaliter verwaar
loosbaar ten opzichte van de weerstandsveranderingen ten gevolge van het 'spin valve' 
mechanisme. 

6.4 Aanbevelingen 

Uit de metingen van hoofdstuk 5 blijkt dat de grootte van het magneetveld enigszins 
een beperking van de opstelling is, zodat in de toekomst misschien gedacht moet wor
den aan een superspoel waarmee tot hogere veldwaarden gemeten kan worden. Dit 
houdt wel in dat er daarnaast een apart spoelenstelsel gerealiseerd moet worden voor 
laagveldmetingen omdat dit doorgaans met een superspoel niet mogelijk is vanwege de 
aanwezige hysterese. Dit is echter een drastische wijziging van de opstelling. 
De opstelling kan alleen gebruikt worden bij kamertemperatuur. Bij lage temperaturen 
is de magnetoweerstand van magnetische multilagen doorgaans een factor 2 à 3 groter 
(zie bijvoorbeeld [GIJ92]) zodat het interessant is om ook bij lage temperaturen (tot 
bijvoorbeeld 4.2 K) de magnetoweerstand te meten. Om dit te bewerkstelligen zou de 
opstelling uitgebreid kunnen worden met een commercieel verkrijgbare flowcryostaat. 
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Deze is relatief klein en kan daarom gemonteerd worden zonder veel wijzigingen aan 
te brengen in de bestaande opstelling. De mogelijkheid van een badcryostaat vervalt 
vanwege de beperkte ruimte tussen de poolschoenen. 
De progranunatuur is nu nog vrij sober maar kan gemakkelijk uitgebreid worden zodat 
de experimentator meer instelmogelijkheden heeft. Dit vooral ten aanzien van het te 
progranuneren veldverloop waarin de experimentator alleen het maximale veld en de 
stapgrootte in het veld kan instellen waarna het veld verloopt van Bma.z naar - Bmaz 
en weer terug. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het meten van B = 0 naar Bmaz 
(maagdelijke curve) of een variabel instelbare stapgrootte. Hier zijn legio mogelijkhe
den denkbaar. 
De stroom- en spanningscontacten worden momenteel gemaakt door gouddraadjes op 
het sample te 'plakken'. Dit heeft tot gevolg dat na een magnetoweerstandmeting het 
sample niet meer te gebruiken is voor sommige andere metingen daar er Ag-pasta op 
het sample zit. Om dit te voorkomen zou er gewerkt kunnen gaan worden met druk
contacten. Dit heeft bovendien als voordeel dat het monteren van het sample op de 
insert enigszins gebruikersvriendelijker is. Onderzocht dient dan te worden in welke 
mate drukcontacten beschadigingen aanbrengen aan de multilaag. 
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Appendix A 

Bepaling contactweerstanden 
Ag-pasta 

De contactweerstand van de zilverpasta wordt bepaald door eerst een V- i curve te 
meten met de vierpuntsmethode zodat alleen de weerstand van het sample bijdraagt. 
Vervolgens meet men met de tweepuntsmethode (zowel stroom als spanning op het
zelfde contact en wel die contacten die bij de vierpuntsmethode de spanningscontacten 
zijn) zodat men een bijdrage meet van het sample én de twee contacten. Uit de V- i 
karakteristiek (figuur A.l) volgt: 

R2-punt. = 1.540 
R4-punt. = 0.5320 

De weerstand per contact bedraagt daarom circa 0.5 0. Dit is van dezelfde orde van 
grootte als de weerstand van een multilaag hetgeen bevredigend is. 
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Figuur A.l: V-i curve sample 900426 gemeten met de vier- en tweepuntsmethode. 



Appendix B 

B - I curve N ewport 
elektromagneet 

Het magneetveld tussen de poolschoenen is als functie van de stroom door de spoelen 
van de elektromagneet gemeten bij kamertemperatuur. Het magneetveld is gemeten 
met een Gaussmeter van LDJ electronics. De curve vertoont een weinig hysterese. 
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Figuur B.l: B als functie van I voor de Newport lnstruments 6553 elektromagneet. 
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Appendix C 

Electronica 

In deze appendix zijn de schema's opgenomen van de electronica die speciaal voor 
de magnetoweerstandopstelling is ontworpen en gebouwd. Het betreft tien schema's 
en wel: 

1. Sample current. 

2. Compensation. 

3. Field current. 

4. Hall current. 

5. Reverse unit. 

6. Fieldjtemperature switch. 

7. PID controller. 

8. Heater. 

9. AD-590 B-field correction. 

10. Hall-voltage amplifier. 
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Sample current 
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Hall current 
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Reverse unit 
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PID controller 

' • " " " ,. 
L 

" " .. i • z !Ie: 
" • .. 
! " ... ,;i 
!!l .. 11.") 

• 
" 

.. 
11· :: 



appendix 

Heat er 
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AD-590 B-field correction 
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