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1. Inleiding 

In de vakgroep Fysica van Nanostructuren (FNA) wordt onderzoek gedaan naar magnetische 
nanostructuren. Dit kunnen dunne films zijn van verschillende magnetische metalen, maar ook 
gecompliceerdere structuren zoals GMR (Giant Magneto Resistance) en TMR (Tunneling Magneto 
Resistance) structuren, eenjunctie genaamd. Deze zijn opgebouwd uit twee lagen magnetisch metaal 
met daartussen een niet magnetisch metaal voor een GMR junctie en een isolator bij een TMR junctie. 
Dit leidt uiteindelijk tot functionele structuren zoals MRAM of een hardeschijf leeskop welke uit een 
opeenstapeling van een junctie met hulplagen bestaan. Magnetoweerstand (MR) is een verzameling van 
effecten waarbij de weerstand van een materiaal verandert onder invloed van een magnetisch veld. Dit 
is zeer interessante fysica en deze vindt zijn toepassing in elke harde schijf. Het vakgebied blijft 
dynamisch in de zoektocht naar steeds grotere weerstandseffecten in nieuwe materialen, nieuwe 
toepassingen en fundamenteel begrip van wat zich op afspeelt op micro niveau. 

Er zijn bij FNA verschillende opstellingen ten behoeve van dit onderzoek. Voor de magnetoweerstand 
is er de MR opstelling en de mini-MR. De MR opstelling is zeer uitgebreid. Hiermee kunnen zeer 
nauwkeurige metingen worden uitgevoerd, met magnetische velden tot 1,5 T. Bovendien kan worden 
gemeten bij lage temperaturen, met behulp van een cryostaat en vloeibare stikstof of helium. In de 
cryostaat zit een vaste samplehouder. Door middel van een vast contactpatroon kan een sample worden 
bevestigd. 
De mini-MR opstelling is bedoeld voor demonstraties en haalt veel kleinere magnetische velden, tot 17 
mT. De opstelling is gemakkelijk in gebruik en metingen kunnen in korte tijd uitgevoerd worden. De 
mini-MR heeft ook een vaste samplehouder, maar is minder nauwkeurig dan de MR opstelling. 

Dit is waar het probe station in beeld komt. Er was behoefte aan een opstelling waarmee snel en 
gemakkelijk metingen kunnen worden uitgevoerd aan allerhande magnetische structuren, met 
magnetische velden in het gebied van 0,5 T. Dit zonder vast te zitten aan een standaard contactpatroon, 
zodat ook nieuwe functionele structuren getest en gekarakteriseerd kunnen worden. Er kan niet 
gemeten worden bij lage temperaturen. Dat is geen probleem voor structuren die over het algemeen bij 
kamer temperatuur worden toegepast, zoals op een chip of in een harde schijf,. Het probe station heeft, 
in tegenstelling tot de MR opstellingen, losse probes die op een willekeurige manier op het sample 
kunnen worden gepositioneerd. Dit biedt meer flexibiliteit dan een vaste samplehouder. 

In dit verslag worden de ontwikkeling en de eigenschappen van het probe station beschreven. 
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2. Theorie 

2.1 Magneto weerstand 

Het hier nader bekeken magneto weerstands effect is tunneling magneto weerstand (TMR) verder is er 
ook nog GMR en anisotrope magneto weerstand (AMR). Een magnetische tunneljunctie bestaat uit drie 
actieve lagen. Twee ferromagnetische elektroden met daar tussen een dun laagje isolator. Elektronen 
kunnen door de barrière van de isolator heen tunnelen. Maar de weerstand, hoe gemakkelijk de 
elektronen tunnelen hangt af van de magnetisatie richting van beide elektroden. De lagen kunnen een 
magnetisatie in dezelfde richting, parallelle toestand, hebben. Of juist tegenovergesteld, de 
antiparallelle toestand. In figuur 1 is het verschil tussen de parallelle en antiparallelle toestand van de 
twee elektroden geïllustreerd. ln parallelle toestand ondervinden de elektronen minder weerstand. 

Figuur 1: Tunneling magneto weerstand. In antiparallelle toestand botsen de elektronen vaker op de grenslagen dan 
in de parallelle toestand wat resulteert in een hogere weerstand voor de antiparallelle toestand vergeleken met de 
parallelle toestand. 

De weerstand van een tunnel junctie is niet lineair als normale ohmse weerstand, maar de V(I) 
karakteristiek heeft een derde macht component. Dit maakt een V(I) meetfunctie interessant. Voor de 
testmeting in paragraaf 3.3 is gebruikt gemaakt van een GMR junctie met een exchange bias, omdat 
deze veelvuldig in de groep beschikbaar is. De exchange bias beïnvloedt de weerstand zodanig dat deze 
niet meer symmetrisch is rond de oorsprong maar is verschoven ten opzichte van de oorsprong, zie 
figuur 2. Deze GMR junctie heeft als voordeel dat hij veel grotere relatieve weerstands verandering 
heeft dan andere MR juncties. Dit maakt het gemakkelijker om te meten, want een groter effect is 
ongevoeliger voor ruis en de karakteristieke vorm van de meting is duidelijker zichtbaar. 
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Figuur 2: Voorbeeld meting van de weerstand als functie van het magneetveld van een exchange bias tunnel junctie 
uit de literatuur [4] . Let hierbij op de verschoven symmetrie ten opzichte van de oorsprong. 
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2.2 De MR en mini-MR opstelling 

Voor het meten van magnetische weerstandseffecten zijn een paar apparaten noodzakelijk. Ten eerste 
is er een sterke magneet om de effecten op te wekken. Vervolgens moet nauwkeurig de weerstand van 
het sample worden gemeten. Dit gebeurt met een nauwkeurige stroombron en spanningsmeter. Figuur 3 
geeft een schematisch overzicht van deze verschillende onderdelen voor een MR meting. 

Waarnemer 
Stroombron 

Figuur 3: De Verschillende basisonderdelen voor een MR meting. 

Er zijn op de vakgroep al twee opstellingen voor het meten van MR effecten, de MR opstelling en de 
mini-MR opstelling. 
De MR opstelling wordt veelvuldig gebruikt voor het meten van magnetoweerstand om samples van 
diverse samenstellingen te karakteriseren. Het maakt hierbij gebruik van een vaste samplehouder die 
aan een lange staaf in de cryostaat wordt geschoven tussen de magneetpolen. De cryostaat kan 
vervolgens worden gevuld met vloeibare stikstof of helium om het sample naar 4,2 Kelvin af te koelen. 
Het is interessant om bij lage temperaturen te meten omdat er dan weer nieuwe effecten zichtbaar zijn 
die bij kamer temperatuur door de thermische beweging van elektronen niet zichtbaar zijn. De 
opstelling behaalt magnetische velden tot 1 ,ST wat ruim voldoende is voor de meeste toepassingen. Dit 
in combinatie met de mogelijkheid voor lage temperaturen maakt het een veelzijdige opstelling. 
Daarnaast is er nog een mini-MR opstelling. Deze wordt puur gebruikt voor demonstratie doeleinden 
en af toe om even snel een resultaat te verifiëren. De opstelling bevat alleen de meest essentiële 
onderdelen om MR metingen te kunnen doen. Zo is de magnetische veldsterkte gekalibreerd, maar 
bevat de opstelling geen magneetveldmeter. De opstelling is eenvoudig doch doeltreffend van opzet. 
Een probe station heeft weer net een andere insteek. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van een vaste 
samplehouder, maar de meetpennen, probes worden afzonderlijk op een sample geplaatst. Dit geeft 
veel vrijheid in de keuze van samples. Verder bestaan er ook samples die zijn opgebouwd uit één of 
meerdere lagen of samples die bepaalde structuren hebben en contact punten. Deze kunnen allemaal 
met een probe station worden gemeten. De standaard contact patroon in de groep staat in figuur 4, dit is 
ook het patroon waarmee de samplehouder uit de MR opstelling werkt. 

Figuur 4: Standaard contactpunten op samples uit de vakgroep, 
deze structuur is ongeveer 14 mm bij 7 mm groot. 
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2.3 Het probe station 

Het probe station biedt nieuwe mogelijkheden boven de bestaande opstellingen op het gebied van 
flexibiliteit. Een typisch probe station bevat in ieder geval de volgende onderdelen, weergegeven in 
figuur 5, om metingen te kunnen doen en om de naalden, probes, te kunnen plaatsen. 

Switchbox 

Voeding 

Stroombron/ 
Spanningsmeter 

Magneetveld 
meter 

Figuur 5: De verschillende basisonderdelen van een probe station met als belangrijkste verschil met de MR 
opstelling is dat er losse probes zijn voor het maken van contact. 

Er zijn nu twee mogelijkheden: een kant en klaar systeem aanschaffen of zelf een Probe Station 
ontwikkelen. Er zijn bedrijven die probe stations ontwikkelen en produceren van simpele modellen 
bestaande uit een meettafel met een paar probes (zie figuur 6) tot 'state of the art' volautomatische 
meetmachines (zie figuur 7). Aanschaf van een dergelijk systeem heeft voordelen en nadelen. 
Voordelen hiervan zijn dat het systeem 'uit de doos' werkt, het is een kwestie van aansluiten, instellen 
en metingen verrichten. 

Figuur 6: eenvoudig commercieel probe station, met in het samplehouder 
en daarboven een microscoop en links en rechts twee plateau's met vier probes 
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Figuur 7: Een 'state of the art' commercieel probe station met zes afzonderlijke meettafels voor het parallel testen 
van waters. 

Als iets niet werkt is er garantie en ondersteuning van de fabrikant. Dit kan een hoop tijd schelen van 
de gebruiker. Er zijn ook nadelen, een commercieel systeem is een stuk duurder dan eigen 
ontwikkeling, dit scheelt snel een factor twee. Ontwikkelkosten zijn intern veellager dan voor een 
bedrijf. Verder zit bij een commercieel systeem geen broncode bij de software, zodat er moeilijk 
aanpassingen kunnen worden gemaakt. Een groot voordeel van een eigen ontwerp is dat het veel 
flexibeler is dan welk commercieel produkt ook. Het ontwerp kan volledig worden toegespitst op de 
specifieke taken die uitgevoerd gaan worden en hetzelfde geldt voor de software, als deze niet voldoet 
kan deze worden aangepast. Dit weegt op tegen nadelen van eigen ontwikkeling. Het kost veel tijd en 
als iets niet werkt is er geen ondersteuning. 
Aan welke eisen zou het probe station moeten voldoen? Wat wordt er hier in de vakgroep van 
verwacht? Ten eerste zijn er de standaard ingrediënten als in figuur 5, daarnaast moet het systeem 
gebruiksvriendelijk en veilig zijn. Verder zijn er ook nog specifieke hardware en software eisen. In de 
vorm van nauwkeurigheden, meetbereiken en meetmethodes om uiteindelijk een bruikbare probe 
station te krijgen. Er zal nu eerst worden ingegaan op de hardware eisen en de uiteindelijke realisatie 
hiervan, vervolgens komt het software gedeelte aanbod. 
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3. Het probe station 

Het probe station bestaat uit diverse onderdelen die aan elkaar zijn gekoppeld of door de computer 
worden aangestuurd. Alle interfaces met de computer worden verzorgd door de moxa C168/PCI. Dit is 
een 8-poorts RS232 interface kaart. Deze verzorgt de communicatie tussen de computer en de 
apparaten, de verbinding tussen de hardware en de software. Er is hier voor een ruim aantal poorten 
gekozen, zodat er in de toekomst nog gemakkelijk uitbreidingen kunnen worden aangesloten. 
Eerst zullen de verschillende apparaten worden besproken, dan de software en uiteindelijk de realisatie. 

3.1 Hardware 

Figuur 8: De uiteindelijke realisatie van het probe station. Met middenvoor twee probes, let hierbij op de slangen 
voor de vacuumpomp en de knopjes voor het verplaatsen van de probes. In het midden is de verlichte samplehouder 
met daarboven de verstelbare microscoop en dit alles staat op een frame aan de elektromagneet. 

Figuur 8 geeft de realisatie van de verschillende onderdelen van de probe station zoals in paragraaf 2.3 
voorgesteld. Met het blauw de magneet met in het midden de samplehouder, aan weerszijden de 
spoelen. Onderin is een plateau met de probes en bovenin hangt de microscoop. Aan dit ontwerp zijn 
verschillende specifieke hardware eisen gesteld op het gebied van bereiken en nauwkeurigheden. 

3.1.1 Magneetveld 

Elektromagneet: MR effecten spelen zich grotendeels af tussen± 100 mT. Om ook 
magnetisch erg harde materialen volledig magnetisch te kunnen verzadigen zou een bereik van 
0,5 T voldoende moeten zijn. Verder moet er wel voldoende resolutie haalbaar zijn om ook 
effecten tussen± 10 mT goed te kunnen meten. Dit geeft de volgende bereiken; (10,00 ± 0,01) 
mT, (100,0 ± 0,1) mTen (500 ± 1) mT. 

De stroom door de elektromagneet wordt verzorgd door de delta elektronica SM 120-13 voeding. 
Deze voeding kan 1500 W leveren bij een stroom van 13 A en een spanning van 120 V. De stroom kan 
op 0,8 mA nauwkeurig worden afgeregeld en de spanning op 6 mV. Figuur 9 geeft een indruk van het 
voorpaneel van de voeding. 
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De voeding wordt gestuurd door de computer, er is een RS232 verbinding waarover commandos 
worden verzonden. Initieel was er gekozen voor het instellen van de spanning, omdat dit nauwkeuriger 
leek. Inmiddels wordt de stroom gestuurd, zodat deze altijd constant blijft. Als de weerstand van de 
spoelen van de elektromagneet verandert ten gevolge van opwarming zou het magneetveld veranderen 
en is de relatief kleinere stapgrootte in de spanning meteen te niet gedaan. Nu blijft het magneetveld 
altijd gelijk bij een ingestelde stroom, want het is de stroom die indirect de grootte van het magneetveld 
bepaald en niet de spanning. Uitgaande van een oneindig lange spoel en een constante kern wordt het 
magneetveld gegeven door: 

B=J.l ·n·I 

Waarin B de grootte van het magneet veld is, p de magnetische permeabiliteit van het materiaal in de 
kern van de magneet, n het aantalwikkelingen en I de grootte van de stroom. De gebruikte 
elektromagneet heeft een weekijzeren kern deze vergroot het magneet veld en het veld is uniformer. 
Hierdoor is het magneetveld alleen niet meer lineair, de kern heeft een eindige magnetisatie. In figuur 
I 0 is de ijkgrafiek van de magnetische veldsterkte als functie van de stroom door de elektromagneet. 
Let hierbij op de offset rond het nulpunt. 

I- BI 

0,6 

0,4 

0,2 

E 0,0 

co 

-0,2 

-0,4 

-0,6 

-15 -10 -5 0 5 10 15 

I (A) 

Figuur 10: De magnetische veldsterkte uitgezet tegen de stroom door de elektromagneet. Tot ongeveer vijl ampere 
is het magneetveld lineair, daarna neemt het magneetveld minder snel toe omdat de maximale magnetisatie van de 
kern wordt bereikt. Verder heeft het magneetveld rond I = 0 een offset door de hysterese van de kern. 

De grootte van het magnetische veld wordt gemeten door de lakeshore 421 gaussmeter. In figuur 11 is 
het voorpaneel te zien. 
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Figuur 11: De lakeshore 421 magneetveld meter 

Ook met de veldmeter wordt gecommuniceerd via een RS232 verbinding. Met een commando wordt 
een meting verricht die vervolgens naar de computer wordt verstuurd. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende bereiken en nauwkeurigheden. 

Tabel 2· Meet bereiken van de lakeshore 421 magneetveld meter 

Veld bereik (mT) Resolutie (mT) 

3,000 0,001 

30,00 0,01 

300,0 0,1 

3000 1 

De elektromagneet kan maximaal een magnetisch veld van 550 mT opwekken. Door de switchbox kan 
de stroom richting omgeschakeld worden wat resulteert in een bereik van -550 .. 550 mT. De resolutie 
wordt bepaald door de voeding. Deze stuurt de stroom met een resolutie van 0,8 mA bij een bereik van 
13,0 A wat resulteert in 16250 stappen. Dit geeft een resolutie van ongeveer 0,04 mT voor het instellen 
van het magnetische veld. Alleen is dit niet meetbaar voor velden groter dan 0,03 T. De elektromagneet 
heeft een weekijzeren kern, een nadeel hiervan is dat kern een magnetisatie van ongeveer 6 mT in de 
laatste veld richting behoudt, hysterese. De software houdt hier nu nog geen rekening mee. De 
elektromagneet wordt door water gekoeld zodat de temperatuur bij grote velden niet te hoog wordt. In 
de toekomst moet er nog een oververhittingsbeveiliging komen. 

In de switchbox bevindt zich een relais met aansturing voor het ompolen van de stroom. Het relais 
wordt aangestuurd door de printerpoort. Deze kan een logische nul of een geven, bij een puls op de ene 
uitgang schakelt het relais de ene kant op, bij een puls op een andere uitgang schakelt het relais de 
andere kant op. In figuur 12 is het voorpaneel met de twee groene knoppen voor de handbediening. 
Verder is er de temperatuur beveiliging voor de magneet ingebouwd, maar deze is nog niet 
aangesloten, dit is de rode knop. Voor de toekomst is er een stappenmotor controller ingebouwd, zodat 
de rotatie van de samplehouder uiteindelijk elektrisch kan gebeuren. Tenslotte is er een aanluit knop 
voor de vacuümpomp met twee drukmeters voor de probes en het sample. De groene draaiknop rechts 
onderin is een ventiel naar het sample. Hierover meer bij de samplehouder. 

Figuur 12: De switchbox. Met van links naar rechts, de aanluit knop, handbediening van het relais, resets van de 
temperatuurbeveiligingen, aan/uit knop van de vacuümpomp, drukmeter van de samplehouder met ventiel en de 
drukmeter van de probes. 
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3.1.2 Stroombron/spanningsmeter 

Spanning/Stroom: Gangbare samples hebben een weerstand tussen de 10 Q en 100 kQ. Al 
deze samples moeten met voldoende nauwkeurigheid te meten zijn, met een zo laag mogelijke 
stroom en spanning, zodat het sample niet beschadigd en of opwarmt. Een gedissipeerd 
vermogen van 10 I! W zorgt al snel voor een temperatuur toename van 1 graad. Dit zal in de 
praktijk niet zo snel gaan, want het sample verliest natuurlijk ook warmte door geleiding en 
straling. Met I 0 I! W als limiet geeft dit voor een -I 0 Q sample met een stroom van ongeveer 
1 mA een spanning van 10 mV. En bij -100 kQ sample geeft dit een stroom van ongeveer 
100nA met een spanning van 10 mV. Bij een nauwkeurigheid van minimaal5% geeft dit 
ongeveer 0,5 mV en 500 !!A en respectievelijk 5 nA als minimale meetnauwkeurigheden. 

Alle metingen aan de samples worden uitgevoerd door de keithley 2601 stroombron/spanningsmeter. 
Figuur 13 geeft een indruk van het voorpaneeL Dit is alleen de twee kanaais uitvoering 2602. De 
stroombron/spanningsmeter wordt net als de voeding aangestuurd door een RS232 verbinding met de 
computer. Maar in tegenstelling tot de voeding worden de commando's niet los geladen en direct 
uitgevoerd, maar in een keer geladen als een script. Vervolgens worden verschillende scripts 
uitgevoerd als daar opdracht toe wordt gegeven. Er zijn aparte scripts voor bijvoorbeeld metingen bij 
constante stroom of juist constante spanning en voor de stroom als functie van de spanning enzovoort. 
Zie hiervoor tabel 3. 

Figuur 13: De keithley 2602 stroombron/spanningsmeter. Het enige verschil met de keithley 2601 is een tweede 
meetkanaal, de knop aan de rechterkant met 'CHAN 8 ' en de 'CHANNEL 8 ' instellingen in het midden vallen weg. 

In onderstaande tabel staat een overzicht van de verschillende bereiken, resoluties en de bijbehorende 
nauwkeurigheid. 

T b 11 M b 'k d k . hl 2601 a e : eet ere1 en van e e1t e 

Bereik Resolutie Nauwkeurigheid 
Spanning 100,000 mV lj.lV 0,20mV 

1,00000 V 10 11V 0,30 mV 
6,00000 V 10 !!V 2,0mV 

40,0000 V 100 !!V IOmV 

Stroom 100,000 nA 1 pA 0,20 nA 

1,00000 !!A JO pA 0,50 nA 

10,0000 !!A 100pA 2,0 nA 

100,000 !!A 1 nA 30 nA 

1,00000 mA 10 nA 0,30 !!A 

10,0000 mA 100 nA 3,0 !!A 

100,000 mA 1!!A 30 !!A 

1,00000 A 10 !!A 2,0mA 

3,00000 A 10 !!A 5,0mA 
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3.1.3 Prohing 

Probing: Voor het contacteren van de samples word gebruikt gemaakt van probes. Dit is een 
verstelbaar statief met daaraan een arm. Aan de arm zit een naald die op het sample wordt 
gedrukt voor het meten van de weerstand. Deze moet zeer nauwkeurig kunnen worden 
gepositioneerd, om op kleine contact punten te kunnen worden geplaatst. Deze contact punten 
gemaakt met moderne lithografische technieken zijn enkele tientallen nanometers. Details op 
magnetische structuren, contacten punten en dergelijke, zitten op een orde grotere schaal, 
enkele tot tientallen micrometers. 5 11m meter nauwkeurige plaatsing van de probes zou voor 
veel toepassingen voldoende moeten zijn. 

De gekozen probes zijn van het type PH 110 van süss microtec. In figuur 14 is een schematische 
tekening met de verschillende afmetingen en in figuur 15 en 16 verserullende foto's van de betreffende 
probes. Bij het probe station is alleen een andere arm gebruikt om de naald die op het oppervlak wordt 
gedrukt aan vast te maken. De probes hebben een bereik van 12,5 mm in de x en y richting en 10,0 mm 
in de z richting. 

' 

dr-· y 
r · 

Figuur 14: Schematische tekening van de pro bes. Voor het probe station is gebruik gemaakt van een andere arm. 

Verder kan de tip vandeprobe met een nauwkeurigheid van 3 11m op een sample worden geplaatst met 
een tip diameter van ljlm. De verplaatsing van de schroefdraad is 250 jlm/omw. 
De probes hebben een vacuüm voetstuk, een soort zuignap die met een vacuümpomp kan worden vast 
gezogen aan een glad oppervlak, zodat de probes gemakkelijk verplaatst kunnen worden of aan de kant 
kunnen worden gezet voor het wisselen van een sample. Hiervoor zit aan de zijkant een knop om het 
vacuüm te verbreken, zodat de probes gemakkelijk verplaatst kunnen worden zonder de pomp uit te 
schakelen of de andere probes te beïnvloeden. Zie ook figuur 16b. 

Figuur 15: De PH110 probe met vacuüm voetstuk. Met drie draaiknoppen voor de positioneren van de naald op het 
oppervlak en aan de rechterkant de knop voor het verplaatsen van de gehele probe. 
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a) b) 
Figuur 16: a) De naalden op een sample. De naalden worden met een schroefsysteem vastgeklemd aan de arm, het 
sample is ongeveer 15 mm bij 10 mm b) De probes op het plateau, let op de details van de vacuümslangen. 

3.1.4 Microscoop 

Microscoop: De nauwkeurigheid van de microscoop hangt samen met die van de probes, met 
de microscoop moeten de probes gepositioneerd kunnen worden. De minimale beweging, 
maximale nauwkeurigheid, van de probe moet zichtbaar zijn. De nauwkeurigheid van de 
probes is 3J.tm, dit moet dus zichtbaar zijn met de microscoop. 

De microscoop is een navitar 12X Zoom Lens met daarop een motie moticam 2000 2.0 MPixel camera. 
De camera is met een USB verbinding aangesloten op de computer en kan beelden verwerken op 1600 
bij 1200 pixels met 10 beelden per seconde of 800 bij 600 pixels met 40 beelden per seconde. De lens 
heeft een vergroting van 1,16 tot 14,00 maal en haalt daarbij maximaal een resolutie van 1,67 J.tm. 
mmiddels kan de microscoop in de x en y richting worden bewogen om de juiste positie op een sample 
te bepalen of om verschillende probes in beeld te brengen. 

3.1.5 Samplehouder 

Samplehouder: Op de samplehouder moet een sample stevig kunnen worden gefixeerd, tevens 
moet het sample kunnen roteren, zodat er in verschillende veldrichtingen langs het sample kan 
worden gemeten. Daarnaast moet er genoeg ruimte zijn om eenvoudig van sample te kunnen 
wisselen. 

De samplehouder is van kunststof zodat deze niet gemagnetiseerd kan worden en daarmee een meting 
zou beïnvloeden. De samplehouder is op een plateau geplaats. Dit plateau kan horizontaal in de x en y 
richting kan bewegen en de hele samplehouder kan roteren. De samplehouder kan bewegen zodat hij 
van tussen de magneetpolen naar de rand van de magneet kan worden verplaatst zodat er gemakkelijk 
een sample kan worden geplaatst of verwisseld. De samplehouder kan ook roteren zodat een sample 
eenvoudig 90 graden kan worden gedraaid om langs de andere as van het sample te meten, of om een 
sample precies in lijn met het veld te plaatsen. In het midden van de samplehouder zit een klein gaatje 
waarop het sample wordt vastgezogen met een vacuüm pomp. 
Figuur 17 is de ontwerptekening van de samplehouder. 
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Figuur 17: Ontwerptekeningen van de samplehouder. Met links de opengewerkte samplehouder met het 
draaisyteem en rechts een overzichtsfiguur. (Bron: ing. Jeroen Francke) 

Figuur 18 en 19 geven een indruk van de praktijk, met in figuur 18 een zijaanzicht en in figuur 19 
schuin bovenaanzicht. 

~arnoiP.hc)tl(i'P.r tussen de magneetpolen. Met onderin de draaiknop voor het 
bewegen van de samplehouder, aan de zijkanten zit de magneet en bovenin is nog net de 
onderkant van het plateau voor de probes zichtbaar. 

sam tussen bovenin de vacuümslang voor het plaatsen van het 
sample en daarnaast de as voor het draaien van de samplehouder met bovenin de stappenmotor. 
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3.2. Software 

De software bepaalt voor een groot deel of het probe station gebruiksvriendelijk is. Het programma 
moet eenvoudig in de bediening zijn en de gebruiker beschermen voor fouten zodat er geen schade aan 
preparaten ontstaat, maar er moeten wel voldoende mogelijkheden zijn om alle benodigde parameters 
in te stellen. De software is niet vanaf de grond opgebouwd. Aangezien op de vakgroep al apparaten 
staan met vergelijkbare functies is de software hiervoor al beschikbaar. Deze is dan ook als basis 
genomen voor de probe station software. 
Als basis voor het programma is het programma van de mini-MR genomen wat weer gebaseerd is op 
het programma van de MR opstelling. Hierdoor komt de gebruikersinterface bijna overeen met die van 
de mini-MR. Het grootste verschil zit hem in de onderliggende laag om de verschillende apparaten aan 
te sturen. Het probe station gebruikt andere apparaten dan de mini-MR en een aparte veldmeter. De 
uiteindelijke code is heel anders, alleen de verschillende meetmethodes en grove structuur zijn nog 
intact. V oor de veiligheid moeten er verschillende begrenzingen komen. Een stroom en 
spanningsbegrenzing door de preparaten, een thermische beveiliging voor de elektromagneet. En het 
programma zou ook altijd de stroom uit moeten schakelen door het preparaat en de elektromagneet als 
het programma abrupt wordt afgesloten. 

3.2.1 Meetmethodes 

Meetmethodes: Standaard meetmethodes voor het bepalen van de weerstand zijn het meten bij 
een constante stroom met variabel spanning of een constante spanning met een variabele 
stroom. Verder kan er voor het karakteriseren van een sample de spanning worden gemeten 
als functie van de stroom of net andersom. Bovendien moet bij elk meetpunt het magneetveld 
worden gemeten. 

Er zijn negen meetmethoden voor het probe station, in tabel 3 staat hiervan een overzicht. De 
belangrijkste hiervan zijn R(B) bij constante stroom of spanning en I(V) en V (I). Bij het meten van de 
weerstand als functie van het magneetveld kan nauwkeurig de invloed van het magneetveld op het 
sample worden bepaald en worden bijvoorbeeld GMR effecten zichtbaar. Hierbij is de stroom of 
spanning constant, om bepaalde effecten aan te slaan. De V (I) karakteristiek laat bijvoorbeeld zien of 
een sample een ohmse weerstand heeft of niet. Verder is er een script modus, hierbij heeft de gebruiker 
alle vrijheid om een serie metingen in te stellen met verschillende meetmethoden, bereiken en 
stapgroottes enzovoort. Er kan bijvoorbeeld eerst een nauwkeurige R(B) meting worden gedaan met 
veel middelingen bij drie verschillende stroomsterkten om vervolgens nog een V (I) karakteristiek te 
meten. Dit is erg praktisch, want deze metingen kunnen uren duren en vragen dan geen invloed van de 
gebruiker. De meting hoeft alleen maar eenmaal te worden gestart. De middelingen zorgen ervoor dat 
ruis wordt onderdrukt en de meting nauwkeuriger wordt. Ten slotte zijn er nog vier meetmethoden met 
de tijd als variabele die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om te testen of er contact is met de 
probes of hoe stabiel een contact is. 

Tabel 3· Overzicht meetmethoden 

R(B) constante V Weerstand als functie van het magneetveld met een constante 
spanning 

R(B) constante I Weerstand als functie van het magneetveld met een constante 
stroomsterkte 

I(V) constante B Stroomsterkte als functie van de spanning bij een constant 
magneetveld 

V(l) constante B Spanning als functie van de stroomsterkte bij een constant 
magneetveld 

I(t) constante B,V Stroomsterkte als functie van de tijd bij een constant magneetveld en 
constante spanning 

V(t) constante B, I Spanning als functie van de tijd bij een constant magneetveld en 
constante stroomsterkte 

R(t) constante B,V Weerstand als functie van de tijd bij een constant magneetveld en 
constante spanning 

R(t) constante B, I Weerstand als functie van de tijd bij een constant magneetveld en 
constante stroomsterkte 

Scripts 
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3.2.2 Gebruikers interface 

In figuur 20 is een afbeelding van de gebruikersinterface te zien. Links boven zit het menu, hiermee 
kan data worden geladen en opgeslagen, de stroom- en spanningsbegrenzing worden ingesteld, en het 
programma afgesloten. Daaronder zitten de verschillende tabbladen van alle meetmethoden. Daaronder 
zitten de startknop voor het starten van een meting en een knop voor het wissen van de grafiek. 
Rechtsboven is de grafiek waar de meetpunten continu op worden weergegeven. Daaronder is een 
uitvoerveld voor het weergeven van de status van het programma. Foutmeldingen moeten met aparte 
pop-up vensters worden weergegeven. Als bijvoorbeeld een apparaat niet is aangesloten of nog uit staat 
verschijnt hierover een foutmelding. Dit is nog niet functioneel. 
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Figuur 20: De gebruikers interface van de Probe Station. Met links de tabbladen van de verschillende 
meetmethoden en daarboven het menu. Rechts is de grafiek voor het uitvoeren van de meetresultaten, daaronder is 
een vlak voor uitvoer van informatie over de status van het programma. 

In figuur 21 staan de vier belangrijkste tabbladen weergegeven. Hierin kunnen verschillende 
parameters voor een meting in worden gesteld. Bijvoorbeeld bij R(B) const. I de stroom door het 
preparaat, het bereik van het magneti sche veld met bijbehorende stapgrootte en het aantal middelingen 
per meetpunt. 
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Figuur 21: De vier belangrijkste tabbladen in het programma. Let op de verschillende instelmogelijkheden van het 
magneetveld, de stroom, de spanning en het aantal middelingen. 
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Daarnaast is er nog het Ad vaneed Options menu, zie figuur 22. Hierin wordt de maximale stroom door 
en spanning over het sample ingesteld, zodat er nooit zomaar te grote vermogens door een sample 
kunnen worden gestuurd. Dit moet nog worden geïmplementeerd in de keithley. 

Advanced Options 

Figuur 22: Het Advanced Options menu met de instelling voor de maximale 
stroom door het sample en maximale spanning over het sample. De 'Expected' 
waarden zijn niet van toepassing. 

3.2.3 Programmastructuur 

Figuur 23 laat een schematisch overzicht zien van de hoofdprogrammalus. Deze wordt opgestart zodra 
het programma wordt geopend. Na een standaard initialisatie van alle apparaten, resetsen scripts Jaden 
enzovoort, wacht het programma op invoer van de gebruiker voor de selectie van een meetmethode, de 
grootte van de stroom/spanning, grootte en resolutie van het magnetische veld en het aantal 
middelingen. Dan kan de meting gestart worden en na afloop kan de data verwerkt worden in een 
daarvoor geschikt programma of er kan een andere meting worden gestart. 

Selectie 
Meetmethode 

Parameters 
instellen 

Figuur 23: Schematische weergave van de hoofdprogrammalus 
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In figuur 24 is een schematische weergave van de meting van de weerstand als functie van het 
magneetveld bij een constante stroom. In de hoofdprogrammalus zijn de verschillende parameters 
ingesteld. Bij deze meting is dit de stroom door het sample, het minimale en maximale magneetveld, de 
stapgrootte hierin en het aantal middelingen per meting. Als de meting wordt gestart wordt de waarde 
van de ingestelde stroom naar de stroombron/spanningsmeter gestuurd en het programma start de 
geselecteerde meetmethode. Vervolgens kan na het instellen van de richting van de stroom het 
magneetveld aangezet worden. Het programma wacht nu totdat het magneetveld op enkel milli Tesla's 
na constant is en start dan de daadwerkelijke meting. Dit is nog niet nauwkeurig genoeg voor kleine 
bereiken van 0 tot 15 milli Tesla. De weerstand wordt gemiddeld en vervolgens uitgelezen door de 
computer, het programma schrijft het vervolgens naar een bestand en geeft het weer in de grafiek 
samen met het gemeten magneetveld. Dit herhaald zich totdat het veld van het negatieve maximum 
naar het positieve maximum en weer terug is geweest, zodat eventuele hysterese meteen is gemeten. 
Dan wordt de stroom door de elektromagneet uitgeschakeld en de uitgang van de 
stroombron/spanningsmeter wordt uitgeschakeld en vervolgens wordt de hoofdprogrammalus hervat. 

Instellen stroom 
begrenzing en 

aantal middelingen 

Stroom door 
preparaat instellen 

Meting spanning 
en veld 

Uitvoer naar 
grafiek en bestand 

Alle stromen en 
spanningen op nul 

Stroom omschakelen 

Figuur 24: Schematische weergave van de R(B) bij constante I meetmethode 
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3.3 Realisatie/Resultaten 

Aan het begin van dit hoofdstuk zijn verschillende eisen gesteld waaraan de Probe Station zou moeten 
voldoen. In de tabel 4 staat een overzicht van de eisen en het uiteindelijke resultaat. De meesten eisen 
zijn gehaald, maar op het gebied van veiligheid van de opstelling en software functionaliteit zijn er nog 
problemen. Zo kan de opstelling nog eenvoudig een sample beschadigen, of de stroom door de magneet 
kan per ongeluk aan blijven staan, zonder dat de gebruiker hiervoor wordt gewaarschuwd. Dit moet 
nog worden opgelost. Figuur 25 laat het probe station en al haar apparaten zien. De voeding, switchbox 
en meetappartuur zitten samen in een kast. Links onderin is nog de vacuümpomp te zien. 

met apparaten. Links is de kast met alle apparaten, switch box, voeding, 
magneetveldmeter en de stroombron/spanningsmeter. Rechts is het frame met daarop de elektromagneet, probes en 
microscoop. 

Tabel 4· Resultaten 

Gevraagd Bereikt 
Magnetische veldsterkte (100 ± 0,1) mT Instelbaar Meetbaar 

(100 .. 500 ± 1) mT (530 ± 0,04) mT (3,000 ± 0,001 ) mT 
(30,00 ± 0,01) mT 
(300,0 ± 0,1) mT 
(3000 ± 1) mT 

Spanningsbereik!Stroom (100 ± 5) nA -(1 ,00 ± 0,05) mA (100,0 ± 0,2) nA -(1,00 ± 0,03) mA 
(10,0 ± 0,5) mV (100,0 ± 0,2) mV 

Probe Nauwkeurigheid 5).1m 3).1m 

Microscoop 2,5 ).lm 1,67 ).lm 

Meetmethodes Zie tabel I Constante stroom 

Gebruikers gemak Eenvoudig meten Na enkele instellingen meten 

Veiligheid Stroom begrenzing enz. -

In figuur 26 is het resultaat van een eerste goed werkende meting met het probe station te zien. Er is 
een meting gedaan aan een magnetische tunnel junctie met een exchange bias. 
Er loopt een constante stroom van 10 ).lA en het veld loopt ongeveer van -40 mT tot 50 mT. In de 
grafiek zijn de punten nog een extra 5 maal gemiddeld zodat de grafiek leesbaarder wordt. In de figuur 
zijn duidelijk de twee plateaus zichtbaar die ook in figuur 2 voorkomen uit [4] . De meting heeft 
ondanks de middeling nog redelijk wat ruis, dit zou met meer middeling tijdens de meting nog beter 
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kunnen worden. Hoogstwaarschijnlijk is er ook slecht contac. De naalden aan de probes maken vaak 
slecht contact met het sample, dit zou door oxidatie van het sample kunnen komen. De naalden zelf zijn 
van edelmetaal. De voorwaartse meting ligt hoger dan de terugwaartse, dit komt doordat het sample 
niet helemaal magnetisch is verzadigt bij 50 mT. Bij een volgende meting zou er over een groter bereik 
moeten worden gemeten. 

-o- Voorwaarts 
-o- Terugwaarts --51,5 

51,0 

50,5 

50,0 

4 ........ 
~ e.... 

ê: 
c. 

3 0::: 

0::: 49,5 c:: 
2 0::: 

I 

49,0 0::: -
48,5 

0 

48,0 

-1 
-0,04 -0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 

B (T) 

Figuur 26: De eerste testmeting met het probe station aan een exchange bias TMR junctie. Met een constante 
stroom van 10 !JA. De meting begint mij ·38 mT naar 50 mT, de voorwaartse meting. Vervolgens terug van 50 mT 
naar ·38 mT, de terugwaartse meting. De vorm van de grafiek komt overeen met figuur 24 uit de literatuur [4]. 

3.4 Vooruitzicht 

De software moet in de toekomst nog worden uitgebreid. Op een laatste fout na werkt alleen de 
weerstand als functie van het magneetveld meting en dat zonder spanningsbegrenzing. Er moet ook 
veel gebeuren aan de veiligheid. Onderdelen als stroombegrenzing en heldere foutmeldingen moeten 
nog worden gemaakt, zodat gebruikers zelfstandig kunnen werken met minimale voorkennis. Er zijn 
ook software fouten die moeten worden verbeterd, software kan aangepast blijven worden. Ook op het 
gebied van hardware kunnen nog uitbreidingen worden gedaan. Er is hardware aanwezig om de 
samplehouder elektrisch te laten draaien, zodat een sample eenvoudig kan worden uitgelijnd. Later zou 
bijvoorbeeld ook de xy-beweging van de samplehouder gemotoriseerd kunnen worden 
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4. Conclusie 

De basisfunctionaliteit van het probe station werkt. Er is een meting gedaan aan een exchange bias 
tunnel junctie en deze kwam overeen met de verwachtingen. Voordat het probe station veelvuldig 
gebruikt kan worden moet er nog veel gebeuren aan de software en moeten er nog hardware 
beveiligingen worden ingebouwd zoals in paragraaf 3.4 beschreven. Daarnaast kan het probe station 
nog verder worden uitgebreid om het gebruikersgemak te verhogen of om nieuwe soorten metingen te 
kunnen doen. Nu wordt er gewerkt aan het met behulp van piëzokeramische actuatoren plaatsen van 
een tip met een viertal naalden op micro meters afstand van elkaar. De piezokerakische actuatoren 
veranderen van lengte bij een aangelegde spanning, zo kan heel nauwkeurig de tip met de naalden 
worden geplaatst. Het viertal naalden op enkele micrometer afstand van elkaar maakt het mogelijk om 
weerstandsmetingen op het oppervlak van een tunnel junctie te doen zonder contact te maken met de 
bodem elektrode. 
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6. Appendix 

Hier is een beknopt overzicht van de verschillende bereiken en resoluties vandeProbe Station. 

Tb I M a e 1 
0 

h ld k agnet1sc e ve ster te 
Stroom (A) Veld (mT) 

Bereik 0 .. 13,0000 0 .. -530,00 

Resolutie 0,0008 0,04 
Hysterese - -6 
Meet resolutie - 3,000 ± 0,001 

30,00 ± O,ül 
300,0 ± 0,1 
3000 ± 1 

Tabel 2 Keithlev 
Bereik Resolutie Nauw keurigheid 

Spanning lOO,OOOmV 1 J..LV 0,20mV 
1,00000 V 10 JJV 0,30mV 
6,00000 V 10J..LV 2,0mV 

40,0000 V 100 J..LV lOmV 

Stroom 100,000nA 1 pA 0,20nA 

1,00000 J..LA 10pA 0,50nA 

10,0000 J..LA lOOpA 2,0nA 

100,000 J..LA 1 nA 30nA 

1,00000mA 10nA 0,30 J..LA 

10,0000 mA lOOnA 3,0 J..LA 

100,000 mA 1 J..LA 30J..LA 

1,00000 A 10J..LA 2,0mA 

3,00000 A 10J..LA 5,0mA 

Tabel 3 Meetmethoden 
R(B) constante V Weerstand als functie van het magneetveld met een constante 

spanning 
R(B) constante I Weerstand als functie van het magneetveld met een constante 

stroomsterkte 
I(V) constante B Stroomsterkte als functie van de spanning bij een constant 

magneetveld 
V(I) constante B Spanning als functie van de stroomsterkte bij een constant 

magneetveld 
I(t) constante B,V Stroomsterkte als functie van de tijd bij een constant magneetveld 

en constante spanning 
V(t) constante B, I Spanning als functie van de tijd bij een constant magneetveld en 

constante stroomsterkte 
R(t) constante B,V Weerstand als functie van de tijd bij een constant magneetveld en 

constante spanning 
R(t) constante B, I Weerstand als functie van de tijd bij een constant magneetveld en 

constante stroomsterkte 
Scripts 
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