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Samenvatting 

In de capaciteitsgroep Fysica van Nanostructuren (FNA) van de Technische Universiteit 
Eindhoven wordt veel onderzoek gedaan naar magnetische multilagen. Om deze lagen te 
kunnen bestuderen wordt gebruik gemaakt van NMR. Omdat metingen uitgevoerd door 
de spin-echo NMR opstelling in de groep FNA in de huidige implementatie in het alge
meen enkele uren kosten en arbeidsintensief zijn, is ervoor gekozen de opstelling verder te 
automatiseren. Er is gekozen voor een scriptmode omdat dit de meest flexibele oplossing 
is. Door de software uitbreiding is het mogelijk geworden voor aanvang van metingen een 
lijst van scans te maken, het script, die vervolgens automatisch op een efficiënte manier 
uitgevoerd worden. 

Om de scriptmode te testen en een ideale structuur te meten zijn metingen verricht 
aan een sample van 1000 A Co gegroeid met Molecular Beam Epitaxy op een laag mica 
bij 500°C. Van dit sample werd verwacht dat het geheel uit HCP Co zou bestaan. Uit 
metingen, gedaan zowel met als zonder uitwendig aangelegd magneetveld, blijkt dat het 
sample inderdaad vrijwel geheel uit HCP Co bestaat. Verder is onderzocht bij welke mag
neetveldsterkten domeinenwanden in het sample opgeheven worden. Voor een loodrecht 
op het sample aangelegd veld gebeurt dit bij een andere veldsterkte dan voor een parallel 
aangelegd veld. Het verschil tussen deze velden, 0,93 T, komt overeen met het vanwege 
anisatrapie verwachte verschil. Vanwege de geometrie van HCP Co is in het sample een 
elektrisch-veldgradiënt (EVG) aanwezig, die oscillaties in de spin-echoamplitude als functie 
van de tijd veroorzaakt. De oscillaties blijken in een gebied van 2 à 3 MHz rond de laagste 
resonantiefrequentie van HCP Co voor te komen. De frequentie van de oscillaties is in de 
orde van 0,1 MHz en is afhankelijk van de oriëntatie van het externe magneetveld. De 
gemeten frequenties liggen tussen de 10% en 25% hoger dan de literatuurwaarden. Een 
mogelijke oorzaak voor dit verschil is de dikte van het gebruikte sample, die minimaal een 
factor 104 dunner is dan de in de literatuur gebruikte samples. Hierdoor kan er een verschil 
in strain tussen de samples zijn. De EVG blijkt ook voor een verbreding van het spectrum 
te zorgen. Tenslotte is bekeken hoe de spin-rooster relaxatietijd (karakteristieke tijd T1 ) 

varieert over het NMR spectrum, en dus over de structuur van het sample. De pieken 
in het NMR spectrum blijken, op een verschuiving in de orde van 1 MHz na, met pieken 
of dalen in het T1 spectrum overeen te komen. De grootte van deze verschuiving is niet 
constant voor de verschillende pieken. Het is niet duidelijk waar deze verschuiving vandaan 
komt, maar dit kan wellicht begrepen worden door T1 metingen te doen bij verschillende 
samples en verbanden hierin te ontdekken. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

In de capaciteitsgroep Fysica van Nanostructuren van de Technische Universiteit Eind
hoven wordt veel onderzoek gedaan naar magnetische multilagen. Een voorbeeld hiervan 
is het onderzoek naar Tunnel Magneto Resistance (TMR). Een TMR junctie bestaat uit 
twee magnetische lagen met hiertussen een dunne isolerende laag. De quanturnmechanische 
tunnelstroom door de isolerende barrière is afhankelijk van de relatieve oriëntatie van de 
magnetisatie vectoren. Het TMR effect kan onder andere gebruikt worden voor magnetisch 
geheugen in computers. De grootte van de TMR hangt sterk af van structurele eigenschap
pen van de magnetische elektroden en de interface tussen de lagen, dus is het noodzakelijk 
om de structuur van de lagen en de interface te kennen. Deze kunnen met behulp van 
NMR (Nuclear Magnetic Resonance) bestudeerd worden. NMR meet het hyperfijnveld ter 
plaatse van een atoomkern door middel van de resonante absorptie van fotonen. Dit hy
perfijnveld is een goede maat voor de lokale structuur van een magnetisch materiaal, zoals 
de kristalstructuur en interfaces. Verder is het voor het gebruik van NMR van belang om 
af te toe ideale structuren te analyseren zodat bekend is wat voor NMR-resultaten deze 
leveren. Met dit soort kennis kan er misschien voortaan meer informatie uit NMR worden 
gehaald. 

In dit stageverslag worden de uitbreiding van de software die wordt gebruikt voor NMR 
metingen en metingen gedaan met behulp van deze vernieuwde software behandeld. In 
hoofdstuk 2 van dit verslag wordt de algemene theorie behorende bij NMR beschreven. Er 
wordt specifiek aandacht besteed aan spin-echo NMR, uitgevoerd op interfaces tussen 59Co 
en andere materialen. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de gebruikte spin-echo NMR 
meetopstelling, en de aansturing hiervan. De uitbreiding van de NMR software staat in 
hoofdstuk 4 beschreven. Hoofdstuk 5 behandelt theorie specifiek voor HCP structuren 
en geeft de resultaten van metingen gedaan aan een sample van 1000 A Co gegroeid op 
een laag mica. Van dit sample wordt verwacht dat het geheel uit HCP Co bestaat. Dit 
sample is gekozen om aan een ideale structuur te kunnen meten, en tevens de nieuwe 
software te kunnen testen. De conclusies van de software uitbreiding en de metingen staan 
in hoofdstuk 6. 
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Hoofdstuk 2 

Theorie 

2.1 Paschen-Back effect 

Een elektron dat rond een kern draait heeft een baanimpulsmoment en een spin. Deze 
worden beschreven door de bijbehorende quanturngetallen L respectievelijk S. Het baan
impulsmoment en de spin zijn, door magnetische interacties, gekoppeld tot een spinmoment 
met quanturngetal J. De kern heeft ook een spin, met bijbehorend quanturngetal I, welke 
door magnetische interacties met J gekoppeld is tot het quanturngetal F. Als er een mag
neetveld ter plaatse van de kern is vindt er een opsplitsing in energieniveau's plaats, het 
zogenaamde Zeeman effect. De projectie vanFop de z-as, de richting van het magneetveld 
ter plaatse van de kern, heet mF. De energieniveau's zijn lineair afhankelijk van mF en van 
het magneetveld. Bij grotere magneetvelden (>> 10-2T) wordt de koppeling tussen I en J 
verbroken, en is F geen goed quanturngetal meer. De goede quanturngetallen zijn nu I 
en J. De projecties van I en J op de z-as heten m1 respectievelijk m1 . De energieniveau's 
zijn nu lineair afhankelijk van m~, m1 en het magneetveld (figuur 2.1). Het Zeeman effect 
in deze limiet wordt het Paschen-Back effect genoemd. 

In een vaste stof is het magnetische veld gelijk aan 

(2.1) 

Hierin is Bdip het veld veroorzaakt door nucleaire magnetische momenten en de atomaire 
magnetische momenten van alle andere atomen in de vaste stof, Bappl het eventueel aan
gelegde veld en Bind het veld geïnduceerd door Bappl ten gevolge van paramagnetische en 
diamagnetische interacties. Bind kan meestal verwaarloosd worden. De toestanden worden 
nu beschreven door de Hamiltoniaan 

..... 

1i = Î· A· J + "fhBext · Î + 'YenBext · J. (2.2) 

..... 

Hierin is Î de kernspin, J de totale spin van het ion of atoom, A de tensor die de sterkte van 
de interactie tussen Î en ]beschrijft, 'Y de gyromagnetische verhouding ( 'Y /271"=10,054 MHz/T 
voor Co [Gro93]) en 'Ye de gyromagnetische verhouding voor elektronen. 'Y /"te is evenredig 
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Figuur 2.1: Energieopsplitsingen ten gevolge van het aangelegde magneetveld. 

met de verhouding tussen elektron- en protonmassa, waardoor "'e is een factor 103 groter 

dan "'· 
De eerste term van (2.2) beschrijft de hyperfijninteracties tussen een kern met een 

magnetisch moment en de ongepaarde elektronen in z'n omgeving . 

.... 
1lht = f. 1 · J. (2.3) 

In vaste stoffen is de tijd die een elektronspin nodig heeft om van richting te veranderen 
meestal zeer klein ten opzichte van de duur van een typische kernspin precessie beweging. 
Hierdoor voelt de kern een gemiddeld of effectief spinmoment (J). Om (2.3) in dezelfde 
vorm als de tweede en derde term van (2.2) te schrijven wordt deze met behulp van de 
effectieve-veld benadering herschreven als 

(2.4) 
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Hierin is B~1 het gemiddelde statische hyperfijnveld, gedefinieerd door 

~, 1 -=" -+ 

Bh! = "fh A. (J). (2.5) 

Deze benadering is mogelijk omdat de hyperfijninteracties vergelijkbaar zijn met het effect 
van een magneetveld. De totale Hamiltoniaan (2.2) is nu gelijk aan 

(2.6) 

Het totale effectieve magnetische veld dat de kern 'voelt' is gelijk aan 

(2.7) 

De eigenwaarden van Hamiltoniaan (2.6) geven de bijbehorende energieën: 

(2.8) 

De energie-opsplitsing tussen twee opeenvolgende m1 niveau's (.6.m1 = 1) is een factor 103 

groter dan de opsplitsing tussen twee mi niveau's (b.mi = 1). Met NMR kan alleen het 
energieverschil tussen twee mi niveau's gemeten worden. Dit is gelijk aan 

(2.9) 

De energie-opsplitsing is dus evenredig met het magneetveld bij de kern. Een foton met 
een energie gelijk aan b.E kan de kern in een hoger energieniveau brengen (exciteren). Om 
dit te bereiken moet het foton een frequentie gelijk aan WL, de Larmor frequentie, hebben. 
De Larmor frequentie is dus een maat voor het magneetveld ter plaatse van de kern. Bij 
magnetische materialen wordt dit veld voornamelijk bepaald door de buur-atomen. Door 
de absorptie als functie van de frequentie te meten, een frequentiescan, ontstaat er een 
beeld van de lokale magneetvelden in een magnetisch materiaal, en dus van de structuur 
van het materiaal. 

2.2 Kobalt NMR 

Van de magnetische materialen is alleen kobalt geschikt voorNMR.Dit ligt aan de gevoelig
heid van het met NMR meetbare isotoop, het voorkomen van dit isotoop en de versterking 
van het signaal binnen het sample. Bij kobalt is het mogelijk met relatief weinig materiaal 
toch veel signaal te krijgen. Door van Co een frequentiescan te maken wordt er infor
matie verkregen over de kristalstructuur en de vervormingen hiervan. Vervormingen van 
het kristalrooster kunnen ontstaan door krachten die op het rooster werken. Het lokale 
magneetveld verandert ook als er een of meerdere vreemde atomen in het rooster zitten. 
De Larmor frequentie is dus ook een maat voor de soort en het aantal vreemde atomen in 
het rooster. Hierdoor kan bekeken worden hoe een grenslaag, de interface, tussen Co en 
een ander materiaal opgebouwd is (figuur 2.2). 
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Figuur 2.2: Co NMR spectra voor verschillende grenslagen. Te zien is dat een perfect 
vlakke interface twee pieken geeft, namelijk één voor bulk Co en één voor 
Co met drie Cu buren. Het aantal pieken neemt toe naarmate de interface 
meer diffuus wordt en Co willekeurige aantallen Cu buren krijgt. 

2.3 Spin-echo NMR 

Het meten van de resonante absorptie van fotonen in een sample kan op verschillende 
manieren. Als direct de absorptie van straling in het sample gemeten wordt, is er geen 
tijd tussen het zenden en het ontvangen van een signaal. Bovendien is deze manier van 
meten niet zo gevoelig. Als de reactie van het sample op één puls wordt gemeten (de 
Free Induction Decay) is de tijd tussen het zenden en het ontvangen van een signaal erg 
kort ( < lf-Ls). Door gebruik te maken van spin-echo NMR is er meer tijd tussen zenden 
en ontvangen. Bij spin-echo NMR wordt gebruik gemaakt van een pulsreeks genaamd 
Hahn sequence (figuur 2.3). Het effect van de pulsen wordt bekeken in een met de Larmor 
frequentie om de z-as roterend assenstelsel (x',y',z'=z). Deze reeks begint met een lange 
wachttijd, de zg. long delay, zodat de magnetisatie van de kernen gerelaxeerd is en parallel 
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aan de z-as wijst. Dan wordt er een 1r /2-puls gestuurd, waardoor alle spins 90° rond de 
x'-as draaien. De magnetisatie ligt nu in het x'-y' vlak, langs de y'-as. Onder invloed van 
locale verschillen in het magneetveld waaieren de magnetisaties van verschillende groepjes 
kernen uiteen. Na een delay T wordt een 1r-puls gestuurd en draaien de spins 180° om de 

~Bz 
z z 

b. 

,B, 
z a. c. 

················ ... 

M 
1t/2-p~~\ M 

BRF 
... 

y' d ... 

x' 
z d. 

rB~ 
z e. 

~Bz 
z f. 

M n-puls 
··· ··· . ::.:.: ..... .... M ... 

... 

Figuur 2.3: Draaiing van de magnetisatie als gevolg van de Hahn pulsreeks. a) alle 
magnetisaties liggen langs de z-as. b) 7r/2-puls langs x'-as draait magne
tische momenten naar de y' -as. c) uitwaaiering van de momenten onder 
invloed van locale verschillen in het magneetveld. d) 1r-puls langs x'-as 
'spiegelt' de momenten in het x'z'-vlak. e) momenten draaien naar elkaar 
toe. f) momenten komen samen op y' -as: maximaal spin-echosignaaL 

x'-as. De spins draaien nu naar elkaar toe en komen weer bij elkaar op de negatieve y'-as 
doordat de verschillen in draaisnelheid behouden zijn. Hierdoor neemt de magnetisatie 
toe. Nadat de spins bij elkaar gekomen zijn zullen ze verder draaien en weer uit elkaar 
waaieren. De magnetisatie neemt af. De toe- en afname van de magnetisatie heet spin
echo (figuur 2.4). Het is ook mogelijk om, in plaats van een 1r /2- en een 1r-puls, twee 120° 
pulsen te sturen. Het voordeel hiervan is dat door tweemaal dezelfde puls te sturen de 
echo in het frequentiedomein is opgebouwd uit twee delen met dezelfde frequenties en niet 
uit verschillende frequenties zoals bij de 1r /2- en 1r-pulsreeks. Het nadeel is dat er minder 
signaal is. 

6 



RF in 

n/2-puls 
r!"'"" 

FID 

magnetisatie 
I 
I 

• ... 

n-puls 

I 
I 

111'4 

echo 

Tijd 

Figuur 2.4: Hahn reeks en bijbehorende spin-echo, met 'RF in' het radiofrequente in
gangssignaal en 'FID' de Free Induction Decay. 

2.4 Relaxatie mechanismen 

2.4.1 Spin-Rooster relaxatie 

Na een pulsreeks moeten de magnetische momenten weer terugkeren naar hun uitgangspo
sities parallel aan de z-as. Dit gebeurt door interacties tussen de kernspin en het atoom
rooster. Dit proces heeft een bepaalde karakteristieke tijd T1 , de spin-rooster relaxatietijd: 

(2.10) 

De interactie tussen de kernspin en het atoomrooster, en dus ook T1 , is afhankelijk van de 
omgeving van de kern. 

2.4.2 Spin-Spin relaxatie 

Het verlies van fasecoherentie tussen de kernspins gedurende de spin-echo pulsreeks wordt 
veroorzaakt door interactie tussen kernspins onderling. Dit proces heeft een bepaalde 
karakteristieke relaxatietijd T2 . Een sterkere interactie betekent een sneller verlies van 
coherentie, dus een kleinere T2 . De relaxatietijd varieert binnen het NMR spectrum doordat 
de interactie tussen kernspins afhankelijk is van kernspins in de omgeving van een kern, 
dus van de kristalstructuur. 
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Hoofdstuk 3 

Meetopstelling en aansturing 

3.1 Opstelling 

Voor de NMR metingen aan kobalt is een spin-echo NMR opstelling gebruikt. Het sample 
waaraan metingen zijn verricht is bevestigd aan de onderzijde van een meetstok. Deze meet
stok is in een cryostaat geplaatst. Deze cryostaat is gevuld met vloeibare helium (4.2 K). 
De buitenwand van de cryotstaat is gevuld met vloeibare stikstof (77 K), afgescheiden van 
het helium door vacuüm. Het helium kan afgepompt worden zodat een temperatuur van 
1.5 K mogelijk is. Dit is nodig omdat de echo-intensiteit omgekeerd evenredig is met de 
temperatuur en dus bij lage temperatuur het grootst is. Onderin de cryostaat bevindt 
zich een supergeleidende spoel. Hiermee kan een magneetveld van 0 tot 5 Tesla aangelegd 
worden. Het sample bevindt zich in een spoeltje en is onderdeel van een LCR netwerk 
(figuur 3.1) met instelbare condensatoren. Door de capaciteit van de condensatoren te 

Figuur 3.1: LCR netwerk met variabele condensatoren. Het sample bevindt zich in de 
spoel. 

variëren kan de impedantie van het netwerk op 50 0 gehouden worden. Dit is noodzake
lijk omdat bij de metingen BNC kabels worden gebruikt en om reflecties te minimaliseren 
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hebben deze een uitgangsimpedantie van 50 n nodig. De condensatoren kunnen worden 
versteld door middel van stappenmotoren. 

3.2 Aansturing 

Een programmeerbare puls generator in het controller-gedeelte van het NMR systeem ge
nereert een reeks pulsen. Deze pulsen worden gemoduleerd met een hoogfrequent signaal 
in een mixer. Hierdoor ontstaat een gepulst hoogfrequent signaal. Dit signaal wordt ver
volgens versterkt. De hoogfrequente pulsen wordt door een schakelaar, de duplexer, naar 
het sample gestuurd. In het sample ontstaat door toedoen van de pulsreeks een echo, zie 
paragraaf 2.3. Deze echo wordt door de schakelaar naar een ontvanger gestuurd. Hier 
wordt het signaal weer versterkt en vervolgens, om informatie over de fase van het echosig
naal te kunnen verkrijgen, opgesplitst in twee delen (P- en Q-signaal) die 90° uit fase zijn. 
Dan gaan de signalen naar een analoge signaal recorder. Deze zet de echo om naar digitale 
signalen, waarna deze in het PhyDAS meet- en regelsysteem verwerkt kunnen worden. 

Computer 

PPG Controller 

IUl p Q 
.......................... 

Ontvanger 

: ...................................... .. 

Magneet 

Cryostaat 

Figuur 3.2: Opstelling gebruikt voor spin-echo NMR metingen, met PPG een program
meerbare puls generator, ASR een analoge signaal recorder en MIX een 
signaal mixer. Het signaal wordt in de ontvanger opgesplitst in een P- en 
Q-signaal, welke 90° uit fase liggen. 
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Hoofdstuk 4 

Software Uitbreiding 

4.1 Waarom een scriptmode? 

NMR metingen kosten in het algemeen veel tijd. Dit wordt veroorzaakt doordat tussen 
elke pulsreeks een wachttijd zit (typische tijd 10 à 100 ms), er vaak veel middelingen uitge
voerd worden (typisch 100 à 1000) en bij elke frequentie de reflectie geminimaliseerd moet 
worden. Voor een frequentiescan is vaak een hele nacht nodig. Als op bepaalde frequentie
punten dan nog aanvullende metingen gedaan moeten worden, moeten deze allemaal apart 
met de hand worden uitgevoerd. Dit is zeer arbeidsintensief, omdat voor elke frequentie 
de condensatoren opnieuw ingesteld moeten worden. Het zou dus handig zijn als deze aan
vullende metingen automatisch gedaan zouden kunnen worden. Met de scriptmode is het 
mogelijk alle metingen van tevoren in een lijst, het script, te zetten zodat deze automatisch 
achter elkaar uitgevoerd worden. Hierdoor is het mogelijk op veel punten aanvullende me
tingen te doen, zodat bijvoorbeeld bekeken kan worden hoe bepaalde parameters (T1, T2 

enz.) variëren over het NMR spectrum. Ook is het mogelijk metingen met een variërende 
stapgrootte uit te voeren. Dit verkort de meettijd. Er is gekozen voor een scriptmode 
omdat dit de meest flexibele oplossing is: vrijwel elke combinatie van metingen is mogelijk. 

4.2 Werking scriptmode 

Een meting is een serie pulsreeksen, waarbij een parameter van de reeks (zoals pulsduur 
of vermogen) geleidelijk veranderd wordt. Door een meting bij verschillende frequenties 
of magneetvelden te herhalen ontstaat een scan. Een script is een lijst van scans die voor 
aanvang van alle metingen door de gebruiker wordt aangemaakt. Als een script gestart 
wordt, worden de metingen eerst gesorteerd, zodat de frequentie en het magneetveld zo 
weinig mogelijk veranderd hoeven te worden. Vervolgens worden de metingen uitgevoerd 
en opgeslagen in tijdelijke bestanden. Verschillende soorten metingen hebben verschillende 
bestandsnamen. Als de uitvoering van het script voltooid is kunnen de metingen onder 
een willekeurige bestandsnaam worden opgeslagen. 

Een script wordt samengesteld door scans in een lijst te zetten (figuur 4.1). Het is 
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Figuur 4.1: User interface van de scriptmode. 

ook mogelijk een eerder opgeslagen script in te lezen, en hier eventueel scans aan toe te 
voegen. Als een scan aan het script wordt toegevoegd, moeten alle parameters behorende 
bij deze scan worden ingevuld (figuur 4.2). Dit zijn de begin-, eind- en stapfrequentie of 
-magneetveld, het file-ID (bestands-identificatie) nummer en de parameters voor de me
tingen. Het file-ID nummer wordt gebruikt bij het schrijven naar bestanden. Dit nummer 
bepaalt de volgorde waarin metingen worden opgeslagen. Elke scan, met bijbehorende pa
rameters, komt op een aparte regel van een tweedimensionale matrix te staan. De ingevulde 
parameters worden onthouden zodat deze bij het toevoegen van een volgende scan weer 
gebruikt kunnen worden. Het is mogelijk om, nadat een scan aan het script is toegevoegd, 
de parameters van deze scan te wijzigen. 

Als het script gestart wordt, worden de scans eerst uitgewerkt. Aan de hand van begin-, 
eind- en stapfrequentie of -magneetveld worden de frequenties of magneetvelden voor alle 
individuele metingen berekend. Deze worden, met bijbehorende parameters, in een nieuwe 
matrix gezet. Op elke regel van deze matrix staat nu één enkele meting, d.w.z. een meting 
bij één frequentie en magneetveld. De metingen worden vervolgens gesorteerd op mag
neetveld, frequentie en scannummer. Het scannummer geeft aan op welke regel de bij een 
meting behorende scan in het script staat. Er wordt eerst op magneetveldsterkte gesor
teerd. Het magneetveld mag tijdens het uitvoeren van het script alleen afnemen, omdat 
anders de magnetisatie van het sample niet meer goed gedefinieerd is. Vervolgens wordt 
op frequentie gesorteerd. Het veranderen van de frequentie gaat langzaam doordat bij elke 
frequentie de condensatoren versteld moeten worden om de reflectie te minimaliseren. De 
metingen worden als laatste gesorteerd op scannummer, zodat metingen bij gelijke mag-
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Figuur 4.2: Venster met scan instellingen. 

neetveldsterkte en frequentie worden uitgevoerd in de volgorde waarin de scans aan het 
script zijn toegevoegd. 

Nadat de scans uitgewerkt zijn beginnen de metingen. Voor elke meting wordt een 
nieuwe regel uit het array ingelezen, en alle parameters ingesteld. Vervolgens wordt de 
meting uitgevoerd. Deze routine is onveranderd overgenomen uit het originele programma. 
De resultaten van deze meting worden in een tijdelijk bestand opgeslagen. Gelijksoortige 
metingen met dezelfde file-ID worden op frequentie gesorteerd opgeslagen. Als een nieuw 
bestand wordt aangemaakt begint dit met een kopje waarin de instellingen van de metingen 
staan, de header. De naam van dit bestand is afhankelijk van het soort meting en van de 
file-ID, bijvoorbeeld een long delay scan met file-ID nummer vijf komt in het bestand 
default05.lod te staan. Elke soort meting heeft een bijbehorende extensie. 

Als de uitvoering van het script voltooid of afgebroken is, worden alle bestanden met 
een gelijke extensie samengevoegd tot één bestand. In dit bestand staan series metingen op 
volgorde van file-ID nummer. Elke serie met een andere file-ID begint met een header. De 
metingen kunnen nu opgeslagen worden onder een willekeurige bestandsnaam. De extensies 
behorende bij de verschillende soorten metingen blijven behouden. 
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4.3 Mogelijke uitbreidingen 

Enkele aspecten van de scriptmode zijn nog voor verbetering vatbaar. Een optie die nog 
ingebouwd moet worden is de optimalisatie van het vermogen voorafgaand aan elke meting. 
Vóór een meting wordt dan bepaald bij welk vermogen de spin-echointensiteit het grootst 
is. De meting wordt vervolgens uitgevoerd bij het optimale vermogen. Een andere optie 
die nog ingebouwd kan worden is een exponentiële toename van de delaysteps bij een 
delayscan. De echo-intensiteit is een exponentiële functie van de delaytijd. Bij een kleine 
delaytijd is de verandering van de intensiteit groter dan bij een grote delaytijd. Door de 
exponentiële toename van de delaysteps ontstaat een betere verdeling van de meetpunten. 
Bij de verwerking van de meetresultaten kan dan een betere fit door de meetpunten worden 
gemaakt. 

In de userinterface ontbreekt de mogelijkheid scans uit het script te verwijderen. Het 
verwijderen van een scan gebeurt nu door het script op te slaan in een bestand, dan een 
regel uit dit bestand te verwijderen, het bestand op te slaan en vervolgens het script te 
laden. De samenvatting van het script kan nog verbeterd worden door deze iets uitgebreider 
te maken. In de samenvatting staat nu alleen welke soort scans in het script staan. Het 
is handig als hier nog wat gegevens aan toegevoegd worden, zoals het scangebied en het 
scannummer. Het is op dit moment ook nog niet mogelijk om metingen bij individuele 
frequenties en/ of magneetveldsterkten uit te voeren. 
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Hoofdstuk 5 

NMR metingen aan HCP Kobalt 

5.1 Theorie 

Een atoomstapeling kan beschouwd worden als een stapeling van massieve bollen. De kris
talstructuur van een materiaal is de ruimtelijke ordening van deze bollen. Vlakken met een 
maximale dichtheid aan atomen heten dichtgepakte vlakken. Er zijn verschillende manie
ren om dichtgepakte vlakken te stapelen. Hieruit kunnen verschillende stabiele structuren 
ontstaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn een hexagonally close-packed (HCP) structuur 
en een face-centered cubic (FCC) structuur, te zien in figuur 5.1. Een FCC rooster is ku-

b) 

Figuur 5.1: Atomen in a) HCP en b) FCC configuraties. Bij het HCP rooster is dec-as 
aangegeven. 

bisch symmetrisch. Atomen in een FCC Co rooster hebben een NMR resonantiefrequentie 
van 217 MHz [Gro93]. Een HCP rooster is niet kubisch-symmetrisch. Als gevolg hiervan is 
het hyperfijnveld ook niet kubisch-symmetrisch. Hierdoor hebben atomen in een HCP Co 
rooster een richtingsafuankelijke NMR resonantiefrequentie, met waarden tussen 220 MHz 
en 228 MHz. 
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In een plat sample is, voor loodrecht op het sample staande magnetisaties, een de
magnetiserende energie aanwezig. Deze wordt veroorzaakt door vormanisotropie van het 
sample. Het is voor een magnetisatie energetisch voordeliger in het vlak van het sample 
te liggen. Als er een extern veld aangelegd wordt, wil de magnetisatie in de richting van 
dit veld draaien. Om de magnetisatie uit het vlak te draaien is een bepaalde hoeveelheid 
energie nodig. Deze energie wordt uit het aangelegde magneetveld gehaald, waardoor het 
effectief aangelegde magneetveld kleiner wordt. Het effect van deze energie is, voor het 
gebruikte platte sample, vergelijkbaar met een magneetveld van maximaal ongeveer 1,8 T 
in de richting tegengesteld aan de uit-vlak component van het aangelegde magneetveld. 
In HCP Co is, voor magneetvelden aangelegd loodrecht op de c-as, een demagnetiserende 
energie aanwezig. Het effect van deze energie is vergelijkbaar met een magneetveld van 
maximaal 0,86 Tin de richting tegengesteld aan de in-vlak component van het aangelegde 
veld, zie figuur 5.2. FCC Co en roosterfouten zijn isotroop. Hierdoor is bij deze structuren 
geen richtingsafhankelijke demagnetiserende energie aanwezig. Als de spectra gemeten bij 
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Figuur 5.2: Effect van demagnetiserende energieën, veroorzaakt door anisotropie. In de 
figuur staan de voorkeursoriëntaties voor magnetisaties aangegeven, uitge
drukt in magneetveldsterkten. 

een even groot parallel en een loodrecht magneetveld vergeleken worden zullen deze on
geveer 1,8 T ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Als in het sample echter HCP Co 
aanwezig is, en de c-as van het HCP loodrecht op het sample staat, zal de bijbehorende 
resonantielijn 0,86 T minder verschuiven dan de lijnen behorende bij FCC en roosterfou
ten. De HCP lijn zal dus slechts ongeveer 0,94 T verschuiven. Hierdoor is het mogelijk een 
HCP structuur te onderscheiden van roosterfouten. 

Een sample bestaat meestal uit verschillende magnetisatiegebieden, genaamd domeinen. 
In een domein heeft de magnetisatie een constante richting. De verschillende domeinen wor
den gescheiden door een domeinwand, zie figuur 5.3. Als gevolg van de eerder beschreven 
anisotropie in het sample heeft het midden van de domeinwand de laagste resonantiefre
quentie. 

Een kern met spin I= 1/2 kan worden beschouwd als een bolsymmetrische ladingsver
deling. Kernen met spin I > 1/2 hebben een elliptische ladingsverdeling. De mate waarin 
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Figuur 5.3: Schematische weergave van de magnetisatierichting m domeinen en m 
180° domeinwand. 

deze ladingsverdeling afwijkt van bolsymmetrie wordt aangegeven door het quadrupooi
moment Q. Als een kristalrooster niet kubisch-symmetrisch is, zal er een netto elektrisch
veldgradiënt (EVG) aanwezig zijn. Een voorbeeld van een niet kubisch-symmetrische om
geving is een HCP structuur, zie figuur 5.1. In een één-kristal, of een materiaal met een 
constante roosterstructuur, is de EVG constant over het gehele materiaal. Een bolsym
metrische ladingsverdeling zal niet worden beïnvloed door een EVG. Het effect van een 
EVG op een kern met spin I > 1/2 is een verandering in de opsplitsing van de door het 
Fasehen-Back effect veroorzaakte 21 + 1 energieniveau's. De grootte van deze verandering 
is afhankelijk de vorm van de ladingsverdeling, dus van het quadrupoolmoment Q en van 
de oriëntatie van Q ten opzichte van de EVG. De grootte van het quadrupoolmoment is 
afhankelijk van het quanturngetal mi. De richting van het quadrupoolmoment is gelijk 
aan de richting van het magneetveld ter plaatse van de kern. De extra splitsing is dus 
afhankelijk van mi en de hoek tussen de EVG en het magneetveld. Als de roosterstructuur 
constant is, is het NMR spectrum ten gevolge van overgangen tussen de 21 + 1 energieni
veau's opgesplitst in 21 lijnen. 

Als de interactie tussen de atoomkern en het magnetische veld veel groter is dan die 
tussen atoomkern en EVG geldt voor de nucleaire energieniveau's 

(5.1) 

met 

VQ = 2hl(2I- 1). (5.2) 

Hierin is Btot het magneetveld ter plaatse van de kern, (}de hoek tussen Btot en de EVG, e 

de elementaire lading, h de constante van Planck, q het ladingsgetal en VQ het frequentie
verschil tussen twee opeenvolgende mi lijnen bij (}=0. 

Het NMR spectrum voor een één-kristal bestaat dus uit 21 lijnen. Uit (5.1) volgt dat 
de frequenties van deze lijnen verschoven zijn ten opzichte van ?,;:- Btot, de frequentie bij 
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afwezigheid van quadrupoolsplitsing, met 

Vanwege de resolutie van het gemeten spectrum zijn deze lijnen meestal niet direct waar
neembaar. In plaats van individuele lijnen zal een verbreding van het spectrum waarneem
baar zijn. De aanwezigheid van een EVG kan beter worden waargenomen als een, door 
de opsplitsing van energieniveau's veroorzaakte, modulatie van de spin-echoamplitude als 
functie van de tijd. De volledige uitdrukking voor de echo modulatie is 

U-1 2r 
m(r) = L Cncos(n27rliQT +On) exp( -r:-( ) ), 

n=O 2 n 
(5.4) 

in tegenstelling tot [Rie99] vergelijking (3.18) waarin abusievelijk een factor 1r is weggelaten. 
De exponenten blijken nodig te zijn om een goede fit van de meetresultaten te kunnen 
verkrijgen. De modulatie van de spin-echo intensiteit wordt het beste beschreven als een 
functie van r, niet van 2r zoals zij in [Rie99] beschreven is. De intensiteit van de modulatie 
is fundamenteel afhankelijk van het faseverschil tussen de magnetisaties ten tijde van de 
tweede puls. Dit faseverschil is een functie van T. De modulatie is hierdoor ook een functie 
van r. In de praktijk zijn van vergelijking (5.4) alleen de laagste harmonischen waar te 
nemen. De frequentie van de modulatie voldoet aan [Fek78] vergelijking (20): 

(5.5) 

Hierin wordt vQ' veroorzaakt door het rooster en heeft dus een typische rooster-hoekafhankelijkheid. 
Relativistische effecten veroorzaken !IQ rel, waardoor deze onafhankelijk is van de hoek tus-
sen het magneetveld ter plaatse van de kern en de EVG. 
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5.2 Metingen 

5.2.1 Algemeen 

De metingen zijn verricht aan een sample van 1000 Á Co gegroeid met Molecular Beam 
Epitaxy op een laag mica bij 500°C. De kristalstructuur van een sample is afhankelijk van 
de temperatuur waarbij het gegroeid is. Doordat het sample bij 500°C gegroeid is bestaat 
het vrijwel geheel uit HCP kobalt [Gro93]. 

Van het sample is eerst zonder uitwendig aangelegd magneetveld een frequentiespectrum 
gemeten. Dit spectrum is te zien in figuur 5.4. De resonantiefrequentie van FCC Co is 
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Figuur 5.4: Frequentiespectrum van het gebruikte sample, gemeten zonder uitwendig 
aangelegd magneetveld. 

ongeveer 217 MHz [Gro93]. Uit figuur 5.4 blijkt dat in het sample weinig FCC Co voorkomt. 
De pieken bij andere frequenties kunnen veroorzaakt worden door HCP Co of roosterfouten. 
Om deze pieken verder te kunnen onderzoeken zijn er metingen gedaan met behulp van 
extern aangelegde magneetvelden. 

5.2.2 Metingen met magneetveld 

Met behulp van de scriptmode van het meetprogramma (zie hoofdstuk 4) is het frequen
tiespectrum gemeten bij verschillende magneetvelden. Door zowel met een parallel als een 
loodrecht aangelegd veld te meten kan er onderscheid worden gemaakt tussen FCC, HCP 
en roosterfouten. In figuur 5.5 is te zien dat het maximum van het spectrum 9,4 MHz ver
schuift. Dit komt volgens vergelijking (2.9) overeen met een verschuiving van 0,935 T. De 
theorie geeft voor HCP Co een verschuiving van 0,94 T. Deze waarde komt overeen met de 
gevonden 0,935 T. De resonantiefrequenties liggen ook op de volgens de theorie verwachte 
waarden. Het sample bevat dus HCP Co. In figuur 5.5 is ook te zien dat de piek bij een 
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Figuur 5.5: Frequentiespectrum gemeten bij evenwijdig en loodrecht op het sample aan
gelegd magneetveld van 2 Tesla. 

loodrecht aangelegd magneetveld breder is dan die bij een parallel aangelegd magneetveld. 
Deze verbreding is de opsplitsing van het spectrum als gevolg van de aanwezigheid van 
een EVG. Door de eindige pulsbreedte zijn de opgesplitste pieken in elkaar overgelopen en 
vormen één bredere piek. 

Verder zijn frequentiespectra gemeten bij verschillende aangelegde magneetvelden, pa
rallel aan en loodrecht op het sample. De resultaten van deze metingen zijn te zien in 
figuur 5.6 respectievelijk 5. 7. In figuur 5.6 is te zien dat een spectrum voor kleine pa
rallelle velden (B < 1 T) bestaat uit een FCC piek en twee domeinwand pieken, nl. het 
midden en de rand van een wand (spectra 1, 2 en 3). De FCC en domeinwandrand pieken 
schuiven zoals verwacht ongeveer -10 MHz per Tesla aangelegd veld dat ze 'voelen'. Als 
pieken niet schuiven, wil dat zeggen dat ze het aangelegde veld niet 'voelen'; het veld is 
dan afgeschermd. Te zien is dat de resonantiefrequentie van het midden van een wand niet 
van het aangelegde veld afhankelijk is. Als het aangelegde magneetveld groot genoeg is 
(B ~ 1 T) blijken de wanden opgeheven te worden en bestaat het sample uit één domein 
(spectrum 4). Voor nog grotere velden blijft één piek zichtbaar welke, zoals verwacht, met 
ongeveer -10 MHz per Tesla schuift. De resonantiefrequentie van de rand van een wand 
zonder aangelegd magneetveld is niet zoals verwacht 227,6 MHz. Hieruit blijkt dat de mag
netisatie in de rand van een wand niet evenwijdig is aan de magnetisatie in het domein. 
De magnetisatie in een domein ligt vanwege vormanisotropie in het vlak van het sample. 
In figuur 5.7 is te zien dat de FCC piek bij lage loodrechte magneetvelden (B < 1 T) een 
constante frequentie heeft (spectra 1 t/m 4). Als het veld een drempelwaarde (B ~ 1 T) 
overschrijdt schuift de frequentie, zoals verwacht, met ongeveer -10 MHz per Tesla aan
gelegd veld (spectra 5 en 6). De resonantiefrequentie van de rand van een domeinwand 
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Figuur 5.6: Frequentiespectra gemeten bij verschillende, parallel aan het sample aan
gelegde magneetvelden. 

heeft een soortgelijke veldafhankelijkheid, maar schuift bij kleine velden (B < 1 T) eerst 
naar een hogere waarde. De resonantiefrequentie van het midden van een wand varieert 
weinig wanneer het magneetveld toeneemt en verdwijnt bij ongeveer 1 Tesla als herkenbare 
piek. Bij deze veldsterkten zijn er geen gescheiden domeinen en wanden meer en is er één 
uitgerekte piek bij een hogere frequentie. Bij een voldoende groot aangelegd magneetveld 
(B ~ 1, 5 T) zijn de domeinwanden helemaal opgeheven en staat de magnetisatie loodrecht 
op het sample (spectra 5 en 6). Het sample bestaat nu uit één domein en de resonantiefre
quentie hiervan schuift nu, zoals verwacht, met ongeveer -10 MHzper Tesla aangelegd veld. 
De frequenties behorende bij de in figuur 5.6 en 5.7 gevonden maxima zijn in figuur 5.8 
uitgezet tegen het aangelegde magneetveld. Uit figuur 5.8 blijkt door de constante reso
nantiefrequentie dat de magnetisatierichting van het midden van een domeinwand vrijwel 
niet van het externe veld afhankelijk is. Als het aangelegde magneetveld groot genoeg is 
zullen de domeinwanden opgeheven worden. Het sample bestaat dan uit één domein. De 
frequentie voor magnetisaties loodrecht op het sample, dus evenwijdig aandec-as van HCP, 
zonder uitwendig aangelegd veld is 219,8 MHz. Bij het snijpunt van de 219,8 MHzlijn met 
de fits van metingen aan domeinen hoort een parallel aangelegd magneetveld van ongeveer 
0,78 T en een loodrecht aangelegd magneetveld van ongeveer 1,71 T. Het verschil tussen 
deze velden is 0,93 T. Dit komt overeen met het vanwege anisotropie verwachte verschil. 
Ook is in de figuur te zien dat de magnetisaties een effectieve "(van (10, 09 ± 0, 03) MHz/T 
'voelen', in tegenstelling tot de verwachte 10,25 MHz/T [Gro93]. 

De structuur van het sample is nu bekend. Er is vastgesteld dat er HCP in het sample 
aanwezig is en dat er in het sample dus ook een EVG aanwezig is. Deze is onderzocht door 
metingen aan spin-echo modulaties te doen. 
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Figuur 5. 7: Frequentiespectra, gemeten bij verschillende loodrecht op het sample aan
gelegde magneetvelden. 
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Figuur 5.8: Frequenties behorende bij maxima in het frequentiespectrum uitgezet tegen 
het aangelegde magneetveld. Deze frequenties volgen uit fits van pieken in 
gemeten spectra m.b.v. Gauss functies. De metingen aan het midden van 
domeinwanden zijn gefit met een constante. Metingen aan één domein en 
FCC metingen bij evenwijdige magneetvelden zijn gefit volgens een lineair 
verband. De richtingscoëfficiënten (re) van de fits staan, met bijbehorende 
onnauwkeurigheid, aangegeven in de figuur. 
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5.2.3 Metingen aan spin-echo modulaties 

Bij verschillende magneetvelden, zowel parallel aan als loodrecht op het sample aangelegd, 
is een delay-scan gedaan. Een delay-scan is het meten van de spin-echointensiteit bij 
verschillende waarden van de tijd T tussen twee pulsen. In een gebied van 2 à 3 MHzrond 
de laagste resonantiefrequentie van HCP Co blijken modulaties van de spin-echoamplitude 
als functie van T voor te komen. In figuur 5.9 staan typische voorbeelden van deze metingen. 
Deze modulaties zijn voorheen alleen waargenomen in één-kristallen en nu voor het eerst 
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Figuur 5.9: Typische modulaties van de spin-echoamplitude, gemeten bij een parallel 
en bij een loodrecht op het sample aangelegd magneetveld. 

in gedeponeerde lagen. De metingen zijn gefit met 

y = (1 + Ce-xft1 )Ae-xft2 (1 + C3e-x!t3 cos(! x+ d1) + 
C4e-xft4 cos(2fx + d2) + 
C5e-xfts cos(3fx + d3)). (5.6) 

Vergelijking (5.6) wijkt af van de in [Fek78] gebruikte fit-vergelijking. De eerste factor 
bevat een extra exponentiële afname Ce-xft1 • Deze afname is nodig om een goede fit te 
kunnen verkrijgen. Het is niet bekend waardoor deze term wordt veroorzaakt. In figuur 5.9 
is duidelijk te zien dat termen met hogere frequenties sneller uitdempen. Hierdoor is het 
noodzakelijk elke frequentie een eigen karakteristieke tijd te geven, in tegenstelling tot de 
constante karakteristieke tijd gebruikt in [Fek78] 

De modulatiefrequentie blijkt niet afhankelijk te zijn van de NMR frequentie. De 
amplitude van de modulaties is wel afhankelijk van deze frequentie. De modulaties kunnen 
metingen verstoren, doordat mogelijk niet elke meting op een maximum van een modulatie 
wordt gedaan. De door middel van fits bepaalde modulatiefrequenties staan in figuur 5.10 
uitgezet tegen het aangelegde magneetveld. Met behulp van figuur 5.10 en vergelijking (5.5) 
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kunnen vQ' en vQrel berekend worden. In tabel 5.1 zijn de uit de meetresultaten berekende 
waarden en de literatuurwaarden samengevat. 

De voor vQrel berekende waarde komt goed overeen met de literatuur. De waarde 
van vQ' is 21% hoger dan de literatuurwaarde. VQ ligt tussen de 10% en 25% hoger dan de 
literatuurwaarden. Dit is mogelijk een gevolg van de te grote waarde van vQ'· Het verschil 
van vQ' met de literatuurwaarden zou veroorzaakt kunnen worden door de dikte van de 
samples. De samples waaraan de metingen zijn verricht zijn minimaal een factor 104 dunner 
dan de in de literatuur gebruikte samples, waardoor er relatief weinig bulk materiaal en 
veel interface aanwezig is. Omdat vQ' afhankelijk is van het kristalrooster, zou het verschil 
met de literatuur veroorzaakt kunnen worden door strain in het rooster ten gevolge van de 
interface. 

5.2.4 T1-metingen 

Om te kunnen bepalen hoe de spin-roosterrelaxatietijd varieert over het NMR spectrum, en 
dus over de structuur van het sample, zijn met behulp van de scriptmode T1-metingen bij 
verschillende frequenties gedaan. Een typische meting is te zien in figuur 5.11. De metingen 
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berekende literatuur 
waarden waarden 

VQ
1 (kHz) (204 ± 1) (169, 1 ± 0, 5) 

l!Qrel (kHz) (23,5±0,9) (24, 4 ± 0, 5) 
l!Q (kHz) (227 ± 1) (182 ± 8) 
bij B = 0 (207 ± 5) 

Tabel 5.1: Uit metingen berekende waarden en literatuurwaarden. [Fek78] geeft de lite
ratuurwaarden van VQ 1 en VQrel bij 4,2 K. [Rie99] geeft de literatuurwaarden 
voor VQ bij () = 0 
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Figuur 5.11: Typische T1 meting, gedaan bij een frequentie van 219 MHz zonder uit
wendig aangelegd magneetveld. 

zijn gefit met behulp van de kleinste kwadraten methode. De gebruikte fit-vergelijking is 

t 
I= A(1- exp(T

1 
)). (5.7) 

Hierin is I de spin-echo intensiteit en A de maximale amplitude van het spin-echo signaal. 
De uit de fits bepaalde relaxatietijden T1 staan in figuur 5.12 uitgezet tegen de frequentie. 
In deze figuur staat ook het intensiteit spectrum. Uit het T1 spectrum in de buurt van 
220 MHz, één van de HCP pieken, blijkt dat als de spin-rooster relaxatietijd toeneemt, 
de fout in de fit ook toeneemt. Het resultaat van de T1 meting lijkt twee exponenten met 
afzonderlijke karakteristieke tijden te bevatten en komt hierdoor minder goed overeen met 
vergelijking (5.7). Bij frequenties onder 216 MHz en boven 230 MHzneemt de fout in de 
fit ook toe. Dit wordt veroorzaakt door grotere statistische fouten. De amplitude van het 
spin-echo signaal is bij deze frequenties zeer laag. Er is een verband waarneembaar tussen 
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Figuur 5.12: Spin-rooster relaxatietijd en spin-echointensiteit uitgezet tegen de fre
quentie. 

het spin-echointensiteit spectrum en het T1 spectrum. De pieken in het spin-echointensiteit 
spectrum komen, op een verschuiving na, overeen met pieken of dalen in het T1 spectrum. 
De grootte van deze verschuiving ligt in de orde van 1 MHz, en is niet constant voor de 
verschillende pieken. De pieken in het T1 spectrum liggen bij een hogere frequentie dan de 
pieken in het spin-echointensiteit spectrum. Het is niet duidelijk waar deze verschuiving 
vandaan komt. 
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Hoofdstuk 6 

Conclusies 

6.1 Software uitbreiding 

Door de software uitbreiding is het mogelijk geworden voor aanvang van metingen een 
lijst van scans te maken, het script. Als een script gestart wordt, worden de metingen 
eerst gesorteerd, zodat de frequentie en het magneetveld zo weinig mogelijk veranderd 
hoeven te worden. Vervolgens worden de metingen uitgevoerd en opgeslagen in tijdelijke 
bestanden. Verschillende metingen hebben verschillende bestandsnamen. Als de uitvoering 
van het script voltooid is kunnen de metingen onder een willekeurige bestandsnaam worden 
opgeslagen. De scriptmode is getest met behulp van de metingen beschreven in hoofdstuk 5. 
Uit deze test kan worden geconcludeerd dat de scriptmode naar verwachting werkt. De 
gebruikersvriendelijkheid kan nog verbeterd worden door een programma te ontwikkelen 
dat de door het meetprogramma gegenereerde data automatisch verwerkt. Een optie die 
nog ingebouwd zou kunnen worden is de optimalisatie van het vermogen voorafgaand aan 
elke meting. Voor een meting wordt dan bepaald bij welk vermogen de spin-echointensiteit 
het grootst is. De meting wordt vervolgens uitgevoerd bij het optimale vermogen. 

6.2 Metingen 

De metingen zijn verricht aan een sample van 1000 Á Co gegroeid op een laag mica bij 
500°C. Uit frequentiespectra, gemeten zonder extern aangelegd magneetveld, blijkt dat in 
het sample weinig FCC Co aanwezig is. 

Met behulp van externe magneetvelden is het sample verder onderzocht en is gebleken 
dat het vrijwel geheel uit HCP Co bestaat. Het sample bestaat uit verschillende domei
nen. De rand van een domeinwand blijkt, zoals verwacht, een andere resonantiefrequentie 
en veldafhankelijkheid te hebben dan het midden van een domeinwand. Als het externe 
magneetveld een bepaalde sterkte bereikt worden de domeinwanden opgeheven en bestaat 
het sample uit één domein. Dit gebeurt bij een parallel aan het sample aangelegd veld 
bij een andere veldsterkte dan bij een loodrecht aangelegd veld. Het verschil tussen deze 
veldsterkten komt overeen met het vanwege anisotropie verwachte verschil. Uit de metin-
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gen blijkt tevens dat de effectieve waarde van 'Y = (10, 09 ± 0, 03) MHz/T, in tegenstelling 
tot de verwachte 10,25 MHz/T [Gro93]. Ook is een verbreding van het spectrum waar te 
nemen. 

In HCP Co is een elektrisch-veldgradiënt (EVG) aanwezig. Deze is onderzocht door 
delay-scans te doen. In een gebied van 2 à 3 MHz rond de laagste resonantiefrequentie 
van HCP Co blijken spin-echoamplitude modulaties voor te komen. Deze modulaties zijn 
nu voor het eerst waargenomen in gedeponeerde lagen. Om de modulaties te fitten is een 
vergelijking gebruikt die, in tegenstelling tot de theorie, voor hogere harmonischen eigen 
karakteristieke tijden heeft. De gebruikte fitvergelijking bevat ook een extra exponentiële 
term ten opzichte van de theorie. De frequentie van deze modulaties is in de orde van 
0,1 MHz en is afhankelijk van de oriëntatie van het externe magneetveld. De modulatie
frequentie is niet afhankelijk van de NMR frequentie. Het hoekafhankelijke deel van de 
gemeten frequenties liggen tussen de 10% en 25% hoger dan de literatuurwaarden. Het 
verschil met de literatuurwaarden zou veroorzaakt kunnen worden door de dikte van de 
samples en het hierdoor ontstane verschil in strain. Tevens blijkt dat de verbreding van 
het spectrum, gezien bij metingen met extern aangelegd magneetveld, wordt veroorzaakt 
door een EVG. 

Om te kunnen bepalen hoe de spin-rooster relaxatietijd varieert over het NMR spec
trum, en dus over de structuur van het sample, zijn T1-metingen bij verschillende frequen
ties gedaan. De pieken in het NMR spectrum komen, op een verschuiving na, overeen met 
pieken of dalen in het T1 spectrum. De grootte van deze verschuiving ligt in de orde van 
1 MHz, en is niet constant voor de verschillende pieken. Het is niet duidelijk waar deze 
verschuiving vandaan komt. 
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Bijlage A 

Programma beschrijving 

Korte beschrijving van de toegevoegde functies in de verschillende bestanden. Achter elke 
functienaam staan tussen haakjes de regels waarop deze functie in het betreffende bestand 
te vinden is. 

scrptfnc.c 

dimscriptset (22-78): enabled en disabled bepaalde vakken in het 'settings' venster, af
hankelijk van de gekozen scan, door middel van het dimmen van deze vakken. 
seLparameter_name (82-97): geeft de naam van de gekozen scan in het 'settings' ven
ster. 
setparaprop (101-223): geeft grenswaarden en een defaultwaarde voor de te meten para
meter (bv. long delay), afhankelijk van de gekozen scan. 
seLscripLsum (227-251): zet de naam van de gekozen scan bij de samenvatting van het 
script in het hoofdvenster. 
datatoarray (256-310): zet de parameters behorende bij een scan in een rij van een matrix. 
Elke scan die wordt toegevoegd staat in een nieuwe rij. 
arraytodata (314-365): haalt alle parameters uit een rij van een matrix en geeft de 
waarden hiervan aan de variabelen. 
set_ script set_ val (369-420): zet de waarden van de variabelen in het 'settings' venster. 
Deze routine wordt gebruikt bij de edit optie. 
cleararray (424-435): leegt een 50 bij 50 matrix (scans). 
cleararray2 ( 439-450): leegt een 5000 bij 50 matrix (losse metingen). 
outputtofile (454-470): zet data uit een bepaalde rij van een matrix, dus de data van één 
scan, in het bestand 'scripttemp.dat'. Elke rij staat op een nieuwe regel in het bestand. 
inputfromfile (474-495): leest het bestand 'scripttemp.dat' helemaal uit en vult een ma
trix met de gelezen data. Geeft ook het aantal regels, dus het aantal scans, in het bestand. 
copyfile (499-518): kopieert een bestand. 
savescript (522-571): procedure om script op te slaan als '*.dat'. Kopieert 'script
temp.dat' naar '*.dat'. 
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loadscript (575-605): procedure om '*.dat' als script te laden. Kopieert '*.dat' naar 
'scripttemp.dat'. 
copy _array (609-612): kopieert matrix. Deze routine wordt gebruikt bij de sorteer-routine 
quicksort. 
quicksort (616-642): sorteert de rijen van een matrix aan de hand van een bepaalde kolom. 
evaLarray (646-669): werkt frequentie- of magneetveldgebied van scans uit in individuele 
metingen bij een bepaalde frequentie en magneetveldsterkte. De losse metingen komen in 
een nieuwe matrix te staan. 
do_ mul ( 673-682): zorgt ervoor dat quicksort eerst op magneetveld, vervolgens op fre
quentie en als laatste op file-ID sorteert. 
update_ field (686-709): stelt het magneetveld in op de juiste waarde. 
append_ defaults (713-821): zorgt ervoor dat de extensie van een bestand afhankelijk is 
van het soort meting. 

0 

nmru1.c 

nieuw vanaf regel 1762. 
execute_ script (1769-2064): voert het script uit. Maakt gebruik van evaL array, do_ mul 
en quicksort. Hierdoor ontstaan een matrix gevuld met individuele, gesorteerde metin
gen. In een lus worden de rijen van deze matrix één voor één afgegaan. In deze lus zorgt 
regel (1809-1880) voor een correcte opdeling in tijdelijke bestanden. De metingen worden 
uitgevoerd in de regels (1884-2046). Dit deel is deels overgenomen uit het oude programma 
en aangepast aan de scriptmode. Als de lus beëindigd is worden gelijksoortige metingen 
in de regels (2051-2059) bijeengevoegd met behulp van de append_ defaults functie. 
Elk onderdeel van de Graphical User Interface (GUl) heeft een callbackfunctie. Hierin is 
aangegeven welke acties ondernomen worden als het bijbehorende GUl onderdeel op een 
bepaald manier geactiveerd wordt. De callbackfuncies voor het scriptmode-hoofdvenster 
staan in de regels (2068-2226). De callbackfuncies voor het scriptmode-settingsvenster 
staan in de regels (2228-2834). Het grootste deel van deze functies is vrij eenvoudig en 
wordt hier niet verder uitgelegd. Uitzondering hierop vormt de functie CVICALLBACK 
cb_scriptseLok (2230-2265), welke twee mogelijkheden heeft: 'normale' OK, waarbij een 
extra scan in de matrix en in 'scripttemp.dat' wordt gezet, en 'edit-mode' OK, waarbij een 
regel in de matrix wordt vervangen door een gewijzigde scan en 'scripttemp.dat' opnieuw 
wordt aangemaakt. 

nmrexp.c 

Regels (61-73) zijn toegevoegd in verband met de aparte extensies voor verschillende soor
ten metingen. In de regels (105-114) worden de eventuele tijdelijke bestanden van vorige 
metingen gewist. 

30 



Wijzigingen in scan_ output (796-1257): regels (810-869) zijn toegevoegd in verband met 
de gewijzigde extensies. Als een output-bestand al bestaat, zorgen de regels (885-889) er
voor dat er geen header, dit is een kopje met meetinstellingen, meer aan het bestand wordt 
toegevoegd. Regels (1024-1035) zorgen voor een gewijzigde output in de scriptmode. Het 
gebruik van grafieken is voor de scriptmode ook gewijzigd: (1126-1180). In het hoofdven
ster wordt de echointensiteit als functie van de frequentie uitgezet. Individuele metingen 
komen in het venster dat in de normale modus voor RF-power metingen gereserveerd is. 
Wijzigingen in CPMG_output (1279-1318): De regels (1302-1307) zorgen ervoor dat in
dividuele metingen in het venster komen dat in de normale modus voor RF-power metingen 
is gereserveerd. 
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