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Samenvatting. 

In het kader van het onderzoek naar magnetische tunneljuncties (MTJ) is er studie verricht 
naar een tweetal aspecten: interlaagkoppeling tussen twee niet magnetische lagen en de 
invloed van een additionele niet-magnetische tussenlaag (dusting laag) op de 
magnetoweerstand van deze systemen. 
Het onderzoek naar interlaagkoppeling is verricht teneinde dit toe te passen in MTJ. Tijdens 
dit onderzoek zijn er metingen gedaan aan het Co/Ru/Co systeem. Uit de metingen is 
gebleken dat dit systeem een duidelijke antiferromagnetische koppeling laat zien voor Ru 
diktes van 6-10 À. De gevonden koppelingssterktes (0,5 mJoule/m2 bij een Ru dikte 10À) 
komen redelijk overeen met koppelingssterktes zoals gerapporteerd in de literatuur. Het 
Co/Ru/Co systeem met Ru diktes van 6-10 À is toegepast in tunnelstructuren en laat een 
tunnelmagnetoweerstand zien van 17 % bij kamertemperatuur. 
Met Ru als dusting laag is de interface afhankelijkheid van het magnetoweerstand effect 
onderzocht in Co/Ru/Co/ A}z03/Co juncties. Bij de toevoeging van Ru als dusting laag (0-5À) 
aan het grensvlak tussen de onderliggende Co en A}z03 blijkt dat het 
magnetoweerstandseffect sterk af te nemen als functie van de dusting laag dikte. Bij ongeveer 
2,5 À wordt het magnetoweerstandseffect zelfs negatief, hetgeen eerder bij Au als dusting 
laag is gerapporteerd. Het magnetoweerstandseffect neemt ook af bij het toevoegen van 
dusting lagen van Cr, Cu en Au, maar voor Ru is de afname het sterkst. Uit de metingen komt 
voornamelijk naar voren dat het magnetoweerstandseffect een sterke grenslaag 
afhankelijkheid heeft. 
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2 Inleiding. 

Het fenomeen tunnelen is bijna net zo oud als de kwantum mechanica. 

x 

Figuur 2.1 Schematische weergave golffunctie bij tunnelen door potentiaalberg. 

In figuur (2.1) staat schematisch weergegeven hoe tunnelen werkt. Er zijn twee energie 
niveaus aan weerszijde van de potentiaal berg. Over deze potentiaalberg met hoogte Eg staat 
een spanning V. Door deze spanning V zijn de Fermi energie niveaus aan weerszijde van de 
potentiaal ten opzichte van elkaar verschoven. De oplossingen van de Schrödinger 
vergelijking (golffunctie) zijn voor de potentiaal oscillerend en de amplitude hangt af van de 
energie van het elektron. Uit figuur (2.1) is ook goed te zien dat de golffunctie exponentieel 
afvalt in een potentiaalberg. In tegenstelling tot het klassieke geval is de kans dat het deeltje 
door de barrière heen gaat niet nul in het kwantummechanische geval. Na de barrière is de 
amplitude van golffunctie wel afgenomen, maar heeft nog steeds een eindige waarde. In deze 
beschouwingen is gebruik gemaakt van de statistische interpretatie van de golffunctie, de 
golffunctie is een waarschijnlijkheidsfunctie geworden. 
In 1975 werd door Julière de eerste experimenten gedaan die een spingepolariseerde stroom 
lieten zien, Julière stelde een model voor dit nieuwe verschijnsel op. Toch duurde het tot 1995 
voordat men consistente resultaten bij kamertemperatuur behaalde. Het gebied is de laatste 
tijd erg in ontwikkeling en er zijn al reeds veel wetenschappelijke publicaties over 
verschenen. 

2.1 Spin gepolariseerd tunnelen. 

Spin gepolariseerd tunnelen (SPT) is in 1970 ontdekt door Tedrow & Meservey. Dit was het 
begin van een heel nieuw veld van wetenschappelijk onderzoek. Deze SPT techniek maakt het 
mogelijk om met supergeleiders onderzoek te doen naar spin afhankelijke verschijnselen van 
de Density Of States (DOS) van een supergeleider, magnetische materialen en magnetische 
halfgeleiders. 
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Figuur 2.2a) Density of states supergeleider, b) Geïntegreerde geleiding voor elk 
spinkanaal, c) Totale geleiding (vloeiende lijn) en geleiding per spinkanaal (onderbroken 

lijn). 

Zoals te zien is in figuur (2.2a) vertoont de toestandsdichtheid (Density Of States) in een 
supergeleider een discontinuïteit. Bij bepaalde energieën is de toestandsdichtheid van de 
elektronen nul. Deze discontinuïteit vindt zijn oorsprong in de Zeemansplitsing van de 
energieniveaus van de supergeleider. Van deze discontinuïteit, en het feit dat de verdeling 
gepiekt is, kan men handig gebruik maken. De integrale geleiding van de spinkanalen bij een 
fermmagneet is geschetst in figuur (2.2b ). Als men dan de spanning over de isolator gaat 
variëren schuift men als het ware figuur (2.2a) en (2.2b) over elkaar. In figuur (2.2c) neemt 
men de convolutie van deze twee grafieken. Uit figuur (2.2c) is dan met behulp van formule 
( 1.1) de polarisatie te halen. 

p = 2a _ 1 = (a 4 - a 2) - (a 1 -a 3) 2.1 
(CY4 -CY2)+(CYI -CY3) 

waarin a = nî /(nî + n .J,), met nî de DOS van de spin-up elektronen en n .J, de DOS van de 

spin-down elektronen. Voor een metaal als kobalt kom je dan uit op een polarisatie van 42% 
(2). 

2.2 Het Tunnel Magneto Weerstand effect. 

Het TMR effect doet zich voor in een systeem met twee ferromagnetische lagen met daar 
tussen in een isolerende laag. Het blijkt dat de weerstand van dit trilaag systeem sterk 
afhankelijk is van de magnetische oriëntatie van de twee ferromagnetische lagen. Voor het 
begrip van TMR blijkt de polarisatie erg belangrijk te zijn. 
De theorie achter dit TMR effect is nog niet helemaal begrepen. In het theoretische gedeelte 
van dit verslag zal zullen enkele theoretische modellen voor het beschrijven van het TMR 
effect behandeld worden. 
De verwachting is dat met het TMR effect uiteindelijk geheugens en leeskoppen voor harde 
schijven te maken zijn. Het toepassen van het TMR effect in computergeheugens heeft onder 
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andere als voordeel dat deze geheugens statisch zullen zijn. Er hoeft geen spanning op het 
geheugen element te staan om de informatie te laten behouden. 
In de beschouwingen over TMR blijkt het wel essentieel te zijn dat de spin behouden blijft als 
het elektron door de barrière tunnelt, ook blijkt de barrièrehoogte en gladheid een grote rol te 
spelen. 
In dit verslag is onderzoek gedaan naar tunnelstructuren die verontreinigd waren met een 
dunne tussen laag (dusting laag). Door P. LeClair is al onderzoek gedaan met Cr als dusting 
laag. Uit deze metingen bleek dat Cr de magneto weerstand sterk beïnvloed (bij 6À Cr is het 
TMR effect verdwenen). Dit gaf de indruk dat het TMR effect erg interface gevoelig is. Voor 
dit verslag is Ru als tussenlaag gekozen omdat dit metaal de grootste verstrooiings werkzame 
doorsnede en de grootste spin asymmetrie heeft. 
Normaal werd met behulp van exchange biasing een antiparallelle situatie in een 
tunnelstructuur bereikt. In dit verslag zal onderzoek gedaan worden om deze antiparallelle 
situatie met behulp van interlaagkoppeling te realiseren. 
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3 Theorie. 

In dit verslag zullen metingen gedaan worden aan tunnelstructuren. Om dit verschijnsel beter 
te kunnen begrijpen zal er allereerst een theoretische inleiding over tunnelen gegeven worden. 
Er is nog geen volledig theorie over het TMR effect beschikbaar. Daarom is er hier voor 
gekozen om allereerst het meest eenvoudige model voor TMR te behandelen namelijk dat van 
Julière. Daarna zullen enkele recentere theorieën volgen. Er zal ook aandacht besteed worden 
aan de bias afhankelijkheid van het TMR. Deze bias afhankelijkheid is niet met het model van 
Julière te voorspellen en geeft ook een goed inzicht in tegenwoordige theoretische modellen. 
Ook zal er wat theoretische achtergrond gegeven worden voor het effect van een niet 
magnetische tussenlaag tussen de FM en de isolator, hetgeen een belangrijk onderdeel vormt 
in dit verslag. 
Omdat er in dit verslag onderzoek is gedaan naar het toepassen van interlaagkoppeling in een 
tunnel structuur zal er ook een theoretische uitleg over het verschijnsel interlaagkoppeling 
gegeven worden. 

3.1 TMR 

Het allereerste model voor TMR is opgesteld door Julière. 
Beschouw allereerst een systeem van twee niet magnetische lagen gescheiden door een 
isolerende laag. Zonder een opgelegde spanning zal het Fermi niveau van deze twee 
elektrodes gelijk zijn. Er zal dan ook geen stroom gaan lopen. Als men nu een spanning V 
over de isolator aanlegt, worden de Fermi-niveaus opgeschoven. Deze spanning zorgt ervoor 
dat er een energie verschil van eV tussen de twee Fermi-niveaus. Met de klassieke tunnel 
theorie volgt er dan het verband tussen V en I zoals gegeven in formule (3.1). 

l(E, V) oe ltCEf D1 (E- eV)Dr (E)[f(E- eV)- F(E)] 3.1 

met D1(E) en Dr(E) de dichtheden van de spintoestanden zijn van de linker en de rechter 
elektrode, t(E) de spin verstrooiings matrix en f(E) de Fermi functie. Als formule (3.1) naar de 
energie integreert verkrijgt men formule (3.2). 

= 

l(v) oe ltl 2 J D 1 (E- eV)DR (E)[f(E -ev)- f(E)]dE 
3.2 

Als in formule (3.2) de limiet V --70 bekeken wordt en vervolgens gedeeld wordt door eV dan 
verkrijgt men formule (3.3). 

3.3 

Hieraan is duidelijk te zien dat de stroom in de limiet V --7 0 zich ohmisch gedraagt en de 
stroom dus evenredig is met de DOS aan weerszijde van de isolator. Wel moet in acht worden 
genomen dat de tunnelstroom afhangt van de barrière dikte d en van de potentiaal hoogte </J 

volgens exp( -d</J 2 ) , maar deze term is hetzelfde voor de twee spin kanalen. 
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Doordat Julière de aanname maakte dat de spin van een elektron behouden bleef als deze door 
een potentiaalberg tunnelde, volgt direct uit formule (3.3) de volgende uitdrukking voor de 
geleiding in de antiparallelle en parallelle situatie: 

Gap oe Drî(Ef)DI!(Ef)+DlÎ(Ef)Dr!(Ef) 

Gr oe Drî(Ef)Drî(Ef)+Dr!(Ef)DI!(Ef) 

Hiermee kan het volgende ratio geïntroduceerd worden: 

G -G 
TMR= ap r 

Gp 

3.4 

3.5 

3.6 

Opgemerkt dient te worden dat in de literatuur soms andere definities gebruikt worden. 
Deze TMR waarde is ook uit te drukken in de in de inleiding genoemde polarisaties: 

3.7 

In formule (3.7) is PL de polarisatie van de onderste elektrode en PR de polarisatie van de 
bovenste elektrode. 
Dit was het eerste eenvoudige model voor TMR. Een uitbreiding van dit model is om het 
tunnelsysteem als een kwantummechanisch systeem te behandelen. Wanneer de barrière 
echter heel dun is overlappen de golffuncties van de elektrodes elkaar en is het nodig dat de 
golffuncties continu zijn over de hele junctie. 
Dit werd wel ingezien door Slonczewski (4) die door het systeem te behandelen als één 
kwantum systeem afleidde dat de polarisatie van de tunnelende elektronen afhangt van de 
barrière hoogte. In zijn berekeningen hangt de polarisatie dus af van de barrière hoogte V b 

door een imaginair golfgetal in de barrière (de energie van het elektron is negatief in de 

barrière) gedefinieerd door: hl( = (2m(Vh - E 
1 

))
112

• 

2n 
De polarisatie wordt dan geschreven als: 

3.8 

met k î de fermi vector in de spin-up toestand en k î de fermivector in de spin-down band. Met 
het gegeven dat de fermivectoren evenredig zijn met de DOS (dit geld voor parabolische 
banden) is de polarisatie verkregen. In formule (3.8) is te zien dat de polarisatie buiten de 

(1(2-kîk!) 
normale uitdrukking nog een factor A= î ! bevat. In deze factor zit de 

(1( 2 + k k ) 

afhankelijkheid voor de barrière hoogte. 

3.1.1 Bias afhankelijkheid van TMR. 

In de meeste theorieën over TMR wordt de tunnelstructuur behandeld als een lineair element. 
Uit de experimenten blijkt dat dit niet het geval is. In dit stuk theorie zal een beschouwing 
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worden gegeven over de invloed van een spanning over de tunnelstructuur op het TMR ratio. 
In de formule (3.7) is het TMR effect helemaal niet afhankelijk van de aangelegde bias. Met 
een parabolisch banden model kon je een afname van het TMR effect voorspellen doordat de 
bias de band van de elektrode naar een hogere DOS verschuift. Dit effect zorgt er dus voor dat 
het TMR effect afneemt met toenemende bias, maar de gemeten afname was veel groter dan 
het model voorspelde. 
A.H. Davis (7) heeft een theoretisch model opgesteld dat de bias afhankelijkheid van het 
TMR effect beschrijft. Dit model gebruikt informatie die gehaald is uit bandstructuur 
berekeningen en realistische barrière diktes/hoogtes. Van deze parameters wordt allemaal 
onderzocht hoe ze afhangen van de bias. Voor een verdere uitleg wordt verwezen naar (7). 
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Figuur 3.1 Vergelijking theorie (7) met gemeten bias afhankelijkheid TMR. 

Een andere verklaring is dat de verlaging komt door magnon excitaties bij het interface tussen 
de ferromagneet en de isolerende laag. In dit artikel wordt door Zhang en Levy (6) de I-V 
karakteristiek beschreven tot 200 mV. 

120 AP 120 - (b) 
-- -Exp't 

-::;- -Theory 
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·~ 80 80 ~ "' ~ 

T=4.2K T=210K 

-200 -100 0 100 200 -200 -100 0 100 200 

Vollage (mV) Vollage (mV) 

Figuur 3.2 Experimenteel TMR vergeleken met theoretische waarde (Zhang en Levy 6). 
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Zhang en Levy (6) stellen voor dat de tunnelende elektronen boven het fermi niveau collectief 
magnons exciteren op het interface tussen de magnetische laag en de isolator. In figuur (3.2) 
is te zien hoe de theoretische voorspellingen overeenkomen met de metingen 

3.1.2 Invloed van een niet magnetische laag tussen eenferromagnetische laag 
en de isolator. 

Volgens het model van Julière zou in het geval van een niet magnetische laag tussen de 
ferromagnetische laag en de isolator er geen TMR effect zijn. Dit komt omdat een niet 
magnetische laag in principe geen polarisatie heeft en daarom zou het TMR effect dus niet 
aanwezig zijn. Maar uit de experimenten blijkt dat het TMR effect wel aanwezig blijft als er 
dunne lagen niet magnetisch materiaal tussen de fermmagneet en de isolator gedaan worden 
(zie bijvoorbeeld LeClair et al (8)). 
De invloed van deze lagen tussen de eigenlijke tunnelstructuren 
(Ferromagneet/Isolator/Ferromagneet) is nog niet goed begrepen. In deze paragraaf zullen 
enkele van de voorgestelde theorieën die de afgelopen jaren gepubliceerd zijn behandeld 
worden. 
Zhang en Levy (9) stellen dat de verklaring van de afname van het TMR effect door een niet 
magnetische laag de volgende oorzaken kan hebben: 
1) Het verdwijnen van de spinafhankelijke verstrooiing aan het interface tussen de 

elektrode en de isolator. 
2) De variaties in de dikte van de tussengevoegde laag breekt de coherentie tussen de 

tunnelende elektronen. Dit zou een verklaring kunnen zijn tussen de verschillen die 
gevonden worden tussen tunnelstructuren die gesputterd zijn en samples die gemaakt 
zijn met behulp van verdamping. 

Als in deze theorie de invloed van een tussenlaag op de biasafhankelijkheid van het TMR 
nagegaan worden, blijkt dat de tussenlaag er voor zorgt dat de biasafhankelijkheid toeneemt. 
Een volgende theorie die geopperd werd was die van Matbon en U merski (1 0), hieronder 
volgt een schets van deze theorie. 
Matbon en Umerski gebruiken in dit artikel de zogenaamde real space Kubo formule. Deze 
formule gebruiken ze om de invloed te berekenen van een Cu laag tussen een cobalt laag en 
een vacuüm. Dit wordt gedaan omdat ze dan de Kubo formule zonder verdere aanname voor 
een realistische bandenstructuur kan worden toegepast. 

Co 

t 
~ 

Cu 

-E--- N -___,~ 

Co 

Figuur 3.3 Systeem gebruikt in (10) 
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Figuur 3.4 Theoretische TMR als functie van de Cu dikte (Mathon et al (10)) 

Zoals uit figuur (3.4) blijkt voorspelt deze theorie dat het TMR effect af zal nemen met de Cu 
laag dikte. Het TMR ratio zou zelfs negatief kunnen worden volgens deze grafiek, maar tot op 
heden is dit nog niet gezien in de experimenten met Cu tussenlagen. Een negatief TMR effect 
is wel waargenomen met goud als tussenlaag (Moodera et al (11)). 
De fysische achtergrond voor het verschijnsel dat het TMR niet verdwijnt met koper als 
tussenlaag is de volgende: een koper laag gedraagt zich als een spin filter. Omdat de Fermi 
oppervlakken van de majority-spin elektronen van Cu en Co bijna gelijk zijn kunnen die 
makkelijk de interface tussen het koper en de kobalt overbruggen en meedoen aan het 
tunnelen. 

Energie 

Fermmagneet 

Isolator 

Niet magnetisch 
metaal 

Fermmagneet 

Figuur 3.5 Eenvoudige weergave banden structuur QWS systeem. 

In figuur (3.5) is aangeven hoe de Fermi-energieën op elkaar aansluiten en hierdoor ontstaat 
er een quanturn well state (QWS) tussen de isolator en de elektrode (11). Omdat deze QWS 
zich in het Cu bevinden dragen zij niet bij tot het transport van lading voor spin-down 
elektronen. Dit zorgt er dus voor dat er wel polarisatie is en dat er dus ook een TMR effect 
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gemeten wordt. Door QWS krijg je spinafhankelijke doorlating van de elektronen. Dit 
verschijnsel is geheel analoog aan de Fabry Perot inferometer uit de optica. Dit geval is in 
principe niet veel anders, er zijn hier twee verschillen golflengtes (spin-up en down) die beide 
bij verschillende diktes t een maximum of minimum hebben. Hierdoor ontstaat er een patroon 
zoals in figuur (3.6) met afwisselend positieve en negatieve TMR. 
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Figuur 3.6 Theoretische TMR waarde berekent met theorie uit Moodera et al (11). 

De verklaring dat de formule van Julière in dit geval een TMR van 0 zou voorspellen terwijl 
deze theorie wel een TMR waarde voorspelt is de volgende: de DOS van de down-spin 
elektronen en de DOS van de spin-up elektronen is gelijk. Maar de DOS van de down-spin 
elektronen is een superpositie van de QWS en de tunnelende elektronen. Er is dus wel een 
polarisatie in de tunnelende elektronen. 

3.2 Interlaagkoppeling. 

In 1986 werd er voor het eerst een antiferromagnetische koppeling waargenomen tussen twee 
ferromagnetische lagen gescheiden door een niet magnetische tussenlaag. 
De volgende beschouwing is gebaseerd op Bloemen ( 12) waarin een goede beschrijving 
wordt gegeven over interlaag koppeling. 
Magnetische lagen hebben een magnetische dipool interactie met elkaar. De ene magnetische 
laag veroorzaakt een magnetisch veld die een torsie uit oefent op de magnetische dipolen van 
een andere laag. Deze interactie ziet er voor twee magnetische dipolen in formule vorm zo uit: 

3.9 

met J.lo de magnetische permitiviteit, ml en m2 de magnetisatie van laag 1 en 2 en r de 

afstandsvector. 
Deze interactie is niet periodiek, hij valt af met de derde macht van de afstand. 
Omdat uit experimenten bleek dat de interlaag koppeling een oscillerend verband als functie 
van de tussenlaagdikte vertoonde kon dit niet verklaard worden met de magnetische dipool 
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interactie. De meest gebruikte theorie om interlaag koppeling te beschrijven is het RKKY ( 
Ruderman-Kittel-kasuya-Yosida) model. Een diepe beschrijving van deze theorie zou te ver 
voeren voor dit verslag, hiervoor wordt verwezen naar (Bloemen (12), Heinrich (13)). Het 
mechanisme waar deze theorie op gebaseerd is, is als volgt. Als er een vreemd atoom in een 
bv een Cobalt rooster wordt geïntroduceerd, ervaren de Co atomen een andere potentiaal bij 
dat vreemd atoom. Uit de kwantum mechanica is bekent dat vlakke golven een fase 
verandering ondergaan als ze verstrooien aan een potentiaal verschil. Het potentiaal verschil is 
verschillend voor spin-up en spin-down elektronen. Dit komt omdat Co een ferro magnetisch 
materiaal is, met als gevolg dat er oscillatorisch in de spindichtheid komen. Hierdoor kan een 
2de naburig Co atoom zich ferromagnetisch of antiferromagnetisch richten afhankelijk van de 
afstand. 
De periodes van deze oscilaties zijn veel kleiner dan de roosterafstanden van de niet 
magnetische tussenlagen. Daardoor krijgt men te maken met het verschijnsel aliasing, dit 
houdt in dat men de periode van een periodieke beweging niet kan bepalen als men minder 
dan 2 meetpunten per periode meet. In figuur (3.6) is een duidelijk het verschijnsel aliasing 
weergeven. 

3.2.1 Magnetisatie curves met interlaagkoppeling. 

In dit verslag zal het verschijnsel interlaagkoppeling vooral bestudeerd worden met behulp 
van magnetisatie curves. 
Uit het vorige stukje theorie blijkt dat er een extra energie term bij komt in de 
energiehuishouding van een systeem van twee ferromagnetische lagen. De volledige energie 
uitdrukking wordt dan de volgende: 

3.10 

met t de dikte van de twee identieke magnetische lagen welke gekoppeld zijn met een 
koppelingssterkte J, met 81 ,82 respectievelijk de hoek die laag 1 en 2 met het vlak maken en 

Ms de verzadigings magnetisatie. Voor twee antiferromagnetisch gekoppelde 
ferromagnetische lagen volgt dan een magnetisatie curve als in figuur (3.7). 
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Figuur 3. 7 Theoretische magnetisatie curve voor twee 40 a Co met een koppelingssterkte 
van -0.4mJ. 

In figuur (3.7) is te zien dat het systeem van de antiferromagnetisch gekoppelde Co lagen een 
constante magnetisatie hebben voor magneetvelden groter dan 150 kNm. Dit betekent dat de 
twee Co lagen dan allebei parallel aan het externe magneetveld zijn gericht. Van -110 kNm 
tot 110 kNm zijn de twee lagen ten opzichte van elkaar aan het roteren. 
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Figuur 3.8 theoretische magnetisatie voor een Co laag van 40 Á en 80 Á met een 
koppelings energie van -0.4 mJ 

Figuur (3.8) is de theoretische genormaliseerde magnetisatie voor twee antiferromagnetische 
gekoppelde Co lagen met verschillende laagdiktes. Ook hier is bij magneetvelden groter dan 
100 kNm te zien dat er een magnetisatie gemeten wordt van 120 À Co. Bij magneetvelden 
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lager dan I 00 kAlm beginnen eerst de twee lagen ten opzichte van elkaar te draaien. Bij 0-30 
kAlm doet er zich nu een nieuwe situatie voor. In deze situatie is de magnetisatie van de 
dikste laag naar het magneetveld gericht en de dunne laag Co is antiparallel aan het 
magneetveld gericht. Het is in het gebied van 0-30 kAlm energetisch voordeliger voor de 2 
Co lagen om antiparallel ten opzichte van elkaar te gaan staan. 
Uit deze figuur zijn twee omslag velden te halen namelijk H1 en Hz. Voor deze twee 
omslagvelden is het volgende verband af te leiden: 

I 1 
J1 0H 1 = -21(--- ) 

tiM.d t2Ms2 3.11 

1 1 
Jl0 H 2 =-21(--+ ) 3.12 

tiM.d t2Ms2 
Met t1, tz de dikte van respectievelijk de eerste en de tweede magnetische laag. En M51 , Msz de 
verzadigings magnetisatie van de eerste respectievelijk de twee laag. Aan deze formules is te 
zien dat met het variëren van de laagdiktes de omslagvelden van het systeem te veranderen 
zijn. Aan formule (3.11) en (3.12) is te zien dat de koppelingssterkte uit zowel H 1 als Hz te 
bepalen is. 
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4 Experimentele opstelling. 

4.1 Magneto Optical Kerr Effect (MOKE). 

In 1877 ontdekte de Schotse natuurkundige John Kerr dat de polarisatie van licht verandert 
kon worden door reflectie aan het oppervlak van een magnetisch materiaal. Dit verschijnsel 
uit zich in twee manieren: Kerr rotatie en Kerr ellipticiteit. 
Normaallineair gepolariseerd licht bestaat uit een superpositie van twee circulair 
gepolariseerde componenten met een gelijke amplitude en een tegengestelde richting. Een 
relatieve verandering van de fases zal dan resulteren in een rotatie ten opzichte van de 
oorspronkelijke positie. Het licht zal dan nog wellineair gepolariseerd zijn. Een relatieve 
verandering van de amplitudes zal resulteren in een elliptische polarisatie. 
Voor de Kerr elipticiteit wordt in (14) het volgende verband afgeleid: 

4.1 

met n2=n_n+ en k2=k_k+ en met k_ en k+ de uitdovingcoëfficiënten van links en rechtsom 
gepolariseerd licht en met n_ en n+ de complexe brekingsindexen van links en rechtsom 
gepolariseerd licht. Wanneer deze verschillend zijn is er sprake van optische anistropie. Als ze 
gelijk zijn is er ook geen Kerr effect. 
Voor de Kerr rotatie is het volgende verband op te schrijven: 

4.2 

in deze formule zijn Eu en E x_r componenten van de magnetische permitiviteitstensor. Uit 

deze formule kun je zien dat als E xy =0 dat er dan dus geen kerr effect is. Uit ( 14) volgt dat 

E x_r een lineaire functie van de magnetisatie is. Kortom de kerr rotatie is een maat voor de 

magnetisatie. Voor een meer diepgaande behandeling wordt verwezen naar (McGee (14)). 
De kerr rotatie kan op drie verschillende manieren gemeten worden, polair, longtitudinaal en 
transversaal. De drie manieren staan in figuur ( 4.1) schematisch weergegeven. 
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Polair Longtitudinaal Transversaal 

Figuur 4.1 kerr geometrieen 

Omdat bij de samples beschreven in dit verslag de magnetisatie component die in het vlak ligt 
van belang was, is gebruikt gemaakt van de longtitudinale meettechniek. 

4.1.1 MOKE opstelling. 
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Figuur 4.2 Schematische weergave van de moke opstelling. 

In figuur (4.2) is schematisch de MOKE opstelling weergegeven. Licht uit een Helium-Neon 
laser wordt eerst lineair gepolariseerd en daarna door de PEM gestuurd. Deze moduleert het 
licht zodat het met de lock-in techniek geanalyseerd kan worden. Dit gemoduleerd licht wordt 
op de sample gefocust door een set van twee lenzen zodat de grootte van de laser spot op de 
sample veranderd kan worden. Dit is nodig omdat er in deze opstelling meestal samples 
gemeten worden waar de magnetisatie van de plaats kan afhangen. (zie paragraaf 4.4) Het 
gereflecteerde signaal word weer door een polarisator geleid om de kerr rotatie of elipticiteit 
op een zo nauwkeurig mogelijk schaal te meten. Voor beide meetmethodes is een Lock-in 
amplifier aanwezig. Het is niet mogelijk om kerr rotatie en elepticiteit tegelijkertijd te 
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bepalen. De lens achter de polarisator is nodig om de bundel in de detector te focusseren. De 
metingen worden allemaal volautomatisch gedaan met een computer die verbonden is aan een 
phyDAS systeem. 
Met de mike controller is het mogelijk het sample horizontaal en verticaal te bewegen. 
Hierdoor kan men met deze opstelling verschillende plaatsen op het sample magnetische 
karakteriseren zonder dat de opstelling aangepast dient te worden. Voor een uitgebreide 
beschrijving wordt verwezen naar McGree (14). 

4.2 Magneto weerstand metingen. 

Voor de karakterisatie van de magnetische structuren is gebruikt gemaakt van een door de 
vakgroep zelf gebouwde opstelling waarmee zowel met AC als DC metingen de weerstand te 
bepalen is. 
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Figuur 4.3 Schematische weergave magneto weerstand opstelling. 

In figuur (4.3) staat een schematische weergave van de opstelling. De hele opstelling wordt 
bestuurd met een PC met een in Labwindows geschreven besturingsprogramma. In deze PC 
zit een Data Acquisitie kaart (DAQ) die de aansturing van de verschillende apparaten 
verzorgt. Voor het meten van de AC weerstand is er een Lock-in Amlifier in deze opstelling 
gebruikt. Deze zorgt er voor dat het meetsignaal gemoduleerd wordt en meet de AC 
weerstand. Deze Lock-in wordt serieel aangestuurd via de PC. Met deze opstelling kan de 
stroom die door het sample gestuurd wordt geregeld worden. 
In deze opstelling is ook nog een temperatuur controleer eenheid opgenomen, deze regelt de 
temperatuur waarbij de sample gemeten wordt. Ook is er bij deze opstelling de mogelijk om 
de temperatuur te regelen. Middels de programmatuur is de temperatuur in te stellen die dan 
middels helium invoer en een heater door de temperatuurcontroller wordt ingesteld (bereik 5-
400 K). 
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Figuur 4.4 Schematische weergave van de tunnelstructuur. 

Voor de meting van de tunneljunctie wordt er een vierpunts meting uitgevoerd (zie figuur 
(4.4) en (4.5)). Door twee contact punten wordt de stroom door de tunnelstructuur gestuurd en 
over twee contacten wordt de spanning gemeten. 

a I .. 
Weerstand • I 

Voltmeter • Weerstand 

V V 

I Î Junctie I 

I 
1 .. Weerstand Weerstand .. ., 1 Stroombron 1 ., 

Figuur 4.5 Schematische weergave vierpunts meting. 

In figuur (4.5) staan de contactpunten zoals in figuur (4.4). De weerstanden in figuur (4.5) zijn 
de weerstanden van de contacten en de leads naar de junctie. Deze weerstanden zijn niet te 
verwaarlozen omdat de gedeponeerde lagen zo dun zijn dat de weerstand van de orde van 
enkele honderden Ohms is. Omdat er gewerkt wordt met een stroombron en er door de 
voltmeter geen stroom loopt, wordt er dus de daadwerkelijke spanning die over de 
tunnelstructuur staat gemeten. De stroombron wordt apart aangestuurd omdat er zowel wissel 
als gelijkstroom gebruikt kan worden. Ook bestaat er door deze constructie de mogelijkheid 
om op een gelijkstroom een periodieke excitatie aan te brengen. Hierover volgt zodadelijk 
meer. 
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~------------------------

Het magneetveld in deze opstelling wordt dmv de programmatuur aangestuurd. Het werkelijk 
aanwezige magneetveld wordt bepaald met een geijkt hallplaatje. 

4.2.1 Meting van weerstand als functie van het magneetveld. 

Bij een magneto weerstand meting wordt de weerstand als functie van het magneetveld 
gemeten. Via het programma wordt er dan een magneetveld bereik (0-1 Tesla) ingegeven en 
een bepaalde stroom die door de junctie gestuurd zal worden. Elke junctie kan in principe een 
andere weerstand hebben. Daarom wordt de stroom (DC of AC) zo gekozen dat er met een 
zo'n groot mogelijke resolutie gemeten kan worden. Voor de DC metingen betekent dit dat de 
stroom zo ingesteld wordt dat deze een DC spanning levert van ongeveer 2 mV. Voor AC 
metingen betekent dit ook dat er ook gekozen werd voor een stroom waar de spanning 
ongeveer 2 m V bedroeg, dit omdat de signaal/ruis verhouding bij lagere spanningen te hoog 
IS. 
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Figuur 4.6 Voorbeeld van een B-R meting 

In figuur (4.7) is een voorbeeld te zien van een magneto weerstand meting. Voor de uitleg van 
dit soort metingen wordt verwezen naar de resultaten. 

4.2.2 I- V metingen. 

Bij deze metingen wordt een I-V karakteristiek bepaald van een tunneljunctie. Daarbij wordt 
ook nog dmv een AC excitatie op de DC stroom de dV/di als functie van de aangelegde 
spanning bepaald. 

4.3 

Alvorens dat deze meting wordt uitgevoerd wordt eerst bepaald bij welke stroom de spanning 
over de junctie ongeveer 0,4 Volt is. Uit de experimenten is gebleken dat de junctie bij deze 
spanningen niet vernietigd wordt. 
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4.3 Röntgenstralendiffractie (XRD ). 

In 1895 werden röntgenstralen ontdekt door Röntgen. Dit bleken elektromagnetische golven 
te zijn met een golflengtes rond de 1 o-Io meter. In 1913 kwam V on Laueer achter dat je deze 
zogenaamde X-stralen kon gebruiken voor diffractie proeven aan kristallen. De afstanden 
tussen atomen in een kristal rooster zijn namelijk van dezelfde orde van grootte als de 
golflengte van X-stralen. 
Omdat X-stralen golven zijn vertonen ze interferentie verschijnselen, zodat de wet van Bragg 
gebruikt kan worden: 

nÀ = 2d sine 4.4 

met À de golflengte van de gebruikte X-straling en met d de roosterafstand. 
De hier in dit verslag gebruikte opstelling is de Philips PW 1830 diffractometer, hierin 
worden X -stralen gebruikt van een Cu bron (À= 1.5405 nm). 
De gebruikte detectie methode is de zogenaamde e - 28 methode. 

Preparaat 

Figuur 4.7 Schematische weergave meetmethode. 

In figuur ( 4.8) is te zien dat de röntgenstralen uit de bron komen en daarna via het preparaat 
reflecteren naar de detector. Hierbij wordt de hoek van inval op het preparaat 8 gevarieerd en 
zo ook de hoek die de detector met de invallende straal maakt met 28, zo blijft steeds de hoek 
van inval gelijk aan de hoek van uitval. 

Als men met deze opstelling bij hogere hoeken ( e > 10° ) gaat meten komt men in het Bragg 
regime waar de kristal structuur te bepalen is. Met behulp van tabellen is dan te controleren 
welke kristal oriëntatie de gegroeide laag heeft. Voor een meer uitgebreide behandeling van 
X-ray diffractie wordt verwezen naar (Jenkins et al 15). 
Met deze opstelling is het ook mogelijk om de laagdikte te bepalen van een dunne laag op een 
bepaald substraat. Dit werkt in principe precies hetzelfde als het bepalen van de kristal 
structuur, maar er zijn ook enkele verschillen. De röntgen bundel wordt namelijk onder een 
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heel kleine hoek ingestraald. Omdat er een verschil is tussen de brekingsindexen van de twee 
lagen (substraat en opgebrachte laag) vindt aan dit interface meervoudige reflectie plaats. Met 
deze reflectie is dan ook een interferentie patroon te vormen, waarmee schattingen gemaakt 
kunnen worden over de laagdikte en de eventuele ruwheid van de laag. 
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Figuur 4.8 Interferentie patroon van 900" gesputterd Ru. 

In figuur (4.9) is het spectrum te zien van een sample gemaakt teneinde de sputtersnelheid van 
het Ru target te bepalen. 
Met behulp van het simulatie programma GIXA kan de laagdikte bepaald worden. 
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4.4 Sputteren. 

De dunne lagen die in dit verslag besproken worden gemaakt door middel van magnetron
sputteren in een Lesker UHV sputterdepositie systeem (Caruso ). In dit systeem zijn de te 
sputteren metalen als targets van zeer hoge zuiverheid aanwezig. 

DC 
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Figuur 4.9 Schematische weergave sputtersysteem. 

Het sputterdepositie systeem bestaat uit 6 substraathouders/maskerhouders en 6 targethouders. 
Hiermee kunnen verschillende lagenstructuren gemaakt worden. 
Deze maskers en substraten zitten allen op een draaitafel zodat op elk substraat in principe elk 
targetmateriaal gesputterd kan worden. 
Voor het sputteren wordt het systeem eerst afgepompt tot een druk van rond de 9·1 o·8 mbar. 
Daarna wordt er argongas ingelaten (PAr=7·1o·3 pa). Door nu een spanning op het target te 
zetten ontstaat er een plasma bij het target dat door de magneten boven het target een lokaal 
karakter heeft. Doordat er nu positieve Ar atomen tegen het target aan botsen worden er 
metaalatomen uit het target vrij gemaakt die op het substraat terechtkomen. 
Alvorens het deponeren kan beginnen moet een target eerst schoongesputterd worden om 
eventuele verontreinigingen te verwijderen. Door middel van de schutter wordt er voor 
gezorgd dat er gesputterd kan worden zonder dat er atomen op het substraat komen. 
Voor het bepalen van de sputtersnelheid wordt er een bepaalde tijd (bv 10 min) met een 
bepaald vermogen plasma een laag gedeponeerd. Daarna wordt met X-ray diffractie de dikte 
van deze laag bepaald en is dus de sputtersnelheid bekend. 
Twee maskers die belangrijk zijn voor het maken van de samples in dit verslag zijn de 
volgende: het wedge masker en het junctie masker. Deze zullen even kort toegelicht worden. 
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Figuur 4.10 Schematische weergave werking wedge masker. 

In figuur ( 4.11) is duidelijk de werking van het wedge masker te zien. Dit masker wordt 
tijdens het sputteren met een constante snelheid van een gewenste begin positie naar een 
eindpositie bewogen. Hierdoor verkrijgt men een wigvormige laag. 
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Figuur 4.11 Schematische weergave junctie masker. 
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In figuur (4.12) staat de schematische weergave van hetjunctie masker. Nadat de onderste 
lagen (zwart) gedeponeerd zijn, wordt de barrière zonder dit masker gemaakt. Hierna zet men 
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weer het junctie masker op het substraat alleen nu 90° geroteerd. Nu worden de bovenste 
lagen (grijs) gedeponeerd. Hierdoor ontstaat de uiteindelijke tunnelstructuur. 
Voor een meer uitgebreide behandeling van het sputteren wordt verwezen naar Chapman ( 16). 
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5 Resultaten en discussie. 

Allereerst zullen de experimenten voor het bestuderen van de interlaagkoppeling beschreven 
worden. Daarna zullen de experimenten aan tunnelsystemen met een niet magnetische 
tussenlaag aan de orde komen. 

5.1 Magnetische karakterisatie. 

5.1.1 1nterlaagkoppeling. 

Voor het waarnemen van het TMR effect is er in een tunneljunctie een parallelle en een 
antiparallelle toestand van de onderlinge magnetisatie nodig. Normaal wordt deze 
antiparallelle toestand van de onderlinge magnetisatie bereikt door middel van exchange 
biasing( 17). Exchange biasing heeft als nadeel dat het een nog niet helemaal begrepen 
verschijnsel is en de samples verhit moeten worden tot 200°C. Dit kan ongewenste gevolgen 
voor het sample hebben. In de experimenten zal onderzocht worden of deze antiparallelle 
situatie ook met interlaagkoppeling bereikt kan worden (zie paragraaf 3.2). Hiervoor werden 3 
verschillende wig samples gegroeid teneinde de invloed van een variabele laagdikte in een 
sample intergraal te kunnen bestuderen. 
Voor het niet magnetische materiaal tussen de twee magnetische materialen werd Ru gekozen. 
Voor dit metaal is door diverse groepen (zie bijvoorbeeld Bloemen (12)) een 
antiferromagnetische interlaagkoppeling gerapporteerd. 

marker lOOÁ 

Ru30Á 

Ru 0-20Á 

Co70Á 

Ru30Á 

Siüx Substraat 

Figuur 5.1 Schematische weergave sample c2k04003 (Co70Á/Ru0-20Á/Co35Á). 

Voor het onderzoeken van de interlaagkoppeling is het sample beschreven in figuur ( 5.1) 
gesputterd (zie paragraaf 4.4) . Allereerst werd op het SiOx substraat een laag Ru gegroeid. 
Deze Ru laag dient enkel als vlakke onderlaag voor de andere lagen. Vervolgens werd de 
eerste ferromagnetische laag gegroeid (Co). Op de eerste ferromagnetische laag wordt de Ru 
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wig gegroeid. Boven op deze wig is de tweede ferromagnetische laag gegroeid (Co) en als 
laatste een laag om het Co te beschermen tegen oxidatie (Ru). Op deze laag is nog een marker 
van 100 Á aangebracht. Deze marker wordt gebruikt om alle afstanden in het sample vast te 
leggen. Door de dikte van de marker is deze zeer duidelijk op te merken in een MOKE 
meting. 
Dit sample is magnetisch gekarakteriseerd in de MOKE opstelling. Door middel van de 
programmatuur van de MOKE opstelling is bepaald dat de laserspot ongeveer een diameter 
heeft van 70 1 o-6 meter. Dit was belangrijk omdat de Ru dikte per mm 2 Á (ongeveer 1 
monolaag Ru) toenam en dus de dikte van de laag met een onzekerheid van 0.15 Á bekend is. 
Allereerst wordt de positie van de marker bepaald. Door de positie van de marker worden de 
posities van het begin en eindpunt van de wig vastgelegd. 
Er wordt nu over de gehele lengte van de sample een magnetische karakterisatie gemaakt met 
behulp van de MOKE met stappen van 0.25 mm. 
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Figuur 5.2 MOKE meting aan Co70Á/Ru0-20Á/Co35Á (C2k4003). 

In figuur (5.2) is de magnetische karakterisatie te zien van een antiferromagnetisch 
gekoppelde structuur. 

1) Bij magneetvelden lager dan -200 kAlm is te zien dat de magnetisatie van beide Co 
parallel aan het veld gericht zijn. 

2) Van ongeveer -110 tot -40 kAlm is te zien dat de twee lagen ten opzichte van elkaar 
aan het roteren zijn. 

3) Van -40 tot 40 kAlm staat de magnetisatie van de twee Co lagen antiparallel aan 
elkaar gericht door de antiferromagnetische koppeling. De Co laag van 70 Á is parallel 
gericht aan het magneetveld. Bij een magneetveld van 0 kAlm draait de magnetisatie 
van de laag van 70 Á met het magneetveld mee, door de antiferromagnetische 
koppeling draait de magnetisatie van de laag van 35 Á tegengesteld aan het 
magneetveld. 

4) Vanaf 40 kAlm beginnen de twee Co lagen weer ten opzichte van elkaar te draaien. 
5) Van 110 kAlm staan de twee Co lagen weer parallel aan het magneetveld. 

H1 en H2 worden bepaald door het gemiddelde te nemen van H 1 en H2 bij negatief en positief 
magnetisch (zie figuur (3.4)). Dit is nodig omdat de magnetisatie curve hysterese vertoont. 
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In figuur (5.2) is te zien dat de curve bij saturatie nog steeds een helling vertoond. Deze 
helling was niet gelijk bij de verschillende Ru diktes. Een verklaring zou het verschijnsel 
beschreven door Carl en Welier ( 19) kunnen zijn. Zij rapporteren een oscillatorisch 
paramagnetisch Kerr effect in een Ru wig op Co. Deze wordt veroorzaakt door spin 
afhankelijke opsluiting van elektronen in de Ru wig. 
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Figuur 5.3 Gemeten waarde koppelingssterkte als functie van de Ru dikte, mbv van H1 

en H2 aan Co70Á/Ru0-20Á/Co35Á (C2k4003). 

In figuur (5.3) is te zien dat voor Ru diktes van 6À tot 20 À de waardes voor de 
koppelingssterkte gevonden met H1 en H2 redelijk overeen komen. Ook is hier aangeven 
welke koppeling er was bij de desbetreffende dikte, een Anti Ferromagnetische of een Ferro 
Magnetische koppeling. Bij nog lagere Ru diktes lijkt de koppelingssterkte erg groot te 
worden, maar dit was niet duidelijk uit de MOKE lussen te halen. De fout is bepaald door 
middel van het afschatten van de onzekerheid die er is bij het aflezen van de omslagsterktes. 
De onzekerheid, zoals aangeven bij enkele datapunten, kan zelfs bij lagere diktes meer dan 
20% bedragen. 
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Figuur 5.4 MOKE loop op Co70Á!Ru0-20Á/Co35Á (C2k4003) bij een Ru dikte van 3,5 Á. 
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Bij Ru diktes kleiner dan 6À,waren de omslagvelden H1 en H2 steeds moeilijker te bepalen. 
Hetgeen in figuur (5.4) wordt geïllustreerd bij een Ru dikte van 3,5 À. Dit kon twee oorzaken 
hebben: 

1) Doordat de MOKE een eindig meetbereik heeft zou het kunnen dat de omslagvelden 
zich buiten dit meetbereik bevinden. Hierdoor kan men de omslagvelden niet meer 
bepalen. 

2) Er zijn geen omslagvelden meer aanwezig. 
Om te onderzoeken of de omslagvelden bij hogere magneetvelden lagen is er een nieuw 
sample gemaakt. Waarmee het waarschijnlijk beter mogelijk is om de koppelingssterkte bij 
lage Ru diktes te bestuderen. 

marker 226Á 

Al30Á 

Co 80Á 

Ru 0-20Á 

Co 240Á 

Ta30Á 

SiOx substraat 

Figuur 5.5 Schematische weergave structuur Co240Á/Ru0-20Á/Co80Á (c2k06017). 

In figuur (5.5) is het sample Co240À/Ru0-20À/Co80À. De verschillen tussen dit sample en 
Co70À/Ru0-20À/Co35À zijn de volgende: 

l) De eerste laag Ru is vervangen door Ta. Uit experimenten (Duchamps ( 17)) is 
gebleken dat Co zeer goed groeit op een dunne laag Ta. Bij het maken van C2k04003 
zat Ta niet in het sputtersysteem .. Deze verandering heeft hoogstwaarschijnlijk geen 
invloed op de metingen. 

2) De eerste laag Co is dikker gemaakt. Dit is gedaan omdat uit de formules (3.11, 3.12) 
blijkt dat de omslagvelden H1 en H2 sterk afhankelijk zijn van de dikte van de 
verschillende Co lagen. Bij het gebruiken van dikkere lagen liggen de omslagvelden 
lager bij dezelfde koppelingssterkte. 

3) De tweede laag Co is 2 maal zo dik gemaakt (zie punt 2). 
4) Als afdeklaag is nu Al gekozen, dit is gedaan om de Co laag te beschermen tegen 

oxidatie. 
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Figuur 5.6 Interlaagkoppeling als functie van Ru dikte bij sample Co240Á/Ru0-20Á/Co80Á. 

Bij dit sample was het mogelijk om bij Ru diktes tot 5,5 À een uitspraak te doen over de 
koppeling. Ook is weer duidelijk te zien dat bij Ru diktes van rond de 5À de koppelingssterkte 
erg schijnt toe te nemen, maar er is ook te zien dat H1 en H2 een verschillende trend geven. De 
grafiek voor H 1 geeft zelfs een oscillatie rond 6 À, maar H 1 wordt steeds moeilijker te 
bepalen. 
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Fig 5.7 MOKE loop van sample Co240A!Ru0-20A!Co80A bij een Ru dikte van (A) 4,0 A en 
(B) 9A Ru. 

Deze punten kunnen dan ook niet serieus genomen worden. Zie bijvoorbeeld figuur (5.7) van 
een MOKE loop van 4,0 À Ru en 9.,0 À Ru. 
In de appendix staan alle MOKE metingen van het sample C2k060 17. 
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5.1.2 Discussie resultaten interlaagkoppeling. 
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Figuur 5.7 Vergelijking gevonden koppelingssterktes voor Co70Á/Ru0-20Á/Co35Á 
(C2k04003) en Co240Á/Ru0-20Á/Co80Á (c2k06017) bij bepaling met H1• 
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Figuur 5.8 vergelijkin~ gevonde!l kopp~lingssterktes voor Co70Á/Ru0-20Á/Co35Á 
(C2k04003) en Co240A/Ru0-20A/Co80A (c2k06017) bij bepaling met H2• 

Uit figuur (5.8) en (5.9) is te zien dat de gevonden trend voor lage diktes van de 
koppelingssterkte alleen bij de bepaling met H1 van sample C2k06017 een afwijkende trend 
vertoond. Deze impliceert dat de koppeling bij lage diktes met een aparte amplitude gaat 
oscilleren. In de literatuur is zo'n oscillatie nog niet waargenomen. Ook is het zo dat in de 
literatuur altijd gebruik wordt gemaakt van H2 voor de bepaling van de koppelingssterkte, 
over de vergelijking met de in de literatuur gevonden trends en koppelingssterktes volgt 
zodadelijk meer. 

30 



Bij de beschouwingen moet goed in acht worden genomen dat atomen een eindige afmeting 
hebben. De roosterafstand van Ru is afhankelijk van de kristaloriëntatie rond de 2 À. Dus het 
is gewoonweg niet mogelijk om tussenlagen te maken die niet een veelvoud van de 
roosterafstand zijn. De laagdiktes die in deze figuur genoemd worden moeten als gemiddelde 
laagdiktes geïnterpreteerd worden. Dit heeft ook consequenties voor de metingen die gedaan 
worden. Bij laagdiktes onder de 2 À is men dus een superpositie van delen met 1 monolaag 
Ru en delen zonder Ru aan het meten. Als er geen Ru aanwezig is, is er de gewone 
magnetische dipoolkoppeling en met een monolaag Ru waarschijnlijk een 
antiferromagnetische koppeling. Dit zou de figuur (5.7B) kunnen verklaren. 
Ook is er nog de kwestie van intermixing. Het Ru dat tussen de twee Co lagen in zit blijft niet 
een discrete laag, maar het vermengt zich met Co tot een CoRu legering, wat gerapporteerd is 
in de litteratuur. Rahmouni et al ( 17) hebben Co/Ru/Co systemen onderzocht en hieruit is de 
volgende illustratie overgenomen, die aangeeft hoe het interface tussen Co en Ru er uit zou 
kunnen zien. 

Ru 

Figuur 5.9 Schematische weergave van een Co/Ru/Co laag met het verschil in ruwheid tussen de twee 
Co/Ru interfaces. 

Ook wordt er in dit artikel metingen gedaan aan de koppelingssterkte met CoRu legeringen. 
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Figuur 5.10 Koppelings energie en Magneto weerstand als functie van de Ru dikte. 
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Figuur 5.11 Koppelingssterkte en Magneto weerstand als functie van Ru dikte bij een CoRu legering. 

In figuur (5.11) is te zien dat de trend van de koppelingsterktes die door Rahmouni et al 
gevonden wordt overeenkomt met de resultaten die beschreven zijn in dit verslag. Omdat 1 
erg/cm2 komt overeen met 1 mJoule/m2 zijn de in dit artikel gevonden waardes een factor 5 
hoger dan de waardes gevonden in dit verslag. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit 
dat de samples van Rahmouni et al opgedampt zijn in Ultra Hoog Vacuüm (UHV) en de 
samples besproken in dit verslag gesputterd. Dit kan grote verschillen geven in ruwheid, 
intermixing en kristal oriëntatie. 
Uit de figuren (5.10, 5.11) is de conclusie te trekken dat de mate van intermixen de curve van 
de koppelingssterkte kan verschuiven. 
Er is door Bloemen (12) eerder onderzoek gedaan naar de koppelingssterkte van het systeem 
Co/Ru/Co, alleen is bij dit onderzoek niet gebruik gemaakt van een wedge maar van meerdere 
(gesputterde) samples, met een bepaalde Ru dikte. Daarom zijn er maar enkele punten 
gemeten. 
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Figuur 5.12 Vergelijking resultaten sample C2k06017 met eerdere metingen (12). 
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In figuur (5.12) is wel te zien dat de gevonden koppelingssterktes redelijk goed 
overeenkomen, een gedetailleerde vergelijking is door het geringe aantal meetpunten niet 
mogelijk. 

5.1.3 Bufferlaag. 

Omdat Co waarschijnlijk niet goed direct op SiOx groeit, wordt er altijd een bufferlaag 
gegroeid. Normaal werd voor dit doeleinde Ta gebruikt, maar omdat dit niet de gehele tijd in 
het sputterdepositie systeem aanwezig was is Ru als bufferlaag gegroeid. Met het oog op 
intermixen en eventuele gevolgen hiervan voor de interlaagkoppeling te onderzoeken is de 
wig beschreven in figuur (5.14) gegroeid. 

TalOOÁ 

Co40Á 

Ru7Á 

Co 120Á 

--Ru0-150Á 

Figuur 5.13 Schematische weergave structuur sample Ru0-150Á/Co/Ru/Co C2k06014. 

In het sample omschreven in figuur (5.14) is gekozen voor een combinatie van Co/Ru/Co 
waarvan bekend was uit de vorige metingen dat hier de koppeling goed was. De bovenste laag 
Ta dient slechts voor bescherming tegen oxidatie van de Co laag. 
Dit sample is analoog aan de vorige wedges magnetische gekarakteriseerd in de MOKE 
opstelling. 
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Figuur 5.14 H1 als functie van de Ru dikte. 
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Aan figuur (5.15) is te zien dat H1 als functie van Ru dikte fluctueert, terwijl uit de theorie 
volgt dat deze alleen maar van de Ru tussenlaag afhangt. Bij Ru diktes van 0-10 À Ru was H 1 

niet te bepalen. Als bij dit sample de koppelingssterkte bepaald zou worden zou deze dus ook 
niet constant zijn voor dezelfde tussenlaagdikte van Ru. 
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Figuur 5.15 H2 als functie van de Ru onderlaag dikte. 

Aan figuur (5.16) is te zien dat de H2 die gemeten wordt bij verschillende Ru onderlaagdiktes 
vrijwel constant is. Hieruit zou de conclusie zijn te halen dat de koppeling dit ook is. 
Een probleem aan deze meting is dat de MOKE lussen er niet analoog aan de metingen aan 
bijvoorbeeld C2k60 17 uit zien. 
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Figuur 5.16 Magnetische karakterisatie met de MOKE met een Ru onderlaag van 33 Á. 

In figuur (5.17) is te zien dat (vooral bij rond een veld van 0 kNm) de MOKE meting een 
ander gedrag vertoond dan een theoretische koppelingscurve (figuur 3.10). Voor dit verschil 
is nog geen verklaring en dit maakt het trekken van conclusies aan de hand van metingen aan 
dit sample erg moeilijk. De enige conclusie die te trekken is over de Ru onderlaag dat deze H2 
niet zo zeer schijnt te beïnvloeden, H1 daarentegen wel. 
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5.2 Elektrische metingen. 

Allereerst zullen de zogenaamde controle juncties besproken worden. Dit zijn de juncties 
waar de normale Co/ Ah03/Co structuur aanwezig is zonder een niet magnetische tussenlaag. 
In deze juncties wordt met behulp van interlaagkoppeling (besproken in paragraaf 3.2) de 
antiparallelle situatie gecreëerd. Hiervoor werd een Ru dikte gekozen die koppeling liet zien 
in de magnetische karakterisatie in de MOKE opstelling. 
Hierna zullen deze controle juncties verontreinigd worden met een dunne laag tussen de 
onderste ferromagnetische elektrode en de barrière. Deze laag heet de dusting laag. 

5.2.1 Controle juncties. 

Voor het toepassen van de interlaagkoppeling in een magnetische tunneljunctie werd het 
sample beschreven in figuur 5.18 gesputterd. 
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Figuur 5.17 Schematische weergave structuur C2k04009. 

Dit sample is als volgt opgebouwd: 
1) De eerste Ru laag dient voor het vlak maken van de laag waarop het Co groeit. 
2) De eerste Co laag is dikker dan de tweede, hierdoor zal deze laag in de richting van 

het magneetveld gaan staan. Door de antiferromagnetische koppeling zal de tweede 
Co antiparallel aan het externe magneetveld gaan staan. 

3) De tweede Ru laag dient voor de antiferromagnetische koppeling tussen de eerste en 
tweede Co laag. Er is gekozen voor een Ru dikte die een goede koppeling liet zien. 
(zie figuur (5.13)) 

4) De tweede Co laag dient als eerste FM elektrode voor de eigenlijke tunnel junctie. 
Deze laag is antiferromagnetisch gekoppeld aan laag 2. 

5) Dit is de eventuele tussenlaag die wordt aangebracht tussen de elektrode en de barrière 
(dusting). 

6) Deze Ah03 laag dient als barrière in deze tunneljunctie. Deze laag wordt gemaakt 
door eerst een Al laag te sputteren en deze daarna te oxideren. 
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7) Dit is de tweede elektrode, deze is niet gekoppeld aan een andere laag. Dit betekent 
dat deze parallel aan het magneetveld zal gaan staan. 

8) Deze Al laag dient slechts voor bescherming van de Co laag. 

Niet alle juncties die gemaakt werden hadden precies dezelfde laagdiktes, maar de functies 
van alle lagen in de junctie bleven wel hetzelfde. 
Om een idee te krijgen hoe de interlaagkoppeling nu werkt in een tunneljunctie, is in figuur 
(5.18) een MOKE meting tezamen met een magnetoweerstand meting uitgezet. 
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Figuur 5.18 Magneto weerstand meting en MOKE meting aan sample C2k04009. Deze beide zijn van 
negatief naar positief magneetveld gemeten. 

Bij figuur (5.18) zijn de volgende gebieden te onderscheiden: 
1) Bij velden van <200 kNm, zijn de lagen 2 (Co) en 4 (Co) allebei parallel aan het 

magneetveld gericht. Laag 7 (Co) staat altijd parallel met het magneetveld zodat nu de 
parallelle situatie is bereikt, corresponderend met een lage weerstand. 

2) Bij velden van -150 kNm tot -40 kNm Tesla zijn de lagen 2 en 4 ten opzichte van 
elkaar aan het draaien. Er is nu geen sprake van een duidelijke anti parallelle of 
parallelle situatie. 

3) Bij velden van -40 kNm tot 40 kNm staat laag 2 parallel aan het magneetveld, laag 2 
staat daarentegen antiparallel aan het externe magneetveld. Dit is de antiparallelle 
situatie corresponderend met een hoge weerstand. Nog op te merken valt dat de lagen 
bij een veld van 0 kNm niet tegelijkertijd van oriëntatie wisselen. Dit uit zich in een 
lichte daling in de magneto weerstand. 

4) Bij velden van 40-150 kNm is de situatie analoog aan onder 2. 
5) Bij velden van > 150 kNm is de situatie analoog aan onder 1. 

De TMR waarden die in de meeste gevallen voor de control juncties gevonden werden lagen 
rond de 18%. Toen er voor laag 1 Ta gebruikt werd, werd voor de controljuncties waarden 
van rond de 20% gevonden. Deze waarden zijn niet consistent is met de waardes (tot 27% bij 
300 K) voor samples die met behulp van exchange biasing (Duchamps (17)) gemaakt werden. 
Dit zou kunnen liggen aan het feit dat hier gebruik gemaakt is van interlaagkoppeling wat 
onder andere de ruwheid van de Co lagen kan beïnvloeden. Ook schijnt het dus uit te maken 
welke laag op het Siüx gesputterd wordt om te dienen als glad oppervlak voor de rest van de 
tunnelstructuur. Tiusian et al (20) vonden voor Co/Ru/Co/Co/A}z03/Co tunnelstructuren TMR 
ratio's van 14%-16%, wat dus de indicatie geeft dat het TMR ratio sterk afhankelijk is van de 
gebruikte manier om de antiparallelle situatie te bereiken. 
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5.2.2 Tunnelstructuren met dusting laag. 

Aan de magneto weerstand meting is te zien dat men er in geslaagd is om de 
interlaagkoppeling te gebruiken voor het maken van tunneljuncties. Vanaf nu worden bij 
juncties van deze constructie de laag 5 in figuur (5.18) gevarieerd. De diktes Ru die hierin 
gebruikt worden variëren van 0-4 À. Dit gebeurt om de invloed van een niet magnetische 
dusting laag op het TMR effect te onderzoeken. 

Tweede 
laag 

•
Eerste 
laag 

Figuur 5.19 Schematische weergave junctie masker met aanduidingen voor dikte laag 5. 

Voor het maken van de juncties wordt gebruik gemaakt van het junctie masker, zoals 
beschreven in paragraaf (4.4) . In figuur (5.19) is te zien dat er per keer 4 samples gemaakt 
kunnen worden ieder met 6 juncties. Per serie wordt 1 controle sample gemaakt en drie 
samples met verschillende tussenlaagdiktes. Voor de rest van de lagen geldt dat de samples 
identiek zijn. Omdat er per sample 6 juncties zijn, is uit deze waarde de onzekerheid van de 
metingen goed te schatten. 
Alle gemeten TMR waarden voor de dusting samples zijn genormaliseerd met de TMR 
waarde van de controle junctie in dezelfde set. 
De metingen aan samples met dusting lagen zijn gedaan bij kamertemperatuur (300K) en bij 
lOK. 
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Figuur 5.20 Vergelijking genormaliseerde weerstand bij verschillende Ru diktes. 

In figuur (5.20) is duidelijk te zien dat de genormaliseerde weerstand bij de antiparallelle 
situatie met toenemende Ru dikte afueemt. Ook is duidelijk te zien dat de omslagvelden van 
deze samples behouden blijven, zodat de afname van het TMR niet afhangt van mogelijke 
veranderingen in de magnetische eigenschappen. 
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Figuur 5.21 Gemeten genormaliseerd TMR als functie van de Ru dikte (300k). 
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In figuur (5.21) is de grootte van het TMR effect weergeven als functie van de Ru 
tussenlaagdikte. Zeer duidelijk is te zien dat bij ongeveer 2,4 A Ru het TMR effect verdwenen 
is en bij nog dikkere lagen het TMR effect negatief is. De onzekerheden in de 
genormaliseerde TMR waarde zijn bepaald uit de spreiding van de waarden van de 6 juncties 
uit een serie. De fout in de Ru dikte is bepaald door middel van het afschatten van de fout die 
gemaakt wordt bij kalibreren van het target, en de onzekerheid die er is bij de sputtertijd. 
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Figuur 5.22 Genormaliseerde TMR bij 10K. 

In figuur (5.22) is de curve voor 10K weergeven. Aan deze curve is te zien dat nu rond de 3Á 
het TMR verdwijnt en bij nog dikkere lagen het TMR weer negatief wordt. Er is overigens 
bijna geen verschil tussen de curves bij 10 Ken 300 K. 
Uit deze beide grafieken wordt duidelijk dat een monolaag Ru tussen de elektrode en de 
barrière er voor zorgt dat het TMR effect verdwijnt. De afname van het TMR door andere 
materialen is weergeven in figuur (5.23). 
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Figuur 5.23 Vergelijking van de invloed van dusting lagen van Cu, Cr en Ru op de TMR waarde. 
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Deze metingen zijn allemaal analoog gedaan als de metingen aan Ru als dusting laag. Dus 
ook in de andere gevallen zijn de gemeten waarde van het TMR effect genormaliseerd met 
een controle sample. Deze samples zijn ook allemaal in hetzelfde sputterdepositie systeem 
gesputterd, wat een goed vergelijk mogelijk maakt. Opgemerkt dient te worden dat het maken 
vanjuncties met behulp van exchange biasing (Duchamps (17)) impliceert dat de samples 
verwarmt moeten worden (200 °C). Dit kan effecten hebben voor de interlaag met betrekking 
tot intermixing. 
De roosterafstanden van Cu en Cr zijn ongeveer gelijk aan die van Ru, respectievelijk 2,04 Á 
en 2,3 Á (<111> oriëntatie). Hieraan is te zien dat Cr het TMR effect ook heel snel teniet doet 
maar dat het TMR effect pas bij meer dan 2 monolagen verdwenen is. Aan de grafiek van 
koper is te zien dat deze het TMR effect wel vermindert, maar zeker niet zo drastisch als Cr 
en Ru. Wel is het bijzonder dat Ru het enige materiaal dat een negatiefTMR effect liet zien. 
Een negatiefTMR effect was eerder waargenomen door Moodera (11) bij Au als dusting laag. 
Aan deze structuren zijn ook I-V metingen gedaan. Deze metingen kunnen extra informatie 
geven over het mechanisme van de invloed van dusting lagen op de spin polarisatie. 
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Figuur 5.24 Genormaliseerde geleiding voor verschillende Ru dusting laag diktes (lOK). 

De I-V karakteristiek vertoond tot diktes van 1 ,2 Á in grote lijnen hetzelfde gedrag als de Cr 
dusted juncties. De genormaliseerde geleiding veranderde meer dan een factor 2 voor bias 
voltages van 0,4 V. Hieruit is analoog aan Cr de conclusie te trekken dat het interface Co/Ru 
erg belangrijk is voor de waargenomen verschijnselen. Deze conclusie wordt in (LeClair et al 
(23)) getrokken door het feit dat deze verschijnselen gereduceerd worden met een factor 10 
door het toevoegen van 1 monolaag Cu. Hieruit was duidelijk de conclusie te trekken dat dit 
effect een interface effect is. 
Het bijzondere aan deze geleidings curves is dat deze bij 1 ,2 Á maximaal gepiekt zijn en bij 
dikkere dusting lagen Ru minder gepiekt worden. De oorzaak hiervan moet waarschijnlijk 
gezocht worden in intermixing, maar hiervoor is nog te weinig meetdata bij Ru diktes vanaf 
1,2 Á. 

40 



5.2.3 Mogelijke verklaringen afname TMR effect. 

Over de verklaring van de waargenomen reductie van het TMR door Ru is nog geen sluitende 
theorie aanwezig. De verklaring zal hoogstwaarschijnlijk gezocht moeten worden in de sterke 
interface gevoeligheid van het TMR. Door middel van het toevoegen van een niet 
magnetische laag boven op de onderste elektrode, wordt de Density Of States (DOS) van het 
interface van de geleider en de isolator sterk veranderd. Het interface Co/Ru is 
verantwoordelijk voor de waargenomen zero bias anomalies. Het feit dat deze zero bias 
anomalies ook waargenomen zijn bij Cr (Leclair et al (23)), doet vermoeden dat bij Cr en Ru 
hetzelfde mechanisme verantwoordelijk is voor de extreem snelle afname van het TMR effect. 
Geleidings metingen aan tunnelstructuren met dusting lagen van Cu laten geen zero bias 
anomalies zien, ook is uit NMR metingen gebleken dat het Co/Cu weinig intermixing 
vertoonde. De lengte schaal waarop Cu het TMR effect teniet doet is bijna 2 maal zo groot als 
de lengte schaal bij Cr en Ru. Ru heeft het grootste verschil in de energie niveaus tussen de 
spin-up en spin down toestanden. 
Ook is uit NMR metingen gebleken dat Co-Ru multilagen een sterke mate van interdiffusie 
vertonen (ongeveer 2 monologen per interface). Dus het Co-Ru systeem niet behandeld kan 
worden als een Co elektrode bedekt met een uniforme laag Ru. Het is beter om te spreken 
over een Co/Ru legering bij het interface. Dit is weer geheel analoog aan het Co-Cr systeem. 
Bij experimenten aan Cr is ook gebleken dat bij toevoegen van 2 monolagen Co bovenop een 
dustinglaag Cr, het TMR effect bijna helemaal herstelde. Zonder deze Co laag was het TMR 
effect bijna helemaal verdwenen. Dit geeft de indruk dat dus de DOS van het interface, wat 
grenst aan de barrière, essentieel is voor het TMR effect. 
Zhang en Levy (21) stellen dat een verschil in verstrooiing tussen de twee interfaces aan de 
barrière een verklaring kan zijn van een negatief TMR effect. In dit artikel wordt al bron van 
de verschillende verstrooiing de ruwheid van het interface genoemd. Deze ruwheid resulteert 
in een verlies van coherentie tussen de elektronen, wat zorgt voor een afname van het TMR 
effect. Dit zou de verklaring kunnen zijn voor het lage TMR effect dat bij de controle juncties 
gemeten wordt (zie paragraaf 5.2.1). Een verdere toevoeging van Ru op de eerste elektrode 
zou dan het interface nog ruwer maken. Een nadeel van deze theorie is dat deze afgeleid is 
vanuit de vrije elektron benadering. De werkelijke bandenstructuur is hierin niet meegenomen 

5.2.4 Mogelijke verklaring voor het negatiefworden van het TMR. 

Een andere opvallende eigenschap van Ru als dusting laag is dat deze zorgt voor een negatief 
TMR effect. Nu zijn er in de theorie enkele verklaringen verschenen voor een negatief TMR 
effect die met betrekking tot dit systeem behandeld zullen worden. Deze theorieën zijn de 
volgende: quanturn well states en veranderende bandenstructuren. 
Het zou ook zo kunnen zijn dat de polarisatie van de elektrode met de niet magnetische 
tussenlaag negatief wordt, met als consequentie dat het TMR effect volgens formule (2.7) 
negatief wordt. 
Quanturn well states zoals beschreven in paragraaf (3.1.3) voorspellen een negatief TMR 
effect. Een noodzakelijk voorwaarde voor QWS is een discrete laag tussen elektrode en 
isolator. Omdat de samples beschreven in dit verslag gesputterd zijn en door NMR metingen 
is bevestigd dat er een sterke mate van intermixing is, is het niet waarschijnlijk dat de dusting 
laag zich uit als een discrete laag. Daarom is het niet waarschijnlijk dat de situatie die 
beschreven wordt in (Moodera et al 11) in dit systeem van toepassing is en dat er dus QWS 
ontstaan. Een ander probleem van dit model is dat het sterk afhankelijk is van de 
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roosterafstand. Wel valt er op te merken dat dit model een negatief TMR voorspelt voor 
bepaalde interlaag diktes. 
Een verandering van de dichtheid van de spintoestanden (DOS) zou zodanig kunnen zijn dat 
dit resulteert in een negatief TMR effect. 
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6 Conclusie. 

6.1 Interlaagkoppeling. 

Uit de metingen aan de interlaagkoppeling aan gesputterde Co/Ru/Co structuren blijkt dat er 
met Ru diktes van 6-10 À een goede koppelingssterkte is. Deze tussenlaagdiktes zijn 
toepasbaar in het bereiken van de antiparallelle situatie in een tunnelstructuur. De gevonden 
koppelingssterktes komen redelijk goed overeen met waardes gevonden door Bloemen (12). 
De gevonden koppelingssterktes zijn niet consistent met waarden gevonden door Rahmouni et 
al (18), dit kan verklaard worden doordat de samples hier UHV opgedampt zijn. Dit kan grote 
invloed hebben op de ruwheid en intermixing aan het interface. 
Het nadeel van het maken van tunneljuncties met behulp van interlaagkoppeling is dat de het 
TMR effect vooralsnog lager is dan bereikt met exchange biasing (Duchamps ( I7) ). Met 
behulp van exchange biasing zijn TMR waardes bereikt tot 27 % bij kamertemperatuur, met 
interlaagkoppeling lagen deze waardes rond de I8%. Met Ta als bufferlaag op het Siüx in 
plaats van het overigens gehanteerde Ru werden TMR waarden bereikt van 20% in juncties 
met interlaagkoppeling. De verklaring van deze verschillen zal hoogstwaarschijnlijk in de 
ruwheid van het eerste Co/A}z03 interface liggen, daar de gemeten poralisatie waarschijnlijk 
sterk afhangt van de ruwheid van het relevante interface. 
Uit de metingen aan de Ru wig op het SiOx blijkt dat de koppelingssterkte waarschijnlijk niet 
beïnvloed wordt door de bufferlaagdikte. De magnetische karakterisatie van dit sample liet 
een nog onverklaard gedrag liet zien bij magneetvelden rond 0 KAlm, waardoor conclusies 
over de invloed van een bufferlaag Ru op SiOx nader geverifieerd moeten worden. 

6.2 Dusting lagen. 

Uit metingen aan tunneljuncties met Ru als tussenlaag is gebleken dat Ru net als Cr het TMR 
binnen I monolaag tot 10 % van de oorspronkelijke waarde reduceert. Bij Cu was deze lengte 
schaal ongeveer 2 maal zo groot. 
Uit I-V metingen aan tunnelstructuren met Ru als tussenlaag zijn dezelfde zero bias anomalies 
waargenomen als bij Cr. Bij Cu werden deze niet waargenomen. Deze I-V karakteristieken 
wijzen op een sterke interface gevoeligheid van het TMR. 
De afname van het TMR door het toevoegen van Ru zou verklaard kunnen worden uit een 
combinatie van de volgende oorzaken. 
I Een sterke verandering van de dichtheid van de spintoestanden (DOS) van het Co. 
2 Een verlies van coherentie tussen de tunnelende elektronen door ruwheid van het 

relevante interface. 
3 Een afname en uiteindelijk zelfs negatief worden van de polarisatie van de elektrode 

bedekt met de niet magnetische tussenlaag. 

Quanturn well states zouden theoretisch een verklaring kunnen leveren voor een negatief 
TMR effect, maar door de grote mate van intermixing is het niet waarschijnlijk dat Ru zich als 
een discrete tussenlaag tussen de elektrode en de isolator bevindt. 
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Appendix A. 

In deze appendix staan de MOKE metingen verricht aan sample C2k06017. 
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