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Samenvatting 

Een magnetische tunneljuncties bestaat uit twee lagen ferromagnetisch materiaal met 
daartussen een dunne (ongeveer 2 nm) isolerende laag. Als er een spanning over de 
ferromagnetische lagen wordt aangelegd kan door de isolerende laag een stroom lopen 
doordat elektronen tunnelen. De weerstand van de tunneljunctie verandert onder invloed van 
een magnetisch veld. Daardoor zijn magnetische tunneljuncties te gebruiken als 
geheugenelement of in leeskoppen van magnetisch opgeslagen bits. 
De isolerende tussenlaag bestaat in dit onderzoek uit Ah03, dat gemaakt wordt door Al in een 
zuurstofplasma voor een bepaalde tijd te oxideren. Voor de eigenschappen van de 
tunneljunctie is het echter zeer belangrijk dat er een stoichiometrisch aluminiumoxide 
gevormd wordt. Bij minder oxidatie blijft er aluminium over en bij meer oxidatie wordt de 
onderelektrode aangetast. In beide gevallen worden de eigenschappen van de junctie negatief 
beïnvloed. Om de hoeveelheid zuurstof in een preparaat te bepalen is gebruik gemaakt van 
Rutherford backscattering spectrometrie (RBS). Bij deze techniek wordt het preparaat met 
He-ionen van enige Me V beschoten. Een deel van de He-ionen kaatst terug door botsingen 
met de atomen in het preparaat. Die worden dan gedetecteerd. Er ontstaat dan een spectrum, 
waarin de hoeveelheid verstrooide ionen tegen de energie van de ionen wordt uitgezet. Uit dit 
spectrum kan de hoeveelheid zuurstof in de tussenlaag van een tunneljunctie worden bepaald. 
Verder is bij dit onderzoek nog de SQUID gebruikt. Met de SQUID kan onder andere het 
magnetisatiegedrag van de ferromagnetische lagen (kobalt in dit onderzoek) in de 
tunneljunctie worden bepaald. De SQUID geeft zo informatie over de mogelijke oxidatie van 
de ferromagnetische lagen. 

Voor het onderzoek zijn metingen gedaan aan tunneljuncties met een aluminiumlaag van 
variërende dikte, die 200 seconden geoxideerd is. Zo zijn 4 preparaten met 6 barrières 
gemaakt. Uit de metingen blijkt dat de barrière volledig geoxideerd is bij een aluminiumdikte 
van tussen de 1 OÁ en 15Á. In de gegeven condities van het zuurstofplasma is deze 
aluminiumdikte nodig om een goede tunneljunctie te krijgen. 
Verder zijn en ook nog twee preparaten gemaakt met een barrière die 100 seconden 
geoxideerd is. In de 1 00 seconden geoxideerde preparaten zat net zoveel of meer zuurstof als 
in de preparaten die 200 seconden geoxideerd zijn. 
Ten slotte zijn er ook een aantal preparaten met een laag ZnSe geanalyseerd. Dit is gedaan om 
het sputteren van ZnSe te testen. Uit de metingen bleek dat de dikte wel in overeenstemming 
was met de dikte die was geschat op basis van de kalibratie van het sputteren, maar dat de 
verhouding Zn/Se ongeveer 0.9 was in plaats van 1. 
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1 Inleiding 

Dit verslag beschrijft een stage, uitgevoerd in de vakgroepen FNA (Fysica van 
Nanostructuren) en TIB (Fysica en Toepassingen IonenBundels). 
Gedurende de stage is het oxidatiegedrag van zeer dunne lagen Al (1 tot 5 run) in een 
zuurstofplasma onderzocht. Deze aluminiumoxidelaag is isolerend en wordt toegepast 
in tunnel juncties. Tunneljuncties zijn laagstructuren, zoals weergegeven in figuur 1.1. 
De toplaag bestaat uit een ferromagneet (Co in dit onderzoek), de middelste laag uit 
een isolator (Ah03) en de onderste laag bestaat weer uit een ferromagneet (Co). 

Ferromagneet 

Isolator 

Ferromagneet 

Figuur 1.1 Schematische weergave van een tunneljunctie, de pijl geeft de richting van de magnetisatie 
aan. 

Als over de twee Co-lagen een potentiaalverschil wordt aangebracht, zal geleiding 
alleen kunnen plaatsvinden, wanneer elektronen quanturnmechanisch tunnelen. De 
isolator vormt een bepaalde weerstand. Deze weerstand is echter afhankelijk van de 
richtingen van de magnetisatie van de ferromagnetische lagen. Als ze parallel gericht 
zijn, is de weerstand lager dan wanneer ze anti-parallel zijn 

De oxidatie tot een stoichiometrisch oxide is belangrijk voor een optimaal gedrag van 
de tunneljunctie. Als er overoxidatie plaatsvindt, zal de onderelektroqe oxideren en in 
dit geval zal er CoO ontstaan, wat de magnetische eigenschappen van de junctie 
verandert. Als er te weinig oxidatie plaatsvindt, blijft er aluminium over dat niet 
magnetisch is. 
Het oxidatiegedrag van Al is onderzocht met behulp van Rutherford Backscattering 
Speetrometry (RBS). Met deze methode is het mogelijk de verschillende elementen in 
de junctie te detecteren en de diepte waarop ze voorkomen te meten. 
Bij RBS worden deeltjes (He +in dit onderzoek) op het preparaat geschoten en 
sommige van die deeltjes botsen elastisch met de atomen in het preparaat en worden 
teruggekaatst. Een deel van die teruggekaatste deeltjes wordt opgevangen door een 
detector die de energie van de deeltjes meet. Zo wordt een spectrum verkregen van het 
aantal deeltjes als functie van de energie. 
De energie van de terugverstrooide ionen is afhankelijk van de massa van het 
betreffende atoom en de diepte waarop het zich bevindt; hoe groter de massa hoe 
groter de energie van het teruggekaatste He en hoe dieper het ligt, hoe lager de 
energie van het teruggekaatste He. RBS geeft dus informatie over de plaats van de 
atomen en het soort atomen in een preparaat. 
Ook met de SQUID [2] zijn de preparaten doorgemeten. De SQUID meet nauwkeurig 
de magnetisatie van het preparaat als functie van het aangelegde magneetveld. Zo 
kunnen de Co-lagen gekarakteriseerd worden en is te zien of er overoxidatie heeft 
plaatsgevonden. 

Voor tunneljuncties zijn in de toekomst belangrijke toepassingen weggelegd. 
Ze kunnen worden toegepast in magnetische leeskoppen (Figuur1.2) [3]. Het 
magnetisch medium (bijvoorbeeld een harde schijf) bestaat uit gebieden met een 
bepaalde magnetisatierichting. Er ontstaat een strooiveld met een bepaalde richting. 
Dat strooiveld wordt gemeten met behulp van een tunneljunctie, waardoor nullen en 



enen worden afgegeven. Voor een ander magnetoweerstandseffect, GMR (Giant 
MagnetoResistance ), zijn er al leeskoppen, maar daarbij is de weerstandsverandering 
kleiner, waardoor het formaat van de sporen en de kop groter moet blijven. 
Tunneljuncties zijn bij verdere verkleining dan ideaal vanwege de grotere 
weerstandsverandering. 

Tunneling read 
elerrent 

Read 
C\IITell! 

lnductive v.rite 
eterrent 

• M'agnetic rt.'Cording 
rredium 

Figuur 1.2 Voorbeeld van een leeskop met een tunneljunctie als leeselement en een spoeltje als 
schrijfelement 

Verder is er ook nog de mogelijkheid om magnetische RAM-geheugens te maken Dat 
kan worden bereikt door vele tunneljuncties in een rooster te zetten zoals in figuur 1.3 
[3]. Elke tunneljunctie is dan een bit dat de waarde 0 of 1 kan aannemen door 
parallelle of antiparallelle oriëntatie van de ferromagnetische lagen. Het voordeel van 
deze MRAM-geheugens(Magnetic Random Acces Memory) is dat er geen 
voedingsspanning nodig is om de informatie te bewaren. 

Feronu'1gnet 

Insuiator 

Feromagnet 

Figuur 1.3 Voorbeeld van een MRAM geheugen, gemaakt van tunneljuncties. 

Alle toepassingen kunnen natuurlijk pas worden gerealiseerd als tunneljuncties 
reproduceerbaar kunnen worden gemaakt en geschikt voor massaproduktie zijn. 
Vooral het oxidatieproces moet nog goed onderzocht worden. 
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Energie 

2 Theorie 

2.1 Magnetische tunneljuncties 

TMR&magnetisatie 

Tunnelmagnetoweerstand (TMR) is het tunnelen van elektronen van een fermmagneet 
door een dunne isolator naar een andere ferromagneet. De weerstand van de isolator is 
afhankelijk van de magnetisatierichtingen van de twee ferromagnete11. 
Het principe van een ferromagneet is als volgt: De elektronen in de 3d-schil van een 
ferromagnetisch atoom kunnen twee verschillende spinrichtingen hebben. Naar 
'boven' of naar 'beneden'. In het geval van een ferromagneet zijn er niet evenveel 
elektronen in de beide spinbanden. Daardoor ontstaat er een netto richting van de spin 
en dat is de magnetisatierichting. 

boven 
elektrode 

onder 
elektrode 

tunnel 
harrier 

Toestandsdichtheid 

boven 
elektrode 

Figuur 2.1 De energiebanden van de 3d-schil van een tunnneljunctie 

onder 
elektrode 

tunnel 
harrier 

In figuur 2.1 [3] is de toestandsdichtheid als functie van de energie weergegeven. De 
energieniveaus zijn gevuld tot aan het Fermi-niveau. Het is te zien dat de magnetisatie 
de richting heeft van de meerderheidsspintoestand. 

De 3d-toestanden van de elektronen zijn slechts bezet beneden de Fermi-energie. Bij 
een kleine spanning over de barrière dragen alleen de elektronen met een energie vlak 
bij de Fermi-energie bij aan de tunnelstroom. 
Voor de TMR-theorie [3] wordt aangenomen dat de toestandsdichtheden WenN-een 
verschillende waarde hebben aan het Fermi-niveau. Verder is er behoud van spin bij 
tunnelen dus zijn er twee spinstromen. De tunnelstroom is voor iedere spinsoort 
evenredig met het produkt van de toestandsdichtheden voor de betreffende spinsoort 
en de boven- en onderelektrode. 
Daaruit volgt: 

(2.1) 

3 



(2.2). 

Hierin is I tt de tunnelstroom bij parallelle magnetisaties en I t .j, is de tunnelstroom bij 
tegengestelde magnetisatie. 
Hiermee kan de weerstandsverandering uitgerekend worden: 

TMR = M = 2 · pboven • ponder 

R 1 - pboven " ponder 

(2.3) 

(2.4) 

Hierin is R is de weerstand bij parallelle magnetisatie van de elektroden, ~R is de 
verandering in weerstand die optreedt, P is de polarisatierichting van een elektrode en 
Nis de toestandsdichtheid op de Fermi-energie EF (N+ van de 
meerderheidsspintoestand, N- van de minderheidsspintoestand). 

Als er geen magnetisch veld is aangelegd is de ferromagneet in domeinen verdeeld 
met zodanige magnetisaties dat de netto magnetisatie nul is. Als er een magnetisch 
veld wordt aangelegd zullen de domeinen, waarvan de magnetisatie in de richting van 
het veld staat, groter worden, totdat bij een groot veld de verzadigingsmagnetisatie 
wordt bereikt, zodat er nog maar één domein over is met de magnetisatierichting in de 
richting van het veld (zie figuur 2.2) [7]. 

t 
B 

Figuur 2.2 Voorbeeld van de verandering in dornemen door extern magnetisch veld 

Bij een antiferromagneet hebben de atomen om en om een tegengestelde magnetisatie. 
Een antiferromagneet is niet gevoelig voor veranderingen van magneetveld. 

Als de magnetisatie van een ferromagneet uitgezet wordt tegen het magnetisch veld is 
een grafiek zoals in figuur 2.3 te zien [5]. 

Magnetisatie M 

Magneetveld H 

Figuur 2.3 Magnetisatie van een fermmagneet als functie van het aangelegde veld (He is het coërciefveld) 
I 
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In figuur 2.2 is te zien dat bij een toenemend veld de magnetisatie toeneemt tot een 
verzadigingsmagnetisatie, waar alle domeinen in een richting staan. De magnetisatie 
van een ferromagnetische laag van kleine dikte is te bepalen met de SQUID, die in het 
in het volgende hoofdstuk nog wordt behandeld. Met deze SQUID wordt een 
magnetisatiecurve als in figuur 2.2 gemeten. Als onder de ferromagneet een 
antiferromagneet ligt, zal het effect van exchange-biasing optreden. Dat houdt in dat 
de magnetisatierichting van de ferromagneet vastgehouden wordt door de 
magnetisatie van het bovenste laagje antiferromagneet. Daardoor verschuift de 
hystereselus een stukje. Ook wordt de hystereselus breder. Dit is te zien in figuur 2.4 
[5]. 

Magnetisatie M 

Ms ....................... :····:.:····::.:::·····;;;.:;·····;.::;····;;;o;·····=····-::::==----

Magneetveld H 

Figuur 2.4 De magnetisatiecurve van een ferromagneet met verbreding en verschuiving. ( Hex is het 
biasveld, de verschuiving van de lus) 

Karakterisatie van de magnetisatiegrafieken 

Het resultaat van een SQUID-meting is een grafiek, waarin de magnetisatie tegen het 
magnetisch veld is uitgezet. De relatie tussen deze waarden is [5]: 
B = JJ0(H + M). (2.5). 

Hierin is B de magnetische inductie, H is de magnetische veldsterkte en M is de 
magnetisatie. 
Verder geldt [5]: 
Ms =V ·M (2.6) 

Hierin is M de magnetisatie, V is het volume en Ms de verzadigingsmagnetisatie. 
Een ferromagneet heeft een bepaalde verzadigingsmagnetisatie. Als deze van een 
preparaat gemeten wordt, kan daaruit de dikte bepaald worden.Uit een 
magnetisatiecurve is eenvoudig het verzadigingsmagnetisatie te bepalen door de 
helling van de curve in verzadiging door te trekken tot H=O. Bij hoge magneetdvelden 
blijft de magnetisatie langzaam toenemen ten gevolge van dia- en paramagnetische 
bijdragen. Door middel van de extrapolatie naar H=O worden deze bijdragen 
geëlimineerd. Het snijpunt met de y-as bevat alleen de voor ons relevante 
ferromagnetische bijdrage. Met vergelijking 2.5 en 2.6 is het volume te bepalen van 
de ferromagneet. Door de oppervlakte van het preparaat te meten is daarna de dikte 
van de laag bekend. 
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2.2 Rutherford Backscattering Speetrometry 

RBS is een techniek, waarmee de dikte en samenstelling van dunne lagen kunnen 
worden bepaald. Dat gebeurt door een preparaat te beschieten met een ionenbundel, 
die een energie van enige Me V heeft. Het preparaat zal deze ionen dan voor een deel 
weerkaatsen door middel van elastische botsingen aan atoomkernen. De energie van 
de verstrooide ionen geeft informatie over de massa van de kernen in het preparaat, de 
diepte waarop deze kernen liggen en over de oppervlaktedichtheid.(De 
oppervlaktedichtheid is het aantal atomen van een element per cm2 oppervlakte van 
het preparaat) 

2.2.1 De kinematische factor 

De kinematische factor K is de verhouding van de energie van de uittredende ionen 
(E1) ten opzichte van de energie van de invallende ionen (Eo) [1]. Hierbij wordt 
uitgegaan van een elastische botsing. 

K = !!1_. (2.7) 
Eo 

De hoeveelheid energie die wordt overgedragen is afhankelijk van de massa van de 
atomen in het preparaat. De factor K is dus afhankelijk van het materiaal, van de 
botsingshoek 8 en van de gebruikte deeltjesbundeL Voor K geldt dan: 

(2.8) 

Hierin is M1 de atomaire massa van de ionen uit de deeltjesbundel, M2 is de atomaire 
massa van de atomen in het preparaat en 8 is de hoek zoals gedefinieerd in figuur 2.5. 
De kinematische factor bepaalt dus de energie van de verstrooide ionen en daarmee de 
plaats van de pieken in het spectrum. 
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Figuur 2.5 Spectrum van een dunne laag met 0, Si, Co en Ta in gelijke verhouding aan het oppervlak 
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In figuur 2.5 staat het spectrum weergegeven van een heel dun laagje ( 4·1 015 at/cm2
), 

waarin de volgende elementen zitten in gelijke verhouding: 0, Si, Co en Ta. In de 
grafiek is tevens het massagetal gegeven. In dit geval zijn E0=2 Me V en 8=110°. 
Op de assen van de grafiek staan het kanaal van de multichannel analyser( een maat 
voor de energie) en de yield (gedefinieerd in formule 2.13) 

2.2.2 Stopping cross section & straggling 

De stopping cross section is een maat voor het energieverlies van de deeltjes uit de 
bundel als gevolg van interactie(botsingen) met de elektronen in het materiaal [1]. 
Voor de stopping cross section geldt het volgende: 

1 dE 
6=---. 

Ndx 
(2.9) 

Waarin N de atomaire dichtheid is en dE/dx het energieverlies per lengte-eenheid. 
Een bundeldeeltje verliest energie door de interactie met de elektronen in de vaste 
stof. Als een bundeldeeltje bij een dieper liggende laag aankomt heeft hij al een deel 
van zijn energie verloren en op de terugweg na een eventuele botsing gebeurt weer 
precies hetzelfde. Daardoor zullen de bundeldeeltjes die aan een dieper liggende laag 
zijn verstrooid bij een lagere energie in het spectrum te zien zijn dan KE0. Een dikke 
laag zal dus in een RBS-spectrum een brede piek worden. In figuur 2.6 staat een 
voorbeeld weergegeven. Bij (a) is een laag weergegeven van een bepaalde dikte 
bestaande uit de elementen M en m. Bij (b) is te zien dat de concentraties van M en m 
als functie van de diepte gelijk zijn. Bij ( c) is vervolgens te zien dat er twee pieken in 
het RBS-spectrum ontstaan met een bepaalde breedte, die afhankelijk is van de dikte 
van de laag. 
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Figuur 2.6 Voorbeeld van de invloed van de dikte van een laag op de breedte van de pieken in het 
spectrum. 
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Een bij stopping behorend verschijnsel is straggling [1]. Dat is het verschijnsel dat een 
mono-energetische deeltjesbundel na het passeren van een laag niet meer mono
energetisch is. Figuur 2. 7 laat zien dat na het passeren van een laag de piek van de 
energieverdeling verschuift door energieverlies (~E) en breder wordt (ö~E) door 
straggling. 

Transmilled 

particles I 
'-1 llE r-

Th in 
target 

I I 
-! /lx r-

1 

Incident 
\ porticles 

1 I ~
I I 

8/lEJ l . l~_L. 
Eo Eo 

ENERGY ENERGY 

Figuur 2.7 Voorbeeld van straggling 

De interactie van de inkomende deeltjes met de elektronen in de vaste stof is 
statistisch bepaald. Wanneer een mono-energetische bundel op een preparaat wordt 
geschoten resulteert er een normale energieverdeling van de deeltjes na passage van 
de dunne film.Daarom blijft de energie nooit voor alle deeltjes hetzelfde. 

2.2.3 Differentiële werkzame doorsnede 

De differentiële werkzame doorsnede dcrldQ is een maat voor de fractie van het totale 
aantal bundeldeeltjes dat na botsing wordt gedetecteerd en is als volgt gedefinieerd 
[1 ]: 

4 . l1-((M1 1 M2)sinoYr
2 

+cos er 
sin

4 
0 (1-((M1 I M 2)sinBY r

2 (2.10) 

Hierin zijn Z1 en Z2 de massagetallen van respectievelijk de bundeldeeltjes en de 
atomen in het preparaat, e is de elementaire lading, E is de energie van de 
bundeldeeltjes, eis de hoek waaronder de bundeldeeltjes worden verstrooid (zie 
figuur 2.5) en M11M2 is de massaverhouding van de bundeldeeltjes en de atomen in 
het preparaat. 

2.2.4 Meervoudige verstrooiïng 

Meervoudige verstrooiïng is het verschijnsel dat een bundeldeeltje niet één maar 
meerdere keren botst met een atoom uit het preparaat [ 1]. Als het dan door de detector 
wordt opgevangen heeft het een veellagere energie dan na een enkelvoudige botsing. 
Dit komt vooral voor bij zwaardere elementen, omdat de botskans daar veel groter is. 
Zwaardere elementen hebben een grotere differentiële werkzame doorsnede. Daardoor 
ontstaat ten gevolge van een piek van een zwaar element, bij lage energieën, een 
achtergrond van de meervoudige verstrooiïng. Dit is schemetisch weergegeven in 
figuur 2.8 
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Figuur 2.8 Voorbeeld van meervoudige verstrooiing 

2.2.5 De analyse van het spectrum 

De factoren die de plaats van een piek bepalen zijn de kinematische factor en de 
stopping cross section. Zo kunnen de verschillende pieken in het spectrum worden 
geïdentificeerd. 
Om de dikte van een dunne laag te bepalen, wordt het oppervlak onder de piek 
gebruikt. 
Het oppervlak van een piek is als volgt gedefinieerd [4]: 

da 
A=-·O.·Q·N·t. 

dO. 
(2.11) 

Hierin is A het aantal gedetecteerde deeltjes, 0. is de openingshoek van de detector, Q 
is het totale aantal deeltjes dat het preparaat treft (de lading die het preparaat treft is 
hiervoor een maat), N·t is de oppervlaktedichtheid( in atomen per cm2

). 

De waarde van Q moet echter nog bepaald worden door middel van de hoogte van de 
Si-rug in het spectrum. Dit gebeurt met formule 2.12, waarin de hoogte van een 
continuüm wordt gedefinieerd [ 4]. 

(2.12) 

Hierin is Nx de concentratie van de atomen van element x in een laag, waarin zich in 
totaal Ne atomen bevinden; ~Eis de energiebreedte van één kanaal; E\ is de stopping 
factor. Met formule 2.23 wordt de waarde van Q bepaalt uit de hoogte van de Si-rug 
in het spectrum. Daarna kan vergelijking 2.12 worden gebruikt om de 
oppervlaktedichtheden te bepalen. 

2.2.6 Simulaties van RBS-spectra 

RUMP (RBS universa! manipulation package) is een pakket, waarmee RBS-spectra 
kunnen worden geanalyseerd. Dit programma gebruikt de meeste gegevens over de 
elementen zoals de kinematische factor, de stopping cross section en de scattering 
cross section. 
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De parameters worden in RUMP ingevoerd. Dit zijn Eo, 8, het element waarmee 
geschoten wordt, Q en de detectorresolutie. De energiebreedte van een kanaal en 
bijbehorende offset (energie van kanaal 0) worden bepaald met behulp van een TiW 
ijksample. Met behulp van de kinematische factoren wordt de plaats van de pieken 
(het kanaal) gekoppeld aan de energie. 
Om een RBS-spectrum te kunnen simuleren dient het aantal bundeldeeltjes dat op het 
preparaat geschoten is, bekend te zijn. Dit aantal (Q in vergelijking 2.13) kan worden 
bepaald uit simulaties, waarin de hoogte van een continuüm in het RBS-spectrum 
wordt gefit. De parameters do'/dQ, Q, ~ene\ uit 2.12 zijn immers bekend. 
Als de parameters allemaal zijn ingevoerd kan de integraal over een piek genomen 
worden en m.b.v. vergelijking 2.11 kan dan de areal density (in at/cm2

) berekend 
worden van het materiaal behorend bij de piek. Zo worden de dikten van de 
verschillende lagen bepaald. Het is ook mogelijk die dikten te bepalen door alleen met 
de simulatie te werken en daarin de dikten net zolang te veranderen totdat de simulatie 
het echte spectrum precies overlapt. 
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3 Experimentele opzet 

3.1 De samplepreparatie 

3.1.1 De sputtermachine 

Het sputteren, ook wel verstuiven genoemd, is het aanbrengen van hele dunne 
metaallaagjes op een substraat. De sputterkamer is een groot vat dat onder een 
ultrahoog vacuüm staat van tussen de 10-8 en 10-10 mbar, zodat er zo weinig mogelijk 
andere elementen in het preparaat terechtkomen. In het vat zitten, zoals figuur 3.1 laat 
zien, de sputterkanonnen, de roterende tafels met masker- en samplehouders en de 
motor. 
Het substraat ligt op een draaibare ring, die naar de gewenste sputterpositie wordt 
toegedraaid. Gedurende het sputterproces wordt een metaal beschoten met Ar-ionen 
met een energie van ongeveer 0,5 keV. Daarvoor wordt het sputterkanon gebruikt. 
Het sputterkanon versnelt Ar-ionen en die raken het te sputteren metaal. Hierdoor 
worden metaalatomen losgeslagen, die vervolgens neerslaan op het preparaat, dat zo 
is geplaatst dat het in de flux van losgeslagen atomen ligt. Zo groeit een laag aan van 
het betreffende metaal. 

Roterende tafel 
met 

Roterende 
ring met 
samolehouder 

........... 

(a) 

(b) 

Figuur 3.1 (a) De sputtermachine (b) De sputterkamer met samplehouders en maskerhouders 
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3.1.2 De oxidatiekamer 

Na het sputteren van het Al wordt het sample via een rail naar de oxidatiekamer 
gebracht. Vervolgens laat men de kamer vollopen met zuurstoftot een druk van 
ongeveer 10"1 Pa. Dan wordt een DC potentiaalverschil aangelegd tussen een anode 
en een kathode van enige honderden volts en er ontstaat een zuurstofplasma. 
Na 200s of 1 OOs wordt de oxidatiekamer weer vacuüm gepompt en wordt het 
preparaat weer teruggebracht naar de sputterkamer, waar de rest van de lagen 
gesputterd worden. 

3.2 De samplekarakterisatie 

3.2.1 De RBS- en cyclotronopstelling 

Het cyclotron 

Het cyclotron is een apparaat waarin geladen deeltjes versneld worden. Dit gaat als 
volgt: 
Er wordt in de verticale richting een sterk magnetisch veld aangelegd. In de 
horizontale richting staat een strek elektrisch veld tussen tweeD-vormige stukken 
metaal. Het elektrisch veld wisselt van teken, zodat telkens wanneer een deeltje 
passeert het veld in de richting van het deeltje staat. Daardoor vindt versnelling van de 
deeltjes plaats. Een schematische voorstelling van het cyclotron is gegeven in figuur 
3.2 [7] . 

I 
Wissel
spanning 

Figuur 3.2 Een schematische voorstelling van het cyclotron 

De RBS-opstelling 

Ë Ë 

/), 

De RBS-meetopstelling is weergegeven in figuur 3.3. De bundel komt via de 
bundelpijp vanuit het cyclotron binnen in de verstrooikamer. In de verstrooikamer is 
een detector geplaatst, waarvan de hoek kan worden ingesteld. Deze detector is 
gekoppeld aan het PhyDAS-systeem dat de gegevens verwerkt tot een spectrum. Het 
sample wordt geïntroduceerd met behulp van de samplekoffer. Met een 
magneetmanipulator kunnen samples vanuit de samplekoffer via de "load-lock" in de 
verstrooikamer geplaatst worden. De preparaten worden in een drie-assige goniometer 
geplaatst, waarmee de invalshoek van de bundel kan worden geregeld. 
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Sample- ~ , 
koffer ~ ' ,·-, . 

Verstrooikamer 

~§§f]t=r~~"3 

Vacuümpompen 

I METER 

Bundelpijp vanuit 
cyclotron 

Figuur 3.3 De meetopstelling voor de RBS-metingen 

.................................. Detector 

Goniometer 

Figuur 3.4 Het RBS-meetsysteem 

De detector 

Eindver
sterker 

PhyDAS-systeem 

De detector, een siliciumdetector, werkt op basis van een p-n halfgeleiderjunctie [6]. 
Op de grens van het p-materiaal en het n-materiaal ontstaat een depletiegebied, waar 
geen elektronen of gaten aanwezig zijn. Deze zijn weggediffundeerd. Daardoor 
ontstaat een kleine spanning over de junctie. Als over die junctie een spanning in de 
goede richting wordt aangebracht, zal het deptetiegebied groter worden. Als er nu een 
He-ion invalt op de p-n junctie, zal dit ion elektronen vrijmaken uit het rooster in het 
depletiegebied. Deze elektronen zullen vervolgens een stroom creëren die een 
spanningspuls over een weerstand veroorzaakt. Er geldt dat hoe meer energie het He
ion heeft, hoe meer elektronen er worden vrijgemaakt en hoe groter de spanningspuls 
wordt. 
Dit pulsje wordt dan versterkt en toegevoerd aan de multichannel analyser. Dat is een 
apparaat dat de pulsen aan een kanaal toevoegd. Elk kanaal heeft een energiebreedte 
van öE. Zo kan het aantal counts per kanaal uitgezet worden tegen het kanaal (dus 
tegen de energie). 
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3.2.2 De SQUID 

SQUID betekent Superconducting Quanturn Interference Device. Het is een apparaat, 
waarmee de magnetisatie van een magnetisch preparaat als functie van het 
magneetveld of temperatuur kan worden gemeten [2] . Daaruit kunnen verschillende 
gegevens van die magnetische lagen gehaald worden, zoals in § 2.1 al besproken is. 
De werking van de SQUID is als volgt: 
De SQUID is gebaseerd op magnetische fluxdetectie. Het sample beweegt door een 
supergeleidende piek-up spoel die verbonden is met de SQUID-ring. De SQUID-ring 
is een supergeleidende ring met een Josephsonjunctie erin. Als er een magnetisch 
preparaat beweegt door de piek-up spoelen, veroorzaakt de flux een stroom in de 
piek-up spoelen. Daardoor ontstaat ook een stroom door de signaalspoel en er ontstaat 
een flux door de SQUID-ring. Omdat de flux door een supergeleidende ring 
gequantiseerd is, zal er een stroom door de SQUID-ring gaan lopen, die de flux door 
de SQUID-ring corrigeert tot op een bepaalde gequantiseerde waarde. Deze stroom 
veroorzaakt een spanning over de junctie en dat is een maat voor de flux door de 
piekupspoelen en deze flux is weer een maat voor de magnetisatie. De 'heater' is er 
om de supergeleidende stroom uit te laten dempen. In figuur 3.5 is een schematische 
voorstelling van de SQUID gegeven. 

z Sample 

b 

0 

-b 

heater 

rf filter 

< .......... Piek-up spoelen 

signaal 
spoel 

0 
SQUID 

Figuur 3.5 Een schematische voorstelling van het SQUID-systeem. De heater zorgt voor het 
uitdempen van de superstroom. Het preparaat beweegt bij telkens verschillende velden door de piek-up 
spoelen. 
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4 Meetresultaten 

4.1 De RBS-metingen 

Voor de RBS-metingen aan Al-O tunneljuncties zijn in het spectrum duidelijke pieken 
ten gevolge van de verschillende voorkomende elementen waarneembaar. Door de 
integraal te nemen over een bepaalde piek kan berekend worden met welke 
oppervlaktedichtheid (cm-2) deze piek correspondeert in het preparaat. De opgegeven 
fouten in de resultaten zijn vooral te wijten aan: statistiek, stopping/normering en 
keuze van de integratiegrenzen. 
In de tabellen in dit hoofdstuk wordt een oppervlaktedichtheid omgerekend naar een 
dikte. De hierbij aangenomen dichtheden zijn de volgende: p(Co) = 9,05·1022 at/cm3

, 

p(Al) = 6,02·1 022 at/cm3
, p(Ah03) = 11,7 ·1 022 at/cm3 

In de tabellen worden een aantal afgekorte termen gebruikt: Do=opgegeven dikte, 
NG=gemeten oppervlaktedichtheid, DG=gemeten dikte. 
De preparaten hebben een code, maar in de rest van de resultaten zal een 
gemakkelijkere letter worden gebruikt. 

Schematische code Letter Samenstelling 
C9906014 A Co(35)/Al-0(25)/Co(35)/Ta(500)/ 

·······--··--·-·---···········-···············-···- ·····----- ············---·--·-·--·· ····--------·--·-·-- _SiO~!_ê.L ...... - .... · .. ----·------------···---·-
C9907003 B Cu(35)/Al-0(14)/Co(35)/Ta(500)/ 

··········--····--·--··-···-········"·-·······-·····-----·-····-· ---·-----·-·········· ... ê..~Q21SJ ....... -... ·--------
C9910013A c Ta-0(30)/Co( 500)/ Al-0(34 )/Co(30)/ 

·····--·--··--·····--··-----·-----·--·-- --------·--········ .. ···-·· I~?_QQ)!Si02/Si . ----·--·---·· 
C9910013B D Ta-0(30)/Co( 500)/ Al-0(11 )/Co(30)/ 

-·-·-··----·- .................... -.. -.. ···-·---·--·--·----------·--- ·---·----·-·-·······--·--·--·-······--····-··-·-······-·· I~(?_QQ)(§_! 0~/Si ··-·-······-····-..... 

C9911007R E Ta-0(30)/Co( 400)/ Al-0(16)/Co(30)/ 

············-··-·---·-·--··-···--·-·······-· ... ·-··-----··-·····-·-·--···-·-··-· .. ·-···-··-····-·-··-··········-····-··-·-·-·· .. Al_-0(23 )I Co(30)/Ta( 50_9)/Si 02/§_i_ _____ .............. 
C9911007L F Ta-0(30)/Co( 400)/ Al-0(29)/Co( 400)/ 

--·-- .......... ·-··-······---······--···- ·-·-··-·------··--··--- . Al-O( 45)/ Co{30)/Ta{500)/ê._iQ~L~l_ .......... ______ 
C9911015L G Ta-0( 50)/Co( 450)/ Al-O( 45Á)/Co( 450)/ 

----···-·········-····--·············-···· ... ···-··------··--···-- Al( 45Á)/Co{30)/Ta~Q)!.~!.=:9/Si ........ __ 
C9911015R H Ta-0(50)/Co( 450)/ Al-0(25Á)/Co( 450)/ 

·-··--··---··--·-····-·······-········-···-.. ··-···-·······- -
Al{25Á)/Co{30)/Ta{~Q.Q2{_Si-O/Si ____ 

C9910009 I Ta-0(30)/ZnSe(50)/ 
Ta(200)/Si02/Si 

·-··-···---- -·---·-
C9910003A J Ta-0(30)/ZnSe(50)/ 

Ta(200)/Si 
·----·-
C9910003B K Ta-0(30)/ZnSe(20)/ 

···-··------·-·····- --·. Ta{200)~~i 

Tabel 4.1 Naamgeving en samenstelling van de preparaten 
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4.1.1 De eerste twee preparaten zonder afdeklaag (A en B) 

Deze preparaten bestaan beiden uit een substraat van Si met daarop een dikke laag 
Si02. Het Si02 wordt gebruikt, om de waarde van Q te bepalen met behulp van 
formule 2.13. De verhouding SilO is namelijk nauwkeurig bekend. Tevens is Si02 
amorf, waardoor er geen afwijkingen in de hoogte van de Si-rug ten gevolge van 
channeling kunnen ontstaan. Verder is in beide preparaten een dikke laag Ta (500Á) 
aanwezig. Dit is gedaan om de zuurstofpieken van het Si02 en het Al-O te scheiden. 
Dan volgt de eigenlijke tunneljunctie met de onderelektrode van Co, de Al-O barrière 
en de bovenelektrode. Die is bij preparaat A van Co en bij preparaat B van Cu. Bij dit 
preparaat is Cu gebruikt omdat dit niet zou oxideren en niet magnetisch is, zodat het 
geen invloed heeft op de magnetische metingen. Beide preparaten zijn gemeten met 
een hoek 8 = 11 0° en een loodrechte hoek van inval. Ook is voor beide preparaten een 
2 Me V He+ ionenbundel gebruikt. 
Nu volgt een voorbeeld van een spectrum, namelijk dat v~ preparaat B. 

Energy \MeVJ 
1.0 1.5 2.0 

30 

Ta 

25 

"D Co Cu 
G) 20 \t >-

"D 
([) 

15 N 

0 

E 0 
\..._ 10 ~ 0 
z 

5 

0 ~------~------~~~~--~------~======~ 
100 150 200 250 300 350 

Channel 
Figuur 4.1 Het spectrum van preparaat B 

De resultaten staan voor preparaten A en B staan afgebeeld in tabel 4.1 
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preparaat A B 
samenste._m!!g _______ Ç~ Al-O/Co/Ta/Si02/Si Cu/ Al-0/Co/Ta/SiOiSi 
sputterdruk(mbar) 3-10-10 7-10-10 -------------· 
----·· ... ········-··-···········-·············-···-·-·· ... -··-··· ... ····- . ,-- -------·-r---·· ... ···-······--·-·--··-----
Vox. lox' Pox 600~495, 7,5, 10"1 ~9,8·10"2 600, 7,5, 10· 

_._(Y...?.!!!A?.~~~L--... ···----· ____ --------·----··-·------
oxidatietijd (s) 200 100 

CO onder 35 30±2 33±2 35 32±2 35±2 
·-·-·-····-··-·-···----··-·-··-··--------1----

Al 25 14,8±0,6 25±1 14 7,5±0,3 12,5±0,5 
·---··----·-··-----1----+---'-----'c...._--~-·--····-··---·-l----···- .--<--'-----+--=-"-'-"~~ 

0 25±3 26±2 
---··-··-·---------!----!------- ·-················-··--·--·-----j-------1-----
Cobovenl Cu 35 30±2 33±2 35 32±2 35±2 

Tabel4.2 De resultaten van de RBS-meting van preparaten A en B 

De oppervlaktelaag van Co resp. Cu is naar alle waarschijnlijkheid flink geoxideerd 
door de atmosfeer. De pieken van de zuurstof in het Co/Cu en het Al zijn niet van 
elkaar te onderscheiden. Het is daarom moeilijk iets te zeggen over de oxidatiegraad 
van het AL Bij de volgende gemaakte preparaten is daarom een afdeklaag toegevoegd, 
om het oppervlakteoxide te scheiden van het geoxideerde AL 

4.1.2 De 4 preparaten met 200 s oxidatie van de Al-lagen (C, D, E en F) 

Omdat bij preparaten A en B de bovenelektrode geoxideerd is ontstonden twee 
problemen: de 0-pieken van de topelektrode en de Al-barrière vallen op elkaar in het 
spectrum en oxidatie van het Co verstoort de magnetische metingen. Om de 0-pieken 
van de oppervlaktepiek en de barrière van elkaar te scheiden is de bovenste Co-laag 
voldoende dik gemaakt ( 400 tot 500 Á). Ook is aan deze vier preparaten een Ta 
afdeklaag toegevoegd van 30Á. Zo wordt het oxideren van het Co tegengegaan .. Om 
tijd te besparen met meten is er bij de laatste twee van deze preparaten (Een F) voor 
gekozen om een dubbele Al-laag op elk van de preparaten te maken. De Al-laagdikte 
waarbij volledige oxidatie optreedt met de gegeven plasmacondities, is gevonden door 
de Al-laagdikte systematisch te variëren. Onder de junctie zit weer een Ta laag van 
500Á. Deze preparaten zijn gemeten onder een hoek 8 = 110° en een loodrechte hoek 
van inval. Voor beide preparaten is een 2 Me V He+ ionenbundel gebruikt. 
In figuur 4.2 volgt van preparaat Deen spectrum. 
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Figuur 4.2 Spectrum van preparaat D 

In tabel4.3 staan de resultaten voor preparaten C enD. 

preparaat c D 

-~~!!.1~~~~~)-~g ________ Ta-0/Co/ Al-O/Co/Ta/Si02/Si Ta-0/Co/ Al-O/Co/Ta!Si02/Si 

-~ut!._~~druk(mbar) 
2-"ïö-::8--···--·---------·---····················-····--- - 2-1 0:-~~-----·-··---·-·---······································-

612~si2-,7-:To~~----···--·----r-- __ ,"", ................. 
Vox> lox, Pox 612~512, 7, 10·1 

__ (y!~,b~I) _____ ·-
-·--··-··········-"''"'''''"'''''"'"--········-···-···-···-···--- .... --

oxidatietijd (s) 200 200 
Do(Á) Na(10 15at/cm2

) Da(Á) Do(Á) Na(1 OJ)at/cm.l) Da(Á) 
Co onder 30 27±1 30±2 30 27±1 30±2 

.. ·-···---- ·-·-·-·-···-·-····· ·--·--·-····-····-···········- ..... 

Al 34 19,0±0,8 32±1 11 ~~:J:0,1 ____ 11,1±0,1 ------------------ --- - ·-·-·-··-·-··--""""""' -·-··-·-· .. ---·-·-
0 18±2 9±2 -- ------· .................... _. __ ----
Caboven 500 450±20 497±22 500 450±20 497±22 ----- ---· 
Ar 4,5±1 .?2±! ·-----
NAJ/No 1,1±0,1 0,7±0,1 

Tabel 4.3 De resultaten van de RBS-meting van preparaten C enD 

Uit tabel4.3 is te concluderen dat voor preparaat C geldt dat er geen stoichiometrisch 
Ab03 is gevormd. Er is namelijk te weinig zuurstof opgenomen in de Al-laag. 
Preparaat D heeft een NAJ/No van 0,7±0,1. In dit preparaat zou de Al-laag dus 
volledig geoxideerd kunnen zijn. 
Het argon dat is aangetroffen is afkomstig van het sputterkanon en bevindt zich vooral 
in de Al-lagen. 
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In figuur 4.3 is het spectrum van preparaat F weergegeven. 
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Figuur 4.3 Spectrum van preparaat F 

In tabel4.4 staan de resultaten van preparatenEen F 

preparaat E F 
samenstelling Ta-0/Co/ Al-0/Co/ Al-0/Co/Ta/ Ta-0/Co/ Al-0/Co/ Al-0/Co/Ta/ 

COonder 30 27±1 30±2 30 27±1 30±2 
~·-----··- ·····-·---···-···-· -·--- - - ---··--··---·- ·-·---·--
A Ionder 23 14,6±0,6 24±1 45 27±1 46±2 

··········-----·-·-···-·-··- ······-··· -------·--·-f----!--------------···----· -·---··---·······--- ·--·-·-·-=-=-----1··---
Ûonder 11±1 9±1 

--·-·-·---·-·------1 ·--1------t----
Comidden 400 350±20 387±22 400 340±20 375±22 
---·---·--------t-:-::---t--------1 ·-::-.,..----1-------l...:....:...:..=:::.::::.._ 
Alboven 16 9,3±0,4 15,4±01_i._ ___ 29 __ -1_1~6,'-0_±0_,,_6 __ -t-2-'-6_±_1_ 
Ûboven 11±2 10±1 
--·---·-----+~--+-=-::..:=------·---·-·-··-·----l----1-=-=:..._----f----

Coboven 400 340±20 375±22 400 340±20 375±22 
--·--·------·---·-----·-·---. ----·-·- ··--·--·--···------·-----1-"---'----'---t-=-'-"-===-

-~r -----------·----· _____ . 3, 1±Q.~?. ________ ·····-··---·--·-·l----1---'3,'-1 ±_0_,_,5 ____ 1 ____ _ 

NAI/Noonder 1,3±0,2 3,1±0,4 
----····-·----·-······------···--····----· ·----·------- --···-·---·-··--- ··--·----- -----J..:::..Z.::..:::...:CC'-'----- ----··-······· 
NAI/No boven 0,9±0,2 1 ,6±0,2 

Tabel 4.4 De resultaten van de RBS-meting van preparaten E en F 
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Uit tabel4.4 is te concluderen dat voor beide preparatenEen F geldt dat het Al niet 
volledig geoxideerd is. 
In alle 4 de preparaten uit deze paragraaf behalve in preparaat C ligt de hoeveelheid 
zuurstof in de Al-lagen rond de 1 0·1 015 at/cm2 

4.1.3 De twee preparaten met lOOs en Os oxidatie van de Al-lagen (G en H) 

Om de tijdafhankelijkheid van het oxidatieproces te bestuderen zijn twee preparaten 
(Gen H) gemaakt met elk twee aluminiumlagen. De onderste Al-laag is bij beide 
preparaten niet geoxideerd en de bovenste Al-laag is bij beide preparaten 100 
seconden geoxideerd. De structuur van deze preparaten is hetzelfde als die van 
preparatenEen F. Alleen de afdeklaag Ta is hier SOA dik. De gebruikte bundel en 
bundelenergie zijn hetzelfde als bij vorige preparaten. De hoek 8 was 115° en de 
bundel had een loodrechte inval. 
In figuur 4.4 is het spectrum van preparaat H weergegeven. 
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Figuur 4.4 Het spectrum van preparaat H 

In tabel 4.5 zijn de resultaten voor de preparaten G en H weergegeven. 
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preparaat G H 
samenstelling Ta-0/Co/ Al-0/Co/ Al-0/Co/Ta/ Ta-0/Co/ Al-0/Co/ Al-0/Co/Ta/ 

-----:----::--,--:---1-"S,-=i0-=...::,2/.=-S-=-i ----------r-S_i_0-=-2/"S_i _________ _ 
~~~~rdruk(mbar) __ ~t-1-·_1 0_-

8 
____ ---.------~-1_·_1 0_-_

8 
-----;------

Vox boven, lox, Pox 640~566, 7,5, 10-1 640~566, 7,5, 10·1 

_(V,~.?.~~ -·-t--:-:-------·---
__ g~!~!l:!~~.!_ijdbQyt;L(~l__1_1_0_0_______ --·······-·· .J.QQ _____________ _ 
oxidatietijdonder (s) 0 0 

COonder 30 27±1 30±2 30 27±1 30±2 :::.-------1--:-4--:::-5 --ll---------t·--·········--·--··--:-:--------t---:..=:=--------11-=-==-
Alonder 26±1 43±2 25 14_,0±0,6 24±1 =.:_------1-----j-----------··- -···--··-· 
00n~r _____ 1 _________ ni_et_l!!_e.~~_!?.~ar- ·---·-··--··-·····--1-:-:-::---t--n_ie_t _m_e_et_b_aar_-+·---
Comidden 450 410±21 453±23 450 350±20 387±22 ----------- ··---------· ·---··-·-·--····--·-- ....... ...:...::..:=-=-+---!-==-=-=-==-=-----+·-·--··--·· 
Alboven 45 26±1 43±2 25 14,0±0,6 24±1 

·······--· -··------·-·············· ···········-·-···--- ··-------··---·f----t--:.z..:.:==-:..L:=-------- -··--·-···-·------··· 
Oboven 20± 1 12±2 ----··--··--- ············-·-···---···-·-- ............................. -···-· .... -·-···-····----··-···-···-·············-- ----------+--------- ·---·············----··-······ 
Coboven 450 390±21 431±23 450 380±21 419±23 ·----·------- --······-····----··-
Ar 20±2 18±2 ·---·------- ·····-····--·--

1,3±0,2 1,2±0,2 

Tabel 4.5 De resultaten van de RBS-meting van preparaten G en H 

De resultaten van de twee preparaten G en H zijn anders dan op grond van de eerdere 
resultaten verwacht mocht worden. Bij de twee lagen die 100 seconden geoxideerd 
zijn, was meer zuurstof aanwezig dan bij de lagen die 200 seconden zijn geoxideerd. 
Een verklaring hiervoor is misschien de vrij hoge druk, waarbij gesputterd is, 
waardoor er misschien nog zuurstof of water in het vat aanwezig was, dat de oxidatie 
kan beïnvloeden. 

4.1.4 De twee ZnSe preparaten (I en K) 

Er zijn ook nog twee preparaten met ZnSe als barrière doorgemeten, namelijk de 
preparaten I en K. Dit is gedaan om het sputteren van ZnSe te testen. ZnSe kan 
namelijk ook als barrière gebruikt worden in tunneljuncties. Er is gekeken naar de 
hoeveelheden ZnSe en de verhouding Zn/Se. 
Het preparaat is weer gesputterd op een Si-substraat met Si02 erop. Op het Si02 is 
200Á Ta aangebracht, dan volgt de ZnSe-laag en als toplaag een afdeklaag van Ta van 
30Á. 
De hoek 8 is bij beide metingen 160°. De bundel valt bij preparaat I loodrecht in. Bij 
preparaat K echter is de hoek van inval ten opzichte van de normaal van het preparaat 
3° genomen. Er is namelijk op dit preparaat maar 25Á Si02 aanwezig. Daardoor moet 
het Si substraat gebruikt worden om op te normeren. Si is echter niet amorf zoals 
Si02, waardoor bij loodrechte inval van de bundel "channeling" zou optreden. 
In figuur 4.5 is als voorbeeld het spectrum van preparaat I weergegeven. 

21 



Energy (Me V) 
0.5 1.0 1 .5 2.0 

30 

Ta 
25 

-u 
Q) 20 

>-
0 (Si02) 

-u 
Q) 

15 N 

0 

E 
L 10 0 
z 

5 

0 ~--------,-----~--~=---~--~~--~===-~ 

200 400 600 
Channel 

800 

Figuur 4.5 Het spectrum van preparaat I 

In tabel4.6 zijn de resultaten voor de preparaten I enK weergegeven. 

preparaat I K 
-~_amenstelling Ta-O/~nS(;ljTa/SiQ2/Si ·----· Ta-0/Znse/Ta/Si 
sputterdruk( mbar) 2·10·8 1·10·7 

Do(Á) NG(1 O"atlcm~) DG( A) Do(Á) NG(10"atlcm~) 

ZnSe 50 23±1 49±2 20 5,8±0,4 
·-·-······-·--·-· .. --·····-·-·-··---·--·· -·--·-··-··- --············-·····- ······-··--· 
N(Zn) 11,7±0,5 2,9±0,2 

1000 

DG( A) 
12,3±0~6 

··-·· 

.... --·--··---·-·-···---·-· - .. ···-····-···""""'""""'" -----····-·- --·-
_!.:i_@~l __ 12,4±0,5 

- ·---·---·---- ........... ,_, ____ 3,2±0,2 
N(Zn)/N(Se) 0,94±0,05 0,91±0,06 

Tabel 4.6 De resultaten van de RBS-meting van preparaten I enK 

De gemeten dikte van het ZnSe in preparaat C komt overeen met de verwachte dikte. 
De verhouding Zn/Se voor preparaat I is echter kleiner dan 1. 
Voor preparaat K was de gemeten dikte van de ZnSe-laag een stuk kleiner dan 
verwacht, maar dat is te wijten aan een beschadiging van het preparaat tijdens het 
sputteren. De verhouding Zn/Se is in preparaat K ook kleiner dan 1. 
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4.2 De SQUID-metingen 

Bij overoxidatie ontstaat CoO en dat is bij lage temperaturen een antiferromagneet. 
Als er CoO aanwezig is in een van de preparaten, zal de vorm van de hystereselus 
veranderen (zie §2.1 ). Aan de vorm van de hystereselus is dus te zien of er 
overoxidatie heeft plaatsgevonden. Alle SQUID-metingen zijn gebeurd bij 1OK. In de 
resultaten die uit de SQUID-metingen komen zit een fout van ongeveer 5%. Deze fout 
is vooral gebaseerd op afleesonnauwkeurigheden en onzekerheden, veroorzaakt door 
correctiefactoren. Een quantitatieve interpretatie van de metingen is te vinden in 
§4.2.3 

4.2.1 De eerste twee preparaten zonder afdeklaag (A en B) 

Preparaat A 

De topelektrode van preparaat A is vrijwel zeker geoxideerd door de buitenlucht. In 
de hystereselus zou dit ook duidelijk te zien moeten zijn door verschuiving en breder 
worden van de lus. 
De meting van dit preparaat in de SQUID is weergegeven in figuur 4.6. 
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Figuur 4.6 De magnetisatiecurve van preparaat A 

In grafiek van figuur 4.6 zijn twee lussen op elkaar gesuperponeerd. Eén smalle lus 
van de niet geoxideerde onderelektrode en één brede verschoven lus van de 
bovenelektrode. 
Hier zien we duidelijk verschuiving optreden bij één van de twee Co-lagen. Één van 
de twee lagen is dus geoxideerd. We nemen aan dat dat de bovenste is, vanwege de 
afwezigheid van een afdeklaag. 

Preparaat B 

Preparaat B geeft na meting in de SQUID de grafiek in figuur 4.7 

23 



-500 -400 -300 -200 

2,50E-04 s 
:i 
!!!. 
:i 

-2,50E-04 

Figuur 4. 7 De magnetisatiecurve van preparaat B 
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Voor preparaat B luidt de conclusie van de meting in de SQUID dat de Co-laag (de 
onderelektrode) niet meetbaar geoxideerd is. Er is in preparaat B maar één Co-laag 
aanwezig en de hystereselus hiervan is niet verschoven. 

4.2.2 De 4 preparaten met 200 s oxidatie van de Al-lagen (C,D,E en F) 

Preparaat D 

Dit is het preparaat met de grootste kans om iets van verschuiving te zien, want de Al 
laag is erg dun(llÁ). De kans op oxidatie van de onderste Co-laag is groter dan in de 
prepareten met een dikkere Al-laag. Het resultaat dat uit de SQUID-meting kwam is 
weergegeven in figuur 4.8 
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Figuur 4.8 De magnetisatiecurve van preparaat D 

De grafiek is opgebouwd uit twee hystereselussen die gesuperponeerd zijn. 
Uit de tweede lus blijkt dat de dunne laag (dat is de laag onder het Al) inderdaad een 
beetje verschuiving vertoont. Ook is de hystereselus van de dunne Co-laag veel 
breder. De onderste Co-laag is dus geoxideerd 

Preparaat H 

In preparaat E zitten twee Al-lagen van 16Á en 23Á. De magnetisatiecurve van 
preparaatEis weergegeven in figuur 4.9. 
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Figuur 4.9 De magnetisatiecurve van preparaat E 
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Uit deze figuur blijkt dat waarschijnlijk geen van de lagen meetbaar geoxideerd is. Er 
kan niet meer met zekerheid van een dunne verschoven laag gesproken worden. Dit is 
in overeenstemming met de resultaten die uit de RBS-meting kwamen. 

Preparaat F 

In preparaat F zitten twee Al-lagen van 29Á en 45Á. De magnetisatiecurve van 
preparaat F is weergegeven in figuur 4.1 0. 
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Figuur 4.10 De magnetisatiecurve van preparaat F 

Uit deze figuur blijkt dat geen van de lagen meetbaar geoxideerd is. Er is geen 
verschuiving te zien. Dit is in overeenstemming met de resultaten die uit de RBS
meting kwamen 

4.2.3 Vergelijking van Co-laagdikten die met verschillende methoden bepaald 
zijn 

In tabel4.7 staan de Co-dikten weergegeven voor alle preparaten die gemeten zijn 
met de SQUID. Ook staat het wel of niet vinden van overoxidatie vermeld. 

preparaat A B D E F 
Dcoop_g~~ 70Á 35Á 530Á 830Á 830 -----·-.. -··-··-.. ··~'""' 
DcoRBS 66±4Á 35±2Á 527±24Á 792±46Á 780±46Á -------------- _____ ., .................. _,._., ___ , ___ , 
-~gg_~Q!:!IP _____ 59±3Á 33±2Á 571±29Á 897±45Á 875±44Á ·---------- ·--------·······--·· ······--·····-·-······-···-··---·--·-·· 
Oxidatie Bovenste Geen Onderste Waarschijn Geen 
Co Co-laag Co-laag lijk geen 

Tabel4.7 De resultaten van de SQUID-metingen 
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Uit tabel 4. 7 blijkt dat bij preparaat A de met de SQUID gemeten hoeveelheid Co 
kleiner is dan opgegeven. Dit komt, doordat een flink deel van het Co geoxideerd is 
en het CoO wordt niet gemeten. 
Verder blijkt dat bij de metingen aan de preparaten D, Een F de met de SQUID 
gevonden Co-dikte meer is dan met RBS en meer dan opgegeven. De oorzaken van 
deze verschillen zullen nader moeten worden onderzocht. 

27 



5 Discussie & conclusies 

5.1 Het oxidatiegedrag 

De RBS-metingen uit het vorige hoofdstuk zijn gecombineerd tot de grafiek in figuur 
5.1. Voor een oxidatietijd van 200 seconden hebben de hoeveelheden zuurstofredelijk 
constante waarden van ongeveer 1 0·1015 at/cm2. Alleen preparaat C, met een Al-laag 
van 34A dik, wijkt af van de rest. Waarom hier meer zuurstof aanwezig is, is niet 
bekend. Voor een oxidatietijd van 100 seconden komen er twee verrassende resultaten 
uit. De verwachting was dat de hoeveelheid zuurstof beduidend minder zou zijn dan 
bij de 200 seconden oxidatie, maar dit is niet het geval. Voor het eerste meetpunt op 
25Á (preparaat H) is de hoeveelheid ongeveer gelijk aan de preparaten met 200 
seconden oxidatie en op het tweede meetpunt op 45Á (preparaat G) is de hoeveelheid 
zuurstof zelfs een stuk groter dan voor de preparaten met 200 seconden oxidatie. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat de druk tijdens het sputteren niet bij alle 
preparaten hetzelfde is geweest. Misschien is er door dit verschil in druk een verschil 
in H20-concentratie in het sputtervat, waardoor het oxidatiegedrag beïnvloed kan 
worden. Ook de parameters van het plasma (de druk, de stroom en de spanning) zijn 
niet constant voor de verschillende preparaten. Ook dit kan de uiteenlopende 
hoeveelheid zuurstof verklaren. Verder is het niet zeker dat het plasma homogeen is, 
wat de verschillen in zuurstofhoeveelheid bij tegelijkertijd gemaakte preparaten ook 
kan verklaren. 
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Figuur 5.1 De hoeveelheid zuurstofuitgezet tegen de Al-dikte 

De dikten van Al, die met RBS gemeten zijn, worden vergeleken met de opgegeven 
dikten in figuur 5.2. Hierin is te zien dat de waarden die gemeten zijn binnen een 
onnauwkeurigheid hetzelfde zijn als de waarden die gebaseerd zijn op de sputtertijd 
bij de kalibratie van de sputtermachine zijn opgegeven. 
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Figuur 5.2 Vergelijking van de gemeten Al-diktes met de opgegeven, gekalibreerde diktes. 

Vervolgens is in figuur 5.3 te zien dat voor 200 seconden oxidatie er een lineair 
verband bestaat tussen N(Al)/N(O) en de Al-dikte. De lijn door deze punten snijdt de 
stippellijn, die het stoichiometrisch Ah03 aanduidt, bij een Al-dikte van (13±3)Á. Dat 
zou dus voor een oxidatietijd van 200s de ideale Al-dikte zijn. Het punt bij 34A valt 
echter duidelijk buiten dit lineaire verband. Dit is afkomstig van preparaat C. Hier is 
duidelijk meer zuurstof aanwezig dan bij de rest van de preparaten, zoals ook blijkt uit 
figuur 5.1. 
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Als de SQUID-metingen van de preparaten worden vergeleken met de RBS metingen, 
is de zien dat de resultaten overeenstemmen. Bij de SQUID-metingen is alleen bij 
preparaat D oxidatie van de onderelektrode te zien. Uit de RBS-resultaten blijkt ook 
dat preparaat D als enige een hoeveelheid zuurstof bevat die noodzakelijk is voor de 
vorming van een stoichiometrisch Ah03. Dit is het meetpunt van 11A in figuur 5.2. 
Als de oxidatie niet geheel homogeen verloopt op verschillende posities van het 
preparaat, is het mogelijk dat bij preparaat D lokale oxidatie van de onderelektrode 
heeft plaatsgevonden. 

5.2 Het ZnSe-sputteren 

Uit de resultaten van §4.1.4 kan worden geconcludeerd dat het sputteren van de ZnSe 
niet leidt tot ZnSe met een verhouding van Zn/Se=1. Deze verhouding is iets lager, 
rond 0,95. Voor preparaat I is de ZnSe laagdikte, die gebaseerd is op de kalibratie van 
de sputtermachine voor ZnSe, in overeenstemming met de laagdikte die gevonden is 
met RBS. Voor preparaat K lijkt dat niet zo te zijn. Hier is een duidelijk verschil te 
zien tussen de opgegeven dikte en gemeten dikte. Dit komt echter door beschadiging 
van het preparaat tijdens het sputteren, waardoor een deel van de ZnSe-laag 
verdwenen is. Er zijn namelijk tijdens het sputteren van de onderste Ta-laag wat 
vlokken op het preparaat gevallen. Daarover zijn de volgende lagen gesputterd. Na het 
sputteren is het preparaat schoongeblazen, waarbij met de vlokken Ta ook een deel 
van de daarop liggende lagen werd weggeblazen. 

5.3 Conclusies & aanbevelingen voor verder onderzoek 

Ten eerste het sputteren van het Al. De hoeveelheid gesputterd Al is door de 
kalibraties nauwkeurig bepaald. (zie figuur 5.2) Als een Al-bron eenmaal gekalibreerd 
is, kan de gekalibreerde sputtersnelheid gebruikt worden om de Al-dikten te bepalen. 
Ten tweede het oxidatieproces van het aluminium. Uit figuur 5.2 kan worden 
geconcludeerd dat in de oxidatietijd van 200 seconden tussen de 1 OÁ en 15A Al 
wordt geoxideerd, indien wordt aangenomen dat Ah03 ontstaat. De SQUID-metingen 
lijken dit te bevestigen, omdat alleen bij een Al laagdikte van 11 A oxidatie van de 
onderelektrode is waargenomen. Het is alleen zo dat de parameters van het plasma en 
de druk in de sputterkamer nogal verschillen van preparaat tot preparaat. Over de 
oxidatietijd van 100 seconden is niets te zeggen, omdat hier maar twee meetpunten 
van ZIJn. 
Voor verder onderzoek zou het interessant zijn om de homogeniteit van het plasma te 
weten. Ook de invloed van de verschillende parameters van het plasma (druk, stroom 
en spanning) op het oxidatiegedrag zouden onderzocht kunnen worden. 
Verder zou het, vanwege de grote onzekerheid in de 0-concentratie, interessant zijn 
om de gemeten preparaten nog door te meten met Elastic Recoil Detection. Dat is een 
techniek, waarbij het preparaat met ionen beschoten wordt die zo'n hoge energie 
hebben dat de lichte atomen uit het preparaat geschoten worden. Zuurstofhoort hier 
ook bij. Als de lichte atomen uit het preparaat komen, wordt hun energie gemeten met 
een detector. Daarmee kunnen de 0-pieken los van de achtergrond gemeten worden. 
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