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Samenvatting 

Thermische stabiliteit van magnetoweerstandsmate-
rialen 

Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar de thermische stabiliteit van magne-
toweerstandsmaterialen. Magnetoweerstandsmaterialen kunnen worden gebruikt in 
magnetisch-veld sensoren, daar zij in staat zijn tot het omzetten van een magnetisch 
veld naar een elektrische spanning, welke verder elektronisch kan worden verwerkt. 
De jongste generatie van magnetoweerstandsmaterialen, gebruikt in praktische toe
passingen, wordt gevormd door de magnetische (multi)lagen, waarin de elektrische 
weerstand afhankelijk is van de magnetisatierichtingen in het materiaal. Ferromagne-
tische films vertonen het anisotrope magnetoweerstandseffect, terwijl recent in mag
netische multilagen het reuzenmagnetoweerstandseffect is ontdekt. Om deze effecten 
beter te begrijpen is het noodzakelijk om de invloed van het magnetisme op de elek
trische geleiding in deze materialen te onderzoeken. In dit proefschrift worden de 
resultaten beschreven van onderzoek naar deze effecten, gedeeltelijk uitgevoerd met 
een nieuwe methode. Bij gebruik van magnetische, gelaagde materialen bij hoge tem
peraturen, kunnen er problemen ontstaan. Voor sommige toepassingen is een thermi
sche stabiliteit tot ±470 K noodzakelijk. Bij hoge temperaturen zal atomaire diffusie 
sneller verlopen, waarmee de gelaagde structuur wordt aangetast, en daarnaast zal de 
sterkte van magnetische interacties afnemen, waardoor er een verhoogde kans bestaat 
op ongewenste magnetisatierotaties. In dit proefschrift zijn een aantal aspecten van 
thermische stabiliteit besproken voor verschillende materialen. 

In Hoofdstuk 2 worden magnetische en elektrisch-transport eigenschappen van de 
intermetallische verbinding Fe^Rhi-j, onderzocht. Dit is een ander soort magneto-
weerstandsmateriaal dan de eerder genoemde (multi)lagen. In een bepaald bereik van 
Fe concentraties, zal FexRhi_x een overgang van een antiferromagnetische naar een 
ferromagnetische toestand vertonen, wanneer er een magnetisch veld wordt aangelegd, 
en tegelijkertijd is er een grote afname van de elektrische weerstand. Het gebruik van 
dunne lagen van deze geordende verbinding in plaats van multilagen, vermijdt het 
probleem van atomaire diffusie, aangezien temperaturen hoger dan 470 K nodig zijn 
voor het verbreken van de kristallografische ordening. Een andere reden om Fe^Rhi-^ 
te onderzoeken is dat het een natuurlijke multilaag vormt, waardoor het misschien 
mogelijk is om de elektrisch-transport eigenschappen te vergelijken met kunstmatige 
multilagen. In Hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe dunne Fe^Rhi^j, films worden gede-
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poneerd met een Fe concentratie tussen 41 en 59 at.%. Om de juiste kristallografische 
structuur van het CsCl-type te bereiken, worden de lagen verwarmd bij verschillende 
temperaturen, variërend van 870 tot 970 K. Alleen de lagen met 0.41 < x < 0.49 ver
tonen een overgang tussen de antiferromagnetische en de ferromagnetische toestand. 
In Hoofdstuk 2 wordt ook beschreven hoe het magnetoweerstandseffect afhangt van 
een aantal zaken. Magnetische metingen en Mössbauer spectroscopie tonen aan dat 
in lagen met x < 0.51, een gedeelte van de laag niet de juiste kristallografische struc
tuur heeft. Aangezien dit gedeelte paramagnetisch is en geen magnetische overgang 
vertoont, zal het ook niet bijdragen aan het magnetoweerstandseffect. Daarnaast 
wordt er beschreven hoe spanningen, die ontstaan tijdens het post-depositie verwar
mingsproces, invloed zullen hebben op de breedte en de hysterese van de magnetische 
overgang. Dit betekent dat het magnetisch veld, nodig om de volledige overgang te 
bewerkstelligen, bij lage temperaturen veel groter is dan het maximaal beschikbare 
veld van 4.4 MA/m, en dat bij de verlaging van het magnetisch veld de laag niet vol
ledig in de oorspronkelijke antiferromagnetische toestand zal terugkeren, maar voor 
een groot gedeelte ferromagnetisch zal blijven. Wanneer er wordt gecorrigeerd voor 
de effecten van het paramagnetische gedeelte en het ontoereikende magnetisch veld, 
wordt er een 'volledige' magnetoweerstandsratio van 85 % verkregen bij 300 K, wat 
veel hoger is dan de enkele procenten die worden gemeten bij bovenvermelde mag
netische multilagen. Echter, gezien de breedte van de magnetische overgang, zal de 
magnetoweerstandsratio per eenheid veld zeer laag zijn. Dit, samen met de tempera
tuurafhankelijkheid van de overgang maakt de Fe^Rhi-^ intermetallische verbinding 
minder geschikt voor praktische toepassingen. 

In Hoofdstuk 3 worden lagen onderzocht die het anisotrope magnetoweerstand
seffect vertonen. Een nieuwe optische methode met infrarood licht wordt beschre
ven waarmee het mogelijk is om de (spinafhankelijke) parameters van het elektrisch 
transport te bepalen en waarmee verder kan worden ingegaan op het mechanisme 
van magnetoweerstand. Deze methode is gebaseerd op het feit dat de complexe bre
kingsindex van een metallisch materiaal afhankelijk is van zijn weerstand. In een 
materiaal dat het anisotrope magnetoweerstandseffect vertoont, zal de weerstand ver
anderen door een variatie van de hoek tussen de stroom- en magnetisatierichting, wat 
dan ook zal leiden tot een verandering van de refractie en absorptie van licht. Door 
gebruik te maken van lineair gepolariseerd licht, zal het oscillerende elektrisch veld 
in de laag een ac stroom opwekken, welke een bepaalde hoek maakt met de magne
tisatierichting. De verandering van de transmissie door variatie van deze hoek zal 
het magnetisch-lineair-dichroïsme effect worden genoemd. Vier verschillende materi
alen worden hier onderzocht: Ni80Fe2o en Co90Fei0, welke vaak worden gebruikt in 
toepassingen van magnetische (multi)lagen, Ni80Co2o, dat een hogere magnetoweer
standsratio heeft dan Ni80Fe20, en Fe88V12, geselecteerd op basis van het feit dat voor 
dit materiaal een andere hoekafhankelijkheid van de geleidbaarheid is gerapporteerd 
in vergelijking tot de eerder genoemde materialen. De transmissie en de relatieve 
transmissieverandering worden gemeten voor golflengtes tussen 2.5 en 20 /an, bij ka
mertemperatuur en met verschillende hoeken. De hoekafhankelijkheid gevonden voor 
het magnetisch-lineair-dichroïsme effect is vergelijkbaar met deze voor het anisotrope 
magnetoweerstandseffect. De experimentele resultaten worden geanalyseerd met be-
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hulp van een eenvoudig model, waarbij de twee soorten elektronen, spin op en spin 
neer, verschillende hoekafhankelijke relaxatietijden hebben. Het blijkt mogelijk om 
uit de data van een enkele film de spinafhankelijke relaxatietijden en de bijbehorende 
hoekafhankelijkheden te bepalen. In Hoofdstuk 3 zijn ook enkele voorbeelden gegeven 
waar de spin- en hoekafhankelijkheden zijn gevarieerd, waaruit blijkt dat de relatieve 
transmissieverandering als functie van golflengte sterk afhankelijk is van deze parame
ters. Er kan zodoende worden geconcludeerd dat het magnetisch-lineair-dichroïsme 
effect een gevoelige methode is voor het analyseren van spinafhankelijk transport. 

In Hoofdstuk 4 wordt een vergelijkbaar effect, het magnetorefractieve effect, ge
vonden in een speciaal soort magnetische multilaag, de zogenaamde 'exchange-biased 
spin valve'. Exchange-biased spin valves bestaan uit twee ferromagnetische lagen, 
gescheiden door een niet-magnetische laag. De magnetisatierichting van één van de 
ferromagnetische lagen is 'gepind' door een exchange-biasing interactie met een anti-
ferromagnetische laag. Deze opzet zorgt ervoor dat de magnetisatierichtingen van de 
ferromagnetische lagen onafhankelijk van elkaar en bij verschillend magnetisch veld 
draaien. De weerstand en ook de transmissie van infrarood licht zijn afhankelijk van 
de hoek tussen de magnetisatierichtingen van de twee ferromagnetische lagen, wat res
pectievelijk het reuzenmagnetoweerstandseffect en het magnetorefractief effect wordt 
genoemd. Twee verschillende soorten exchange-biasing materialen zijn gebruikt in de 
spin valves die worden onderzocht in Hoofdstuk 4: óf geleidend Fe5oMn5o óf de isola
tor NiO. Naast het magnetorefractief effect, dat met ongepolariseerd licht kan worden 
gemeten, is er ook een magnetisch-lineair-dichroïsme effect in deze films, door het 
anisotrope magnetoweerstandseffect van de ferromagnetische lagen. De experimentele 
resultaten zijn geanalyseerd met een model waarin spinafhankelijke verstrooiing van 
elektronen is aangenomen. Alleen parameters gemiddeld over het gehele lagenpakket 
kunnen worden bepaald. De uitkomst van de analyse wijst er op dat er spiegelende 
reflectie van elektronen zou kunnen zijn aan het grensvlak met NiO, terwijl aan het 
grensvlak met Fe5oMn5o de elektronenverstrooüng meer diffuus is. 

In Hoofdstuk 5 worden exchange-biased spin valves verder onderzocht. Eerder is 
al genoemd dat de afname van magnetische interacties in multilagen één van de pro
blemen is bij hoge-temperatuur toepassingen. De exchange-biasing interactie tussen 
de ferromagnetische en antiferromagnetische lagen in spin valves neemt af bij hogere 
temperaturen, tot nul bij de zogenaamde blocking temperatuur. Omdat de blocking 
temperatuur van de 'traditionele' materialen, Fe5oMn50 en NiO, te laag is, zal hier 
een nieuw exchange-biasing materiaal worden onderzocht: Ir-Mn met 19 at.% Ir. Om 
complicerende magnetische interacties te vermijden worden geen volledige spin valves 
onderzocht, maar alleen bilagen van Iri9Mn8i met Ni80Fe2o of Co90Fei0 als ferromag
netische laag. Deze bilagen worden verwarmd, terwijl het veld waarbij de magnetische 
pinning wordt overwonnen, het exchange-biasing veld, wordt gemeten. De thermische 
stabiliteit van films met Ni80Fe2o of Co90Feio lijkt niet te verschillen. De absolute 
waarden van de exchange-biasing velden zijn echter hoger voor Co90Feio. De blocking 
temperatuur in films met een Iri9Mn81 laag dikker dan 10 nm is 560 K, wat hoger 
is dan gerapporteerd in de literatuur. Bij dunnere Iri9Mn8i lagen neemt de blocking 
temperatuur af, tot rond kamertemperatuur voor 2 nm Iri9Mn81. Een zo dun mo
gelijke Ir19Mn8i laag verkleint het effect van 'shunting', waarbij de stroom door de 
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IrigMri8i laag loopt in plaats van door de ferromagnetische lagen in de spin valve, 
waardoor het magnetoweerstandseffect vermindert. De Iri9Mn8i laagdikte heeft een 
grote invloed op de grootte van de exchange-biasing interactie. In een film met 4 nm 
IrigMngi bij kamertemperatuur wordt het hoogste exchange-biasing veld gemeten, 
voor dikkere lagen neemt het af. De dikte-afhankelijkheid van het exchange-biasing 
veld komt zeer goed overeen met die van de (111) textuur. Een sterke verlaging van 
de gemeten exchange-biasing velden wordt gevonden voor bilagen met een willekeu
rige kristallografische oriëntatie. Er kan worden geconcludeerd dat voor deze films de 
kristallografische oriëntatie van de lagen de belangrijkste factor is voor de grootte van 
de exchange-biasing interactie. Het kan echter niet worden uitgesloten dat andere 
microstructurele factoren ook van invloed zullen zijn. Een IrigMnsi laagdikte van 
ongeveer 10 nm zou de beste keus zijn voor hoge-temperatuur toepassingen, gezien 
de hoge blocking temperatuur en het redelijke hoge exchange-biasing veld, zonder dat 
shunting een probleem wordt. 

Uiteindelijk zal in Hoofdstuk 6 het probleem van ongewenste magnetisatiedraai-
ing bij hogere temperaturen worden belicht. Als een exchange-biasing bilaag wordt 
geplaatst in een veld tegengesteld aan de oorspronkelijke exchange-biasing richting, 
zal het exchange-biasing veld eerst afnemen en uiteindelijk zal de richting van de 
exchange-biasing interactie omklappen in de richting van het aangelegde veld. Gedu
rende deze relaxatie, is de ferromagnetische laag voortdurend magnetisch verzadigd in 
de richting van het aangelegde veld, waardoor de verandering van het exchange-biasing 
veld alleen nog kan worden veroorzaakt door een verandering in de magnetische (do-
mein)structuur van de antiferromagnetische laag. Weer zijn dezelfde bilagen onder
zocht als in Hoofdstuk 5. Uit metingen blijkt dat de snelheid van de relaxatie toeneemt 
bij hogere temperaturen en voor dunnere Ir19Mn8i lagen. Ook het temperatuur- en 
magnetisch-veld profiel van de film voor het begin van het relaxatie-experiment heb
ben een grote invloed op het relaxatiegedrag. De experimentele resultaten worden 
geanalyseerd met behulp van een model waarin wordt verondersteld dat de IrigMnsi 
laag bestaat uit verschillende domeinen, welke ieder verantwoordelijk zijn voor een 
bepaalde richting en grootte van het exchange-biasing veld aan het grensvlak met de 
ferromagnetische laag. Om de magnetisatierichting in een antiferromagnetisch do
mein, en daarmee de lokale exchange-biasing richting, te laten omklappen moet een 
energiebarrière worden overwonnen. Verschillende distributies van energiebarrières 
worden gebruikt om een fit van de tijdsafhankelijkheid van het exchange-biasing veld 
te verkrijgen; de log-normaal verdeling en een verdeling waarmee 'stretched exponen
tial' gedrag wordt verkregen. Beide distributies geven goede fits en meer experimenten 
zullen nodig zijn om een definitief model op te stellen. 


