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Samenvatting
Dit verslag behandelt de resultaten van anneal-experimenten met magnetische
tunneljuncties. Er is voor een aantal verschillende soorten magnetische tunneljuncties
gekeken naar het verband dat er bestaat tussen het tunnel-magneto-weerstands-effect,
wat verder in dit verslag zal worden afgekort als TMR-effect (Tunnel
MagnetoResistance) en de annealtemperatuur. Ook wordt er gekeken naar het
oppervlakte-weerstand-product van de juncties als functie van de annealtemperatuur.
Het oppervlakte-weerstand-product, R x A is een belangrijke grootheid met
betrekking tot toepassingen van magnetische tunneljuncties in bijvoorbeeld
leeskoppen voor het uitlezen van harde schijven.

De annealexperimenten hebben grofweg gezegd betrekking op twee soorten
magnetische tunneljuncties. Ten eerste zijn dit tunneljuncties met een tunnelbarrière
gemaakt van tantaaloxide en ten tweede zijn dit tunneljuncties met een conventionele
aluminiumbarrière maar met een onderelectrode van ijzer. Voor beide soorten zijn
ook tunneljuncties gemaakt waarbij de onderelectrode opzettelijk gedeeltelijk
geoxideerd is. Voor de juncties met een barrière van tantaaloxide is gekeken naar de
resultaten bij verschillende zuurstofplasma-oxidatietijden van de tantaalbarrière.

Bij de tunneljuncties met een tantaaloxidebarrière werd het hoogste TMR-effect
gevonden bij de juncties met de langste oxidatietijd van de barrière, namelijk 9 %
gemeten bij kamertemperatuur.
Het verloop van het R x A-product als functie van de annealtemperatuur blijkt sterk
afhankelijk te zijn van de oxidatietijd. Bij korte oxidatietijden neemt het R x Aproduct sterk af bij hoge annealtemperaturen, bij hoge oxidatietijden is dit net
andersom. Bij tunneljuncties met tantaaloxide als barrière en een geoxideerde
onderelectrode is na annealen bij een temperatuur van 150 oe een toename van het
TMR-effect gemeten van 0,5% naar 7 %.

Het verloop van het R x A-product en het TMR-effect als functie van de
annealtemperatuur was voor zowel de juncties met een ijzeren onderelectrode, als
voor de juncties met een kobalt-onderelectrode globaal hetzelfde. Bij de juncties met
een geoxideerde ijzeren onderelectrode kon geen TMR-effect worden gemeten, ook
niet nadat het R x A-product enorm toenam, van 500 naar 300000 Q x (J..tm) 2 , na
annealen bij 240 oe.
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1 Inleiding
1.1

Magnetische Tunneljuncties

Het onderzoek naar het quanturnmechanisch tunnelen van electronen door een
barrière in vaste-stofstructuren heeft al veel belangrijke resultaten opgeleverd.
Recentelijk staat het onderzoek van het electron-tunneleffect in magnetische
tunneljuncties in de belangstelling.
Deze interesse wordt mede veroorzaakt door de veelbelovende
toepassingsmogelijkheden die magnetische tunneljuncties hebben.

Een magnetische tunneljunctie is een "sandwich-structuur" bestaande uit twee
metallische ferromagnetische electrodelagen, gescheiden door een niet-geleidende
barrièrelaag van enkele nanometers dik.
Geleiding van electrische stroom tussen de bovenelectrode en de onderelectrode kan
dan alleen plaatsvinden via quanturnmechanisch tunnelen van electronen door de
barrière laag.

In 1975 ontdekte de Fransman Jullière dat de grootte van de tunnelstroom door een
magnetische tunneljunctie afhangt van de relatieve oriëntatie van de
magnetisatierichtingen van de twee ferromagnetische electrodes.
De magnetische tunneljuncties van Jullière bestonden uit een onderelectrode van ijzer,
een bovenelectrode van kobalt en hadden een barrièrelaag van germaniumoxide.
De electrische weerstand van zijn magnetische tunnel juncties bleek 14 %hoger te
zijn, wanneer de magnetisatierichtingen van de electrodelagen antiparallel waren
gericht dan wanneer de magnetisatierichtingen parallel waren gericht. [1] Dit effect
wordt het tunnelmagnetoweerstandseffect genoemd, ofwel TMR, wat de afkorting is
voor het Engelse Tunnel MagnetoResistance.

Het TMR-effect van Jullière kon echter alleen bij een zeer lage temperatuur van maar
enkele Kelvin gemeten worden. Een ander probleem was dat de magnetische
tunneljuncties nauwelijks reproduceerbaar konden worden gefabriceerd.

Halverwege de negentiger jaren werd dit probleem echter opgelost toen er een
doorbraak plaatsvond in de fabricagetechnologie van magnetische tunneljuncties.
Moodera (MIT, Cambridge, VS) produceerde namelijk magnetische tunneljuncties
waarbij het ook bij kamertemperatuur mogelijk was het TMR-effect te meten. [2]
Moodera vond bij kamertemperatuur een TMR-effect van maximaal11,8 %.
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Dat wil zeggen dat de electrische weerstand 11,8 % hoger is in de anti-paraHele
toestand van de magnetisatierichtingen dan in de paraHele toestand.

Verder was het met zijn fabricageproces mogelijk beter reproduceerbare magnetische
tunneljuncties te maken dan JuHière. Moodera gebruikte aluminiumoxide als
barrièremateriaaL
De magnetische tunneljuncties werden gefabriceerd door eerst een laagje aluminium
op de onderelectrode te deponeren wat vervolgens met behulp van een zuurstofplasma
een bepaalde tijd geoxideerd werd.
Bovenop het zo gevormde aluminiumoxide (Ab03) kon dan de bovenelectrode
worden gedeponeerd.
Het productieproces van Moodera en zijn keuze van aluminiumoxide als
barrièremateriaal is door de meeste groepen die onderzoek naar magnetische
tunneljuncties verrichten overgenomen.
Tegenwoordig kunnen er magnetische tunneljuncties worden gefabriceerd die bij
kamertemperatuur een TMR-effect vertonen tussen 20% en 40 %.

1.2

Anneal-Experiinenten met Magnetische Tunneljuncties

Hoewel er de afgelopenjaren veel vooruitgang is geboekt met betrekking tot de
fabricagetechnologie van magnetische tunneljuncties, is er weinig aandacht besteed
aan het vervaardigen van magnetische tunneljuncties met een alternatief
barrièremateriaal voor het veelgebruikte aluminiumoxide.
Een alternatief barrièremateriaal zou voordelen kunnen bieden voor het gebruik van
magnetische tunneljuncties in toepassingen.
Bij verschillende toepassingen is het namelijk gewenst dat het oppervlakte-weerstandproduct R x A laag is. Dit kan bereikt worden door een barrièremateriaal te gebruiken
waarvoor de barrièrehoogte kleiner is dan die van aluminiumoxide(~ 2.1 eV) of door
dunnere oxides te gebruiken.

In dit verslag worden de resultaten van een aantal annealexperimenten met
magnetische tunneljuncties behandeld, waaronder een aantal experimenten met
magnetische tunneljuncties met tantaaloxide als een alternatiefvoor de conventionele
aluminiumoxide-barrièrelaag. Bij deze experimenten werd er gekeken hoe het TMReffect en het oppervlakte-weerstand-product R x A samenhangen met de
annealbehandeling. Zie ook [3]

Er is ook een aantal annealexperimenten gedaan met magnetische tunneljuncties
bestaande uit twee kobalt-electrades met hier tussenin een tantaaloxidebarrière,
waarbij de onderelectrode opzettelijk gedeeltelijk geoxideerd is voordat de
barrièrelaag en de bovenelectrode hierop gedeponeerd werden.
Uit resultaten van een eerder onderzoek met gedeeltelijk geoxideerde onderelectrades
is namelijk gebleken, dat in het geval van magnetische tunneljuncties met de
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geïdealiseerde structuur Co/Alz0 3/Co, het TMR-effect van 12% naar 35% toenam na
een bepaalde armealbehandeling op 275 °C. [4] Hetzelfde experiment is herhaald
maar nu met tantaaloxidebarrières.

Verder is er gekeken naar magnetische tunneljuncties met ijzer als onderelectrode in
vergelijking met magnetische tunneljuncties met eenzelfde samenstelling en
behandeling, maar dan met een kobalt onderelectrode. Deze magnetische
tunneljuncties hebben respectievelijk de geïdealiseerde structuur Fe/Al2 0 3/Co en
ColAlz0 3/Co. Voor deze magnetische tunneljuncties is ook weer gekeken hoe het
TMR-effect en het oppervlakte-weerstand-product afhangen van de toegepaste
annealprocedure. Hetzelfde is gedaan voor magnetische tunneljuncties met de
geïdealiseerde Fe/Alz03/Co-structuur, waarbij de Fe-onderelectrode weer opzettelijk,
gedeeltelijk geoxideerd was.

De resultaten van deze annealexperimenten worden in hoofdstuk 5 gepresenteerd,
volgend op een bespreking van de experimentele opzet, besproken in hoofdstuk 4.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de theorie van electron-tunneling in magnetische
tunneljuncties en in hoofdstuk 2 wordt iets verteld over twee mogelijke toepassingen
voor magnetische tunnneljuncties.
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2 Toepassingen van Magnetische
Tunneljuncties

De informatie- en communicatietechnologie is één van de snelst groeiende takken in
de hedendaagse industrie. Het wordt steeds belangrijker om steeds sneller toegang te
krijgen tot steeds groter wordende hoeveelheden informatie. Hier ligt dus een
uitdaging voor de technologie om steeds grotere hoeveelheden informatie op een zo'n
klein mogelijke ruimte op te slaan en ook om deze informatie weer snel terug te
vinden voor gebruik

Magnetische tunneljuncties hebben twee belangrijke toepassingsmogelijkheden met
betrekking tot storage- en retrieval-technologie. Deze twee toepassingen zijn de
leeskop voor het uitlezen van informatie, opgeslagen op harde schijven, en de
MRAM-geheugencel. (Magnetic Random Access Memory) Deze twee toepassingen
zullen nu hieronder kort besproken worden.

Informatie op harde schijven wordt gecodeerd in bits en deze bits worden vervolgens
opgeslagen als verschillende magnetisatierichtingen van de verschillende domeinen
van een opslag-medium.
Om deze informatie weer op te vragen heb je dus een magnetische sensor nodig, die
de bits kan uitlezen. Bij de toepassing van een magnetische tunneljunctie in een
leeskop, wordt de tunneljunctie zo gegroeid dat één van de ferromagnetische lagen
altijd in de zelfde richting wijst, deze laag wordt de gepinde laag genoemd.
De magnetisatierichting van de andere ferromagnetische laag, de vrije laag, kan dan
zowel parallel als anti-parallel aan de magnetisatierichting van de gepinde laag gericht
staan. De magnetisatierichting van de vrije laag wordt in een leeskop namelijk
bepaald door de richting van het strooiveld van het bitpatroon opgeslagen in de
magnetisatierichtingen van de domeinen van het opnamemedium onder de leeskop.
Door het weerstandverschil tussen deze paralle en anti-paraHele toestand te meten,
kan dus bepaald worden of er een bitovergang van 0 naar 1 of van 1 naar 0 plaatsvindt
onder de leeskop. Zie ook [5]
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De tweede toepassingsmogelijkheid is het MRAM-geheugen. Voor deze toepassing
worden een aantal magnetische tunneljuncties in een matrixstructuur geplaatst,
waarbij de juncties uit iedere rij geleidend met elkaar verbonden worden.
Ook bij de MRAM-toepassing hebben de juncties een gepinde electrodelaag en een
vrije electrode laag. Om een bit uit te lezen, kan via schakelelementen een bepaalde
magnetische tunneljunctie geselecteerd worden, vervolgens wordt dan de weerstand
van die junctie gemeten, aan de hand waarvan bepaald wordt of het hier om een 0-bit
of een 1-bit gaat.(hoge weerstand of lage weerstand) Een bit kan geschreven worden
door een junctie te selecteren en vervolgens het plaatselijke magneetveld zo aan te
passen dat de magnetisatierichting van de vrije laag omklapt. Een groot voordeel van
een MRAM-geheugen is dat het niet-vluchtig is. Dat wil zeggen dat de informatie
opgeslagen in een MRAM-geheugen behouden blijft zonder voedingsspanning.
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3 Spin-gepolariseerd tunnelen in
magnetische tunneljuncties
3.1

Inleiding

Een magnetische tunneljunctie bestaat uit twee ferromagnetische electrodelagen,
gescheiden door een niet geleidende barrièrelaag. Er kan dus alleen electrische stroom
tussen de electrodelagen lopen, wanneer er electronen door de barrièrelaag heen
tunnelen. Jullière ontdekte dat de tunnelstroom hoger was bij een parallele toestand
van de magnetsiatierichtingen van de electrodelagen, dan bij een anti-paraliele
toestand. [1] Dit magnetoweerstandseffect staat bekend als het TMR-effect (Tunnel
MagnetoResistance-effect), ook wel JMR-effect (Junction MagnetoResistance-effect)
genoemd. Het TMR-effect wordt meestal uitgedrukt in het verschil in tunnelweerstand tussenparalleleen anti-paraHele toestand van de magnetisatierichtingen in
procenten. Hierbij wordt het verschil in tunnelweerstand gegeven door:

M I R = (Ranti-para/lel -

Rparallel)

(3.1)

I Rparal/el

Bij magnetische tunneljuncties blijkt het drijvende mechanisme achter het
magnetoweerstands-effect het spin-gepolariseerd tunnelen van electronen door de
barrièrelaag te zijn. [5] In de volgende paragraaf zal dit worden toegelicht en zal het
model van Jullière voor spin-gepolariseerd tunnelen behandeld worden.

3.1

Spin-gepolariseerd tunnelen

Er zijn twee verschillende spin-richtingen voor electronen, namelijk spin-up en spindown. In een ferromagnetisch materiaal is het aantal electronen met spin-up ongelijk
aan het aantal electronen met spin-down. Dit wordt veroorzaakt door de exchangewisselwerking tussen de spin-up-electronen en spin-down-electronen. Aan deze
wisselwerking ontleent een ferromagnetisch materiaal zijn magnetisatie.

Er zijn dus meerderheids-spin-electronen en minderheids-spin-electronen.
De toestandsdichtheid N(E) als functie van de energie E, wordt voor de meerderheidsspin-electronen genoteerd als NmalE), en voor minderheids-spin-electronen als
Nmin(E). Hierbij is maj de afkorting van majority en min de afkorting van minority.
Voor spin-gepolariseerd tunnelen met de ferromagnetische metalen ijzer, nikkel en
kobalt is de onbalans tussen NmalEJ en Nmin(E) van belang in de energieband die is
afgeleid van de atomaire 3d-schil.
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In een metaal zijn namelijk de atomaire 3d-energieniveaus verbreed tot een
energieband.
Om éen en ander duidelijk te maken, is in figuur 1 schematisch de splitsing van de 3dband weergegeven voor een metallische ferromagneet. De toestandsdichtheid N(E) is
hier simplistisch weergegeven door een halve cirkel. In de linkerhelft van het figuur is
de toestandsdichtheid voor de meerderheids-spin-electronen weergegeven, en in de
rechterhelft die voor de minderheids-spin-electronen.
De energie van het Ferminiveau is aangegeven met El Slechts toestanden beneden het
Fermi-niveau zijn bezet. De toestandsdichtheid van de meerderheids-spin-electronen
is ten opzichte van die van de minderheids-spin-electronen naar een lagere energie
verschoven.

E

Figuur 1:

Schematische weergave van de toestandsdichtheden in een
ferromagneet, voor meerderheids-spin-electronen en minderheidsspin-electronen

Wanneer er twee ferromagnetische electroden zijn, gescheiden door een barrière, dan
zullen alleen electronen met een energie dicht bij de Fermi-energie, een bijdrage
leveren aan de tunnelstroom, wanneer er een kleine spanning over de barrière wordt
aangebracht. Voor het spin-gepolariseerd tunnelen is dus alleen de toestandsdichtheid
vanmeerderheids-en minderheids-spin-electronen aan het Fermi-niveau van belang.
Deze toestandsdichtheden worden slechts als effectieve grootheden beschouwd.

Wanneer we aannemen dat het tunnelen tussen de ferromagnetische electrodelagen
gebeurt met behoud van spin, dan kunnen we onderscheid maken tussen vier
tunnelsituaties. Er kan namelijk tunneling plaatsvinden in de parallele situatie van de
magnetisatierichting van de ferromagnetische electrades en in de anti-paraliele
toestand. Dit gebeurt zowel voor spin-up-electronen als voor spin-down-electronen.
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In figuur 2 zijn deze vier verschillende tunnelsituaties schematisch weergegeven, voor
het tunnelen tussen twee ferromagnetische electrades bij een spanning .:1 V over de
barrièrelaag.
PARALLEL
ANTI-PARALLEL

spin-down

spin-down
ti1V

PARALLEL

Figuur 2:

ANTI-PARALLEL

Quanturnmechanisch tunnelen tussen twee ferromagnetische electrades
bij een spanning L1V over de barrière, voorparalleleen anti-paraliele
magnetisaties voor zowel spin-up als spin-down.

Uit Fermi's Golden Rule volgt de aanname dat de tunnelstroom voor iedere spinsoort
evenredig is met het product van de toestandsdichtheden voor de betreffende
spinsoort in de boven- en onder-electrode.
Voor de vier in figuur 2 afgebeelde situaties, gelden dus de volgende evenredigheden:
Magnetisatie parallel, spin-down-electronen

: I cc Nmin(EJ)

X

Nmin(Ej)

(3.2)

Magnetisatie parallel, spin-up-electronen

:I cc NmalEJ)

X

NmalEJ)

(3.3)

Magnetisatie anti -parallel, spin-down-electronen :I cc Nmin(EJ)

X

Nmaj{Ej)

(3.4)

Magnetisatie anti-parallel, spin-up-electronen

X

Nmin(Ej)

(3.5)

:I cc NmalEJ)

De totale tunnelstroom bestaat natuurlijk uit de som van de spin-up-stroom en spindown-stroom. Voor de rest van dit hoofdstuk nemen we voor het gemak verder aan
dat de bovenelectrode en de onderelectrode uit hetzelfde ferromagnetische materiaal
bestaan.

14

Voor de tunnelstroom in de paraHele magnetisatietoestand geldt nu:
(3.6)
En wanneer de magnetisatierichtingen in de anti-paraHele toestand staan, geldt:
(3.7)
Uit vergelijking (3.6) en (3.7) valt afte leiden dat de tunnelstroom in de paraHele
magnetisatietoestand In groter is dan die in anti-paraHele toestand Ir~ :
Hierbij moet wel de aanname worden gemaakt dat de toestandsdichtheden van
meerderheids-en minderheids-spin-electronen aan het Fermi-niveau ongelijk zijn aan
elkaar.

(3.8)
We kunnen vergelijking (3 .1) nu herschrijven tot:
(3.9)
Hierbij stelt P de electron-spin-polarisatie voor van de ferromagnetische electrode.
Pis gedefinieerd als:
(3.10)
Met behulp van vergelijking (3.9) kunnen we dus de grootte van het TMR-effect
bepalen als de electron-spin-polarisatie P van het materiaal van de electrades bekend
is. In figuur 3 staat het TMR-effect, uitgedrukt in procenten, uit tegen de electronspin-polarisatie P van de electrades volgens vergelijking (3.9)
100

80

60
0:::
~
I-

40

20

0+---~==--~--~--~--~--~--~--~~

0.0

0.1

0.2

0.4

0.3

0.5

p

Figuur 3:

Het TMR-effect uitgezet als functie van de electron-spin-polarisatie P,
volgens vergelijking (3.9), voor een magnetische tunneljunctie met
twee electrades van hetzelfde materiaal.
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Wanneer de twee ferromagnetische electredes niet van hetzelfde materiaal zijn, dan
geldt in plaats van vergelijking (3.9), de uitdrukking:
(3.11)
Hierbij is P 1 de electron-spin-polarisatie van de onderelectrode en P 2 die van de
bovenelectrode. Het bovengeschetste model om het TMR-effect te verklaren is
afkomstig van Jullière [1] en vergelijking (3.11) wordt daarom ook naar hem
genoemd.

De waarde van de electron-spin-polarisatie P voor een bepaald materiaal kan
experimenteel bepaald worden door middel van tunnelexperimenten met
supergeleiders. [6]
Zo zijn voor de materialen ijzer, kobalt en nikkel, de waarden, Puzer = 0.40, Pkobalt =
0.35 en Pnikkel = 0.23 gevonden. Met deze waarden volgt uit figuur 3 dat magnetische
tunneljuncties met deze electredes een TMR-effect tussen de 10% en 40% moeten
vertonen. De gemeten waarden voor goede juncties blijkt in de praktijk, hiermee
overeen te stemmen.
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4 Experimentele Opzet
4.1

Inleiding

De experimentele opzet van de annealexperimenten met magnetische tunneljuncties
zal in dit hoofdstuk kort besproken worden.
In paragraaf 4.2 zal worden toegelicht hoe de magnetische tunneljuncties, gebruikt in
de annealexperimenten, gefabriceerd worden, door middel van een korte toelichting
over het productieproces en de depositie-opstelling. Hierna volgt een overzicht met de
exacte samenstelling van de gebruikte magnetische tunneljunctie-preparaten bij de
verschillende anneal-experimenten. In paragraaf 4.3 zullen de anneal-experimenten
zelfworden toegelicht evenals de TMR-effect-metingen en de oppervlakte-weerstandproduct-metingen.

4.2

Fabricage van Magnetische Tunneljuncties

Voor het fabriceren van de magnetische tunneljuncties is gebruik gemaakt van een
ultrahoog vacuümopstelling, de Kurt J. Lesker sputter-machine, geplaatst in een
clean-room. De opstelling is schematisch weergegeven in figuur 4.

Load Loek

XPS

~

Proceskamer

Figuur 4:

Doorvoerkamer

Schematische voorstelling van de sputter-machine, opgebouwd uit drie
kamers.
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De depositie-opstelling is opgebouwd uit drie kamers, namelijk, de proceskamer, de
doorvoerkamer, en de oxidatiekamer.

In de proceskamer kunnen door middel van een DC-argonplasma of een RFargonplasma, lagen gesputterd worden bij een sputterdruk van circa 5 mTorr. (:.::: 0.67
Pa) Met het DC-plasma kan een sputtersnelheid van 1-2 Als gehaald worden en met
het RF-plasma 0.25 Als.
In de proceskamer zijn 6 targets gemonteerd samen met een draaibare substraathouder
die hier onder gedraaid kan worden. Met behulp van een cryopomp wordt de druk in
de proceskamer op 2·10- 9 Torr (:.::: 2.67·10-7 Pa) gehouden.

In de doorvoerkamer kunnen de preparaten eventueel geanalyseerd worden met XPS.
(X-ray Photo-electron Spectroscopy)
De derde kamer is de oxidatiekamer. In deze kamer kunnen de gesputterde lagen van
de preparaten geoxideerd worden met behulp van een zuurstofplasma.

Voor de annealexperimenten zijn er in totaal acht wafers gefabriceerd door middel
van patronering met behulp van optische lithografie.
Ieder wafer bevat een aantal rijen van ieder 7 magnetische tunneljuncties. De
afmetingen van de tunneljuncties in iedere rij loopt op van 1Ox 10 (!J.m) 2 tot 70x 10
(!J.m)2, waarbij ieder opeenvolgende junctie 10 11m langer is dan de voorgaande.
Drie van de acht wafers bevatten tunneljuncties met tantaaloxide als barrièremateriaal
en electredes van kobalt.
Twee andere wafers bevatten ook tunneljuncties met een tantaaloxide-barrière maar
deze hebben een gedeeltelijk geoxideerde onderelectrode.
Dan zijn er nog twee wafers met aluminiumoxide als barrièremateriaal, maar met een
ijzeren onderelectrode, in éen geval met een gedeeltelijk geoxideerde onderelectrode
en de ander niet. De laatste wafer bevat juncties van aluminiumoxide en electredes
van kobalt.

Alle lagen van de tunneljuncties zijn gesputterd met behulp van het hierboven
beschreven UHV (Ultra Hoog Vacuüm) depositie-apparaat. De achtergronddruk bij de
depositie was steeds van de ordegrootte 10-7 Pa (:.::: 10-9 Torr). De sputtersnelheid was
voor alle lagen steeds 2 Àls. Voor de oxidatie van de barrièrelaag zijn de preparaten
onder vacuüm (10- 6 Pa) overgebracht naar de oxidatiekamer, waar met behulp van een
DC-zuurstofplasma de barrièrelaag is geoxideerd.

Vervolgens hebben alle wafers met tunneljuncties een R TP (Rapid Thermal
Processing)-stap ondergaan gedurende 5 secondenn van 300 °C.
De RTP-stap vindt plaats in een magnetisch veld van ongeveer 20 kA/m.
De functie hiervan is om de exchange bias richting vast te leggen.

18

De verrichte anneal-experimenten zijn onder te verdelen in vier categoriën, al naar
gelang de soort magnetische tunneljunctie (samenstelling en productiemethode) waar
zij betrekking op hebben. De vier categoriën van magnetische tunneljuncties zullen
hieronder kort besproken worden.
Ten eerste zijn er in het kader van het onderzoek naar alternatieve barrièrematerialen,
annealexperimenten uitgevoerd met magnetische tunneljuncties met een tantaaloxide
barrière. Bij het eerste experiment betreft het tunneljuncties met een tantaaloxidebarrière, waarbij de tantaal-laag voor een verschillend aantal tijden geoxideerd is
geweest in een zuurstofplasma. Er is naar drie verschillende oxidatietijden gekeken,
namelijk 4 seconden, 6 seconden en 8 seconden. Er zijn in totaal3 wafers gebruikt
met tunneljuncties waarbij iedere wafer een verschillende oxidatietijd heeft.
De samenstelling van de magnetsiche tunneljuncties op deze drie wafers is als volgt:
35 A Ta I 20 A NisoFezo (Permalloy) I 80 A IrMn I 40 A NisoFe 20 I 15 A Co I 8 A Ta
(verschillende plasma-oxidatietijden) I 15 A Co I 40 A Ni 80Fe20 I 100 A Ta.
De laag bestaande uit de anti-ferromagneet IrMn is bedoeld om de magnetisatie van
de onderelectrode te pinnen ofte exchange-biasen.
Bij het tweede experiment met magnetische tunneljuncties met een tantaaloxidebarrière is met opzet de onderelectrode van kobalt gedeeltelijk geoxideerd, voordat
hier bovenop de tantaal-laag werd gesputterd, die vervolgens ook geoxideerd werd
door middel van een zuurtsofplasma.
Bij eerdere anneal-experimenten waarbij de onderelectrode gedeeltelijk geoxideerd is
geweest, is namelijk gebleken dat het TMR-effect na annealen tot een temperatuur
van 275 °C, toenam van 12% naar 35%, bij kamertemperatuur.
Deze tunneljuncties hadden een barrière van aluminiumoxide, ingesloten tussen
electrodes van kobalt. De tunneljuncties in dit experiment hebben echter tantaaloxide
als barrière-materiaal. De oxidatie van de onderelectrode vindt echter niet plaats in
een zuurstofplasma. Voor dit experiment zijn twee wafers gebruikt, éen waarbij de
tantaalbarrière 3 seconden in een zuurstofplasma geoxideerd is en éen 4 seconden. Bij
beide wafers is voordat de tantaallaag op de onderelectrode is gesputterd, eerst 10
seconden de onderelectrode gedeeltelijk geoxideerd in zuurstofbij een druk van 9.3
Pa. De samenstelling van de lagen is dezelfde als hierboven genoemd.

De derde categorie tunneljuncties zijn juncties met een conventionele
aluminiumoxide-barrière, een bovenelectrode van kobalt, en een onderelectrode van
ijzer. De aluminium barrière is 35 seconden geoxideerd in een zuurstof-plasma.
De magnetische tunneljuncties op deze wafer hebben de volgende samenstelling:
35 A Ta I 20 A NisoFezo (Permalloy) I 100 A IrMn I 30 A NisoFe2o I 20 A Fe I 15
(35 s zuurstof-plasma) I 40 A Co I 100 A Ta.

A Al

Ter vergelijking is er een tweede wafergemaakt met eenzelfde samenstelling en
productieproces als hierboven besproken, alleen hebben de tunneljuncties op deze
wafer een onderelectrode van 20 A kobalt in plaats van 20 A ijzer.

De laatste categorie magnetische tunneljuncties zijn die met een gedeeltelijk
geoxideerde onderelectrode van ijzer. Nadat de onderelectrode van ijzer is gesputterd,
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wordt deze geoxideerd in zuurstof. Hierna wordt een laag aluminium bovenop de
ijzerlaag gesputterd, die vervolgens 2 seconden geoxideerd wordt in een zuurstofplasma. De laagdiktes en samenstelling van de magnetische tunneljuncties is dezelfde
als bij de tunneljuncties met een ijzeren onderelectrode die niet geoxideerd is, zoals
hierboven beschreven is.

4.3

Anneal-experimenten met Magnetische Tunneljuncties

Zoals in paragraaf 4.2 al is besproken zijn de armeal-experimenten in te delen in vier
categoriën, al naar gelang de soort magnetische tunneljunctie (samenstelling en
productiemethode) waar zij betrekking op hebben. Dit zijn ten eerste drie wafers met
tunneljuncties met een barrière van tantaaloxide met verschillende oxidatietijden voor
de barrièrelaag, namelijk 4 seconden, 6 seconden en 8 seconden, voor ieder wafer een
ander plasma-oxidatietijd.
Ten tweede zijn dit twee wafers met magnetische tunneljuncties met een tantaaloxidebarrière en een gedeeltelijk geoxideerde onderelectrode van kobalt. Iedere wafer met
een andere oxidatietijd voor de barrièrelaag, namelijk 3 seconden en 4 seconden.
Ten derde zijn dit twee wafers met magnetische tunneljuncties met aluminiumoxide
als barrièrelaag en een onderelectrode van ijzer in het ene geval en kobalt in het
andere. De laatste categorie is een wafer met tunneljuncties met een ijzeren
onderelectrode die gedeeltelijk geoxideerd is.

Met al deze vier de categoriën zijn armeal-experimenten verricht, waarbij is gekeken
hoe het TMR-effect en het oppervlakte-weerstand-product R x A van deze
tunneljuncties afhangt van de annealtemperatuur.
Iedere wafer werd na fabricage in vieren gedeeld, en met éen quadrant van de wafer
werden achtereenvolgens meerdere armealstappen uitgevoerd. Ieder quadrant bevat
ongeveer 21 rijen van ieder 7 magnetische tunneljuncties. Per quadrant werden er
voor het armealen van ongeveer 15 tot 20 juncties het TMR-effect en het oppervlakteweerstand-product gemeten. Hierna werd het stukjewaferin een oven geplaatst, die
met behulp van een pompsysteem op een druk van 1o-8 Torr kan worden gehouden.
Het pompsysteem bestaat uit een rotatiepomp en een turbopomp.
De rotatiepomp pompt de oven van atmosferische druk naar een druk van ongeveer
10-2 tot 10- 1 Torr, hierna pompt de turbopomp verder naar een druk van 10-8 Torr
De oven bevindt zich in een permanent magneetveld van 220 Gauss. Dit is om de
magnetisatierichting van de onderelectrode tijdens het armealen vastgepind te houden.
De oven met pompsysteeem bevinden zich in een cleanroom.
In figuur 5 is een schematische afbeelding van de oven en het pompsysteem te zien.
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Figuur 5:

Schematische voorstelling van de oven met het pompsysteem.

De temperatuur in de oven wordt gemeten met behulp van een thermokoppel.
Tijdens het gehele annealproces wordt verder de temperatuur in de oven als functie
van de tijd vastgelegd door middel van een x-t-schrijver. Zo kan het afgelegde
temperatuurtraject worden vergeleken met de ingestelde temperatuur van de oven
voor de annealprocedure. De oven is voor alle annealprocedures ingesteld geweest op
320 minuten. Dit is inclusief de tijd die de oven nodig heeft om op te warmen van
kamertemperatuur naar de gewenste, ingestelde anneal-temperatuur.
Na het armealen worden van het stukje wafer weer voor dezelfde 15 tot 20
magnetische tunneljuncties het TMR-effect en het oppervlakte-weerstand-product
gemeten. Na deze metingen, word hetzelfde stukje wafer weer in de oven geplaatst en
volgt de volgende armealstap die meestal plaatsvindt bij een annealtemperatuur die 10
oe hoger is dan de voorgaande annealtemperatuur. Dit proces gaat door totdat een
zodanige hoge temperatuur is bereikt dat de magnetische tunnlejuncties op de wafer
grotendeels kapot zijn.

Het ruime aantal van 20 tunneljuncties is gekozen omdat door de metingen en ook
tijdens het in en uit de oven plaatsen van de wafers, tunneljuncties beschadigd kunnen
worden en kapot gaan. Wanneer er bijvoorbeeld 5 tunneljuncties gekozen waren
geweest dan was het zeer onwaarschijnlijk dat na een aantal armealstappen en
metingen dezelfde vijftunneljuncties op die wafer nog in-tact waren geweest.

Al de TMR-effect en oppervlakte-weerstand-product metingen vonden plaats bij
kamertemperatuur. Deze metingen werden gedaan met behulp van een
geautomatiseerde vier-punts contact methode.
De grootte van het TMR-effect kan gemeten worden door de
magnetoweerstandscurve te bepalen voor een magnetische tunneljunctie.
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Dit kan gedaan worden door bij een bepaalde constante stroomsterkte door de junctie,
de spanning over de junctie te meten, terwijl de junctie zich in een variërend
magnetisch veld bevindt. Dit magnetisch veld zorgt ervoor dat de magnetisatie
richtingen van de electrodes kunnen omklappen. In figuur 6 staat een voorbeeld van
een magnetoweerstandcurve afgebeeld.

TMR(%)
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0

Magnetisch veld (kAlm)
Figuur 6:

Een voorbeeld van een magnetoweerstandcurve.

Bij de vier-punts contact methode wordt er gebruik gemaakt van 4 zogenaamde
puntenprikkers die op de tunneljunctie kunnen worden gezet met de hulp van een
microscoop. Door éen puntenprikker wordt er een stroom door de tunneljunctie
gestuurd die door een ander puntenprikker weer wordt afgevoerd. Via de andere twee
puntenprikkers wordt nu de spanning over de junctie gemeten.
In figuur 7 staat een schematische afbeelding van de vier-punts contact-methode.

Barrière

VFerromagnetische
electrodes

1Figuur 7:

Schematische afbeelding van de vier-punt-meetmethode, waarin de
stroomrichting is aangegeven met pijlen.
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Er wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerde meetopstelling.
De meetopstelling wordt aangestuurd door een PC met een programma geschreven in
Labview. Wanneer de puntenprikkers op de junctie zijn aangebracht, variëert het
programma automatisch het magneetveld tussen- 400 en+ 400 Oersted en meet
automatisch voor een aantal waarden van het externe magneetveld de spanning over
de tunneljunctie, bij een constante stroomsterkte.

Magnetische tunneljuncties zijn gevoelige electronische componenten. De metingen
van de electrische eigenschappen van de junctie kunnen leiden tot beschadiging van
de junctie. De juncties vertonen dan een ohmse lineaire 1-V-karakteristiek, met een
zeer lage weerstand. Bij plotselinge piekvoltages raken de juncties ook beschadigd.
Tijdens de uitgevoerde metingen is daarom de stroomsterkte door de junctie zo
gekozen dat de spanning over de junctie niet hoger was dan ongeveer 2 mV.
Ook slechte contacten kunnen tot gevolg hebben dat tunneljuncties kapot gaan.
Door een slecht contact van de puntenprikkers met de wafer, bouwt de stroombron
een hoge spanning op, door kleine trillingen kan het slechte contact plotseling weer
hersteld worden waardoor er ineens een enorm hoge stroom door de tunneljunctie
stroomt.
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5 Resultaten
5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de TMR-metingen en oppervlakteweerstand-product (R x A)-metingen, als functie van de annealtemperatuur
gepresenteerd. Ook wordt er gekeken naar het verband dat er voor de verschillende
magnetische tunneljuncties is, tussen de grootte van het TMR-effect en het
oppervlakte-weerstand-product. De resultaten zijn ingedeeld in paragrafen aan de
hand van de soort magnetische tunneljuncties die behandeld worden.
Ieder meetpunt uit de TMR versus annealtemperatuur grafiek is een gemiddelde van
ongeveer 15 metingen aan 15 verschillende tunneljuncties van dezelfde wafer.
Dit geldt ook voor de R x A versus annealtemperatuur grafieken.

5.2

Magnetische Tunneljuncties nzet Tantaaloxide-barrières
met verschillende oxidatietijden voor de barrièrelaag

In deze paragraaf worden de resultaten van de annealexperimenten behandeld voor
magnetische tunneljuncties met de geïdealiseerde structuur, Co/TaOx/Co.
Voor de werkelijke laagsamentstelling zie paragraaf 4.2.
Van dit soort tunneljuncties zijn drie wafers gemaakt waarbij de tantaalbarrièrelaag
voor verschillende tijden met behulp van een zuurstofplasma is geoxideerd.
Deze oxidatietijden zijn voor iedere wafer anders en zijn respectievelijk, 4 seconden,
6 seconden en 8 seconden. In figuur 8 staat een zestal grafieken afgebeeld.
De grafieken aan de linkerzijde geven het TMR-effect als functie van de
annealtemperatuur weer, gemeten bij kamertemperatuur, en de grafieken aan de
rechterzijde geven het oppervlakte-weerstand-product weer als functie van de
annealtemperatuur, ook gemeten bij kamertemperatuur. De bovenste twee grafieken
zijn de resultaten voor de tunneljunties met een oxidatietijd van 4 seconden, de
middelste twee voor een oxidatietijd van 6 seconden en de onderste twee voor een
oxidatietijd van 8 seconden.
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Het TMR-effect en het oppervlakte-weerstand-product als functie van
de annealtemperatuur, gemeten bij kamertemperatuur voor
verschillende oxidatietijden van de tantaalbarrière.
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In de TMR-grafieken is te zien dat het TMR-effect voor alle drie de wafers snel inzakt
na een annealbehandeling met een temperatuur van circa 220 oe. Verder is te zien dat
de grootte van het TMR-effect voor de juncties met een plasma-oxidatietijd van 4
seconden bijna drie keer zo laag is als het TMR-effect voor de juncties met een
plasma-oxidatietijd van 6 seconden en 8 seconden. De wafer waarbij de oxidatietijd 8
seconden bedroeg, vertoont het hoogste TMR-effect van 9%.Het annealen heeft bij
alle drie de wafers geen stijging van het TMR-effect tot gevolg. (Bij de juncties die 6
seconden geoxideerd zijn, is na de eerste annealstap een lichte stijging van het TMReffect gemeten, maar deze is zeer gering.)

Merk op dat de grafieken met de oppervlakte-weerstand-product metingen alle drie
een verschillende schaal hebben omdat de ordegrootte van het oppervlakte-weerstandproduct voor de drie wafers zeer verschillend is. De wafer met tunneljuncties die 4
seconden geoxideerd zijn, hebben een bijna 30 maal kleiner oppervlakte-weerstandproduct dan die van 6 seconden. De tunneljuncties die 6 seconden geoxideerd zijn,
hebben weer bijna een 10 maal kleiner oppervlakte-weerstand-product dan die van 8
seconden. In de oppervlakte-weerstand-product grafieken zijn twee soorten gedrag
waar te nemen. In de grafieken van 4 seconden en 6 seconden oxidatietijd, vindt er bij
de eerste annealstappen een lichte stijging van het oppervlakte-weerstand-product
plaats. Bij een annealtemperatuur van ongeveer 220 oe neemt het oppervlakteweerstand-product plotseling heel sterk af. Dit is dezelfde annealtemperatuur waarbij
het TMR-effect ook sterk begint afte nemen.
Bij juncties met een oxidatietijd van 8 seconden is een totaal ander gedrag waar te
nemen. Na een geringe stijging van het oppervlakte-weerstand-product, vindt er een
plotselinge stijging plaats na 220 oe.

Wanneer we de resultaten uit figuur 8 combineren, kunnen we het verband tussen het
TMR-effect en het oppervlakte-weerstand-product zien.
In figuur 9 is voor al de drie oxidatietijden het verband tussen het TMR-effect en het
oppervlakte-weerstand-product weergegeven.
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Het verband tussen het TMR-effect en het oppervlakte-weerstand
-product bij verschillende annealtemperaturen voor de verschillende
oxidatietijden De pijltjes geven aan in welke richting het annealproces
is doorlopen.

In de grafieken van figuur 9 is te zien dat bij de magnetische tunneljuncties met een
oxidatietijd van 4 seconden en 6 seconden de tendens bestaat dat hoe hoger het
oppervlakte-weerstand-product is, hoe hoger het TMR-effect is. Bij de tunneljuncties
met een oxidatietijd van 8 seconden neemt het TMR-effectjuist afbij een toenemend
oppervlakte-weerstand-product. Merk op dat de schalen van de drie grafieken voor
iedere grafiek anders zijn. Om de drie grafieken met elkaar te vergelijken zijn in
figuur 10 alle meetpunten in één grafiek geplaatst met een logaritmische schaal voor
het oppervlakte-weerstand-product.
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Het verband tussen het TMR-effect en het oppervlakte-weerstand
-product voor verschillende oxidatietijden De meetpunten worden van
boven naar onder doorlopen bij het annealen.

In figuur 10 is duidelijk te zien dat de 3 wafers met verschillende oxidatietijden elk
een afzonderlijk gebied in de TMR-RxA-grafiek innemen.

5.3

Magnetische Tunneljuncties met een gedeeltelijk
geoxideerdeCo-onderelectrode en een Tantaaloxidebarrière

In deze paragraaf worden de resultaten van de annealexperimenten behandeld voor
magnetische tunneljuncties met de geïdealiseerde structuur Co/TaOx/Co waarvan de
onderelectrode opzettelijk gedeeltelijk geoxideerd is.
Voor de werkelijke laagsamentstelling van de tunneljunties zie paragraaf 4.2.
Van dit soort tunneljuncties zijn twee wafers gemaakt waarvan de tantaalbarrièrelaag
pas is gedeponeerd nadat eerst de onderelectrode gedeeltelijk is geoxideerd. Nadat de
tantaallaag is gedeponeerd, is deze vervolgens met behulp van een zuurstofplasma
geoxideerd. Voor iedere wafer zijn twee verschillende plasma-oxidatietijden
toegepast, namelijk 3 seconden en 4 seconden, verder zijn de juncties op beide wafers
indentiek. In figuur 11 staan de resultaten van de anneal-experimenten voor deze twee
wafers weergegeven. Aan de linkerzijde staan de grafieken waarin het TMR-effect is
uitgezet tegen de annealtemperatuur en aan de rechterzijde de grafieken waarin het
oppervlakte-weerstand-product is uitgezet tegen de annealtemperatuur. De bovenste
twee grafieken zijn voor de wafer met een plasma-oxidatietijd van de tantaallaag van
3 seconden, en de onderste twee voor de wafer van 4 seconden.

28

3 seconden plasma-oxidatie
10

5.0
4.5
4.0

3.5

~

2.5

::;:

2.0

<(

1.5

c:
x

0::

20

1.0

0.5

•
0

3.0

x

40

60

80

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

0

20

40

60

Anneal Temperatuur ( 'C)

80

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Anneal Temperatuur ( 'C)

4 seconden plasma-oxidatie
10

160
140
120

Ê

2>
x

100

c:

80

<(

60

~
x
0::

40

•

20
0

~

~

~

M

1H 1~

1~

1~

1M -

m m

B

=

Figuur 11:

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180 200 220 240

Anneal Temperatuur ( 'C)

Anneal Temperatuur ( 'C)

Het TMR-effect en het oppervlakte-weerstand-product alsfunctie van
de annealtemperatuur, gemeten bij kamertemperatuur voor
verschillende oxidatietijden van de tantaalbarrière.

In de TMR-grafiek van de wafer met een oxidatietijd van 3 seconden is te zien dat na
de eerste annealstap bij een annealtemperatuur van circa 150 oe het TMR-effect
enorm toeneemt van 0,7% naar bijna 8 %, hierna zakt het TMR-effect weer in.
Opvallend is verder de tweede piek rond een annealtemperatuur van ongeveer 230 oe.
Na deze tweede piek zakt het TMR-effect snel verder in naar nul.
In de grafiek van het oppervlakte-weerstand-product versus annealtemperatuur voor
de wafer met een oxidatietijd van 3 seconden is te zien dat het oppervlakte-weerstandproduct voor het annealen zeer klein was, < 0,1 MQ x (J.tm)2. Na de eerste annealstap
bij een annealtemperatuur van ongeveer 150 oe is het oppervlakte-weerstand-product
sterk toegenomen tot ongeveer 1,7 MQ x (J.tm)2. Bij de volgende annealstappen stijgt
het oppervlakte-weerstand-product nog licht, waarna bij een annealtemperatuur van
ongeveer 240 oe een sterke stijging plaatsvindt.
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Als we naar de twee grafieken voor de wafer met een oxidatietijd van 4 seconden
kijken, valt meteen op dat deze twee grafieken minder 'hoekig' lopen dan die van 3
seconden. Het TMR-effect voor het annealen was bij de wafer met een oxidatietijd
van 4 seconden al vrij hoog, namelijk ongeveer 8,5 %. Bij het annealen van de
juncties, doet zich bij een annealtemperatuur van 170 oe een lichte stijging tot 9%
voor, maar hogere waarden worden door middel van annealen hier niet bereikt.De
grootte van het oppervlakte-weerstand-product neemt bij het annealen bij lage
temperaturen in het begin nauwelijks toe, maar lijkt bij hogere temperaturen
exponentieel te stijgen. De waarde van het oppervlakte-weerstand-product voor de
wafer met 4 seconden oxidatietijd is ruim 50 keer zo groot als bij 3 seconde
oxidatietij d.

5.4

Een vergelijking tussen Magnetische Tunneljuncties nzet
een Fe-onderelectrode en eenCo-onderelectrode

In deze paragraafworden de resultaten van annealexperimenten met twee wafers van
bijna identieke magnetische tunneljuncties met elkaar vergeleken.
Het enige verschil tussen de juncties op de twee wafers is dat de juncties op de ene
wafer een onderelectrode van ijzer hebben en op de andere wafer hebben de juncties
een onderelectrode van kobalt. Voor de exacte laagsamenstelling zie paragraaf 4.2.
In figuur 12 zijn de resultaten in vier grafieken weergegeven. De bovenste twee
grafieken zijn voor de wafer met tunneljuncties met een onderelectrode van ijzer en
de onderste twee zijn voor de tunneljuncties met een onderelectrode van kobalt.
De grafieken aan de linkerzijde zijn die van TMR versus annealtemperatuur en aan de
rechterzijde staan de oppervlakte-weerstand-product versus annealtemperatuurgrafieken.
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Figuur 12:

•

~"~

20

40

60

80

•

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

Anneal Temperatuur ( 'C)

Het TMR-effect en het oppervlakte-weerstand-product als functie van
de annealtemperatuur, gemeten bij kamertemperatuur voor
juncties met een onderelectrode van ijzer en met een onderelectrode
van kobalt.

Wanneer we qe TMR-grafiek en de oppervlakte-weerstand-product-grafiek voor de
wafers met de ijzeren onderelectrode en de kobalt onderelectrode met elkaar
vergelijken, valt op dat de globale vorm van de grafieken hetzelfde is voor beide
wafers. Het TMR-effect blijkt voor beide wafers trapvormig afte nemen.
Het TMR-effect voor annealen is voor de juncties met een ijzeren onderelectrode iets
hoger dan voor kobalt, namelijk 16% en 15% respectievelijk. Verder neemt voor de
ijzeren onderelectrode het TMR-effect sneller af met de annealtemperatuur dan voor
de kobalt onderelectrode.
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Het oppervlakte-weerstand-product is voor het annealen voor de ijzeren
onderelectrode ongeveer twee maal zo klein als voor de kobalt onderelectrode.
Het oppervlakte-weerstand-product neemt voor beide wafers eerst geleidelijk af
waarna beide ineens sterk toenemen om vervolgens weer geleidelijk afte nemen.
Bij de wafer met de de juncties met de ijzeren onderelectrode vindt de sterke toename
plaats na een annealtemperatuur van 240 oe en bij kobalt ongeveer na 230 oe.

5.5

Magnetische Tunneljuncties met een gedeeltelijk
geoxideerde Fe-onderelectrode

Deze paragraafbehandelt de resultaten van de annealexperimenten met magnetische
tunneljuncties waarvan de ijzeren onderelectrode voor depositie van de
aluminiumbarrièrelaag eerst gedeeltelijk is geoxideerd.
Bij geen van de metingen voor het annealen is er eenjunctie op de wafergevonden
waarbij er een TMR-effect waar te nemen was.
Ook na verschillende annealstappen tot aan een maximale annealtemperatuur van 350
oe is er geen TMR-effect waargenomen.

Het oppervlakte-weerstand-product is ook gemeten als functie van de
annealtemperatuur en had een zeer merkwaardig verloop.
Bij annealtemperaturen tussen 150 oe en 230 oe fluctueert het oppervlakteweerstand-product tussen 340 en 620 Q x (!lmY. Bij de annealtemperatuur van 240
oe schiet het oppervlakte-weerstand-product ineens omhoog naar 285500 Q x (!lm?
en stijgt dan door naar ongeveer 300000 Q x (!lm) 2 bij een annealtemperatuur van 305
oe. Ook na deze plotselinge verandering van oppervlakte-weerstand-product wordt er
nog steeds geen TMR-effect gemeten.
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6 Discussie
6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk volgt een discussie over de in hoofdstuk 5 gepresenteerde resultaten.
De discussie over de resultaten is ingedeeld in twee paragrafen. In paragraaf 6.2 staat
de discussie over de resultaten van de armeal-experimenten met magnetische
tunneljuncties met een barrière van tantaaloxide, deze paragraafheeft dus zowel
betrekking op de magnetische tunneljuncties met een barrière van tantaaloxide met
een gedeeltelijk geoxideerde onderelectrode, als de juncties met de niet-geoxideerde
onderelectrode. In paragraaf 6.3 staat tenslotte de discussie over de resultaten van de
annealexperimenten met de magnetische tunneljuncties met een ijzeren
onderelectrode, zowel met als zonder gedeeltelijk geoxideerde onderelectrode.

6.2

Magnetische Tunneljuncties met een barrière van
Tantaaloxide

In deze paragraafvolgt een discussie over de resultaten uit paragraaf 5.2 en paragraaf
5.3. Uit figuur 8 valt te concluderen dat het verschil in gedrag in deR x Aafhankelijkheid van de annealtemperatuur, afhangt van de plasma-oxidatietijd.
Uit een XPS-studie (X-ray Photo-electron Spectroscopy) is gebleken dat bij een
plasmaoxidatietijd van 4 seconden en 6 seconden, de barrière van tantaal niet volledig
geoxideerd is. [3] Volledige oxidatie van de tantaallaag vindt plaats bij plasmaoxidatietijden van ongeveer 8 seconden.
Het gedrag vandeR x A-afhankelijkheid van de annealtemperatuur bij een niet
volledig geoxideerde tantaallaag, karakteriseert zich door een lichte stijging van het
R x A-product, wat waarschijnlijk het gevolg is van een redistributie van zuurstafin
de barrière, gevolgd door een sterke daling. De sterke daling bij hogere
annealtemperaturen is waarschijnlijk het gevolg van instabiliteiten in de
tantaalbarrière, waardoor er lekstromen door de barrière kunnen lopen.

In de grafieken in figuur 9 en 10 is aan het verband tussen het R x A-product en het
TMR-effect te zien dat bij de niet volledig geoxideerde barrièrelaag geldt dat hoe
hoger het oppervlakte-weerstand-product is, hoe groter het TMR-effect wordt. Dit
verband kan duiden op het ontstaan van lekstromen door de barrièrelaag. De
lekstromen vormen dan een spin-onafhankelijk stroomkanaal parallel aan het spinafhankelijke kanaal.
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Dit is ook één van de redenen dat het TMR-effect voor een niet-volledig geoxideerde
barrièrelaag lager is dan voor een volledig geoxideerde barrièrelaag.
Een tweede oorzaak dat het het TMR-effect voor niet volledig geoxieerde
tantaalbarrières lager is, is dat er zich tussen het tantaaloxide in de barrière ook
metallisch tantaal bevindt, dat dus gezien moet worden als een verontreiniging in de
barrière. Deze verontreinigingen bevorderen spin-onafhankelijke verstrooïng van
electronen wat een nadelig effect heeft op de grootte van het TMR-effect.

Uit de resultaten voor de tunneljuncties met een tantaaloxidebarrière en een
gedeeltelijk geoxideerde onderelectrode in figuur 11 blijkt dat bij een plasmaoxidatietijd van 3 seconden voor de barrière, na de eerste armealstap zowel het R x Aproduct als het TMR-effect enorm toenemen. Een verklaring hiervoor is dat tijdens
het armealen de zuurstof in de onderelectrode genoeg bewegingsvrijheid krijgt om
naar de tantaalbarrière te diffunderen. Het resultaat is dat de barrière breder wordt,
waardoor het R x A-product toeneemt.
Dit is te zien voor zowel de juncties waarvoor de plasma-oxidatietijd voor de
barrièrelaag 3 seconden als 4 seconden is. Het oppervlakte-weerstand-product voor
de juncties met een plasma-oxidatietijd van 4 seconden is echter veel groter dan voor
een oxidatietijd van 3 seconden. Door de grotere hoeveelheid zuurstof die hier in de
junctie aanwezig is, kan een bredere barrière ontstaan. Alleen bij de juncties met een
oxidatietijd van 3 seconden neemt het TMR-effect toe na annealen. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat de barrière vanuit twee richtingen geoxideerd wordt,
namelijk door de plasma-oxidatie van boven en door de "vaste stof-oxidatie" van
onderen.Hierdoor onstaat er een zeer uniforme oxidelaag van hoge kwaliteit wat zeer
bevordelijk is voor het TMR-effect. Waarom bij de juncties met een oxidatietijd van 4
seconden geen stijging van het TMR-effect plaatsvindt is niet duidelijk. Het is
mogelijk dat de meetpunten bij een te hoge annealtemperatuur zijn gemeten. Bij de
juncties met een oxidatietijd van 4 seconden bevindt het TMR-maximum zich
namelijk al bij een armeal-temperatuur van 150 oe, wat een veellagere temperatuur is
dan verwacht.
Bij herhaling van het annealexperiment met een ander stukje van de 3 seconden-wafer
bij een annealtemperatuur van 120 oe gaf dit dezelfde TMR-stijging tot ongeveer 7
%. Bij een volgende herhaling met het derde stukje van de waferbij een
annealtemperatuur van 60 oe bleefhet TMR-effect hetzelfde als voor annealen.
De conclusie is dus dat de stijging tot 7% het werkelijke maximum is en dat dit
maximum al wordt bereikt bij een annealtemperatuur ergens tussen de 60 oe en 120
oe. Bij gebrek aan stukjes wafer is een nauwkeurigere annealtemperatuur waarbij het
TMR-maximum wordt bereikt niet te geven. Een suggestie voor verdere
annealexperimenten met tantaaloxide-barrières is dan ook om bij lagere temperaturen
annealexperimenten uit te voeren en TMR-metingen te verichten.
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6.3

Magnetische Tunneljuncties met een onderelectrode van
..
l)zer

Wanneer we figuur 12 bekijken zien we dat de waarde van het TMR-effect voor het
annealexperiment bij de juncties met een ijzeren onderelectrode iets groter is c~ 16 %)
dan voor de juncties met de onderelectrode van kobalt. (~ 15 %) Dit is in
overeenstemming met de formule van Jullière (vergelijking 3.11 ), wanneer we
aannemen dat de electron-spin-polarisatie P voor ijzer iets groter is dan voor kobalt.
Wanneer we voor de electron-spin-polarisatie de waarden gebruiken die op het eind
van hoofdstuk 3 staan genoemd, namelijk PiJzer = 0.40 en Pkobalt = 0.35, dan krijgen
we voor de grootte van het TMR-effect respectievelijk 33% voor juncties met een
ijzeren onderelectrode en 28 % voor juncties met een onderelectrode van kobalt.
Deze theoretische waarden zijn dus bijna twee keer zo groot. In de praktijk moeten we
echter rekening houden met beperkende factoren zoals spin-onafhankelijke
verstrooïng van electfonen aan de verschillende laagovergangen in de junctie.
Een andere verklaring kan zijn dat er minder aluminium gegroeid is, dan bedoeld is,
waardoor bij oxideren de barrière overgeoxideerd is.

Waarom de grafieken in figuur 12 zo'n hoekige verloop hebben is niet bekend.
Dit wordt echter niet veroorzaakt doordat één of twee meetresultaten het gemiddelde
resultaat drastisch beïnvloeden en er een vertekend beeld van de meetresultaten
ontstaat. Voor de juncties met een gedeeltelijk geoxideerde onderelectrode van ijzer is
verder geen TMR-effect gevonden ook niet na annealen bij verschillende
temperaturen tussen 150 oe en 350 oe. Bij een annealtemperatuur van 240 oe treedt
er wel een enorme stijging van het R x A-product op, wat waarschijnlijk wordt
veroorzaakt doordat zuurstof uit de onderelectrode diffundeert naar de
daarbovenliggende barrièrelaag, waardoor de barrière breder wordt. Waarom er dan
echter nog steeds geen TMR-effect kan worden gemeten is onduidelijk. Bij de eerder
besproken resultaten voor tunneljuncties met een tantaaloxide-barrièrelaag en een
geoxideerde onderlectrode werd bij een plasma-oxidatietijd van 4 seconden voor de
barrière geen stijging van het TMR-effect waargenomen na annealen, dit was echter
wel het geval bij juncties met een plasma-oxidatietijd van 3 seconden.Misschien dat
tunneljuncties met een ijzeren geoxideerde onderelectrode met een kortere oxidatietijd
dan de hier toegepaste 2 seconden voor de aluminiumbarrière, betere resultaten
oplevert.
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