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I. Inleiding 

Tot heden toe ziJn de ferrieten het belangrijkste geheugen~ateriaal 

in rekenautomaten. Bij het zoeken naar grotere, goedkopere en snellere 

geheugens is men terecht gekomen op het gebied van dunne metaallagen 

(magnetis che films) . Hiermede hoopt men geheugens met zeer grote capaci

teit ( 10
4 

bits per mm
2

) te maken. Behalve <lit voordeel kunnen deze magne

tische films e en geheuge ne lement leveren <lat uitermate snel schakelt. 

De moeilijkheid is echte r de lange afvraagtijd waarmee we in de 

huidige systemen te maken hebben. Deze systemen zijn zo gebouwd <lat men 

tot de grenzen van het me chanisch mogelijke gaat en een wezenlijke door

braak is alleen te verwachten als de systemen op een antler mechanisme 

worden gebaseerd. 

Ter vermijdin g van mechanische traagheid en mechanische kontakten gaat 

de belangstelling vooral uit naar systemen waarbij door middel van een 

elektronenbundel of een laserstraal materiaal kan worden gemagnetiseerd 

en de magneti sa tietoestand kan worden gedet_ekteerd. 

Een dergeli jk sys teem is bijvoorbeeld ontwikkeld door W. E. Glennx en 

door J .F. Dillon, J.T. Chang, V.F. Gi"anolaxx. De laatste verwarmen het 

materiaal plaatselijk met een laserbundel juist boven zijn compensatir

temperatuur waa rdoor het veld, nodig om de magnetisatietoestand te ver

anderen daalt. 

Het principe <lat wij hier beschrijven maakt geb ruik van de mechanische 

spanningen die optreden als we het materiaal plaatselijk verwarmen (thermisch 

s panningen) . 

Door de magnetostr i ktie van het materiaal wordt de magnetisatietoestand 

beinvloed. 

De metaallagen die wij hiervoor gebruiken worden gemaakt van permalloy. 

Deze worden vervaardigd met de vacuum opdamptechniek. Dit gebeurt in een 

uitwendig magneetveld, hetgeen tot gevolg heeft <lat in het vlak van de 

laag een magnetische voorkeursrichting ontstaat evenwijdig aan de veld

richting. 

In het volgende hoofdstuk zullen wij het inschrijvingsmechanisme be

spreken; hoofdstuk 3 behandelt het principe waarop onze magnetostriktie

metingen berusten terwijl in hoofdstuk 4 het technische gedeelte is onder

gebracht. De resultaten van het praktische werk vindt U in hoofdstuk. s . 
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2 . Bespreking van het inschrijvingsmechanisme
1 

2 1 . d. 2 . I. In e1. 1.ng 

De vervo rmi ng van ee n lichaam i s mees ta l te wij ten aan uitwendig aange

hrac hte spann inge n. Er zij n echter ook andere oorzaken waardoor een li chaam 

ve r vo r md kan wo rd en. Een daa r van i s de verwarming van een gedeelte of van 

het gehe le li chaam . Eni ge uitzonde r i ngen daarge l a ten zetten de elementen 

van een lichaam ui t a l s de t emperatuur stijgt. 

Al s een e lement ni e t vrij kan uitzetten zal het ender invloed van een 

s pannings ve l d komen, maa r er zul l e n geen rekken optreden. 

We hebben dan te make n met twee soorten s panningen die gelijke maar tegen

ges telde vervormingeh ver oo rzaken: thermische s panningen die het element 

wi llen l a t en ui tzct ten, en ui twendige spanningen die het element in e lkaar 

drukken. Van deze thermische spanningen willen we nu gebruik maken om met 

behulp van het magnetostriktief effect (beter is : piezo-magnetisch effect) 

de magneti s ati e t oestand van een magnetische film plaatselijk te beinvloeden 
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2. 2. 

Laten we een elastisch lichaam beschouwen, vrij van uitwendige 

spanningen, met een uniforme temperatuur T. Het lichaam wordt nu 
0 

verwarmd tot een temperatuur ~T graden boven T . Het lichaam zal 
0 

dan onderworpen warden aan spanningen als .'_ T van punt tot punt vari eert 

in het lichaam. De vervorming van een element kan nu beschouwd warden 

als bestaande uit twee delen. Een deel is bet gevo lg van de uitzetting 

van het elementals gevolg van zijn temperatuurverandering . 

Als de lineai re uitzettingscoefficient van het materiaal is, die 

gedefinieerd is als de lengteverandering per lengteeenheid per graad 

temperatuurstijging, zal het deel van de longitudinale vervonning t en 

gevolge van de temperatuurverandering ·1. L. T zij n. Er zijn geen afschui

vings vervormingen, omdat de relatieve uitzetting van een klein element 

tengevolge van een temperatuurverandering in een isotroop materiaal in 

a lle ri chtingen even groot is . 

Als het element vrij kan uitzetten, is dit de enige vervormingscomponen t . 

Als het element echter niet vrij kan uitze~ten, zullen er spanningen op

treden en de totale vervonning van het element moet de som zijn van dat 

deel dat te wijten is aan de temperatuurve r andering en dat wat het gevolg 

i s van de spanni ngen . In carthesische coordinaten is dit als volgt te 

schr ij ven 

( · J T ,T •T zijn de spanningscomponenten, c , E: , t. , y , y , y x' y' z' xy yz' zx x y z xy yz zx 
ziJn de vervormingen, Y is de Youngsmodulus,G is de glij di ngsmodulus, 

·, is de Poissonk ons tante) 

= ; ( ·~ + C ) 
l + ..1. .' T 1 <: C 

X y X y z xy G xy 

( : i + ) ) + I L, T ' yz 1 (2,1) 
y y y X z G yz 

'· = ( (J 'J ( o + (J ) '1 + ,t T 1 zx = 1 
z y z X y ' G zx 

De relaties tussen r en r zijn dezelfde als in het geval dater geen 

thermische spanningen waren . 
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Laten we nu een dun cirkelvormig schijfje beschouwen met niet overal 

dezelfde temperatuur. 

Stel dat de temperatuur 6T alleen een functie is van de radiale afstand 

r. We hebben nu een geval van planaire spanning met rotatie synunetrie. 

In termen van cylindercoordinaten vinden we uit f ormule (2 J) ) 

r y ( 

y 

0 -
r 

-.; o ) + il T e 

De evenwichtsvergelijking vinden we door te stellen dat de 

vectoriele som van de krachten op een seghntje nul moet 

zij n ( f ,., J. · 1 ) 

d CJ 
r 

-- + dr 

0 r - oe 

r - 0 

We introduceren een spanningsfunctie t ,zodat 

0 
r 

= __ t _ 
r 

0 .. 
8 
~ 

dr 

' ' 
(2. :3) 

(2. 4) 

De comptabiliteitsvergelijking vinden we uit het gegeven dater 

geen scheuren optreden: 

d c
0 r--dr - 0 

Als we hierin (2.2) en (2.4) invullen vinden we 

+ --r 
ti_ 

dr 2 r 
a Y 

d 6 T 
dr 

(2.5) 

(2.6) 

fig.1. I. 



of 

d 
dr 

d 
r dr (r. lj! ) = - :J. y 

d6T 
dr (2. 7) 

Deze vergelijking kan gemakkelijk geintegreerd worden en de op

lossing is 

a.Y 
r 

r 
( 

0 

6T r dr + (2 . 8) 

De spannings componenten kunnen nu gevonden warden door (2. 8) te 

substitueren in (2.4). 

We vinden dan 

a y r Cl c2 
a .. - -2- f 6T r dr + r + 2 r 

r 0 r 

r 
Cl c2 

aY (- 6 T + I f 6T r dr) + (2 .9) G = -2- 2 - -2-f 
r 0 r 

We moeten een eindige spanning hebben in het centrum, daarom moet 

c2 • 0. Als er geen externe krachten aan de rand werken, iso r = 0 

in r • b (bis de straa l van het schijfje). 

We vinden dan dat 

2 a.Y 

~ 0 

6T r dr 

De spanningscomponenten worden dan: 

b r 

a.Y ( _1 _ f 6T r dr -
I f 6T r dr a - -r r b2 0 r 0 

(2. 10) 
b 

I I 
r 

08 = a.Y (- 6T + - ( 6T r dr + -2 f .6. T r dr) 
b2 0 r 0 
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In ons geval nu wordt een schijfje van een dunne magnetische film 

aan het oppervlak gelijkmatig verwarmd door middel van een laser

bundel. 

Het schijfje staat deze warmte weer af aan de omtrek. We nemen aan dat 

de temperatuur in ieder punt van het schijfje verdeeld is over de dikte 

t. 

Dan geldt de vergelijking 

- 2n r 
dT 
dr 

L 2 
= nr q (2. I I) 

Lis de warmtegeleidingscoefficient van het materiaal, q 1S de warmte

stroomdichtheid van de bundel. 

Dan i s de temperatuur een kwadratische functie van de plaats 

T(r) 2 
r 

T
1 

is de temperatuur in het midden van het schijfje. 

(2. 12) 

Als 6T = T
1 

- T de temperatuur van het midden voorstelt, is de tem-
o 0 

peratuurstijging in een willekeurig punt op afstand r van het midden: 

6T(r) • 6T ( I - r2 /b2) 
0 

(2. 13) 

waarin 

b2 4 L 6To 
= (2. 14) 

q 

De totale energie, vereist om de temperatuur van een bepaalde spot 

de verdeling van vergelijk (2. 13) te geven is 

b 
E '"' 2 nt C p f r 6 T(r) dr 

0 

Als we 6T(r) invullen en integreren vinden we 

2 
E .. ( n /2) t Crp b 6T 

0 

(2. 15) 

(2. 16) 
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pis de dichtheid, C de warmtecapaciteit. 

Volgens vergelijking (2. 10) veroorzaakt deze temperatuurverdeling de 

volgende spanningen: 

a "' - (1/ 4) a y 6 T ( I - r2 /b2) 
r 0 

Cl 8 = - (1/4) a y b. T ( I - 3 r 2/b 2) (2. 17) 
0 

Stel 0 '"' + (1/4) a y b.T (2. 18) 
0 

Dan kan vergelijking (2 . 17) als volgt worden genormaliseerd 

a I = r 2
/b

2 
- I 

r 

0
8

/ o
1 

= 3r
2

/b 2 - I (2. 19) 
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2.3. 

De spanningen die we door het temperatuurverschil hebben opge-
1 

wekt gaan we gebruiken om de magnetisatie te beinvloeden·J· Het ver-

band tussen deze spanningen en de draaiing van de magnetisatie wordc 

gevonden uit de energievergelijking3 

De energie die gepaard gaat met een uniaxiale spanning a in de 

richting die een hoek B maakt met de richting van de verzadigingsmagne

tisatie M, kan voorgesteld worden door 3/2 A a sin2B, waarin A de 
s s s 

verzadigingsmagnetostriktie van het materiaal voorstelt. 

Het inschrijvingsmechanisme <lat in <lit verslag beschreven wordt is alleen 

van toepassing op fil'ms die een voorkeursrichting hebben (uniaxiale 

films ) . Deze zogenaamde ansiotropie kan in de film gebracht worden door 

de aanwezigheid van een magnetisch veld tijdens het opdampen). 

De energie tengevolge van deze ansiotropie is K sin2 A waarin K de 

fenomenologische anisotropiekonstante is en A de hoek tussen de ver

zadigingsmagnetisatie M en de richting van het opdampveld. 
s 

Na het opdampen blijven er echter nog kleine inwendige spanningen r. 
1 

over in de film. Als deze spanningen hoeken ( y .+ ~ ) maken met het op-
1 

dampveld, veroorzaken ze een draaiing van de voorkeursas. In het ver-

volg zullen we alle richtingen vergelijken met deze voorkeursas. 

II 

fig.2.2. 
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Als we een magnetisch veld H aanleggen in een richting die 
I 

een hoek a maakt met de voorkeursrichting gaat dit gepaard met een 

energie - M H cos ( a - 8 ). Dus de totale energievergelijking wordt 
s 

[ , .sin2 (y.- 8) - M H cos( a- 8 i i i s 
(2.20) 

dE 
Het systeem is i n stabiel evenwicht als ~ = 0 en 0 • 

Als we deze voorwaarden toepassen op he t geval waarbij geen exterhe 

spanning en geen extern magnetisch veld wordt aangebracht 

( o= 0, H = 0), dan vinden we 

K sin 2 t/1 • 3/2 >. 
s 

2 y . 
i 

(2.21) 

Als er echter een extern magnetisch veld ~ordt aangelegd loodrecht 

op de voorkeursrichting, in afwezigheid van mechanische spanningen 

(H; 0, a s ~12, o•O) vinden we naast (2 .21) ook nog: 

2 K cos 2 t/1 + 3 >. s f ' i cos 2y i - Ms H /sin e = 0 (2.22) 

Als de film uitgestuurd wordt loodrecht op zijn voorkeursrichting 

is het omswitchen een omkeerbaar proces. De magnetisatie Mis even

redig met het veld H voor kleine uitsturing. Men heeft hier te maken 

met draaiing van de magnetisatie. De component van de verzadigings

magnetisatie langs de sturende richting is M = M sin e . Als we dit 
s 

proces zouden extrapoleren, totaat de verzadigingsmagnetisatie juist 

de richt ing van het aangelegde veld had, zou men een veld~ moeten 

aanleggen,z6 dat M/M s• H/~ •sine.~ noemt men het ani~9tropie veld. 

we dit substitueren in (2.22) krijgen we : 
Hk • (2 k cos 2 ~) M + (3 A fT . cos 2 y .)M (2.23) 

S S i .. l,_,S 
Laten we nu het geval beschouwen waarbiJ de tilm ook ~nog wordt 

uitgerekt (of samengedruk~) in de richting loodrecht op de voorkeurs

richting (H; 0, a• n/2, o ; 0, B • n/2. Voor de evenwichtsvoorwaarde 

Als 
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vindt men dan 

H.' • (2 K cos 2 w) /Ms+ (3 A [ 1 . cos 2y .)/M - 1 (3A o )/M 
-1< S 1 1 1 S S S 

(2.24) 

waar1n I\' het nieuwe anistropieveld is. 

Als nu al\= I\ - H'k en als de relatieve lengteveranderingE = v/Y 

is, dan vinden we 

A (M /3). ( 6H./ o ) = (M / 3Y). ( 6 H./ E ) s s -1< s -1< (2.25) 

Tenslotte beschouwen we het geval waarbij geen magnetisch veld wordt 

aangelegd maar alleen een uitwendige mechanische spanning die een hoek B 

maakt met de voorkeursrichting ( o; 0, H • O). 

De evenwi ch tsvoorwaarde wordt dan 

sin 2 e (K cos 2 w + 3/2 A s osin 2( 6 - e ) • 0 
s 

(2. 26) 

Het feit dat de verzadigingsmagnetisatie een hoek e met de voorkeurs

richting maakt is nu •11een het gevolg van de mechanische spanning o , 

want B = 0. 

Als we nu (2.23) en (2.26) combineren vinden we 

s1n 2 e 
0 = 

sin -l( B - e ) 

Msf\ 
Voor het gemak schrijven we~= 

s 

0 
0 

(2. 27) 

(2. 28) 

Als we nu de draaiing 8 (het gevolg) schrijven als functie van de spanning 

onder een hoek B met de voorkeursrichting (de oorzaak) vinden we : 

e • ! arctan 
sin 2 B 

a / a + cos 2 6 
0 

(2. 29) 
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2. 4. 

De spann1ngen (2. 19) die we hebben opgewekt tengevolge van ;een 

temperatuurgradient veroorzakeb nu een draaiing van de verzadigings

magneti s at~e volgens formule(2.29); Om deze draaiing te weten te komen 

vullen we (2 . 19 ) in (2. 29 ) in 

0 = ! r 
arc tan sin ·2 f 

cos 

sin 2 , ________ _ 

b2 
0/ O I ( 2 2 

3r -b 
) + cos 2 /' 

(2. 30) 

(2. 31) 

Bi j <le laatste formule moeten we bedenken dat de richting van de tangentiele 

spanning in het punt (r ., f'J ,+ TT 
-2-

Ui t formule (2.29) volgt dat we, als een rekspanning (•po&tiwve spanning) 

loodrecht op de voorkeursrichting staat ( 8 .• 

krijgen als c 0 • 
0 

TT 
- 2-) , slechts draaiing 

Ook volgt uit de formule dat we, als een drukspanning (• negatieve 

sp anning) in de voorkeursrichting staat ( 8 • O), slechts draaiing krijgen 

a ls o < - o 
0 

Dus om in de oorsprong, met behulp van de thermostriktieve spanningen (2. 19) 

(r~O, o r • 8 = - o ' = drukspanning) draaiing te krijgen moet - a '< - o
0

; 

dus o ' > 0 0 

dus volgens (2. 18) en (2.28 ) 

L'I T 
4 M/1t 

(2.32) > 
0 3 ex Y>... 

s 

Om een indruk te krijgen van de functies (2.30) en (2.31) hebben we in 

het (r, ,) vlak lijnen getekend van konstante draaiing (figuur 2.3). 
2 We hebben voor het gemak gesteld: o / o '• I en b • I. 



draaiing van de magnetisatie 

t.g.v. de radiale spanningen 

figuur 2.3. 
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draaiing van de magnetisatie 

t.g.v. de tangentiele spanningen 

Om de totale draaiing van de magnetisatie in een punt van de spot te 

bepalen moeten we de radiale en de tangentiele bijdragen opstellen. 

Het effect van de radiale spanning zal in het algemeen dat van de 

tangentiele spanning overschaduwen. 

I I 
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2.5. 

De energie die nodig is voor dit inschrijvingsmechanisme kunnen we 

bepalen door (2. 16) te combineren met het inschrijfkriterium (2.32) 

E V f C 
aY (2. 33) 

waarin V het volume van het schijfje van de film dat door de bundel 

verwarmd wordt. 

Dit is dus de kritische energie die nodig is om een magnetiscae film in 

te schrijven volgens dit mechanisme. 

Het effect zal dus voor iedere film optreden, als we de energie van 

de verwarmende bundel maar groot genoeg malten. Als de temperatuur van de 

spot echter boven het Curiepunt komt wordt de film isotroop. Als we nog 

meer verwarmen gaat op een gegeven moment de film smelten. Er is dus ook 

een bovengrens, die echter door geheel andere criteria vastligt. 

Het inschrijven zal het gemakkelijkst gaan als de film aan de 

volgende eisen voldoet : 

I. grote magnetostriktie 

2 . kleine verzadigingsmagnetisatie 

3. klein anisotropieveld 

4. kleine dichtheid. 

5. kleine warmtecapaciteit 

6. grote lineaire uitzettingscoefficient 

7. grote Young modulus 

8. geringe dikte van de magnetische laag. 

Aan de bundel moet men de eis stellen dat deze een zo klein mogelijk 

vlakje van de film verwarmt. 

Voor nikkel-ijzer films is de magnetostriktie en het anisotropie 

veld sterk afhankelijk van de samenstelling. Door de samenstelling te 

varieren kunnen we dus films maken met uiteenlopende inschrijvings

energie. 

Om de magnetostriktie en het anisotropieveld van de gebtuikte materialen 

te bepalen hebben we een opstelling gebouwd die in een volgend hoofdstuk 

beschreven zal warden. 
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2. 6. 

Als we tenslotte een film gevonden hebben, waarvan de inschrijvings

energie kleiner of gelijk is aan de energie die bepaald is door het 

verrnogen van de te gebruiken laser en de grootte van de spot, kunnen we 

in een film, die in een voorkeursrichting gemagnetiseerd is, plaatselijk 

een gebied l a ten ornklappen door tegelijk met ·de laserbundel een magnetise~ 

ve ld in de tegenovergestelde voorkeursrichting aan te leggen dat net iets 

k le iner 1s a ls de coercitiefkracht van de film . We kunnen dit duidelijk 

maken door te kijken naar water gebeurt met de atroide van de rnagnetische 

film op de plaats waar verwarmd wordt. Dit is de krot1111e, waaruit we de 

evenwi chtstoestand van de verzadigingsmagnetisatie kunnen bepalen voor 

uniaxiale films, die als een gebied omklappen (Hc•l\) figuur 2.4. 

f iguur 2.4. 

Als we in een bepaalde tichting een magnetisch veld aanleggen, dat 

we aangeven als een vektor in het vlak van de film, dan kunnen we de 

bijbehorende evenwichtsrichtingen van de verzadigingsmagnetisatie be

palen door vanuit de top van de vektor raaklijnen aan de kromne te 

tekenen. De richtingen van de raaklijnen zijn dan de richtingen van de 

verzadigingdmagnetisatie die bij dat magnetisch veld mogelijk zijn. 

Als het veld binnen de figuur ligt zijn er vier richtingen 1110gelijk 

(twee stabiele en twee instabiele). Als het veld er buiten ligt zijn 

s lechts twee richtingen mogelijk (een st'abiele en een instabiele). 

Dus als de verzadigingsmagnetisatie van de film van figuur 2.4. oor

spronkelijk naar links gericht is ea we laten een magnetisch veld aangroeie 
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volgens de lijn H1 H2 H3 dan zal de verzadigingsrnagnetisatie ornklappen 

als het veld de waarde H
2 

bereikt. 

Als we nu een rnechanische spanning aanbrengen in de film, zal de 

astroide gaan verdraaien. De grootte van de verdraaiing is afhankelijk 

van de grootte en de r i chting van de rnechanis che spanning. 

He t principe van het inschri j ven blijkt nu duidelijk uit figuur 2.5. 

Oo rspronkelijk stond de voorkeursrichting horizontaal, M -was naar 
' s 

links geri cht, en er was een ui twendig veld H dat binnen de as troide 

lag, en tegengesteld geri cht was aan M. De toestand van M was dus 
s s 

stabiel. Door nu de film plaatselijk te verwarmen ontstaan mechanische 

spanningen, die de attroide op de verwarrnde plaats doen draaien. Hier

door komt H buiten de astroide te liggen, zodat de verzadigingsmagneti

sa tie op die plaats moet ornklappen. 

___ ....;;:i, 11/fWtt'& 

~• .. ,~,.,,u., 

figuur 2. 5. 
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3. Het meten van magnetostriktie met behulp van ferromagnetische resonantie 

3. I. Inleiding 

I n een ferromagnetisch medium waarin zich een magnetisch veld H bevindt, 

kan de verzadigingsmagnetisatie precederen om H met de larmorfrekwentie yH; 

is de gy romagnetische verhouding. Er kan zich resonantie voordoen bij 

deze f rekwentie als het sample geplaatst is in een oscillerend veld waar

van de magnetische vektor loodrecht staat op h~t statisch veld H. 

Al s het materiaal anisotroop is, wordt de resonantiefrekwantie bepaald 

door de grootte van de anssotropie en de grootte en de richting van het 

veld H ten opzi ch te van de voorkeursrichting. Wij zullen hier de theorie 

volgen die ontwikkeld is door J . Smit en H.G. Beljers
4 

3 . 2 . 

Het magnetisch deel van de vr1Je energie van de verzadigingdmagnetisatie 

M is E . Als M zich beweegt over kleine hoeken 0 en w in twee loodrechte 
s m s 

richtingen, zijn de
1
fewegingsvergelijkingen 

• . M 
- M 8 = 

s ::. w 

. 
- M 1/J 

s 

(3. I) 

Als de afwijking van M van de evenwichtsstand klein is, kan E worden ont-
s m 

wikkeld in een Taylorreeks en alleen de eerste termen nemen we mee 

E 
m 

Als we nu (3.2) in 

2 ,, E . 
¥ ff m 

- M s ':) = 
2 

.. <P 

2E 

M ¢ r f aea cpm = 
s 

( 3. I) invullen 

, 2E 
o m 

+ e 
ae a¢ 

2 
a E m ... e - ·· 

c:i e 2 

+ 2.8 qi 

vinden we 

) 

j 

2 
+ e (3. 2~ 

(3. 3. ,) 
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Di t paar vergelijkingen heeft een harmonische oplossing met een hoek

f requentie gegeven door 

y 
2 . 2 

M si.n 8 
s 

; 
2E 

M 

:,J <P 
7. 

/ EM )2) ( ae a <3- 4.) 
ct> 

Hierin hebben we aangenomen dat f de hoek 1.s tussen Ms en de voorkeurs

richting. Vergelijking (3 . 4) is de vergelijking voor ferromagnetische re

sonantie, zoals die is afgeleid door J . Smit en H.G. Beljers. De tweede 

afgeleiden in vergelijking (3.4) worden genomen bij waarden van 8 en w 
die voldoen aan de voorwaarde 

0. 

De verzadigingsmagnetisatie kan buiten het filmvlak liggen onder een hoek <P 

(f iguur 3. I ) . We l eggen een veld Haan dat in het filmvlak ligt en een 

hoek , maakt met de voorkeursrichting. De demagnetiserende faktoren voor 

dunne lagen zijn bij benadering n = n • 0 en n = I. Het magnetische 
X Z y 

deel van de vrij e ene rgi e is dan5 

w . 2 
K SI. TI 1, - ( 

. . ) 1 2.2. M H cos .8 cos 1L + si.ns s1.n~, co5¢ + 2 M s1.n e s1.n :(j) 
s 

figuur 3. I. 

(3.5) 
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De eerste term 1s de energie die het gevolg is van de uniaxiale .anisotropie, 

de tweede term 1s de magnetische energie van het sample in een uitwendig 

veld en de derde term omvat de energie van de demagnetisatie. 

He t sys teem is i n evenwicht al s <I> = 0 en als 

s in ( ,- .P ) = (J\/2H) s in 2 8 (3. 6) 

waar1n Hk = 2K/ Ms 

Vergelijking (3.6) kan exact warden opgelost voor slechts twee gevallen, 

namelijk l/1 .. 0 en l/J • 1T / 2 

Als l/1= 0 lS 8 = 0 

Als •/!= n/ 2 en H ~ t\ dan 1s e = n /2 

Als 1/1= n/ 2 en H .::_ I\ dan 1s sin 8 = H/1\ 

De resonantievergelijkingen die corresponderen met bovenstaande voorwaarden 

zi j n : 

uJ = G.lk (h + 1/ als l/1• 0 (3. 7) 
0 

I ) ! 
WO 

= wk (h - als lµ '"' n/2 en H> ¾ (3. 8) 
2 ) ! 

WO wk ( 1-h als l/J • n/2 en H< ¾ (3. 9) 

waarin h = H/ Hk en ~ k ~ y J Msl\ 

Voo r andere waarden van ~ dan nul en n/2 wordt de resonantiefrequentie : 

waarin E = l/J - 8 (3. 10) 

De waarden van 8 en E warden gevonden uit vergelijking (3.6). Vergelijking 

(3. 10) kan echter alleen numeriek opgelost warden voor waarden Vlln l/1 tussen 
6 

0 en n . Dit i s gedaan door Stoner en Wollfahrt Harty en Boudreaux 

hebben deze resonantievoorwaarden in een figuur uitgezet (figuur 3.2). De 

frekwentie wk i s van de orde van 600 :t-J: en de meeste experimenten die ge

bruik maken van ferromagnetische resonantie warden dan oak bij deze hoge 

frekwenties uitgevoerd. 

0 ~' ~,.. ~,o .a r 
figuur 3. 2. ~,,.,,_; 
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Bij magnetische lagen met een uniaxiale anisotropie blijkt nu echter 

de resonantiefrek~entie tot nul af te nemen als het uitwendig magnetisch 

veld loodrecht op de voorkeursrichting{wz n/2j of in de voorkeursrichting 

tegengesteld aan M ( ,~ • 1i ) staat, en als de grootte van dat veld gelijk 
s 

wordt aan het anisotropieveld l\· 
In de praktijk kunnen we alleen gebruik maken van de resonantie bij 

1/1 = 11 /2 want als ljJ=- 1r kl apt de film al om door wandverschui ving v66rdat 

het veld Hk wordt berelkt (namelijk bij He). 

Het feit dat we nu bij veel lagere frekwenties als 600 Mc kunnen werken 

(radiofrekwenties, 1-20 Mc) maakt het mogelijk om de opstelling zeer een

voudig te houden. 

3.3. Methode. 

De methode afkomstig van Penn 7 maakt gebruik van het lineaire verband 

tussen de vormverandering (verlenging of verkorting)" van de Il)agnetische laag 

en de tengevolge daarvan ontstane verancteri~g van het anis~tropieveld. 
Dit verband is afgeleid in hoofdstuk 2 en wordt gegeven door formule (2.25): 

1 = (M /3Y). 
s s 

We nemen aan dat '°·l\ positief is als Hk toekneemt, en dat E positief is 

als de voorkeursrichting uitgerekt wordt. Dus als bijvoorbeeld l\ toeneemt 

als we de film loodrecht op de voorkeursrichting uitrekken is A negatief. 
s 

De magnetische laag wordt uitgerekt of samengedrukt door het glasplaatje waar-

op de film is aangebracht te bufgen. We gebruiken daarvoor vier mes sen, 

twee onder en twee boven het glasplaatje (figuur 3.3) Het voordeel hiervan 

is <lat nu de verkorting E evenredig is met de verplaatsing d van jet midden 

van het glasplaatje : 

£ = 
2 2 

24 yd/ (3 1 - 4 a) 

I 
• . I 

I_/ 
~------1--- --

' 
figuur 3.3. 

(3. 11) 
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Hierin is y de helft van de dikte van het glasplaatje, 1 de afstand van de 

twee buitenste messen, en a de afstand van een buitenste en het dic,htbij

zijnd binnenste mes. 

Deze formule berust op het feit dat we tussen de binnenste messen te maken 
I 

hebben met cirkelvormige buiging. De verplaatsing dis zeer nauwkeurig te 

meten met een induktieve verplaatsingsmeter. 

h ••t- ole 
m • ,., ; .,. I e 
o 5c ill.tor 

I 

I ~-- - - -- - - - - -, 10/lf. 

Voo.-lr11.,.s .-;,41,-,., 

:_~A-~ / 
I I 
I I ---x---

1 .( """' I 
I;,,,--...,.. - -t-

j ,,,.. -,-

figuur 3. 4. 

3. 4. Ops telling 

De magnetische film is door middel van het demagnetiserend veld gekoppeld 

aan een spoeltje dat zi ch boven de film bevindt (figuur 3.4). Het spoeltje 

maakt deel uit van de trillingskring van een marginale oscillator9 . Deze 

wekt een trilling op van 7,5 Mc. Dan is w / °k) in figuur 3.2 praktisch nul. 

Dat wil zeggen dat we, als we uitsturen loodrecht op de vooTkeursrichting (w=n/2 ) 

ferromagnetische resonantie kunnen verwachten als het magnetisch veld ge
l i jk wordt aan l\· Telkens als His~ wordt er een maximale energie geab

sorbeerd door de film. Dit veroorzaakt een ontstemming van de trillingskring 

waartoe het spoeltje behoort. Als de marginale oscillator kritisch is in

gesteld zal deze hierdoor ophouden met oscilleren, waardoor de uitgangs

gelijkspanning nul wordt. Als H~ dus sinusoidaal is en groter dan Hk zien 

we op de oscilloscoop het beeld van figuur 3.5, waarbij de afstand van de 



-23-

~ " V .. 

' . . . . 
. 

... ... 
.. . ' ,· ' .. . .. ~ ..... ',. . . .. .. .. . 

... 
' .. 
~ . .. ' 

fig uur 3.5. 

pieken gelijk is aan 2 l\· Als l\ verandert zal dus ook de a fs tand van de 

pieken veranderen. 

Ee n zeer nauwkeurige bepaling van de verandering van I\ gebeurt met de op

stelling zoal s die te zien is in figuur 3.6. 

J.' 

,·· 
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Een de veld Hdc = Hk wordt tegelijk aangelegd met een ac veld Hi<< I\· 
Beide velden staan loodrecht op de voorkeursrichting van de magnetische 

film. Als het veld Hdc zeer nauwkeurig gelijk is aan I\ is de Hguur die 

we op de oscilloscoop zien symmetrisch (figuur 3. 7.a). Als Hdc echter iets 

afwijkt van¾ wordt de figuur asymaetrisch (figuur 3. 7.b). Op deze manier 

kunnen we zeer nauwkeurig een verandering van Hk waarnemen. 

Ach ter 1.n dit verslag vindt U f oto·1 s van deze op.stelling . 

. . 
\ I 
1 I 

I 
j 

\ :/ , 

figuur 3. 7.a. 

t , 
I 
' 

J 

I 
l / ~, 

figuur 3. 7.b. 

·-
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3.5. Meetprocedure 

De meetprocedure is nu als volgt. We zorgen dat we eeh sy11n1etrische 

figuur op de oscilloscoop hebben. Dan buigen we het ~lasplaatje met de 

film en meten de verplaatsing van het midden d. Door de verandering van l\ 
zal de figuur op de oscilloscoop asynmetrisch warden. Door nu de gelijk

s troom door de helmholtzspoelen te veranderen kunnen we de figuur weer 

symmetr isch maken. De verandering van deze gelijkstroom /', ,1 wordt gemeten. 

De magnetostriktie wordt nu bepaald uit de formule 

\ = C ( ,":; II d ) 
s 

(3. 12) 

waarbij C de fysische konstanten van de film en de omrekeningsfaktoren 

voor het buigend systeern en voor de helmholtzspoelen bevat. In feite 

hebben we de film steeds een stukje verder doorgebogen en de gelijkstroom 

I tegen de verplaats i ng d uitgezet. De helling van de rechte die we door 

deze meetpunten kunnen trekken is dan t:,~/d. 
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4. Preparatie van de films, Bespreking van de opstellingen. 

4. I. Preparatie van de films 

De permalloy films werden op glaasjes aangebracht door middel van 

vacuum-opdampen. Dit levert nette lagen en een glad oppervlak. We 

zullen de voorgeschiedenis van de f ilms hier in het kart bespreken. 

Nadat de gewenste hoeveelheden ifzer en nikkel in poedervorm waren 

afgewogen werden deze gemengd. Omdat we gunstige resultaten verwachtten 

van films met een samenstelling die varieerde tussen 75%Ni- 25% Fe en 

85% Ni- 15% Fe (gewichts %) werden verschillende mengsels gemaakt die 

hiertussen lagen. 

Daarna werd hiervan een smelt gemaakt door de mengsels te srnelten met 

een elektronenkanon in vacuum. 

Het opdampen gebeurde door een stukje van de smelt in vacuum te 

verhitten waardoor een dunne laag op het substraat condenseert. Het 

kroesje waarin het smeltmateriaal zich bevo~d was van alluminium oxide. 

Di t werd verwarrnd met een wolframspiraal. Om een eenassige anisotropie 

in de film te induceren werd een sterke permanente magneet (24000 A/m) aan

gebracht op de plaats waar de magnetische laag moest komen. De stroom 

door het schuitje veroorzaakt echter oak een magnetisch veld. Daardoor 

zou een anisotropie kunnen ontstaan in een ongewenste richting. Bij 

het rneten van <lit stoorveld vonden we echter waarden die kleiner waren 

dan 400 A/m. Dit kunnen we verwaarlozen. Het substaat waarop de mag

netische laag moest komen bevond zich op 15 csm afstand haven het schuitje. 

De opdampsnelheid was ongeveer lnm/sec. De druk in de vacuumklok wa~ -

tijdens het opdampen ongeveer 0,01 N/m2 . De 1a&gdikte werd achteraf ge

meten met de Tolanskymethode, deze bedroeg voor de diks-te films 150 nm 

en voor de dunste 75 nm. Oak de samenatelling werd achteraf gemeten. 
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4.2. Opstelling om de films in te schrijven en uit te lezen 

Hiervoor werd de Kerropstelling gebruikt die door Ludikhuize 10 ge

bouwd is en waaraan door mij enige veranderingen werden aangebracht. Het 

schema is getekend in figuur 4. 1. Voor bet inscarijven gebruiken we een 

Helium-Neon laser (25 mW) in combinatie met het konstante magneetveld. 

De rest van de opstelling dient om het resultaat zichtbaar te maken 

en om de hystereselus te schrijven. 

Het zichtbaar maken van de magnetische gebieden berust op het magneto

optisch Kerr-effect. Dit is het effect waarbij het polarisatievlak van 

lineair gepolariseerd licht na reflektie aan een gemagnetiseerde stof ge

draaid blijkt te zijn. Tegengesteld gerichte gebieden draaien het po

larisatievlak verschillend, dus na doorgang door een analysator zijn 

deze gebieden als intensiteits-verschillen waar te nemen. De analysator 

staat praktisch in gekruiste stand met de polarisator. 

Het in de opstelling gebruikte licht komt van een hogedrukkwiklamp. Die 

levert voldoende intensiteit om ia gekruist~ stand nog wat te kunnen 

waarnemen. Met een kondensatorsysteem wordt een evenwijdige bundel gemaakt 

die, na gepolariseerd te zijn door een polarisatiekristal (Glan Thomson) 

onder zestig graden op de magnetische film valt. Bij deze invalshoek 

1s het Kerreffect het grootste. 

Met Helmholtzspoelen kunnen we een konstant of een wisselend magneet

veld aanbrengen op de plaats waarr :de magnetische laag zich bevindt. Met 

een speciaal geconstrueerde preparaathouder kan de film 1n zijn vlak ver

schoven warden. Ook draaiing om een as loodrecht op het filmvlak is moge

lijk. 

Het teruggekaatste licht valt hierna op eenzelfde polarisatiekristal. 

Met een lange afstandsmicroscoop (vergroting ca 15 x) wordt de film be

keken. Dit kan geschieden met het blote oog of met een T.V. camera, in 

combinatie met een monitor. Gebruikt is een Philips Compact-Camera waar

van we de lens verwijderd hadden. Met een video-recorder (Sony) konden 

we het ornklappen van de magnetische gebieden in de film op de band vast

leggen. Foto' s konden gemaakt worden door achter he t oculair een adapter 

en een foto-camera (Lei ca DPB) aan te brengen. We gebruikt--..snelle films 

(Ilford HP4) die een halve minuut belicht werden. Deze werden ontwikkeld 
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in Pr'omicol en afgedrukt op hard papier. 

De hystereselus kon geschreven worden door een 50 Hz wisselveld op de 

film te zetten en in plaats van het oculair ende camera eep fotomulti~lier 

(RCA IP 21) te gebruiken. Deze geeft een signaal af dat we op de y-ingang 

van een oscilloscoop zetten (Solartron CX 1441) . Op de x-ingang komt 

het signaal van de wisselspanningsgenerator (Vari a c+trafo ) die ook de 

Helmholtzspoelen van stroom voorziet. 

4. 3. Opstel-ling om de magnetostriktie van de films te meten. 

Hiervoor hebben we de opstelling gebouwd die 1n hoofdstuk 3 be

schreven en getekend is (figuur 3.6) . Wij zullen hier de onderdelen 1n het 

kort hespreken. De film wordt gebogen met een buigingsmechanisme waarbij 

twee messen op 5 mm afstand van elkaar, met behulp van een omgebouwde micro 

meter naar beneden bewogen worden. De film rust op twee messen die 8 mm 

van elkaar af staan. Het frame met de bovenste messen is van kunststof 

omdat bij gebruik van messing het signaal van de oscillator zou verdwijnen 

door elektrische verliezen. 

De verplaatsing van het midden van de film wordt indukti~ gemeten met 

de direkt aanwijzende Philips meetbrug PT 1200/01.De meetkop is onder de 

film gemonteerd. 

Het spoeltje dat bij resonantie de energie absorbeert, bevindt zich zee 

dicht boven de film. Het i s z6 gedimensioneerd dat de hierna te bespreken 

marginale oscillator een maximaal signaal afgeeft bij resonant ie. Deaf

metingen zijn: 4 mm breed, 2 rrnn hoog, 8 rmn lang. Het aantal windingen is 

50 . Het spoeltje maakt deel uit van de oscillatiekring van een door mij 

gebouwde marginale oscillator. 
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Het schema hiervan is te zien in figuur 4.2. 

,,. y 

figuur 4.2. 

Met de in dit schema vermelde waarden konden we signalen verkrijgen 

die we konden varieren tussen 7,5 en 8,5 Mc. Het eerste stuk omvat 

de eigenlijke oscillator. De terugkoppeling van het collectorsignaal 

van de eerste transistor naar de basis geschiedt door de condensator 

van 10 pF en de spanningsdeler die gevormd wordt door de weerstanden 

van 300~ + 5KJ+ ~1K.i\en de weerstand van 47KA.Met de potentiometer van 

SK.tin dit gedeelte kan de terugkoppeling geregeld worden. Met de va

riabele condensator van 150 pF kunnen we de frequentie varieren. 

Het collectorsignaal wordt daarna gedetekteerd met de volgende 

transistor di e gesperd staat. Het principe van de detektie blijkt 

duidelijk uit figuur 4.3. Met de potentiometer van 5 K,tkunnen we de I .-Vb 
C e 

karakteristiek naar links of naar rechts verschuiveri, waardoor we de 

uitgangsgelijkspanning van de detektor maximaal kunnen maken. 
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figuur 4.3. 

Deze uitgangsspanning komt nu op de y-ingang van een oscilooscoop 

(Philips PM 3230). Het x-signaal wordt geleverd door de wisselspannings

generator (variac+trafo) die ook de Helmholtzspoelen van stroom voor

ziet. Dit signaal komt via een eenvoudige tasedraaier op de oscillos

coop. 

De gelijkstroom voor het konstante magneetveld wordt geleverd door een 

voedingsappar aat van Delta Elektronika (D 050-10). Deze wordt gemeten 

met een gewone AVO meter. 
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5. Bereikte resultaten 

De energie die nodig is om het inschrijven mogelijk te maken wordt 

bepaald door formule (2.33) 

2 
E = -

3 

Msl\ V C 
p 
o. Y 

Uit de litteratuur is bekend dat, als we de samenst~lling van de films 

varieren in de buurt van 80% Ni - 20% Fe grote variaties kunnen verwachten 
in >, . • 

s 

We hebben daarom naast de bestaande smelt die door Ludikhuize gernaakt is 
(82,7% N 

s telling 

75 % Ni -

80% Ni -

85 % Ni -

- 17, 3% 

van he t 

25% Fe 

20% Fe 

15% Fe 

Fe) een serie legeringen gemaakt met de volgende samen

bulkmateriaal v66r de opdamping: 

In dit gebied zou de magnetostriktie door nul moeten gaan volgens de 

literatuurgegevens, en wel bij 82,7 % Ni -17,3% Fe. Dit is juist de samen

stelling die Ludikhui ze gebruikt heeft. 

We konden dus deze fi lms voor onze doeleindenniet gebruiken omdat daarvan 

de i nschrijfenergie volgens bovenstaande formule zeer groot zou zijn. Door 

allerlei oorzaken kan het echter vc,orkomen dat de samenstelling van de 

films afwijkt van die van het smeltmateriaal. Zo vonden we voor een van 

deze oude film:-. toch een effect. We konden aan de domeinwanden het om

klappen beinvloeden met de laserbundel. 

Uez e overwegi n gen '.'lrach ten ons ertoe om de magnetostriktie van de films 

te gaan meten . Ook werd besloten om de samenstelling van de films chemisch 

te bepalen en deze te vergelijken met de op dezelfde wijze bepaalde samen

s telling van de s melt . Dit laatste gebeurde in samenwerking met de 

N.V. Philips. Daar de resultaten hiervan nog niet bekend waren op het 

moment dat dit verslag geschreven werd kan hiervan nog niets gezegd worden. 

De magnetostriktiemetingen leverden het volgende resultaat (figuur 5. 1.). 

(De meetgrafieken bevinden zich achter in dit verslag). Hierbij moeten 

we verrnelden dat de films bij 75,80 en 85% Ni onder dezelfde omstandig

heden zijn opgedampt, terwijl we van de voorgeschiedenis van de film 

bij 82,7% Ni n i ets weten. 
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Als we dit vergelijken met litteratuurgegevens (Bozorth, Penn) moeten 

we aannerren dat voor iedere film een ijzerverrijking is opgetreden tij

dens het opdampen. Ook zien we uit deze figuur dat het inschrijven in 

ieder geval mogelijk is, als de magnetostriktie van de films die op

gedampt zijn onder onze omstandigheden (zie hoofdstuk 4) groter is dan 
-6 + 2 x 10 . Als we onder andere omstandigheden opdampen kan de magne-

tostriktie groter zijn dan 2 x I0-6 terwijl toch thermostriktief 1n

schrijven onmogelijk is. Dit zien we bijvoorbeeld aan film 12 en 12a, die 

opgedampt zijn op een verwarmd substr•at (magnetostriktie respectieve-
-6 -6 

lijk +6,2 x 10 en+4,6 x 10 ). 

0ok het ani sotrop~eveld speelt een belangrijke rol. Dit konden we 

met de in hoofdstuk 4 beschreven opstelling gemakkelijk meten (figuur 5.2) 

• 
iooo 

)( 

• I 

" '" X , 
/r 

i" sclit;rr" "',,. •rlglc 
i" JthfjYtll . ,.. .,. l5 • 

fi.guur 5.'2 
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Voor dezelfde films als in figuur 5. I vinden we een verloop dat over

eenkomt met de litteratuur (Prutton
12 

blz.99). We zien dat I\_ in het 

beschouwde gebied een minimum heeft. Uit d~ formule aan het Begin van dit 

hoofdstuk zien we dat I\_ in de teller voorkomt, dus hoe groter I\ des 

te kleiner wordt de kans 'dat thermostriktief inschrijven mogelijk is. 

In onze figuur loopt I\ op voorbij 80% - 20% Fe. We hebben hier te 

maken met een grote I\ en een kleine magnetostriktie. Dit versterkt 

elkaar in de i nschrijvingsenergie, ~odat we in dit gebied weinig kans 

op succes hebben. 

In het gebied v66r 80% Ni-20 % Fe hebben de krorrnne's voor de magneto

striktie en voor het anisotropieveld ongeveer hetzelfde verloop (dalend), 

dus hier kunnen behoorlijk grote variaties in het quotient I\_/ As op

treden en we kunnen daarom moeilijk een nauwkeurige aitspraak doen over 

de samenstelling die de films moeten hebben, opdat ze voor ons doel 

bruikbaar zijn. 

Ook de filmdikte komt in de formule voor de energie voor (namelijk in 

V). Deze hadden we echter maar zeer matig in de hand. De laagdikte 

varieerde tussen 75 en 150 nm. Dit maakte het moeilijk om films te 

maken die reproduceerbaar waren. 

Verder zijn er nog paraae~ers die impliciet in de formule voorkomen, 

zoals de opdampsnelheid, de substraattemperatuur tijdens het opdampen, 

de zuiverheid van het substraat, de invalshoek, het vacuum. Een geringe 

variatie ian a} grate invloed hebben op de inschrijfenergie. 

Ondanks dit alles hebben we toch film& iunnen maken waarin we met 

de laserbundel gebieden konden laten omklappen. Dit gebeurt door de film 

eerst in een richting te magnetiseren en daarna een tegengesteld magne

tisch veld aan te leggen dat kleiner is dan de coercitiefkracht. 

Als we nu de laserbundel over de film bewegen zien we dat deze een spoor 

achterlaat. Op een plaats waar de laserbundel geweest is, staat de 

magnetisatie in de richting tegengesteld aan de rest van de film. Met 

het Kerreffect is nu duidelijk te zien dater donkere of lichte strepen 

in de film komen. De grenzen tussen deze intensiteitsverschillen wor

den gevormd door domeinwanden en zijn onregelmatig. De grootte van het 

uitwendig magneetveld is van invloed op de dikte van de strepen. 

r 
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Als het magneetveld zeer dicht de coercitiefkracht nadert worden de 

strepen zeer breed en we zien dat bij bewegen van de bundel grote ge

bieden tegelijk omklappen. 
I I 

Achter in dit versdag vindt U foto's van films die met de laser 

behandeld zijn. 

Tenslotte zijn nog televisieopnamen gemaakt op videotape waarbij 

we het inschrijven duidelijk kunnen waarnemen. 
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Litteratuur bij hoofdstuk 5 

- 1' 11. R.M. Bozorth, Ferromagnetism (D. Van Nostrand Co, Princeton, 

New Yersey, 1951), p.617. 

12. M. Prutton, Thin Ferromagnetic Films, Butterworths London, 1964. 
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6. Conclusie 

Het thermostriktieve inschrijvingsmechanisme kon gede~onstreerd 

warden aan enkele films. De metingen van magnetostriktie en van het 

anisotropieveld gaven een indikatie voor de samenstelling van het 

filmrnateriaal. 

Het verloop van deze parameters als functie van de samenstelling 

gaven hetzelfde beeld al s in de litteratuur. Alleen de figuren waren 

verschoven naar een andere samenstelling. Dit kan verklaard warden 

uit een ijzerverrijking van de preparaten door het opdampen. Een con

trole hiervan kon nag niet gemaakt warden. 

De dikte van de lijnen was nag groat, maar dit kan verbeterd warden 

door ender andere de anisotropie te verbeteren. Als gebieden een voor

keursrichting hebben die iets afwijkt van aangrenzende delen dan zal 

voor zo'n gebied de coercitiefkracht eerder bereikt warden, en dit 

zal dan in zijn geheel omklappen. 

De prepareermethode was gebrekkig; Vele parameters konden niet 

konstant gehouden worden en slechts achteraf bepaald. 

lk dank prof .dr.C. Zwikker en drs. J . Hardon voor hun belangstelling 

en adviezen, de heer C. Copray voor het vervaardigen van de films, de 

heer T. Heijligers voor zijn hulp bij het maken van de fate's, en 

mej. A~ Latour voor het typewerk. 
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Opstelling om magnetostriktie 

te meten. 

buigingsmechanisme 

met helmholtzspoelen 



r 

ingeschreven films. 




