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SAMENVA'r"ING 

Het magneto-optiech Kerr-effekt ie een nuttig hulpmiddel 
bij de studie van magnetische proceesen.Ter verklaring 

wo~t de klassieke theorie van Voigt geciteerd,aangevuld 
met de QM-uitkomst volgens Argyres.~nige aandacht wordt 
geschonken aan het ontwerp van het gebouwde Kerr-apparaat. 
Vanuit een emelt met niet-magnetoetrictief permalloy (82.7 
Ni - 17,3 ~e ) werden in hoog-vacuüm éénassig-anisotrope 
preparaten opgedampt;de belangrijkste parameters hierbij 
worden ~esproken.rye met Liasberger's methode gemeten Kerr
rotatie ~ is hoger dan de waarden van Tanaka en Jackeon + 

Lee;de bereikte zichtbaarheid is eveneens vrij groot.Met 

het Kerr-effekt geschreven DC.en 50Hz-AC hystereeelussen 
word'en getoetst aan het Stoner-,~ohlrahrt model voor cohe
rente rotatie,waarbij "crossed"-detectie volgens M2 inte
ressante aanvulling geeft;de arw1jk1ngen worden gedeelte
lijk verklaard uit visuele waarneming der domeinstructuur. 
Met Bitter-techniek zijn Néel en cross-tie wanden in een 
preparaat zichtbaar gemaakt.~en begin wordt gemaakt met 
detectie van snelle p~ocessen (pulstechniek),doch om prac
tische redenen kon de wens om schakeltijden te meten niet 
worden veryuld. 

..... 

• 
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1.INL~IT)ING 

Sedert de voorspelling van snelle coherente rotatie in dun
ne permalloy-lagen door Kittel in 1946,met mogelijke toe
passing in snelle geheugens,hee:ft het onderzoek op dit ge
bied een grote expansie ondergaan.T)e belangstelling is zo
we~ technisch als wtenschappelijk,en richt zich naast de 
snelheid ook op ~e structuur der domeinen en wanden,terwijl 
de technieken steeds verder worden verfijnd. 
Va~ de vele methoden voor het prepareren van permalloy in 

dunne lagen kozen wij de vacuüm-opdamptechniek;deze levert 
een redelijk zuiv,ere laag en een voldoende glad oppervlak~ 

ne ve~kregen lagen (films) werden in een voorstudie onder
zocht met een laag-:f'requente inductieve methode (50-400Hz), 
waaruit magnetische anisotropie bleek en waarmee in ons ge
val gebrekkige hystereselussen werden geschreven~Om prac
tische redenen werd een inductief' onderzoek van snelle pro-

,.~~ 

cessen gestaakt en het magneto-optisch Kerr-e:ffekt gekozen, 
~arvoor door mij een opstelling wer1 geconstrueerd.Het 
Kerr-e:f':f~~t biedt het grote voordeel van zichtbaarheid der 
m~gnetische structuur,he+. is zowel statisch als snel-dyna
misch te gebruiken,terwijl tevens zonder snijden fragmen
ten onderzocht kunnen worden;in dunne lagen permalloy ie 
het voor het eerst aangetoond door Fowler + Fryer(1955). 
Hoewel de Kerr-rotatie bijzonder klein is werd dankzij een 
goede dimensionering een redelijke zichtbaarheid verkregen. 
Naast domeinstudie werden (quasi-)statische hystereselussen 
gesohrevPn,waaruit de belangrijkste magnetische kenmerken 

" voigen.In principe kunnen_ook zeer snelle processen (nsec) ,. 
worden ge~etec~eerd;de rutsproblemen worden hier zeer groot, 
maar r~centelijk zoekt men het ef:f'ekt toch toe te passen 
om geheup-"ns uit te lezen, da.ar het de eigenschap van non
destri1cti '-'e read-out bezit. Tenslotte werden bij een wand
onderzoek met Bitter-techniek in het overgangsgebied N~el 
en cross-tie wanden aangetro:ffe~. 
Het verslag geeft eerst een kort overzicht van de magnetische 
bijzonderheden (hoo:f'dstuk 2),waarna de theorie en enkele 

. practl·sèhe formules voor het Kerr-e:f'fekt volgen(hoo:f'dstuk 3). 



- 3 -

Het preparatieve en constructieve gedeelte is ondergebracht 
in hoofdstuk· 4.~e magnetische metingen in hoo~dstuk 5 zijn 
vooral illustratief voor de gebruikte methode. 
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2,:MAG~TICA 

-~2.1.Inle1d1ng. 

Tot begin deze eeuw blee~ het verschijnsel ~erromagnetisme 
onverklaard.In 1907 postuleerde ·•'eiss' : f'erromagnetisme 
berust bp domeingebieden,waarbinnen de magnetisatie ver
zadigd 1s;o?rspronkelijk random georienteerd groeien bij 
toenemend veld gunstig gerichte domeinen aan door wandver-, 
schuiving,terwijl bi_j sterker veld schee:f-gerichte domeinen 
al dan niet coherent bijdraaien (rotatie).~it maakt een 
verklaring mogelijk van magnetische verzadiging bij betrek
kelijk klein veld,en van remanentie en demagnetisatie.In 
1931 toonde Bitter~ met colloldaal magnetiet (FeJ04) het 
feitelijk bestaan van ~ulke domeinen aan. 
Verschillende modellen zijn opgesteld ter verklaring van 
het optreden van domeinen,waarblj naar een energie-minimum 
tussen de verschillende energie-termen wordt gezocht. 
K1ttel 3 voorspelde dat voldoend-dunne lagen (permalloy < 

900 nm)zich als één groot domein zouden gedragen;hierbij 
nam hij voor alle dikten de Blochwand aan.,it bleek achter
af' niet ·juist;bij het intensieve onderzoek werden nieuwe 
wanden ontdekt,die de verwachte coherente rotatie tegenwer
ken.naarnaast wordt het ommagnetisàtie-proces heinvloed 
door tal +an andere parameters. 
In de volgende paragrafen worden in 't kort structuur- en 
wandenergie (~2) en een hystereselus-model (~$) besproken; 
een korte beschouwing over de coërcitiefkracht besluit dit 
magnetisch gedeelte. 
Bij de· beschrijving gebruiken wij B • ~0 (H+M) • ~oH+ J 

~2.2.~nergien en wanden. 
ne energie van het demagnetiserend veld speelt een grote 
rol bij de magnetische structuur.Zij de filmdikte n en de 

.I 
kortste lengte l,dan is volgens ellipsbenadering de demag-
netiserende f'actor loodrecht op het f'ilmvlak N a l(l+n)-1 ; 

dit nadert voor n << 1 tot één,zodat een zeer sterk veld 
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," 
(~ 10 8 Am-1 ) nodig is om :ie laag in deze richting te mag-
netieeren;de invloed van eventueel optredende minimale 

kristal~energie in deze richti.ng is hier vele malen klei

ner,zodat onder normale con1ities M in het t'ilmvlak ligt 

en het patroon 2-dimensionaal wordt. 

Magneto-strictieve energie speelt in ons geval geen rol 

( À = O,zie ht'dst.4 ). 

Blo1s 4 ontdekte dat permalloy-films door een magneetveld 
tijdens de preparatie éénassig magnetisch anisotroop wor

den;bij dergelijke films ligt de magnetisatie zonder uit
wendig veld volgens de voorkeursas (E. easy axis),lood
recht op da anti-as (R. hard·axis).ne energi~ (per vol.) 

benodigd om M een'hoek ~ van de voorkeursas at' te draaien 

bedraagt ~K = K.sin2~,met'K~ 10 2 Jm-3 = 103 e~ cm-3 • 

~oor exchange-energie tussen naburige dipolen (spins) 
heet't de wand een zekere breedte waarin de magnetisatie 

geleidelijk drasit.Bij de uit massief materiaal bekende 
Blochw~md (Bloch, 19 32) draait zij om een as ·1oodrech t op 

de wand (fig.2.1a);dit gaat bij dunne lagen gepaard met 

strooiveld-energie in het dernagnetiserend veld.Bij klei-
.. 

nere dikte (< 50 nm) veroorzaakt deze energie de vorming . . . 
van een nieuw wandtype,·1e Néelwand.,{!féel;1'955),waarb1j M 
in het filmvlak draait (fig.?.1b).In het tussengebied werd 

. ' experimenteel een derde type wand ontdekt,de cross-tie-
~ 

wall (stekelwand),met een schroet'structuur (fig.2.1c).Bij 
zeer dunne lagen (< 20 nm) komen Néelwanden paarsgewijs .. 
áls dubbelwanden voor. 

0 

F1g.2.1a. Bloeh-wand b. Néel-wand 



~1g.2.1c. Cross-tie wand 
(naar Prutton8 p.49 en 148) 

Fig.2.2 
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We schetsen kort een eenvoudige wandberekening volgene 

Néel,voor een 180°-wand in een éénassig-anisotrope dunne 
laag met dikte n.stel de draaing </> lineair over de wand-
breedte a,dus </> • ". • .! voor -~a ·1e x< ia (t'ig.2.2).Dan a . 
wordt 9e wisselwerkinga-energie (êtijt'heid A • 10-11 Jm-1 ) 

E • A ( ~) 2 • A (~) 2 
A cfx a . 

en de gemiddelde anisotropie-energie 

~ ~ ~ J K cos 2 </> dx • iK 
De str-ooi veld-energie wordt weer berekend met een ellipa
model,hoogte D (filmdikte) en breedte a (wandbreedte).De 
demagnetiserende :ractor loodrecht op het filmvlak it dan 

NB = a(a+D)-1 en in het filmvlak NN • D(a+D)-t ,en Hd • -N.M
8 

waarin M de eft'ectieve magnetisatie loodrecht op de wand e . . 
en loodrecht op resp. in het t'ilmvlak.Middelhoek• (p.69) 
kiest deze M

8
.cos; en ni~t Ms,zodat de gemiddelde strooi

veld-energie•wordt 
1" 1 M 2 

E8 • i !.tHd dBe ax • 2a ~,.J.I.o N M8 
2 cos 2 rp dx = N ~ 

en de totale wand-oppervlakteenergie (E maal wandbreedte) 
2 -1 1 ~ 2 8 

YB N = A1r a + '2'aK + aNB N 4 8 
' "' ~ ' De wand is etabiel voor yB N minimaal,waaruit a en y. 

Voor A = ·1 0-1. 1 Jm - 1 , K = 1 Ó2 JJ!l-3 en B = 1'~"!bm - 2 is het re-. s 
sultaat in t'ig. 2.3 en 2.4 aangegeven.De cross-tie wand-
energie is schematisch aangegeven naar Prutton~(p.51) 

De wandenergten in het diktegebied 100 - 40 nm zijn rela
tief·hoog;daarom verwachten wij hier brede domeinen • 

.... 
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Pig.2.3.Wandenergie Fig.2.4.Wandbreedte 

§2.3.fiystereselus voor coherente rotatie. 
Coherente rotatie treedt op wanneer er geen domeinen zijn 
or gelntroduceerd worden,en wanneer er een eindig koppel 
op M werkt.Voor dergelijke,éénassige dunne r11ms zijn d0or 
Stoner en Wohlrahrt 7 hystèreselussen berekend.Dit verloopt 
als volgt.Zij ~ de hoek van M de x-as,tevens voorkeurs-as. 
»e totale energie (per vol) in een veld Hx,Hy,zonder mag-
netostric~ie,en met J

8 
• t~oll8 is dan 

~tot = ~HxJ8cos~ - H'J8sin; +KB1n2~ 
Op twee gevallen toegespitst : 

. 
••• (2.1) 

a).In de voorkeursrichtir~,met H •0 en detectie M •V c0s;, y x 8 
wordt (2.1) 

Alleen ~:J~ r~ = 0 voldoet, waarbij ~ = 0 voor Hx > - 2§ en 
; • 1r voor Hx < ~-Hier komt de hystereselus tevoorlchijn 
met He = ~K = 2K( J 8 )-• ;H:< wordt het anisotropleveld ge
noemd (fig.2.5). 
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b).Langs de ant1-as,met Hx • 0 en detectie MY • M8ain~, 
wordt ( 2.1) · 

• E = -H J sift~ +Ksin2~ y s ·"'t' '." 

met weer als minimum-voorwaarden 

.2! -~ a~ • -HYJ Beo~ + 2Ksinf>eo~ • 0 

~-~7 HYJ8s1n~. +2K(cos 2~ - sin2~) > o 
Oplossing cos~ • 0 voldoet voor ~ > ~ ; ~ •ir en 

2K 1 (
8 

)-1 HY < - ~ ; ~ • -~.Oplossing HY = 2K J 8 .si~ voldoet 
j_ j_ . ( -1 voor -p, < ~ < "2"11; de .ge~etecteerde MY • )(sJ 

8 
2K) .H

7 
is 

hier dus lineair met H ,en de hystereselus is ontaard tot 
. Y. 

een enkelvoudige kromme (fig.2.6) 

t1, 

11~~, -
• tt,. 

Fig.2.6. 90° 

Voor tussenliggende gevallen treedt bij bepaalde Hy(Hx)-1 

een sprong in~ op;in bovenstaand.e voorbeelden is deze 
1800 resp. 0°.ne kritieke waarde wordt gevonden uit 
a2 E ~ a~l • 0 welk~ samen me~ a; • 0 door ~-eliminatie een 
asteroide oplevert. 

~2.4.Coërcitie:fkracht 1 
Volgens bovenstaand eenvoudig model zou He • ~ moeten 
zijn langs de voorkeursas.Voor werkelijke :films is vrij
wel altijd He< Rx (§5.1),doordat voortijdig ommagnetise
ren door wa~dverschuiven optreedt.Men hee:ft ontdekt dat 
afsluitdomeinen (~. closure-domains),aan randen en kras
sen ontstaan door een locaal demagnetiserend veld,als 
beginpunten fungeren.Dit zal bij ons onderzoek duidelijk 
uitkomen,hoewel bij puls-ommagnetisatie ook andere gedeel
ten als startpunt :fungeren (§5,3).M1ddelhoek8 hee:ft ge
tracht de randinvloeden weg te werken met z.g. barrière-
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films.waar het binnengebied door een ring met grotere He 
is omgeven,p.142);zijn er echter domeinen in de barrière 
aanwezig,dan fungeren deze als startpunt.Een en ander moet 
met het Kerr-effeet goed waarneembaar zijn. 
Is He<HK,dan wordt de coërcitiefkracht door andere groot
heden dan K bepaald,zoale wandtype,laagdikte en storingen. 
Middelhoek geeft hiervoor een model (p.127),dat de verrich
te arbetd maximaal gelijk stelt aan de vrijkomende arbeid: 

2 HUJ81 D dx • d( y D 1 ) 
vodr een wand die dx versehuift loodrecht op de voorkeurs
as;dit model is gebaseerd op.wandenergie-variaties door 
dikte,anisotropie ete.,die ommagnetiseren tegenhouden.Zijn 
deze variaties er niet,dan is He = O,hetgeen onwaarschijn
lijk is.over het werkelijke,ingewikkelde mechanisme is wei

nig bekend. 

' 
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~3.1.Inle1ding. 

Faraday opende in 1846 het gebied der magneto-optiek met 
de oatdekking van het naar hem genoemde Paraday-e~~ekt: 
lineair gepolariseerd licht blijkt na transmissie door 
een gemagnetiseerde sto~ gedraaid;de grootte der draailiS 
werd evenredig geacht met de Yeldsterkte H,totdat Kundt 
aantoonde dat de magnetisatie bepalend is (1884).Kerr' 
gelukte het in 1876 een soortgelijk ef~ekt aan te tonen 
bij gere~lecteerd licht : het magneto-optisch Kerr-effekt 
(er béstaat een analoog electro-optisch Kerr-e~fekt). 
Kerr liet licht re~lecteren op het gepolijste uiteinde 
van eeh ijzerstaaf;lineair gepolariseerd licht bleek na 
re~lectie elliptisch,afhankelijk van richting en grootte 
der magnetisatie.Met een dun zilverlaagje op het re~lec
tievlak bewees Kundt,dat het ef~ekt in de materie tot stand 
komt en nie6 in de luchtlaag ervoor.ne optredende draaiingen 
zijn bijzonder klein. 

Op dunne lagen is het K~rr-effekt voor het eerst toegepast 
door Foyler en Fryer10 (1955).Het Kerr-e~fekt kan aanmer
kelijk worde~ vergroot door herhaalde re~lectie in een 
diëlectrische laag cp het metaaloppervlak,~ 1 ' 12 • 

Aansluitend bij de beschrijving yan re~lectie aan metalen 
gebruikt men 2 orthogonale polarisatie-richtingen der elek
trische veldvector,n.l. loodrecht op het invalsvlak (index 
s • senkrecht) en parallel (p )'.Een a-gepolariseerde bun-

- ' 

del zal niet,zoals bij m~alen,uitsluitend 8 reflecteren; 
door de magnetisatie treedt een zwakke p-component op,wel
ke niet in fase hoef~ te zijn met de a-component (ellip
tisch totaal).Het algemene geval voor lineair gepolariseerd 

' ' 

inTallend licht is dan te schri~ven·als een vierpool : 

R8 • r~ , Es + r~ 2 EP .... 
• • • ( 3.1) 

Rp • r 21 ~8 + r22 EP 

waarin R de gereflecteerde .E-vectortr~ 1 en r 22 zijn bij 
.. 
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benadering gelijk aan de coë~~icienten bij normale metaal
re~lectie, r 12 en r 2 , vormen de Kerr-coër~icienten.ne 
grootte der coë~ficienten wordt bepaald"door materiaal, 
magnetisatie,ihvalshoek en golflengte. 

De verschillende magnetisatie-richtingen duiden we naar 
huidige conventie als volgt aan (fig.3.1). 

1.pola1r - M loodrecht op re~lectievlak 
2.long1tudinaal- M in re~leetievlak en in invalsvlak 
3.transversaal ·- M in reflectievlak en loodrecht op invalsvlak 
Uit symmetrie-overwegingen volgt dat het transversale 
kruiseffekt nul is;de transversale r 11 hangt niet van de 
magnetisatie at,de r 22 wel8 ,p.320~.Bij Nikkel verhouden 
zich de drie effekten ruwweg als 30; 3 : 1 13 ;de groptte 

. ~ ' 
der polaire hoekdraaiing bedraagt ca 20 • 
In verband met de besproXen eigenschappen van dunne films 
komt polaire magnetisatie bij permalloy niet voor (bij bie
manol MnB1 bijv. wel);wij kozen voor ons onderzoek het a
longitudinale effekt.Het a-transversale effekt is O,zodat 
bij hoek a tussen M en het 1nvalsvlak de gedetecteerde com-
ponent Mcosc.x is.'Ve zullen ons in het vervolg,waar nodig,tot 
dit a-longitudinaal-effekt beperken. 

?ig.3.1. M-richtingen. Fig.3.2.Inhomogene golven. 

~3.2.Theor1e van bet Kerr-errek~. 
Een vollediJge,klassieke EM-theorie is Yoor het eerst uit
gewerkt door Voigt8 ;deze is nog steeds goed bruikbaar. 
Argyre~• gee~t een modernere,quantum-mechanische aanpak. 
We geven hier een beknopt overziéht van Voigt's theorie, 
met een· enkele aanvulling. 
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Voigt • s opzet wordt gekenmerk.t door 3 f'asen : 
1.Hij maak~ gebruik van inhomogene vlakke golven. 
2.U1t een beweg1ngsmodel van het ~lektren volgt de polari

satie-tensor .-waaru1 t met de· Maxwell-vergel1 jkingen 2. 
brekingsindicee volgen. 

3.Samen met de randvoo~aarden worden dan de onbekende 
coëf'ficienten der ~eref'lecteerde bundel berekend.waar
uit direct de r•n volgen. 

3.2.1.!nhomogene vlakke golven. 
' Bij scheve inval op een me.taaloppervlak valt voor de gebro-

ken bundel het golf'front(f'aaevlak) niet meer samen met de 
vlakken van gelijke amplitude;dergelijke golven duidt men 
aan als inhomogene golven (f'ig.3.2). 
Notatie E • & exp iw(t - r, ;tKr2) met r, • a,x+~tY+YtZ 
waarin a,$,y de cos der hoeken van r met de x,y,z &Sf 

K staat bekend ale de extinctie-coëf'f'icient,v is de f'ase
enelheid in het ffiedium. 
Voer nu in a, ; 1 Ka2 • a' 

v• • ~ met R2 a.(a,-~a 2 ) 2 
etc.,de complexe fasesnelheid 

+ (~,-1K~~) 2 + (y,-iKy2)f, 
zodat (a') 2 •+ (~') 2 + (y') 2 • 1, en de complexe brekings
index n' • ;, ; dan wordt de notatie 

E • F. exp iw (t - a'x + C.'l. + x'z ••• (3.2) v' 
en n' • s, ••• (3.2a) 

V 
- iK) ,n• ;. Voor homogene golven wordt dit laatste n' • n(1 

3.2.2.Bewegingsmodel en brekingsindex 
Voigt gebruikt een bewegingsmodel van het elektron,waarmee 
de dispersie der brekingsindex verklaard kon worden;hieraan 
voegt hij Lorentz-kracht-termen toeJuit de elektron7uitwij-

,~ 

king volgt dan de e-teneor.Voigt houdt geen rekening met 
de invloed van Hx op de magnetische dipolen (epine).nit ie 
voor lichtt'requentiea gebruikelijk,men etelt voor deze J.Lr 
= 1,zelfs in ferromagnetische etoff'en.Recente metingen van 
Kerr en Faraday-ef'f'ekt wijzen er evenwel op,dat in het nabije 
infrarood met ~en J.,L-tensor gerekend moet worden15 • 



- 13 -

ne bewegingevergelijkingen voor een elektron in een gemag-, 
netieeerd,isotroop 

x + h ' + k x m x 

medium 

- e Bz 
' y • e E x .. • + k y + Bz 
• m y + h y e x • e E ••• (3~3) y 

m z + h • z + k z = e EZ 
waarin x,y,z de uitwijking uit de evenwichtstoestand (elon
gatie),k de quasi-elastische en h een dempingaconstante 
(straling en botsing).~e magnetische inductie B kiezen we 
steeds langs de z-as. 
Substitutie van de freqÜentie der invallende inhomogene 
golf (3.2) doet (3.3) overgaan in 

p x + i r.y 

py-irx 
p z 

met 
p •- m w2 +i h w +.k 

r :a - w e ·B z 
Uit (3.4) volgen de 

x • e P ~x i r 
P' - r' 

elongaties x,y,z, 
~ t y , e c. 

De diëlektrische verplaatsing is 
~ -4 -D • ~ 0 E . + ~ N e. r 

••• (3.4) 

••• (3.5) 
••• (3.6) 

••• (3.7) 

••• (3.8) 
waarin ~ de sommatie over de verschillende elektron-toe
standen en N het aantal elektronen in een toestand per vol • 
Substitutie van (3.7) in (3.8) levert 

..... 

nx • e 0 P ( ~x - i Q EY) 

Dy = ;o P ( Ey + 1 Q Ex> •.• (3.9) 
'Dz == e 0 P0 EZ 

waarin· 
p 1 ~ 

N e 2 :2 • + - P'- r' eo 
PQ = ~ 

1!..!2 .t ••• (3.10) 
~0 p 2 - r 2 

Po 1 + ~ N e 2 1 - -eo p 

We kunnen (3.9) ook achrijven als [e}-tenaor,volgens 
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f 
p -1PQ 0 ') 

D 111 (e] E , (e] = 1PQ p 0 ) ••• (3.11) 
·o 0 Po 

benaderd voor r << p r 1 -1Q 0 ') 
[e) = e0 er iQ 1 0 ~ •• (3.12) 

. • 0 1 J 

Argyrea' • Ree:t't,ale gezeg~,een moderne QM-ae.npak.Hij gaat 
uit van spin-baan-koppeling,waardoor de ladingsbeweging 
(baan)'van een elektron in een magneetveld afhangt van 
zijn magnetisch moment (in vaste sto:t' vooral spin);in niet
ferromágnetica zijn deze spins gepaard,waardoor het netto
errekt nul is.De afhankelijke ladingsbeweging leidt tot 
geleidings- en polariseerbaarheida-tensoren,waaruit de e
tensor volgt.Voor een magneetveld in de z-richting ia 

exy ~ 0 en heeft [e] de vorm 

t 
1 -1Q 0 ~ 

[e) = e 0 P0 iQ 1 o·~ ••• (3.11a) 
· 0 0 1 I 

met Pn = 1 + ~"diel + ~o (iw)-
1 

· = er(O) ) •· •• ( 3 .1oa) 
Po Q = K 1 + a-, ( iw)- · 

waarin de index o de waarde zonder magneetveld a.angee:t't • 
. Zowel K 1 ale a-, ie evenredig met net aantal magnetische 
elektronen per vol.,dus met de magnet1sat1e,M. Dit 1s een 
belangrijk verschil met Voigt'a theorie,die Q evenredig 

' 
stelt met B;het is in overeenstemming met het experiment 
van Kundt.~r .volgt benaderd 

p 01 a1"AM 
~Q. w{wifl-<v2 _) ••• (3.13) 

met a een constante,A· de spin-orbit-parameter en t een 
functie van de energi'e-verdeling in de 4s- en 3d-banden 
in het metaal. 

De brekingsindex volgt uit de Maxwell-vergelijkingen 
rot E = - ~ en rot H 111 n •.• (3.14) 

Zoals bek~nd is elektrische geleiding (metalen) voor wis
selvelden als een dempingaterm i!l D op te nemen; o- draagt 
bij aan het imaginaire deel ·van de complexe e,volgens 
e • e• -je", e"(t.g.v.o-) • o- (jw)-1!vgl ••).Vandaar dat 
we in (3.14b) volstaan met ry. 
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Uit (3.14) volgt 
!). ( t:) ! a J.L - 1 • 6E - ti - 1 grad (di V E) ••• (3.15) 

in componenten 

nx • t:o P (~x - iQ ~y) = J.L-
1AEX - ~-1 ~(div R), 

etc. • •• (3.16) 
r 

Hierin substitueren we de inhomogene vlakke golf (3.2) 
en de complexe brekingsindex n' (3.2a).Stellen we J.L• ~0 
dan wordt het resultaat 

- !QEY) =(n') 2
.( Ex- a'( 

• iQEX) :(n') 2 .(F.y - ~'( 

=(n')2.( EZ.- y'( 

a'E + x 
cx'E + x 
a'E + "'x 

fJ'E 
t y 

fJE y 
f3'F. y 

·(3.17) 

Dit zijn 3 homogene vergelijkingen in de variabelen Ex,Ey 
en Ez;voor een oplossing moet de coërricienten-determi
nant nul zijn.Hieruit volgt een vierkantevergelijking in 

(n' t2 

( n • ) • [ p ( 1 --y • 2 ) + p 0 y • 2] _ ( n • ) 2 [ p 2 ( 1 -Q 2 )( 1 -, • 2 ) + p 0 p ( 1 +y ' 2 ) ] 

••• (3.18) 

Om verder te komen zullen we aannamea moeten doen over 
de geometrie en het verschil P - P0 .Voigt werkt alles 
netjes uit en benadert vervolgená.Wij willen hier niet te 

veel in détails treden en benaderen direct;het resultaat 
is vrijwel identiek,al ka~ dit uiteraard eerst achterar 
geconstateerd worden. 
We kiezen altijd M (or B) langs de z-as;zij het invalsvlak 
het y-z vlak,dan is voor het longitudinaal-errekt a' • 0 

en ({3') 2 + (y') 2 = 1. We benaderen P • P0 J(vgl Voigt met 
f•O).Hierdoor,.,gaat (3.18) over in 

(n')4p- (n')2p2 (2-({3')2Q2) + p3(1 - Q2) = e •• (3.19) 
waaruit volgt voor y ~ 0 

(n'1•2)2 ~ P(1 - !~' 2 Q 2 + Q y.') 
~:~ e (1 ~ y'Q) r 

3.2.3.Rerlectie-voorwaarden 

••• (3.20) 

We stellen vergelijkingen op voor de invallende,de gere-
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flecteerde en de gebroken bundels,en eisen dat in het . 
gr~nsvlak Ht en Et continu zijn ;_Ht wordt met Maxwell in 
~-voorwaarden omgerekend.~·beide gebroken stralen moeten 
bovendien voldoen aan (3.17),wat met, (3.20) nog eens 4 
vergelijkingen opleve~t.Hieruit worden de 8 onbekende 
parameters opgelost,en zijn rmn te berekenen. 
Notatie : 
invallend E • x E

8
exp iwt

8 

. Ey • -yEPexp iwte 
E = ,8Epexp iwte z 
te • t - }!:Z+~ 

c 

gereflecteerd Rx = R
8

exp iwtr 
R = y -yRPexp iwtr 
R z = -f!R exp iwt P r 
t • t - ~z-~ 
r c 

gebroken Tx • Fh exp it.t#th 
(transmissie) Ty • Gh exp iwth 

T = Hh exp iwth z 
' r; t 

th • t - Y h.z + h•Y 
V h 

h • 1 en 2 bij n, en n 2 

Randvoorwaarden ~x,Ez en Hx,Hz 
H =- l~t ~.worden omgerekend 

'1-Lo . a 
continu (immers äi • 0). 

continu,welke laatste met 
tot nz - aEY reep • aayEx ay az 

Voor a-gepolariseerd invalelicht,dus EP • O,wordt dit 

'Ex Es + Re = F1 + F2 
EZ -PR :: H1 + H2 ,~ p 
Hx R = n1 '(H1.B1' - 0 1Y1 ')+n2'(H2/32' - 0 2Y2') 

fJ(ES-RB) Hz . ' ' + n2'1'2'F2 = n1 fJ1 F1 

••• (3.21) 
De materie-vergelijkingen (3.17) geven met (3.20) 4 on
afhankelijke relaties tussen Y.G en H4met h =1 of 2). 

Substitutie van (3.20) in (3.17a) met a' • 0 en P = P 0 

levert Fh(i.B' 2 --; y') • 1 Gh ••• (3.22) 
Telle~ we (3.17b,c) met factoren .B' en y' op,dan volgt 

f3'Gh + if3'Fh + y'Hh • C ••• (3.23) 
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In (3.21),(3.22) en (3.23) staan 8 inhomogene vergelijkin
gen met 8- onbekenden.,~re zijn geinteresseerd in Rp en R

8
; 

via de vierpool (3.1)leveren deze de rmn• 
Voor p-gepolariseerd licht volgen analoge vergelijkingen. 
Met verwaarlozen van 2e-orde e~recten berekent Voigt 

8 - n'~' r,, • {3 + n v ' 

Voor ons geval is ~cos 1, y•sin i, {3' • 

n' • nR, sin i • n.sin u, en R2 • 1 - K 2 

neze zijn alle bnafhankelijk van M,en de . 

••• (3.24) 

cos u - 1JC 
R ' 

- 2iiC' cos u. 
formules· (3.24) 

worden dus bepaald door de normale metaalreflectie,behalve 
Q die volgens (3.13) evenredig is met M,zodat 

r, 2 = f(w,materiaal,hoek i).Mz ••• (3.24a) 

~3.3.~etectie-formules voor het Kerr-e~fekt. 

We willen hier·een formule afleiden,welke de zichtbaarheid 
van het Kerr-errekt aangeeft;deze hangt ~ van de grootte 
van het effekt, van d·e kwaliteit der gebruikte polarisato
ren en van de ondergrondstraling door verontreinigingen 
van het reflectie-vlak (krassen en stof).~e visuele zicht
baarheid en de electronisch gedètecteerde signaal-ruis~ 
verhouding verbeteren bovendien met de lichtintensiteit. 
Daarnaast willen we de grootte van het effekt kwantitatie~ 
bepa~en en•een uitdrukking afleiden voor de ma6netische 
onderzoekingen. 

Het Kerr-ef:f'ekt wordt zichtbaar gemaakt met behulp van 2 , 
polarisatoren,waarvan de eerste het invallende licht pola-
riseert (polarisator P) en de tweede het gereflecteerde 

licht analyseert (analysator A).We veronderstellen deze 
elementen voorlopig ideaal. 
Maakt de doorlaatrichting der polarisator een kleine hoek 
y met de s-richting,dan zijn van het aanvankelijk ongepo-
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lariseerd veronderstelde licht van eenheidesterkte de in
vallende componenten F.

8 
• ~2 cosy en EP • ~2 siny. Na 

rerlectie wordt dit met (3.1) 

R8 • r,,E 8 + r, 2Ep , Rp = r 21 E8 + r 22Ep 
Maakt de doorlaatrichting der analysator een kleine hoek 
S met de p-richting,~an is de doorgelaten amplitude 
A = - R

8
sinS + Rpcoss en de intensiteit I = A.A•. 

We schrijven r,, • R1 exp _(ia1 ) , r 22 • R2 exp (1a 2 ) 

r,2 =- r 2 , = k exp (1~) 
en ~1 = a, - ~. 6 2 • a 2 - ~. 6 3 • a 1 - a 2 • 

Het teken van k zal afhangen van het teken van Mz (cr.3.24a) 

We veronderstellen de hoeken y en S zeer klein,zodat siny 
~en cosy~ 1,etc.~e amplitude wordt dan 

A= ~2 ( -r,, S- r, 2 yS + r 21 + r22Y) 
en de intensiteit,met verwaarlozing van 3e-orde termen 

I(k+)•i(R1S 2 + R~y 2 + k 2 + 2R2kyco8A 2 - 2R1kScosA 1 + 

- 2R1R2yscosA 3 ••• (3.25) 

Veronderstellen we de polarisatie-elementen niet ideaal, 
doch met een amplitude-transmissie T in de hoordrichting 
enT' loodrecht hierop,de.n wordt (3.25) naar Lissberger12 

benaderd 

! 0 = ( R1 + R~ 
.. " 

+ k 2 + R1S 2 + 2R2kycos~ 2 -

; 2R1R2yscosh 3 +1 0 ) 

).( f->2 + c 

2R1kscost\ 1 + 

••• (3.26) 
••• (3.27) 

De constante c wordt ingevoerd om de invloed van kraseen 
en stof,in rekening te brengen. 

Bij omkeren der magnetisatie keer.t k van teken om,dus 
hl=~( I(k+)- I(k-) )= !T4 (4R2kycosh 2 - 4R1kscosh,) 

••• (3.28) 
en de ge~iddelde intensiteit 
Igem •t( I(k+) + I(k-) )•!T4 (R~2 + k2 + R;s2 • 

-2R 1 R2yscoa~ 3 + I 0 ) •• (3.29) 

Voor a-gepolariseerd licht ( y=O ) wordt de verhouding 

••• (3.30) 
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. . 

De grootheid~, • J cos~, • Re ( ~:! ) ... (3.31) staat 
bekend als m1nimum::draei1ng,;wordt de analysator over deze 
hoek gedraaid dan wordt een minimum van de intensiteit 
bereikt (er 3.26,met y=O ),in tegenstelling tot een z.g. 
nuldraaiing,waerin het absolute minimum wordt bere1kt.In 
het eerste geval wordt de,analyaetor loodrecht op de lan
ge as der reflectie-ellips ge~teld;in het tweede geval 
wordt door gelijktijdig sche~rstellen van de polarisator 
de ellipticiteit opgeheven,waardoor bij een andere analy
satorstand volledige uitdoving plaatsvindt.De benamingen 
zijn afkomstig van Volgt. 

[Dat ~, • l coaAt de hoek der lange ellipaas aangeert,kan 
men als vol~t inzien.Kiezen we r,, langs de x-as en r 21 

langs de y-as,'dan is 

x • R1 cos (wt - "·, ) , y • k cos wt 
Eliminatie van t levert de baanvergelijki'ng,waaruit voor 

• de hoek~ van de lange as met de x-as volgt 
2 tan ~ 2 R k 

tan ar • 1 -tan2~ • R2 _4k2 coa~1 
1 

hetgeen voor k << R1 en dus tan ~ << 1 overgaat in het 
gestelde.] 

~ormule (3.30) ~ertoont voor~ = 0 een discontinuiteit; 
voor 1~1 >> 0 zal de grafiek een rechte lijn zijn met hel
ling (~)-1 .neze grefische.methode voor ~-bepaling is ar
komstig van Lissberger' 2 .Drukt men ~met (3.24) uit in 
invalshoek 8,in npK en Q en meet men de eerste 3,den kan 
Q worden berekend;dit is gedaanJdoor Jackeon en Lee' 7 ~ 

Bebb18 gebruikte zowel minimum- als nul-draaiing,waardoor 
de berekening eenvoudiger blijft. 

ne reciproke grootheid van (3.30) kan mendefinieren als 
de zichtbaarheid V (= visibility).Het maximum wordt door 

differentiatie gevonden 
( ) ~ 2k cós~, 

V Y•0 max • Igea • J(k2 +Îo} 
. 1 

voorS • R ~(k 2 + I 0 ) of I • T4 (k 2 +I 0 ) 
1 

• 2 I i m n 

••• (3.32) 

••• (3.33) 
Swindell1

• vindt door geschikte combinatie van yenS de-
zelfde uitdrukkingen doch met cos~, • 1. 
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Uit rormul~ (3.26) willen wij nog twee specialisaties ar
leiden,die gebruikt worden bij het magnetisch onderzoek • . 
Zij a de hoek van M met het 1nvalsvlak,dan ie M • M.coaa . z 
en wordt k = c V cosa (er. 3.24a). · 
a).Ie y = 0 en S = 0 ("crossed''),dan wordt (3.26) 

I = tT4 (!0 + k~), dus kwadratisch in M . z 
I*= Io + c1 .(M cosa) 2 ••• (3.34) 

b).Is y = 0 en !sf >> O,dan wordt (3.26) 
I= lT4 (I 0 ~ ~;s~ + k 2

- 2R 1 kscoa~ 1 ),lineair in Mz 
I•= Ic + c2.M coea ••• (3.35) 
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...... 
4,PREPARATIE,CONSTRUCTIE en KERR-ROTATIE. 

§4.1.Preparatie van ~ilme. 
Zoals vermeld werd vacuüm-opdampen gekozen als prepareer-. 
techniek,daar.het-~ette lagen met_een glad oppervlak levert; 
hierbij wordt een kleine hoeveelheid materiaal in vacuüm 
verhit en in een dunne laag .op een drager ~substraat) ge

condenseerd. 
Om tot enigszins reproduceerbare resultaten te komen ver
dienen de volgende punten aandacht. 
~~meltmateriaal.Vanwege d~ kleine vereiste H-velden en de 
mogelijke snelle rotatie zoals. in hoof'dstuk 2 aangegevea, 
werd permalloy gekozen;zoals gezegd kan hierin eenvoudig 
éénaseige anisotropie worden gernduceerd door een magneet
veld tijdens het opdampen4 .Qpdat mechanische spanningen 
tueeen laag en drager deze gewenste éénaseige anisotropie 
niet nadelig be!nvloeden,is niet-magnetostrictie~ materi
aal gewenst;is er wel magnetostrictie,dan hebben drager
materiaal en warmtebehandeling grote invloed.Aansluitend 
bij recente m~tingen in dunne lagen20 2 ~ kozen wij als 
smeltcompositie 82,~ Ni - 17,3% Fe (gew1chte1).Het kroes-, 
materiaal kan de samenstelling der laag wijzigen. 
-opdampsnelheid.noor het lagere smeltpunt van ~e ontstaat 
bij langzaa~ opdampen een ijzer-rijker preparaat20 ;in het 
algemeen wijkt de laagcompoaitie min or meer at Tan de 
emeltcompositie.B!j .. hoge snelheden wordt de structuur meer 
amorr,hoewel mij ·hierover geen metingen aan permalloy be~ 
kend zijn. 

-Invalshoek.Behalve door magneetveld treedt ook door scheve 
inval op het substraat m-agnetische anisotropie op.Prutton5 

(p.225) vermeldt een parabolische arhankelijkheid voor de 

grootte van~ ,aet ~~ = 0,3 H~ rond~ = 10°. Pickard et 
al. 20 (p.1688) hebben de 'fwijkende anisotropie-richting 
(skew) gemeten,welke bij 10° invalshoek ca ~ bedraagt en 

minimaal ia bij de boven gekozen samenstelling. 
-substraat-oppervlak.Polijatkrassen veroorzaken anisotropie., 
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en vuil en onet'f'enheden plaatselijke storingen. 
-substraat-temperatuur T

8
.Prutton (p.99,90) vermeldt een 

sterke afhankelijkheid voor HK en He van de substraat
temperatuur (voor de gekozen samenstelling 10~ per 10° c 
bij 250° C) en denkt dit te verklaren uit toenemende be
weeglijkheid ~an het condensaat en toenemende verontrei
niging door het substraatglas.Recentelijk vonden Pickard 
et al. 20 (p.1687) echter een kleine af'name van beide bij 

T toenemend van 100° - 400° c ;hi·erbi j werd tot 1 , 3 ~· - 2 

(s1o-8 Tor~) ontgast,waarna drukken tot 1,3 mNm-2 ( 10-5Torr) 

tijdens het opdampen geen vera~dering gaven.Zij conclu
deren dat niet T

8 
doch goed ontgassen belangrijk is. 

-~agneetveld.Naast de gewild geinduceerde éénassige aniso
tropie door een sterk magneetveld veroorzaken andere mag
neetvelden (ook AC~velden) afwijkende voorkeura-richtingen, 

met name velden die tijdens het opdampen ontstaan door de 
benodigde grote stromen (400 A). 
-Laagdikte.Volgens Middelhoek8 (p.139) verandert He S'ls 
n-4/3 boven 100nm ("wet" van Néel) en is daar beneden sterk 
af'hankelijk van de dikte wegens verandering van wandtype. 
Prutton (~.97) vermeldt ~-4/3 tot 50 n~.Pickard et al. 
(p.j691) kome~ tot eAn heel ande~ resultaat;zij vinden bo
vendien een tóename van het Fe-gehalte bij toenemende laag
dikte en constante opdampsnelheid (p.1687). 

Bovenstaan·ie lijkt vaak op een kookboek met tal van recep
ten;de verschillende onderzoekers spreken elkaar bovendien 
herhaaldelijk tegen,hetgeen veroorzaakt wordt door het 
grote aantal parameters en hun onderlinge af'hankelijkheid, 
zodat specU"icatie of' cor.'stantheid vaak onbewust ontbreken 

en een juist vergelijken van de uitkomsten onmogelijk wordt 
gemaakt.Toch zal men moeten proberen,na keuze van een aan
tal variabelen,het overige proces zoveel mogelijk vast te 
leggen,wil men typische i.p.v. individuele uitspraken doen. 
Pickard et al. 20 concludeerden na 20.000 metingen.,dat hier
voor voldoende is : 1.het constant houden van smeltcomposi
tie,f'ilmdikte en opdampsnelheid (voor materiaal zonder mag-
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netostrictie), 2.het zeer goed reinigen van het substraat 
en het opdampen in een vooraf zeer goed ontgaste opstel
ling.Ten tijde van onze voorbereidingen was dit resultaat 
echter nog niet bekend. 

Bovenstaande ·overwegingen hebben geleid tot een door ons 
geconstrueerde,in f1g.4.1. geschetste opstelling. 

I 

1 I , 
=+=-I - =~ ±=t:= 

l ___ --~L ~~l ---
~ 

8.Helmholtz-spoelen 

6.Substraat-verwarmer 
4.Substra~t 

5.Substraat-houder 

3a.Vast stralingsscherm 
3.ryraaibare schermplaat 

1 .BeO - kroesje 
2.Tantaal-oventje 

D -t- - · -- 5.Substraat-houder 
u--j---------- ---- 'f/:. Ni -Ni Cr thermokoppel 
"~---- -··---------- . 7a. Masker voor ~iktemeting 

F1g.4.1.0pdamp-opstel~1ng. 

ne opdampbron bestaat uit een kroesje {1) van BeO (goede 
warmtegeleiding en hoog smeltpunt),verhit door een tantaal
oventje (2) tot ca 1900° C.Aan deze combinatie werd de 

. . 
voorkeur gegeven boven opdamp-schuitjes,omdat Fe-~i legeert 
met deze schuitjes (''i',Mo,Ta) hetgeen de levensduur zeer 
verkort.Bovendien werd van een oventje een meer constante 

.... 
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opdampsnelheid verwacht.Het kroesje werd gevuld met een 
kleine hoeveelheid van permalloy,dat tevoren vanuit poe
de~vorm in vacuüm tot stafmateriaal was omgevormd om een 
constante samenstelling te garanderen. 
Het ovenvermogen werd zo goed mogelijk op een constante 

waarde gehouden,en na 3 minuten werd de stalen afscher~
plaat (3) weggedraaid;de bereikte opdampsnelheid op het 
substraat bedroeg 0,3 à 3 nm s-1 ,vrij laag t.o.v.Pickard. 
De constructie van de toevoerdraden is zó dat de benodig
de grote stroom ter plaatse van het substraat slechts een 
klein veld veroorzaakt (stroo~-dipool);de gemeten reductie 
t.o.v. een rechte draad bedraagt 15x,het stoorveld ca 30 

-1 • 
Am bij 400 A.Bij een herziene constructie werd de draad-
constructie verwaarloosd,waardoor zonder ne-magneetveld 
een behoorlijke anisatrapie ontstond (K ~ 2.102 Jm-3). 
Op ca 12 cm van de bron bevinden zich substraat (4).sub
straathouder (5) van isolerend keramiek (stumatiet) en 
substraat-verwarmer (6),bestaande Uit een kwartglas-plaatje 
bedampt ~et een zeer dun goudlaagje;electrisch gevoed met 
een variac leverde dit in vacuüm temperaturen tot 350° C; 

vlak voor het bedampen werd de stroomket~n verbroken,.Als 
substraat werden 2 plaatjes 10x10x1 mm van gewoon objekt
glas gebruikt,die gereinigd werden met trichloor en Bal
zere Substrat-reiniger. no1;één van beide •efd gedeeltelijk 
gemaskerd voor laagdikte-meting achteraf volgens de Tolans
ky-methode.terwijl tevens hierop •et Si1verpaint een Ni

Nier-thermokoppel (7) werd vastgekit.Door de geometrt~ wordt 
de invalshoek in de lengterichting max. 3°,in de dwars
richting v-rieert hij van 3° tvt 8°. 
De juiste substraat-temperatuur is moeilijk meetbaar;van 
belan~ is de oppervlakte-temperatuur (cf. echter Pickard) 
en aangezien de verwarming door·glaè heen plaatsvindt zal 
een meting aan de verwarmerzijde te hoog aanwijzen en me
ten aan de voorzijde door warmtelek te weinig.De wegens 
verschillende stralingscondities verwachte gradient van T 

8 

over het oppervlak werd gemeten met opge~ampte Al-Au ther-
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mokoppels;de randen ~leken bij 3000 C ca 15° heter dan het 
midden.Voor practisch gebruik werd afgezien van deze om
slachtige metho.de mrt opgedattpte thermokoppels en een bij 
de rand vastgekit Ni-NiCr thermo~oppel gebruikt,dat bij 
300°C ca 10° lager aanwees dan een Al-Au-thermokoppel th 

equivalente positie.~e arwijkingen zijn systematis~h. 

De Helmholtz-apoelen (8) versQhaffen bij het substraat 
.. 8 -1; .. een veld van 1, kAm A;de vacuum-eigenschappen zijn 

echter matig,zo~at een permanente magneet te verkiezen is 
( zie sp.20).~e Balzere vacuüm-instalatle bereikte na 

-2 koelen een druk van 13 J.I..Nm ., welke tijdens het opdampen 

iets verslechterde. 

Resultaat: de practisch bereikte controle der opdamp
snelheid was zeer gering,en de laagdikte als wenselijke 
parameter kon eerst achteraf worden bepaald.Het aantal 
gelukte preparaten stond geen reproduceerbaarheidemeting 
toe. 
De meeste,volgende,metingen weeaen verricht aan prep.3, 
opgedampt na ontgassen bij 1~Nm-2 op een 300°C zacht-
glas substraat;opdampsnelheid 0,3 Dm s-1 en laagdikte 50nm. 

§4.2.Kerr-apparaat. 
In het schema (~ig.4.2) zijn alle wezenlijke onderdelen 
Yan een KerrJmagneto-optische opstelling aangegeven,te we
ten lichtbron en collimator,polarisatoren,preparaat en 
houder,detectie-apparatuur en magneetveldspoelen.De inTals
hoek is 60°,daar het gekozen a-gepolariseerde longitudinaal

e:ff'ekt daar maximaal is18 22 • 

Iets over de Xeuze der onderdelen. 
-Polarisatoren.De vereiste kwaliteit wordt gevonden met 
~oraule (3.32);Yoor een, maximale zichtbaarheid Vmax • t 
volgt met~ 5.10-4 eenii0 • 2.1o-3,hetgeen met(3.27) op
levert <-f> at 2.10-3 (hierin is storing c • 0 gesteld; 
c ~ 0 verslechtert in de praktijk de zichtbaarheid).Aan 
deze eis voldoen Nicolae prisma's van goede kwal1teit;w1j 
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A analysator 
D1 bundelgrootte-diafr. 
D2 pinhole-diafragma . 
D3 objectief-apertuur-diaf~. 
F kleurfilter 
Fm fotomultiplier 
H Helmholtz-spoelen 
L kwiklamp es 1 oow DC 
L1 lens f=1,5cm+f=5cm op 10cm 
L2 lens f=10cm 
L3 objectief 10cm 
L4 oculair 10x 
P polarisator 
W warmtefilter (water) 
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kozen Glan-Thompaon type,10 mm .De analysator werd gemon
teerd in een schijf met 3'-aflezing met fijnregelaflezing 
tot ea 0,5' ;de· polarisator was 90°-draaibaar mtt fijnre
geling doch zon~er aflezing. 
-Liehtbron.Aangezien voor maximale zichtbaarheid de pola
risatoren in vrijwel gekruiste stand worden gebrui~t (ef 
3. 33 )',dat is een verzwakking van ea ·1 o6 , io een sterke licht

bron nodig.Voor een goede werking der polarisatie-kristal
len moet bovendien de lichtbundel behoorlijk evenwijdig • 
zi jn.Beide ei sen samen vragen om een lichtbron me.t hoge 
luminantie (helderheid),of een laser.Wij kozen een kwik
lamp met zeer kleine boog (Philips CS 100W DC);de helder
heid is' redelijk : 1,7.109 edm-2 (ter vergelijk koolboog 
1,8.108 en Xe-lamp 1010 ·Cdm-2 ),de stabiliteit echter voor 
meetdoeleinden vrij spoedig onvoldoende.Een gloeilamp is 
veel stabieler maar gaf veel minder licht en een kleineae 
signaal-ruis-verhouding;de kunst is hier alle licht in een 
pinhole te c'ncentreren,dat dan als lichtbron wordt ge
bruikt.De kw1klamp werd gestart met een h.f.-tesla eoil 
en is.ondergebracht in een speeiaa~ ddor ona geconstrueer
de houder,die nauwkeurig uitlijnen mogelijk maakt. 
-Detectie is visueel mogelijk met de d~r objectief en 
oculair gevormde lange-afstandsmicroscoop (vergroting ea 
15x);met een adapter kunnenfotos worden gemaakt.De scheve 
stand van het preparaat geeft hier randonscherpte,terwijl 
ook het analysator-kristal de scherpte verminderde.Elec
trische detectie werd g~realiseerd met een foto-multiplier 
(RCA IP21) welke zorgvuldig. magnetisch werd afgeschermd 
(2x CoDetie en 1x Netie). 
Het objectief is een eenvoudige 2-delige lens;voor de ove
rige optiek werden enkelvoudige lenzen gebruikt.Als warmte
filter fungeert een 2 cm-dikke waterlaag,die golflengten 
> 1,5 ~m meer dan 104 verzwakt 9

23 .De lenzen werden in ce
loron-houders gevat en het geheel werd opgesteld in 2 mes
sing buizen. 
De preparaathouder.moet niet magnetisch zijn,en liefst iso
lerend (AC-we~velstromen);zij moet horizontaal en vertikaal 
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instelbaar zijn om de gere~lecteerde bundel langs de as der 
detectie-tubus te laten vallen;bovendien moet het preparaat 
draaibaar zijn om zijn as.Een geimproviseerde constructie 
voldeed redelijk. 
Magneetvelden werden opgewekt met Helmholtz-spoelen;zij 
paren goede toegankelijkheid aan redelijk homogeen veld 
in hun centrum.De veldsterkte H • 0,715.ni R-1 (Am-1), 
waarin n het aantal windingen en R de straal van één spoel. 
Voor (quasi-)statisch ommagnetiseren werd DC en 50Hz-AC 
voed1ng in grote spoelen toegepast.Voor pulsschakelen zijn 
kleine spoelen nodig. 

§4.3.)epaling der Kerr-rotatie. 
De grootte der""Kerr minimum-draaiing a- kan in principe di
rect worden gemeten;een veel nauwkeuriger grafische methode , 
volgens Liasberger werd in §3.3 vermeld;men meet hiertoe 
Igemidd.ld en 6I (intensiteitsverschil bij ommagnet1seren) 
als ~unctie der analysatorhoek 3.In ons geval werden over 
foto-multiplier-weerstand Ra (10 kf1.) de spanningen Vdc en 
V8c(ef'~) bij 50Hz-ommagnetisatie gemeten;de laatste is 
wegens het blokgol~karakter gelijk aan iV(top-top) • 
g.t Ra ~I, <•et g de evenredigheid tussen intensiteit en 
fotomultiplier anodestroom),de ee~te g.R

8
.Igem,zodat 

(3,30) wordt : 

••• (4.1) 

hetgeen afgezien van de'disccntinuiteit voor A • 0 een 
grafiek met helling (4 o-1 )-

1 voorstelt.Een dergelijke me
ting werd bij 4 golf'lengten uitgevoerd en leverde voor een 
50 nm-preparaat o-1 = 1,95 à 3,5 ' (tig 4.3). Jackeon en 
Leet 7 maten aan een 25~-laag veel.kleinere waarden ( 0,9 
à 2'),terwijl Tanaka22 aan 100nm tussengelegen wasrden.op
geert.Jackeon en-Lee vermelden dikte-afhankelijkheid van 
o- 2 en toename der beide a- met het ?e-gehalte.Bovendien ia, 
zoals bekend,de Kerr-r.otstie a!'bankel1 jk van het oppervlak 
en weet men aet diëlektrische coating (ZnS,SiO e.a.) door 
herhaalde reflectie tot 10-voudige versterking te bereiken; 
mogelijk heett cok een dergelijk mechanisme de meting b~ 
invloed·; 
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Het minimum van (3.30) ia ~~k:o: X~) ;het gemeten mini
mum bedroeg· 1,12.Nu ie cos~t ~ 1 (Tanaka22 ),en stelt deze 
minimum-waàrde de rec.iproke zichtbaarheid (3.32) voor;de 
maximale zichtbaarheid bedraagt hier dus 0,89,een eveneens 
vrij hoge waarde niet zo ver van het theoretische maximum 
2.~it komt het waarnemen van magnetische structuren zeer 
ten goede. 
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S.MAGNETISCH OND~RZOF~. 
' 

§5.1.Hzstereselus. 
De demagnetiserende factor in het filmvlak is bijzonder 
klein ( N • D (1 + D)-1 ~ 10-5 ),zodat geen poolschoenen 
nodig zijn en Helmholtz-spoelen gebruikt kunnen worden. 
Met horizontaal (x) de spanning over een weerstand in serie 
met de veldspoelen ( nc en 50Hz-AC ) en Tertikaal (y) de 
fotomultiplier-output,wordt in "lineaire" polarisatoren
positie (cf.3.35) zonder veèl moeite een hystereselus op 
een oscillo~coop-scherm geschreven. 
Bij 50Hz-AC moet men wel zorgen dat de x-spanning in fase • 
met het veld is en dat -de bandbreedte der mul tiplier vol-
doende is;beide beinvloeden de lus. 

Stel dat door magnetische of elektrische traagheid (fase
verschil) het x-signaal T sec. eerder aankomt dan het y
signaal.Dan zal een coërcitiefkracht H • H sin wtc door • c u 
deze vertraging op het scherm verschijnen als 

He' =He+ Jtc+T T(H,t) dt met v de schrijfsnelheid 
te 

Aangenomen dat T constan~ is,wordt dit 

He' =He+ Hu(sin w(t0+r) -sin wtc) 

o.. H c + Hu .WT ..f ( 1 - ( iÇ ) 2 ) 

waardoor He' lineair met Hu toeneemt. 

••• (5.1) 

De veldspoelen waren aanvankelijk op een messing juk 

wikkeld,dat door kortaluiti~ het veld vertraag.ie met 
WT = 0,33 rad.(fig.5.1). 
De fotomultiplier-output wordt gesanreven als 

ge-

vtm = za.irm = za.s.o.G.I , ••• (5.2) 
waarin S de fotokathodegevoeltgheid,O het effectief opper
vlak,G de versterking (niet altijd lineair) en I de inten
siteit (zie ~3.3).~e anode-impedantie Za bestaat uit Ra en 
kabelcapaciteit Ca parallel en vormt een laagdoorlaat-fil

ter met fasehoek ~ o.. wRgCa en kantelfrequentie fk=(2uR
8
c

8
)-1 

Na aanvankelijk Ra=1Mfl en Ca•300 pF met ~-0,1 rad. en 

fk•500Hz wordt dit mèt Ra = 10 kfl : ~- 10-3 en fk= 50 kHz. 
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Hiermee is H
0

' onafhankelijk van Hu geworden.(~1g.5.1) 

Uit de hystereselus blijkt bij ~ilmdraaiing de anisotropie. 
De richting met de smalste lus hebben wij als anti-as ge
kozen;loodrecht daarop ligt de voorkeursas.Deze derinit1e 
is minder nauwkeurig dan de gebruikelijke uit de transver
sale lus,dat is met de detectie loodrecht op het magneti
serend veld.Hc in de voor~eursrichting en ~ en Hch lood
recht daarop worden nu Brgelezen.Vorm en rechthoekigheid 
der lus kunnen op verschillende wijze worden aangegeven. 
Lems2 ".gebruikt voor de "aquareness-ratio" R = B&zh~} , s m .•. 
waarschijnlijk wegens het technisch belang,doch wel athan-
keli jk van Hm ·v; bij onderzoek naar de homogeniteit van H 

- ~H(O 1 Oc9) 
sluit meer een H-veld criterium aan,bijv. Rh = ~· - ' 
(~1g.5.1.,).Voor prep.3 zijn deze resp. ~1 en 0,2. c 
Onze metingen aan slechts een 3-tal' preparaten zijn ·ech't;er te ge 
ring in asntal voor een nadere analyse. 

De croseed-polarisatoren instelling (cf.3.34) verschaft in
teressante int'ormatie over het ommagnetiseer-mechanisme. 
Men moet daarbij wel bedenken,dat rormulee (3.34) en (3.35) 

sommeren over de individuele domeinen. 
~e hystereselus volgens de anti-as (~oto 1a,achterin het 
verslag) komt redelijk overeen met het model uit ~2.3. ne 
lus is door irreversibele processen,die eerst bij grotere 

• 
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velden optreden,iete geopend;uit deze lus wordt HK bena-
-1 -3 derd bepaal4 : ~ = 400 Am en K • 200 Jm voor prep.3. 

Een gesloten lus ontstaat door een ne-veld in de voorkeurs
richting;~ neemt hierbij toe.ne crossed-lcap (~oto 1b) 
bevestigt de verwachte rotatie van het mod~l;bij Hu naar 
0 roteert' M naar een voorkeurs-as en wordt cosa = O,dus 
de intensiteit minimaal.Bij sterker veld draait M weer in 
de veldrichting (~ig.5.2). 
Hystereselus en crossed-lcap (:foto 2) in de 45°-richting 
worden als volgt verklaard (~ig.5.3).Bij a:fnemend negatie~ 
veld (1) draait M naar ·de naast gelegen voorkeurs-richting 
(2);b1j Hu>O roteert M verder totdat de situatie instabiel 
wordt,mogelijk doordat het moment van Hu niet langer in e
venwicht is met het anisotropie-moment;da.n treedt omslag 
op (3 - 4) waarschijnlijk naar de andere voorkeurs-richting 
gepaard ga~nde met wandvorming (:foto 9a).B1j toenemend veld 
richt M zich geheel volgens het veld. 

. , 
De hystereselus bij 0° (:foto 3a) toont Hc<KK,(ca 2x zo klein) 

hetgeen veroorzaakt wordt door closure-domeinen en storingen 
aan randen,ontstaan door local~ strooivelden,die een voor
tijdige wandvorming introduceren (~otoserie 7,8;~5-3).ne 
croseed-loop (~oto 3b) ia meestal geheel vlak,hetgeen e
veneens duidt op wandverschuiving (~1g.5.4). 
Soms treden echter pieken op,:foto 4),d1e niet overeenkomen 
met een rotatie-model en waarschijnlijk door het volgende 
werden verklaard,:fig.5.5). 
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·v 1. \J 
I 1 

+ 0 

a.Nicol-uitdovingsgradient met M1 en M2 

I I 
_[__ ___ lL 
-- ------- 0 

b.Som voor Hc+>Hc- c.Som voor He+ asymmetrisch,door nc 

Fig.5.5.Verklaring der,pieken bij 0°-crossed detectie. 

Over het Nicol-gezichtaveld bestaat een kleine,doch ~oed 
waarneembare uitdovings-gradi!nt,schematisch +,0,-. "Cros
eed~ wordt ingesteld op,minimum totaal,waardoor +en- ie
der een tegengestelde lus-bijdrage leveren.Vallen de om
klap-momenten van + en - niet aamen,dan ontstaan netto ver

schilbijdragen ,zoals in fig.5.5 geschetst.Hiermee stemt 
overeen dat het effekt vrijwel altijd verdween bij gedeel
telijke detectie van het preparaat-oppervlak.Onregelmatig 
verschijnen der pieken duidt dan op varierend tijdsver
schil;onregelmatige richting eveneens.ne visuele waarne
ming (§5.3) sluit bij deze verklaring aan. 

ne transversale lus,dat is met ;nagnetiserend veld lo'odrecht 
op het invalsvlak = detectievlak maakt nauwkeuriger defini
tie van de anti-as mogelijk;bij opsplitsen in gelijke ge
biedsgrootte met tegengestelde rotatie is de lineaire lus 
daar precies vlak. 

§5.2.~ls-ommagnetisatie. 

Voor snelle films heeft men schakeltijden gemeten in de _," 
buurt van 1 nsec;tijd en mechanisme hangen af van richting 
en groptte van het aangelegde veld;een interessante gra
fiek hierover publiceerde Stein~ 5 (fig.5.6),waarin de drie 
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mogelijke mechanismen uitkomen.ne opgegeven schakeltijd 
hangt bovendien ar ven de de.finitie.Meestal wordt zij 
bepaald uit inductieve dynamische meting.Dietrich et al28 , 
de.f1nieren uitMen onderscheiden daarbij snelle ('cohe-
rente') en langzame (niet-coherente.'Wand) schakeltijd in 

één meting.rye.finitie uit M(t) levert één enkele tijd,waar
in meerdere mechanismen samenwerken.Stein2 ~ prefereert 
detectie van MY(t),waaru1t hij naast schakeltijd tevens 
al dan niet coherent roteren·kan concluderen.Kerr-schakel

tijden tot 5 neec uit M(t) zijn ondanks ruisproblemen 
gemeten door Thompson en Chang27 .Men kan ook na enkele 
seconden de reactie op een korte puls van variabele duur 
magneto-optisch (statisch) detecteren;Russisch onderzoek 
wijst hier op soms grote verschillen met de dynamische 
tijd,wat verk.laard wordt uit nawerking28 • 

De apparatuur voor schakeltijd-metingen bestaat uit een 
pulsveldgenerator. een inductieve o.f .foto.-detector en een 
(sampling)-osctlloscoop,terwijl de magneetfilm na iedere 
puls in de begintoestand moet worden teruggebracht (reset) 
met een reset-veld.Ter detectie gebruiken wij weer het 
Kerr-e.f:fekt. 
[Als pulsgenerator gebruikt men meestal een coaxiaal relais 
waarmee een opl~a1kabel in een transmissie-lijn wordt ont

laden.De stijgtijd van deze pulsen is zeer klein (<1nsec). 
~e ter beschikking staande generator leverde echter on-
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voldoende veldsterkte voor ons preparaat.] 
Ale alternatief voor langzamer pulsen ( 1msec - 1~sec) 

gebruikten wij een Helmholtzepoel met elektronische puls
generator (Philipe GM 231~),door ons voorzien van een 

stroomvereterker.Voor een stijgtijd ( 0,1-0,9) van 0,1t..tsec 
-1 7 mag R.L maximaal 2,3.10 zijn,dat ie met R~2n (Ri van 

stroomversterker.en spoel) L ~ 0,1~H.De zelfinductie van 
een winding met diameter R van draad met dikte r is 

L = 2u 0 R( lnR.r-1 + 0,3.3) ,dat is met R minimaal 2cm dus ,." 
L = 0,13J.4H voor 2mm-draad,zodat een Helmholtz van één 
winding ~ijna voldoet.~e vereiste stroom van 20A (voor 

H = 103 Am-1 ) is met een transisto~-etroomversterker te 

realiseren.•ij gebruikten na3 en Imax = 10 A. 
Het resetveld hoert niet zo snel te ztjn;het werd verkregen 

met een getriggerde monostabiele multivibrator met stroom

versterker,beide van eigen ontwerp,die 0,1 - 1 msec pulsen 

in een Helmholtz-spoel stuurt (de spoel uit ~5.1).~en 

proerrilm bleek eerst bij 0,5 msec volledig terug te scha

kelen. 
De bandbreedte der fotomultiplier werd met 1 kfl,100 pF 

(kabel en 'scoop) op 1,5 ~Rz .(0,7~sec) gebracht,een compro

mis tussen gevo~lip:heid,ruis en bandbreedte;de signaal-ruis 
' 

verhouding bedroeg hier ca 1.Bij grotere bandbreedte over
heerst de ruis het signaal _en biedt .het l.r.-uitmid.delen 

van een h.r.-gesampled signaal een uitkomst 27 .De grote 
hoeveelheid ruis is afkomstig van de roto-buis (equivalent 

noise input);koelen van de buis tot -120°C doet volgens 
opgave de S-R-verhouding 100x toenemen. 

De waargenomen scha~eltijden (0,1 - 0,9 M(t) ) bleken bij 

vo14oende veld< 1~aec (foto 6);bij onvoldoende veld treedt 

onvolledig schalçelen op,.hetgeen ook a!"hangt van de puls

duur.Wegens de grote stijgtijd van het gerealiseerde puls-
veld werden geen nadere metingen ·gedaan. . ... 

~5.3.~omeinstructuur en wanden. 

Met he~ Kerr~erfekt kunnen domeinvorm en -groeiproces direkt 
worden waargenom~n.ne scherpte-kwal~teit der beelden is door 
het scheve filmvlak (60°) zeer matig;een balgcamera met 
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scheve plaat biedt hier een oplossing. 

Fotoserie 7 geeft een beeld Yan ~C-ommagnetisatie langs 

de voorkeurs-as.Bij a. begint deze aan de rand;bij ster

ker veld (b) ~He heeft ~e hele onderkant re~ds ge~akeld, 

hetgeen aansluit bij de verklaring der pieken in ~5.1. 

?oto c. toont dat bij nog sterker veld enkele gebieden 

kennelijk moeilijker ommagnetiReren;deze gebieden schake

len bij omkeren van het veld ook als laatste weer terug, 

wat duidt op een afwijkende P.
0

.ne domeinen zijn vrij breed 

(orde 1 mm),hetgee~ bij de hoge w•ndenergie te verwachten 

was (cf.~2.2). 

FotoRerie 8 geert een nog du~delijker beeld va~ wat de H
0 

beinvloedt;na magnetisatie treden bij Hu = 0 closure-do

meinen op aan de beschadigde filmrand,van waaruit bij toe

nemend veld het ommagnetisatie-pr~~es start lang voordat, 

Hu = liK;ook hier blijkt voorts sprake van een gradient in H
0

• 

' 
Bij een korte puls ( 2~sec,H <H <HK ) begint het ommagne-c u 
tieeren op vele plaatsen en niet alleen aan de rand (foto 7d) 

en vormt een typ!sche inktkladden-structuur.Sterkere velden 

van dezelfde d·J.ur doen de hele film schakelen. 

Afwijkende domeinstructuren worden geconstateerd bij ~~ 0; 

foto 9a toont 45°- domeinen,foto 9b 70°- domeinen na AC

demagnetisatie;het aantal wanden neemt toe,de domeinen wor

den steeds smaller.T)ezelt'de effekten treden op bij Hy"DC~ 0 

en ~ = 0. Kerr-detectie wordt hier steeds moeilijker 

( cosa: - 0 ) doch draaien van een "ingevroren" structuur 

tot a: = 0 maakt detectie weer mogelijk. 

Foto 10 toont een wandenstructuur in hetzelfde 50 nm pre

paraat (prep.3),verkregen met Bitter-techniek.Zoals te ver

wachten hebben de 180°-wanden hier de cross-tie vorm.~e 

<135°-wanden zijn van het Néel-type,hetgeen aannemelijk 

is vanwege dr! strooiveldbijdrage (f,2.-2);1mmers de strooi

veld-term in de laag,die Néelwand-vorming belemmert,neemt , 
af voor kleinere draaiing over de wand.Op deze wijze ie een 

vrij gedétailleerde bepaling der Y-r1c•ting mogelijk. 
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6.CONCLUSIR. 

Het van het Ston~r-mohlfahrt-model a:fwijkende gedrag langs 

de voorkeursas kon uit·kwa1ratische detect!.e en visuele 

waarneming worden verklaard;de oorzaken van het ontstaan 

van de hierbij optredende closure-domeinen en de veelal 

optredende H -gradient zijn nog onvoldoende bekend.~~n 
c ' 

studie aan barrière-films (~2.4) met het Kerr-effekt lijkt 

mij hier interessant. 

Snelle ~rocea.en konden wegens ontoereikende pulsapparatuur 

niet worden bestudeerd.Kerr-detectie is hier zeer wel moge

lijk,waarbij de steeds toenemende ruisproblemen door koe

len der fotv-tube en l.f. middelen der h.f. samples kun-
' nen worden beperkt. 

ne prepareer-methode was nog gebrekkig;slechte controle 

der opdampsnelheid,me~ing der laagdikte achteraf en nood

zakelijk afbreken der substraat-verwarming vlak voor het 

bedampen zij~ .bronnen van niet-reproduceerbaarheid. 

Het ontworpen en gebouwde Kerr-apparaat voldeed redelijk, 

de filmnouder had handiger ·gekund.ie kwiklamp geeft soms 

instabiliteits-problemen;een gloeilamp gaf echter kleinere 

S-R-verhouding,beperkt door de foto-tube.~en uitbreiding 

met een veldspoel loodrecht op de bestaa.nde maakt nc-HY 
magnetisatie en transversale hysteroselus mogelijk. 

De scherpte Çier fotos wordt beter met een balg-camera met 

scheve plaat;het contrast was relatief groot dankzij een 

relatief grote Kerr-rotatie;vergroten hiervan met een di

elektrische l~ag is mogelijk. 

De kwaliteit der waargenomen Bitter-figuren was goed;de 

waargenomen Nêel en crosa-tie wanden kloppen met de ver

wachting (prep.dikte 50 nm). 

Ik dabk prof.Zwikker en drs. Hardon voor hun belangstel

ling en adviezen,en de heren v.d.Pol en Copray voor hun 

asaistent:e bij het opdampwerk. 
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1. 90°-lu ,50Hz,p·rep.3 
i . • 400 A - 1/ca 

a.l1nea1r y • o;2V/c 
b.eros ed y • 0,02V/cm 

3. 0°-lua,50Hz,prep.3 
x :a 200 Am-1/cm 

a.l1nea1r y = 0,2V/em 
b.erossed y • 0,02V/cm 

, 

I 

_j .L 
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2. 45°-lus,50Hz,prep.3 
x • 200 Am-1/e 

a.l1nea1* y • 0,2V/c 
b.crossed y • o,02V/e 

4. ca 0°-lussen,50Hz,pt-ep.3 
x • 200 Am-1/em . 
y • 0,02V/cm 
alle croseed 



l 
5. 0° -lus,nc,prep.3 
Barkhausensprongen 

a.lineair y • 0,2V/c 
b.crossed y • 1o,02V/cm 

X = 200 J\Dl- /cm 

7.Structuur,0°,prep.3' 
na verzadiging 

= 200 Am - 1 
T')C 

-1 • 210 A nc 

j_ 

n 

- 9 -

6.Pulssch~elen,0°,prep.B 

X • 0,5J,Jaec/c 
boven : puls 
onder : M(t) 

a.structuur,0°,prep.3 
a.vervolg op a,b 

H • 240 Am-1 DC x 
b.Pula zus na verzadiging 

........ ""' 
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8.structuur,10° prep.A 
na verzadigi~ 

a. Hx • 280 Am DC 
b. Hx = 400 Am-1 nc· 

10.W ndstructuur prep•3 
(Bitter-techniek) 

' 

_j_ 

. ..L 

J... 
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9.Structuren bij ; ~ 0 ,prep.3 
0 -1 .a. 45 met Hx=240_ Am DC n -verz. 

b. 70°na AC-demagnetis tie 

------- ---- ·---------' 


