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Giriş
Manyetik tabakaların bir ara tabaka üzerinden çiftlenimi (Şekil 1) (etkileşmesi), ilk defa altmışlı yıllarda ve yetmişli yılların başında ayrıntılı bir şekilde
araştırılmıştır. Bu araştırmalarda, sadece komşu ferromanyetik tabakaların
mıknatıslanmalarının paralel yönelmelerine yol açan etkileşimler ispatlanabilmiştir. Şekil 1’de sağ üst köşedeki çizim bu durumu temsil etmektedir. Ferromanyetik malzemelerdeki manyetik momentlerin paralel yönelimlerine dayanarak, bu sonucu ortaya çıkaran etkileşmelere ”ferromanyetik” etkileşme
diyeceğiz. Bu tür ferromanyetik çiftlenimlerin gerçekten ara tabaka malzemesi üzerinden cereyan eden bir etkileşmeden mi ortaya çıktığı belirsizliğini
korumaktadır. Ara tabakaların küçük delikler (pin-holes) ihtiva ettiği, bu deliklerin ferromanyetik malzeme ile dolarak bir tür “köprü çiftlenimi” gerçekleştiği iddia edilmiştir. Ferromanyetik tabakalar arasındaki köprü çiftleniminin, ferromanyetik çiftlenimden daha başka bir şeye yol açacağını tahayyül
etmek oldukça zordur.
Paralel olmayan mıknatıslanma yönelimlerine yol açan ve köprü çiftlenimi
fikri ile zar zor izah edilebilen çiftlenimler, 1986 senesinde hemen hemen eş
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zamanlı olarak üç farklı tabaka diziliminde gözlenmiştir. Bunlar itriyumlu
(Yb) nadir toprak metallerinden disprosyum (Dy) ve gadolinyum (Gd) tabakaları [1, 2] ile geçiş metalleri olan demir (Fe) ve krom (Cr) [3] tabakalarından oluşan sistemlerdi. Fazla yer kaplayacağından, burada nadir toprak
elementlerinden oluşan sistemlere daha fazla değinmeyeceğiz. Fe/Cr diziliminde Cr kalınlığı 0,6 ile 1,1 nm kalınlıkları arasında olduğunda, kromun iki
yanındaki Fe momentlerinin antiparalel yönelimine sebep olan bir etkileşme
gözlenmiştir. Bir antiferromanyetik malzemedeki momentlerin yönelimine
dayanarak, ara tabaka üzerinden gerçekleşen böyle bir çiftlenime ”antiferromanyetik” etkileşme diyeceğiz. Şekil 1’de sağ ortadaki çizimde bu durum
temsil edilmiştir.
Fe/Cr sistemi 1988 senesinde bir başka sürpriz daha yaptı. Ara tabaka
üzerinden antiferromanyetik çiftlenim yapan numunelerde, elektrik direncinin yükseldiği gözlenmiştir [4, 5]. Eğer yeteri kadar büyük dış alanlarla
bu çiftlenim kırılırsa ve tabakaların mıknatıslanmaları alan yönüne paralel
yöne dönerse, buna bağlı olarak direnç de küçülür.
Müteakip süreçte dirençteki bu değişimin, ara tabakalar üzerinden gerçekleşen çiftlenim olaylarıyla bağlantılı olmadığı ortaya çıktı. Uygun malzeme
kombinasyonları seçildiğinde, mıknatıslanmaları başka yollardan antiparalel
yapınca da dirençte aynı değişim ortaya çıkıyordu. Bu değişim çok büyük
olabiliyordu. Mesela Co/Cu tabaka sistemlerinde oda sıcaklığında dirençteki
değişimin yaklaşık olarak iki katına çıktığı rekor değerler gözlenmiştir. Bu
sonuçların ışığında bazı sensör uygulamaları hemen “kendiliğinden” ortaya
çıkmışlardır. Ancak biz burada bu direnç değişim olayını daha fazla irdelemeyecek, çiftlenim olayına odaklanacağız. Çünkü daha önce de ifade ettğimiz
gibi, bu iki olay birbirinden bağımsızmış gibi görünmektdir.
Nihayet 1990 senesinde Fe/Cr sisteminde de, daha önce zikredilen Gd/Yb
sisteminde olduğu gibi, ara tabaka kalınlığının farklı özelliklere yol açan
kalınlık bölgelerine sahip olduğu ortaya çıktı. Bazı özel kalınlık bölgelerinde
çiftlenimin antiferromanyetik olduğu görüldü. Sonuç olarak çiftlenim etkisi,
ara tabaka kalınlığının bir fonksiyonu olarak ferromanyetik yönelim ile antiferromanyetik yönelim arasında salınır [6]. Bu arada bir çok tabaka sisteminde çok farklı periyot uzunluklarına sahip salınımlar gözlenmiştir. Yine
tabakaların mıknatıslanmalarının kolineer olmadığı çiftlenim etkileri ortaya
çıkmıştır, mesela Şekil 1’de sağ alt köşede gösterildiği gibi birbiri ile 90◦ açı
yapan yönelimler gözlenmiştir [7]. Bu gözlemlerin ışığı altında, teorik olarak
bugün geldiğimiz noktayı aşağıda irdeleyeceğiz [8].
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Şekil 1: Manyetik çiftlenimleri incelemek için kullanılabilecek en kolay dizilim, bir ara tabaka (Z) ile ayrılmış iki manyetik tabakadan (F) oluşur. Oklar, manyetik tabakaların mıknatıslanmalarının yönlerini göstermektedirler.
(üstte: ferromanyetik, ortada: antiferromanyetik, altta: 90◦ çiftlenim).

Çiftlenim Şiddetinin Deneyle Tespit Edilmesi
Burada irdelenen çiftlenim olaylarının etkilerine dair bir misal olmak üzere,
Şekil 2’de gösterilen M(H) eğrilerini inceleyelim. Bu eğriler manyeto optik Kerr Olayı yardımıyla alınmışlardır. Kerr sinyali, tabakaların H alanı
yönündeki M toplam mıknatıslanmasıyla doğru orantılıdır. Şekil 2a’daki
eğri, çiftlenim etkisi olmayan bir durumdaki iki tabakalı yapıda gözlenmiştir.
İki manyetik tabaka aynı malzemeden olduklarından, her ikisi aynı Hc zorlayıcı alan değerinde mıknatıslanırlar. M(H) eğrisi, tek tabakada ölçülen eğri
ile aynı şekle sahiptir.
Şekil 2b eşzamanlı olarak 90◦ çiftlenim katkısıyla beraber antiferromanyetik çiftlenimin etkisini göstermektedir. Tabakaların mıknatıslanma yönelimleri, M(H) eğrisinin farklı kısımları için oklarla çizilmiştir (Şekil 1 ile
kaşılaştırınız). Mıknatıslanma yönleri, Kerr mikroskobu ile ayrıntılı incelemeler yaparak tespit edilebilir [7].
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Şekil 2: Şekil 1’deki gibi Fe/Al/Fe ikili tabaka dizilimlerinin manyetik çiftlenimin etkilerini gösteren tipik M(H) eğrileri. (a) ferromanyetik
çiftlenim, (b) 90◦ çiftlenimle üst üste binmiş antiferromanyetik çiftlenim.
Mıknatıslanma yönleri, M(H) eğrisinin farklı bölgeleri için oklarla gösterilmiştir. (Şekil 1 ile karşılaştırınız).
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Çiftlenim ferromanyetik değilse, her iki tabakanın alan yönünde birbirine
paralel yönelebilmeleri için, dış alanın mevcut yönelimi bozabilecek şiddete
gelmesi gerekir. Bu bakımdan aşağıda Hs doyum alanını çiftlenim için bir
ölçü olarak değerlendireceğiz. Bu sırada da antiferromanyetik çiftlenim ile
90◦ çiftlenim arasında fark gözetmeyeceğiz. (Ayrıntılı bir tanımlama için, ara
tabaka üzerinden cereyan eden çiftlenimin çeşidini ve şiddetini ifade eden iki
parametre yardımıyla çiftlenim enerjisi için bir denklem elde edilir).
M(H) yöntemine alternatif olarak, tabaka sistemindeki spin dalgaları incelenebilir. Bu durumda çiftlenim, spin dalgası frekanslarını karakteristik bir
şekilde değiştiren ilave bir geri çağırıcı kuvvet olarak değerlendirilir.
M(H) ve spin dalgası yöntemlerinde ölçümler, odaklanmış laser ışınlarıyla
yapılabilir. M(H) yönteminde, Şekil 2’deki gibi manyeto optik Kerr olayından
yararlanılır. Spin dalgaları, elastik olmayan ışık saçılması yardımıyla yapılır.
Bu araştırma yöntemleri, değişken ara tabaka kalınlıklarına sahip, çiftlenim
etkisinin d0 bağımlılığını özel bir d0 bölgesinde tek bir numunede ölçebilecek
çalışmalara müsaade ederler.

Deneysel Sonuçlar
Şekil 3’de Hs alanı, bir Cr ara tabaka üzerinden çiftlenim yapan iki ince
Fe tabakası için, Cr tabakasının kalınlığının fonksiyonu olarak çizdirilmiştir.
Kısa periyotlu bir salınım görülmektedir. Bu salınımın periyodu λk ≈ 0,3
nm’dir ve bu da yaklaşık olarak Cr kalınlığının iki katına karşılık gelmektedir.
Teori kısmında göreceğimiz gibi, bu salınım, Şekil 3’ün sağ üst köşesindeki
ilave şekilde açıklanan kromun Fermi yüzeyindeki Qn uzaklığı ile ilişkilendirilebilir. Kısa periyotlu salınımın yanında λL ≈ 1,8 nm’lik uzun periyotlu bir
salınım görülmektedir.
Cr kalınlığının küçük değerleri için, çiftlenim ferromanyetiktir. Ancak bu
durumun, ara tabaka malzemesi üzerinden gerçekleşen gerçek bir çiftlenim
etkisi mi olduğu, yoksa ara tabaka içindeki Fe köprüleri üzerinden mi ortaya
çıktığı belirsizliğini korumaktadır.
Şekil 3’deki eğride, en şiddetli çiftlenime dCr = 0,6 nm değerinde ulaşılmaktadır. Bu çiftlenimin şiddeti hakkında bir kanaat oluşturabilmek için, demirdeki doğrudan ferromanyetik değiş-tokuş etkileşmesiyle karşılaştırmak en
iyisidir. Buradaki geometrik şartlar altında bahsettiğimiz değer hesaplanacak olursa, Şekil 3’deki dCr = 0,6 nm için hesaplanan Hs değerinin 200 kat
kadar üzerinde bir değer elde edilir.
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Şekil 3: Şekil 1’deki düzeneğin benzeri iki Fe ve bir Cr ara tabakadan oluşan
bir dizilimin Hs doyum alanının, Cr kalınlığına bağlılığı. Sağ üst köşedeki
ilave, ”nesting vektörü” Qn olan Cr (100) ekseni boyunca Fermi yüzeyinin
bir kesitini göstermektedir. T, çiftlenim ölçümünün yapıldığı sıcaklıktır. Ts ,
tabakalar büyütülürkenki alttaş sıcaklığıdır.

Şekil 3’de görülen iki atomik tabaka boyundaki kısa periyotlu salınımlar, ancak yapısal kalitesi en yüksek tabakalarda gözlenebilmektedir. Beklentilere
uygun olarak, ara yüzey pürüzlülüğü artmaya başlar başlamaz da çabucak
kaybolurlar [8]. Şekil 4 bu durumu bir deney örneğinde belirgin hale getirmekte, hem çok hızlı hem de kullanışlı bir yöntem olduğunu göstermektedir.
Kama biçimli ara tabakalı numunelerdeki manyetik domen gözlemleri bu
durumu teyit etmektedir.
Şekil 4, kama biçiminde bir Cr ara tabaka üzerinden, ince bir Fe tabakanın
bir Fe lifcik (Fe-whisker) ile çiftlenimi sonucu oluşan domenleri göstermektedir [9]. Domenler, bu yöntemde spinleri polarize elektronlar yardımıyla
görüntülenmektedirler. Numune geometrisi, Şekil 4a’da görülmektedir. Lifcik aynı zamanda alttaş vazifesi görmektedir ve numunenin bir parçasıdır.
Lifcik, mıknatıslanmaları lif eksenine paralel yönelmiş iki manyetik domene
bölünür. Cr ara tabakası üzerinden gerçekleşen çiftlenimin yerel işaretine
bağlı olarak, ara tabakanın diğer tarafındaki Fe tabakasının mıknatıslanması,
lifcik içindeki mıknatıslanmaya paralel veya antiparalel yönelir. Şekil 4b ve
c’de bu düzenin kuşbakışı görüntüsü verilmiştir. Mıknatıslanmanın farklı
yönelimleri, spinleri polarize elektronlarla açık-koyu renkli bölgelerle temsil edilmiştir. Yatay yöndeki açık-koyu renk değişimi, Cr kama boyunca
çiftlenimin işaretinin değişmesine karşılık gelmektedir. Dikey yöndeki renk
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değişimi, lifcik içindeki iki farklı yönelimdeki manyetik domenleri temsil etmektedir. Şekil 4b’deki desen, Şekil 3’deki uzun periyotlu (λL ) salınımları
göstermektedir.
Şekil 4b’deki numune oda sıcaklığında hazırlanmıştır. Alttaş sıcaklığı yükseltilerek Ts ≥ 250◦ C değerlerine gelindiğinde, Şekil 4c’de görülen desen ortaya
çıkmaktadır. Bu desen de Şekil 3’deki kısa periyotlu (λk ) salınımlara karşılık
gelmektedir. Açıkca anlaşılacağı üzere, alttaş sıcaklığı yükseltildiğinde ara
yüzeylerin pürüzlülüğü azalmıştır (Şekil 3’deki numunenin hazırlanma sıcaklığı Ts = 250◦ C’dir). Mühim bir sonuç da, Şekil 4c’de 24, 44 ve 64 atomik
tabaka kalınlıklarındaki Cr için gözlenen faz sıçramalarıdır. Bu sıçramalar,
Şekil 3’deki Qn uzunluğunun ters örgü vektöründen biraz daha kısa olmasıyla ilintilidirler (teori bölümüne bakınız).
Şekil 3 ve Şekil 4c’de gösterilen kısa periyotlu salınımların yorumları arasında
mühim bir fark vardır: Şekil 4c’deki çiftlenim etkisi ferromanyetik ve antiferromanyetik çiftlenimler arasında salınırken, Şekil 3’deki kısa periyotlu
salınımların çoğu antiferromanyetik bölgede meydana gelir. dCr = 24 atomik
tabaka için faz sıçraması da Şekil 3’de gözlenmemektedir. Bu farkların Şekil
3’deki numunenin yapısal kalitesinin Şekil 4c’deki numunenin yapısal kalitesine göre birazcık daha düşük olmasıyla alakası olup olmadığı henüz açıklık
kazanmamıştır. Fe lifcik, burada tartışılan tabaka dizilimleri için düşünülebilecek en iyi şartları sunmaktadır.
Şekil 5, bu derginin kapağında gösterilen domen deseninin bir temsilidir
(dergi kapağındaki domen resmi 13. sayfadadır). Şekil 5’de alttaki kesit
çiziminden de görülebileceği gibi, burada kullanılan numune, birbirinden
kama biçiminde bir Cr ara tabaka tarafından ayrılan iki Fe tabakadan oluşmaktadır. Şekil 4b’deki numune gibi, bu numune de Ts = 20◦ C sıcaklıkta
hazırlanmıştır. Ancak buradaki Cr kamanın eğimi Şekil 4b’dekinden kayda
değer derecede küçüktür. Artan Cr kalınlığı sebebiyle, herbirinde ”ferromanyetik” (F), ”antiferromanyetik” (AF) ve ”90◦ ” ara tabaka çiftlenim türlerinden sadece birinin baskın olduğu üç bölge oluşur. Bu durum, domen deseni çiziminde içi boyanmış ve içi boyanmamış oklarla temsil edilen, iki
Fe tabakanın mıknatıslanma yönlerinden de görülmektedir. Domen resmi,
Kerr mikroskobu ile alınmıştır [7]. Şekil 5’de görülen sonuç, mikroskopla
yapılan kayıttaki gri tonların değerlendirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Derginin
kapağındaki resim, bilgisayar yardımıyla renklendirilmiştir.
Fe tabakalar tek kristal olduklarından, mıknatıslanmaları (içi boyanmış ve
içi boyanmamış oklar) iki kolay eksenden biri boyunca yönelmiştir ([100]).
Bu iki kolay eksen, resmin iki köşegeni boyunca uzanır. Domen duvarlarında
manyetik kutup oluşmaması için, domen duvarları net mıknatıslanmanın
yönünü değiştirdiği yerlerde ortaya çıkarlar. Net mıknatıslanmanın olmadığı
7

Şekil 4: İnce bir Fe tabakada kama şeklindeki Cr ara tabakası üzerinden
bir Fe lifcik (whisker) ile çiftlenimi sonucu oluşan manyetik domenler. (a)
düzenin şeması, (b) oda sıcaklığında hazırlanmış bir numunedeki domenler,
(c) Ts ≥ 250◦ C alttaş sıcaklığında hazırlanmış bir numunedeki domenler.
(Son araştırmalar, bu desenlerin üstteki Fe tabakası olmadan büyütülen Cr
yüzeylerinde de ortaya çıktığını göstermektedir.) [9]’dan.
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veya net mıknatıslanmanın yönünü değiştirmediği yerlerde bu şart ortadan
kalkar ve düzensiz domen duvarları oluşur.
Başka bir örnek olarak Fe ve Au tabakalardan oluşan dizilimler, bir de Fe
ve Au0,95 Cu0,05 alaşımlardan oluşan dizilimler incelenecektir. Ara tabaka
olarak Au kullanılan numunelerde, Şekil 5’de görüldüğü gibi, iki salınım
periyodu gözlenmektedir. Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi bu periyotlar, Şekil 6’da Au’nın Fermi yüzeyinin temsili olan en büyük ve en küçük
çaplı [100] yönündeki ”köpek kemiği” ile ilişkilendirilebilir. Alaşım eğrisini
burada daha fazla irdelemeyeceğiz. Alaşım eğrisi, salınım yapan ara tabaka
çiftlenimlerinin sadece tek bir elementten ibaret ara tabakalara özel bir durum olmadığını göstermektedir.

Teori
Ara tabaka çiftlenimini izah etmeye çalışan teoriler, nadir toprak metallerinden ve metalik spin camlarından bilinen Rudermann-Kittel-KasuyaYosida (RKKY) etkileşmesine benzer bir etkileşme olduğunu varsayarak
yola çıkarlar. Bu etkileşmenin, manyetik momentler arasında, metal elektronlarının aracılığıyla işleyen dolaylı bir etkileşme olduğu düşünülmektedir.
Pertürbasyon hesapları, sadece Fermi yüzeyindeki enerji durumlarının dikkate alınmasının yeterli olduğunu göstermektedir. Fermi yüzeyindeki birkaç
noktanın etkileşmeye katkılarının çok daha fazla olması, tutarlı bir düşüncedir. Bu özel noktalar salınımın periyodundan sorumludurlar [10].
Bunu iyi bilinen Au Fermi yüzeyine dayanarak görselleştirmek istiyoruz.
Şekil 6’daki küçük ilave şekil, bir (110) yüzeyine paralel ters örgü kesitini
göstermektedir. [100] yönünde ”köpek kemiğinin” içinde bir tane en büyük
çap, bir tane de en küçük çap vardır. Bu çapları Q1 ve Q2 şeklinde isimlendirmek istiyoruz. Şekil 6’daki asıl grafikten görüleceği üzere Q1 ve Q2
terimleri, Au (100) ara tabakası üzerinden gerçekleşen çiftlenime ait λ1 ve
λ2 salınım periyotlarıyla ilişkilidirler. λν = π/Qν denklemi de geçerlidir. Ancak deneyde çiftlenim şiddetinin tepe (maxima) ve çukurlarının (minima),
sadece ara tabakanın büyümesi tamamlanmış atomik tabakaları için gözlenebileceğine dikkat edilmelidir.
Benzer şekilde Cr tabakası üzerinden Fe tabakalarının çiftleniminde, kısa
salınım, Cr’un Qn ”Nesting” vektörüyle eşleştirilebilir (Şekil 3’deki küçük
ilave grafikle kaşılaştırınız). Bu salınımlarda uzun periyotlara karşılık gelen uzunluk hakkında henüz bir şey söylenemez. Şekil 4c’de görülen faz
sıçramaları, Qn uzunluğunun ters örgü vektöründen biraz daha kısa olmasına
bağlanabilir [9].

9

Şekil 5: Şeklin alt kısmında kesiti gösterilen bir Fe/Cr/Fe dizilimindeki manyetik domenler. Ara tabaka çiftlenimlerinin üç özel kalınlık bölgesi için,
her iki Fe tabakasındaki mıknatıslanmaların yönleri (açık ve koyu renk oklar) şematik olarak çizilmiştir. Burada görülen domen desenlerinin renklendirilmiş resmi, derginin kapağında verilmiştir. Kapak resmi ve şematik
çizim, J. McCord ve A. Hubert tarafından, Erlangen-Nürnberg Üniversitesi Malzeme Bilimleri Enstitüsü’nde alınmıştır. Bu resmin alındığı numune
Jülich’te hazırlanmıştır.
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Şekil 6: Au ve Au0,95 Cu0,05 ara tabakalar üzerinden çiftlenim yapan Fe tabakalar. Şeklin sağ üst köşesindeki ilave, Au’nın (110) düzlemi boyunca Fermi
yüzeyi kesitini göstermektedir.

90◦ çiftlenime sebep olan mekanizmanın açıklaması için de çok ilginç bir teklif zaten vardır [11]. Açıklama denemesine göre bu çiftlenim, ferromanyetik
çiftlenim ile antiferromanyetik çiftlenim arasındaki bir rekabet olayına dayandırılabilir. Burada ara tabakanın pürüzlülüğü ile kısa periyotlu salınımların ortaklaşa sebep oldukları bir etkileşme söz konusudur. Şimdiye kadar,
bahsedilen bu mekanizmanın ne gözlemlenen 90◦ çiftlenimlere sebep olduğu
ne de aksi ispat edilememiştir.

İleriye Dönük Beklentiler
Çiftlenimin türüne ve şiddetine bağlı olarak, ara tabaka çiftlenimlerinin
muhtelif uygulamaları (daha çok manyetik veri saklama uygulamaları) tasavvur edilebilir. Ferromanyetik çiftlenimli tek tek tabakalardan oluşan dizilimler, veri kayıt malzemelerinde zorlayıcı alan şiddeti, anizotropi gibi
büyüklüklerin birbirinden bağımsız olarak herbir tabaka için ayrı ayrı iyileştirilmesine imkan tanırlar. Öyle ki, bu özel tabakalar paketi, kazandığı toplam özellikleriyle önemli bir malzeme durumuna gelir. Antiferromanyetik
çiftlenimin veya 90◦ çiftlenimin malzemelere kazandırdıkları yeni özellikler
de zaten manyeto direnç olayını kullanan sensörler olarak uygulama sahası
bulmuştur. Bilhassa 90◦ çiftlenim etkisi, hassasiyeti ve lineerliği bakımından
bu tür sensörler için çok iyi malzeme çeşitlemelerine imkan tanımaktadır.
Daha önce gördüğümüz gibi, ara tabaka çiftlenimlerinden, metallerin ve
alaşımların elektronik özelliklerini araştırmak için yararlanılabilir. Özelliği
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araştırılmak istenen malzeme ara tabaka olarak kullanılır. Bu ara tabakanın
ilettiği manyetik çiftlenim etkisi incelenir. Bu yöntem, ilginç bir çok başka
durumların araştırılması için de benzer şekilde kullanılabilir. Mesela, ara tabakalar hidrojen ile yüklenebilir ya da birden fazla tabakadan oluşan ara
tabakalar incelenebilir. Yüksek sıcaklıklarda bu ara tabaka dizilimlerinden
alaşımlar elde edilebilir. Bunun gibi girişimlerle çiftlenim özellikleri arzuya
göre biçimlendirilebilir. Böyle elde edilen malzemelerde, başta zikredilen
manyeto direnç olayı ve bunun uygulamaları araştırılabilir, iyileştirmeler
yapılabilir.
Son olarak aşağıdaki kişilere gönülden teşekkür ederim:
Prof. W. Zinn’e uzun bilimsel tartışmalarımız ve bu çalışmaya olan destekleri için, sayın R. Schreiber’a deneysel düzeneklerin kurulması ve kullanılmasındaki katkıları için, yine bugünkü doktora öğrencileri “nesline”;
sayın A. Fuß, sayın Q. Leng ve sayın J. A. Wolf’a yardımları için; Prof. A.
Hubert (Erlangen) ve çalışanlarına da ortak çalışmalarımızdan dolayı ayrıca
teşekkür ederim.
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Şekil 7: Physikalische Blätter dergisinin 49. cildinin ocak (Nr. 1) sayısının
kapağındaki Kerr mikroskobu ile alınmış ve renklendirilmiş domen resmi. Bu
resmin yorumu için Şekil 5’in alt yazısına bakınız. Resimdeki beyaz çizgiler,
derginin kapağında meydana gelmiş hasarlardan kaynaklanmaktadır. Domen
desenleriyle ilgisi yoktur (Resim alt yazısı tercümana aittir).
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