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Wetenschappelijke Samenvatting: Constructie van een 

opstelling voor Tijdsopgeloste Elektronendiffractie 

Eerste experimenten aan folies van twee metalen en aan Heusler 

legeringen 

 

In dit proefschrift wordt de constructie beschreven van een experimentele 

opstelling voor Tijdsopgeloste Elektronendiffractie, een techniek voor het 

bestuderen van structuurveranderingen in materialen tijdens faseovergangen 

voordat een nieuw evenwicht zich heeft ingesteld. Deze techniek is de laatste 

decennia opgekomen en is zeer vruchtbaar gebleken. In de onderzoeksgroep 

Oppervlakken en Dunne Lagen aan het Zernike Institute for Advanced Materials 

van de Rijksuniversiteit Groningen is zo`n opstelling gebouwd die het mogelijk 

maakt om in reflectie- of transmissiegeometrie metingen te doen. Voor de 

reflectiegeometrie wordt gebruik gemaakt van een draaiing van het golffront van 

de laserpulsen die de dynamica in het monster initialiseren. Zodoende wordt 

gezorgd dat de intrinsieke niet-gelijktijdigheid van de elektronenpakketjes wordt 

gecompenseerd door een geïnduceerde niet-gelijktijdigheid van de laserpulsen. 

De door Coulomb-krachten veroorzaakte uitrekking van de elektronenpakketjes 

wordt opgeheven door een trilholte waarin een elektrisch veld in de vorm van een 

staande golf de pakketjes comprimeert tot een duur van korter dan 1 ps, hetgeen 

is aangetoond met behulp van een streak camera. Ten behoeve van het 

onderzoek aan schone oppervlakken is de hele opstelling uitgevoerd in een 

Ultrahoog-Vacuümsysteem met een basisdruk van ongeveer 10-10 mbar. De 

monsterpreparatiekamer is uitgerust met een manipulator voor x,y,z,θ-beweging, 

opdampers voor diverse materialen en cryogene koeling. Verder kan er in situ 

Röntgen Fotoelektronenspectroscopie worden gedaan om de geprepareerde 

monsters direct te analyseren voordat de metingen met Tijdsopgeloste 

Elektronendiffractie worden uitgevoerd. De werking van de opstelling is getest 

met experimenten aan CoO nanodeeltjes en een zilverkristal. 

In Hoofdstuk 3 worden de resultaten besproken van een studie aan een 

polykristallijn folie bestaande uit een laag van 5 nm chroom en een laag van  

40 nm goud. De daling in intensiteit van de diffractieringen van goud bleek plaats 



Wetenschappelijke Samenvatting 

79 
 

te vinden volgens een bi-exponentieel verval. Dit wordt verklaard door middel van 

een model waarin niet alleen de snelle interactie van de aangeslagen elektronen 

met het kristalrooster wordt meegenomen, maar ook langzamere diffusie van 

aangeslagen elektronen en fononen van het chroom naar het goud. Een 

computersimulatie van dit model komt zeer goed overeen met de gemeten 

tijdsconstanten van 3±0,5 ps en 26±4 ps voor respectievelijk het snelle en het 

langzame proces. 

In Hoofdstuk 4 behandelen we metingen aan een Heusler legering met de 

samenstelling Ni55Mn19Ga26. Dit materiaal kent potentiële toepassingen als nano-

pincet doordat er in de faseovergang van de martensitische naar de austenitische 

fase volumeveranderingen plaatsvinden. De relatieve verandering in intensiteit is 

bestudeerd als functie van het tijdsverschil tussen de laser en de elektronen; 

zowel voor de primaire Bragg-punten, als voor de zogenaamde satellietpieken die 

horen bij de martensitische fase. Initieel is er een daling van 70% in de intensiteit 

van de satellietpieken, die gelijktijdig plaatsvindt met een stijging met 3% van de 

primaire Bragg-punten. Deze verandering wordt gevolgd door een golfbeweging 

rond de nieuwe waarde, hetgeen wij interpreteren als het gevolg van een kracht 

die het materiaal in de martensitische fase laat blijven. 

Hoofstuk 5 behandelt – ten slotte – een potentieel toekomstig experiment aan 

het supergeleidende materiaal magnesiumdiboride (MgB2). Er zijn reeds metingen 

met hoekopgeloste fotoelektronenspectroscopie aan dit materiaal gedaan, die 

inzage geven in de elektronische configuratie in de normale en supergeleidende 

fase. Een experiment met Tijdsopgeloste Elektronendiffractie zou hier kennis over 

de veranderingen van de kristalstructuur tijdens de faseovergang aan toevoegen. 
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