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Inleiding 

Als mens kun je geen objecten waarnemen die 

dunner of kleiner zijn dan – ruwweg – de dikte 

van een haar, 100 μm (micrometer, een 

miljoenste van een meter, zie Tabel 1). Met 

standaard microscopische technieken kunnen 

we objecten bekijken die een stuk kleiner zijn 

dan dat, maar er is een fundamentele grens 

die ongeveer een factor 1000 kleiner ligt en 

die wordt bepaald door de golflengte van het 

licht. Zodra we proberen met licht objecten 

die kleiner zijn te bekijken, dan wordt dat 

proces verstoord door interferentie, het 

verschijnsel waarbij lichtgolven elkaar 

versterken en uitdoven. 

Niet alleen in ruimtelijke zin is onze 

waarneming beperkt, ook qua tijdsschaal zijn 

er beperkingen. We kunnen veranderingen 

waarnemen op een tijdsschaal van enkele 

tientallen millisecondes – daarom is de tijd tussen twee beelden op televisie ook 

van die orde van grootte: hoewel het beeld dus eigenlijk heel schokkerig is, maken 

wij er voor onszelf een doorlopend beeld van. 

In de geschiedenis hebben wetenschappers gezocht naar manieren om de twee 

genoemde beperkingen in onze waarneming te omzeilen. Een pionier hierin was 

de negentiende-eeuwse fotograaf Eadweard Muybridge (1830 – 1904). In zijn tijd 

was er een discussie gaande over de vraag of er bij galopperende paarden een 

moment is dat alle vier benen tegelijk van de grond zijn. Hij bedacht een 

experiment met twaalf camera`s met een heel korte sluitertijd, waarvan de 

bediening wordt aangestuurd door een touw dat door het paard in beweging 

wordt gezet. Met behulp van deze “ultrasnelle” waarneming kon de conclusie 

worden getrokken dat het paard inderdaad op een gegeven moment allevier de 

benen van de grond had (zie Figuur 1). Behalve deze conclusie over de beweging 
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van paarden was het ook een technologische overwinning: in feite was het de 

eerste waarneming op een millisecondetijdsschaal! 

Dankzij de uitvinding van ultrasnelle lasers zijn we nu in staat om experimenten te 

doen waarin bewegingen worden bestudeerd die een factor biljoen sneller zijn: 

bewegingen op de tijdsschaal van femtosecondes. Één femtoseconde is een 

duizendste van een miljoenste van een miljoenste van een seconde (0,000 000 

000 000 001 s = 10-15 s). In deze promotie is gewerkt aan het bouwen van een 

experimentele opstelling voor Tijdsopgeloste Elektronendiffractie: een techniek 

die het mogelijk maakt processen te bestuderen die plaatsvinden op deze 

tijdsschaal, precies de tijdsschaal waarop atomen en moleculen interactie met 

elkaar hebben en bijvoorbeeld bindingen tussen atomen worden gevormd en 

verbroken. 

Tijdsopgeloste Elektronendiffractie 

Hiervoor werd al genoemd dat het fundamenteel onmogelijk is om objecten waar 

te nemen die kleiner zijn dan de golflengte van het licht waarmee gekeken wordt. 

Een oplossing hiervoor is om te kijken met licht met een kortere golflengte 

(bijvoorbeeld röntgenstralen, ook een vorm van licht, maar dan niet zichtbaar). 

Een andere oplossing is mogelijk dankzij de kwantummechanica. Het blijkt 

Figuur 1: Het galopperende paard van Eadweard Muybridge. Met dit experiment heeft hij bewezen 

dat er in de galop van een paard een moment is waarop allevier de benen van de grond zijn. De 

figuur is afkomstig van de website van het Rijksmuseum in Amsterdam. 
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namelijk dat alle bewegende objecten ook kunnen worden gezien als golven (de 

golf-deeltjedualiteit, voor het eerst voorgesteld door Louis-Victor de Broglie in 

1924). Een voor dit proefschrift heel belangrijk voorbeeld is een elektron dat is 

versneld door een spanning van 30 kV: dit heeft een golflengte van 7 pm 

(picometer, een miljoenste van een miljoenste van een meter, zie Tabel 1). De 

elektronen kunnen gebruikt worden om directe afbeeldingen te maken van 

objecten (elektronenmicroscopie) of om diffractiepatronen te maken, plaatjes die 

op een indirecte manier weergeven hoe materialen eruit zien. Dit laatste werkt 

alleen voor periodieke structuren, waarin de afstanden tussen atomen steeds 

dezelfde zijn. Een grotere afstand tussen de atomen zorgt voor punten in het 

diffractiepatroon die dichter bij elkaar liggen, en een kleinere afstand tussen de 

atomen voor verder uit elkaar liggende punten. Hierdoor kunnen we uit het 

diffractiepatroon afleiden hoe de structuur van het bestudeerde materiaal eruit 

ziet. 

In het geval van Tijdsopgeloste Elektronendiffractie maken we in plaats van een 

foto van de structuur op de hiervoor beschreven wijze, een filmpje. Wat hiervoor 

nodig is, is in plaats van een continue straal van elektronen, steeds een kort 

pakketje. We zijn geïnteresseerd in wat er op de tijdsschaal van ongeveer 100 fs 

gebeurt, dus we hebben ook elektronenpakketjes nodig die zo`n 100 fs duren. 

Deze kunnen worden geproduceerd door met net zulke korte laserpulsjes op een 

metaal te schijnen. De energie van het laserlicht maakt elektronen vrij uit het 

metaal, die vervolgens door een hoogspanning (30 kV) versneld worden. Alleen 

als het licht schijnt, komen er elektronen vrij, dus in principe zijn de  

elektronenpakketjes net zo lang als de laserpulsjes. 

De verandering in het materiaal wordt ook in gang gezet met laserlicht: de energie 

van het licht wordt in het materiaal omgezet in andere vormen van energie. Dit 

kan zijn door directe interactie van het licht met het materiaal waardoor speciale 

veranderingen in het materiaal worden veroorzaakt, of simpelweg doordat de 

energie omgezet wordt in warmte waardoor de atomen van het materiaal minder 

geordend in het rooster zitten. Deze veranderingen van de structuur zijn zichtbaar 

als veranderingen van het diffractiepatroon. Kennis van de veranderingen in de 

structuur leidt bijvoorbeeld tot meer inzicht in hoe faseovergangen in materialen 

plaatsvinden. 
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In de experimentele opstelling wordt dus gebruik gemaakt van een laser. Het 

laserlicht wordt verdeeld in twee richtingen: eentje om de elektronenpakketjes te 

maken en eentje wordt gericht op het monster dat wordt bestudeerd. Door de 

afstand die een van de twee aftakkingen moet afleggen te veranderen, kan de 

relatieve timing worden veranderd: als het licht iets verder moet reizen, komt het 

ook iets later aan. Dit komt nogal nauwkeurig: om 100 fs later aan te komen, 

hoeft het licht maar 30 μm meer te reizen. Een experiment wordt gedaan door bij 

steeds andere tijdsverschillen een opname te maken van het diffractiepatroon. Zo 

worden losse beelden van de verandering van de kristalstructuur verkregen. Een 

schematische weergave van deze manier van werken is gegeven in Figuur 2.  

Dit proefschrift 

In dit proefschrift wordt de experimentele opstelling voor Tijdsopgeloste 

Elektronendiffractie beschreven, die in het kader van dit promotieonderzoek is 

gebouwd in de onderzoeksgroep Oppervlakken en Dunne Lagen van het Zernike 

Institute for Advanced Materials van de Rijksuniversiteit Groningen. Er zijn twee 

eigenschappen die deze opstelling uniek maken. Ten eerste is zij uitgevoerd in 

Figuur 2: Schematische weergave van hoe Tijdsopgeloste Elektronendiffractie werkt: voorafgaand 

aan een pakketje elektronen (electron pulse, blauw) komt een laserpuls op het materiaal aan. Deze 

genereert een verandering in de structuur, waardoor het elektrondiffractiepatroon verandert. Door 

dit te doen voor verschillende tijdsverschillen (Δt) kan als het ware een film van de verandering 

worden gemaakt. Bron: F. Vigliotti, cover picture Angewandte Chemie, 43, 20 (2004). 
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Ultrahoog Vacuüm, dat wil zeggen dat de basisdruk ongeveer 10-10 mbar is; een 

factor 1013 lager dan de druk in de buitenwereld. Deze druk is vergelijkbaar met 

die in het heelal en is noodzakelijk voor het doen van experimenten aan zeer 

schone oppervlakken. Een hogere druk zou ervoor zorgen dat het oppervlak 

gecontamineerd wordt en dat het niet meer mogelijk is om het beoogde, zuivere 

oppervlaktemateriaal te bestuderen. De tweede eigenschap is de flexibiliteit om 

zowel in reflectie als in transmissie metingen te doen. Metingen in reflectie 

(waarbij de elektronenpakketjes afketsen tegen het oppervlak) zijn ideaal om te 

onderzoeken wat er precies gebeurt in de bovenste atomaire lagen van een 

materiaal – precies het type onderzoek waar deze onderzoeksgroep in 

gespecialiseerd is. Metingen in transmissie (waarbij de elektronenpakketjes door 

het materiaal heen gaan en daarbij verstrooid worden) zijn juist ideaal om te 

kijken naar vrijstaande dunne folies van materiaal.  

Na een uitgebreide verhandeling over de technische details van de experimentele 

opstelling (Hoofdstuk 2) volgen de resultaten van de eerste twee bestudeerde 

materialen (Hoofdstuk 3 en 4). De eerste studie betreft een dubbele laag van twee 

metalen: chroom en goud. Dit is een veelvoorkomende combinatie omdat het in 

de praktijk vaak nodig is om voordat een dunne laag goud op een oppervlak kan 

worden aangebracht, eerst een laag chroom aan te brengen. In dit onderzoek is 

de laag chroom 5 nm dik, de laag goud is 40 nm dik. Omdat de laag chroom te dun 

is om elektronen te verstrooien, wordt het diffractiepatroon waargenomen zoals 

dat voor alleen goud ook van toepassing zou zijn; zie Figuur 3(a). De 

diffractiepunten zijn ringen geworden doordat dit een polykristallijne folie is: veel 

Figuur 3: (a) Diffractiepatroon van goud en chroom. (b) Verandering van de intensiteit van 

de verschillende ringen als functie van tijdsverschil tussen laser en elektronen. 
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verschillende kristallen hebben allemaal een andere oriëntatie waardoor het lijkt 

alsof een patroon van verschillende punten is “rondgedraaid” om het midden. Het 

resultaat van de tijdsopgeloste meting is te zien in Figuur 3(b). Voor negatieve 

tijdsverschillen (de elektronen komen vóór de laser) is de intensiteitsverandering 

natuurlijk nul: het materiaal is nog in de rusttoestand. Voor positieve 

tijdsverschillen wordt de verandering steeds negatiever: de intensiteit van de 

diffractie neemt af. Dit komt doordat er meer energie aan het materiaal wordt 

toegevoegd: er ontstaat meer chaos en de wanorde neemt toe. De precisie van 

het diffractiepatroon (dat immers de ordening van het materiaal aangeeft) neemt 

dus af. De snelheid waarmee het gebeurt is ook bestudeerd en gaf aanleiding tot 

de hypothese dat er eigenlijk twee processen zijn: enerzijds is er energie die direct 

in het goud wordt geabsorbeerd en daar zorgt voor een daling van de diffractie-

intensiteit (de snelle daling aan het begin). Anderzijds is er energie die eerst door 

het chroom wordt geabsorbeerd en pas later langzaam naar het goud verplaatst 

wordt (de langzamere daling). Computersimulaties bevestigen deze interpretatie.  

De metingen in Hoofdstuk 4 hebben betrekking op een zogenaamde Heusler-

legering; een mengsel van verschillende metalen: nikkel, mangaan en gallium. Dit 

materiaal heeft als eigenschap dat het tussen verschillende fases kan overgaan 

onder invloed van magnetische velden of verhitting. Deze fases hebben soms een 

verschillend volume, waardoor dit soort materialen bijvoorbeeld als nanopincet 

gebruikt kunnen worden. In de toestand bij lage temperatuur (martensitisch) is er 

een verstoorde kubische structuur, terwijl er bij hogere temperatuur 

(austenitisch) een normale kubische structuur is. In de praktijk van het 

diffractiepatroon leidt de verstoring tot een soort “satellieten” bij de normaal in 

een vierkant patroon geordende diffractiepunten. Bij hogere temperatuur (als de 

verstoring wordt opgeheven) verdwijnen deze satellieten. Zie ook Figuur 4, links. 

Uit de tijdsopgeloste studie (zie Figuur 4, rechts) blijkt dat inderdaad wanneer het 

laserlicht op het monster valt vóór de elektronen, de intensiteit van de satellieten 

omlaag gaat (met zo`n 70%). Dit komt doordat de fase waar de satellieten bij 

horen, verdwijnt. Tegelijkertijd gaat de intensiteit van de kubische 

diffractiepunten zelf omhoog: de ordening neemt toe. Iets anders wat gelijk 

opvalt, is dat er na een tijdje een soort golfbeweging plaatsvindt: eigenlijk lijkt het 

erop dat het materiaal “terug wil” naar de oude fase. De kracht die hierachter zit, 

wordt uitgelegd als het langs elkaar schuiven van de vlakken in het materiaal; die 

schieten door voorbij hun nieuwe positie en trillen hier nog omheen. 
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In het laatste hoofdstuk van het proefschrift (Hoofdstuk 5) wordt vooruitgekeken 

naar een ander experiment dat mogelijk is in deze opstelling: een studie naar 

overgang van de supergeleidende naar normale fase in magnesiumdiboride, 

MgB2. Een supergeleider is een materiaal waardoor een elektrische stroom kan 

lopen zonder dat er weerstand is; een bredere toepassing van deze materialen 

kan dus veel energieverlies schelen. Er is al onderzoek gedaan naar wat er met de 

elektronen gebeurt met behulp van een andere experimentele techniek, maar het 

zou zeer interessant zijn om dit plaatje aan te vullen met een studie naar wat er 

met de structuur van het materiaal gebeurt. Onze opstelling is hier ideaal voor, 

omdat er voor deze metingen een heel schoon oppervlak nodig is in Ultrahoog 

Vacuüm. Bovendien moeten de metingen plaatsvinden in reflectiegeometrie, 

hetgeen tot de mogelijkheden van onze opstelling behoort. Ten slotte vinden ze 

plaats bij zeer lage temperaturen om de supergeleidende eigenschappen van het 

materiaal te kunnen verkrijgen. Deze metingen zouden veel bijdragen aan een 

beter begrip van hoe de overgang van en naar de supergeleidende fase in dit 

materiaal plaatsvindt. 

Figuur 4: Links: Diffractiepatroon van Ni50Mn30.5Ga19.5 op kamertemperatuur. Linksboven is een 

diffractiepunt te zien met satellieten (de laser is dan uit); rechtsboven zijn deze verdwenen doordat 

het materiaal van martensitisch naar austenitisch is veranderd. Rechts: Verandering van de 

intensiteit van een aantal diffractiepunten (boven) en de satellieten (onder) als functie van het 

tijdsverschil tussen de laser en de elektronen. (Grotere versies van deze figuren zijn te vinden in 

Hoofdstuk 4, Figuur 4.3 en 4.4) 


