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Samenvatting

Dit proefschrift behandelt een aantal aspecten van de elektronen holografie.

Dit is een techniek binnen de elektronen microscopie. Bij conventionele mi-

croscopie wordt tijdens het beeldvormingsproces slechts de intensiteit van de

objectgolf vastgelegd, de fase informatie gaat verloren. Holografie heeft als

doel deze fase vast te leggen zodat alle informatie uit de oorspronkelijke golf

gemeten wordt. Elektronen holografie werd in de jaren 40 ontwikkeld door

de Hongaars-Engelse natuurkundige Dennis Gabor. Het doel van Gabor was

om een methode te ontwikkelen waarmee de resolutie van de elektronen mi-

croscoop vergroot kon worden. Het idee van Gabor, volgens de overlevering

tijdens een partij tennis ontstaan, was om de objectgolf te laten interfereren

met een voor de experimentator bekende achtergrondgolf. Hierdoor ontstaat

een interferentie patroon dat door een mens niet meer rechtstreeks te interpre-

teren maar wel de fase informatie van de oorspronkelijke elektronengolf bevat.

Dit interferentie patroon noemde Gabor een hologram naar de Griekse woor-

den holos (geheel) en gram (bericht) om aan te geven dat het hologram alle

informatie uit de oorspronkelijke golf bevat.

Bij Gabor’s oorspronkelijke methode gaan zowel object- als referentiegolf door

het materiaal. In de praktijk wordt een opstelling gebruikt waarbij de object- en

referentiegolf gescheiden van elkaar bewegen. De opstelling is als volgt: Het

materiaal wordt half in de elektronenbundel geplaatst, zodat de oorspronke-

lijke bundel effectief in twee delen gesplitst wordt. Een deel dat geïnteraggeerd

heeft met het materiaal (objectgolf) en een deel dat slechts door vacuüm bewo-

gen heeft (referentiegolf). De twee golven worden vervolgens met een elektron-

biprisma weer samengevoegd zodat er een interferentie patroon ontstaat. Het

elektronbiprisma is een dunne draad (±1µm dikte) met daarover een voltage,

zie ook Fig. 1.7.

Bij het grote publiek is holografie het meest bekend door de drie dimensio-

nale hologrammen die bijvoorbeeld op veel creditcards te vinden is. De belang-
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rijkste toepassing van elektronen holografie is het bestuderen van de elektri-

sche en magnetische eigenschappen van materialen. Het elektromagnetische

potentiaal binnen het materiaal veroorzaakt een fase verschuiving binnen de

elektronen bundel. Het meten van de faseverschuiving geeft dus rechtstreekse

informatie over de elektrische en magnetische eigenschappen van het materi-

aal. Voor Gabor’s oorspronkelijke doel, het vergroten van de resolutie van de

elektronen microscoop, is holografie met succes toegepast maar wordt het in

praktijk weinig gebruikt.

De fase informatie verkregen uit een hologram is niet rechtstreeks te interpre-

teren door een mens. Om toch een hologram te kunnen interpreteren zal een

experimentator voor een breed scala aan (magnetische) structuren kennis moe-

ten hebben van het fase patroon die het veroorzaakt. Daartoe zijn tijdens het

promotieonderzoek numerieke methoden ontwikkeld om voor een gegeven ma-

teriaal het bijbehorende hologram te berekenen. Deze methoden zijn daarna

toegepast op een aantal veel voorkomende magnetische structuren. Een itera-

tieve methode om een hologram te interpreteren is : Construeer een model van

het materiaal en bereken met numerieke methoden het bijbehorende holgram.

Vergelijk het resultaat met de experimentele data en pas het model daaraan

aan.

De bovenstaande methode is een voorbeeld van het directe probleem: gegeven

een magnetisatie distributie bepaal het bijbehorende hologram. Veel belangrij-

ker nog is het inverse probleem: gegeven een fase distributie wat is de magne-

tisatie distributie. Gezien de tijdrovendheid van de iteratieve methode zou het

de praktische toepasbaarheid van elektronen holografie sterk vergroten wan-

neer het inverse probleem opgelost zou worden. In het proefschrift worden een

aantal methoden geëvalueerd om dit probleem op te lossen. In de meeste geval-

len zijn deze methoden in staat kwalitatieve informatie over de magnetische

structuur te geven en zijn daarom behulpzaam bij het interpreteren van een

hologram. Echter een definitieve oplossing waarmee kwantitatief de magne-

tisatie distributie verkregen wordt blijft een open probleem. Tenslotte zijn er

experimenten uitgevoerd op ferromagnetische films en kobalt clusters die met

de in het promotieonderzoek ontwikkelde methoden werden geanalyseerd.

Het proefschrift is als volgt opgebouwd:

• In hoofdstuk 1 wordt een historische introductie gegeven over de geschie-

denis van de elektronen holografie en zijn toepassingen. Verder worden

de verschillende vormen van holografie beschreven. In het hoofdstuk
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wordt ook speciale aandacht gegeven aan het experiment van Tonomura

et al. [30] die voor het eerst het dubbelspleet experiment met elektronen

uitvoerde op zo’n manier dat het ontstaan van het inteferentiepatroon

punt voor punt gevolgd kan worden.

• In hoofdstuk 2 wordt de theorie van het ontstaan van de fase verschuivin-

gen door magnetische of elektrisch gepolariseerde materialen beschreven.

Verder worden er numerieke methoden beschreven om voor een gegeven

materiaal de fase verschuivingen te berekenen. Tevens wordt de efficiën-

tie van de methoden geëvalueerd.

• In hoofdstuk 3 wordt de praktische experimentele toepassing van de elek-

tronen holografie beschreven. In het bijzonder wordt ingegaan op holo-

grafie met de Jeol 2010F, de microscoop die voor dit proefschrift gebruikt

is. Dit alles wordt geïllustreerd door een aantal experimenten welke vol-

gens de methoden uit de overige hoofdstukken geanalyseerd wordt.

• In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het inverse probleem. In hoofdstuk 2 is

beschreven hoe uit een gegeven magnetisatie distributie de fase verschui-

ving berekend kan worden. In dit hoofdstuk worden methoden beschre-

ven om uit een gegeven fase verschuiving de magnetisatie distributie te

verkrijgen.

• In hoofdstuk 5 worden de fase verschuivingen door een aantal veel voor-

komende domein structuren beschreven, zowel met simulaties als met

experiment.
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