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Samenvatting 
De beperking van de ruimtelijke resolutie van elektronlenzen zijn de aberraties. Om een lenzensysteem 

vrij te maken van sferische aberraties dient de totale coëfficiënt van sferische aberratie voor dat 

systeem gelijk te zijn aan nul. Dit blijkt niet mogelijk te zijn met statische, cilinder symmetrische 

elektronlenzen omdat die lenzen altijd een positieve coëfficiënt voor sferische aberratie hebben. Een 

optie om een lens met negatieve sferische aberratie te krijgen, is een radiofrequente trilholte als lens te 

gebruiken. Hiermee hebben we een tijdafhankelijke, cilinder symmetrische elektronlens welke wel een 

negatieve coëfficiënt voor sferische aberratie kan hebben. Er is een opstelling ontworpen waarmee de 

coëfficiënt voor sferische aberratie gemeten kan worden. Met een spoel is aangetoond dat het principe 

achter deze opstelling werkt. Verder zijn de elektron-optische eigenschappen van een TM010 trilholte 

onderzocht. 

  



3 
 

Inhoudsopgave 
Samenvatting .......................................................................................................................................... 2 

Inleiding .................................................................................................................................................. 4 

Hoofdstuk 1: Aberraties ..................................................................................................................... 5 

Sferische aberratie............................................................................................................................... 5 

Bepalen van de coefficient voor sferische aberratie ............................................................................. 6 

Experiment om Cs en Pl te bepalen ....................................................................................................... 8 

Hoofdstuk 2 Elektronlenzen ................................................................................................................. 9 

Het afbuigen van een electron ............................................................................................................. 9 

Een spoel als elektronlens.................................................................................................................... 9 

Het theorema van Scherzer ................................................................................................................. 9 

Een radiofrequente trilholte als lens .................................................................................................. 10 

Hoofdstuk 3  Het elektrisch veldprofiel op de optische as ................................................................ 13 

De methode van Slater ...................................................................................................................... 13 

Resultaat van het reflectie-experiment .............................................................................................. 14 

Simulatie met CST Microwave Studio ................................................................................................. 15 

Resultaat veldprofiel .......................................................................................................................... 16 

Hoofdstuk 4 Coëfficiënt voor sferische aberratie van een spoel .......................................................... 17 

Hoofdstuk 5 Conclusies ......................................................................................................................... 20 

Referenties ............................................................................................................................................ 21 

 

 



4 
 

Inleiding 
Al honderden jaren lang kijkt de mens naar zo klein mogelijke details. Antonie van Leeuwenhoek vond in 

de zeventiende eeuw al een lichtmicroscoop uit die enkele honderden keren kon vergroten. In de eerste 

helft van de twintigste eeuw werd de elektronmicroscoop uitgevonden. Nu kon er naar nog kleinere 

beelden worden gekeken. Met diffractie experimenten kan zelfs naar de inwendige structuur van 

materie worden gekeken. Grote wetenschappelijke ontdekkingen kunnen we verwachten als er naast 

een hoge ruimtelijke resolutie ook een hoge temporele resolutie gecreëerd kan worden. Dan wordt het 

mogelijk om naar eiwitprocessen te kijken en de biologische processen die het leven mogelijk maken 

echt te volgen.  

Hoewel het uiteindelijke doel van het onderzoek is deze moleculaire filmopnamen mogelijk te maken, 

zullen we hier niet verder op in gaan. Een van de belangrijkste onderdelen van deze ‘moleculaire 

camera’ is het lenzensysteem. Dit systeem moet het mogelijk maken om op moleculaire schaal (zowel 

tijd- als lengteschaal) een film te maken.  

Om een hoge temporele resolutie te verkrijgen dienen er snel achter elkaar ‘foto’s’ genomen te worden. 

Deze kunnen gemaakt worden met een gepulseerde elektronenbundel. Er zijn veel manieren om een 

dergelijke bundel te maken. Een mogelijkheid is om met laserpulsen elektronen los te maken waardoor 

een gepulseerde elektronenbundel ontstaat. Ook is het mogelijk om met een tijdafhankelijke 

elektronlens een continue bundel te pulseren. Bijvoorbeeld door de bundel heen en weer te laten 

bewegen langs een spleet.  

Om de ruimtelijke resolutie van een systeem dat bestaat uit elektronlenzen te verbeteren proberen we 

de sferische aberratie van het systeem te verlagen. Volgens Scherzer hebben cilindersymmetrische 

elektronlenzen met statische velden altijd een positieve coëfficiënt voor sferische aberratie. 

Sferische aberratie coëfficiënten tellen op, dus de sferische aberratie coëfficiënt van het gehele 

lenzensysteem kan verlaagd worden als er ook componenten met een negatieve component gebruikt 

worden. Hierdoor zal de ruimtelijke resolutie verbeteren.  

Kort geleden is aangetoond dat het met tijdsafhankelijke lenzen kunnen ionen zo aangestuurd worden 

dat ze een negatieve sferische aberratie coëfficiënt hebben [1]. Als dit ook voor elektronen mogelijk is, 

dan zal dit tot een aanzienlijke verbetering in ruimtelijke resolutie leiden. 
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Hoofdstuk 1: Aberraties 
 

Als een lens aberraties heeft, betekend dit dat de brandpuntsafstand van de lens afhankelijk is van de 

eigenschappen van de bundel die door de lens gaat. Bij chromatische aberratie is de brandpuntsafstand 

van de lens afhankelijk van de energie van de bundel. Bij licht zien we dat blauwe stralen een korte 

brandpuntsafstand hebben dan rode stralen. Zoals aangegeven in figuur 1.1. Bij sferische aberratie is de 

brandpuntsafstand van de lens afhankelijk van de plaats waar de bundel door de lens gaat. Stralen, 

bundels of deeltjes die meer langs de buitenkant van de lens gaan, hebben een korte brandpuntsafstand 

dan deeltjes die bijna door het centrum van de lens gaan, zoals aangegeven in figuur 1.2. 

  

Figuur 1.1 Chromatische aberratie. De lens heeft 

voor deeltjes (of lichtstralen) met hogere energie 

een kortere brandpuntsafstand. 

 Figuur 1.2 Sferische aberratie. De lens heeft voor 

deeltjes (of lichtstralen) die door een centrum van 

de lens gaan een langere brandpuntsafstand. 

 

Sferische aberratie 
Bij lichtoptica zijn aberrationele effecten te minimaliseren door lenzensystemen met zowel positieve als 

negatieve lenzen te maken. Voor statische elektronlenzen die cilinder symmetrisch zijn is het volgens 

Scherzer [1] niet mogelijk om aberraties met dergelijke systemen te vermijden omdat  de coëfficiënten 

van sferische aberraties altijd positief zijn. Het is echter wel aangetoond dat het voor Rubidiumionen 

mogelijk is een tijdsafhankelijke lens te maken met negatieve sferische aberraties. Op termijn is het doel 

om ook dergelijk lenzen voor elektronen te ontwikkelen. Het gebruik van tijdsafhankelijke lenzen werd 

al in 1960 door Oldfield [2] geopperd. Het heeft echter lang geduurd voor dat computers genoeg 

rekenkracht hadden om de vorm die dit soort trilholtes dienen te hebben te berekenen. 

De definitie van de coëfficiënt voor sferische aberratie volgt uit correctie die we moeten maken volgt uit 

een correctie op de paraxiale benadering. Volgens die benadering is de hoek van uitval gelijk aan het 

quotiënt van de hoek van de inval en de vergroting. Deze benadering komt voort uit de Taylorreeks voor 

de sinus. Als we nog een term meenemen vinden we 

    
 

 
   

  

  
  

 .        (1.1) 
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Met M de vergroting, Cs de coëfficiënt voor sferische aberratie en de overige grootheden als 

aangegeven in figuur 1.3. 

 

Figuur 1.3: De rode lijnen geven de stralengang met sferische aberratie, de blauwe lijnen geven de stralengang 

in de paraxiale benadering.  

Stel dat we een punt af willen beelden. Door de sferische aberratie zal op de plaats waar volgens de 

paraxiale benadering (blauwe stralen in figuur 1.3) het beeld gevormd wordt geen punt, maar een vlak 

met een zekere straal te zien zijn. De grootte van die straal is een maat voor de coefficent van sferische 

abberatie 

          
 .          (1.2) 

Waarbij r’s de straal van het vlak op de plaats waar volgende de paraxiale benadering het brandpunt zou 

liggen. Dit vlak noemen we het ‘Gaussian image plane’ ofwel GIP.     

  

Bepalen van de coefficient voor sferische aberratie 
Het resultaat van vergelijking 1.2 kunnen we gebruiken om een methode te ontwerpen waarbij we Cs 

kunnen meten. Hoewel we de brandpuntsafstand van een lens in principe kunnen uitrekenen, is het 

wellicht onpraktisch om hier een scherm te plaatsen. Het zal blijken dat het met wat elementaire 

geometrie mogelijk is een opstelling te bouwen waarin we Cs kunnen meten aan de hand van enkele 

gemakkelijk te meten grootheden. We beschouwen figuur 1.4: 
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Figuur 1.4 Met elementaire geometrie is het wel mogelijk om de coëfficiënt voor sferische aberratie uit te 

drukken in grootheden die we kunnen meten. 

Uit de geometrie blijkt dat 

 
     

  
 

      

   
.          (1.3) 

Voor het punt si’ kunnen we de formule voor de brandpuntsafstand gebruiken. Waarbij Pl gelijk is aan 

1/f. 

     (   
 

  
)
  

         (1.4) 

Uit bovenstaande vergelijkingen kunnen we een relatie afleiden waarin alleen maar bekende 

grootheden staan. 
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Uit vergelijking 1.6 kunnen rs als functie van α0 uitdrukken. Dit geeft ons een uitdrukking waar we later 

onze meetresultaten mee kunnen fitten. 

    
  

  
    

           (
  

  
       )      (1.7) 

Hieruit zien we dat niet alleen de coëfficiënt voor sferische aberratie, maar ook de brandpuntsafstand 

1/Pl uit de meting te halen is. 
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Experiment om Cs en Pl te bepalen 
De schets in figuur 1.4 kunnen we vertalen in een opstelling. Hierbij maken we gebruik van een SEM als 

elektronenbron. Hieruit komt een elektronenbundel die we laten vallen op een mono kristallijn 

goudfolie. Door Bragg diffractie zullen er elektronenbundels met zeer goed gedefinieerde hoeken 

ontstaan. Deze bundels worden door een elektronenlens gefocust en afgebeeld op een fosforscherm. 

Een schets van de opstelling is weergegeven in figuur 1.5. 

 

        SEM                        Goudfolie       electronlens    Fosforscherm             Camera

30 keV

 

Figuur 1.5: De opstelling die gebruikt wordt om de coefficient voor sferische aberratie te meten. Op de plaats 

waar een spoel is aangegeven als elektronlens, kan ook een ander soort elektronlens worden geplaatst. 

Door Bragg diffractie zal er direct na het goudfolie een vierkant diffractie patroon ontstaan, zoals 

weergegeven in figuur 1.6. 

 

 

 

 

Figuur 1.6: De eerste drie Bragghoeken zijn 0,009 rad, 0,017 rad en 0,026 rad. 

Uit de vervorming van het diffractie patroon nadat de elektronenbundels de lens zijn gepasseerd 

kunnen de coëfficiënt voor sferische aberratie en de focuskracht van de lens bepaald worden met 

behulp van vergelijking 1.7. 
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Hoofdstuk 2 Elektronlenzen 
Bij een lens wordt meestal gedacht aan een doorzichtig diëlectricum dat een dusdanige vorm heeft dat 

het lichtstralen kan convergeren of divergeren. Een lens voor geladen deeltjes moet convergerende of 

divergerende eigenschappen hebben voor geladen deeltjes als conventionele lenzen hebben voor 

lichtstralen. Een voorbeeld van een lens voor geladen deeltjes is een spoel, we zullen zien dat met een 

enkele spoel het slechts mogelijk is positieve lenzen te bouwen. Verder zullen we zien dat 

radiofrequente trilholtes ook als lens kunnen werken. 

Het afbuigen van een electron 
Een elektron, of elektronbundel, kan afgebogen worden met behulp van elektrische en magnetische 

velden. De kracht die een elektron van deze velden ondervindt wordt de Lorentzkracht genoemd: 

                     (2.1) 

waar q de elektronlading, v de snelheid van het elektron, E het elektrisch veld en B het magneetveld. 

Ten gevolge van de Lorentzkracht krijgen we de impulsverandering krijgen: 

     ∫        
 

  
  .        (2.2) 

Waarbij de integratiegrenzen in de praktijk natuurlijk niet van de oerknal tot in de eeuwigheid lopen. Er 

wordt geïntegreerd over een tijd dat de elektronenbundel de velden van de trilholte voelt. Het 

veldprofiel van de trilholte is eindig dus de integratiegrenzen ook.  

Een positieve lens heeft de eigenschap om een bundel te convergeren. De verandering van impuls dient 

dus in de radiale richting plaats te vinden. Uit vergelijking 2.2 kunnen we aflezen dat hiervoor elektrisch 

veld in radiale richting nodig is ofwel een magnetisch veld in de azimutale richting ofwel een combinatie 

van beide velden. 

Een spoel als elektronlens 
Een spoel kunnen we gebruiken als een magnetische lens voor geladen deeltjes. Elektronen die de spoel 

naderen ondervinden een Lorentzkracht in azimutale richting, hierdoor krijgen de elektronen een 

snelheid in azimutale richting en ondervinden zij een Lorentzkracht in radiale richting (in de richting naar 

de optische as toe). 

De focuskracht Pl = 1/fl wordt gegeven door [3] 

    
    ∫        

   
 
  

            
         (2.3) 

Hierin is Uk de kinetische energie van het elektron, m de elektronmassa en Bz(0,z) het magnetische veld 

op de z-as. Dit veld kunnen we voor een spoel met cilindersymmetrie exact berekenen [3]. 

Het theorema van Scherzer 
Scherzer, een Duits natuurkundige, heeft aangetoond dat het voor cilindersymmetrische elektronlenzen 

die gebruik maken van statische velden niet mogelijk om een lens te maken met negatieve sferische 
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aberratie. Hierdoor is het niet mogelijk om met spoelen een lenzensysteem te maken dat vrij is van 

sferische aberraties. Het is mogelijk, maar erg lastig om elektronlenzen te ontwerpen die niet cilinder 

symmetrisch zijn. Deze lenzen worden gebruikt in moderne elektronenmicroscopen [4].  

Een andere oplossing is gebruik te maken van een elektronlens welke werkt met tijdafhankelijke velden. 

Een mogelijke lens is een radiofrequentie trilholte velden in zich heeft die resoneren in een transversaal 

magnetische modus. 

Een radiofrequente trilholte als lens 
De tijdafhankelijke lenzen die gebruikt zullen worden zijn radiofrequente trilholtes. In die holte zit een 

antenne om tijdsafhankelijke velden te creëren. Dit zorgt voor staande elektromagnetische golven. 

Verder is de holte zo ontworpen dat de amplitude van de velden maximaal is op de plaats waar de 

deeltjes langs kunnen komen. De deeltjes reizen door de cavity langs de symmetrieas. De cavity heeft 

een dusdanige vorm dat deze te beschrijven is in cilindercoördinaten zonder azimutale afhankelijkheid. 

De symmetrie as zullen we de z-as noemen. Een afbeelding van een cavity is weergegeven in figuur 2.1. 

  

Figuur 2.1 De linkerfiguur laat een doorsnede van de trilholte zien, de rechterfiguur laat de trilholte zien met 

daarin het elektrisch veld. De rechterfiguur laat doorsnede van de afgemonteerde trilholte zien, inclusief 

antenne flenzen voor het aansluiten van de trilholte in een opstrelling. 

We zullen zien dat een trilholte te gebruiken is als een lens voor geladen deeltjes. In tegenstelling tot 

een spoel kan de lenswerking zowel in longitudinale als transversale richting focusseren. In dit verslag 

komt voornamelijk de transversale lenswerking aan bod. Aan het staande golfveld in de trilholte wordt 

ook nog een bepaalde code toegekend. In ons geval is dat TM010. TM staat voor Transverse Magnetic, 

wat wil zeggen dat het magnetisch veld in de z-richting gelijk is aan nul. De toevoeging 010 geeft aan dat 

het elektrisch veld 1 buik heeft in de transversale richting en nul buiken in de azimutale en longitudinale 

richtingen.  

In de trilholte zijn alleen oscillerende elektromagnetische velden mogelijk met een zeer specifieke 

frequentie, de resonantie frequentie. Voor de trilholte die wij gebruikt hebben is dat 2,998 GHz, de 

resonantiefrequentie is zeer nauwbandig. 

Door de vorm van de cavity is het niet mogelijk om de velden overal in de cavity te meten. We hebben 

gezien dat we wel het veldprofiel op de z-as kunnen meten. Uit de Maxwell vergelijkingen volgt dat we 
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de velden in de cavity kunnen berekenen als we het veldprofiel op de z-as weten. De 

Maxwellvergelijking voor een ruimte zonder lading zijn[5]: 

               (2.4) 

      
  

  
         (2.5) 

               (2.6) 

     
 

  

  

  
         (2.7) 

Er is geen lading in de cavity en vanwege symmetrie is het elektrisch veld in de azimutale richting gelijk 

aan nul dus: 

     
 

 

      

  
 

     

  
        

 

 
∫        

  
   

 

 
    (2.8) 

Merk op dat uit vergelijking 2.8 en de cilindersymmetrie volgt dat het magneetveld enkel in de 

hoekrichting kan staan. 

      
 

   ∫   
     

  
      

 

 
   

  

   ∫   
     

  
     

 

 
    (2.9) 

Hiermee zien we dat we alleen het relatieve veldprofiel op de optische as hoeven te meten om alle 

velden in een cavity met cilindersymmetrie te kunnen uitrekenen. Later zullen we zien dat we dit profiel 

eenvoudige kunnen meten. 

De trilholte werk alleen als lens voor korte elektronenpulsen of gepulseerde bundels. De puls moet kort 

genoeg zijn zodat bij benadering alle elektronen in de puls het veld in dezelfde fase ondervinden. In de 

praktijk komt dit neer op pulsen in de orde van picoseconden. Hoe de trilholte als lens werkt zien we in 

figuur 2.2. Hier is een eenvoudige vorm van een trilholte te zien. Als de elektronenpuls de trilholte 

ingaat wordt de puls gedefocusseerd door het elektrisch veld. Als de puls binnen in de trilholte is, een 

kwart periode later, zorgt het magnetisch veld in de azimutale richting voor een focus en als de puls 

weer een kwart periode later de trilholte verlaat wordt deze weer gedefocusseerd. Het netto effect is 

een defocus, in dit geval werkt de trilholte als een negatieve lens. 
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Figuur 2.2 Een radiofrequente trilholte die werkt als negatieve lens. In rood is het elektrisch veld aangegeven, in 

blauw het magnetisch veld. Merk op de dat de puls de trilholte passeert in een halve periode van het 

oscillerende veld. 

Als we de puls met een faseverschil van een halve periode door de trilholte laten gaan, zal de trilholte 

als een positieve lens fungeren. Voor de brandpuntsafstand van deze trilholte geldt het volgende [6]. 

           

            (2.4) 

De effectieve lengte van de trilholte dc  en de resonantiefrequentie zijn eigenschappen van de trilholte. 

De maximale waarde van het elektrisch veld E0 en de fase kunnen we relatief eenvoudig aanpassen. We 

hebben hiermee een lens voor elektronpulsen die we zowel als positieve en als negatieve lens kunnen 

gebruiken. Als voor een dergelijke trilholte ook geld dat het teken van de coëfficiënt voor sferische 

aberratie gelijk is aan het teken van de lens, hebben we een mogelijkheid om te corrigeren voor 

sferische aberratie. De waarde, en het teken van de coëfficiënt voor sferische aberratie willen we gaan 

bepalen met de methode zoals beschreven in hoofdstuk 1. Hier zijn we tijdens mijn stage niet aan 

toegekomen. 
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Hoofdstuk 3  Het elektrisch veldprofiel op de optische as 
We hebben gezien dat we alleen het veldprofiel op de optische as nodig hebben om de velden in heel de 

trilholte te bepalen. We zullen zien dat we dit profiel experimenteel kunnen bepalen en kunnen 

simuleren met CST Microwave Studio. 

De methode van Slater 
Om het elektrisch veld op de z-as te kunnen meten wordt het de methode van Slater gebruikt [7]. Het 

principe achter dit experiment is dat eigenfrequentie van een RF cavity verandert als er een voorwerp in 

de cavity wordt gebracht. Als we een metalen bolletje met een diameter van ongeveer 1 mm langs de z-

as door de cavity leiden veranderen we daarmee de velden in de cavity en daarmee de eigenfrequentie. 

Immers in het bolletje kan geen elektrisch veld zijn, waardoor het effectieve volume van de trilholte 

verandert. De verandering van de eigenfrequentie als het bolletje op een bepaalde hoogte is, is een 

maat voor de relatieve veldsterkte op die hoogte. Deze evenredigheidsrelatie wordt gegeven door [3,7]. 

  

      √
     

  
⁄           (3.1) 

Om het elektrisch veldprofiel op de z-as te meten is er gebruik gemaakt de methode van Slater [7]. Dit 

experiment houdt in dat de eigenfrequentie van de trilholte bepaald wordt als er een geleidend bolletje 

over de z-as geleid wordt. Dit bolletje is bevestigd op een nylon visdraad. De draad zit aan een uiteinde 

vast aan een digitale hoogte meter, loopt door over z-as door de cavity, gaat via twee busjes naar de 

rand van de tafel. Aan het uiteinde dat over de tafel hangt is een gewicht bevestigd dat de draad strak 

onder spanning houdt. 

 

  

Figuur 3.1 Schets van de opstelling om het veldprofiel op de optische as te meten met de methode van Slater. 

De eigenfrequenties van de trilholte met het bolletje op verschillende hoogtes zijn bepaald met behulp 

van een netwerkanalysator. De hoogte van het bolletje is bepaald met een digitale meetlat de hoogte 
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tot 0,01 mm nauwkeurig kan bepalen. Hierbij moet opgemerkt worden dat de draad waaraan het 

bolletje zit, een nylon visdraad is met enige mate van rek.  

Resultaat van het reflectie-experiment 
Het experiment is eenmaal uitgevoerd door het bolletje van midden tot boven, van boven tot midden, 

van midden tot onder en van onder tot midden te bewegen. Het resultaat hiervan is weergegeven in 

figuur 3.2. Er is duidelijk een verschuiving van de curve te zien, afhankelijk of het bolletje omhoog, dan 

wel omlaag beweegt.  

Een verklaring is dat de rek in de visdraad er voor zorgt dat de waarde op de hoogtemeter afhankelijk is 

van de richting. Dit is te verklaren door de weerstand die de draad ondervindt als deze over de metalen 

delen van de opstelling glijdt. Immers bij het omhoog bewegen zal de draad iets langer worden, en bij 

het naar beneden bewegen iets korter. Dit klopt ook met de met de verschuiving van onderstaande 

curve. De rek in de visdraad zorgt dus voor een systematische fout in de metingen van ongeveer 0,4 

mm. Als we het kogeltje in een enkele richting laten bewegen, maakt dit voor het veldprofiel niet zo veel 

uit, we zien echter in figuur 3.2 dat het wisselen van bewegingsrichting van het kogeltje tot wel 10% 

verschil geeft als we kijken naar E(z)/E0. 

 

 

Figuur 3.2  Het veldprofiel op de z-as lijkt afhankelijk te zijn van de richting van beweging. 
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Om de eigenfrequentie af te lezen is een netwerkanalysator gebruikt, deze meet de reflectie bij van een 

testsignaal. Bij minimale reflectie is sprake van de eigenfrequentie.  

Golven worden in de trilholte opgewekt door een antenne, dit is een lus waar een tijdafhankelijke 

stroom door loopt, dit zorgt voor tijdafhankelijke velden. De netwerkanalysator is ook gebruikt om de 

antenne af te stellen. De antenne dient zo gedraaid te worden dat de reflectie bij de eigenfrequentie 

minimaal is. 

Een beeld van de netwerkanalysator is hieronder weergegeven: 

 

 

Figuur 3.3 Op de netwerkanalysator is de eigenfrequentie van de trilholte af te lezen, tijdens het reflectie-

experiment zien we dat de eigenfrequentie lager wordt als er een geleidende kogel (doorsnede van 1 mm) in de 

trilholte wordt gebracht. 

Simulatie met CST Microwave Studio 
Ook via simulatie kan het veldprofiel verkregen worden. Voor de simulatie is gebruikt gemaakt van het 

programma CST Microwave studio. Hierin zijn de CAD tekeningen van de trilholte geladen, waarna het 

programma de eigenfrequenties en de veldprofielen kan berekenen.  

Zoals te zien in figuur 3.3 kan het programma de elektrische (en ook de magnetische) velden bepalen 

door heel de trilholte. Echter, enkel het profiel van het elektrisch veld op de z-as kunnen we aan de hand 

van experimenten controleren.  
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Figuur 3.3: CST rekent de elektrische en magnetische velden in de cavity uit. 

Resultaat veldprofiel 
Het uiteindelijke resultaat voor het veldprofiel is hieronder weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.4 Resultaat van het reflectie experiment. De zwarte puntjes zijn meetdata, de rode lijn is de simulatie 

van CST. 

We zien dat meting goed overeenkomt met de simulatie. Alleen bij beiden uiteinden van de trilholte klopt de 

meting niet meer zo goed met de simulatie. 
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Hoofdstuk 4 Coëfficiënt voor sferische aberratie van een spoel 
De meest simpele elektronlens die we kunnen gebruiken is een spoel. Afhankelijk van de stroom die 

door deze spoel gestuurd wordt zal op het scherm een diffractiepatroon te zien zijn uit regime 1, 2 of 3 

zoals aangegeven in figuur 4.1.  

 

Figuur 4.1 De stroom door de spoel zorgt er voor dat de stralen voor het focusseren het scherm raken (links), op 

het scherm focusseren in een vlek (midden) en na het focusseren het scherm raken (rechts). Zowel links als 

rechts is een vertekening van het diffractiepatroon te zien. 

We zijn vooral geïnteresseerd in het pincussion regime (meest rechtse figuur van 4.1). We bepalen de 

afstand van een braggpiek tot de centrumpiek met behulp van paint. 

 

Figuur 4.2 Het uitlezen van de beelden gaat met paint. 
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Voor een stroom van vier Ampère zijn de eerste drie Bragg pieken geplot, hierbij is onderscheid gemaakt 

tussen noord, oost, zuid en west.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.3 De eerste drie Bragg pieken zijn geplot als functie van de hoek voor het passeren van de lens. Om 

voldoende punten te krijgen zijn de punten gespiegeld: ieder punt is twee keer weergegeven, eenmaal met 

positieve hoek, de tweede keer met negatieve hoek. 

Dit resultaat kunnen we fitten met vergelijking 1.7.  

    
  

  
    

           (
  

  
       )     
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We krijgen dan het volgende:

 

Figuur 4.4 We hebben de meetresultaten gefit met vergelijking 1.7 en vinden hier uit de coëfficiënt voor 

sferische aberratie van de spoel. 

Hier vinden we dat Cs gelijk is aan 30 meter en de brandpuntsafstand gelijk is aan 18 cm. Dit resultaat is 

wat vreemd omdat we verwachten dat de coefficient voor sferische aberratie in de orde is van enkele 

tientallen centimeters. We weten niet waarom het resultaat zoveel afwijkt van de verwachtte waarde. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies 
We hebben gezien dat het mogelijk is om het veldprofiel van een RF cavity te meten langs de z-as en dat 

deze metingen overeen komen met de simulaties van CST. Daarna hebben we laten zien dat de 

elektrische en magnetische velden in heel de cavity uitgerekend kunnen worden als het veldprofiel op 

de z-as bekend is. 

We hebben ook gezien dat het in theorie mogelijk is een negatieve elektronlens te maken met behulp 

van een RF cavity. Dit zou betekenen dat deze lens ook negatieve sferische aberraties heeft. Aangezien 

sferische aberraties optellen zou hiermee een lenzensysteem gemaakt kunnen worden wat in totaliteit 

minder sferische aberraties oplevert. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat elektronpulsen 

gesynchroniseerd moeten worden met de RF cavity.  

Er is een opstelling gebouwd om de sferische aberraties van een spoel te onderzoeken. We hebben 

gezien dat de opstelling goed genoeg werkt om sferische aberratie aan te tonen, echter de 

onzekerheden zijn erg groot omdat de spoel niet gefixeerd is in de opstelling. De onzekerheid in de 

sferische aberratie zal kleiner worden als er een cavity gebruikt wordt, die vast wordt gezet in de 

opstelling.  
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