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Chapter 7

Samenvatting

Hoewel er al sinds lange tijd onderzoek gedaan wordt naar de interactie tussen
hooggeladen ionen en oppervlakken, zijn nog altijd niet alle aspecten bekend.
Wel is er een algemeen aanvaard scenario dat zich laat beschrijven door het
zogenaamde klassieke over-de-barrière-model. Wanneer een hooggeladen ion een
oppervlak nadert, zal het Fermi-niveau van het oppervlak op een zeker moment
gelijk zijn aan de potentiaalbarrière die tussen het oppervlak en ion bestaat. Op
dat moment kunnen elektronen vanuit het oppervlak overspringen naar het ion.
Deze elektronen belanden echter niet in de schillen die de grondtoestand van een
atoom kenmerken, maar in plaats daarvan in verder naar buiten gelegen schillen.
Dit proces herhaalt zich meerdere keren met als resultaat dat de schillen het
dichtst bij de kern in eerste instantie leeg blijven terwijl de buitenste schillen
elektronen bevatten. Dit wordt ook wel een hol atoom genoemd. Figuur 7.1
laat dit schematisch zien. Wanneer het hol atoom vervolgens het oppervlak
verder nadert, vinden er vele processen plaats. Het simuleren en modeleren
van de vorming en het verval van het hol atoom is erg lastig, daar dit een
dynamisch en complex proces is dat van vele factoren afhangt. Omdat het hol
atoom geen stabiele toestand is, vindt er deëxcitatie plaats. Voor de wat lichtere
ionen vindt de meeste deëxcitatie plaats via zogenaamde Augerprocessen, terwijl
zwaardere ionen ook deëxciteren middels de emissie van Röntgen-straling. Het
mooie aan de interactie tussen langzame, hooggeladen ionen en een oppervlak is
dat al deze processen boven of vrijwel direct onder het oppervlak plaatsvinden.
Wanneer het ion het oppervlak penetreert, vinden er andere processen plaats die
er voor zorgen dat het ion snel geneutraliseerd wordt. Hierdoor zijn langzame
hooggeladen ionen met name gevoelig voor de bovenste atomaire lagen van een
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100 Samenvatting

oppervlak.

Bij veel Auger-processen wordt een elektron uitgezonden. Door de energie
van deze elektronen te meten is men in staat om iets te zeggen over de initiële
toestand waaruit het elektron vandaan is gekomen. Om in staat te zijn om
metingen te verrichten aan holle atomen is ooit het idee ontstaan om in plaats
van een enkel oppervlak een nanocapillair te gebruiken, ofwel holle cilinders
door het gehele materiaal. Hier zou een hooggeladen ion eerst interacties onder-
gaan met de wand van het nanocappilair om vervolgens als hol atoom hieruit
te komen. Dit zou de mogelijkheid geven om \in alle rust’ metingen aan een
\ongestoord’ hol atoom in vacuüm te kunnen doen.

Hoewel men is begonnen met capillairen van metaal, heeft dit geleid tot het
ontstaan van een nieuw veld in de fysica: ionengeleiding door een nanocapillair
gemaakt van een isolerend materiaal. Een isolerend materiaal kan minder snel
elektronen aan een oppervlak leveren dan een metaal. Hierdoor blijft het positief
geladen gat, gecreëerd door het elektron dat naar het ion is overgesprongen,

Figure 7.1: Terwijl het ion het oppervlak nadert, vinden vele processen plaats
waar elektronen bij zijn betrokken. Dit leidt tot een hol atoom, dat uiteindelijk
geneutraliseerd wordt.
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Figure 7.2: Een mogelijk scenario wat er gebeurt tijdens de initiele oplading
van een nano capillarie en wat het oscilleren van de positie van de geleide ionen
mogelijk verklaart.

bestaan voor langere tijd. Hierdoor ontstaat een kleine lading aan het oppervlak,
die groter wordt naarmate meer ionen elektronen uit deze plek wegtrekken.
Wanneer de lading op de wand hoog genoeg is, zorgt dit ervoor dat de ionen
die nu nog naar binnen komen worden afgebogen naar de centrale as van het
nanocapillair.

In dit proefschrift worden twee verschillende aspecten van deze nanocapil-
lairen behandeld. Het blijkt dat de ionengeleiding door de capillairen aan zo-
genaamde \schalingswetten’ voldoet. Deze schalingswetten voorspellen dat de
afbuiging een functie is van de lading en de energie van het inkomende ion. Om
deze schalingswetten nog verder te testen zijn metingen gedaan met een relatief
hoge kinetische energie. In hoofdstuk 4 staan de resultaten die verkregen zijn
met Ne7+–ionen, met een kinetische energie van 50 keV. Dit is voor het eerst
dat een zo hoge energie gebruikt is om onderzoek te doen naar ionengeleiding
door nanocapillairen. Niet alleen blijkt dat de nanocapillairen in staat zijn deze
hoog energetische deeltjes te geleiden, maar ook dat voor deze hoge energie de
geleiding aan de schalingswetten voldoet. Dankzij deze resultaten is het mo-
gelijk om de schalingswetten nog nauwkeuriger te bepalen, wat in de toekomst
gebruikt kan worden om het gedrag van deze capillairen beter te voorspellen.

Het tweede aspect dat in dit proefschrift beschreven wordt gaat over de
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initiële opladingseffecten. Het opladen van de capillairen blijkt een dynamisch
proces te zijn. In hoofdstuk 4 zjin de resultaten weergegevenwaaruit blijkt dat
wanneer de eerste ionen door de capillairen heen komen, deze in eerste instantie
niet naar de centrale as worden afgebogen, maar naar een grotere hoek. Nadat
meer lading verzameld is, beginnen de ionen echter naar de andere kant af te
buigen, dus een hoek lager dan de capillairas. Deze oscillaties vinden enkele
malen plaats, voordat uiteindelijk de evenwichtstoestand bereikt wordt. Het
oscilleren lijkt een algemeen proces te zijn: voor capillairen met verschillende
diameters, zoals in hoofdstuk 4 te zien is, is het proces waargenomen. Doordat
men zich pas sinds zeer korte tijd bewust is van deze oscillaties, is er helaas
nog geen theorie beschikbaar die dit proces beschrijft. In dit proefschrift echter,
is een scenario gegeven die deze oscillaties probeert te verklaren. In figuur 7.2
staat dit scenario schematisch weergegeven.

Een derde onderwerp dat beschreven is in dit proefschrift behandelt elek-
tronenstatistiek. Zoals eerder genoemd, wanneer een ion een oppervlak nadert
en elektronen begint in te vangen, worden er ook elektronen het vacuum in-
gestuurd. De elektronenstatistiek houdt zich bezig met het aantal elektronen
dat door een enkel ion uitgezonden worden. Om dit te meten, is er eerst een
opstelling gebouwd die de mogelijkheid geeft om dit te doen.

De eerste metingen die gedaan zijn met deze opstelling zijn metingen op
goud. Omdat er andere groepen zijn die hier al metingen op gedaan hebben,

5 10 15 20 25
0

20

40

60

 

 

E
le

kt
ro

ne
no

pb
re

ng
st

Ladingstoestand

(a)

0 2000 4000 6000 8000 10000
0

20

40

60

 
 

E
le

kt
ro

ne
no

pb
re

ng
st

Potentiële energie (eV)

(b)

Figure 7.3: De elektronenopbrengst als functie van de lading (figuur a) en po-
tentiële energie (figuur b). De metingen zijn gedaan met xenonionen (gesloten
cirkels) en argonionen (open cirkels). De lijn getekend in figuur b is geen fit
maar laat zien dat de opbrengst een lineaire functie is van de potentiële energie.
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was het mogelijk om te controleren of de opstelling volledig functioneerde. Door
het aantal elektronen te meten met ionen van verschillende lading was het mo-
gelijk om het aantal uitgezonden elektronen als functie van lading te verkrijgen.
Wanneer een bepaald soort ion een hogere lading heeft, houdt dit in dat de
potentiële energie ook hoger is. Hierdoor is er meer energie beschikbaar om
elektronen uit te zenden in het vacuüm, waardoor de elektronenopbrengst als
functie van de lading toeneemt. Belangrijk is echter ook de elektronenstructuur
van het atoom, wat betekent dat verschillende geioniseerde atomen met dezelfde
lading niet dezelfde hoeveelheid potentiële energie met zich meedragen.

Figuur 7.3 laat zien hoe dit verloopt voor argon– en xenonionen. Duidelijk
zichtbaar is dat de elektronenopbrengst inderdaad evenredig is met de potentiële
energie en niet de lading: de argonionen zenden meer elektronen uit dan de
xenonionen wanneer dezelfde lading gebruikt wordt. Dit wordt veroorzaakt
door het feit dat de potentiële energie van een argonion hoger is dan voor een
xenonion met eenzelfde lading. Wanneer de elektronenopbrengst echter uitgezet
wordt tegen de potentiële energie, vallen de meetpunten verkregen met argon
en xenon allemaal op een en dezelfde lijn. Deze resultaten zijn vergeleken met
resultaten van anderen en hieruit blijkt dat de opstelling goed werkt.

Wanneer er in meer detail gekeken wordt naar de verdeling van het aantal
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Figure 7.4: Een typisch spectrum gemeten met behulp van Ar13+ ionen en een
goud oppervlak. Duidelijk zichtbaar in figuur a is dat het fitten met een piek
niet het hele spectrum dekt: de staart van de gemeten verdeling ligt duidelijk
boven de fit. Wanneer 3 Gaussverdelingen gebruikt worden, lijkt de fit echter
zeer goed.
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elektronen, valt op dat het verkregen spectrum niet altijd symmetrisch is en
een enkele symmetrische functie zoals een Gauss distributie niet zal voldoen om
de meetpunten geheel te beschrijven. Figuur 7.4a laat dit zien. Wanneer er
echtere meerdere Gaussfuncties gebruikt worden, zoals in figuur 7.4b, is zicht-
baar dat dat een hele goede fit geeft. Verder onderzoek heeft ons geleerd dat
de intensiteit van de pieken verandert als functie van de invalshoek. De reden
hiervan is dat wanneer een ion een oppervlak nadert, er min of meer drie ver-
schillende dingen kunnen gebeuren. Het ion kan het oppervlak penetreren en
afhankelijk van de initiële energie op een zekere diepte gestopt worden. Doordat
elektronen grofweg alleen uit de bovenste laag van atomen van het oppervlak
kunnen ontsnappen, zullen de elektronen die het ion op grotere diepte uitzendt
niet meer gemeten worden. Het lijkt daarom logisch om dit proces te verbinden
aan de Gaussverdeling met de laagste elektronenopbrengst.

De tweede categorie omschrijft de zogenaamde binaire botsingen. Het ion
kan van de oppervlakte of een laag daaronder \stuiteren’, wat plaats vindt in
een relatief korte interactietijd. Hierdoor lijkt het logisch om dit proces bij de
Gaussverdeling te plaatsen met de middelste opbrengst in figuur 7.4b, daar het
ion zowel op weg naar het oppervlak als daar vandaan elektronen uitzendt die
gemeten kunnen worden.

In het derde scenario \loopt’ het ion langs of net onder het oppervlak. Uitein-
delijk kan het ion dan alsnog het oppervlak dieper penetreren of ontsnappen.
Doordat het ion wat langere tijd op of net onder het oppervlak verblijft, is er
in verhouding met de vorige 2 processen meer tijd beschikbaar om elektronen
naar het vacuüm uit te zenden die gedetecteerd kunnen worden. Om deze reden
lijkt het logisch om dit proces aan de derde Gaussverdeling te koppelen. De drie
categorieën zijn weergegeven in figuur 7.5.

Om na te gaan of deze intüıtieve banen correct zijn, zijn er simulaties in
SRIM gedaan. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen deze banen door te kijken
naar welke fractie van de ionen veel tijd in de bovenste laag van het oppervlak
spendeert, welke fractie het oppervlak penetreert en welke fractie een interactie
heeft met de bovenste laag. De simulaties laten zien dat het scenario met drie
verschillende soorten banen inderdaad de data goed representeert.

Naast metingen op schoon, puur goud zijn er ook metingen gedaan waarbij
er C60 op het oppervlakte opgedampt is. C60 heeft een zogenaamde verboden
zone, wat inhoudt dat het zich qua gedrag gedraagt als een isolator. Eerder
gedaan onderzoek heeft laten zien dat de elektronenopbrengst hoger is voor een
isolator dan voor een metaal. Het is echter nog niet bekend waarom dat zo is en
om dit verder te onderzoeken is C60 laag voor laag opgedampt. Op deze manier
kan gekeken worden naar wat er verandert in de elektronenopbrengst als functie
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van laagdikte. In hoofdstuk 5 worden de resultaten op C60 weer gegeven. Bij
C60 is het inderdaad ook zo dat de opbrengst toeneemt ten opzichte van schoon
goud. Het is zelfs zo, dat de grootste toename reeds heeft plaatsgenomen bij het
opdampen van een enkele monolaag C60. Uiteindelijk lijkt de opbrengst zo’n
35% hoger te liggen voor C60 dan voor schoon goud.

Voor de toename van de elektronenopbrengst kunnen verschillende oorzaken
zijn. Omdat C60 een verboden zone heeft, houdt dat in dat het zogenaamde pro-
ces van \resonante ionisatie’ minder kan plaatsvinden. Hier wordt een elektron
dat het ion vanuit het oppervlak heeft ingevangen weer opnieuw teruggevangen
door het oppervlak. Als dit proces geblokkeerd wordt, betekent dat automatisch
dat het concurrerende proces van Auger–verval waarbij een elektron uitgezon-
den wordt in het vacuüm waarschijnlijker wordt. Hierdoor zou men dus een
hogere elektronenopbrengst bij C60 dan bij Au verwachten.

Vlak bij de verboden zone van een enkele laag C60 zit een grote dichtheid
elektronen. Omdat deze grote dichtheid iets dichter bij het Fermi-niveau ligt
dan die van puur goud, zou het ook zo kunnen zijn dat het ion hieruit zijn
elektronen haalt. Omdat deze makkelijker in te vangen zijn, zou dit leiden tot
een hogere elektronenopbrengst.

Een andere mogelijkheid is dat de elektronen vanuit een grotere diepte kun-
nen ontsnappen uit een isolator ten opzichte van een metaal. Omdat de elektro-
nen niet in het materiaal worden ingevangen, houdt dat in dat terwijl het ion
de oppervlakte heeft gepenetreerd, de uitgezonden elektronen nog steeds naar
het vacuüm kunnen ontsnappen.

Om te bepalen welk van deze processen dominant is, is er echter meer theo-
retisch en experimenteel werk nodig. Hierbij zou het de vraag zijn of het mogelijk

(a) (b) (c)

Figure 7.5: Drie verschillende processen die kunnen plaatsvinden als een ion
een oppervlak bereikt. Deze processen, penetratie in het oppervlak, binaire
botsingen aan het oppervlak en processen waarbij het ion zich lange tijd bij het
oppervlak bevindt, zijn in meer detail beschreven in de tekst.
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is een enkele reden aan te wijzen voor de toename in elektronenemissie, of dat
het combinatie van de genoemde processen is.


