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Samenvatting

In dit proefschrift wordt onderzocht hoe langzame ionen gebruikt kunnen wor-
den om oppervlakte- en 2D-magnetisme te bestuderen. Hiertoe is een nieuwe
techniek ontwikkeld, genaamd Multiple Electron Capture Spectroscopy, waarbij
gekeken wordt naar de Auger-emissie volgend op de interactie tussen langzame,
meervoudig geladen ionen en magnetische oppervlakken. Deze techniek maakt
het mogelijk magnetisme op een nanoschaal te onderzoeken. De ontwikkeling
van spin-gepolariseerde spectroscopische technieken heeft geleid tot een voort-
schrijdend begrip van magnetische processen aan oppervlakken. Door de ont-
dekking van steeds weer nieuwe verschijnselen in magnetische systemen staat
het onderzoek hiernaar sterk in de belangstelling, zowel vanuit een fundamen-
teel wetenschappelijk als vanuit een meer toegepast perspectief (bijvoorbeeld
magnetisch-geheugensystemen).

Volume magnetisme is lang bestudeerd als een driedimensionaal verschijn-
sel. Door de vooruitgang in productie en karakterisering van ultra-dunne lagen
is onderzoek naar oppervlakte- en grenslaagmagnetisme wereldwijd onderwerp
van onderzoek geworden. Interessante vragen zijn wat er gebeurt aan het op-
pervlak van magnetische materialen en of ultra-dunne lagen gebruikt kunnen
worden als prototypes voor tweedimensionale magnetische systemen en hoe de
overgang van twee- naar driedimensionaal gedrag verloopt wanneer de dikte
van de laag toeneemt. Vanwege hun gevoeligheid voor eigenschappen van op-
pervlakken op een nanometerschaal zijn technieken die gebruik maken van laag-
energetische ionenbundels bij uitstek geschikt om deze vraagstukken te beant-
woorden.

Om routinematig onderzoek te kunnen doen met een methode gebaseerd
op langzame ionenbundels is een goed begrip van de ladingsoverdracht tus-
sen het ion en het oppervlak onontbeerlijk. Meervoudig geladen ionen worden
geneutraliseerd middels quasi-resonante elektroneninvangst van het oppervlak
in aangeslagen atomaire toestanden. Dit wordt beschreven door het ’Classical
over-the-Barrier’ model [16]. Het atoom dat gevormd wordt door deze neutrali-
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satie wordt een ’hol atoom’ genoemd omdat de elektronen in hoog-aangeslagen
toestanden terechtkomen, waardoor de binnenschillen leeg blijven. Het verval
van deze exotische atomen gebeurt middels fotonen- en elektronenemissie, of
door terugval van het elektron naar het oppervlak [15–20, 34]. Wanneer het op-
pervlak spingepolariseerd is, is het te verwachten dat de waarschijnlijkheid van
invangst in de verschillende spintoestanden verandert met de spinpolarisatie
van het oppervlak. De verdeling over de spintoestanden zal dan ook zeker an-
ders zijn dan in het geval van een niet-gepolariseerd oppervlak. Om precies te
zijn, als het oppervlak spingepolariseerd is, is het waarschijnlijker dat hoge spin-
toestanden bevolkt worden, terwijl de bevolking van toestanden met een lagere
spin afneemt vergeleken met elektroneninvangst van een niet-gepolariseerd op-
pervlak. Eén van de deëxcitatiemechanismen van het projectiel is auto-ionisatie,
waarbij een elektron van een hooggelegen schil een gat in de binnenschil opvult,
terwijl een tweede elektron het vacuüm ingezonden wordt. Pieken in een auto-
ionisatiespectrum komen overeen met overgangen tussen specifieke toestanden
in het projectiel. De piek intensiteiten hangen van de oorspronkelijke verdeling
over de kwantumtoestanden af. Deze spectra kunnen middels Multiple Elec-
tron Capture Spectroscopy (MECS) gerelateerd worden aan de spinpolarisatie
van het oppervlak (hoofdstukken 5-7). Naast MECS wordt de Electron Capture
Spectroscopy (ECS) methode gebruikt. Deze methode biedt de mogelijkheid de
macroscopische magnetisatie van het doelwit te bepalen.

In hoofdstuk 4 worden Fe(110)- en Ni(110)- oppervlakken onderzocht met de
ECS-methode onder gebruikmaking van keV He+- en He2+-ionen. Deze metho-
de is gebaseerd op de relatie tussen de circulaire polarisatie van het licht uitge-
zonden door de verstrooide He-atomen en de oppervlaktemagnetisatie [1, 25–
28]. De spin van het weggevangen elektron koppelt aan het totale baanimpuls-
moment, waardoor de verdeling over de verschillende magnetische subtoestan-
den verandert. Door de verandering van de graad van circulaire polarisatie te
meten als functie van de magnetisatie van het oppervlak kan bepaald worden
of er voornamelijk meerderheids- of minderheidselektronen weggevangen wor-
den van het oppervlak. In het geval van Fe(110) is de spinpolarisatie van inge-
vangen elektronen positief (meerderheidselektronen), in het geval van Ni(110)
is deze negatief (minderheidselektronen). Helaas is een kwantitatieve bepaling
van de spinpolarisatie van de oppervlakken middels ECS nog niet mogelijk door
de complexe kinematische effecten die plaatsvinden [1, 27]. Om de overdracht
van spinpolarisatie in ion-oppervlakteverstrooiing kwantitatief te kunnen inter-
preteren, is een beter theoretisch begrip van de energie- en impulsopgeloste toe-
standsdichtheid aan het oppervlak nodig.

In hoofdstuk 5 wordt gedemonstreerd hoe de emissie van KLL Auger-elektro-
nen door geneutraliseerde, langzame, meervoudiggeladen ionen gebruikt kan
worden als een sonde om oppervlaktemagnetisme te onderzoeken [9]. Hiertoe
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zijn hyperthermische He2+- en N6+-ionen gebruikt om een Ni(110) oppervlak te
bombarderen. Om de verandering van de intensiteitsmaxima in het KLL Auger-
spectra als functie van de spinpolarisatie van het oppervlak te kunnen volgen, is
een serie temperatuurafhankelijke spectra gemeten. Bij een ferromagneet neemt
de magnetische ordening af met toenemende temperatuur, en verdwijnt geheel
boven de Curie-temperatuur. In het geval van He2+-ionen worden de elektro-
nen resonant weggevangen vanuit het Fermi-niveau in de L-schil, waarmee de
spinpolarisatie van de elektronen nabij de Fermi-kant direct toegankelijk wordt.
De verhouding tussen de intensiteiten van triplet- en singletpieken hangt sterk
af van de temperatuur, hetgeen consistent is met de hoge spinpolarisatie van
Ni(110) aan de Fermi-kant. Met N6+ is een vergelijkbaar effect waargenomen, zij
het kleiner. Deze afname wordt veroorzaakt doordat in het geval van N6+, de
L-schil bevolkt wordt door auto-ionisatielawines vanuit hoger gelegen toestan-
den. Daarnaast speelt mee dat op kleinere ion-oppervlakte afstanden invangst
van dieper gelegen elektronen uit de geleidingsband mogelijk wordt, waardoor
de polarisatiegraad vermindert. Noch voor He2+, noch voor N6+ zijn er boven
de volume-Curie temperatuur van nikkel (TC = 627 K) veranderingen waar-
genomen in de piekintensteiten in de spectra. Gebaseerd hierop, concluderen
wij dat de Curie-temperatuur van het oppervlak overeenkomt met de Curie-
temperatuur van het gehele materiaal.

Om een kwantitatief verband te kunnen leggen tussen de veranderingen in
de verhouding tussen de piekintensiteiten en de spinpolarisatie van het opper-
vlak, hebben we een atoomfysisch model ontwikkeld dat KLL Auger-emissie
vanuit dubbel-aangeslagen heliumatomen beschrijft en waarmee auto-ionisatie-
spectra konden worden gesimuleerd [10]. Dit model is gebaseerd op het COB-
model [16] en is uitgebreid met spinpolarisatie afhankelijke waarschijnlijkheden
voor invangst in He∗∗ singlet-/triplettoestanden. Door ook rekening te hou-
den met de dynamische respons van metalen [38] is een zeer goede overeen-
komst tussen model en experiment bereikt. Met behulp van dit ’free atom’-
model is het mogelijk gebleken de temperatuursafhankelijkheid van de spin-
polarisatie van het Ni(110)-oppervlak af te leiden uit de veranderingen in de
Auger-piekverhoudingen. Het bleek dat de spinpolarisatie van Ni(110) als func-
tie van temperatuur overeenstemt met de verwachtingen voor ferromagnetische
oppervlakken. [96–98].

Door de invalshoek aan He2+-ionen te variëren, is er een relatie gevonden
tussen de waargenomen polarisatie en de afstand langs het oppervlak die het
projectiel aflegt tussen de eerste en de tweede elektroninvangst. Verbazingwek-
kend genoeg verdween de waargenomen spinpolarisatie geheel voor scherende
inval, waarmee duidelijk werd dat MECS ook gebruikt kan worden om kennis te
verkrijgen over lokale magnetische eigenschappen, zoals de spin-correlatielengte.
Uit een vergelijking tussen de gemeten veranderingen in de totale intensiteit in



104 Samenvatting

de Auger-spectra en de simulaties komen mogelijke uitbreidingen voor het ’free
atom’-model naar voren, zoals bijvoorbeeld de toevoeging van auto-ionisatiever-
valsnelheden die afhankelijk zijn van de afstand tussen ion en oppervlak, en van
vangstanisotropie in verschillende L-toestanden.

In hoofdstuk 7 wordt MECS gebruikt om oppervlakken van Fe(110) en half-
metallisch Fe3O4(111) te bestuderen. Voor Fe(110) vinden we een spinpolarisatie
van 40%, overeenkomstig met eerdere metingen [7, 75, 76]. Wij vinden dan ook
geen bewijs voor een kleine, negatieve polarisatie net boven het oppervlak, zoals
voorspeld door Wu en Freeman [74]. Net als in het geval van Ni(110) gedraagt
de temperatuursafhankelijkheid zich in het geval van Fe(110) als verwacht voor
een ferromagnetisch oppervlak. Half-metallisch magnetiet, Fe3O4, is bijzonder
interessant vanwege de hoge voorspelde spinpolarisatie van -100% [107]. Door
deze hoge waarde kan magnetiet wellicht gebruikt worden als spinklep in sp-
intronica. Pas recentelijk is de voorspelde hoge spinpolarisatie experimenteel
bevestigd en zijn waarden tot -85% gemeten [5,6,108–110]. De voornaamste hor-
de bleek de kwaliteit van de lagen te zijn [111,112]. De resultaten in hoofdstuk 7
zijn bereikt met Fe3O4(111)-lagen die geproduceerd zijn door oxidatie van een
puur Fe(110) kristal. De kwaliteit van deze films is geverifieërd met een Scan-
ning Tunneling Microscope. Met behulp van de MECS-techniek hebben we een
hoge waarde van -90% gemeten. Het teken van de polarisatie is gemeten met
ECS. De afname van de spinpolarisatie van het Fe3O4(111)-oppervlak met het
toenemen van de temperatuur verloopt langzamer dan verwacht voor een fer-
romagnetisch oppervlak. Of dit gedrag veroorzaakt wordt door de bijzondere
elektronische structuur van magnetiet, de beperkte dikte van de laag of een an-
dere reden is nog een open vraag.

Uit de literatuur is bekend dat magnetietlagen die op puur Fe-kristallen ge-
groeid zijn, bij een hoge temperatuur de faseovergang naar FeO maken door de
diffusie van Fe-atomen vanuit het substraat. Deze faseovergang kon ook waar-
genomen worden met MECS doordat zij gepaard gaat met een magnetische fase-
overgang: van ferromagnetisch Fe3O4 naar paramagnetisch FeO. Uit onze resul-
taten bleek dat de begintemperatuur voor deze faseovergang rond de 650 K ligt.
Ook werd bij de FeO-laag een kleine rest spinpolarisatie waargenomen, overeen-
komstig de zeer recente metingen van Busch et al. [125].

De resultaten die in dit proefschrift gepresenteerd worden, laten zien dat
langzame, meervoudig geladen ionen gebruikt kunnen worden om te meten aan
lokale magnetische eigenschappen van oppervlakken. Het ’free atom’-model,
dat hier geïntroduceerd is om de spinpolarisatie uit KLL Auger-spectra te ex-
traheren is behoorlijk robuust gebleken, ondanks het simpele karakter van het
model. Desalniettemin zou een uitbreiding van het model, zoals de toevoeging
van een meer gedetailleerde beschrijving van de dynamica van het ladingsover-
drachtsproces (zoals afstandsafhankelijke vervalsnelheden en onregelmatighe-
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den in de elektronenverdeling) een verdergaand begrip mogelijk maken van ef-
fecten zoals de gevoeligheid van MECS voor lokale elektronencorrelaties.

Doordat de lengte waarover de interactie tussen deze ionen en het oppervlak
plaatsvindt vergelijkbaar is met typische atomaire afmetingen, kan de Multiple
Electron Capture Spectroscopy-techniek een waardevolle aanvulling vormen op
spingepolariseerde STM, waarmee ook topologische kennis verkregen kan wor-
den. Met het toetsen van MECS op veel en goed bestudeerde oppervlakken als
Ni(110) en Fe(110) hebben we laten zien dat deze nieuwe, door ons ontwikkelde
techniek toegepast kan worden om magnetische verschijnselen op vaste opper-
vlakken en ultra-dunne magnetische lagen te bestuderen.






