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Nederlandse samenvatting

Wanneer ionen aan een vastestofoppervlak worden verstrooid, is de kans groot
dat ze geneutraliseerd worden door één of meerdere elektronen van het opper-
vlak in te vangen. Deze ingevangen elektronen komen in eerste instantie meestal
niet in de grondtoestand van het projectiel terecht, maar in een aangeslagen
toestand. Omdat deze elektronen zich relatief ver van de kern bevinden wordt
een dergelijk projectiel ook wel een ’hol atoom’ genoemd. Vervolgens vinden
vervalprocessen plaats waarbij fotonen of elektronen geëmitteerd kunnen wor-
den. Het blijkt dat de details van deze emissieprocessen voor een groot gedeelte
bepaald worden door de elektronische structuur van het oppervlak waaruit
de elektronen komen. Dit betekent dat een analyse van de emissieprocessen
de mogelijkheid biedt om informatie over de elektronische oppervlaktestruc-
tuur te verkrijgen. In tegenstelling tot andere methoden voor de bestudering
van oppervlaktestructuren, is het hierbij mogelijk om exclusief informatie te
verkrijgen over de buitenste, enkele laag van atomen. Door een juiste keuze
van de verstrooiingsgeometrie kan namelijk het indringen van ionen in diepere
lagen van het oppervlak worden voorkomen. Om informatie over de elektro-
nische structuur van een oppervlak te kunnen extraheren uit de metingen van
fotonen en elektronen, moet de wisselwerking tussen ion en oppervlak goed
begrepen zijn. In dit proefschrift wordt deze wisselwerking onderzocht door
de emissiepatronen van fotonen en elektronen, onstaan door de interactie van
ionen met o.a. spin-gepolariseerde oppervlakken, te meten. Vanuit atoomfy-
sische experimenten is namelijk bekend dat de elektronenspin behouden blijft
tijdens elektronenoverdracht. De verwachting is dus dat de spinpolarisatie van
de elektronen in het oppervlak wordt overgedragen op het projectiel.

Om aan te tonen dat ionenbundels gebruikt kunnen worden om bijvoor-
beeld veranderingen in de elektronische oppervlaktestructuur te meten zijn twee
spectroscopische methoden toegepast. Elektronenvangstspectroscopie (ECS)
maakt gebruik van het feit dat de elektronenspin, na neutralisatie van het
ion, via de spin-baaninteractie overgedragen wordt op het baanimpulsmoment
van het projectiel. Veranderingen van het baanimpulsmoment leiden vervol-
gens weer tot veranderingen van de polarisatie van het uitgezonden licht. In
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Auger-elektronenspectroscopie (AES) wordt gebruik gemaakt van het feit dat
de geëmitteerde Auger-elektronen, afkomstig van verschillende spintoestanden
van het projectiel, energetisch te onderscheiden zijn. Informatie over de spinpo-
larisatie kan dus worden verkregen uit de energieverdeling van de uitgezonden
elektronen.

Tijdens de ion-oppervlakinteractie, welke wordt gedomineerd door elektro-
nenoverdracht, wisselen neutralisatie- en ionisatieprocessen elkaar voortdurend
af. Bij resonante elektronenoverdracht worden de elektronen overgedragen
tussen energetisch vergelijkbare toestanden in het oppervlak en het projec-
tiel. Volgens het succesvolle klassieke ’over-de-barrière’-model, gebeurt dit zo-
dra de potentiaalbarrière tussen ion en oppervlak lager wordt dan het Fermi-
niveau van het oppervlak (hoofdstuk 2). Deze resonante processen verlopen
minstens zo snel als Auger-transities (hoofdstuk 6). Een andere mogelijkheid
is dat elektronenoverdracht plaatsvindt tussen sterker gebonden toestanden in
het oppervlak en het projectiel (hoofdstuk 4). Aangezien de spinpolarisatie
wordt gedragen door de geleidingselektronen, is het van belang om te weten
of deze twee vormen van elektronenoverdracht onderscheiden kunnen worden.
Afhankelijk van de snelheid en inschiethoek van het projectiel, en de elektroni-
sche structuur van het projectiel en het oppervlak blijkt dit inderdaad mogelijk
(hoofdstukken 4, 5 en 6).

In hoofdstuk 4 worden experimenten besproken waarbij langzame hoogge-
laden ionen verstrooid worden aan een koolstofoppervlak. Door de elektroni-
sche structuur van het projectiel te veranderen kon de interactie tussen sterkge-
bonden toestanden in projectiel en oppervlak worden bestudeerd. Het opval-
lendste resultaat was dat er naast de sterke elektronenemissie vanuit het kool-
stof, ook sterke indicaties zijn gevonden voor het wegbotsen van holle kool-
stofatomen van het oppervlak.

In hoofdstuk 5 worden spin-gepolariseerde oppervlakken onderzocht, waar-
bij juist de resonante elektronenoverdracht van belang is. Hierbij werden
beide spectroscopische methoden (AES en ECS) toegepast. Allereerst werd
een GaAs-oppervlak bestudeerd. Het oppervlak werd gepolariseerd door een
laagje cesium op te dampen en te bestralen met gepolariseerd laserlicht. De
verhouding van de intensiteiten van spectraallijnen in de Auger-spectra werd
gemeten als functie van de Cs-bedekking. De verandering was maximaal wan-
neer circulair gepolariseerd licht werd gebruikt en het oppervlak bedekt was
met ∼ 0.5 monolaag cesium. Bij deze bedekkingsgraad is de werkfunctie mini-
maal en bevinden de optisch gepompte en gepolariseerde elektronen zich aan
het oppervlak.

Daarna werd een ferromagnetisch Ni-oppervlak onderzocht. De verandering
in de Auger-spectra werd dit keer gemeten als functie van de temperatuur van
het oppervlak. Door de temperatuur te verhogen van 20 ◦C tot 430 ◦C, d.w.z.
tot voorbij het Curie-punt van Ni bij 354 ◦C, verlaagde de intensiteit van hoge-
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spintoestanden. Deze verandering kan worden toegekend aan een vermindering
van de ordening van de elektronenspins in het oppervlak.

Tenslotte werd een Ni-oppervlak spin-gepolariseerd door magnetisatie van
het oppervlak. Veranderingen in de spinpolarisatie, gëınduceerd door het
schakelen van het magneetveld, werden onderzocht met behulp van ECS. Ook
hiermee werd een goede correlatie tussen de graad van circulaire polarisatie van
de fluorescentie en de magnetisatie van het oppervlak gevonden.

In hoofdstuk 6 wordt een model gëıntroduceerd waarmee de spectrale eigen-
schappen van Auger-spectra kunnen worden beschreven. Het is gebaseerd
op een simpel ’vrij-atoommodel’ dat autoionisatie (1014 Hz) van aangeslagen
projectieltoestanden toestaat die worden bevolkt naar gelang hun statistische
gewicht. Voor een correcte beschrijving van de experimentele data blijkt het
echter essentieel dat de aangeslagen projectielen ook kunnen vervallen via reso-
nante ionisatie (1015 Hz). Hiermee kan ook het verschil tussen de Auger-spectra
van een metaal- en een halfgeleideroppervlak worden verklaard. Verder blijken
invloeden van de horizontale en verticale componenten van de projectielsnelheid
t.o.v. het oppervlak slechts een geringe invloed te hebben op de spectrale eigen-
schappen. Deze worden vooral bepaald door de snelle resonante ionisatiespro-
cessen. Daarnaast was het mogelijk om de gemeten effecten te correleren aan
de spinpolarisatie van het oppervlak. Dit werd gedemonstreerd aan de hand
van de temperatuurafhankelijke metingen aan Ni.

Deze resultaten samenvattend, kan worden gesteld dat aangetoond is dat
(hooggeladen) ionen kunnen worden gebruikt voor de bestudering van elek-
tronische oppervlaktestructuren, zoals bijvoorbeeld spin-gepolariseerde opper-
vlakken. Hierdoor is de weg vrijgemaakt voor onderzoek naar magnetische
oppervlaktestructuren.
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