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Technika kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów (ARPES –Angle-Resolved Photoelectron 
Spectroscopy) umożliwia pomiary fundamentalnych wielkości fizycznych, tj. energii i pędu, opisujących stan 
fotoelektronu w przestrzeni nad powierzchnią próbki. 

Linia UARPES – kątowo-rozdzielcza spektroskopia 
fotoelektronów

Opierając się na zasadach zachowania można z tych wielkości 
odtworzyć energię i quasi-pęd, które opisywały stan elektronu za-
nim nastąpiło przejście fotoelektryczne. Jeśli dodatkowo zastoso-
wane zostaną filtry spinowe, można otrzymać kompletny zestaw 
liczb kwantowych opisujących elektron. W efekcie zostaje wyzna-
czona w sposób doświadczalny elektronowa struktura pasmowa 
ciała stałego i jego powierzchni. Poza tym uproszczonym modelem 
ARPES może dostarczać szczegółowych informacji o złożonych od-
działywaniach typu elektron–elektron i elektron–sieć w ciele stałym. 

W ostatnim czasie dzięki badaniom struktury elektronowej 
układów złożonych, przeprowadzonych z wykorzystaniem tech-
niki ARPES, dokonano wielu odkryć naukowych w dziedzinie fi-
zyki oraz nauki o materiałach. Przykładem mogą być osiągnięcia 
na polach badawczych wysokotemperaturowego nadprzewod-
nictwa, izolatorów topologicznych, grafenu i innych niskowymia-
rowych materiałów.

Technika badawcza ARPES jest powszechnie doceniania za 
swój wkład w rozwój współczesnej nauki i technologii. Dedyko-
wane linie badawcze ARPES istnieją w niemal wszystkich funkcjo-
nujących synchrotronowych centrach badawczych. W przypadku 
tych linii liczba wnioskowanych projektów badawczych wie-
lokrotnie przekracza liczbę projektów, którą te linie są w stanie 
przyjąć do realizacji. Mając na uwadze popularność tej techniki, 

również przy polskim synchrotronie SOLARIS powstała linia ba-
dawcza dla kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów. Zo-
stał jej przypisany akronim UARPES (od „Ultra-ARPES”). 

Linia UARPES została zaprojektowana we współpracy ze spe-
cjalistami z włoskiego synchrotronu Elettra, zgodnie z normami 
bezpieczeństwa, z nadmiarowymi osłonami radiologicznymi,  
w sposób maksymalnie bezpieczny dla użytkowników. Źródłem 
promieniowania dla linii jest undulator typu APPLE-II. Undulator 
ten posiada quasi-periodyczną geometrię pola magnetyczne-
go celem redukcji niepożądanych składowych harmonicznych 
w wiązce promieniowania. Dla optymalizacji wiązki promienio-
wania monochromator linii UARPES może pracować zarówno 
w geometrii normalnego padania (tryb NIM), jak i w geometrii 
ślizgowej (tryb PGM). Linia jest obsługiwana przy pomocy przyja-
znego dla użytkownika graficznego interfejsu.

Połączona z linią stacja pomiarowa składa się z kilku komór 
ultrawysokopróżniowych, przeznaczonych dla urządzeń pomia-
rowych oraz do przygotowania, przechowywania i transferowania 
próbek. Pięcioosiowy, kriogeniczny manipulator może stabilizo-
wać temperaturę próbki w szerokim zakresie oraz umożliwia pre-
cyzją orientację badanych próbek. Nowoczesny spektrometr ener-
gii elektronów VG SCIENTA DA-30L rejestruje kątowo-rozdzielcze 
widma energii fotoelektronów w sposób masywnie równoległy. 

Układ optyczny linii UARPES

Źródło EPU Szczelina wejściowa
Lustro kolimujące 

(toroidalne)

Lustro skupiające 
(cylindryczne)

Lustro skupiające 
(toroidalne)

Szczelina  
wyjściowa

Przesłona

Monochromator

NIM

PGM

Stacja badawcza

Próbka



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
i z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zainstalowane oprogramowanie pozwala trójwymiarowo wizuali-
zować strukturę pasmową. Dyfraktometr elektronów niskiej energii 
z powielaczem elektronów (MCP-LEED) daje możliwość wykonywa-
nie precyzyjnej orientacji próbki oraz badania struktury krystalogra-
ficznej powierzchni. Dołączone do stacji urządzenia do preparatyki 
powierzchni pozwalają wykonywać in situ typowe procedury, ta-
kie jak: oczyszczanie przez bombardowanie jonami, wygrzewanie 
do wysokich temperatur w próżni, przełamywanie próbek, wzrost 
warstw epitaksjalnych i reakcje chemiczne na powierzchni z fazy 
gazowej. Skład chemiczny i porządek krystalograficzny powierzch-
ni mogą być monitorowane podczas preparatyki, dzięki zainstalo-
wanemu w komorze preparacji urządzeniu LEED/AES. 

Synchrotron SOLARIS zaprasza do składania wniosków o udo-
stępnienie linii badawczej UARPES. Aplikacje będzie można prze-

syłać za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego. 
Ze względu na unikalny charakter każdego eksperymentu prosi-
my o wcześniejszy kontakt z koordynatorem linii w celu omówie-
nia planowanych badań.

Kontakt: dr Karolina Szamota-Leandersson
koordynator linii badawczej UARPES
tel. +48 519 307 968, +48 12 664 41 60
email: karolina.szamota-leandersson@uj.edu.pl

Stacja końcowa UARPES

Parametry linii UARPES

Źródło 
Eliptycznie polaryzujący undulator.  
(EPU) typu APPLE II, quasi-periodyczny 

Okres struktury magnetycznej: 120 mm

Dostępny zakres energii
Całkowity
NIM 
PGM

8–100 eV 
8 eV–30 eV
16 eV–100 eV

Polaryzacja światła
Pozioma, pionowa, kołowa, eliptyczna  

Liniowa skośna Dla polaryzacji liniowo-skośnej dolna granica energii 
wynosi 12 eV

Zdolność rozdzielcza  
w całym zakresie energii  20 000

Wielkość obszaru  
wzbudzonego na próbce

NIM 
PGM

350 µm x 60 µm
270 µm x 30 µm

Natężenie wiązki na próbce   min. 5 x 1011 fotonów/s @ 20 000 RP

Dostępne metody 
Kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów (ARPES) 
w zakresie temperatur 8–500K, dyfrakcja elektronów niskiej 
energii (MCP-LEED), spektoskopia Augera (AES)

Rozdzielczość energetyczna 
spektrometru elektronów 1,8 meV

Kątowa rozdzielczość 0,1°

Dostępne metody  
preparatyki próbek

Przełamywanie, wygrzewanie do 1800 K,  
bombardowanie jonami Ar+, reakcje chemiczne na 
powierzchni z fazy gazowej, wzrost warstw epitakcjalnych.


