Doświadczalne obserwacje skoków z odbiciem w dyfuzji
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Zjawiska zachodzące podczas dyfuzji powierzchniowej są badane od lat. Niewątp
Niewątpliwe zasługi dla
szczegółowego poznania mechanizmó
mechanizmów dyfuzji powierzchniowej, w tym opisu ruchu pojedynczych
atomów na powierzchniach metali przejściowych, odegrały badania prowadzone w zespole prof. Gerta
Ehrlicha, R.I.P. Pozwoliły one m.in. na doświadczal
doświadczalne
ne zaobserwowanie tzw. „długich skoków” atomów,
podczas których adatom przebywa odległość większą niż do sąsiedniego miejsca adsorpcyjnego. Długie
skoki zaobserwowano
aobserwowano m.in. na powierzchni W(110) dla adatomów Pd [1], W [2-3]
[2 i irydu [4]. Symulacje
komputerowe pokazują,, że oprócz przemieszczania się atomów do sąsiednich miejsc adsorpcyjnych i
długich skoków możliwe są też inne rodzaje ruchów adatomów, w tym skoki z odbiciem polegające na
tym, że adatom
atom opuszcza dane miejsce adsorpcyjne, a następnie natychmias
natychmiastt do niego wraca [5-7].
[
Prof.
Ehrlich i wsp. zdawali sobie sprawę z możliwości występowania skoków z odbiciem w badanych
układach doświadczalnych,, jednak uważali, że stosowane przez nich metody badawcze n
nie pozwalają na
wykrycie takich skoków [8]. W roku 22006, wykorzystując metodę pomiaru i,, prawdopodobnie,
prawdopodobnie metody
opracowywania danych pomiarowych stosowane przez zespół prof. Ehrli
Ehrlicha,
cha, G. Antczak opisała długie
skoki atomów wolframu na powierzchni W(211) [[9]. Ponadto, dla tego samego układu zidentyfikowała
skoki z odbiciem [9-10]. W roku 2007
007 D. Ciesi
Ciesielski przeanalizował wyniki doświadczalne uzyskane przez
G. Antczak dla W na W(211) i nie potwierdził jednoznacznie występo
występowania długich skoków w badanym
układzie [11].
]. Prezentowana w niniejszej pracy analiza m
metod
etod opracowania wyników pomiaru
wykorzystanych do identyfikacji długich skoków dla W i Ir na W(110) [3-4] pozwala wyjaśnić,
wyjaśnić dlaczego
dla tych układów nie zaobserwowano skoków z odbiciem,, a jednocześnie sugeruje, że doświadczalne
obserwacje skoków z odbiciem
em dla układu W na W(211) wymagają zastosowania innych sposobów
analizy wyników pomiarów niż metody wykorzystane w [9-10].
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