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Úvod

Současný vývoj elektroniky, a to hlavně té výpočetní, je závislý na polovodičích.
Polovodičovému průmyslu již více než 60 let vládne křemík, který je základem
většiny součástek. Tento materiál je druhým nejčetnějším prvkem v zemské kůře,
což se pozitivně odráží v jeho ceně. Poměrně jednoduchá výroba velmi čistého mo-
nokrystalického křemíku, ale hlavně jeho unikátní fyzikální a chemické vlastnosti,
mezi které patří například i jeho snadná oxidace na izolant SiO2, jej předurčují
k roli nejdůležitějšího polovodiče současnosti. Celé součástky však nemohou být
postaveny pouze na křemíku. Klasické tranzistory obvykle obsahují polovodiče
typu P a N, které se nejčastěji vytváří dopováním křemíku prvky třetí resp. páté
skupiny. Nicméně klasické tranzistory jsou již díky dnešní úrovni miniaturizace na
hranici použitelnosti. Pro další vývoj výpočetní techniky je proto potřeba hledat
nové technologie.

Výzkumu rozhraní vodič-polovodič je již řadu let díky jeho technickému po-
tenciálu věnována značná pozornost. Vytváření těchto rozhraní tak, aby měly
pokud možno co nejmenší rozměry, ale přitom dobře definovanou strukturu, je
jedním z hlavních úkolů současné fyziky tenkých vrstev. Pro dosažení tohoto
cíle je zcela nezbytné detailní porozumění procesům, probíhajícím při růstu ten-
kých vrstev kovů na polovodičových substrátech. Pro vyčerpávající pochopení
vytváření těchto vrstev je nutno pochopit i procesy vypařování (neboli desorpce)
kovových adsorbátů z povrchu polovodiče. A právě v této oblasti se nachází jedna
z nedořešených otázek fyziky tenkých vrstev.

Experimentální zkoumání desorpce atomů z povrchů je nejčastěji prováděno
metodami teplotně programované desorpce (TPD) [1]. Měření zde probíhá ná-
sledovně: vzorek, který v našem případě tvoří polovodičový substrát, na nějž
jsou adsorbovány vrstvy kovu, je vystaven rovnoměrnému teplotnímu ohřevu,
a je zkoumána rychlost vypařování adsorbátu v závislosti na momentální teplotě.
Pro určení rychlosti vypařování adsorbátu se pak nejčastěji používá hmotnostní
spektrometr.

Teoretický popis těchto jevů pak lze vyjádřit Polanyi-Wignerovou rovnicí [2],
která mimo jiné zavádí parametr řádu desorpce. Tento parametr ve většině pří-
padů koreluje s tím, v kolika-atomových shlucích opouští adsorbát povrch při vy-
pařování. Pro desorpci prvního řádu tedy desorbují jednotlivé atomy, u desorpce
druhého řádu dochází k vypařování adsorbátu ve formě dvouatomových molekul
atd. K velkému překvapení vědců však metodou TPD byly naměřeny i procesy
vypařování, které odpovídaly nultému řádu desorpce. Desorpční spektrum pro
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případ nultého řádu desorpce se pak vyznačuje exponenciálním nárůstem rych-
losti desorpce, který pokračuje až do úplného vypaření adsorbátu.

Nultý řád desorpce byl například zaznamenán pro vypařování galia z povrchů
Si(100), Si(111), 6H-SiC(0001). Tento řád desorpce byl dále zaznamenán i pro In-
dium, které desorbovalo z povrchů Si(100), Si(111), SiC(0001) [2, 3]. Desorpce
nultého řádu pro galium z povrchu Si(111) byla pozorována pro vzorek s po-
čátečním pokrytím 1.5 monovrstvy a peak desorpčního spektra byl dosažen při
teplotě 750K [2]. Vypařování 2 monovrstev india z povrchu Si(111), které se
po napaření nacházely v rekonstrukci 1×1, vykazovalo taky nultý řád desorpce
a s poklesem pokrytí dokonce docházelo ke změnám rekonstrukcí na povrchu.
Desorpce probíhala v teplotním rozmězí 630 - 730K a během ní prošel adsorbát
těmito rekonstrukcemi 1×1, 4×1,

√
3×
√

3,
√

31×
√

31, 7×7.
Za účelem objasnění fenoménu nultého řádu desorpce byly vyvinuty různé

teoretické modely [4, 5]. Oba tyto modely přispěly k porozumění nultého řádu
desorpce. K popisu nultého řádu desorpce kovů z povrchu Si(111) však ani je-
den z těchto modelů není použitelný, neboť podle experimentálních dat nejsou
splněny základní předpoklady výše uvedených modelů. A tak nám zde teoretické
vysvětlení desorpce nultého řádu zatím chybí.

Jednou z možností zkoumání problematiky desorpce nultého řádu z povrchu
Si(111) je využití kinetických Monte Carlo simulací. Pokud se povede zkouma-
ný fyzikální systém dobře reprezentovat počítačovým modelem, vzniká možnost
objasnění tohoto fenoménu. Pomocí KMC simulací již bylo ve výzkumu nultého
řádu desorpce dosaženo řady pokroků [6, 7]. Byl například nasimulován systém,
který desorboval v módu nultého řádu [7]. Tyto simulace však předpokládaly
poměrně speciální podmínky, kdy se na povrchu křemíku adsorbát vyskytoval
ve dvou fázích, které respektovaly různé rekonstrukce (1×1 resp.

√
3×
√

3). Mo-
del, který bude pro účely této práce vytvořen, bude kromě geometrie povrchu
Si(111) vycházet pouze z Arrheniových rovnic [8], s tím, že pro difuzi atomů po
povrchu bude zohledněna jak vychozí tak koncová pozice atomu, aby byl model
co nejrealističtější.

Cíle práce

Tato práce se zabývá studiem podmínek, při nichž dochází k desorpci kovů z po-
vrchu Si(111) v módu nultého řádu. Tento problém bude studován pomocí ki-
netických Monte Carlo simulací. Hlavním cílem je tedy pomocí KMC modelu
zkoumat desorpční charakteristiky za různých podmínek. Dílčí cíle této práce,
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které povedou ke splnění hlavního cíle pak jsou:

1. Vytvoření modelu pro simulaci růstu a vypařování povrchů na substrátu
Si(111).

2. Optimalizace modelu za účelem urychlení výpočtů.

3. Ověření základní funkčnosti modelu a simulace růstu vrstev.

4. Zkoumání desorpčních charakteristik pomocí vytvořeného KMC modelu
a hledání podmínek, při nichž nastává nultý řád desorpce.

Přehled obsahu

Tato práce je rozdělena do pěti kapitol. První dvě kapitoly jsou určeny k se-
známení se studovanou problematikou a zbylé tři kapitoly se pak věnují modelu
vytvořenému v rámci této práce a výsledkům získaným pomocí tohoto modelu.

První kapitola pojednává obecně o površích a o procesech, které na nich na-
stávají. Cílem druhé kapitoly je seznámení s využitím počítačů ve fyzice povrchů
a popis techniky kinetic Monte Carlo (KMC).

Třetí kapitola se věnuje popisu KMC modelu, který byl vytvořen pro účely
této práce. Ve čtvrté kapitole je ověřená fyzikální korektnost KMC modelu. Pátá
kapitola je pak věnována zkoumání desorpčních spekter, získaných ze simulací
provedených KMC modelem.
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1. Atomární procesy na površích

Na povrchu dochází k interakci atomů pevné látky s okolím, obvykle reprezentova-
ným plynnou fází. Dochází zde tak k procesům, které nemají objemovou obdobu.
Některé povrchové děje jsou znázorněny na obrázku 1.1.

Obrázek 1.1: Základní atomární děje na povrchu. a - adsorpce, b - desorpce,
dále difuze, c - volná difuze, d - nukleace, mimoúrovňová difuze nahoru - e resp.
dolů - f. Převzato z [9]

1.1 Adsorpce

Atom, který se dostatečně přiblíží k povrchu, na něm může ulpět. Tomuto procesu
říkáme adsorpce a adsorbovaný atom označujeme jako adatom. Ve fyzice povrchů
obvykle předpokládáme, že krátce po adsorpci předá atom veškerou svojí energii
substrátu. Tento předpoklad bude využit i v této práci.

Adsorpci můžeme rozdělit na fyzisorpci a chemisorpci. Při fyzisorpci jsou ato-
my k povrchu vázány pouze van der Walsovými silami a vazebná energie je při-
bližně 10 - 100meV. Při chemisorpci dojde k vytvoření kovalentní nebo iontové
vazby mezi adatomem a atomy substrátu, vazebná energie se pak pohybuje oko-
lo 0.1 - 10 eV. Typ adsorpce je závislý na druhu adatomu, na chemickém složení
substrátu a dále taky na teplotě.
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1.2 Desorpce

Adatom je k povrchu vázán vazebnou energií Edes. Tato energie je rovna součtu
energií všech vazeb, které tento adatom na povrchu realizuje. Aby mohlo dojít
k opětovnému odtržení atomu od povrchu, musí překonat energetickou bariéru
Edes. Tento jev se nazývá desorpce. Četnost desorpce jednotlivých atomů můžeme
popsat Arrheniovým vztahem [10]

Rdes = ν0 exp
(
− Ea
kBT

)
(1.1)

kde ν0 je frekvenční prefaktor, kB je Boltzmannova konstanta a T je teplota.
Frekvenční prefaktor můžeme vyjádřit jako [11]

ν0 =
kBT

h
exp

(
∆S

kB

)
(1.2)

kde h je Planckova konstanta a ∆S je formální změna entropie systému při daném
procesu. Pokud může být entropie zanedbána, redukuje se tento vztah na
ν0 = kBT

h
a pro pokojovou teplotu tedy dostáváme ν0 = 6.25 · 1012 s−1 ≈ 1013 s−1.

V dalším budeme používat hodnotu ν0 = 1013 s−1.

1.3 Difuze

Adatom může na povrchu migrovat. Může dokonce docházet k přemisťování shlu-
ků atomů jako celku. Tento jev je však ve většině případů zanedbatelný a my jej
taky nebudeme uvažovat.

Difuze může probíhat v rámci jedné vrstvy, ale může také docházet k mimo-
úrovňové difuzi a to v místě atomárních schodů.

Difuzivitu atomů po povrchu můžeme charakterizovat velikostí difuzní bariéry
Ed, kterou lze v harmonické aproximaci popsat vztahem

Ed = d2Ed0 (1.3)

kde d je vzdálenost výchozí a koncové adsorpční pozice atomu v násobcích mříž-
kové konstanty systému a Ed0 je konstanta.

Pro daný přeskok vypočteme difuzní energii [10]

Ediff = Ed −
∆E

2
+

∆E2

16Ed
(1.4)

kde ∆E = Efinal
des −Einit

des je rozdíl adsorpčních energií mezi adsorpčními pozicemi
před a po přeskoku.

Četnost difuze v dané konfiguraci pak popisuje vzorec [10]

Rdiff = ν0 exp
(
−Ediff
kBT

)
(1.5)
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1.4 Řád desorpce

Desorpci jednotlivých atomů z povrchu jsme popsali rovnicí 1.1, nicméně pro účely
sledování procesu vypařování adsorbátu z celého povrchu je tento popis nedosta-
tečný.

Pro popis desorpce z povrchu je nejčastěji používána Polanyi-Wignerova rov-
nice desorpční rychlosti (dále PWR) [2].

−dθ
dt

= ν0θ
n exp

(
−Edes
kBT

)
(1.6)

kde θ je pokrytí povrchu v ML, n je řád desorpce, který závisí od toho, jakým
způsobem tento jev probíhá. Tuto rovnici lze přímo odvodit z 1.1.

Obvykle je n určeno tím, v jaké konfiguraci atomy desorbují. Pokud dochází
k desorpci jednotlivých atomů, je řád desorpce obvykle roven 1. Pokud dochází
při desorpci nejdříve k vytvoření vazby mezi dvěma atomy adsorbátu, a násled-
ně dojde k jejich odtržení od povrchu, je tento proces nejčastěji popsán PWR
s parametrem n = 2. Překvapivě však existují i desorpční procesy, u nichž je n
poločíselné nebo nulové.

Pokud je n = 0 pak mluvíme o desorpci nultého řádu neboli ZOD (zero-order
desorption). Pro tento řád desorpce z PWR vyplývá, že rychlost desorpce atomů
z povrchu je nezávislá na pokrytí.

Nultý řád desorpce byl pozorován pro celou řadu systémů [2]. Za účelem ob-
jasnění tohoto fenoménu byly vyvinuty různé teoretické modely [4, 5]. Nejčastěji
se k objasnění ZOD používá modelu [4], který předpokládá, že se adsorbát na po-
vrchu nachází ve třech různých fázích. První fáze je pevná a tvoří jí ostrůvky
adsorbátu na povrchu. Druhou fázi tvoří atomy, které se volně pohybují po sub-
strátu v místech, kde již není přítomen adsorbát. Třetí fáze je pak tvořena atomy,
které se nacházejí na ostrůvcích adsorbátu, ale nemají žádné sousedy v nejbliž-
ších pozicích na stejné úrovni, to znamená, že tvoří volnou fázi na adsorbátu.
K desorpci atomů dochází podle modelu pouze z druhé a třetí fáze a tyto dvě
fáze jsou neustále doplňovány z fáze první. Pokud je koncentrace atomů ve 2.
a 3. fázi na jednotku plochy stejná a desorpční rychlost je totožná pro obě tyto
fáze, pak dochází k desorpci nultého řádu, neboť součet atomů nacházejících se ve
druhé a třetí fázi je konstantní vzhledem k celkovému pokrytí. K nastolení těch-
to podmínek je ovšem klíčová velká difuzivita atomů, která umožňuje neustálé
doplňování druhé a třetí fáze z fáze první.

Experimentální technika zkoumající procesy desorpce z povrchů je označována
jako TPD (temperature programmed desorption). Zkoumaný vzorek, skládající
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se ze substrátu, na němž je napařen daný adsorbát, je podroben postupnému
ohřevu, a je zkoumán úbytek adsorbátu ze vzorku v závislosti na teplotě.

Nyní prozkoumáme numerické řešení PWR pro pokrytí během TPD s rych-
lostí ohřevu 1K s−1, počátečním pokrytím 1ML a Edes = 1 eV. Toto numerické
řešení bylo provedeno pro desorpci nultého, půltého, prvního a druhého řádu. Na
obrázku 1.2 resp. 1.3 je zobrazeno pokrytí resp. časový úbytek pokrytí (neboli
rychlost vypařování) v závislosti na teplotě pro uvedená numerická řešení.
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Obrázek 1.2: Závislost pokrytí na teplotě během TPD pro různé řády desorpce.
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Obrázek 1.3: Závislost změny pokrytí na teplotě během TPD pro různé řády
desorpce.

1.5 Módy růstu vrstev

Atomy dopadající na povrch po něm difundují a začínají tvořit shluky, což ve-
de k růstu tenké vrstvy. Pokud tento růst probíhá v blízkosti termodynamické
rovnováhy - to znamená, že atomy mají možnost difuzí doputovat do energeticky
nejvýhodnějších pozic - pak nastává jeden z následujících tří typů růstu tenkých
vrstev (viz také obrázek 1.4):

1. Frank-van der Merwe neboli také 2D mód. Adsorbát se na povrchu uspo-
řádává tak, že zaplňuje prioritně nejnižší vrstvy a až potom, co je téměř celá
vrstva zaplněna, dochází k růstu ve vrstvách dalších. Toto je zapříčiněno
tím, že vazba mezi atomy substrátu a atomy adsorbátu je vyšší než vazba
mezi atomy adsorbátu navzájem.

2. Volmer-Weber neboli také 3D mód růstu. Adsorbát na povrchu postupně
vytváří trojdimenzionální ostrůvky, což je zapříčiněno velkou vazbou atomů
adsorbátu mezi sebou.

3. Stranski-Krastanov neboli kombinovaný 2D-3D růst. Nejdříve dojde k ná-
růstu jedné nebo několika souvislých vrstev a následně růst pokračuje ve
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Volmer-Weberově módu. Růst adsorbátu v tomto módu je nejčastěji zapří-
činěn pnutím v adsorbátu, způsobeným rozdílnými mřížkovými konstantami
substrátu a adsorbátu.

Obrázek 1.4: Tři typy módů růstu tenkých vrstev. Převzato z [9].
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2. Simulace růstu tenkých vrstev

Význam výpočetní techniky ve fyzice stále narůstá. Počítačová fyzika se zařadila
po boku fyziky teoretické a experimentální k uznávaným fyzikálním postupům.
Ve fyzice tenkých vrstev se nejčastěji využívá těchto dvou metod počítačové fy-
ziky:

1. Ab-initio výpočty - Spočívají v hledání konfigurace atomů na povrchu
minimalizací celkové energie s využitím kvantové mechaniky.

2. metoda Monte Carlo - Široká třída algoritmů, které využívají náhodná
čísla.

2.1 Generování náhodných čísel

Generování náhodných čísel je pro deterministické počítače náročný úkol. V mi-
nulosti se například používaly různé fyzikální experimenty k generování náhod-
ných čísel, později byly využívány tabulky. V dnešní době jsou nejvyužívanější
počítačem generovaná pseudonáhodná čísla. Průkopníkem v oblasti generování
pseudonáhodných čísel byl George Marsaglia, který vymyslel celou škálu generá-
torů a taky vytvořil sérii testů nazvanou Diehard, která sloužila pro ověřování
kvality pseudonáhodných generátorů. Pro účely této práce byl využit generátor
Mersenne Twister 19937, vytvořený v roce 1998 Makoto Matsumotou a Takujim
Nishimurou [12]. Tento generátor se vyznačuje vysokým stupněm rovnoměrného
rozdělení, vysokou rychlostí generování náhodných čísel a velkou opakovací perio-
dou (> 106000). Značnou slabinu má tento generátor ve své citlivosti na inicializaci.
Pokud má číslo použité k jeho inicializaci ve svém binárním zápisu dlouhou řadu
jedniček nebo nul, pak se stává, že na začátku se produkovaná čísla nejeví jako
náhodná. K tomuto bylo přihlédnuto a pro inicializaci generátoru byly použity
čísla, která dovolují dobré fungování generátoru už od prvních vyprodukovaných
čísel. Tento generátor bez problému úspěšně projde všemi testy navrženými Mar-
sagliu. Byly již však vyvinuty i sofistikovanější soustavy testů, konkrétně TestU01
sestává z celkem 106 testů náhodnosti vygenerovaných čísel a MT19937 úspěšně
zvládne 104 z nich [13].
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2.2 Kinetic Monte Carlo

Metoda kinetic Monte Carlo (KMC) je počítačovou Monte Carlo simulací, která
simuluje časový vývoj fyzikálních systémů, a to tím, že jej podrobuje náhodným
změnám.

Postup KMC algoritmu je následující:

1. Je vytvořen seznam všech změn, které jsou pro systém v současné konfi-
guraci přípustné. Každé této změně je podle fyzikálního modelu přiřazena
četnost, s níž může tato změna nastat.

2. S ohledem na četnost změn je náhodně vybrána jedna změna ze seznamu.

3. Vybraná změna je exekuována.

4. Inkrementuje se čas v modelu.

5. Algoritmus se vrátí ke kroku 1. a celý postup je cyklicky opakován.

Ve fyzice tenkých vrstev je metoda KMC využívána k simulaci nejrůznějších
dějů na tenkých vrstvách. Změny v systému jsou zde atomární procesy, které
nastávají na simulovaném povrchu. Atomární procesy dělíme do dvou skupin:

1. Termálně aktivované procesy, zde patří například desorpce a difuze atomů
po povrchu.

2. Procesy, které nejsou termálně aktivovány. Zde řadíme adsorpci, neboť tato
není přímo závislá na teplotě systému a během experimentů je kontrolo-
vána například nastavením vypařovadla, které se nachází mimo studovaný
systém.

Následující kapitola se metodou KMC simulací zabývá podrobněji, a je zde již
popsán i KMC model, který byl vyvinutý pro účely této práce.
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3. KMC model

Vlastní model, vyvinutý pro tuto bakalářskou práci, byl napsán v jazyce C++. Jde
o programovací jazyk nízké úrovně, co znamená, že má blízko k procesorovým
příkazům. To dává prostor pro optimalizaci algoritmů a obecně jsou algoritmy
napsané v tomto jazyce rychlejší, než kdyby byly napsané v programovacím jazyce
vyšší úrovně.

Vlastní počítačový kód modelu je k dispozici na přiloženém DVD.
Dále se budeme podrobně zabývat jednotlivými částmi modelu.

3.1 Reprezentace mřížky

Tato práce se zabývá procesy na povrchu Si(111). V experimentech se obvykle po-
užívá křemíkový substrát s rekonstrukcí 7×7. Nicméně se tato rekonstrukce během
depozice mnoha kovů narušuje a systém postupně prochází různými rekonstruk-
cemi. Sledovat vývoj systému i vzhledem k různým složitým rekonstrukcím by zde
nebylo proveditelné, a proto bylo pro zjednodušení předpokládáno, že se substrát
i vznikající povrch nacházejí v rekonstrukci 1×1. V této rekonstrukci lze systém
reprezentovat trojúhelníkovou mřížkou, ve které má každý atom šest sousedních
pozic na stejné úrovni. Tuto mřížku lze jednoduše reprezentovat pomocí 2D pole
a vzniklý útvar bude kosočtverec. Tato mřížka je zobrazena na obrázku 3.1. Na-
víc můžeme pro urychlení běhu simulace použít jedno-dimenzionální pole, jehož
indexování je rovněž zobrazeno na obrázku 3.1 (v jazyce C++ jsou pole číslována
od nuly).

9

1 2 3

7654

8 10 11

15141312

0

Obrázek 3.1: reprezentace mřížky
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Reprezentace mřížky je problematická na okrajích. Kdybychom uvažovali mříž-
ku s klasickými okraji, museli bychom uvažovat tok atomů těmito okraji způsobe-
ný difuzí. Tato nepříjemnost se obvykle obchází zavedením okrajových podmínek.
Nejjednodušší je zavést cyklické okrajové podmínky. Z topologického hlediska se
tak z našeho povrchu stane torus. Pro nás je však výhodnější využití helických
okrajových podmínek. Tyto podmínky se řídí následujícími pravidly [14]

• Pokud atom projde vrchním nebo spodním okrajem, pak se objeví na druhé
straně ve stejném sloupci.

• Při přechodu pravým resp. levým okrajem dojde k znovuobjevení atomu
na protilehlém okraji o jeden řádek níže resp. výše. Tato podmínka je uzpů-
sobena naší jedno-dimenzionální reprezentaci kdy je přechod přes pravý
a levý okraj pouze přičtením nebo odečtením jedničky od současné pozice.

Tyto podmínky můžou oproti cyklickým podmínkám znamenat problém pokud je
difuze na simulovaném povrchu anizotropická. To však v našem modelu nenastává,
a proto je použití helických okrajových podmínek oprávněné.

Nyní jsme schopní reprezentovat první vrstvu adsorbátu. Další vrstvy se usa-
zují tak, že atom dopadá vždy doprostřed trojúhelníku tvořeného třemi atomy
položenými o vrstvu níže. Existují dva způsoby jak se tyto atomy mohou v dané
mřížce uspořádat. Buďto se usadí doprostřed trojúhelníků otočených nahoru nebo
do trojúhelníků otočených dolů (viz. obr 3.1). Tyto konfigurace nejsou navzájem
kompatibilní. Pokud se atom usadí v dané vrstvě do jednoho trojúhelníku, pak
se již atomy nemohou usazovat do žádného ze tří okolních trojúhelníků opačné
orientace, neboť by pak byly příliš blízko sebe. Pro zjednodušení byla vybrána
pouze jedna konfigurace usazování do dalších vrstev. To dovolí celou mřížku re-
prezentovat prakticky do libovolné výšky jediným jedno-dimenzionálním polem
celých čísel. Samozřejmě zde musíme předpokládat, že atom se může do dané
vrstvy usadit pouze pokud jsou přítomny všechny tři atomy tvořící jeho podpůr-
ný trojúhelník. Tento předpoklad nemusí obecně platit a to hlavně při teplotách
blízkých absolutní nule. Nicméně tato práce studuje systémy při pokojových teplo-
tách a vyšších, proto by tato aproximace neměla mít dopad na přesnost modelu.
Díky této jednoduché reprezentaci mřížky budou možné efektivní optimalizace
modelu.
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3.2 Atomární děje v modelu

3.2.1 Adsorpce

Četnost adsorpce byla v modelu popsána jedním parametrem RA, který udával
rychlost depozice atomů v monovrstvách za sekundu. Samotný proces adsorpce
jednoho atomu probíhal tak, že se náhodně vybrala jedna adsorpční pozice a atom
se objevil na určité výšce nad mřížkou a postupně sestupoval níž do jedné ze
tří pozic pod současnou pozicí tak dlouho, dokud neměl všechny tři podpůrné
sousedy přímo pod sebou. Tento sestup můžeme označit jako náhodnou procházku
atomu dolů, protože pravděpodobnost sestupu do všech volných nižších pozic
byla stejná. Bylo by možné aplikovat sestup do nižších pozic s přihlédnutím na
vazebnou energii okolních atomů v těchto pozicích. Tento postup by však mohl
způsobit umělé zvýšení difuzivity a shlukování atomů.

3.2.2 Desorpce a difuze

Procesy desorpce a difuze v modelu se řídí principy popsanými v kapitole 1.2
resp. 1.3. Hodnota frekvenčního prefaktoru četnostních rovnic (1.1) resp. (1.5)
byla nastavena na hodnotu ν0 = 1 · 1013 s−1, Teplota T a velikost konstanty
difuzní bariéry Ed0 byly parametry simulace. Velikost desorpční energie Edes byla
pro danou pozici vždy vypočtena jako suma všech vazeb s okolními atomy (vazba
adsorbát-substrát byla rozlišená od vazby adsorbát-adsorbát). Na obrázku 3.2.a
je znázorněn průběh vazebné energie na povrchu substrátu a jsou zde zobrazeny
difuzní a desorpční energie.

V modelu byla dovolena difuze do nejbližších sousedních pozic na stejné úrovni
(d = a) a taky do pozic druhého okolí (d =

√
2a) umístěných o úroveň výše nebo

níže (viz. obrázek 3.2.b). Difuze do druhého okolí byla uvažována proto, aby byla
v modelu započtena mimoúrovňová difuze. Každý atom tedy má celkem 12 míst,
do kterých se může difuzí dostat, z toho 6 je na stejné úrovni a po 3 jsou o úroveň
výše resp. níže.
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Obrázek 3.2: (a) Průběh vazebné energie na povrchu a velikosti difuzní a desorpční
energie pro daný atom. (b) Vzdálenosti prvního a druhého okolí atomu.

3.3 Výběr události

Bylo potřeba udržovat aktuální seznamy všech uskutečnitelných desorpčních a di-
fuzních událostí, které v momentální konfiguraci mřížky mohly nastat. Toto bylo
uskutečněno tak, že procesy se stejnou četností byly uschovány v jednom sezna-
mu a každé unikátní hodnotě četnosti odpovídal jeden seznam. To zjednodušilo
jak manipulaci s jednotlivými událostmi tak výběr události, která se má provést
v následujícím kroku.

Tyto seznamy si můžeme představit jako jedinou úsečku o délce Rtot, která se
skládá z mnoha menších úseček, kde každá odpovídá právě jedné uskutečnitelné
události a její délka odpovídá četnosti této události. Úsečka událostí je zobrazena
na obrázku 3.3. Výběr události pak probíhá náhodným ukázáním do této úsečky.
Následně je tato událost uskutečněna a je aktualizován seznam všech událostí.
Tento cyklus se opakuje po celou dobu běhu simulace.

17



Rtot

ρRtot

R1 R2 R3 R4 R5 Ri Rn... ...

Obrázek 3.3: Úsečka událostí, kde Ri probíhá množinou všech možných událostí
(všechny realizovatelné difuze, desorpce a adsorpce), ρ je náhodné číslo z intervalu
[0,1).

3.4 Zavedení časového kroku

Časový krok, který odpovídá reálnému času mezi dvěma po sobě jdoucími udá-
lostmi vypočteme podle vzorce [8]

∆t = − ln ρ

Rtot

(3.1)

kde ρ je náhodné číslo z intervalu (0,1) a Rtot je délka úsečky událostí v okamžiku
před uvažovanou událostí. Alternativním postupem pro výpočet časového kroku,
vedoucím ke statisticky totožným výsledkům, je použití vzorce ∆t = 1/Rtot. V
tomto případě přičítáme střední hodnotu časové změny mezi dvěma událostmi,
kdežto použitím vzorce 3.1 respektujeme Poissonovo rozdělení, které je použitému
četnostnímu přístupu vlastní.

3.5 Optimalizace

Byly učiněny jisté aproximace, které model dosti zjednodušily. Nicméně vzhledem
k tomu, že daný model respektuje pro difuzi jak původní tak finální pozici atomu,
jde pořád o poměrně složitý systém, a aby bylo dosaženo rozumné výpočetní
rychlosti, bylo potřeba aplikovat velké množství optimalizací.

Jak již bylo zmíněno, bylo pro reprezentaci mřížky použito jednodimenzionální
pole, což se odráží v nezanedbatelném zrychlení přístupu k informacím o mřížce.
Helické podmínky dále pomohly model urychlit rychlejším přístupem k sousedním
pozicím na okrajích mřížky oproti cyklickým okrajovým podmínkám.

Při simulaci je během každého kroku provedeno velké množství určení poloh
sousedních pozic určitého atomu. Za tímto účelem se často používá operace mo-
dulo nebo taky celočíselné dělení velikostí mřížky. Tyto dvě operace lze poměrně
jednoduše optimalizovat. Pokud je velikost použité mřížky mocninou dvojky pak
se tyto dvě operace redukují na jednoduché bitové operace. K tomu, aby mohl
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kompilátor plně rozeznat, že může modulaci a celočíselné dělení velikostí mřížky
optimalizovat výše uvedeným způsobem je potřeba uvést velikost mřížky jako
konstantu známou již během kompilace.

Na začátku simulace byly četnosti difuzí i desorpcí ze všech možných konfigu-
rací vypočteny a uloženy do tabulky, která byla případně aktualizována během
změny teploty v modelu. Tato tabulka ušetřila hodně výpočetního času, neboť
nebylo potřeba neustále vypočítávat potřebné četnosti.

Konkrétní výběr a exekuce jednoho kroku simulace byla optimalizována násle-
dujícím způsobem. Byl udržován seznam všech uskutečnitelných událostí, který
byl seřazen podle příslušných četností. To znamená, že každé četnosti z výše dis-
kutované tabulky byl přiřazen seznam těch událostí, jež mohly na mřížce v dané
konfiguraci nastat. Tyto seznamy byly uloženy v C++ kontejneru zvaném vec-
tor (jde v podstatě o dynamické pole). Tento způsob uložení byl výhodný kvůli
rychlému přístupu k prvkům. Samotný výběr události pak vypadal tak, že se
náhodným ukázáním do přímky četností určilo, která skupina četností bude exe-
kuována a následně byla vybrána konkrétní událost, k jejíž exekuci má dojít.

Po výběru události byla tato exekuována, a následně bylo potřeba aktualizovat
seznam všech událostí které mohly nastat v dalším kroku. Pro smazání neaktu-
álních událostí z tohoto seznamu bylo vhodné použít jako součást každé buňky
mřížky i souhrn indexů které ukazovaly kde je daná událost uložena v seznamu
událostí. Přímo k vymazání události došlo tak, že se našla pozice, kde byla tato
událost uložena, vymazala se a na její místo se uložila událost na poslední pozici
příslušného vectoru. A následně byly aktualizovány všechny ukazatele do tohoto
seznamu. Přesunutí posledního prvku seznamu do pozice toho mazaného je nej-
rychlejší způsob jak seznam aktualizovat pro kontejner typu vector. Alternativně
by se daly použít kontejnery jako list, set a unordered set, kde by odpadla nut-
nost přeřazování posledního prvku do pozice toho mazaného. Všechny tyto typy
kontejnerů byly ale ve výsledku pomalejší, než vector.

Po smazání všech neaktuálních událostí se přidaly ty nově vzniklé a to jed-
noduše připojením na konec seznamu pro příslušné četnosti a přidáním odkazů
do těchto seznamů do buněk, kterých se daná událost týkala (pro desorpci jde
o pozici, z níž dochází k vypaření atomu, a pro difuzi jde o výchozí a koncovou
pozici atomu).
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4. Testování modelu

V této kapitole je provedena řada testů vytvořeného modelu. Tyto testy měly za
úkol ověřit jeho funkčnost. První série testů ověřuje chování modelu během růstu
povrchu v závislosti na různých parametrech. Byl testován růst vrstev v závis-
losti na teplotě, na velikosti difuzní bariéry Ed, a také byla testována závislost
na vzájemné vazbě mezi atomy Eb. Každý z těchto testů ověřoval jednu z výše
uvedených závislostí a zbylé dva uvedené parametry byly konstantní. Pro účely
těchto testů byly ztotožněny atomy substrátu a adsorbátu (stejná velikost ener-
getické vazby adsorbát-adsorbát a substrát-adsorbát). Testy probíhaly na mřížce
128×128. Depoziční rychlost byla nastavena na hodnotu 1ML s−1 a doba depo-
zice byla 1 s, což znamená, že celkem byla nanesena vrstva odpovídající 1ML.
Při studiu procesů probíhajících na povrchu je užitečné zavést tyto parametry:
střední doba adsorpce τads a střední doba difuze τdiff . První z těchto parametrů
určuje průměrný časový odstup mezi dvěma adsorpcemi na jednu danou adsorpč-
ní pozici, a je tudíž v našem případě roven 1 s. Střední doba difuze oproti tomu
označuje průměrný čas, který uplyne mezi dvěma následnými přeskoky daného
atomu a je definována takto

τdiff = ν−10 e
Ed
kBT (4.1)

Poměr mezi těmito dvěma parametry τads/τdiff pak je jakýmsi ukazatelem toho,
jestli měl povrch při deponování atomů možnost zrelaxovat. Pokud je tento poměr
menší nebo řádově roven 1 pak se adsorbované atomy nestihnou difuzí dostat
do energeticky výhodných pozic předtím, než na ně dopadne další atom. Pokud
naopak platí, že τads � τdiff , pak atomy stihnou zrelaxovat a výsledná vrstva je
před následnými adsorpčními událostmi blíže rovnováze.

Výstupním parametrem následujících testů je průměrný počet vazeb připa-
dajících na jeden atom po provedení růstu vrstvy za daných podmínek. Celková
volná energie systému je pak lineárně závislá na tomto parametru, čím více vazeb
připadá na jeden atom tím je celková energie menší. Do výpočtu průměrného
počtu vazeb byly kvůli korektnosti započteny i atomy první vrstvy substrátu.

4.1 Růst tenkých vrstev v závislosti na teplotě

Byl testován časový vývoj systému při různých konstantních teplotách. Bylo tes-
továno teplotní rozmezí 150 - 350K za podmínek Eb = 0, 5 eV, Ed = 0, 6 eV. Jak
vidíme z obrázku 4.1, byla podmínka τads � τdiff splněna pro teploty od 260K.
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Podle průběhu τdiff můžeme předpokládat, že s rostoucí teplotou se vzniklá struk-
tura na substrátu bude víc a víc přibližovat termodynamické rovnováze. Nárůst
počtu vazeb pro vyšší teploty je nejdříve pozvolný, pro teploty vyšší od 240K
stoupá průměrný počet vazeb s teplotou podstatně rychleji. To je patrné z obráz-
ku 4.2, kde je vynesen průběh průměrného počtu vazeb připadajícího na atom.
Vzorové konfigurace vzniklých systému pro různé teploty (viz. obrázek 4.3) taky
potvrzují, že s rostoucí teplotou klesá celková energie vznikajícího systému.

Obrázek 4.1: Porovnání středních dob a τdiff v závislosti na teplotě.

Obrázek 4.2: Průměrný počet vazeb atomů po depozici 1ML v závislosti na tep-
lotě.

21



Obrázek 4.3: Výřezy povrchu vzniklého depozicí jedné monovrstvy při různých
teplotách. Zleva T = 200K, T = 280K, T = 350K. Černá barva označuje
substrát, modře jsou atomy první vrstvy adsorbátu, bíle druhá vrstva a červeně
třetí.

4.2 Růst tenkých vrstev v závislosti na velikosti

difuzní bariéry

Dále byl prozkoumán růst vrstev při různých velikostech difuzní bariéry Ed. Tes-
tované rozmezí hodnot této veličiny bylo 0,5 - 1,0 eV. Zbylé parametry měly kon-
stantní hodnotu: T = 300K, Eb = 0, 5 eV. Jak vidíme z obrázku 4.4, byla pod-
mínka τads � τdiff splněna pro Ed < 0, 7 eV. Zvyšování velikosti difuzní bariéry
vede k tlumení možnosti relaxace systému, což by se mělo projevit snižováním
průměrného počtu vazeb připadajících na jeden atom. Pro nižší hodnoty energií
difuzních bariér dochází k výraznému poklesu průměrného počtu vazeb se zvy-
šující se energií difuzní bariéry. Okolo Ed = 0.7 eV dojde ke zpomalení tohoto
poklesu. Tento jev je patrný z grafu na obrázku 4.5 a taky z reprezentativních
snímku nasimulovaného povrchu na obrázku 4.6.
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Obrázek 4.4: Porovnání středních dob τads a τdiff v závislosti na velikosti energe-
tické bariéry pro difuzi.

Obrázek 4.5: Průměrný počet vazeb atomů po depozici 1ML v závislosti na veli-
kosti energetické bariéry pro difuzi.
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Obrázek 4.6: Výřezy povrchu vzniklého depozicí jedné monovrstvy pro různé
hodnoty energetické bariéry pro difuzi. Zleva Ed = 0, 50 eV , Ed = 0, 66 eV ,
Ed = 1, 00 eV . Černá barva označuje substrát, modře jsou atomy první vrstvy
adsorbátu, světle modře druhá vrstva, růžově třetí a červeně čtvrtá.

4.3 Růst tenkých vrstev v závislosti na vazebné

energii

V tomto testu byla proměnným parametrem energie vazby mezi atomy Eb. Tes-
továno bylo rozmezí 0,2 - 1,0 eV. Pro hodnoty Eb < 0, 2 eV, již nemohl být test
proveden, protože vazba byla tak malá, že okamžitě po adsorpci atomu docházelo
k jeho desorpci. Teplota povrchu při tomto testu byla T = 300K, a velikost ener-
getické bariéry byla nastavena na hodnotu Ed = 0, 5 eV. Z těchto dvou parametrů
můžeme vypočíst τdiff ze vzorce (4.1) a dostáváme hodnotu τdiff = 2, 5 · 10−5 s.
Porovnáním této hodnoty s τads = 1 s zjišťujeme, že v tomto případě měl sys-
tém velký prostor k relaxaci mezi dvěma následujícími adsorpcemi. Průměrný
počet vazeb na atom v závislosti na velikosti vazby mezi atomy je zobrazen
na obrázku 4.7. Selský rozum napovídá, že by tato závislost měla být rostou-
cí. Ovšem první hodnota toto nesplňuje a příčinou této odchylky je fakt, že při
vazbě Eb = 0, 20 eV docházelo k desorpci atomů z nevýhodných pozic a proto
je průměrný počet vazeb tak vysoký. Dále již mají hodnoty rostoucí tendenci až
do velikosti vazby Eb = 0, 50 eV, kde se závislost stává konstantní, protože vazba
již je natolik veliká, že její další zvyšování již nepřidává atomům další možnosti
k lepšímu uspořádání. To bylo patrné i na morfologiích povrchů, které byly pro
hodnoty Eb v rozmezí 0,5 - 1,0 eV totožné. Na obrázku 4.8 jsou zobrazeny výřezy
povrchů pro různé reprezentativní hodnoty Eb.
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Obrázek 4.7: Průměrný počet vazeb atomů po depozici 1ML v závislosti na veli-
kosti vazebné energie.

Obrázek 4.8: Výřezy povrchu vzniklého depozicí jedné monovrstvy pro různé
hodnoty velikosti vazebné energie mezi atomy. Zleva Eb = 0, 20 eV , Eb = 0, 35 eV ,
Eb = 0, 50 eV . Černá barva označuje substrát, modře jsou atomy první vrstvy
adsorbátu, bíle druhá vrstva a červeně třetí.
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4.4 Pokusy o napodobení různých módů růstu vrs-

tev

Pokud probíhá růst vrstev blízko termodynamické rovnováhy, což znamená, že
je splněna podmínka τads � τdiff , pak můžeme vznikající vrstvy kategorizovat
podle módu, ve kterém rostou. Jedná se o tyto módy: 2D, kombinovaný 2D-
3D a 3D růst. Teoretický popis těchto módů lze nalézt v kapitole 1.5. V této
kapitole se budeme zabývat hledáním podmínek, při nichž probíhá růst vrstev
právě v jednom konkrétním módu. Při většině nastavení parametrů je totiž růst
vrstev popsán kombinací těchto módů. Při simulacích bylo opět použito mřížky
128×128. Depoziční rychlost byla 1ML s−1 a hledání bylo provedeno pro teplotu
350K.

4.4.1 2D růst

U tohoto módu růstu je důležité, aby adsorbát dobře smáčel substrát. Mnou na-
lezené hodnoty parametrů, které dovolovaly nejlepší 2D růst vrstev, jsou Ed =

0, 55 eV, E(a−s)
b = 0, 50 eV a E

(a−a)
b = 0, 20 eV. kde E

(a−s)
b je velikost vazby

adsorbát-substrát a E(a−a)
b je velikost vazby adsorbát-adsorbát. Na obrázku 4.9

je pak růst vrstev při těchto parametrech znázorněn.

Obrázek 4.9: Pokus o co nejlepší 2D mód růstu, jsou zobrazeny stavy po depozici
1, 2 a 3 monovrstev. Atomy jsou zobrazeny v BWR (blue-white-red) gradientu
podle jejich výšky.

4.4.2 3D růst

Při tomto módu růstu adsorbát nesmáčí substrát a spíše se snaží vázat s jinými
atomy adsorbátu. Nalezené parametry, při nichž se růst vrstev nejvíce blížil 3D
módu, jsou Ed = 0, 60 eV, E(a−s)

b = 0, 20 eV a E(a−a)
b = 0, 40 eV. Na obrázku 4.10

je růst vrstev za těchto podmínek znázorněn.
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Obrázek 4.10: Pokus o co nejlepší 3D mód růstu, jsou zobrazeny stavy po depozici
1, 2 a 3 monovrstev. Atomy jsou zobrazeny v BWR (blue-white-red) gradientu
podle jejich výšky.

4.4.3 2D-3D růst

Mód růstu 2D-3D je charakteristický tím, že první vrstva, popřípadě několik prv-
ních vrstev, roste v módu 2D. Vyšší vrstvy už pak rostou v módu 3D. Tento
kombinovaný mód nejčastěji nastává, pokud je mřížková konstanta krystalizují-
cího adsorbátu nepatrně odlišná od mřížkové konstanty substrátu. První vrstva
adsorbátu pak naroste v 2D módu, ale další vrstvy, již kvůli pnutí v krystalu,
tímto módem nerostou a dochází k 3D růstu. Nicméně mód 2D-3D může na-
stávat, i když není výše uvedená podmínka splněna. V modelu nebylo možné
realizovat povrch, kde by adsorbát a substrát měly odlišné mřížkové konstanty,
a proto bylo hledání tohoto módu dosti omezené. Nicméně se mi povedlo najít
podmínky, při nichž růst vrstev velmi dobře připomíná 2D-3D mód. Parametry,
které dovolují růst vrstvy v tomto módu jsou: Ed = 0, 60 eV, E(a−s)

b = 0, 80 eV a
E

(a−a)
b = 0, 50 eV. Na obrázku 4.10 je růst vrstev za těchto podmínek znázorněn.

Obrázek 4.11: Pokus o co nejlepší 2D-3D mód růstu, jsou zobrazeny stavy po
depozici 1, 2 a 3 monovrstev. Atomy zobrazeny v BWR (blue-white-red) gradientu
podle jejich výšky.
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4.5 Desorpce při vypnuté difuzi

Tento test, ověřující funkčnost desorpce v modelu, probíhal tak, že byla difuzní
bariéra nastavena na hodně vysokou hodnotu, což pohyb atomů úplně zastavilo.
Konstantní parametry během testu byly, ν0 = 1013 s−1, T = 273K. Variabilním
parametrem pak byla velikost vazby mezi atomy. Testované rozmezí této veliči-
ny bylo 0 - 0,2 eV. Pro jednoduchost byla energie vazby adsorbát-substrát rovna
energii vazby adsorbát-adsorbát.

Počáteční stav mřížky byl jedna (rovnoměrná) monovrstva substrátu. Po od-
paření poloviny této monovrstvy, byl vzniklý povrch zkoumán.

Při nulové vazbě byla po odpaření 0,5ML distribuce atomů na povrchu zcela
náhodná. Se zvyšováním vazebné energie rostla i soudružnost vrstvy. Až při nej-
větších energiích docházelo k desorpci pouze na okrajích jediné šestiúhelníkové
díry. Tento šestiúhelník byl navíc pravidelný, což je logické, neboť pokud by byla
jedna z jeho stran delší tak by se rychleji odpařovala a to by v vedlo k opětovnému
vyrovnání délek jednotlivých stran šestiúhelníku. Výřezy z mřížky po odpaření
poloviny monovrstvy pro různé energie vazby jsou zobrazeny na obrázku 4.12.

Obrázek 4.12: Výřezy povrchu vzniklého odpařením poloviny monovrstvy při růz-
ných hodnotách vazby mezi atomy. Zleva doprava a seshora dolů
Eb = 0, 00 eV, Eb = 0, 05 eV, Eb = 0, 10 eV, Eb = 0, 20 eV.
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V grafu na obrázku 4.13 je pak zobrazen průběh průměrného počtu vazeb mezi
atomy jedné vrstvy po odpaření poloviny ML. Vidíme, že pro nulovou vazbu je
průměrný počet vazeb velmi blízký 3, to odpovídá náhodné distribuci atomů. Pro
zvětšující se vazbu mezi atomy pak dochází k postupnému nárůstu počtu vazeb
a to tak, že se tato hodnota blíží k maximu (6 vazeb).

Obrázek 4.13: Průměrný počet vazeb atomů po odpaření poloviny vrstvy v zá-
vislosti na vazebné energii atomů.
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5. Zkoumání desorpčních spekter

pomocí KMC modelu
Nyní se dostáváme k hlavní náplni této práce. Za účelem testování vypařovacích
spekter bylo potřeba do modelu zavést postupný ohřev. To byl netriviální úkol
vzhledem k tomu, že model postupuje v čase diskrétními kroky určenými rovni-
cí (3.1). Bylo tedy potřeba ošetřit případy, kdy by mezi dvěma událostmi došlo
k příliš velké časové prodlevě, a tudíž i k velkému nefyzikálnímu ohřevu. Samotné
ohřívání bylo určeno parametrem rychlosti ohřevu, který byl pro všechny další
testy nastaven na hodnotu 1K s−1. Dále bylo potřeba zvolit teplotní krok, kte-
rý určoval, jak často dojde k přepočtu četností tepelně aktivovaných jevů. Zde
bylo potřeba volit krok dostatečně malý, aby se ohřev pořád dal považovat za
rovnoměrný, ale zároveň bylo potřeba brát ohledy na to, že přepočet všech čet-
ností je výpočetně poměrně náročný. Teplotní krok v modelu byl tedy zvolen jako
∆T = 0, 01K. V počátečním stavu se vždy model nacházel na teplotě 200K. Pro
zde studované systémy jsou relevantní teploty v rozmezí 300 - 700K.

Desorpční spektrum je závislost časové změny pokrytí povrchu adsorbátem na
teplotě. Po každém ohřevu v modelu bylo proto zaznamenáno současné pokry-
tí a taky čas, který uběhl mezi dvěma následujícími ohřevy. Po vypaření celého
adsorbátu pak byla pro všechny teploty, jimiž model prošel, vypočtena časová
změna pokrytí −dθ/dt pro danou teplotu. To bylo provedeno jednoduchou nu-
merickou derivací. Vzniklý průběh změny pokrytí byl velmi zatížený šumem, což
znemožňovalo smysluplné vyhodnocení získaných dat. K částečnému vyhlazení
šumu by mohlo dojít použitím sofistikovanějších metod numerického derivování
jako například metoda Runge-Kuta čtvrtého řádu, nicméně vyhlazení šumu by
zde nebylo dostatečné. K redukci šumu byla tedy použita Fourierova transforma-
ce. Zjištěný průběh změny pokrytí byl převeden do frekvenčního obrazu, následně
byly vynulovány hodnoty pro vysoké frekvence, a nakonec byla provedena zpětná
transformace. Fourierova transformace byla provedena využitím algoritmu FFT,
který umožňuje velmi rychlý výpočet Fourierových obrazů. Implementace FFT
do vlastního kódu byla provedena použitím knihovny kiss_fft. Rychlost algoritmu
FFT je velmi závislá na velikosti transformovaných dat. Konkrétně je zde důleži-
té, aby největší prvočíslo dělící beze zbytku velikost dat bylo co nejmenší [15]. Za
účelem zrychlení výpočtů byla data vhodně ořezaná, vynecháním nepotřebných
údajů pro nižší teploty. Na obrázku 5.1 je příklad naměřeného průběhu desorpč-
ního spektra. Je vidět, že použití FFT je důležité pro zlepšení čitelnosti získaných
dat.
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Obrázek 5.1: Vzorové desorpční spektrum pro demonstraci přínosu filtrace šumu
pomocí FFT.

5.1 Desorpční spektra pro dobře smáčející adsor-

bát

Budeme se zabývat desorpčními spektry pro podmínky, kdy byla vazba adsorbát-
substrát dvojnásobná oproti vazbě adsorbát-adsorbát. Byla zkoumána desorpční
spektra za následujících podmínek: Ed = 0, 85 eV, E(a−s)

b = 0, 20 eV a E(a−a)
b =

0, 10 eV. Parametry vazby byly v této a následující kapitole voleny tak, aby se
peaky desorpčních spekter nacházely na teplotách nad 300K. Simulace probíhaly
na mřížkách o velikosti 256×256, 512×512 a 1024×1024. Na začátku simulace
byla mřížka pokryta jednou souvislou monovrstvou napařeného materiálu, která
během simulace celá desorbovala. Pro každou mřížku proběhly tři výpočty, které
se navzájem lišily jen násadou generátoru náhodných čísel. Získaná spektra jsou
zobrazena ve grafech na obrázku 5.2. Z grafů je patrné, že pro menší mřížky jsou
získané výsledky poměrně nekonzistentní a jednotlivá spektra se dost liší, to je
zapříčiněno, že na menších mřížkách se během simulace nachází pouze velmi ome-
zený počet ostrůvků. Se zvětšující se mřížkou se i výsledky stávají konzistentnější
a pro největší z nich už jsou desorpční spektra téměř totožná. Podle získaných dat
lze zde říci, že se jedná jednoznačně o desorpci prvního řádu. Obzvláště data pro
mřížky 1024×1024 velmi dobře reprezentují tento řád desorpce. Pro data z mřížky
256×256 je náběh vypařování postupnější a začíná dříve, v koncové fázi vypařo-
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vání dojde k rychlému ukončení desorpce a není vidět charakteristický pozvolný
doběh jako je tomu u grafu pro největší mřížku. Tyto odchylky jsou zapříčiněny
opět tím, že je mřížka nedostatečně velká na to, aby se do ní vešel reprezen-
tativní výřez povrchu. Obecně je potřeba, aby charakteristický rozměr útvarů
vznikajících během vypařování byl řádově menší než velikost mřížky, pokud není
toto splněno, tak je výsledné desorpční spektrum nevyhovující. Na obrázku 5.3
je srovnání všech testovaných mřížek po vypaření 93,75% adsorbátu. Vidíme, že
pro nejmenší mřížku je počet ostrůvků na povrchu v řádu jednotek, což je další
náznak toho, že je tato mřížka pro dané parametry simulace nedostatečná.
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Obrázek 5.2: Desorpční spektra pro testované mřížky.
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Obrázek 5.3: Povrch po odpaření 93,75% adsorbátu. Zleva doprava mřížka
256×256, 512×512 a 1024×1024.

5.2 Desorpční spektra pro případ stejných vazeb

V této části byla zkoumána desorpční spektra pro případ rovnosti vazeb, kon-
krétní parametry tedy jsou: Ed = 1, 10 eV, E(a−s)

b = 0, 20 eV a E(a−a)
b = 0, 20 eV.

Všechny další podmínky byly stejné jako v případě předcházejícího testu. Opět
byly provedeny simulace pro tři různé mřížky a pro každou z nich byly provede-
ny tři nezávislé testy. Desorpční spektra jsou zobrazena na obrázku 5.4. Z grafů
je zřejmé, že za těchto podmínek je vhodná k posouzení spekter pouze mřížka
1024×1024, protože útvary vznikající na mřížce během vypařování byly natolik
velké, že menší mřížky nezvládly obsáhnout dostatečnou statistiku těchto útvarů.
To lze ověřit i z obrázku 5.5, kde jsou zobrazeny morfologie povrchu po odpa-
ření 93,75% adsorbátu. Dále je z grafu taky patrné, že se peaky spekter pro
větší mřížky posouvají k větším teplotám. Tento posun zde není nijak markantní
nicméně pokud zvětšíme difuzivitu na povrchu a dáme tak atomům větší volnost
pro přeuspořádání, potom dojde k dosti značným posuvům. Byly provedeny testy
pro různé mřížky při stejných parametrech jako výše a pouze difuzní bariéra Ed
byla změněna na hodnotu 0,80 eV. Získaná spektra jsou vynesena do grafu na
obrázku 5.6. Vidíme, že zde opravdu dochází k značným posuvům, a navíc jsou
desorpční spektra velmi podobná spektrům nultého řádu. Nicméně pohledem na
to, jak docházelo k vypařování, vidíme, že veškeré vypařování probíhalo z jedné
šestiúhelníkové díry, která se postupně zvětšovala. Toto bylo narušeno pro mřížku
2048×2048, kde se objevily v dané simulaci tyto díry dvě. nicméně ani to nestačí
pro to, aby se výsledky daly považovat za korektní a za daných podmínek by
proto bylo potřeba použít ještě větších mřížek. To by, ale už nebylo výpočetně
únosné (výpočet zobrazeného spektra pro mřížku 2048×2048 trval necelých 5 ho-
din). Nutnost opatrnosti při volbě mřížky pro výpočet za daných parametrů se
tedy i v této části potvrdila.
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Obrázek 5.4: Desorpční spektra pro testované mřížky.
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Obrázek 5.5: Povrch po odpaření 93,75% adsorbátu. Zleva doprava mřížka
256×256, 512×512 a 1024×1024.

Obrázek 5.6: Desorpční spektra pro testované mřížky za velmi vysoké difuzivity
na povrchu.

5.3 Ověření průběhu nalezených desorpčních spek-

ter

K teoretickému popisu jednoduchých vypařovacích spekter se používá Polanyi-
Wignerova rovnice 1.6. Jako první ověříme, zda-li se řešení této rovnice shodu-
je s desorpčním spektrem naměřeným naším modelem pro případ nulové vazby
adsorbát-adsorbát. Ostatní parametry simulace byly: mřížka 256×256, rovnoměr-

36



né počáteční pokrytí 1ML, nulová difuzivita dosažená pomocí velmi vysoké difuz-
ní bariéry (v tomto triviálním případě nemá difuzivita žádný vliv na výsledky),
E

(a−s)
b = 0, 5 eV. Vzhledem k tomu, že vazba adsorbát-adsorbát je nulová a každý

adatom je vázán ke třem atomům substrátu, je zde desorpční energie konstantní
a její hodnota je Edes = 1, 5 eV. Na obrázku 5.8 je zobrazen graf desorpčních
spekter pro data z modelu a pro numerické řešení PWR pro první řád desorpce
a Edes = 1, 5 eV. Vidíme, že zde docházíme k velmi dobré shodě modelu s teore-
tickým popisem desorpce.
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Obrázek 5.7: Srovnání nasimulovaného desorpčního spektra s numerickým řeše-
ním PWR, pro případ nulové vazby adsorbát-adsorbát. Rozdíly dat z modelu a
numerického řešení jsou těžce rozeznatelné, a proto je graf doplněn o desetináso-
bek absolutní hodnoty rozdílu mezi porovnávanými průběhy desorpčního spektra.

Dále podrobíme důkladné analýze desorpční spektrum získané při testu pro
velmi dobře smáčející adsorbát na mřížce 1024×1024 (viz. kapitola 5.1 a obr. 5.2).

K porovnání s daty z modelu použijeme PWR pro první řád desorpce. Nu-
merickým řešením PWR a nastavením Edes tak, aby se peak desorpčního spektra
shodoval s peakem zjištěným z modelu, docházíme k výsledkům, které se nepříliš
shodují s naměřeným spektrem (viz. obr. 5.8). Rozpor mezi teoretickým průbě-
hem, a tím namodelovaným je v ostrosti peaku. V modelu dochází k vypaření
adsorbátu na přibližně 3× menším teplotním rozmezí než jaké předpovídá PWR.
Neshoda je zapříčiněna tím, že jsme zde neuvažovali závislost Edes na pokrytí. Je
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jasné, že pro pokrytí blízké 1 budou atomy lépe vázány, a proto bude Edes vysoká.
Postupným vypařováním jsou desorbující atomy vázány méně, což se projeví ve
velikosti desorpční energie.
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Obrázek 5.8: Srovnání nasimulovaného desorpčního spektra s numerickým řeše-
ním PWR.

Pokud uvažujeme desorpční energii ve tvaru Edes(θ) = E
(0)
des + kθ, kde k je

konstanta úměrnosti, lze dojít řešením PWR k lepší shodě s modelem. Navolení
konstant E(0)

des a k bylo provedeno tak, aby se co nejlépe shodovaly polohy pea-
ků teoretického a nasimulovaného systému. Použitím kvadratické opravy místo
lineární se pak lze ještě lépe přiblížit k nasimulovanému spektru. Na obrázku 5.9
je srovnání modelu a numerických řešení PWR s nekonstantní Edes. Vidíme, že
i tyto přiblížení se od naměřeného spektra odchylují, což je známkou toho, že
skutečná závislost Edes(θ) bude mít ještě jiný průběh.
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Obrázek 5.9: Srovnání nasimulovaného desorpčního spektra s numerickým řeše-
ním PWR pro desorpční energii s lineární respektive kvadratickou závislostí na
pokrytí.

Určení průběhu Edes(θ) přímo z modelu je obtížné, neboť atomy desorbují
z různých konfigurací. Nabízí se použití průměrné desorpční energie. Dále můžeme
průměrovat přes atomy, které skutečně desorbovaly nebo přes všechny atomy
nacházející se na povrchu. Podle předpokladů PWR by se měla počítat desorpční
energie všech atomů přítomných na povrchu, to ovšem není zcela korektní, a jak
uvidíme dále, ani nevede ke shodě s průběhy Edes(θ), které jsme použili při fitování
naměřeného desorpčního spektra.

Na obrázku 5.10 je srovnání závislostí Edes(θ) použitých k fitování desorpčního
spektra s průběhem desorpční energie zjištěné z modelu. Na obrázku jsou uvedeny
závislosti Edes(θ) z modelu pro desorbované atomy i pro všechny přítomné atomy.
Vidíme, že hodnoty průměrné desorpční energie všech atomů jsou vyšší, než Edes
skutečně desorbovaných atomů při stejném pokrytí. Tento rozdíl je logický, neboť
je jasné, že je upřednostňována desorpce slaběji vázaných atomů.

Co se týče shody Edes(θ) použitých při fitování, tak vidíme, že nejlepší shodu
dostaneme, pokud za efektivní hodnotu desorpční energie použijeme aritmetický
průměr obou výše zmíněných závislostí získaných z modelu.
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Obrázek 5.10: Srovnání průběhu Edes(θ) naměřeného KMC modelem se závislost-
mi použitými k fitování nasimulovaného desorpčního spektra.

Vidíme tedy, že v našem případě k přesnému popisu desorpce nestačí řešit
jednoduchou PWR, ale bylo by potřeba řešit celou soustavu rovnic

−dθi
dt

= ν0θ
n
i exp

(
−Edes(i)

kBT

)
i = 0, 1, ..., 6 (5.1)

kde θi jsou dílčí pokrytí atomy, které mají zaplňených i nejbližších sousedních
pozic. Pro tato pokrytí navíc platí vazebná podmínka

θtot =
6∑
i=0

θi (5.2)

kde θtot je celkové pokrytí povrchu.
Řešení této soustavy je však nemožné, protože nemůžeme teoreticky před-

povědět průběh jednotlivých dílčích pokrytí. Spokojíme se tedy s numerickými
řešeními jednoduché PWR s proměnnou desorpční energií.

5.4 Dílčí desorpční spektra

Doposud jsme se zabývali desorpčními spektry jako celkem a nerozlišovali jsme,
z jaké konfigurace atomy desorbovaly. Konfigurace desorbujících atomů je určena
počtem zaplněných nejbližších sousedních (NN - nearest neighbor) pozic.
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V rámci námi zkoumaných podmínek tedy existuje celkem 7 rozlišitelných
konfigurací, z nichž může docházet k desorpci (desorbující atom má 0 - 6 obsa-
zených NN pozic na stejné úrovni). Můžeme tedy zkoumat desorpční spektra
s ohledem na to, z jaké konfigurace atomy desorbovaly.

5.4.1 Nulová vazba adsorbát-adsorbát

Na obrázku 5.11 je zobrazeno desorpční spektrum pro případ nulové vazby adsorbát-
adsorbát, jakož i dílčí vypařovací spektra různých konfigurací. V tomto případě je
desorpční energie všech konfigurací stejná. Dílčí spektra pak ukazují to, že nejdří-
ve docházelo k vypařování atomů s více zaplněnými NN pozicemi a postupně,
jak se zmenšovalo pokrytí, tak docházelo k vypařování volnějších atomů. Celko-
vé desorpční spektrum má pak jediný peak a je velmi dobře teoreticky popsáno
PWR pro desorpci prvního řádu (viz. obr. 5.8 z předchozí části).

Obrázek 5.11: Desorpční spektrum pro případ nulové vazby adsorbát-adsorbát
včetně dílčích spekter jednotlivých konfigurací.

5.4.2 Kladná vazba adsorbát-adsorbát

Dále bude zkoumáno desorpční spektrum pro následující podmínky: Ed = 1, 38 eV,
E

(a−a)
b = 0, 06 eV, E(a−s)

b = 0, 5 eV, 1ML adsorbátu, mřížka 256×256. Na obráz-
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ku 5.12 je zobrazeno modelem vypočtené desorpční spektrum včetně jednotlivých
dílčích spekter. Vidíme, že zde probíhá zároveň desorpce z různých konfigurací.
Výrazný peak je vidět pouze pro dílčí spektra atomů, které měly obsazené 0, 1
nebo 2 sousední pozice ve stejné vrstvě. Tyto tři peaky se navíc nacházejí ví-
ce méně na stejné pozici. Nejvýraznější je peak pro atomy, které neměly během
desorpce žádné nejbližší sousedy.

Obrázek 5.12: Desorpční spektrum pro případ kladné vazby adsorbát-adsorbát
včetně dílčích spekter jednotlivých konfigurací.

Obecně měla desorpční spektra pro případ kladné vazby adsorbát-adsorbát
podobný průběh i pro jiné podmínky. K celkovému spektru tedy přispívalo hlavně
několik dílčích desorpčních spekter, to o jaké konkrétní dílčí spektra šlo, závise-
lo od parametrů simulace. Zbylá dílčí spektra byla potlačena. Peaky výrazných
dílčích spekter byly lokalizovány zhruba na stejné teplotě.

5.4.3 Záporná vazba adsorbát-adsorbát

Nakonec se zde budeme věnovat desorpčnímu spektru vzniklému v případě zá-
porné vazby adsorbát-adsorbát. To znamená, že se atomy adsorbátu navzájem
odpuzují. Konkrétní parametry simulace, jejíž výsledky budeme zkoumat, by-
ly: Ed = 1, 3 eV, E(a−a)

b = −0, 1 eV, E(a−s)
b = 0, 5 eV, 1ML adsorbátu, mříž-

ka 256×256. Na obrázku 5.13 je zobrazeno naměřené desorpční spektrum spolu
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s dílčími spektry. Vidíme, že toto spektrum již nemá pouze jeden peak, ale jeho
průběh je složitější, což je způsobeno tím, že jednotlivá dílčí spektra přispívala na
různých teplotách. V tomto případě je již teoretický popis spektra pomocí PWR
zcela nemožný.

Obrázek 5.13: Desorpční spektrum pro případ záporné vazby adsorbát-adsorbát
včetně dílčích spekter jednotlivých konfigurací.

5.5 Hledání podmínek pro nultý řád desorpce

V této kapitole se budeme snažit o nalezení podmínek, které umožňují desorpci
nultého řádu. Hledání vhodných parametrů pro tento řád desorpce probíhalo ná-
sledovně. Počáteční pokrytí adsorbátem bylo stejně jako v předchozích simulacích
rovno jedné souvislé monovrstvě. Byly postupně prohledávány různé parametry
E

(a−a)
b (prohledané rozmezí 0,2 eV - 0,6 eV, s krokem 0,1 eV) a E(a−s)

b (prohledané
rozmezí 0,0 eV - 0,1 eV, s krokem 0,01 eV) a difuzní bariéra byla zvolena tak, aby
byla simulace výpočetně únosná a zároveň, aby se atomy co nejlépe pohybovaly.
Během simulace byl systém ohříván rychlostí 1Ks−1. Tyto simulace byly provede-
ny na mřížce 256×256. Ověřování toho, jestli se za daných parametrů desorpční
spektrum chová podobně jako desorpční spektra nultého řádu, bylo prováděno vi-
zuální kontrolou naměřených desorpčních spekter. Charakteristickými rysy, které
prozrazují podobnost s nultým řádem, jsou: zhruba exponenciální náběh spektra
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a dále také velmi rychlé utlumení desorpce po dosažení maximální desorpční rych-
losti. Pokoušel jsem se o zavedení automatické kategorizace desorpčních spekter.
Tato automatizace by umožnila detailnější prohledání parametrů simulací. Nicmé-
ně výsledky pokusů o automatické ohodnocení desorpčního spektra nebyly příliš
spolehlivé.

Parametry vazby E(a−a)
b a E(a−s)

b , pro které docházelo k vypařování, jež bylo
nejvíce podobné nultému řádu desorpce, jsou: E(a−a)

b = 0, 05 eV, E(a−s)
b = 0, 5 eV.

Pro tyto parametry byly následně provedeny další simulace při menších hodnotách
pro difuzní bariéru. Na obrázku 5.14 jsou zobrazena desorpční spektra pro výše
uvedené parametry vazby a pro tři různé hodnoty difuzní bariéry. Vidíme, že se
snižováním velikosti difuzní bariéry dochází k zvyšování polohy peaku a obecně
se dále přibližujeme spektru podobnému spektru nultého řádu. Další snížování
difuzní bariéry by nejpravděpodobněji vedlo k ještě lepším výsledkům, nicméně
při těchto parametrech by už chod modelu byl příliš pomalý a výpočty by trvaly
neúnosně dlouho.

Dále se tedy budeme zabývat analýzou spektra naměřeného pro difuzní bariéru
Ed = 1, 1 eV. Na obrázku 5.15 jsou pro tyto parametry zobrazeny morfologie
během desorpce.
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Obrázek 5.14: Desorpční spektra, která nejlépe odpovídala nultému řádu desorp-
ce.
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(a) simulace, θ = 0.75ML (b) simulace, θ = 0.5ML

(c) simulace, θ = 0.25ML (d) STM, Tl / Si(111)

Obrázek 5.15: (a)-(c) Morfologie povrchu při pokrytí 0,75ML, 0,5ML a 0,25ML,
pro simulaci, která poskytla u desorpčního spektra nejlepší shodu se spektrem
nultého řádu. (d) STM měření povrchu thalia na substrátu Si(111). Vzorek byl
připraven napařením 1ML thalia, které bylo následně částečně odpařeno.

Desorpční spektrum, které nejlépe odpovídalo desorpci nultého řádu se nyní
pokusíme nafitovat podle PWR viz obrázek 5.16. Uvedené fity byly provedeny
postupným nastavováním parametrů a porovnáváním s modelem. Automatické
fitování nebylo provedeno vzhledem k tomu, že fitujeme numericky řešenou dife-
renciální rovnicí a implementace by zde byla náročná. Fit pro nultý řád desorpce
a konstantní hodnotu Edes opět nevyhovuje, protože v tomto případě je maximum
desorpční rychlosti podstatně níže než naměřené maximum. Musíme tedy opět
použít opravu podle pokrytí. Nejlepší shody bylo dosaženo pro kvadratickou opra-
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vu (Edes = A+ Bθ2). Nejlepší shodu dostáváme pro Edes = 1.66 + 0.12θ2. Tento
fit se shoduje s naměřeným desorpčním spektrem velmi dobře hlavně v části před
dosažením maxima desorpce. Samotný peak a následný sestup křivky desorpčního
spektra se už tak dobře neshodují.

Dále byl proveden fit pro půltý řád desorpce (HOD - half order desorption).
Zde bylo dosaženo nejlepší shody s naměřenými daty využitím lineární opravy
pro desorpční energii. Tato závislost zde měla tvar Edes = 1.59 + 0.18θ. Použitý
fit oproti nejlepšímu fitu ZOD vykazuje velmi dobrou shodu pro samotný peak
desorpčního spektra a jeho blízké okolí. Koncový doběh je opět oproti modelu
useknut, avšak je i zde shoda lepší, než v případě ZOD. Numerické řešení PWR
použité k fitování půltého řádu desorpce vykazuje horší shodu s naměřenými daty,
než numerické řešení pro ZOD pouze pro náběh desorpčního spektra, nicméně
i zde je shoda velmi dobrá.

Nakonec byla nasimulovaná závislost fitována desorpčním spektrem prvního
řádu (FOD - first order desorption). Nejlepší shody bylo opět dosaženo pro případ
desorpční energie závislé lineárně na pokrytí. Přesný tvar této závislosti je Edes =

1.53 + 0.25θ. Nejlepší shoda tohoto řešení s nasimulovaným spektrem se nachází
v okolí peaku. Náběh desorpčního spektra toto řešení nevystihuje tak dobře jako
řešení pro půltý a nultý řád desorpce. Doběh desorpčního spektra je narozdíl od
výsledku simulace pozvolnější.
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Obrázek 5.16: Srovnání naměřeného desorpčního spektra s použitými fity nume-
rických řešení (NŘ) pro nultý, půltý a první řád desorpce.
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Nejlepší shodu pro náběh nasimulovaného spektra dostáváme pro uvedené ře-
šení nultého řádu desorpce. Okolí peaku a doběh desorpčního spektra zase lépe
charakterizují numerická řešení pro půltý a první řád desorpce. Srovnáním prů-
běhu desorpčních energií s průběhem průměrné desorpční energie v modelu (viz
obrázek 5.17) vidíme, že zde nejlépe souhlasí závislost pro první řád. Korektnost
použití přístupu s porovnáváním průměrných desorpčních energií je však disku-
tabilní viz. kapitola 5.3.
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data z modelu

Edes celkové

Edes desorbované

Edes pr m r

numerická e ení

N ZOD Edes = 1.66 + 0.12 q
2

N HOD Edes = 1.59 + 0.18 q

N FOD Edes = 1.53 + 0.25 q

Obrázek 5.17: Srovnání průběhu Edes(θ) naměřeného KMC modelem se závislost-
mi použitými k fitování nasimulovaného desorpčního spektra.

Desorpce nultého řádu byla pro substrát Si(111) pozorována při vypařování
galia [2]. Peak desorpce byl zde naměřen pro teplotu 475 ◦C. Pokusíme se tedy o co
nejlepší přiblížení nultému řádu desorpce okolo této teploty. Nalezené parametry,
které nejlépe vyhovovaly požadavkům jsou E

(a−a)
b = 0, 06 eV, E(a−s)

b = 0, 62 eV,
Ed = 1, 5 eV. Desorpční spektrum získané pomocí KMC modelu a fity PWR pro
nultý, půltý a první řád desorpce jsou zobrazeny na obrázku 5.18. Určit, který
z fitů nejlépe popisuje naměřené spektrum je obtížné kvůli tomu že při fitování
bylo opět potřeba uvažovat opravy pro průběh desorpční energie. Celkově ze
zobrazených fitů však nasimulovanému spektru nelépe vyhovuje fit pro první řád.
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data z modelu

N ZOD Edes = 1.31 + 0.05 q
2

N HOD Edes = 1.26 + 0.11 q

N FOD Edes = 1.22 + 0.16 q
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Obrázek 5.18: Srovnání naměřeného desorpčního spektra s použitými fity nume-
rických řešení (NŘ) pro nultý, půltý a první řád desorpce a s fitem PWR, které
nejlépe souhlasilo s experimentálními daty pro vypařování galia z Si(111) v [2].

Nalezená spektra, která se nejvíce blížila desorpci nultého řádu, bohužel nejdou
popsat přesně tímto řádem desorpce a spíše odpovídala desorpci někde mezi půl-
tým a prvním řádem. Takováto desorpce je obvykle spojována s případy, kdy je
hlavním faktorem určujícím rychlost desorpce délka hran ostrůvků adsorbátu. To
znamená, že buďto dochází k desorpci přímo z těchto hran, nebo délka hran urču-
je koncentraci plynné fáze adsorbátu mimo ostrůvky a v tomto případě desorbují
hlavně atomy z této plynné fáze. Pro případ, kdy se spektrum nejvíce blížilo nul-
tému řádu desorpce, došlo k desorpci zhruba třetiny atomů z této plynné fáze.
Přítomnost plynné fáze je zřetelná i z morfologií povrchu zobrazených na obráz-
ku 5.15. Vzhledem k tomu, že byla vazba adsorbát-adsorbát 10× menší než vazba
adsorbát-substrát, docházelo i k desorpci atomů, které se nacházely uprostřed
ostrůvků, nicméně tato desorpce byla oproti vypařování z hran a z plynné fáze
zanedbatelná.

Ukázali jsme tedy, že pomocí zkoumaného modelu nelze pro vypařování jedné
souvislé monovrstvy adsorbátu dosáhnout desorpce nultého řádu. Hlavní příčinou
je nejpravděpodobněji způsob výpočtu vazebné energie pro atom v dané konfi-
guraci. Atomy se vázaly se všemi nejbližšími sousedními atomy a energie vazby
byla vypočtena jako součet jednotlivých vazeb. Tento postup výpočtu má samo-
zřejmě daleko od toho jak se vážou atomy ve fyzikálních systémech, nicméně je
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pro svou jednoduchost hojně využíván v KMC výpočtech. Realističtější způsob
výpočtu energie vazby by zahrnoval využití ab-initio výpočtů, které jsou samy o
sobě velmi složité, a navíc by došlo k výraznému zpomalení vyvinutého modelu,
neboť by bylo potřeba rozlišovat jednotlivé konfigurace rozložení sousedních ato-
mů. Stejně tak adsorpční pozice atomů, jež v modelu sledovaly rekonstrukci 1×1,
nesouhlasí zcela s realitou. Systémy, u nichž byla pozorována desorpce nultého
řádu, se během vypařování nacházely v různých složitých rekonstrukcích.

Pomocí KMC modelů již bylo dosaženo úspěchů v popisu nultého řádu desorp-
ce [6, 7]. Oba tyto modely vycházely taky přímo z arrheniových rovnic. Model [6]
však pro výpočet difuzní energie oproti našemu uvažoval pouze výchozí pozici
atomu. Kdežto v našem modelu byla do výpočtu velikosti difuzních energií za-
počtena i finální pozice atomu. Tento rozdíl měl nemalý vliv na difuzi atomů, což
se nejpravděpodobněji projevilo i na možnostech simulace nultého řádu desorpce.
Navíc tento model zkoumal desorpci pro teploty okolo 100K, kdežto my jsme se
zaměřovali na vyšší teploty. Pomocí modelu [7] bylo taky dosaženo desorpčních
spekter nultého řádu. Tento model byl oproti našemu složitější a zohledňoval to,
že se adsorbát může na povrchu nacházet v různých rekonstrukcích (konkrétně
dovoloval rekonstrukce 1×1 a

√
3×
√

3).

49



Závěr

Cílem práce bylo vytvoření kinetického Monte Carlo modelu schopného simulovat
růst a desorpci tenkých vrstev z povrchu orientace (111). Pomocí tohoto modelu
měla být studována desorpce pro různé vstupní parametry modelu, s důrazem na
snahu hledání podmínek, při nichž dochází k desorpci nultého řádu.

KMC model byl vytvořen v jazyce C++. Tento jazyk dovoluje využití nej-
různějších optimalizací díky tomu, že má blízko strojovému kódu. Pro správnou
funkci modelu bylo potřeba zajistit efektivní reprezentaci atomární mřížky, čehož
bylo dosaženo pomocí jednodimenzionálního pole, které reprezentovalo 2D povrch
orientace (111). Použitím helických hraničních podmínek místo podmínek cyklic-
kých byl umožněn rychlejší výpočet sousedních pozic, což přispělo ke zrychlení
modelu. Nejsložitější částí modelu byla správná reprezentace atomárních procesů,
které mohly na mřížce o dané konfiguraci nastávat. Všechny atomární procesy,
které mohly nastat, byly roztříděny do seznamů podle jejich typu a byly svázá-
ny s místy, kterých se týkaly. Aktualizace těchto seznamů byla prováděna vždy
pouze v oblasti, která byla pozměněna vybraným atomárním procesem, který byl
exekuován v předchozím kroku. Takto nebyl zbytečně přepočítáván celý seznam
atomárních procesů, což výrazně zrychlilo běh modelu. Optimalizaci celého mo-
delu bylo věnováno hodně námahy, a díky tomu byl model navzdory své složitosti
schopný rychlých výpočtů.

Byla ověřena základní funkčnost modelu simulováním růstu tenkých vrstev pro
různé vstupní parametry modelu (velikost difuzní bariéry, velikost vazby, teplota).
Výsledky souhlasily s očekáváním. Povedlo se najít podmínky, které dovolovaly
růst tenkých vrstev pro všechny rovnovážné módy růstu (2D, 3D a kombinovaný
2D-3D růst).

Pro účely zkoumání desorpce pomocí vyvinutého modelu byl implemento-
ván mechanizmus postupného ohřevu. Zkoumání desorpčních spekter probíhalo
tak, že se model inicializoval na pokrytí adsorbátem rovném jedné monovrstvě
a za konstantního ohřívání byl sledován vývoj tohoto systému. Desorpční spektra
získaná pomocí modelu byla podrobena důkladné analýze a byla srovnána s te-
oretickým popisem procesů desorpce pomocí Polanyi-Wignerovy rovnice. Shoda
numerických řešení této rovnice s nasimulovanými desorpčními spektry byla do-
sažena až opravením parametru desorpční energie o lineární nebo kvadratický
člen závislosti na pokrytí. Nutnost použití tohoto postupu vyplynula z toho, že
pro konstantní desorpční energie nebylo možné dosáhnout tak ostrých maxim
desorpční rychlosti, jaké byly zjištěny pomocí simulací. Nutnost používat nekon-
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stantní desorpční energii pro numerická řešení PWR pro účely porovnání s daty
získanými pomocí modelu se negativně projevila na možnosti přesné analýzy na-
simulovaných spekter.

Snaha o nalezení podmínek, při nichž dochází k desorpci nultého řádu skončila
pouze částečným úspěchem. Nalezená desorpční spektra, která se nejvíce podo-
bala nultému řádu desorpce byla po porovnání s numerickými řešeními PWR pro
různé řády desorpce klasifikována jako spektra desorpce půltého řádu. Pro daný
model bylo tedy zjištěno, že nedovoluje desorpci nultého řádu a pro zkoumání
této problematiky je tedy nutno použít model jiný.
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Seznam použitých zkratek

FFT fast Fourier transform
FOD first-order desorption (desorpce prvního řádu)
HOD half-order desorption (desorpce půltého řádu)
KMC kinetické Monte Carlo
MC Monte Carlo
ML Mono Layer
NN nearest neighbor (nejbližší soused)
NŘ numerické řešení
PWR Polanyi-Wignerova rovnice
STM skenovací tunelovací mikroskop
TPD temperature programmed desorption (teplotně kontrolovaná desorpce)
ZOD zero-order desorption (desorpce nultého řádu)
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Příloha DVD

Na přiloženém DVD se nachází vytvořený C++ kód včetně spustitelného souboru.
Detaily ohledně přiloženého kódu a spustitelného souboru se nachází v souboru
’readme.txt’.
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