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Формування ланцюжкових структур хлору на поверхнi Ag(111)
дослiджено методом Монте-Карло iз використанням параметрiв латеральної взаємодiї, розрахованих методом теорiї функцiонала електронної густини. Показано, що формування ланцюжкiв зумовлене непрямою взаємодiєю мiж адатомами хлору,
що є наслiдком фриделiвських осциляцiй електронiв провiдностi при екрануваннi частково заряджених адатомiв. Проведене моделювання дозволяє пояснити послiдовнiсть формування
структур хлору на поверхнi Ag(111), що спостерiгаються в експериментi. Зокрема, з’ясовано механiзм переходу вiд ланцюж√
√
кової до гексагональної структури ( 3 × 3)R30◦ при збiльшеннi ступеня покриття до θ = 0,33.

1. Вступ
Практична важливiсть детального вивчення властивостей адсорбованих шарiв хлору на поверхнi срiбла зумовлена, насамперед, властивiстю Cl пiдвищувати селективнiсть каталiтичної реакцiї окислення етилену, що використовується в хiмiчнiй промисловостi. Адсорбцiю Cl на Ag(111) широко дослiджено рiзними методами, зокрема, дифракцiї повiльних електронiв (ДПЕ) [1–5], поверхневої спектроскопiї тонкої структури поглинання рентгенiвського промiння (SEXAFS) [5, 6], термодесорбцiї [2, 3], ожеелектронної спектроскопiї (ОЕС) [1–3], скануючої тунельної мiкроскопiї (СТМ) [4, 7–9], а також теоретично методами теорiї функцiоналу електронної густини (DFT) i Монте-Карло [10–16]. Адсорбцiя хлору на
поверхнi Ag(111) вiдбувається з дисоцiацiєю молеку-

Рис. 1. Ланцюжки адатомiв хлору на поверхнi Ag(111) (а) та
√
√
структура ( 3 × 3)R30◦ (б )
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ли Cl2 (екзотермiчна реакцiя з практично нульовим
активацiйним бар’єром [2]). Початковий коефiцiєнт
прилипання Cl на поверхнi Ag(111) становить 0,4 [3] i
при кiмнатнiй температурi для покриттiв до половини моношару (МШ) хлор не дифундує в пiдкладку,
i атоми хлору залишаються в хемосорбованому станi
на поверхнi [14, 17].
У недавнiх дослiдженнях структури хлору на поверхнi Ag(111), проведених методом СТМ при температурi поверхнi 5 К [9], було знайдено, що адатоми при покриттях у дiапазонi вiд 0,03 до 0,31 формують ланцюжки, довжина i кiлькiсть яких зростає
при збiльшеннi ступеня покриття. Так, при малих
покриттях атоми хлору створюють фрагменти ланцюжкiв, причому з однаковими мiжатомними вiдстанями, що дорiвнюють 4,4–4,5 Å (рис. 1,а). При покриттях бiльших 0,25, одночасно з ланцюжковими структурами,
починають формуватися острiвцi структу√
√
ри ( 3 × 3)R30◦ (рис. 1,б ), що при θ = 0, 33 займає
практично всю поверхню (ця структура була спостережена методами ДПЕ i СТМ [4, 5, 8]).
Важливо
що мiжатомнi вiдстанi у стру√ вiдзначити,
√
ктурi ( 3 × 3)R30◦ становлять 5,01 Å, що суттєво
перевищує вiдстань мiж адатомами хлору в ланцюжках, що створюються при менших покриттях. Ця особливiсть свiдчить про складний характер латеральної
взаємодiї. Справдi, якщо припустити, що притягання
мiж адатомами хлору, зумовлене непрямою взаємодiєю, приводить до того, що мiжатомна вiдстань 4,4 Å
виявляється вигiдною, так що при малих покриттях
утворюються ланцюжки, то чому ця вiдстань вже не
є оптимальною при збiльшеннi покриття до 0,3? З iншого боку, якщо на вiдстанi 5,0 Å адатоми притягуються один до одного, то чому при малих покриттях не
спостерiгається
√ √ формування великих острiвцiв структури ( 3× 3)R30◦ ? Для вiдповiдi на цi питання ми
провели моделювання процесу формування структур
методом Монте-Карло в моделi ґраткового газу, використання якої у даному випадку є цiлком виправданим тiєю обставиною, що адатоми хлору на поверхнi
Ag(111) займають практично еквiвалентнi fcc та hcp
адсорбцiйнi центри потрiйної симетрiї (рiзниця енерISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2012. Т. 57, №3
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гiй зв’язку для хлору в fcc та hcp центрах становить
менш 0,01 еВ [10, 15]).
2. Методика
Розрахунки енергiї латеральної взаємодiї проводились у межах теорiї функцiоналу електронної густини за допомогою програмного пакета ABINIT [18] з
використанням норм-зберiгаючих псевдопотенцiалiв
[19] та обмiнно-кореляцiйного потенцiалу в наближеннi узагальненого градiєнта густини [20]. Розрахунки
для поверхнi проводились в моделi повторюваних шарiв з атомами хлору, адсорбованими на одному боцi шару. Елементарна комiрка складалася з чотирьох
атомних площин Ag(111), шару адсорбованого хлору
i вакуумного зазору товщиною 10 Å. Латеральну взаємодiю мiж адсорбованими атомами Cl на поверхнi
Ag(111) розраховували з використанням поверхневої
елементарної комiрки розмiром (3×3).
Положення адсорбованих атомiв хлору i двох верхнiх шарiв поверхнi Ag(111) оптимiзувалося доки сили,
що дiяли на атоми, не ставали меншими 0,03 еВ/Å.
Ефективнiсть розбиття зони Брiллюена перевiряли з
використанням рiзних ґраток для k-точок [18, 21] потрiбного для досягнення збiжностi 0,01 еВ для повної енергiї i 0,01 Å для положення атомiв. Для поверхневої комiрки (3×3) потрiбна збiжнiсть досягалася при використаннi набору з 3×3×1 спецiальних
точок [21]. Всi розрахунки проведено з енергiєю вiдсiчки 30 Hartree. Бiльш детальне описання застосованих методiв розрахунку енергiй зв’язку i латеральної
взаємодiї наведено в роботах [15, 16, 22].
Моделювання процесу формування структур хлору на поверхнi Ag(111) методом Монте-Карло проводили за допомогою оригiнальних програм, апробованих при моделюваннi процесу формування упорядкованих структур для рiзних адсорбцiйних систем
[15, 16, 22–26]. У цьому методi використано стандартний алгоритм Метрополiса в моделi ґраткового газу з урахуванням далекодiйної латеральної взаємодiї
мiж частинками, адсорбованими на поверхнi Ag(111),
представленої ґраткою 60×36 адсорбцiйних центрiв
(що вiдповiдає дiлянцi поверхнi приблизно 100×100
Å2 ) з перiодичними граничними умовами. Упорядкування частинок проведено шляхом перемiщення випадково вибраного адатома у сусiднiй адсорбцiйний
центр з урахуванням iснуючого дифузiйного бар’єра. Ймовiрнiсть перемiщення при заданiй температурi T визначається виразом exp(–ΔE/kT ), де ΔE –
рiзниця енергiй латеральної взаємодiї з iншими адсорбованими атомами для початкової i кiнцевої конISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2012. Т. 57, №3

фiгурацiй. Якщо перемiщення в сусiднiй центр приводить до виграшу в енергiї системи (ΔE < 0) або
якщо ймовiрнiсть перемiщення перевищує згенероване випадкове число, то це перемiщення реалiзується.
У протилежному випадку система залишається в початковiй конфiгурацiї. У результатi великої кiлькостi
(105 ) статистичних випробувань встановлюється термодинамiчно рiвноважна конфiгурацiя адсорбованого шару. При температурах, нижчих температури переходу порядок-непорядок, шар має структуру, для
якої енергiя латеральної взаємодiї мiнiмальна, а за
бiльш високих температур важливу роль вiдiграють
флуктуацiї (енергетично невигiднi перемiщення), що
приводять до розупорядкування шару.

3. Результати
Для моделювання необхiдно визначити енергiї латеральної взаємодiї для рiзних мiжатомних вiдстаней.
Вiдстанi мiж адатомами Cl, розташованими в fcc та
hcp центрах на поверхнi Ag(111), становлять для перших п’яти сусiдiв 1,67; 2,89; 3,34; 4,41; 5,01 i 5,78 Å,
вiдповiдно. Безпосереднiй розрахунок з перших принципiв, фактично, обмежується розмiром поверхневої
елементарної комiрки, при якому такий розрахунок є
практично здiйсненим, а також обмеженою точнiстю
обчислень (порядку декiлькох меВ), тодi як формування розрiджених структур потребує урахування латеральної взаємодiї на значно бiльших вiдстанях, причому виявляється дуже чутливим до порiвняно малих
змiн енергетичних параметрiв.
Формування ланцюжкiв свiдчить про те, що поряд
з диполь-дипольним вiдштовхуванням 2µ2 /r3 , де r –
вiдстань мiж адатомами, µ – дипольний момент, мiж
адатомами хлору iснує притягання, зумовлене, очевидно, непрямою взаємодiєю через електронну систему поверхнi: V (r) ∼ сos(2kF r + δ)/rn [27–29]. Перiод
фриделiвських осциляцiй [30] визначається фермiєвським вектором kF , а фазовий зсув δ визначає положення першого мiнiмуму потенцiалу. Асимптотика
непрямої взаємодiї залежить вiд розмiрностi системи
i форми поверхнi Фермi. Так, для вiльних електронiв
в об’ємi Лау i Коном [28] було передбачено наявнiсть
такої осцилюючої взаємодiї, залежної вiд вiдстанi як
1/r5 , так що взаємодiя мiж адсорбованими частинками, зумовлена об’ємними електронними станами, затухає значно швидше, нiж диполь-дипольна та пружна взаємодiя, i тому не може пояснити формування
довгоперiодних структур. Слiд вiдзначити, однак, що
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Рис. 2. Зонна структура Ag(111). Усереднений за напрямками
фермiївський хвильовий вектор kF ∼ 0, 5 Å−1

асимптотика затухання 1/r5 справедлива тiльки для
iзотропних поверхонь Фермi.
Як показали Лау i Кон [28], екранування у двовимiрному електронному газi має далекодiйний характер з асимптотикою затухання 1/r2 . Такий 2D газ
майже вiльних електронiв реалiзується у поверхневих станах щiльноупакованих поверхонь благородних
металiв. Цi стани локалiзованi поблизу центра першої зони Брiллюена, так що їм вiдповiдають дуже
малi хвильовi вектори, тому фриделiвськi осциляцiї,
зумовленi поверхневими станами, мають значно бiльшу довжину хвилi, нiж об’ємнi стани [31–37]. Зокрема, для поверхнi Ag(111) розрахована зонна структура дає поверхневий стан з kF,surf = 0,083 Å−1 [31].
Це значення фермiївського вектора вiдповiдає перiоду фриделiвських осциляцiй ∼ 38 Å, який узгоджується з довжиною поверхневих хвиль зарядової густини, що спостерiгаються на цiй поверхнi [33], а також
з положеннями першого мiнiмуму для потенцiалу латеральної взаємодiї на поверхнi Ag(111) (27 Å для Со
i 32 Å для Ce [33, 34]).
Очевидно, настiльки великий перiод осциляцiй потенцiалу, зумовлений малим фермiївським вектором
для поверхневих електронних зон, не дозволяє використовувати його для пояснення формування структур адсорбованих шарiв iз значно меншими мiжатомними вiдстанями. З iншого боку, усереднений за
напрямками фермiївський хвильовий вектор для електронiв в об’ємi Ag дорiвнює 1,2 Å−1 [37], що також виглядає мало придатним для оцiнювання взаємодiї на поверхнi. Крiм того, асимптотика взаємодiї 1/r5 , що властива фриделiвським осциляцiям для
сферичної поверхнi Фермi, свiдчить про його неефективнiсть на вiдстанях у декiлька сталих ґратки.
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Рис. 3. Ефективний потенцiал латеральної взаємодiї (суцiльна
лiнiя), розрахованi енергiї взаємодiї (квадрати) та параметри,
що використовувались при моделюваннi методом Монте-Карло
(трикутники). Складовi потенцiалу – диполь-дипольна та непряма взаємодiї – показанi штриховими лiнiями

Розв’язок проблеми було знайдено у недавнiх роботах Сiлкiна та iн. [38], якi провели ретельний розрахунок осциляцiй густини заряду, iндукованих зовнiшнiм
збудженням (адсорбцiєю) на поверхнi Cu(111), у межах теорiї лiнiйного вiдгуку. У розрахунках враховувалося спiвiснування 3D та 2D електронних систем
(об’єму i s–pz поверхневих зон, що формують двовимiрну електронну систему). Найважливiшим результатом роботи є переконливий доказ суттєвого впливу
такого спiвiснування 3D та 2D електронних систем на
iндукованi осциляцiї електронної густини в поверхневiй областi, що приводить у випадку статичного збудження, до асимптотики 1/r2 в обох електронних системах. Таким чином, поверхнева i об’ємна електроннi системи не є незалежними, тому нехтування роллю електронiв об’єму в екрануваннi зарядженого атома на поверхнi є вельми грубим наближенням. Звiдси
випливає також, що найбiльш придатним для оцiнки
перiоду осциляцiй може бути значення kF , що вiдповiдає областi, де проекцiя об’ємних зон (або окремi
зони, що отримуються пiд час розрахункiв у моделi
повторюваних шарiв) перетинає рiвень Фермi (рис.
2). Оцiнка для поверхнi Ag(111) дає kF у дiапазонi
вiд 0,5 до 0,8 Å−1 , що вiдповiдає перiоду осциляцiй
потенцiалу вiд 6,28 Å до 3,93 Å. Саме такого порядку
виявляються мiжатомнi вiдстанi у структурах хлору,
якi формуються на поверхнi Ag(111) [9], що свiдчить
на користь запропонованого пояснення їх формування як результату непрямої взаємодiї за участю електронiв об’єму, яке має таку ж саму асимптотику, як
i взаємодiя, зумовлена фриделiвськими осциляцiями
у двовимiрному газi, тобто 1/r2 . Вiдзначимо також,
ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2012. Т. 57, №3
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Рис. 4. Структури, отриманi при моделюваннi методом Монте-Карло. При малих покриттях формуються фрагменти ланцюжкiв
√
√
адатомiв Cl, а зi збiльшенням покриття формується структура ( 3 × 3)R30◦

що правильнiсть вибору такої форми ефективного потенцiалу i асимптотики 1/r2 для непрямої взаємодiї
було пiдтверджено як експериментально [33], так i за
допомогою моделювання процесу формування структур СО на Pt(111) методом Монте-Карло [24].
Ми прийняли, що ефективний потенцiал латеральної взаємодiї V (r) для адатомiв хлору на поверхнi
Ag(111) може бути поданий як сума енергiй дипольдипольної i непрямої взаємодiї:
V (r) =

A
2µ2
+ 2 cos(2kF r + δ).
3
1, 6r
r
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(1)

Амплiтуда A i дипольний момент µ (множник 1,6
у знаменнику дозволяє отримати значення потенцiальної енергiї в еВ при µ в Дебаях) вибиралися так,
щоб результуючий ефективний потенцiал якнайкраще вiдповiдав значенням енергiй латеральної взаємодiї, обчисленим iз перших принципiв (рис. 3).
Результати моделювання – структури, що формуються адатомами хлору при рiзних ступенях покриття i
достатньо низьких температурах – наведено на рис. 4.
У повнiй вiдповiдностi до експерименту [9] при малих покриттях утворюються фрагменти ланцюжкiв з
мiжатомною вiдстанню 4,41 Å, а при наближеннi до
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ступеня покриття 0,33 на поверхнi
√
√ Ag(111) формується сумiрна ґратка хлору ( 3 × 3)R30◦ , мiжатомнi
вiдстанi в якiй дорiвнюють 5,01 Å.
Цiкаво проаналiзувати механiзм√перетворення
лан√
цюжкових структур у структуру ( 3 × 3)R30◦ . Для
обох цих структур
√ (для
√ ланцюжкової – вздовж ланцюжка, а для ( 3 × 3)R30◦ – вздовж шести еквiвалентних напрямкiв) характерною є мiжатомна вiдстань 8,67 Å (рис. 1,а, б ). Такiй вiдстанi мiж адатомами вiдповiдає латеральне протягування (рис. 3), яке i
приводить до формування цих структур. При малих
покриттях найбiльш вигiдною вiдстанню мiж адатомами хлору, що знаходяться в адсорбцiйних центрах потрiйної симетрiї на поверхнi Ag(111), є вiдстань 4,41 Å (див. рис. 1), тому формуються зигзагоподiбнi ланцюжки, в яких атоми послiдовно займають fcc та hcp центри. Зi збiльшенням ступеня
покриття вiдстань мiж такими ланцюжками зменшується, i настає момент, коли перемiщення кожного другого атома у ланцюжку в сусiднiй адсорбцiйний
√
√центр приводить до формування структури
( 3 × 3)R30◦ з вiдстанню мiж атомами 5,01 Å. Такiй вiдстанi мiж адатомами також вiдповiдає притягання (див. рис. 3), хоча i менше,
√ нiж
√ на вiдстанi 4,41 Å. Однак у структурi ( 3 × 3)R30◦ кожний атом має шiсть сусiдiв, що розташованi на
однаковiй (вигiднiй) вiдстанi 5,01 Å, тодi як атом у
ланцюжку має тiльки двох вiдповiдних сусiдiв. Таким чином, послаблення
взаємодiї мiж
√ притягальної
√
атомами у структурi ( 3 × 3)R30◦ компенсується
збiльшенням кiлькостi атомiв, що взаємодiють
на
√
√
вiдстанi 5,01 Å, i тому структура ( 3 × 3)R30◦
є бiльш енергетично вигiдною при ступенi покриття 0,33.
4. Висновки
Моделювання методом Монте-Карло з використанням параметрiв латеральної взаємодiї, розрахованих
методом теорiї функцiонала електронної густини, показало, що формування ланцюжкiв зумовлене непрямою взаємодiєю мiж адатомами хлору. Результати моделювання дозволили пояснити послiдовнiсть
формування структур хлору на поверхнi Ag(111),
що спостерiгається в експериментi методом СТМ.
Зокрема показано, що взаємодiя мiж адсорбованими атомами добре описується моделлю, що враховує диполь-дипольну взаємодiю та взаємодiю, зумовлену фриделiвськими осциляцiями електронної густини. За допомогою моделювання вдалось пояснити експериментально спостережуване перетворення
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ланцюжкової структури в гексагональну, що супроводжується збiльшенням вiдстанi мiж найближчими
атомами хлору у разi збiльшення концентрацiї адатомiв.
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АТОМНЫЕ ЦЕПОЧКИ ХЛОРА НА ПОВЕРХНОСТИ
Ag(111)
Н.В. Петрова, И.Н. Яковкин, О.М. Браун
Резюме
Формирование цепочечных структур хлора на поверхности
Ag(111) исследовано методом Монте-Карло с использованием
параметров латерального взаимодействия, рассчитанных методом теории функционала электронной плотности. Показано, что формирование цепочек обусловлено непрямым взаимодействием между адатомами хлора, являющимся следствием
фриделевских осцилляций электронов проводимости подложки при экранировании частично заряженных адатомов. Проведенное моделирование позволяет объяснить наблюдаемую в эксперименте последовательность формирования структур хлора на поверхности Ag(111), в частности, переход от цепочечной
√ √
структуры к гексагональной структуре ( 3× 3)R30◦ при увеличении степени покрытия до θ = 0,33.
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Summary
The formation of chlorine chain structures on an Ag(111) surface
is studied within the Monte-Carlo simulation method. Parameters of the lateral interaction calculated in the framework of density functional theory are used. The chain formation was shown
to stem from the indirect interaction between chlorine adatoms
owing to Friedel oscillations of the conduction electron concentration emerging when partially charged adatoms are screened. The
numerical simulation allowed the formation of the experimentally
observed sequence of chlorine structures on the Ag(111) surface
to be explained. In particular, the mechanism of transformation
√
√
from the chain structure into the hexagonal ( 3 × 3)R30◦ one
as the coverage increases to θ = 0.33 has been elucidated.
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