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Streszczenie. Praca doktorska obejmuje zagadnienia zwi¡zane z obliczaniem dyfuzji
kolektywnej w ukªadach oddziaªuj¡cych. Wprowadzony zostaje jednolity, wariacyjny
schemat opisu dyfuzji kolektywnej na sieciach niejednorodnych.

Podstawowym narz¦dziem opisu jest w niniejszej pracy formalizm gazu sieciowego.
W tym uj¦ciu rozpatrujemy tutaj jednoskªadnikowy gaz sieciowy. Sie¢ wyobra»amy so-
bie jako ci¡g studni potencjaªu oddzielonych barierami - niejednorodno±¢ takiej sieci
sprowadza si¦ do zaªo»enia, »e nie wszystkie studnie sa równie gª¦bokie, a nie wszyst-
kie bariery � równej wysoko±ci. Skupimy si¦ wyª¡cznie na ukªadach periodycznych,
odpowiadaj¡cych sieciom krystalicznym o niskiej symetrii.

Jedynym ¹ródªem dynamiki ukªadu s¡ termiczne wzbudzenia cz¡steczek. Cz¡-
steczki, dzi¦ki pobraniu energii z rezerwuaru, s¡ w stanie pokonywa¢ z pewn¡ cz¦-
sto±ci¡ bariery potencjaªu i migrowa¢ pomi¦dzy s¡siednimi studniami. Rozpatrujemy
jedynie przeskoki mi¦dzy najbli»szymi w¦zªami sieci.

W niniejszej pracy uwzgl¦dniony zostaª równie» wpªyw oddziaªywania na dyfuzj¦
kolektywn¡. Zakres pracy ograniczyª si¦ do ukªadów z oddziaªywaniem najbli»szych
s¡siadów. Oddziaªywanie wprowadzono przez mody�kacj¦ ksztaªtu potencjaªu siecio-
wego (odpychanie � obni»enie barier i spªycenie studni, przyci¡ganie � vice versa).
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Pop prawosªawny � przypadek znany w caªej Gruzji
Do szynki caªkiem smak utraciª � �Po transfuzji!�

Tako» mu »ona ci¡gle wypomina
�e sam krew byª przetoczyª od Rabina

Jaki» to przykªad smutny kulturowej dyfuzji!
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Przedmowa

Publikacja niniejsza grupuje i systematyzuje wyniki, uzyskane w ci¡gu mniej wi¦cej
trzech lat bada« nad modelami dyfuzji w ukªadach jednowymiarowych. Prace prowa-
dzone byªy pod kierunkiem doc. dr hab. Magdaleny Zaªuskiej�Kotur.

Magdalena Zaªuska�Kotur oraz Zbigniew Gortel rozwin¦li model analizy dyfuzji
kolektywnej poprzez poszukiwanie warto±ci wªasnych macierzy równa« master. W pracy
z 2004 roku [Gor04] rozwi¡zany zostaª przypadek jednowymiarowy z bardzo silnym
odpychaniem � wynik potwierdziªy uzyskane dane numeryczne.

Celem prac zespoªu byªo opracowanie skutecznej metody wyznaczania wspóªczyn-
nika dyfuzji dla dowolnego ukªadu � z dowolnym oddziaªywaniem oraz dla dowolnej,
tak»e niejednorodnej, sieci krystalicznej w dwóch wymiarach.

Autor niniejszej pracy wykorzystaª schemat obliczeniowy zaporoponowany w 2004
roku i rozszerzyª go na przypadek oddziaªywania o dowolnej sile i dowolnym charakterze
� przyci¡gaj¡cego lub odpychaj¡cego, uzyskuj¡c analityczne wzory zgodne z danymi
pochodzacymi z symulacji komputerowych. Wynik ten, uzyskany metodami kombinato-
rycznymi, zostaª opublikowany w dwóch pracach [BZKG05, ZKBG05]. Równolegle w
zespole trwaªy badania nad dalekozasi¦gowymi oddziaªywaniami typu Slavina (opubli-
kowane w [ZKG06]) oraz ukªadami na dwuwymiarowej sieci jednorodnej (opublikowane
w [ZKG05]).

W trakcie tych prac wyªoniªa si¦ koncepcja znacznie ogólniejsza ni» dotychczasowy
model � nowy wariacyjny schemat obliczeniowy dla szerokiej klasy sieci oraz oddziaªy-
wa«. Rozwi¡zanie na przykªadzie jednowymiarowego, nieoddziaªujacego gazu sieciowego
zamieszczono w pracy [ZKG07].

Autor niniejszej rozprawy wykorzystaª now¡ metod¦ wariacyjn¡ dla analitycznego
wyliczenia wspóªczynnika dyfuzji w ukªadach z niejednorodn¡ sieci¡ i o dowolnym od-
dziaªywaniu. Aby uzyska¢ te wyniki, autor zastosowaª klasyczn¡ metod¦ macierzy przej-
±cia, któr¡ rozbudowaª i rozszerzyª na przypadki niejednorodnej sieci (publikacja w
przygotowaniu).

Niniejsza rozprawa przedstawia wyniki tego nowatorskiego podej±cia na wybranych
przykªadach sieci niejednorodnych o periodycznej strukturze (jednowymiarowych) z od-
dziaªywaniami dowolnego typu: przyci¡gaj¡ce, odpychaj¡ce, mieszane.

Zadanie, które postawiª sobie zespóª, zostaªo ju» � mi¦dzy innymi poprzez prace
autora � cz¦±ciowo zrealizowane. Dzi¦ki nowej, rozszerzonej metodzie wariacyjnej mo»-
liwe staªo si¦ nie tylko odtworzenie wszystkich wyników uzyskiwanych metodami kom-
binatorycznymi, ale równie» obliczenie wspóªczynnika dyfuzji kolektywnej dla ukªadów
daleko wykraczajacych poza pierwotn¡ klas¦ zastosowa«, której analiz¦ rozpocz¦to w
2004 roku. W porównaniu z wcze±niejszym stanem bada« wyniki oblicze« przedstawione
w niniejszej rozprawie stanowi¡ istotny krok naprzód, jako »e autor konsekwentnie sto-
suje funkcje wielocz¡stkowe do opisu stanu badanych ukªadów. Metody alternatywne
� cytowane lub komentowane szerzej w tej pracy � wprowadzaj¡ daleko id¡ce przy-
bli»enia ju» na etapie formuªowania modelu. Na tym tle zaprezentowana tutaj metoda
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x PRZEDMOWA

wariacyjna wyróznia si¦ przyj¦ciem od pocz¡tku do ko«ca oblicze« rygoru analitycz-
nych przeksztaªce« wieloczastkowej funkcji stanu. Praca autora przyczyniªa si¦ ponadto
do uzyskania istotnych wyników analitycznych najpierw w w¦»szym � kombinatorycz-
nym � a pó¹niej szerszym � wariacyjnym � modelu oblicze«. Zaproponowane modele
oblicze« uogólniaj¡ si¦ na przypadki dwuwymiarowe, nad którymi prace trwaj¡ nadal.

? ? ?

Tekst rozprawy zorganizowany jest nast¦puj¡co: po koniecznym wst¦pie i przybli-
»eniu stanu wiedzy na temat dyfuzji w ukªadach jednowymiarowych, jaki funkcjono-
waª w punkcie wyj±cia dla prac zamieszczonych w niniejszej publikacji, zaprezentowana
zostanie metoda znajdowania wspóªczynnika dyfuzji kolektywnej, oparta o rachunek
wariacyjny ([Gor04]). Nast¦pnie, dzi¦ki poznanej ju» metodzie, odtworzone zostan¡
pewne podstawowe wyniki kombinatoryczne dla jednowymiarowego gazu sieciowego na
sieci jednorodnej � zarówno oddziaªuj¡cego, jak i nieoddziaªuj¡cego. Wyniki te zostan¡
porównane z symulacjami komputerowymi takich ukªadów. Schemat obliczeniowy po-
chodzi z prac [BZKG05, ZKBG05].

Nast¦pnie wprowadzone zostanie pewne rozszerzenie znanej z literatury przedmiotu
metody, zwanej metod¡ macierzy przej±cia. Wyniki sformuªowane ju» za pomoc¡ ra-
chunku macierzy przej±cia pochodz¡cego od autora niniejszej publikacji zostan¡ uogól-
nione na przypadek niejednorodnych sieci. Ostatecznie: metoda wariacyjna wraz z uogól-
nieniem macierzy przej±cia spo»ytkowana zostanie do obliczenia wspóªczynnika dyfuzji
kolektywnej dla kilku nietrywialnych ukªadów niejednorodnych z ró»nymi schematami
oddziaªywania.

�ukasz Badowski
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Ze wzgl¦du na ogromn¡ ilo±¢, a przede wszystkim ró»norodno±¢, prac okre±lanych
przez autorów jako prace z zakresu dyfuzji, stworzenie jednej de�nicji tego zjawiska
wydaje si¦ zadaniem zgoªa niemo»liwym. Dla celów niniejszej publikacji autor decyduje
si¦ na przyj¦cie nast¦pujacego zaªo»enia:

Dyfuzja jest procesem prowadz¡cym od nierównowagowego stanu makroskopowego

ukªadu do stanu równowagowego, przy czym jedyne procesy, jakie zachodz¡ w ukªadzie

to stochastyczne procesy termicznej aktywacji.

�ci±lej, mamy do czynienia z pewn¡ wielkosci¡ φ(~r, t) � mo»e to by¢ st¦»enie sub-
stratu � zale»n¡ od poªo»enia i czasu. Na mocy fenomenologicznej obserwacji, zwanej
prawem Ficka, jakiekolwiek niejednorodno±ci w rozkªadzie przestrzennym φ prowadz¡ w
nieunikniony sposób do wytworzenia si¦ strumienia wielko±ci φ. Korzystaj¡c z równania
ci¡gªo±ci mo»emy wtedy napisa¢, »e

∂

∂t
φ(~r, t) = ∇ [D(~r, φ)∇φ(~r, t)] ,(1)

gdzie ~r jest poªo»eniem, t czasem, a ∇ oznacza gradient przestrzenny.
Równanie powy»sze opisuje dyfuzyjne zachowanie wielko±ci φ. D jest parametrem,

który nazywamy wspóªczynnikiem dyfuzji i analizie wªasno±ci tej wielko±ci po±wi¦-
cona jest niniejsza praca.

W przeszªo±ci proces dyfuzji badano najpierw w kontek±cie ruchów Browna (praca
Einsteina i Smoluchowskiego), a wi¦c w ukªadzie, który ju» osi¡gn¡ª stan równowagi
termodynamicznej � przedmiotem zainteresowania byªy owe mikroskopowe termiczne
�uktuacje, które prowadziªy w du»ej skali do dyfuzyjnego mieszania substancji.

W analogiczny sposób post¦powaªy badania nad dyfuzj¡ powierzchniow¡ � eks-
perymenty polegaªy przede wszystkim na osadzaniu na powierzchniach krystalicznych
cz¡stek adsorbowanych, których ruch na powierzchni mo»na byªo uwa»a¢ za podobny do
ruchu Brownowskiego. Rol¦ stochastycznych zderze« z maªymi molekuªami w wypadku
dyfuzji powierzchniowej peªniªy mikroskopowe wzbudzenia termiczne, które przekazy-
wane s¡ cz¡stkom poprzez drgania podªo»a. Tak wzbudzone cz¡stki moga przeskakiwa¢
z jednej dozwolonej lokacji na powierzchni sieci do innej.

Zgodnie z podan¡ uprzednio propozycj¡ de�nicji dyfuzji � pocz¡tkowy stan ukªadu
powinien by¢ stanem nierównowagowym, a proces dyfuzji winien prowadzi¢ do stanu
równowagi termodynamicznej. Takie rozumienie dyfuzji jest nieco inne od historycznej
koncepcji badania stochastycznych wzbudze« pojedynczej cz¡stki. W celu rozró»nienia
tych dwóch ró»nych procesów dyfuzji wprowadzimy dodatkowe u±ci±lenie:Dyfuzj¡ jed-
noczastkow¡, nazywamy proces, w którym pojedyncza mikroskopowa cz¡stka podlega
stochastycznym wzbudzeniom, dzi¦ki którym porusza si¦ w o±rodku.

Równaniem opisuj¡cym dyfuzj¦ jednocz¡stkow¡ jest równanie analogiczne do (1) �
rol¦ wielko±ci φ peªni tutaj prawdopodobie«stwo P (~r, t) napotkania w pewnej chwili
czasu badanej cz¡stki w okreslonym poªo»eniu

∂

∂t
P (~r, t) = ∇Djed∇P (~r, t).(2)

Parametr Djed nazywa si¦ wspóªczynnikiem dyfuzji jednocz¡stkowej. Równanie po-
wy»sze opisuje ewolucj¦ czasow¡ prawdopodobie«stwa napotkania cz¡stki.
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W opozycji do dyfuzji jednocz¡stkowej, dyfuzja kolektywna (zwana równie» �
zwªaszcza we wczesnych pracach � dyfuzj¡ chemiczn¡) opisuje zachowanie caªych zespo-
ªów statystycznych cz¡stek w ukªadzie. Funkcj¡ stanu jest tutaj lokalna g¦sto±¢ ukªadu
ρ(~r, t)

∂

∂t
%(~r, t) = ∇ [Dkol%(~r, t)∇%(~r, t)] .(3)

Dyfuzja kolektywna opisuje rozchodzenie si¦ w ukªadzie zaburzenia g¦sto±ci, a wi¦c
dochodzenie nierównowagowego rozkªadu g¦sto±ci do jego równowagowej postaci. Para-
metr Dkol nosi nazw¦ wspóªczynnika dyfuzji kolektywnej i okre±la pr¦dko±¢ dochodzenia
caªego ukªadu do równowagi termodynamicznej.

Centrum zainteresowania niniejszej pracy staªo si¦ wªa±nie zbadanie zwi¡zku pomie-
dzy mikroskopowym obrazem dynamicznym, a termodynamicznym globalnym parame-
trem, jakim jest wspóªczynnik dyfuzji kolektywnej.

W niniejszej pracy ograniczymy si¦ do badania zjawiska dyfuzyjnego w kontek±cie
tzw. dyfuzji powierzchniowej. Rozpatrywa¢ b¦dziemy ukªady, w których ruch mi-
kroskopowych cz¡stek zachodzi jedynie na powierzchni, a cz¡stki poruszaj¡ si¦ krótkimi
skokami pomi¦dzy w¦zªami pewnej sieci. Tego typu modele badali w latach osiemdzie-
si¡tych Reed i Ehrlich [RE81]

Punktem wyj±cia dla tych rozwa»a« jest re�eksja nad zjawiskami zachodz¡cymi na
powierzchniach sieci krystalicznych, na których zachodzi adsorbcja pojedynczych mole-
kuª lub atomów. Cz¡steczka mo»e zosta¢ zaadsorbowana tylko w okre±lonych miejscach
sieci � zwanych centrami adsorpcji, na ogóª w lukach pomi¦dzy atomami tworz¡cymi
baz¦. �atwo wi¦c wyobrazi¢ sobie powierzchni¦ krysztaªu jako sie¢, której w¦zªami s¡
dopuszczalne lokacje.

Rysunek 1. Przykªad potencjaªu reprezentuj¡cego powierzchni¦ krysta-
liczn¡ � minima wyznaczaj¡ dost¦pne miejsca adsorpcji. Wzbudzona
cz¡stka mo»e przeskoczy¢ pomi¦dzy s¡siednimi minimami pokonuj¡c roz-
maite bariery potencjaªu
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Badania w tym kierunku rozwijane byªy w wielu o±rodkach, a pewn¡ sum¦ ich wy-
ników stanowi zestaw prac przegl¡dowych, dzi¦ki którym mo»emy zyska¢ szerszy ob-
raz obecnego stanu bada«. Stosunkowo najszerszy przegl¡d dotychczasowych wysiªków
podsumowuj¡ prace [DFST97, ANFY02] oraz � nieco starsza � prace Gomera:
[Gom90], oraz Kehra: [HK87].

Pod wpªywem drga« termicznych sieci energia kinetyczna cz¡stki zaadsorbowanej
mo»e zosta¢ podniesiona � w szczególnych warunkach adsorbowany atom lub mole-
kuªa mo»e pokona¢ pewn¡ barier¦ potencjaªu i przeskoczy¢ do s¡siedniego w¦zªa (je±li
akurat nie jest zaj¦ty). Proces taki prowadzi do stopniowego rozprzestrzeniania si¦ za-
adsorbowanych atomów na powierzchni. Speªnia on kryteria dyfuzji, zwany jest wi¦c
dyfuzj¡ powierzchniow¡.

�atwo wida¢, »e dopóki atomy s¡ rozmieszczone na powierzchni stosunkowo rzadko,
mo»na je traktowa¢ jako niezale»ne. Je±li jednak g¦sto±¢ atomów na powierzchni jest
du»a, wzajemne blokowanie w¦zªów, jak i inne typy oddziaªywa« � na przykªad po-
przez deformacj¦ s¡siednich fragmentów sieci � zaczynaj¡ mie¢ wpªyw na sposób za-
chowania zaadsorbowanych atomów. Problem ten badany byª do±¢ szeroko eksperymen-
talnie, a stosunkowo naj±wie»szy przegl¡d dotychczasowych osi¡gni¦¢ zawieraj¡ prace
[Bar00, Tso00]. Nieco mniej powi¡zane z tematyk¡ niniejszej rozprawy, ale równie» nie-
zwykle ciekawe, uj¦cie wpªywu deformowania sieci krystalicznej na warto±¢ wspóªczyn-
nika dyfuzji kolektywnej mo»na znale¹¢ w pracy [ANKCTK91a], gdzie odksztaªcenie
sieci prowadzi do wytworzenia wewn¦trznych stopni swobody dla studni.

Osobny problem pojawia si¦, kiedy krysztaª utniemy uko±nie do kierunków o wy»szej
symetrii. Wtedy powierzchnia adsorbcji stanie si¦ niejednorodna. Pojawi¡ si¦ nierówno-
cenne w¦zªy sieci o ró»nych energiach wi¡zania adsorbentu tworz¡c tak zwane bariery
Schwoebla lub bardziej skomplikowane formy potencjaªu. Wpªyw tego typu efektów
na dyfuzj¦ atomow¡ na powierzchni jest zdecydowanie sªabiej zbadany. Pewne ±wiatªo
na procesy dyfuzji na niejednoronych sieciach (zwªaszcza w kontek±cie powierzchni ze
stopniami) rzucaj¡ prace [VMANT88, MY97, YVM+98].
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ROZDZIA� 1

OPIS UK�ADU

Odwoªuj¡c si¦ do podanych we wst¦pie do niniejszej pracy intuicji, sformuªujemy
pewne ogólne zaªo»enia modelu, który dalej rozpatrywa¢ b¦dziemy w rozmaitych wa-
riantach. Model ten jest do±¢ klasycznym opisem gazu sieciowego na powierzchni �
mo»na go znale¹¢ w podobnej formie w wielu pracach dotycz¡cych dyfuzji, na przy-
kªad [Gom90, KZ90, SB83]. Stanowi on punkt wyj±cia dla wielu metod obliczenia
wspoóªczynnika dyfuzji.

Wykorzystamy formalizm gazu sieciowego. Obszar adsorpcji zidenty�kujemy jako
sie¢ w¦zªów, które mog¡ zajmowa¢ cz¡stki � ograniczymy si¦ tylko do przypadku jed-
noskªadnikowego gazu sieciowego. W bardziej skomplikowanych podej±ciach rozwa»a
si¦ zagadnienie dyfuzji bardziej skomplikowanych obiektów jak w pracach [TSAN00,
LHANC01, RLS04] � tutaj jednak skupimy si¦ na dyfuzji obiektów bez wewn¦trz-
nych stopni swobody. Zaªo»ymy równie», »e w jednym w¦¹le mo»e znale¹¢ si¦ tylko
jedna cz¡stka. To ostatnie zaªo»enie wprowadza pewien szczególny rodzaj oddziaªywa-
nia poprzez blokowanie mo»liwo±ci przeskoku do ju» zaj¦tego w¦zªa (tzw. site-blocking).
Niemniej jednak dla opisu takiego ukªadu stosowa¢ b¦dziemy nadal nazw¦ 'ukªad nie-
oddziaªuj¡cy'. Osobno wprowadzimy równie» inne oddziaªywania, które wpªywa¢ bed¡
na zachowanie cz¡stek poprzez mody�kacj¦ ksztaªtu potencjaªu sieciowego w okolicy
¹ródªa oddziaªywania. W niniejszej pracy prezentujemy jedynie wyniki uwzgl¦dniaj¡ce
oddziaªywania si¦gaj¡ce najbli»szych s¡siadów.

Rozdzielenie oddziaªywania poprzez blokowanie w¦zªa i oddziaªywania poprzez mo-
dy�kacj¦ potencjaªu ma na celu przejrzyst¡ klasy�kacj¦ rozmaitych ukªadów. Wszystkie
prezentowane w niniejszej pracy wyniki wyliczone s¡ dla ukªadów z site-blocking nato-
miast oddziaªywania mody�kuj¡ce potencjaª maj¡ ró»ny charakter. W niniejszej pracy
prezentujemy wyniki dla sieci z periodycznie powtarzan¡ niejednorodno±ci¡.

N adsorbowanych atomów na L w¦zªach sieci (by¢ mo»e niejednorodnej) moze zosta¢
rozstawionych (przy zaªo»eniu blokowania w¦zªa) na wiele róznych sposobów. Ka»de
takie ustawienie nazwiemy kon�guracj¡ ukªadu.

Domy±lnie, sie¢ rozpatrywa¢ b¦dziemy jako ci¡g studni potencjaªu (odpowiadaj¡-
cych w¦zªom) przedzielonych barierami. To oznacza, »e z cz¡stk¡ znajduj¡c¡ si¦ w i-tym
w¦¹le zwi¡zana jest pewna energia

Ei = Uin(i),(4)

gdzie n(i) jest funkcj¡ charakterystyczn¡, równ¡ 1, je±li cz¡stka znajduje si¦ w studni i
i 0, je±li jest odwrotnie, natomiast Ui to gª¦boko±¢ i-tej studni potencjaªu. Dozwolone
warto±ci n(i) wynikaja wªa±nie z uwzgl¦dnienia blokowania w¦zªów.

Energia ukªadu mo»e zosta¢ zmieniona przez wprowadzenie dodatkowego oddziaªy-
wania mi¦dzy cz¡stkami

Ei,j = εi,jn(i)n(j).(5)

7
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Tutaj energia oddziaªywania Ei,j opisana jest pewnym parametrem εi,j zale»nym by¢
mo»e od poªo»enia w sieci. W tej pracy rozpatrujemy jedynie przypadek oddziaªywa« z
najbli»szymi s¡siadami (a wi¦c j z de�nicji jest zawsze równe i+ 1 lub i− 1).

Oddziaªywanie mo»e zmienia¢ energi¦ ukªadu w ten sposób, »e cz¡steczka w studni i
mody�kuje energi¦ w¦zªa (gª¦boko±¢ studni) w¦zªów i− 1 oraz i+ 1. W efekcie, energia
cz¡stki w studni i+1 jest wypadkow¡ energii zwi¡zanej z w¦zªem i wkªadu od s¡siedniej
cz¡stki.

Intuicja pªyn¡ca z danych eksperymentalnych jest taka, »e cz¡stka zajmuj¡ca jaki±
w¦zeª sieci oddziaªuje na swoj¡ s¡siadk¦ poprzez rozmaite procesy �zyczne � rozpycha-
nie lub przyci¡ganie atomów podªo»a, bezpo±rednie oddziaªywania mi¦dzycz¡steczkowe,
mody�kacj¦ energii adsorpcji w s¡siednim w¦¹le, etc... Wszystkie te procesy daj¡ jaki±
wkªad do opisywanego wcze±niej parametru oddziaªywania ε.

W niniejszej pracy nie zajmujemy si¦ natur¡ tych oddziaªywa«, opisuj¡c je wszystkie
poprzez wprowadzenie wspóªczynników charakteryzuj¡cych spªycenie b¡d¹ pogª¦bienie
studni potencjaªu s¡siadujacej z w¦zªem ju» zaj¦tym przez jak¡± cz¡stk¦. St¡d parametr
oddziaªywania ε opisany zostanie przez zespóª wspóªczynników ∆Ui okre±laj¡cych, o ile
zmieni si¦ gª¦boko±¢ studni, w której znajduje si¦ cz¡stka podlegajaca oddziaªywaniu.

Rysunek 2. Rysunek ilustruj¡cy jak zmienia si¦ potencjaª pod wpªy-
wem oddziaªywania. W tym konkretnym przypadku cz¡stka spowodowaªa
spªycenie gª¦boko±ci U studni o parametr ∆U i obni»enie bariery B dla
przeskoku o parametr ∆B

Suma energii poszczególnych cz¡stek skªada si¦ na energi¦ danej kon�guracji

E =
∑
i

n(i)Ui +
∑
i

n(i)n(i+ 1)εi,i+1.(6)

Oddziaªywanie mo»e powodowa¢ równie» inne efekty, które nie przekªadaj¡ si¦ bez-
po±rednio na statyczne wªasno±ci ukªadu � oddziaªywanie mo»e mody�kowa¢ bariery
pomi¦dzy w¦zªami. W takiej sytuacji dopiero dynamiczne wªasno±ci ukªadu, a do ta-
kich dyfuzja niew¡tpliwie nale»y, odzwierciedl¡ procesy mikroskopowej deformacji po-
tencjaªu.



ROZDZIA� 2

DYNAMIKA

Dynamiczne wªasno±ci gazu sieciowego opisywane s¡ za pomoc¡ procesów przeskoku
z jednego w¦zªa sieci do innego. W niniejszej pracy zajmiemy si¦ jedynie przeskokami do
najbli»szych s¡siadów. Takie przeskoki s¡ po prostu statystycznie najcz¦stsze i model
uwzgl¦dniajacy tylko takie procesy jest najprostszym przybli»eniem. Szersz¡ dyskusj¦
nad wpªywem dªugich przeskoków � tzw. lotów znale¹¢ mo»na w pracy [BF02], gdzie
okreslono teoretycznie warunki, w których atomy adsorbentu mog¡ dokonywac dªugich
przeskoków.

Mo»emy wi¦c opisa¢ dynamik¦ ukªadu jako zestaw przej±¢ pomi¦dzy ró»nymi kon�-
guracjami sieci � przeskok adsorbowanej cz¡stki zmienia kon�guracj¦ i na kon�guracj¦
j, przy czym i rózni si¦ od j tylko poªo»eniem jednej cz¡stki, a mianowicie tej, która
przeskoczyªa do s¡siedniego w¦zªa.

Aby cz¡stka mogªa przeskoczy¢ z jednego w¦zªa do drugiego musi uzyska¢ odpowied-
ni¡ energi¦ � energia ta musi wystarczy¢ na wydostanie si¦ ze studni potencjaªu oraz
pokonanie bariery, która oddziela studni¦ startow¡ od docelowej. Parametrem okre±la-
j¡cym prawdopodobie«stwo zaj±cia tego procesu jest tzw. cz¦sto±¢ przeskoku.

Wyznaczamy j¡ znaj¡c gª¦boko±¢ studni potencjaªu i wysoko±¢ bariery, któr¡ musi
pokona¢ cz¡stka w momencie wyskoku z w¦zªa

Wi→j = νe−β(Ui+Bij),(7)

Rysunek 3. Rysunek ilustruj¡cy przeskoki

9
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gdzie Ui to gª¦boko±¢ studni i aBij oznacza wysoko±¢ bariery energetycznej oddzielaj¡cej
studnie i i j. Parametr ν nosi w literaturze nazw¦ cz¦stosci dost¦pu i zawiera w sobie
wszystkie procesy �zyczne niezale»ne od temperatury.

Dzi¦ki cz¦sto±ciom przeskoku mo»emy sformuªowa¢ zestaw równa«, które opisz¡ nam
prawdopodobie«stwo napotkania ukªadu w okreslonym stanie (konkretniej: równania
master)

∂

∂t
Pi =

∑
j 6=i

(Wj→iPj −Wi→jPi).(8)

Prawdopodobie«stwo napotkania ukªadu w danej kon�guracji Pi zmienia si¦ pod
wpªywem dwóch czynników: dana kon�guracja i mo»e rozpada¢ si¦ do innej kon�gu-
racj j � st¡d czynnik ujemny w równaniu. Z drugiej strony istnieje wiele kon�guracji,
które rozpadaj¡ si¦ tworz¡c kon�guracj¦ i. Te ostatnie stanowi¡ o dodatnim strumieniu
prawdopodobie«stwa do kon�guracji i.

Liniowy ukªad równa« 8 mo»emy zapisa¢ w bardziej zwartej postaci. Niech Pi sta-
nowi i-ty element pewnego wektora. Wtedy

∂

∂t
P = MP,(9)

gdzie M nazywamy macierz¡ przeskoków. Wyraz Mi,j tej macierzy opisuje cz¦sto±¢
przeskoku Wj→i z jak¡ kon�guracja j przeksztaªca si¦ w kon�guracj¦ i. Na przek¡tnej
macierzy pojawiaj¡ si¦ wyrazy typuMi,i, które grupuj¡ w sobie wszystkie mo»liwe prze-
skoki, które prowadz¡ do rozpadu kon�guracji i. Odpowiadaj¡ one drugiemu czªonowi
równania 8. Stanowi¡ wi¦c one sum¦ wszystkich mo»liwych wyskoków z kon�guracji i
ze znakiem ujemnym.



Dyfuzja kolektywna





ROZDZIA� 3

POSZUKIWANIE ROZWI�ZANIA

Celem niniejszej pracy jest w pierwszym rz¦dzie przedstawienie formalizmu sªu»¡-
cego opisowi wspóªczynnika dyfuzji kolektywnej. Konieczne jest wi¦c powi¡zanie tego
parametru z mikroskopowym opisem ukªadu, który zostaª do tej pory wprowadzony.
Poni»ej przedstawiamy jedynie ogóln¡ ide¦ poszukiwania warto±ci wspóªczynnika dy-
fuzji, przenosz¡c szczegóªow¡ dyskusj¦ techniczn¡ na pó¹niej. Dokªadny opis metody
zastosowanej w niniejszej pracy mo»na odnale¹¢ równie» w [Gor04] oraz [BZKG05].

Rozwa»my nast¦puj¡cy ci¡g rozumowy. Zgodnie z twierdzeniem dyssypacyjno-�uktu-
acyjnym odpowied¹ ukªadu na drobne zaburzenie stanu równowagowego jest nieodró»-
nialna od spontanicznej �uktuacji. Innymi sªowy: zaburzenie stanu równowagowego ba-
danego przez nas ukªadu powinno skutkowa¢ procesem stochastycznego powrotu do
równowagi. Powrót ten b¦dzie miaª charakter dyfuzyjny.

Mo»emy wi¦c zde�niowa¢ wspóªczynnik dyfuzji kolektywnej jako parametr czasowej
odpowiedzi ukªadu na zaburzenie g¦sto±ci.

Dokªadniej: proces powrotu do stanu równowagi odbywa si¦ w ró»nych skalach czaso-
wych. Dla du»ych zaburze« najpierw pojawiaj¡ si¦ krótkie skale czasowe, a wi¦c szybkie
procesy zbli»aj¡ce ukªad do stanu równowagi. W miar¦ post¦powania procesu przej±cia
do równowagi, ukªad wchodzi w obszar maªych zaburze« - obszar liniowego odstroje-
nia. W tym obszarze pojawia si¦ dªugoczasowy i dªugofalowy proces, który interesuje
nas najbardziej i którego staªej poszukujemy. Z perspektywy poszukiwania wspóczyn-
nika dyfuzji interesuje nas najdªu»sza mo»liwa skala czasowa procesu powrotu do stanu
równowagi � odpowiada ona wi¦c niesko«czenie maªemu, dªugofalowemu zaburzeniu.

Rozpatrzmy na razie pojedyncz¡ cz¡stk¦ w jednorodnym periodycznym potencjale.
Równanie master ma wtedy posta¢

Ṗ (x, t) =
∑
x′
Wx→x′P (x′, t)−Wx′→xP (x, t)(10)

= WP (x+ 1, t) +WP (x− 1, t)− 2WP (x, t),

gdzie P (x, t) jest prawdopodobie«stwem napotkania cz¡stki w punkcie x, a Wx→x′

to cz¦sto±¢ przeskoku mi¦dzy w¦zªami x i x′. W ukªadzie jednorodnym ka»dy przeskok
odbywa si¦ z t¡ sam¡ cz¦sto±ci¡, st¡d Wx→x′ = W .

Transformata Fouriera takiego równania prowadzi do

P̃ (k, t) = W (eikaP̃ (k, t) + e−ikaP̃ (k, t)− 2P̃ (k, t)).(11)

Jego peªne rozwi¡znanie ma posta¢

P̃ (k, t) = e2W (cos(ka)−1)t.(12)

Mod dyfuzyjny (proporcjonalny do k2 i odpowiadajacy najdªu»szej skali czasowej
w ukªadzie rozwi¡za«), który jest przedmiotem naszego zainteresowania w niniejszej

13
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pracy, nie jest zwi¡zany z transportem masy w ukªadzie. Dyfuzja zaburzenia nie mo»e
prowadzi¢ do przesuni¦cia ±rodka masy caªego ukªadu. Oznacza to, »e ukªad nie po-
siada warto±ci wªasnej proporcjonalnej do k. Gdyby tak byªo, mod dyfuzyjny nie byªby
symetryczny, a wi¦c opisywaªby przesuwanie si¦ caªego ukªadu.

Najni»sza warto±¢ wªasna, jak¡ mo»emy wzi¡¢ pod uwag¦, to taka, która jest pro-
porcjonalna do k2 (zanika do zera w granicy dªugofalowej jak k2). Mod dyfuzyjny nie
mo»e mie¢ warto±ci zanikaj¡cej wolniej (jak k), a ka»da proporcjonalna do wy»szej po-
t¦gi wektora falowego zanika szybciej � mod dyfuzyjny ma by¢ zwi¡zany z najdªu»sz¡
skal¡ czasow¡.

W granicy k → 0 mamy

P̃ (k, t) = e−Wk2a2t,(13)

sk¡d wynika, »e

D = Wa2.(14)

Dla ukªadu wielu cz¡stek zastosujemy t¦ sam¡ metod¦. W równaniu (10) nie wystar-
czy ju» poda¢ poªo»enia pojedynczej cz¡stki, aby zde�niowa¢ stan ukªadu - tym razem
potrzebna jest caªa kon�guracja c, a nie tylko poªo»enie jednej cz¡stki x.

Równanie master przepiszemy jako

Ṗ ({ci}, t) =
∑
{c′}

W{ci}→{c′}P ({c′}, t)−W{c′}→{ci}P ({ci}, t).(15)

Tym razemW{ci}→{c′} oznacza ju» cz¦sto±¢ przej±cia od jednej globalnej kon�guracji
do innej. Przeskoki te nadal realizowane s¡ poprzez przesuwanie pojedynczej cz¡stki do
s¡siedniego w¦zªa.

Zamiast jednego równania master otrzymujemy wiele równa« � ka»de opisuj¡ce
rozpad jednej z mo»liwych kon�guracji {ci} na inne. Mo»na je zapisa¢ w postaci macie-
rzowej jako

∂

∂t
~P = M ~P,(16)

gdzie ~P zawiera jako wspóªrz¦dne prawdopodbie«stwa P ({ci}, t) napotkania ukªadu
w okre±lonej kon�guracji, a M jest macierz¡ przeskoków.

Osobn¡ kwesti¡ jest takie zapisanie kon�guracji {c} ukªadu, aby mo»liwie prosto
daªo si¦ transformowa¢ j¡ do przestrzeni p¦dów. W niniejszej pracy wykorzystano kon-
cepcj¦ zaproponowan¡ po raz pierwszy w [Gor04], a polegaj¡c¡ na rozpisaniu poªo»e«
cz¡stek w sieci wzgl¦dem wybranej cz¡stki odniesienia.

Kon�guracj¦ zapiszemy wi¦c w ten sposób, »e okre±limy (arbitralnie) cz¡stk¦ re-
ferencyjn¡ i przyznamy jej wspóªrz¦dn¡ sieciow¡ równ¡ xref . Ka»dej kolejnej cz¡stce
przyporz¡dkowujemy jej odlegªo±¢ od cz¡stki referencyjnej w jednostkach staªej sieci.
Na przykªad nast¦puj¡ca kon�guracja

. . . • ◦| •xref • ◦ ◦ • . . .

daje si¦ zapisa¢ jako
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{ci} = {xref , 1, 4, . . . , L− 2}.(17)

W ogólno±ci: dla ukªadu zawieraj¡cego N cz¡stek ka»da kon�guracja w przestrzeni
poªo»e« wygl¡da¢ b¦dzie nast¦puj¡co

{ci} = {xref ,m1(i),m2(i),m3(i), . . . ,mN−1(i),mN(i)}.(18)

Dzi¦ki temu specy�cznemu wyborowi sposobu okre±lania kon�guracji mo»emy ªa-
two wyrazi¢ lokaln¡ g¦sto±¢ ukªadu poprzez prawdopodobie«stwa P ({c}, t) napotkania
ukªadu w danej kon�guracji (globalnej).

Za wyj¡tkiem cz¡stki referencyjnej, wszystkie inne cz¡stki w danej kon�guracji {c}
opisywane s¡ poprzez odlegªo±ci od punktu referencyjnego. Prawdopodobie«stwa napo-
tkania czastek w okre±lonej kon�guracji zale»¡ wi¦c bezpo±renio jedynie od wspóªrz¦dnej
cz¡stki referencyjnej

P ({ci}, t) = P{ci}(xref , t).(19)

.
Powy»sze prawdopodobie«stwo jest prawdopodobie«stwem napotkania caªego

ukªadu w danej kon�guracji (mikrostanie) ci. Posªuguj¡c si¦ tym sposobem zapisu
kon�guracji mo»emy pokusi¢ si¦ o wyra»enie innego prawdopodobie«stwa � praw-

dopodobie«stwa napotkania atomu w konkretnym punkcie sieci. To drugie
prawdopodobie«stwo pozwala nam na wyznaczenie lokalnej g¦sto±ci w ukªadzie. Ko-
rzystamy tutaj z nast¦puj¡cego rozumowania: zaªó»my, »e chcemy pozna¢ prawdopo-
dobie«stwo znalezienia cz¡stki w pewnym poªo»eniu X. Rozwa»my po kolei dost¦pne
kon�guracje � na pewno jaka± cz¡stka znajdzie si¦ w poªo»eniu X w kon�guracji, w
której X jest pozycj¡ cz¡stki referencyjnej. Czyli w pierwszej kolejno±ci interesuje nas
prawdopodobie«stwo kon�guracji P ({X;m1,m2,m3, . . . ,mN−1}, t). Ale to nie jedyna
kon�guracja, która wnosi wkªad do prawdopodobie«stwa napotkania cz¡stki w poªo»e-
niu X. Istnieje równie» kon�guracja z takim poªo»eniem referencyjnej cz¡stki, »e druga
cz¡stka w kon�guracji (licz¡c za referencyjn¡) ma wspóªrz¦dn¡ X. Taka kon�guracja
ma prawdopodobie«stwo P ({X −m1a;m1, . . . ,mN−1}, t), gdzie a jest staª¡ sieci.

Podobnie ka»da kon�guracja postaci {X −mia;m1,m2,m3, . . . ,mN−1} ma cz¡stk¦
w »adanym przez nas poªo»eniu. Caªkowite prawdopodobie«stwo napotkania cz¡stki w
poªo»eniu X jest sum¡ prawdopodobie«stw napotkania wszystkich kon�guracji wymie-
nionych powy»ej

P (X, t) =
1
N

L−1∑
m1,...,mN−1

[
P
(
{X;m1, . . . ,mN−1}, t

)
+

+ P
(
{X −m1a;m1, . . . ,mN−1}, t

)
+ . . .

+ P
(
{X −mN−1a;m1, . . . ,mN−1}, t

)]
.(20)

Sumowanie odbywa si¦ po wszystkich mo»liwych warto±ciach indeksów m stanowi¡-
cych dozwolone kon�guracje ukªadu.

Kiedy dokonamy sieciowej transformaty Fouriera wzgl¦dem zmiennej X otrzymamy
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P{ci}(k, t) =
∑
xref

eikxrefP{ci}(xref , t)(21)

oraz

M(k) =
∑
xref

eikxrefM(xref )(22)

Macierz przeskoków w przestrzeni zmiennej k ma nieco inn¡ posta¢ � wi¡»e si¦ to
z istnieniem dwóch kategorii przeskoków w ukªadzie. Rozwa»my na chwil¦ nast¦puj¡c¡
kon�guracj¦

. . . •N ◦| •1 •2 ◦ ◦ •3 . . . ,

przy czym cz¡stka oznaczona jako 1 jest cz¡stk¡ referencyjn¡. Mo»emy wyobrazi¢
sobie przeskok w prawo cz¡stki o numerze 2. Prowadzi on do nast¦puj¡cej zmiany kon-
�guracji

{xref ,m1,m2, . . . ,mN−1,mN}
W→ {xref ,m1,m2 + 1, . . . ,mN−1,mN},(23)

przy czym zaªo»yli±my, »e odbywa si¦ on z cz¦sto±ci¡ W .
Tymczasem przeskok cz¡stki referencyjnej 1 w lewo (dla ustalenia uwagi przyjmijmy,

»e równie» on zajdzie z cz¦sto±ci¡ przeskoku W ) zaowocuje nast¦puj¡c¡ zmian¡ kon�-
guracji

{xref ,m1, . . . ,mN}
W→ {xref − a,m1 + 1, . . . ,mN + 1}.(24)

Je»eli dokonamy transformacji fourierowskiej przeskoku cz¡stki wewn¡trz ukªadu,
otrzymamy »e

P ({cm2})
W→ P̃ ({cm2+1}),(25)

natomiast w przypadku przeskoku cz¡stki referencyjnej b¦dzie to

P ({cm1})
W→ eikaP̃ ({cm1−1}).(26)

Jak wida¢, dla przeskoków cz¡stki referencyjnej pojawia si¦ dodatkowy czynnik e±ika,
który mody�kuje cz¦sto±¢ przeskoku.

St¡d te» w macierzy M̃ cz¦sto±ci przeskoków cz¡stek referencyjnych (i tylko tych!)
uzupeªnione s¡ o czynnik fazowy, którego w macierzy M nie ma. Cz¦sto±ci przeskoków
cz¡stek wewn¡trz ukªadu pozostaj¡ niezmienione.

Stosuj¡c powy»sze rozumowanie konsekwentnie do sumy w równaniu (20) otrzy-
mamy transformat¦ prawdopodobie«stwa napotkania cz¡stki w okre±lonym poªo»eniu
� tak zwany mod g¦sto±ci:

P̃ (k, t) =
1
N

L−1∑
m1,...,mN−1

Φ∗({k;m1, . . . ,mN−1})P ({k;m1, . . . ,mN−1}, t)).(27)

Ka»de prawdopodobie«stwo jednostkowej kon�guracji wchodzi do tej sumy ze wspóª-
czynnikiem - wynikaj¡cym z konieczno±ci transformowania poªo»enia cz¡stki referencyj-
nej. St¡d
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Φ∗({ci}) = 1 + eikam1(i) + eikam2(i) + eikam3(i) + . . .+ eikamN−1(i) + eikamN (i).(28)





ROZDZIA� 4

DYFUZYJNA WARTO�� W�ASNA

Nie musimy szuka¢ peªnego rozwi¡zania ukªadu równa« master zapisanego w równa-
niu (15), aby znale¹¢ wspóªczynnik dyfuzji kolektywnej. Jak ju» powiedziano, interesuje
nas wyª¡cznie najdªu»sza skala czasowa dochodzenia do równowagi ukª¡du. W prze-
strzeni p¦dów odpowiada jej najmniejsza warto±¢ wªasna macierzy M(k), która zanika
w granicy k → 0 jak k2.

Poszukujemy jej w postaci

−k2a2D = λmin =
ΨminM(k)Ψmin

ΨminΨmin

.(29)

Ψmin jest nieznanym nam wektorem wªasnym zwi¡zanym z dyfuzyjn¡ warto±ci¡
wªasn¡. Poniewa» macierz M(k) nie jest w ogólno±ci hermitowska, wyró»niamy lewy i
prawy wektor wªasny. Mianownik wyra»enia (29) jest za± kwadratem normy wektora
Ψmin.

Tak zde�niowany wspóªczynnik dyfuzji okre±la odpowied¹ ukªadu na maªe, dªugo-
falowe zaburzenie g¦sto±ci.

Fakt, »e macierz przeskoków (oboj¦tnie, czy w przestrzeni poªo»e«, czy p¦dów) nie
jest hermitowska wynika z prostej obserwacji: przeskoki w przeciwnych kierunkach nie
zachodz¡ na ogóª z t¡ sam¡ cz¦sto±ci¡. St¡d lewy i prawy wektor wªasny nie s¡ sobie
równe. Mo»emy jednak zauwa»y¢, »e w sytuacji równowagowej s¡ one ze sob¡ ±ci±le
powi¡zane. W równowadze termodynamicznej zachodzi bowiem warunek równowagi
szczegóªowej

Wi→jP
eq(i) = Wj→iP

eq(j).(30)

Dzi¦ki temu mo»emy skonstruowa¢ czynnik normalizacyjny N zawieraj¡cy równo-
wagowe prawdopodobie«stwa ka»dej z kon�guracji, który sprowadzi równanie (29) do
postaci

D = λmin =
Ψmin(k)M(k)(NΨmin(k))

Ψmin(k)(NΨmin(k))
,(31)

gdzie i-ta wspóªrz¦dna czynnika normalizacyjnego, zwi¡zana z i-t¡ wspóªrz¦dn¡ wektora
Ψmin(k) jest równa P eq

{ci}(k)
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MIANOWNIK

Mianownik równania (31) mo»na wyznaczy¢ bezpo±rednio metodami sumacyjnymi,
tak jak to zrobiono w [Gor04], [BZKG05] oraz [ZKBG05]. Wyniki te zostan¡ przed-
stawione w osobnym rozdziale. Jednakowo» istnieje inne podej±cie, które wykorzystano
do wyznaczenia wyników prezentowanych w niniejszej pracy. Podej±cie to bazuje na
obserwacji, »e ∑

i

ΦiN(i)Φi = L(
∑
j

(〈ninj〉 − 〈ni〉2)),(32)

to znaczy: czynnik normalizacyjny jest kombinacj¡ dwupunktowych korelacji cz¡stka�
cz¡stka pomi¦dzy w¦zªami sieci. L oznacza tutaj wielko±¢ ukªadu.

Powy»sz¡ równo±¢ mo»na udowodni¢ stosuj¡c nast¦puj¡ce rozumowanie.
Z de�nicji czynnik normalizacyjny zawiera nast¦puj¡ce wyrazy:

∑
i

ΦiN(i)Φi = L
∑
i,j

〈ninj〉eik(ni−nj)

= L
∑
j

〈n0nj〉eikδ.(33)

Korelacja 〈ninj〉 zlicza nam ilo±¢ wyra»e«, dla których w w¦zªach sieci ni oraz nj
wystepuje cz¡stka.

W ukªadzie jednorodnym zale»y ona jedynie od ró»nicy poªo»e« cz¡stek ni − nj, a
nie od wyboru pozycji cz¡stki, od której rozpoczynamy zliczanie. Korzystaj¡c z trans-
lacyjnej symetrii ukªadu wolno nam przesun¡¢ go tak, aby zaczepi¢ korelacj¦ zawsze w
tej samej cz¡stce (na przykªad cz¡stce referencyjnej).

Dla przejrzysto±ci wywodu skupimy si¦ na przypadku jednorodnym, który jest rów-
nowa»ny pojedynczej klasie korelacji dla przypadku niejednorodnego. Poniewa» caªe
rozumowanie mo»na przeprowadzi¢ osobno dla klas w¦zªów, to wynik nie zale»y od
niejednorodno±ci sieci.

Dokonajmy obrotu ukªadu, aby uzyska¢ symetryczne wyra»enie

1
L

∑
i

ΦiN(i)Φi =
L/2∑

j=−L/2
〈n0nj〉eikδ.(34)

Tak sformuªowane wyra»enie nie daje si¦ obliczy¢ w granicy termodynamicznej
(która tutaj oznacza wzi¦cie najpierw granicy L → ∞, a nast¦pnie k → 0), z kolei
nie mo»emy równie» zamieni¢ kolejno±ci wzi¦cia granic po k i L. Zapiszemy je wi¦c w
nieco innej � równowa»nej postaci.

1
L

∑
i

ΦiN(j)Φj =
L/2∑

j=−L/2
(〈n0nj〉 − 〈n0〉2)eikδj + 〈n0〉2

L/2∑
j=−L/2

eikδj .(35)
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22 5. MIANOWNIK

Drugi skªadnik sumowania znika ze wzgl¦du na to, »e suma po caªym ukªadzie
wyrazów postaci eikδj jest równa zero.

Pierwszy skªadnik ma natomiast posta¢ poddaj¡c¡ si¦ sumowaniu w k → 0, a nast¦p-
nie L→∞. Jest to dokªadnie wyra»enie, którego posta¢ zapostulowali±my na pocz¡tku.
Oczywi±cie rozumowanie dla sieci niejednorodnej sprowadza si¦ do rozpatrzenia sumy
powy»szych skªadników dla nierównocennych w¦zªów w komórce elementarnej.

Przypadek niejednorodnej sieci periodycznej wymaga dªu»szego komentarza. W przy-
padku jednorodnym korelacje o dªugo±ci δ rozpoczynaj¡ce si¦ w dowolnym punkcie sieci
sa równocenne. Wszystkie mog¡ wi¦c zosta¢ sprowadzone do korelacji rozpoczynaj¡cej
si¦ w jednym punkcie. W sieci niejednorodnej istnieje pewna ilo±¢ nierównocennych po-
ªo»e« � skªadaj¡ si¦ one na tzw. komórk¦ elementarn¡ sieci. Korelacje o danej dªugo±ci
zaczepione w dwóch nierównocennych w¦zªach nie s¡ sobie na ogóª równe, mimo sy-
metrii translacyjnej. St¡d sumowanie w powy»szym wzorze musi uwzgl¦dni¢ nie jeden,
ale kilka skªadników � konkretnie: dla ka»dego nierównocennego w¦zªa w komórce ele-
mentarnej istnieje klasa równowa»nych korelacji zaczepionych w nim. Ka»d¡ korelacj¦
zaczepion¡ w w¦¹le powstaj¡cym przez translacj¦ w¦zªa z pierwszej komórki elementar-
nej mo»emy uto»sami¢ z pewn¡ podstawow¡ korelacj¡, zaczepion¡ w pierwszej komórce
elementarnej.

Sumowanie w sieci niejednorodnej odbywa¢ si¦ wi¦c b¦dzie osobno w ka»dej nie-
równowa»nej klasie, niemniej wewn¡trz klasy korelacji zaczepionych w równocennych
w¦zªach nadal mo»emy zastosowa¢ metod¦, która zdaªa egzamin w przypadku jedno-
rodnym.
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LICZNIK

Rozwa»my rozwini¦cie licznika wzoru (31)

M =
∑
i,j

ΨiMi,jN(j)Ψj.(36)

Ka»dy wyraz wi¡»e ze sob¡ dwie sprz¦»one kon�guracje � pocz¡tkow¡ i i ko«cow¡
j. Ró»ni¡ si¦ one poªo»eniem jednej tylko cz¡stki, która wykonuje przeskok z cz¦sto±ci¡
Mi,j.

Je»eli kon�guracje i oraz j s¡ sprz¦»one, to na pewno obydwa wyrazy ΨiMi,jN(j)Ψj,
jak równie» ΨjMj,iN(i)Ψi, wyst¡pi¡ w rozwini¦ciu licznika. Opisuj¡ one bowiem prze-
skoki w przeciwnych kierunkach. Co wa»ne � z warunku równowagi szczegóªowej wy-
nika, »e czynnikiMj,iN(i) orazMi,jN(j) musz¡ by¢ sobie równe. Ponadto na przek¡tnej
macierzy M znale¹¢ si¦ musz¡ wyrazy postaci ΨiMi,iΨi oraz ΨjMj,jΨj. Te ostatnie, co
wynika z postaci wyrazu macierzy Mi,j, musz¡ mie¢ znak ujemny

Mi,i = −
∑
j 6=i

Mi,j.(37)

Wyraz Mi,i zgrupujemy z odpowiadaj¡cym mu Mi,j. W podobny sposób post¡pimy
z Mj,j.

Schemat ten zilustrujmy nast¦puj¡co:

ΨiM
j
iN(j)Ψj =

[
· · · Ψi · · · Ψj · · ·

]

· · · · · · · · · · · · · · ·
· · · Mi,i · · · Mj,i · · ·
· · · ...

. . .
... · · ·

· · · Mi,j · · · Mj,j · · ·
· · · · · · · · · · · · · · ·





...
N(i)Ψi

...
N(j)Ψj

...



(38)

GrupujemyMi,j orazMi,i (tylko cz¦±¢ odpowiadaj¡c¡ przeskokowi i→ j). Podobnie
czynimy z Mj,i oraz Mj,i:

ΨiMi,jΨj −ΨiMi,jΨi + ΨjMj,iΨi −ΨjMj,jΨj(39)

= ΨiMi,j(Ψj −Ψi) + ΨjMj,i(Ψi −Ψj).

Poniewa» Mi,j i Mj,i opisuj¡ sprz¦»one ze sob¡ przeskoki, podlegaj¡ równowadze
szczegóªowej

(Ψi −Ψj)Mi,jN(j)(Ψj −Ψi) = (Ψi −Ψj)Mj,iN(i)(Ψj −Ψi).(40)

Mo»emy wi¦c poczyni¢ pewne uproszczenia. W pierwszym rz¦dzie wolno nam si¦
ograniczy¢ tylko do przeskoków w jednym kierunku (powiedzmy z lewa na prawo).
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24 6. LICZNIK

Po drugie � kon�guracje poª¡czone przeskokami sprz¦»onymi ró»ni¡ si¦ jedynie
poªo»eniem przeskakuj¡cej cz¡stki. Pozostaªe cz¡stki nie bior¡ udziaªu w przeskoku, a
ich wkªady do wektora wªasnego pozostaj¡ bez zmian.

Po trzecie wreszcie: zasi¦g oddziaªywania najbli»szych s¡siadów jest sko«czony. Ewen-
tualna mody�kacja faz dotyka jedynie czastek znajduj¡cych si¦ w bezpo±redniej blisko±ci
przeskakuj¡cej czastki. Oznacza to, »e efektywnie jedynie cztery w¦zªy bior¡ udziaª w
przeskoku � pocz¡tkowy i docelowy dla przeskakujacej czastki oraz ich bezpo±redni s¡-
siedzi. W ten sposób ograniczamy si¦ w rozwa»aniach do maªego framentu sieci, zwanego
komórk¡ aktywn¡.

Zauwa»my nast¦pnie, »e uzyskane przez nas wyra»enie (40) skªada si¦ z ró»nic skªa-
dowych wektora wªasnego (Ψi−Ψj) opisuj¡cych sprz¦»one kon�guracje. Poniewa» jedyne
zmiany zachodz¡ w komórce aktywnej, wszystkie inne wyrazy redukuj¡ si¦ do zera. Tym
samym problem obliczenia warto±ci licznika zagadnienia wªasnego sprowadza si¦ do wy-
konania sumy sko«czonej ilo±ci wyrazów zwi¡zanych ze wszystkimi mo»liwymi typami
przeskoków (inaczej: wszystkimi dozwolonymi kon�guracjami czterow¦zªowej komórki
aktywnej)
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W poprzednich rozdziaªach sprowadzili±my problem poszukiwania wspóªczynnika
dyfuzji kolektywnej do znalezienia wartosci wªasnej macierzy przeskoków opisuj¡cej mi-
kroskopow¡ dynamik¦ ukªadu. Zagadnienie to w ogólno±ci nie jest rozwi¡zywalne ±ci±le
� nie jest bowiem najcz¦±ciej znany wektor wªasny Ψmin dla dyfuzyjnej warto±ci wªa-
snej.

Szczególna sytuacja wyst¦puje jednak»e w pewnym prostym przypadku, w którym
da si¦ odgadn¡¢ posta¢ wektora wªasnego � jest to przypadek jednorodnej sieci bez
oddziaªywa« mi¦dzycz¡steczkowych. Dla takiego przypadku lokalna g¦sto±¢ jest mo-
dem rozchodz¡cym si¦ dyfuzyjnie. Odpowiada jej wektor wªasny, w którym wszystkie
kon�guracje s¡ jednakowo prawdopodobne[Gor04].

Nie jest to wynik zaskakuj¡cy wzi¡wszy pod uwag¦ wyniki znanej pracy [Kut81].
Dzi¦ki tym obliczeniom (oraz zgodno±ci z wynikami publikowanymi w literaturze przed-
miotu) mo»emy zaproponowa¢ wektor próbny, którego kolejne wspóªrz¦dne odpowiadaj¡
kon�guracjom ukªadu w nast¦puj¡cy sposób: niech dana b¦dzie i-ta kon�guracja postaci

ci = {0,m1(i),m2(i),m3(i), . . . ,mN−1(i),mN(i)}.(41)

Wtedy i-ta wspóªrz¦dna wektora próbnego ma posta¢

Φi = 1 + eikam1(i) + eikam2(i) + eikam3(i) + . . .+ eikamN−1(i) + eikamN (i).(42)

Jak widzimy wektor ten jest dokªadnie to»samy z czynnikiem fazowym opisuj¡cym
transformacj¦ modu g¦sto±ci lokalnej ukªadu, wyprowadzonym w równaniu (28). W
pracy [Gor04] � a konkretniej w dodatku A tej publikacji, wykazano, »e tak wybrany
wektor wªasny jest ±cisªym wektorem wªasnym. Dzi¦ki takiemu wyborowi mo»emy ob-
liczy¢ dokªadn¡ (a nie przybli»on¡) warto±¢ wªasn¡ zwi¡zan¡ z modem dyfuzyjnym dla
jednorodnego ukªadu nieoddziaªuj¡cego.

Mo»emy obliczy¢ warto±¢ (31) dla wektora wªasnego

−k2a2D = λmin =
ΦM(NΦ)
Φ(NΨ)

.(43)

Brak oddziaªywa« prowadzi do istnienia dokªadnie jednego typu przeskoków. Prze-
skoki te zachodz¡ wtedy, gdy s¡siedni w¦zeª sieci jest pusty. Mo»emy wi¦c zliczy¢ cz¦sto±¢
wyst¦powania w ukªadzie korelacji 〈ni; 1 − nj〉 (cz¡stka�dziura). Szczegóªowe oblicze-
nia pokazuj¡, »e korelacje w liczniku i mianowniku s¡ sobie równe (ukªad jest bowiem
jednorodny i nieoddziaªujacy, wi¦c napotkanie ka»dej cz¡stki w ukªadzie jest równie
prawdopodobne). St¡d czynniki z licznika i mianownika ulegaj¡ redukcji pozostawiaj¡c
jedynie wyraz zale»ny od (ka). Mamy wi¦c

λmin = −4W sin2(
ka

2
).(44)
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26 7. ROZWI�ZANIE �CIS�E

W granicy termodynamicznej:

Dhom = W.(45)

W ten sposób uzyskali±my rezultat zgodny z klasycznymi wynikami publikowanymi
juz w pracy [Kut81], który uto»samia kolektywn¡ dyfuzj¦ nieoddziaªujacego gazu sie-
ciowego w jednorodnej sieci z dyfuzj¡ jednocz¡stkow¡.

Dodajmy raz jeszcze, »e nasze rozwi¡zanie jest ±cisªe w tym sensie, »e postulowany
wektor próbny jest poprawnym wektorem wªasnym zagadnienia macierzy przeskoków.
Wsz¦dzie te» konsekwentnie stosujemy wielocz¡stkow¡ funkcj¦ stanu ukªadu.



ROZDZIA� 8

INNE METODY

Zastosowana przez nas metoda obliczenia wspóªczynnika dyfuzji kolektywnej nie jest
jedyn¡ stosowan¡ w literaturze. Jakkolwiek jest jedyn¡, która konsekwentnie stosuje
funkcje wielocz¡stkowe. Analogiczne metody znajdowane w literaturze stosuj¡ rozmaite
formy u±redniania ju» na poziomie równa«.

W serii prac zwi¡zanych z grupami Uebinga i Gomera (np. [UG95], [VS95]) zasto-
sowano bezpo±rednie wyprowadzenia wspóªczynnika dyfuzji z formuªy Kubo�Greena,
które to wyprowadzenie znale¹¢ mo»na w [RE81].

Dla nieoddziaªujacego gazu sieciowego przyjmujemy (fakt ten nosi nazw¦ Prawa

Ficka), »e caªkowity strumie« cz¡stek J proporcjonalny jest do gradientu st¦»enia fazy.
Jest on wyra»ony jako

J = D
∂θλ

∂x
,(46)

gdzie D to skalarny wspóªczynnik mierz¡cy pr¦dko±¢ dyfuzji, a θ to caªkowita g¦sto±c
ukªadu.

Przyjmijmy, »e pojedynczy atom na sieci wykonuje przeskok swobodny z cz¦sto±ci¡
W . Rozwa»my atomy na powierzchni dwuwymiarowej sieci. Wyrazimy strumie« cz¡stek
mi¦dzy dwoma równolegªymi rz¦dami sieci przez

ṅ1 = W (1− θ2)c1a.(47)

θ2 oznacza g¦sto±¢ w docelowym rz¦dzie przeskoku, a c1 to liczba cz¡stek w poªo»eniu
startowym. Analogicznie: strumie« przeciwny ma posta¢

ṅ2 = W (1− θ1)c2a.(48)

Wyra»enie 1 − θ1 gwarantuje, »e strumie« jest proporcjonalny do ilo±ci wolnych
w¦zªów w docelowym punkcie sieci.

Obie koncentracje typu θ i c s¡ ze sob¡ powi¡zane poprzez liczb¦ centrów adsorbcji
na powierzchni � c = θNs

Caªkowity strumie« w wybranym punkcie sieci wynosi

J = Wa(c1 − c2) = −Wa2 ∂c

∂x
.(49)

Wspóªczynnik dyfuzji kolektywnej jest uto»samiony z parametrem stoj¡cym przed
gradientem koncentracji cz¡stek. W powy»szym przypadku jest to

D = Wa2.(50)

Dyfuzja kolektywna przy braku oddziaªywania jest niezale»na od (±redniej) g¦sto±ci
ukªadu θ.
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W pracy [RE81] uzyskano równie» wynik dla oddziaªujacego gazu sieciowego. Prze-
pªyw cz¡stek w ukªadzie oddziaªujacym jest wywoªany gradientem potencjaªu chemicz-
nego, a nie jak poprzednio � st¦»enia. Tym razem wzór na strumie« cz¡stek otrzymany
z relacji Kubo�Greena ma posta¢

J = − τ

N

(
∂µ

∂θ

)
T

∂θλ

∂x
.(51)

Potencjaª chemiczny w najprostszym uj¦ciu dla gazu sieciowego wygl¡da nast¦pujaco

µ = µ0 +
1
β

ln
[

θ

1− θ

]
.(52)

Pojawia si¦ tutaj τ � wspóªczynnik transportu, b¦d¡cy fenomenologiczn¡ zmienn¡,
której szczegóªowe wyprowadzenie musi zosta¢ oparte o dodatkowe zaªo»enia. W [RE81]
ostatecznie pojawia si¦ on jako postulat, co prowadzi do uzyskania nast¦pujacej postaci
strumienia

J = − τ

N

(
1

βθ(1− θ)

)
T

∂θλ

∂x
.(53)

Mo»emy uzale»ni¢ wspóªczynnik transportu od wspóªczynnika dyfuzji poprzez

τ = βDN
θ

1− θ
= W (1− θ)a2Nβθ.(54)

Stosuj¡c t¦ formuª¦ do równania opisuj¡cego caªkowity strumie« cz¡stek uzyskujemy

J = −W (1− θ)a2

[
∂βµ

∂ ln θ

]
T

∂c

∂x
.(55)

St¡d wspóªczynnik dyfuzji (jako parametr stojacy przed gradientem koncentracji)

D = W (θ)a2

[
∂βµ

∂ ln θ

]
T

,(56)

gdzie W (θ) = W (1 − θ) oznacza efektywn¡ cz¦sto±¢ przeskoków, zale»n¡ od g¦sto±ci,
któr¡ wyznacza si¦ korzystaj¡c z danych eksperymentalnych (gªównie wspomnianego
ju» wspóªczynnika transportu). Jest to wi¦c metoda, która próbuje zwi¡za¢ równania
opisuj¡ce zachowanie cz¡stek na sieci z eksperymentalnymi danymi opisuj¡cymi globalny
ukªad.

Zalet¡ tej metody jest oczywi±cie wproadzenie do oblicze« parametrów, które mo»na
zmierzy¢ w do±wiadczeniu. Dzi¦ki temu oszcz¦dzamy na obliczeniach transportu dla ró-
znych ukªadów � nie analizujemy geometrii sieci ani dynamiki. Z drugiej strony nie
zyskujemy bezpo±redniej wiedzy o tym, jak ksztaªt potencjaªu oraz charakter oddziaªy-
wa« wpªywa na dyfuzj¦ kolektywn¡. Nie mozemy te» traktowa¢ wspóªczynnika dyfuzji
jako sposobu na zbadanie tych parametrów.

Inne podej±cie do problemu dyfuzji kolektywnej, które mo»na znale¹¢ w [RE81] to
ju» do±¢ stara metoda zwana przyblizeniem Bethego�Peierlsa lub quasi-chemicznym.
Szczegóªy wyprowadzenia tego podej±cia opisane s¡ w [FG49]. Ta metoda dziaªa ab
initio � startujemy znaj¡c jedynie geometri¦ sieci i postuluj¡c okre±lony ksztaªt od-
dziaªywa«.
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Dzi¦ki przybli»eniu quasi-chemicznemu mo»emy okre±li¢ cz¦sto±¢ efektywn¡:

W (θ) =
z−1∑
j=0

z − 1
z

P jW j.(57)

W j to cz¦sto±¢ przeskoku cz¡stki w otoczeniu zde�niowanym przez geometri¦ sieci
i w którym zaj¦tych jest j s¡siednich w¦zªów. P j to prawdopodobie«stwo napotkania
takiej kon�guracji. z to liczba koordynacyjna w¦zªa sieci.

Po zde�niowaniu pewnych pomocniczych zmiennych (η, β, oraz ε � patrz [FG49])

η = e−β∆W ,(58)

γ =
√

1− 4θ(1− θ)(1− η),(59)

ε =
γ − 1 + 2θ
2η(1− θ)

,(60)

uzyskujemy wynik

D(θ) = Wa2 1
1− θ

1 + ε

(1 + ηε)2

(
1 + 2

1− γ
γ

)
.(61)

Powy»szy model jest niezbyt ogólny i bardzo uproszczony. Metoda prezentowana w
niniejszej rozprawie pozwala na wygenerowanie wyników, które � w okre±lonych wa-
runkach oddziaªywania i struktury sieci � dokªadnie odpowiadaj¡ uzyskanym z przy-
bli»enia Bethego-Peierlsa. Jednakowo» nasza metoda jest znacznie ogólniejsza i pozwala
na wyznaczanie niezwykle szerokiej klasy rozwi¡za« � du»o szerszej ni» jakiekolwiek
przybli»enie quasichemiczne stosowane do tej pory.

Trzeci¡ metod¡, która pojawia si¦ w literaturze przedmiotu jest metoda stosowana
przez Kreuzera i Payne'a (praca [PK07]). W tej metodzie równie» startuje si¦ od rów-
nania Ficka i równania master. Istotne elementy wspóªczynnika dyfuzji wyra»a si¦ tam
przez funkcje korelacji odpowiadaj¡ce prawdopodobie«stwom napotkania okre±lonych
kon�guracji cz¡stek w sieci.

Rozwa»my jednowymiarowy gaz sieciowy z oddziaªywaniem najbli»szych s¡siadów.
W takim modelu istotne znaczenie maj¡ jedynie korelacje anga»uj¡ce cztery nast¦puj¡ce
po sobie w¦zªy sieci (patrz te» (9)) zwane dalej w niniejszej publikacji komórk¡ aktywn¡.
Wyra»enia b¦d¡ce prawdopodobie«stwami napotkania poszczególnych rodzajów komó-
rek aktywnych dotycz¡ dyskretnej sieci. W metodzie Kreuzera i Payne'a zast¦pujemy je
z odpowiadaj¡cymi im funkcjami korelacji ci¡gªymi w zmiennej czasowej i przestrzennej.
Z korelacji tworzymy wyra»enie dla lokalnego pr¡du masy w punkcie sieci. W cytowanej
publikacji autorzy dokonuj¡ arbitralnego obci¦cia pr¡du jedynie do wyrazów zale»nych
liniowo od gradientu przestrzennego.

Metoda ta posiada pewien sªaby punkt �przej±cie od dyskretnych prawdopodo-
bie«stw dla komórek aktywnych do ci¡gªych funkcji korelacji wi¡»e si¦ z przyj¦ciem
pewnych przybli»e«. Nie jest jasne, czy mo»na dokonywa¢ tego typu uci¡glenia ukªadu
Autor w niniejszej rozprawie dokonuje konsekwentnego przej±cia granicznego do nie-
sko«czonych ukªadów zachowuj¡c ±cisª¡ posta¢ równa« master.

Metoda ta ma swoj¡ alternatywn¡ wersj¦, przedstawion¡ w pracy [YAN90] oraz w
serii kolejnych prac [ANKCTK91a, ANKCTK91b, ANKC92]. W tym przypadku
funkcje korelacji rozwija si¦ w uªamek ªa«cuchowy i identy�kuje si¦ kolejne wyrazy jako
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odwrotno±ci wyrazów opisuj¡cych tarcie i mody wibracyjne podªo»a. W badaniach tych
kªadzie si¦ nacisk na powi¡zanie funkcji korelacji z symetriami sieci centrów adsorbcji.



Obliczenia kombinatoryczne
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PROCEDURA OTWIERANIA UK�ADU

Autor niniejszej rozprawy przeprowadziª obliczenia (opublikowane pó¹niej w pracy
[BZKG05]), które pozwoliªy mu wyznaczy¢ wspóªczynnik dyfuzji kolektywnej na sieci
jednorodnej w niezwykle szerokim zakresie mo»liwych oddziaªywa«.

Punktem wyj±cia byªa metoda opublikowana w [Gor04]. Tak jak poprzednio �
przedstawione wyniki dotyczy¢ b¦d¡ jednowymiarowego ukªadu jednorodnego, w któ-
rym dopuszczamy obsadzenie w¦zªa jedynie przez jedn¡ cz¡stk¦. Oprócz blokowania
w¦zªów w ukªadzie obecne jest jeszcze oddziaªywanie o zasi¦gu najbli»szych s¡siadów.

W ukªadzie mamy cztery rodzaje mo»liwych przeskoków:

. . . ◦ • → ◦ ◦ . . . W,

. . . • • → ◦ ◦ . . . Γ,

. . . ◦ • → ◦ • . . . R,

. . . • • → ◦ • . . . T.

Przeskoki cz¡stki swobodnej odbywaj¡ si¦ z cz¦sto±ci¡W . Pozostaªe warto±ci � Γ, R, T
� zale»¡ od przyj¦tego modelu oddziaªywania.

Dla N czastek w ukªadzie z periodcznymi warunkami brzegowymi wyst¦puje N
wi¡za«, przy czym wi¡zanie pomi¦dzy cz¡steczkami oddalonymi od siebie o wi¦cej ni»
staª¡ sieci s¡ uwa»ane za wi¡zania zerwane. Ilo±¢ zerwanych wi¡za« w danej kon�guracji
jest liczb¡ caªkowit¡ pomi¦dzy 1, a N .

Przeskoki typu T iW nie zmieniaj¡ liczby zerwanych wi¡za«. Przeskok typu Γ zrywa
dodatkowe wi¡zanie, a przeskok typu R tworzy nowe.

Niech ε b¦dzie energi¡ wi¡zania. Mo»emy wprowadzi¢ wielko±¢ p

p = eJ/kT


p > 1 (odpychanie),
p = 1 (bez oddziaªywa«),
p < 1 (przyci¡ganie)

Korzystaj¡c z warunku równowagi szczegóªowej oraz z faktu, »e przeskoki Γ oraz R
s¡ do siebie przeciwne uzyskujemy, »e

p =
Γ
R

(62)

Energia kon�guracji o s zerwanych wi¡zaniach wynosi (N − s)ε. Co za tym idzie
równowagowe prawdopodobie«stwoN(i) (patrz wzór (29)) kon�guracji o si przerwanych
wi¡zaniach jest proporcjonalne do psi .

Otrzymujemy wi¦c:

−λ ≈
∑
i,j Φj

∗Mijp
siΦi∑

i Φi
∗psiΦi

= −X
Y
.(63)

Mo»emy obliczy¢ mianownik (63)

Y =
∑
i

(Φi)∗psiΦi,(64)

33
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gdzie Φi jest dane przez

Φi = 1 + eikam1(i) + eikam2(i) + eikam3(i) + . . .+ eikamN−1(i) + eikamN (i).(65)

Dla takiego wyboru wektora wªasnego (Φi)∗Φi redukuje si¦ do sumy wyrazów postaci
eika(n1−n2), co daje nam sum¦ po wszystkich ró»nicach poªo»e« cz¡stek w kon�guracji i.
Sum¦ (64) mo»emy wi¦c uporz¡dkowa¢.

Najpierw sumujemy cz¦sto±¢ wyst¦powania wyrazów, w których dwie cz¡stki od-
dalone s¡ o odlegªo±¢ δ. Nast¦pnie wykonujemy sumowanie po wszystkich mo»liwych
odlegªo±ciach δ

Cz¦sto±¢ wyst¦powania uªo»e« cz¡stek postaci

. . . • . . . δ w¦zªów . . . • . . .
jest dana przez ilos¢ realizacji takiej sytuacji pomno»on¡ przez wªa±ciw¡ wag¦ ps. Aby
obliczy¢ t¦ sum¦ dzielimy j¡ na dwie cz¦±ci, tak jak na rysunku (4). Wewn¦trzn¡ cz¦±¢

Rysunek 4. Podziaª ukªadu na odcinek wewn¦trzny i otoczenie

nazwiemy odcinkiem wewn¦trznym, a zewn¦trzn¡ � otoczeniem.
We wn¦trzu mamy nδ cz¡stek, hδ dziur oraz sδ zerwanych wi¡za«. W otoczeniu za±

nε cz¡stek, hε dziur oraz sε zerwanych wi¡za«. Caªkowita liczba cz¡stek w ukªadzie to
N , dziur � H, a zerwanych wi¡za« � S.

Podukªad z h dziurami, n cz¡stkami i s zerwanymi wi¡zaniami ma nast¦pujac¡ ilo±¢
mo»liwych kon�guracji

B(n, h, s) =
(
n

s

)(
h− 1
s− 1

)
,(66)

Przyjmujemy, »e pierwszy w¦zeª sieci zaj¦ty jest przez cz¡stk¦ referencyjn¡.
Dla caªego ukªadu o ustalonych N,H, oraz S, ilo±¢ kon�guracji jest iloczynem dwóch

czynników. Wyrazy te s¡ sprz¦»one ze sob¡ poprzez:

H − hδ = hε

N − nδ = nε(67)
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Zliczamy wyrazy poprzez okre±lone ilo±ci zerwanych wi¡za«. St¡d S = sδ + sε zmienia
si¦ od 1 do min{H,N}.

Aby policzy¢ mianownik musimy wysumowa¢ po wszystkich zmiennych utrzymujac
wi¦zy zadane przez (67).

Y =
N−1∑
nδ=1

H−1∑
hδ=1

min {hε,nε}∑
sε=1

min {hδ,nδ}∑
sδ=1

pSBδBεe
ika(hδ+nδ)

+
N−1∑
nε=1

min {H,nε}∑
sε=1

psεB(nε, H, sε)eikanδ

+
N−1∑
nδ=1

min {H,nδ}∑
sδ=1

psδB(nδ, H, sδ)eika(H+nδ)

+
min {H,N}∑

sε=1

psε
(
H − 1
sε − 1

)(
N

sε

)
,(68)

Gdzie Bδ = B(nδ, hδ, sδ), i podobnie Bε = B(nε, hε, sε).
Obliczenia wykonujemy otwieraj¡c ukªad na dodawanie do« dziur (na sposób po-

dobny do wielkiego ensamblu kanonicznego).
Wprowad¹my nast¦puj¡cy sposób sumacji: rozwa»my pewn¡ konkretn¡ kon�gura-

cj¦ ukªadu z okre±lon¡ ilo±ci¡ dziur i cz¡stek. Cz¡stki rozmieszczone s¡ w sieci tworz¡c
klastry (z przynajmniej jednej cz¡stki) oddzielone sekwencjami dziur (równie» przynaj-
mniej jedn¡). Zerwane wi¡zania mo»emy uto»sami¢ z granicami klastrów cz¡stkowych,
a wi¦c de facto z klastrami dziur.

Rozwa»my wi¦c pewien klaster dziur � dodanie do niego kolejnej dziury nie zmieni
ilo±ci zerwanych wi¡za« (patrz Rys. (5)), ale spowoduje przej±cie do nowej kon�guracji
na sieci o dªugo±ci L+ 1. Powtórzenie tego procesu z ró»nymi klastrami spowoduje wy-
produkowanie szerokiej klasy kon�guracji ukªadu z okre±lon¡ ilo±ci¡ cz¡stek i zerwanych
wi¡za«.

Rysunek 5. Wªa±ciwe i niedozwolone wprowadzanie dziur do ukªadu
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Otwieramy nasz ukªad na nieograniczony dopªyw dziur (wymagamy jedynie, aby
ilo±¢ zerwanych wi¡za« pozostaªa staªa), co prowadzi do wytworzenia niesko«czonej
ilo±ci nowych kon�guracji. Z drugiej jednak strony dodawanie dziur do ukªadu, przy
jednoczesnym utrzymywaniu staªej ilo±ci cz¡stek, powoduje zmian¦ g¦sto±ci.

Aby zapobiec temu niekorzystnemu procesowi, wprowadzamy dodatkowe wi¦zy w
postaci mno»nika Lagrange'a rH . Mo»emy go zinterpretowa¢ jako aktywno±¢ chemiczn¡
naszego ukªadu (r = eβµ gdzie µ to potencjaª chemiczny) � dla przypadku nieoddzia-
ªuj¡cego (p = 1) jest ona dokªadnie równa g¦sto±ci ukªadu. W ogólnym przypadku jej
obliczenie b¦dzie wymaga¢ rozwi¡zania równania stanu.

Mianownik naszego równania wªasnego otrzymuje wi¦c (zale»n¡ od mno»nika r po-
sta¢):

Y(r, p, k) =
N−1∑
nδ=1

nε∑
sε=1

nδ∑
sδ=1

∞∑
hε=sε

∞∑
hδ=sδ

pSrHBδBε cos(kaδ)

+
N−1∑
nδ=1

nε∑
sε=1

∞∑
H=sε

pSrHB(nε, H, sε) cos(kanδ)

+
N−1∑
nδ=1

nδ∑
sδ=1

∞∑
H=sδ

pSrHB(nδ, H, sδ) cos(ka(nδ +H))

+
N∑
sε=1

∞∑
hε=sε

psεrHB(N, hε, sε),(69)

Obliczeniem poszczególnych czynników równania zajmiemy si¦ w nast¦pnym rozdziale.
Tymczasem przedstawimy sposób na wyznaczenie postaci wspóªczynnika r.

Aktywno±¢ chemiczn¡ r wyznaczamy z sumowania:

H =
N∑
n=1

n∑
s=1

∞∑
h=s

hpsrh
(
h− 1
s− 1

)(
n

s

)
.(70)

Wzór ten ma swoje uzasadnienie w procedurze otwierania ukªadu na dopªyw dziur.
Parametr r jest mno»nikiem Lagrange'owskim, który utrzymuje staª¡ g¦sto±¢ dziur w
ukªadzie. Fizycznie odpowiada on aktywno±ci chemicznej zale»¡cej od potencjaªu che-
micznego. W powy»szych obliczeniach potencjaª chemiczny jest rozumiany jako ci±nienie
nad ukªadem, poprzez które dopªywaj¡ do sieci dziury. Ukªad nie ma staªej wielko±ci i
nie jest utrzymywany »adnym dodatkowym ci±nieniem brzegowym.

Zwi¡zujemy ±redni¡ g¦sto±¢ ukªadu z parametrem r za pomoc¡ równania.
pr

(1− r)((p− 1)r + 1)
=
H

N
=

1− θ
θ

.(71)

Przypomnijmy, »e r jest mno»nikiem Lagrange'a wprowadzonym po to, by utrzymywa¢
ilo±¢ dziur (a wi¦c tak»e g¦sto±¢) wokóª jej ±redniej termodynamicznej. St¡d dziele-
nie ±redniej ilo±ci dziur przez ±redni¡ ilo±¢ cz¡stek. Na rysunku (9) widzimy zale»no±¢
aktywno±ci chemicznej r od ±redniej g¦sto±ci ukªadu dla ró»nych warto±ci parametru
oddziaªywania. Dzi¦ki odwróceniu tej zale»no±ci jeste±my w stanie wyznaczy¢ posta¢
naszych wzorów nie jako funkcj¦ r, ale jako funkcj¦ θ. W praktyce zale»no±¢ ta jest jed-
nak bardzo skomplikowana, w zwi¡zku z czym wzory w postaci algebraicznej prezentu-
jemy w funkcji r, natomiast wykresy wspóªczynnika dyfuzji kolektywnej konsekwentnie
w funkcji g¦sto±ci θ.
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Rysunek 6. Mno»nik r jako funkcja g¦sto±ci θ dla ró»nych warto±ci pa-
rametru oddziaªywania p. Po kolei, od doªu: p = 0.1, 0.3, 0.5, 0, 2, 10,
100.
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SUMOWANIE MIANOWNIKA

Zastosujemy tutaj pewne formuªy, które upraszczaj¡ znacznie procedury sumacyjne
dla dwumianów Newtona.

∞∑
x=y

rx−y
(
x

y

)
=

(1− x)−y

1− x
,(72)

x∑
y=0

ry
(
x

y

)
= (r + 1)x.(73)

W pierwszej kolejno±ci zauwa»my, »e wyst¦puj¡ce w sumowaniach w mianowniku
zmienne nδ oraz nε s¡ sprz¦»one ze sob¡, poniewa» ukªad ma okre±lon¡ liczb¦ cz¡stek
� zmienne hδ i hε, natomiast nie podlegaj¡ sprz¦»eniu, poniewa» otwarli±my ukªad
na swobodny dopªyw dziur. Dlatego wªa±nie najpierw wysumujemy po zmiennych opi-
suj¡cych ilo±¢ dziur (stosuj¡c (72)). Wysumowanie po ilo±ciach zerwanych wi¡za« (za
pomoc¡ (73)), a nast¦pnie liczbie cz¡stek, jest ju» znacznie prostsze, kiedy sumowanie
po hδ i hε wykonali±my w pierwszej kolejno±ci.

Zajmijmy si¦ pierwsz¡ cz¦±ci¡ wyra»enia (69).
Pierwsze dwa sumowania s¡ niezale»ne � otrzymujemy:

Y1(sδ, sε, nδ) = =
(pr)sδ+sε

(1− r)sε

(
e−iak(nδ+sδ)

(1− e−iakr)sδ
+

eiak(nδ+sδ)

(1− eiakr)sδ

)
,(74)

przy czym indeks 1 oznacza pierwszy czªon równania (69).
Pozostaªe dwie sumy daj¡:

Y1(nδ) =

( pr

1− r
+ 1

)N−nδ
− 1

e−iaknδ ( pr

eiak − r
+ 1

)nδ

+ eiaknδ
{[
p
( 1

1− eikar
− 1

)
+ 1

]nδ
− 1

}
− e−iaknδ

.(75)

W ko«cu sumujemy po pozostaªych indeksach bie»¡cych, aby otrzyma¢ ostateczny wy-
nik:

Y1 =
(

pr

1− r
+ 1

)N pr(1− r)((p− 1)r + 1)
|(1− r)− e−iak((p− 1)r + 1)|2

×

 (p2r2(r − 2)− (2− 3p)r(r − 1)2)
|(p− 1)r(1− r) + e−iak((p− 1)r + 1)|2

− ((p− 1)r + 1)22 cos(ak)
|(p− 1)r(1− r) + e−iak((p− 1)r + 1)|2


+

pr2(p− 2) + 2 cos(ak)
|e−iak(p− 1)r + (r + 1)− eiak|2

.(76)

39
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Takie sumowania nale»y wykona¢ dla ka»dej mo»liwej kon�guracji, w szczególno±ci dla
pewnych specjalnych przypadków opisanych poni»ej. Wszystkie one wnios¡ wkªad do
wyrazu fazowego dla okre±lonej warto±ci δ (równej hδ + nδ). Przypomnijmy, »e δ jest
wielko±ci¡ przedziaªu, który dzieli dwie cz¡stki w korelacji.

Ogólna posta¢ wyrazów sumacji mianownika odpowiadaj¡ca typowym postaciom
odcinka wewn¦trznego i otoczenia zaprezentowana zostaªa na rysunku (4). Istniej¡ po-
nadto trzy inne specjalne przypadki, zobrazowane na rysunku (7).

Rysunek 7. Szczególne typy kon�guracji w mianowniku. Od lewej do
prawej: przypadek 2, 3, oraz 4.

Przypadek 2. jest sytuacj¡, w której caªy odcinek wewn¦trzny jest caªkowicie wy-
peªniony cz¡stkami. St¡d wszystkie zerwane wi¡zania poªo»one s¡ w otoczeniu. Dziury
moga by¢ dodawane jedynie poza odcinkiem wewn¦trznym (porównaj z (5)) i nie wpªy-
waj¡ na dlugo±¢ korelacji δ

Y2 = 1−
(

pr

1− r
+ 1

)N
× (1− r)− ((p− 1)r + 1)2 cos(ak)
|(1− r)− e−iak((p− 1)r + 1)|2

.(77)

Przypadek 3. jest dokªadnym przeciwie«stwem przypadku 2. � teraz to otoczenie jest
szczelnie wypeªnione cz¡stkami, natomiast dziury moga by¢ dodawane jedynie wewn¡trz
odcinka wewn¦trznego.

Zauwa»my, »e ilo±¢ cz¡stek w ukªadzie jest caªy czas okre±lona i staªa, st¡d dªugo±¢
odcinków wypeªnionych caªkowicie czastkami jest ograniczona przez N − 1

Y3 = − pr2(p− 2) + 2 cos(ak)
|e−iakr(p− 1) + (r + 1)− eiak|2

.(78)

Przypadek 4. jest najprostszy, ale bardzo istotny. W tej sytuacji odcinek wewn¦trzny
zostaª zredukowany jedynie do pojedynczej cz¡stki. Przypadek ten nazwiemy statycznym

� prowadzi on do obliczenia rozkªadu prawdopodobie«stwa dla naszego ukªadu i jest
niezb¦dny w procesie wyznaczenia parametru r. Mamy:

Y4 =
(

pr

1− r
+ 1

)N
− 1.(79)

Ostatecznie mianownik (jako suma powy»szych przypadków) zyskuje posta¢:

Y =
(

pr

1− r
+ 1

)N pr((p− 1)r2 + 1)
|(p− 1)(eiak(1− r) + 1)r + 1|2

.(80)
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Obliczenia dla licznika równania (63) przebiegaj¡ wedle podobnego schematu

X =
∑
ij

(Φj)Mijp
siΦi.(81)

Stosujemy tutaj schemat opisany w rozdziale (6).
Licznik stanowi nieco trudniejsze zadanie obliczeniowe � pomimo tego, »e odcinek

wewn¦trzny jest tutaj ograniczony do staªej dªugo±ci zwi¡zanej z komórk¡ aktywn¡ dla
poszczególnych przeskoków, przypadek ten rozpada si¦ jednak na dwa ró»ne podprzy-
padki, które pokazano na rysunku (8)

komórka aktywna dla przeskoku typu W komórka aktywna dla przeskoku typu R

komórka aktywna dla przeskoku typu Γ komórka aktywna dla przeskoku typu T

Rysunek 8. Szczególne przypadki postaci licznika. Zwrócmy uwag¦, »e
niektóre kon�guracje otoczenia w powi¡zaniu z niektórymi komórkami
aktywnymi prowadz¡ w procedurze rozdzielenia ukªadu na odcinek we-
wn¦trzny i otoczenie do powstania pewnych dodatkowych rozerwanych
wi¡za« � tak, jak to wskazano na rysunkach.

Przyjmijmy dla przykªadu komórk¦ aktywn¡ typu Γ za odcinek wewn¦trzny. Mozemy
zauwa»y¢, »e dla pewnych kon�guracji otoczenia (a konkretnie tych, które zaczynaj¡ si¦
i ko«cz¡ dziur¡) pojawia si¦ dodatkowe zerwane wi¡zanie, które musimy uwzgl¦dni¢ w
obliczeniach. Te kon�guracje wnosz¡ wkªad do wyrazów z s+ 1, a nie s. St¡d dwa ró»ne

41
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skªadniki sumy zale»nie od rodzaju otoczenia. Z rysunku (8) jasno wida¢, »e rozdziaª
na dwa wyrazy dotyczy jedynie przeskoków typu Γ oraz R (ze wzgl¦du na asymetri¦
komórki aktywnej).

W ogólnosci powtarzamy teraz procedur¦ opisan¡ w równaniu (69) utrzymuj¡c war-
to±¢ zmiennych sδ, nδ oraz hδ równ¡ warto±ci, która wynika z ksztaªtu komórki aktywnej.
Caªy licznik jest sum¡ wkª¡dów od wszystkich typów przeskoków XT +XW +XΓ +XR.

• Komórka typu T ma trzy cz¡stki i jedn¡ dziur¦, a ponadto jedno rozerwane
wi¡zanie. Poniewa» komórka aktywna jest ustalona, sumowanie przebiega je-
dynie po zmiennych otoczenia. Jedn¡ z mo»liwo±ci jest otoczenie zawieraj¡ce
pewn¡ ilo±c klastrów dziurowych do których wolno nam dodawa¢ kolejne dziury
(zgodnie z rysunkiem (5))

XT hε = Tpr

( pr

1− r
+ 1

)N−2

− 1

.(82)

Indeks hε oznacza przynajmniej jedn¡ dziure w otoczeniu. Osobny przykªad to
otoczenie wypeªnione caªkowicie cz¡stkami (zauwa»my, »e to równie» dozwolony
przypadek poniewa» jedna dziura w ukªadzie znajduje si¦ w komórce aktywnej).

XT 0 = Tpr.(83)

Ostatecznie wyraz ten przyjmuje posta¢

XT = Tpr
(

pr

1− r
+ 1

)N−2

.(84)

• Dla przeskoków typu W formuªa jest podobna, tyle tylko, »e liczba dziur i
cz¡stek w komórce elementarnej jest inna.

XW = W
p2r3

(1− p)[r(p− 1) + 1]

(
pr

1− r
+ 1

)N−1

.(85)

• W przeciwie«stwie do poprzednich, wyrazy dla przeskoków typu Γ oraz R roz-
dzielaj¡ si¦ na dwa przypadki zwi¡zane z rozerwaniem dodatkowego wi¡zania
na kraw¦dzi komórki (patrz rysunek (8)). Z drugiej jednak strony dzi¦ki wa-
runkowi równowagi szczegóªowej mo»emy wyliczy¢ tylko jeden z tych wyrazów
� drugi mo»na ªatwo wyznaczy¢ podstawiaj¡c Γ = pR. Tutaj przedstawiamy
jedynie wyliczenia dla Γ.

Dla przypadku z s + 1 (patrz: rysunek (8)) wyra»enie typu Γ przyjmuje
posta¢

XΓ
s+1 = Γr3

(
pr

1− r
+ 1

)N−1

,(86)

a dla s:

XΓ
s = Γpr2

[
1− r

p(r − 1) + 1

(
pr

1− r
+ 1

)N−1

− 1
]
.(87)

Istnieje jeszcze trzecia kon�guracja, któr¡ nale»y rozpatrzy¢ osobno � caªe
otoczenie wypeªnione cz¡stkami. Ten wyraz wnosi wkªad postaci:

XΓ
0 = Γpr2.(88)

Ostatecznie caªy wyraz to:

XΓ = Γ
(r − 1)r2(r2(r − 1)(p− 1) + p)

((p− 1)r + 1)2

(
pr

1− r
+ 1

)N−1

.(89)
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Jak zauwa»yli±my wcze±niej wyraz typu R ma dokªadnie tak¡ sam¡ posta¢.
Ostatecznie, licznik równania (81) ma posta¢:

X (r, p, k) = (XT + XΓ + XR + XW ). sin2

(
ka

2

)
(90)

Gdzie poszczególne wyra»enia odpowiadaj¡ róznym typom dozwolonych przeskoków:
Dla T

XT = Tpr
(

pr

1− r
+ 1

)N−2

.(91)

Dla Γ i R

XΓ,R = R
(r − 1)r2p2

(r(p− 1)− 1)2

(
pr

1− r
+ 1

)N−1

.(92)

Dla W

XW = W
p2r3

(1− p)(r(p− 1) + 1)
(
pr

1−r + 1
)N−1 .(93)

Przy czym zastosowano warunek równowagi szczegóªowej Γ = pR.
Wspóªczynnik dyfuzji wyliczony w ten sposób ma posta¢:

D(θ) =
pr2[(p− 1)(r − 2)r − 1]2

[(p− 1)r + 1]2[(p− 1)r2 + 1]

[
W + 2R

1− r
r

+
T

p

(1− r
r

)2
]
a2.(94)

Mo»emy wykre±li¢ nasz wynik w funkcji g¦sto±ci ukªadu θ. Robimy to w ten sposób, »e
jednocze±nie wyliczamy funkcje θ(r) oraz D(r). Z tych zale»no±ci wyznaczamy wykres
D(r). Na wykresie dyfuzji kolektywnej w funkcji gesto±ci mo»emy odczyta¢ warto±ci
liczbowe dla skrajnych g¦sto±ci � gesto±ci θ = 0 oraz θ = 1. Warto±ci te odpowia-
daj¡ granicznym wspóªczynnikom dyfuzji okreslaj¡cym odpowiednio: ruch pojedynczej
cz¡stki oraz ruch pojedynczej dziury. Zarówno w przypadkach nieoddziaªuj¡cych jak i w
obecno±ci oddziaªywania, warto±ci te mo»na obliczy¢ niezale»nie, co stanowi dodatkowy
test zgodno±ci metody kombinatorycznej.

Tu i w nast¦pnych wykresach D(θ) stosujemy wymiennie dwie konwencje prezen-
towania wyników. Wykresy przedstawiaj¡ce tylko D(θ) pokazuj¡ przebieg zale»no±ci
wspóªczynnika dyfuzji kolektywnej od g¦sto±ci w jednostkach bezwzgl¦dnych okreslo-
nych przez warto±¢ wpóªczynnika przeskoku typu W równego 1. W systuacji, gdy nie
porównujemy róznych ukªadów (dla róznych sieci lub róznych oddziaªywa«) na wykre-
sie prezentujemy D(θ) znormalizowane przez warto±¢ D0 dla swobodnej cz¡stki (a wi¦c
graniczn¡ warto±¢ D(θ) dla θ → 0).

Kiedy oddziaªywanie jest odpychaj¡ce wspóªczynnik dyfuzji wykazuje zdecydowany
przyrost dla g¦sto±ci w okolicach θ = 0, 5. Efekt ten ma swoje wytªumaczenie � otó» dla
tych g¦sto±ci ukªad w naturalny sposób porz¡dkuje si¦ w postaci kon�guracji, z obsadzo-
nym co drugim w¦zªem. Jest to bardzo sztywne uªo»enie, poniewa» ka»de przesuni¦cie
cz¡stki wywoªuje natychmiast powrót do poªo»enia korzystniejszego energetycznie. W
takim uªo»eniu jakiekolwiek zaburzenie g¦sto±ci b¦dzie zanika¢ niezmiernie szybko.

Dla oddziaªywania przyci¡gaj¡cego widzimy wyra¹nie spadek wspóªczynnika dyfu-
zji. Zag¦szczenia cz¡stek maj¡ tendencj¦ do wytwarzania du»ych klastrów, które ulegaj¡
stosunkowo powolnej dysocjacji na kraw¦dziach. Klastry takie znacz¡co obni»aj¡ pr¦d-
ko±¢ propagowania si¦ zaburzenia g¦sto±ci w ukªadzie.
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Rysunek 9. Wspóªczynnik dyfuzji kolektywnej w ukªadzie jednorodnym
obliczony metod¡ kombinatoryczn¡. Wspóªczynnik oddziaªywania usta-
wiono na odpychanie � od doªu kolejno: p = 2, p = 10, p = 100.

Rysunek 10. Wspóªczynnik dyfuzji kolektywnej w ukªadzie jednorod-
nym obliczony metod¡ kombinatoryczn¡. Wspóªczynnik oddziaªywania
ustawiono na przyci¡ganie � od doªu kolejno: p = 0, 5, p = 0, 1, p = 0, 01



Metoda wariacyjna





ROZDZIA� 12

SCHEMAT OBLICZENIOWY

Przypomnijmy jeszcze raz równanie (29)

−k2a2D = λmin =
ΨminM(k)Ψmin

ΨminΨmin

.(95)

Poszukujemy wato±ci wªasnej zwi¡zanej z modem dyfuzyjnym poprzez zgadywanie
pewnego wektora wªasnego Ψmin. Stosuj¡c metod¦ wariacyjn¡ mo»emy stworzy¢ pewien
schemat czy tez algorytm postepowania, który pozwoli na systematyczne generowanie
wyników dotyczacych dyfuzji kolektywnej w ukªadach periodycznych o dowolnej ko-
mórce elementarnej. Zaproponujemy w nastepnych rozdziaªach konsekwentn¡ metod¦
konstrukcji wektora wªasnego, dzi¦ki któremu wyznaczymy wspóªczynnik dyfuzji kolek-
tywnej.

(1) Na pocz¡tku okre±lamy periodyczno±¢ sieci, ksztaªt potencjaªu i parametry opi-
suj¡ce cz¦sto±ci wyskoków oraz mody�kacje do tych»e poprzez oddziaªywanie
z s¡siednimi w¦zªami

(2) Nast¦pnie obliczamy wyrazy znajduj¡ce si¦ w tzw. macierzach przej±cia.
(3) Na podstawie tych»e obliczamy sum¦ stanów Ξ
(4) Majac obliczon¡ sum¦ stanów, mozemy wyznaczy¢ statyczne parametry termo-

dynamiczne ukªadu � zwi¡zek pomiedzy g¦sto±ci¡ θ a aktywno±ci¡ chemiczn¡
r, oraz mianownik wyra»enia (31). Aktywno±¢ chemiczna r b¦dzie peªniªa w
procedurze obliczeniowej funckj¦ analogiczn¡ do tej zilustrowanej rysunkiem
(9) - b¦dzie parametryzowaªa jednocze±nie wspóªczynnik dyfuzji i g¦sto±¢. Jej
konkretna postac zalezy od interpretacji elementów modelu, a konkretnie: od
przyj¦cia zaªo»e« dotycz¡cych potencjaªu chemicznego. Jakkolwiek wariacyjna
parametryzacja b¦dzie ró»na od parametryzacji kombinatorycznej to na pozio-
mie wspóªczynnika dyfuzji D(θ) uzyskane wynik b¦da si¦ pokrywa¢.

(5) Za pomoc¡ metody macierzy przej±cia wyra»amy korelacje wielopunktowe dla
komórki aktywnej w róznych kon�guracjach oddziaªywania (cztery komórki) i
ró»nych pozycjach wzgl¦dem poªo»e« nierównocennych w komórce elementar-
nej.

(6) Rozpisujemy wektor próbny z u»yciem wariacyjnych parametrów ukªadu.
(7) Wstawiamy czynniki fazowe, korelacje, cz¦stosci przeskoków oraz izotermiczn¡

±ci±liwo±¢ do równania na wspóªczynnik dyfuzji i minimalizujemy ze wzgl¦du
na parametry wariacyjne.

Cz¦±¢ parametrów wariacyjnych w wysokosymetrycznych ukªadach zazwy-
czaj redukuje si¦ ze wzgl¦du na istnienie kilku równocennych poªo»e« w obr¦bie
komórki elementarnej.

(8) Zminimalizowan¡ warto±¢ wªasn¡ wykre±lamy w funkcji g¦sto±ci.
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WYBÓR WEKTORA PRÓBNEGO

Na podstawie do±wiadcze« z rozwi¡zaniami ukªadów jednorodnych (równie» oddzia-
ªuj¡cych), mo»na sformuªowa¢ hipotez¦, »e wektor wªasny poszukiwany przez nas dla
znalezienia warto±ci wªasnej zwi¡zanej ze wspóªczynnikiem dyfuzji w ukªadzie oddziaªu-
j¡cym i/lub niejednorodnym nie b¦dzie równy wektorowi, który sprawdziª si¦ dla ukªadu
jednorodnego. Zaªó»my wi¦c, »e nale»y on przynajmniej do tej samej klasy funkcji.

Przypomnijmy: wektorem wªasnym dla ukªadu nieoddziaªujacego i jednorodnego
jest wektor o skªadowych postaci:

Φl =
N∑
l=1

eikaml(j),(96)

gdzie ml(j) oznacza poªo»enie l-tej cz¡stki w j-tej kon�guracji.
Poniewa» poszukiwana przez nas warto±¢ wªasna ma by¢ najmniejsza w pewnej klasie

funkcji, przeto mo»emy zaproponowa¢ wariacyjne podej±cie do problemu poszukiwania
wspóªczynnika dyfuzji. Naszym celem jest uzyskanie wspóªczynnika dyfuzji w ukªadzie
oddziaªuj¡cym i niejednorodnym.

Zapostulujemy pewn¡ posta¢ wektora wªasnego i potraktujemy równanie wªasne
jako warunek minimalizacyjny dla tego zagadnienia. Innymi sªowy: nawet je»eli postu-
lowany wektor próbny nie jest dokªadnie równy rzeczywistemu wektorowi wªasnemu, to
oszacowanie warto±ci wªasnej b¦dzie najlepsze z mo»liwych � przynajmniej w klasie
funkcji dopuszczonej przez posta¢ wektora próbnego.

Rozwa»my przykªadow¡ kon�guracj¦:

. . . • ◦ • • ◦ . . .

Dla przedstawionego powy»ej fragmentu kon�guracji odpowiedni fragment wspóª-
rz¦dnjej wektora wªasnego w zapostulowanej przez nas postaci wygl¡da nast¦puj¡co

. . . eikaml(j)eikaϕml(j) + eikaml+1(j)eikaϕml+1(j)e
ika%R

ml+1(j) + eikaml+2(j)eikaϕml+2(j)e
ika%L

ml+2(j) . . .

Dla porównania, ta sama kon�guracja daje wspóªrz¦dn¡ wektora wªasnego wedle
wzoru (96) postaci

. . . eikaml(j) + eikaml+1(j) + eikaml+2(j) . . .

Nowa posta¢ wektora próbnego zawiera pewne parametry wariacyjne, które stanowi¡
o dopasowaniu do wektora wªasnego.

• Ka»da cz¡steczka w kon�guracji wnosi dodatkow¡ faz¦ opisuj¡c¡ asymetri¦ po-
tencjaªu sieciowego wokóª w¦zªa, w którym si¦ znajduje. Ka»dy w¦zeª sieci x
ma swoj¡ wªasn¡ faz¦ ϕx. Faz¦ t¦ nazywa¢ b¦dziemy faz¡ geometryczn¡
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• Ka»da cz¡stka s¡siaduj¡ca bezpo±rednio z inn¡ cz¡stk¡ wnosi faz¦ opisuj¡ca
oddziaªywanie (deformacj¦ ksztaªtu potencjaªu w wyniku obecno±ci s¡siadki).
Tak¡ faz¦ nazwiemy faz¡ oddziaªywania. Ten czynnik fazowy � eika%x �
zale»y ju» nie tylko od poªo»enia w sieci ale tak»e od poªo»enia s¡siedniej cz¡stki
� wyst¦puj¡ lewo� i prawostronne fazy oddziaªywania. S¡ to odpowiednio: %Lx
oraz %Rx .

Wszystkie parametry ϕx i %x mog¡ zosta¢ wyznaczone za pomoc¡ procedury waria-
cyjnej tak, aby uzyska¢ najmniejsz¡ mo»liw¡ wielko±¢ warto±ci wªasnej.

Zauwa»my, »e w ukªadach periodycznych ilo±¢ nierównocennych poªo»e« w sieci jest
sko«czona. St¡d sko«czona jest równie» ilo±¢ prametrów wariacyjnych. Ka»dy nierów-
nocenny w¦zeª wnosi jedn¡ faz¦ geometryczn¡ i dwie fazy oddziaªywania (lewo� i pra-
wostronn¡).

Pod drugie: specy�ka grupowania czynników w wektorze wªasnym � patrz (41)
� dla oddziaªywania najbli»szych s¡siadów powoduje, »e w obliczeniach wyst¦puj¡
jedynie sumy i róznice parametrów wariacyjnych. �ci±le rzecz ujmuj¡c, poniewa» fazy
oddziaªywania pojawiaj¡ si¦ dla par s¡siadujacych cz¡stek w wezªach i oraz i+1, ka»da
prawostronna faza dla w¦zªa i wyst¦puje nieodª¡cznie z lewostronn¡ faz¡ i+ 1.

Tak»e fazy geometryczne podlegaj¡ grupowaniu � w przeksztaªceniach wektora
wªasnego dokonujemy grupowania kon�guracji sprz¦»onych. W takich kon�guracjach
wi¦kszo±¢ wyrazów redukuje si¦ pozostawiaj¡c jedynie róznice wkªadów od pocz¡tko-
wego i ko«cowego poªo»enia cz¡stki, która doznaje przeskoku. St¡d fazy geometryczne
pojawi¡ si¦ jedynie w parach dla s¡siadujacyh w¦zªów sieci.

Te zasady prowadz¡ do zredukowania ilosci parametrów wariacyjnych o poªow¦.
Rozwi¡zuj¡c wariacyjne równanie minimalizacyjne mo»emy znale¹¢ poszukiwane pa-

rametry, a tym samym najmniejsz¡ warto±¢ wªasn¡, która daje nam oszacowanie wspóª-
czynnika dyfuzji kolektywnej.
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FORMALIZM MACIERZY PRZEJ�CIA

W klasycznym sformuªowaniu metoda macierzy przej±cia pozwala na obliczanie
sumy stanów oraz statycznych parametrów opisujacych ukªad jednorodny. Znakomity
wykªad tej techniki oraz przykªady jej zastosowania daª R. Baxter w swojej ksi¡»ce
[Bax89]. Elementy tej metody mo»na równie» znale¹¢ w [Hua87].

Autor niniejszej rozprawy dokonaª znacz¡cego rozszerzenia tej metody tak, aby po-
zwalaªa ona na obliczenia nie tylko statycznych ale i dynamicznych wªasno±ci ukªadów.
Ponadto metoda macierzy przej±cia zostaªa rozszerzona na ukªady niejednorodne, co
pozowliªo obj¡¢ obliczeniami zupeªnie nowe klasy modeli dyfuzji. Publikacje dotycz¡ce
zastosowania metody macierzy przej±cia do obliczenia wspóªczynnika dyfuzji s¡ w przy-
gotowaniu.

W niniejszej publikacji metoda globalnych macierzy przej±cia zostanie przedstawiona
w zastosowaniu do jednowymiarowego ukªadu z symetri¡ translacyjn¡. Rozwa»a¢ b¦-
dziemy sieci, w których pewna staªa sekwencja w¦zªów (któr¡ nazwiemy baz¡ lub ko-
mórk¡ elementarn¡) powtarza si¦ niesko«czenie wiele razy. Model taki odpowiada sieci
krystalicznej z nietrywialn¡ komórk¡ elementarn¡, lub powierzchni krystalicznej ªama-
nej uko±nie do kierunków o wy»szej symetrii.

Rozwa»my gaz sieciowy na jednorodnej sieci studni potencjaªu. Sum¦ stanów takiego
ukªadu mo»emy zapisa¢ jako:

Ξhom =
∑

{n0,n1,...}
e−βH−βµN ,(97)

gdzie H jest caªkowit¡ energi¡ ukªadu cz¡stek, a N ich liczb¡. Sumujemy po wszyst-
kich mo»liwych kon�guracjach cz¡stek w ukªadzie. ni oznacza tutaj funkcj¦ charakte-
rystyczn¡ w¦zª¡ i,

Zauwa»my, »e energia ukªadu skªada si¦ z dwóch cz¦±ci � wkªadu od poszczegól-
nych cz¡stek, oraz cz¦±ci zwi¡zanej z oddziaªywaniem. Je»eli zaªo»ymy, »e oddziaªywa-
nie wi¡»e tylko najbli»szych s¡siadów, b¦dziemy mogli rozpatrzy¢ jedynie pojedyncze
cz¡stki oraz s¡siaduj¡ce ze sob¡ ich pary. Dzi¦ki periodycznym warunkom brzegowym
mo»emy zapisa¢ wykªadniki z (97) w nast¦puj¡cej postaci:

H + µN = −1
2
β
∑
i

(niui + ni+1ui+1)−
∑
i

εi,i+1nini+1 −
1
2
βµ

∑
i

(ni + ni+1),(98)

gdzie ui oznacza energi¦ cz¡stki w i-tym w¦¹le sieci, a εi,i+1 energi¦ oddziaªywania
cz¡steczek w s¡siednich w¦zªach sieci

Macierz przej±cia wi¡»e dwa s¡siednie w¦zªy sieci. Jej wyrazy s¡ Boltzmannowskimi
prawdopodobie«stwami zwi¡zanymi z obsadzeniem w¦zªów. W najprostszym przypadku
� jednokomponentowego gazu sieciowego � wyst¦puj¡ jedynie dwa mo»liwe stany w¦-
zªa, które nazywa¢ b¦dziemy odpowiednio: cz¡stk¡ i dziur¡. W takiej sytuacji macierz
przej±cia ma wymiar dwa na dwa. W ogólno±ci wymiarowo±¢ macierzy przej±cia wyzna-
cza ilo±¢ mo»liwych stanów w¦zªa sieci.
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W postaci macierzowej, suma stanów wygl¡da jak nast¦puje:

Ξ =
∑

{n1,n2,...,nL}
〈1| 1A2|2〉 . . . 〈i| iAi+1|i+ 1〉〈i+ 1| i+1Ai+2|i+ 2〉 . . . 〈L| LA1|1〉,(99)

gdzie L to dªugo±¢ sieci, a ostatni czªon iloczyn, 〈L| LA1|1〉 opisuje periodyczny warunek
brzegowy.

Sumowanie ªa«cucha odbywa si¦ po wszystkich mo»liwych kon�guracjach obsadze«
w¦zªów. W efekcie wysumowujemy po wszystkich mo»liwch wyrazach typu |i〉〈i|. �atwo
widzie¢, »e s¡ to operatory rzutowania na dany stan w¦zªa sieci. Suma po wszystkich
rzutowaniach jest z de�nicji równa 1. Dzi¦ki temu wszystkie wewn¦trzne rzutowania
znikaj¡ z ªa«cucha.

Pozostaje jedynie sumowanie po dwóch skrajnych wyrazach wektorowych � s¡ one
sobie równe na mocy periodycznego warunku brzegowego. Z drugiej strony: na mocy
zaªo»enia rozpatrujemy przypadek jednorodny, a wi¦c »adna para w¦zªów sieci nie jest
wyró»niona. St¡d wszystkie macierze przej±cia s¡ sobie równe

iAi+1 = jAj+1 .(100)

Na mocy tego rozumowania mo»emy napisa¢, »e:

Ξ =
∑
{n1}
〈1| iALi+1|1〉(101)

= Tr iALi+1 .(102)

W ten sposób mo»emy wyrazi¢ wi¦kszo±¢ istotnych z termodynamicznego punktu
widzenia wªasno±ci ukªadu analizuj¡c jedynie rozmaite funkcje ±ladu macierzy przej±cia.
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MACIERZE PRZEJ�CIA DLA SIECI NIEJEDNORODNEJ

W ogólnym przypadku sie¢ periodyczna skªada si¦ z powtarzaj¡cych si¦ ªa«cuchów
w¦zªów o ró»nym typie. Nie jest wi¦c jednorodna. Poci¡ga to za sob¡ skutek w po-
staci konieczno±ci wprowadzenia wielu ró»nych macierzy przej±cia opisuj¡cych rozmaite
mo»liwe pary s¡siednich w¦zªów. Takie pojedyncze macierze nazwiemy lokalnymi macie-

rzami przej±cia. W odró»nieniu od nich pojawi¡ si¦ równie» globalne macierze przej±cia.
Rozwa»my pewien prosty przykªad sieci periodycznej ale niejednorodnej (ramka za-

znacza jeden z mo»liwych wyborów komórki elementarnej):

. . . ab cdab cdabcd . . .

Mo»emy zde�niowa¢ caªy zestaw macierzy przej±cia (lokalnych): cBd, dBa, aBb,
oraz bBc.

Dla komórki elementarnej zde�niujemy macierz, która jest iloczynem macierzy lo-
kalnych w kolejno±ci wyst¦powania odpowiadaj¡cych im w¦zªów sieci.

cAc = cBd dBa aBb bBc .(103)

Tak¡ macierz przej±cia nazwiemy globaln¡ lub fundamentaln¡.
Warto w tym momencie poczyni¢ dwie uwagi. Po pierwsze: dla ró»nych wyborów

komórki fundamentalnej sieci (je±li takowe s¡ mozliwe), globalne macierze przej±cia
moga mie¢ zupeªnie ró»n¡ posta¢. Na przykªad:

cAc 6= bAb .(104)

Druga uwaga dotyczy przej±cia granicznego, które prowadzi z ukªadu niejednorod-
nego do jednorodnego. Takie przej±cie graniczne ma sens tylko wtedy, gdy odpowiednio
zde�niujemy macierz przej±cia opisujac¡ sie¢ jednorodn¡. Macierz przej±cia ukªadu jed-
norodnego odpowiadajaca macierzy globalnej dla sieci iejednorodnej musi obejmowa¢
fragment ukªadu o dªugo±ci równej komórce elementarnej sieci niejednorodnej. Konty-
nuuj¡c powy»szy przykªad mamy:

cAc
cdba→x−→ xA4

x(105)

Niezale»nie od stopnia komplikacji sieci, na której rozgrywa si¦ dyfuzja, ilo±¢ stopni
swobody ukªadu (a wi¦c wymiar macierzy) zale»y wyª¡cznie od ilo±ci mo»liwych sta-
nów obsadzenia w¦zªa. W naszymprzypadku � jednoskªadnikowego gazu sieciowego �
istniej¡ tylko dwa stany:
〈i| równe [1, 0] (cz¡stka) lub [0, 1] (dziura).
W formalizmie macierzy przej±cia istotna informacja termodynamiczna mie±ci si¦

w ±ladach ªa«cuchów macierzy (które od postaci macierzy przej±cia nie zale»¡). Dzi¦ki
temu zyskujemy swobod¦ w doborze wªa±ciwej bazy, odpowiedniej dla rodzaju oblicze«,
które przeprowadzamy.
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Najwygodniejsz¡ baz¡ jest baza wªasna macierzy przej±cia � je»eli macierz globalna
rózni si¦ od lokalnej wybieramy zawsze globaln¡. Nale»y jedynie pami¦ta¢, »e dla róznych
wyborów komórki elementarnej neijednorodnej sieci otrzymujemy co prawda t¦ sam¡
posta¢ macierzy w bazie wªasnej, jednak»e transformacje podobie«stwa prowadz¡ce do
bazy wªasnej maj¡ postac zale»n¡ od tego wyboru.

Od tej pory ka»da macierz w bazie wªasnej macierzy przej±cia oznaczana b¦dzie
kresk¡ nad liter¡.

K−1
iA i+mK = iA i+m .(106)

Macierz K oznacza tutaj transformacj¦ podobie«stwa.
Ostatecznie, dla ukªadów peridoycznych mamy:

Ξhom = Tr
[
niA

L
m ni+m

]
,

= Tr
[
niA

L
m
ni+m

]
,

=
∑
k

λ
L
m
k ,(107)

gdzie λk oznacza warto±ci wªasne macierzy, a m jest rozmairem komórki elementar-
nej.

W granicy termodynamicznej L d¡»y do niesko«czono±ci. Bez utraty ogólnosci mo-
»emy ustawi¢ warto±ci w szereg malej¡cy. Mo»emy wtedy wyci¡gn¡¢ przed nawias naj-
wi¦ksz¡ warto±¢ wªasn¡:

∑
k

λ
L
m
k = λ0

∑
k

1 +
(
λ0

λk

) L
m

 .(108)

Poniewa» λ0 jest najwi¦ksz¡ wartosci¡ wªasn¡, wszystkie wyrazy postaci
(
λ0
λk

)
d¡»¡

do 0. OStatecznie wi¦c pozostaje jedna warto±¢ wªasna (najwi¦ksza), która okre±la nam
sum¦ stanów.

Znaj¡c sum¦ stanów dla danego ukªadu mozemy pokusi¢ si¦ o wyznaczenie bar-
dziej skomplikowanych parametrów, takich jak na przykªad (wielopunktowe) korelacje
obsadze« wezªów sieci.



Wyniki analityczne dla metody wariacyjnej





ROZDZIA� 16

ODDZIA�YWANIE

Rozpatrzmy najpierw ukªad jednorodny, w którym wyst¦puje oddziaªywanie mi¦-
dzy cz¡stkami zajmuj¡cymi najbli»sze w¦zªy sieci. Pewne przybli»one wyniki dotycz¡ce
dyuzji kolektywnej dla tego ukªadu uzyskano ju» w pracach [Gor04]. Konsekwentne roz-
wijanie modelu doprowadziªo autora niniejszej pracy do opublikowania w [BZKG05]
oraz [ZKBG05] wyników dla dyfuzji w ukªadzie oddziaªujacym jednorodnym. Wyniki
te zostaªy uzyskane za pomoc¡ rachunków kombinatorycznych � ich przegl¡d znale¹¢
mo»na w rozdziale (9)�(11) niniejszej rozprawy.

Wyniki zamieszczone w bie»¡cym rozdziale zostaªy uzyskane przez autora na drodze
rachunku wariacyjnego, opisanego szerzej w rozdziaªach (12) do (15). Poniewa» rezultaty
kombinatoryczne zyskaªy potwierdzenie w symulacjach Monte Carlo, st¡d uzyskanie me-
tod¡ wariacyjn¡ dokªadnie takiego samego wyniku jak metod¡ kombinatoryczn¡ mo»na
potraktowa¢ jako test uwiarygadniaj¡cy rachunki wariacyjne.

Tym niemniej wyniki uzyskane przez autora za pomoc¡ rachunku wariacyjnego obej-
muj¡ nieco szersz¡ klas¦ oddziaªywa«.

Posªu»ymy si¦ nast¦pujacymi zaªo»eniami: oznaczymy gª¦boko±¢ studni potencjaªu
w jednostkach energii jako U , a wysoko±¢ bariery jako X (patrz rysunek (11)).

Rysunek 11. Ilustracja parametrów potencjaªu w modelu jednorodnym

Cz¦sto±¢ wyskoku ze studni o gª¦boko±ci U poprzez barier¦ o wysoko±ci X zapiszemy
jako

W = eβ(U−X) =
x

u
,(109)
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gdzie oznaczyli±my u = e−βU , a x = e−βX

Oddziaªywanie cz¡stek opiszemy za pomoc¡ zestawu parametrów:

• parametr p
Parametr p opisuje deformacj¦ studni potencjaªu pod wpªywem oddziaªy-

wania z s¡siedni¡ cz¡stk¡. Je»eli gª¦boko±¢ studni wynosi U , a mody�kacja jej
gª¦boko±ci ∆U to wkªad do cz¦sto±ci wyskoku z takiej studni pochodz¡cy od
jej gªebokosci wynosi:

WU = eβ(U+∆U) = eβUeβ∆U =
p

u
(110)

St¡d:

p = eβ∆U .(111)

Dodatnie ∆U dodaje si¦ do ujemnego U (patrz rysunek (11)). St¡d p > 1
oznacza wypªycanie studni, a wi¦c odpychanie, natomiast p < 1 oznacza
pogª¦bianie studni w wyniku oddziaªywania. a wi¦c przyci¡ganie.

p > 1 odpychanie(112)

p = 1 bez oddziaªywania(113)

p < 1 przyci¡ganie(114)

Parametr p zostaª tutaj zde�niowany tak, aby zachowa¢ zgodno±¢ z kon-
wencj¡ opisan¡ w rozdziale (8)
• parametr q

Parametr q opisuje mody�kacj¦ wysoko±ci bariery potencjaªu mi¦dzy stud-
niami, przez któr¡ dokonuje si¦ przeskok. Niech wysoko±¢ bariery wynosi X a
mody�kacja jej wysoko±ci ∆X. Wtedy wkªad do cz¦sto±ci wyskoku pochodz¡cy
od takiej bariery wynosi

WX = eβ(−X−∆X) = qx.(115)

Ze wzgl¦du na symetri¦ oznacze« przyj¦li±my, »e

q = e−β∆X .(116)

X jest zawsze nieujemne � z tego wynika, »e ∆X > 0 powoduje obni»enie
bariery, a wi¦c odpychanie, a ∆X < 0 podwy»szenie bariery, a wi¦c w efekcie
przyci¡ganie.

q < 1 przyci¡ganie,(117)

q = 1 bez oddziaªywania,(118)

q > 1 odpychanie.(119)

• parametr τ
W modelu oddziaªywa« najbli»szych s¡siadów wystepuj¡ cztery tzw ko-

mórki aktywne, czyli cztery rodzaje przeskoków:
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◦ • → ◦◦ przeskok typu W,

◦ • → ◦• przeskok typu R,

• • → ◦◦ przeskok typu Γ,
• • → ◦• przeskok typu T.

Z ka»d¡ z tych komórek zwi¡zana jest pewna cz¦sto±¢ przeskoku, któr¡ ozna-
cza¢ b¦dziemy odpowiednio: W , Γ, R lub T . Ka»dy z powy»szych przeskoków
jest inny poniewa» wystepuj¡ w nim inne kombinacje oddziaªywa« pomi¦dzy
cz¡stkami, zarówno w studni pocz¡tkowej, na barierze, jak i w studni docelowej,
w której czastka ko«czy przeskok.

Γux = eβ[(U+∆U)−(X+∆X)] = pq
x

u
.(120)

W literaturze przyjmuje si¦ zazwyczaj (za Kreuzerem � [KZ90]) pewien
schemat klasy�kowania modeli oddziaªywa« poprzez podanie relacji pomi¦dzy
poszczególnymi cz¦sto±ciami przeskoków. Najcz¦±ciej stosowany jest model od-
dziaªywa«, w którym

TW = ΓR.(121)

W dotychczasowych pracach ([Gor04], [BZKG05], [ZKBG05]) wszelkie
obliczenia przebiegaªy bez zakªadania takiego zwi¡zku pomi¦dzy cz¦stosciami
przeskoków (jakkolwiek wszystkie prezentowane wyniki zachowywaªy powy»sze
równanie).

W niniejszej pracy równie» trzymamy si¦ ogólniejszego modelu, w którym
oddziaªywanie trójcz¡stkowe (jak w komórce typu T ) nie jest sum¡ oddziaªywa«
dwucz¡stkowych. St¡d konieczne jest wprowadzenie trzeciego parametru

T = τq2x

u
.(122)

Parametr τ okre±la wi¦c ró»nic¦ jaka pojawia si¦, kiedy dwa oddziaªywania
jednocz¡stkowe nie sumuj¡ si¦ do oddziaªywania trójcz¡stkowego.

Przy takich oznaczeniach mo»emy napisa¢ macierz przej±cia dla naszego ukªadu
jednorodnego

uBu =
[

1
p
ur

√
u
√
r√

u
√
r 1

]
.(123)

Zastosowali±my tutaj jeszcze jedno oznaczenie � wyst¦puj¡c¡ w macierzy przej±cia
aktywno±¢ chemiczn¡ e−βµ oznaczyli±my jako r. Aktywno±¢ chemiczna r nie oznacza jed-
nak»e tego samego, co w wypadku oblicze« kombinatorycznych. Potencjaª chemiczny
mo»emy bowiem rozumie¢ na dwa sposoby � albo jako staªe ci±nienie nad powierzch-
ni¡ ukªadu, utrzymuj¡ce okre±lon¡ ilo±¢ cz¡stek na powierzchni, albo jako ci±nienie na
brzegach ukªadu, utrzymuj¡ce staªy rozmiar ukªadu. Latwo widzie¢, »e w rozdziale (8)
i nast¦pnych dopuszczali±my model, w którym wielko±¢ ukªadu zmieniaªa si¦ wraz z
doprowadzaniem cz¡stek do ukªadu. W nast¦puj¡cych po tym komentarzu obliczeniach
ustalimy staª¡ wielko±¢ ukªadu regulowan¡ zewn¦trznym ci±nieniem.
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Wyniki dla ukªadu jednorodnego z oddziaªywaniem mo»na uzyska¢ w bardzo pro-
sty sposób stosuj¡c pojedyncz¡ macierz przej±cia. Jest ona sama dla siebie macierz¡
fundamentaln¡

uAu =
[

u
p
r

√
u
√
r√

u
√
r 1

]
.(124)

�atwo j¡ zdiagonalizowa¢

uAu =

p+ru−
√
ζhom 0

0
p+ru+

√
ζhom

2p

 ,(125)

gdzie ζhom jest równa:

ζhom = (4ru+ 1)p2 − ru(2p− ru).(126)

Z postaci diagonalnej mo»emy wyznaczy¢ Ξhom

Ξhom =
p+ ru+

√
ζhom

2p
.(127)

Dzi¦ki sumie stanów mo»emy wyznaczy¢ g¦sto±¢

θ =
1
L
〈N〉 =

1
Ξ
r∂rΞ.(128)

Powy»sza formuªa przedstawia g¦sto±¢ gazu jako funkcj¦ aktywno±ci chemicznej r.
Wraz z nast¦pnymi równaniami (równie» wyra»onymi przez aktywno±¢) wyra»enie to
stanowi ukªad równa« parametrycznych, z których wyznaczac mo»emy rozmaite wiel-
ko±ci w funkcji g¦sto±ci.

Poszukujemy przede wszystkim nast¦puj¡cej wielko±ci

N =
1
〈N〉

(〈N2〉 − 〈N〉2).(129)

Za pomoc¡ równania (159) mo»emy przepisa¢ powy»sze do postaci

N = Lθr(
∂2
rΞ
∂rΞ
− ∂rΞ

Ξ
).(130)

Dzi¦ki temu wyznaczamy |Φ|2 b¦d¡ce mianownikiem dyfuzji kolektywnej (Patrz rów-
nanie (31))

Nhom =
pru(p+ ru)(p(2p− 1) + ru+

√
ζhom)(ru(2p− 1) + p+

√
ζhom)

(p+ ru+ ζhom)2ζ
3
2
hom

.(131)

Zgodnie z opisem w rozdziale (11) w ukªadzie jednorodnym mamy cztery ró»ne
rodzaje komórki aktywnej � W,Γ, R oraz T . Z ka»d¡ z nich powi¡zana jest pewna
czteropunktowa korelacja, która mierzy cz¦sto±¢ wyst¦powania takiej subkon�guracji w
kon�guracji globalnej ukªadu.

Dla przykªadu: komórka typu T zawiera cztery w¦zªy, z czego jeden jest obsadzony
dziur¡, a trzy pozostaªe cz¡stkami
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• • ◦•
Korelacja odpowiadaj¡ca komórce typu T , konkretnie 〈T 〉 wygl¡da nast¦pujaco

〈T 〉 =
1

ΞL
Tr|1〉〈1| uAu|1〉〈1| uAu|0〉〈0| uAu|1〉〈1| uAu uAu . . .).(132)

gdzie L jest wielkosci¡ ukªadu d¡»¡c¡ do niesko«czono±ci.
Mamy tu obszar, w którym pozycje czastek i dziur s¡ ustalone oraz niesko«czony

obszar opisujacy kon�guracj¦ otoczenia komórki aktywnej reprezentowany przez nie-
sko«czony ªa«cuch macierzy. przej±cia.

Podzielmy najpierw czynnik normalizacyjny ΞL na dwie cz¦±ci � cz¦±¢ zwi¡zan¡
z komórk¡ aktywn¡, czyli Ξ4, oraz cz¦±¢ zwi¡zan¡ z niesko«czonym ªa«cuchem, czyli
ΞL−4. Komórka aktywna zawiera cztery w¦zªy, st¡d taki, a nie inny podziaª czynników.

Ów niesko«czony ªa«cuch macierzy mo»emy upro±ci¢ przechodz¡c do postaci bazy
wªasnej

K−1
iA i+mK = iA i+m .(133)

Macierz K jest macierz¡ transformacji podobie«stwa diagonalizuj¡cej globaln¡ ma-
cierz przej±cia.

Niesko«czony ªa«cuch macierzy

1
ΞL−4 uAu uAu uAu uAu . . .(134)

Mo»emy zast¡pi¢

1
ΞL−4
K uAuK−1K uAuK−1K . . .(135)

Wewn¦trzne iloczynyK−1K redukuj¡ si¦ do macierzy identycznosciowej, st¡d mamy

1
ΞL−4
K uAu uAu uAu uAu . . .K−1.(136)

Macierze w bazie wªasnej s¡ ju» w postaci diagonalnej � ªatwo wi¦c obliczy¢ ich
niesko«czony ci¡g korzystaj¡c z triku, który pozwoliª nam wyliczy¢ (108)

1
ΞL−4
K uAL−4

u K−1.(137)

Wª¡czaj¡c czynnik normalizacyjny do macierzy zauwa»amy, »e z dwóch warto±ci
wªasnych macierzy uAu, jedna jest dokªadnie równa Ξ, a druga jest mniejsza, st¡d
ich iloraz w granicy d¡»y do zera. Ostatecznie, ka»dy niesko«czony ªa«cuch tej postaci
redukuje si¦ do

K|0〉〈0|K−1,(138)

co jest wielkosci¡ ªatw¡ do policzenia za pomoc¡ programu do oblicze« symbolicz-
nych.

Mo»emy wi¦c obliczy¢ licznik jako sum¦ czterech wyra»e« 〈W 〉, 〈Γ〉, 〈R〉 oraz 〈T 〉,
które upro±cili±my do ±ladu sko«czonej ilo±ci macierzy.
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Licznik naszego ukªadu jednorodnego z oddziaªywaniem ma posta¢

M =
S
T
,(139)

gdzie

S = 8p3rx

−
[
2ru(rτuq2 + 1) + 1

]
p2

+ ru

[
qr(qτ − 2)u+ 1

]
p

− p(2qru+ 1)
√
ζhom

− q2r2τu2

(
ru+

√
ζhom

),(140)

oraz

T = (p+ ru+
√
ζhom)4

√
ζhom.(141)

Dla tak zde�niowanego ukªadu, dyfuzja kolektywna w obecno±ci oddziaªywa« opi-
sywana jest nast¦pujacym wzorem

Dhom(θ) = −F
G
,(142)

gdzie

F = 8p3rx

−
[
2ru(rτuq2 + 1) + 1

]
p2

+ ru

[
qr(qτ − 2)u+ 1

]
p

− p(2qru+ 1)
√
ζhom

− q2r2τu2(ru+
√
ζhom)

,(143)

oraz

G = u(p+ ru)
[
p+ ru+

√
ζhom

]2

×
[
p(2p− 1) + ru+

√
ζhom

]

×
[
ru(2p− 1) + p+

√
ζhom

]
.(144)

Wynik ten � analogiczny do uzyskanego metdoami kombinatorycznymi wyniku z
[BZKG05] � jest jednak zdecydowanie ogólniejszy. Dopuszcza bowiem znacznie szer-
sz¡ klas¦ oddziaªywa«, uwzgl¦dnia chociazby oddziaªywania na barierach. Aby odzyska¢
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pierwotn¡ kombinatoryczn¡ warto±¢ wªasn¡ musimy teraz poªo»y¢ q = 1, τ = 1, ru = r.
Istnieje du»a swoboda w wybieraniu warto±ci gªeboko±ci studni, z której skorzystali-
±my aby upro±ci¢ znacznie obliczenia. Przyj¦te zaªo»enia oddaj¡ zabiegi normalizacyjne
u»yte do opisu modelu kombinatorycznego.

Uzyskujemy, co nastepuje

Dhom =
2p
√
η

(p+ r)(p(2p− 1) + 4 +
√
η)
,(145)

przy czym

η = p22(2p− 1)rp+ r2.(146)

Znaj¡c posta¢ aktywno±ci chemicznej r, któr¡ wyznaczymy z równania

θ = r
1
Ξ
∂Ξ
∂r

(147)

mo»emy wykre±li¢ D w funkcji g¦sto±ci.

Rysunek 12. Wspóªczynnik dyfuzji kolektywnej w ukªadzie jednorod-
nym obliczony metod¡ wariacyjn¡. Wspóªczynnik oddziaªywania usta-
wiono na odpychanie � od doªu kolejno: p = 2, p = 10, p = 100. Warto±ci
na osi OY znormalizowano przez warto±ci dyfuzji D0 dla pojedynczej
cz¡stki.

Na rysunku (12) wida¢ wykresy D(θ) obliczonego ze wzoru (145) dla kilku róznych
warto±ci p. Porównanie rysunku (12) z rysunkiem (9) pokazuje, »e uzyskali±my dokªadnie
te same krzywe.

Tymczasem, skoro nasz model jest znacznie ogólniejszy mo»emy uzyska¢ wykresy
dyfuzji w ukªadzie jednorodnym dla znacznie bardziej skomplikowanych oddziaªywa«.

Na rysunku (13) wida¢ wyra¹nie, »e wprowadzenie oddziaªywa« na barierze pozwala
na znacz¡ca mody�kacj¦ wspóªczynnika dyfuzji kolektywnej nawet w ukªadzie jednorod-
nym.
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Rysunek 13. Wspóªczynnik dyfuzji kolektywnej w ukªadzie jednorod-
nym obliczony metod¡ wariacyjn¡. Oddziaªywanie w studniach jest od-
pychaj¡ce, a na barierach przyci¡gaj¡ce. Dodatkowo uwzgl¦dnionio efekt
oddziaªywa« trójcz¡stkowych p = 10, q = 0, 05, τ = 15. Warto±ci na osi
OY znormalizowano przez warto±ci dyfuzji D0 dla pojedynczej cz¡stki.
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KOMÓRKA ELEMENTARNA O D�UGO�CI DWA

Rozpatrzmy teraz gaz sieciowy w potencjale przedstawionym na rysunku (17)

Rysunek 14. Potencjaª z komórk¡ elementarn¡ o dªugo±ci dwa

Jest to ukªad niejednorodny z oddziaªywaniem. Dotychczasowe wyniki pozwalaly
jedynie na obliczenie wspóªczynnika dyfuzji w ukªadzie jednorodnym. W literaturze
przedmiotu próby rozwi¡zania zagadnienia dyfuzji w ukªadach niejednorodnych najcz¦-
±ciej dotyczyªy ukªadów silnie asymetryczncyh � w ukªadach takich poszukuje si¦ jed-
nak modów hydrodynamicznych (zwi¡zanych z przesui¦ciem ±rodka ci¦»ko±ci ukªadu).
Mo»na znale¹¢ prace po±wi¦cone modom dyfuzyjnym w takich ukªadach � jedn¡ z nich
jest praca [KK00] rozwa»aj¡ca potencjaª o symetrii translacyjnej jednak niejednorodny,
a konkretnie potencjaª piªoksztaªtny.

Jak pokazali±my w poprzednim rozdziale, rezultaty uzyskane metod¡ wariacyjn¡
pozwoliªy na odtworzenie rezultatów osiagni¦tych wcze±niej (metodami kombinatorycz-
nymi � patrz rozdziaª (8) oraz prace [BZKG05, ZKBG05]). Jednocze±nie w rezultacie
zastosowania rachunku wariacyjnego, opisanego w rozdziale (13) oraz rozszerzonej me-
tody macierzy transferu (w rozdziaªach (14) i (15)) autor uzyskaª wyniki zupeªnie nowe
� niemo»liwe do uzyskania metodami kombinatorycznymi.

Potencjaª w rozpatrywanym ukªadzie opisywany jest przez parametry opisane na
rysunku. Zastosujemy tutaj konwencj¦ oznacze«, któr¡ przyj¦li±my w poprzednim roz-
dziale dla ukªadu jednorodnego z oddziaªywaniem z oczywistymi mody�kacjami.

Mamy cztery ró»ne swobodne przeskoki mi¦dzy studniami:

65
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Vux = eβ(U−X) =
x

u
,

Vuy = eβ(U−Y ) =
y

u
,

Vwx = eβ(W−X) =
x

w
,

Vwy = eβ(W−Y ) =
y

w
.(148)

Jest to oznaczenie analogiczne do (109) tyle tylko, »e wprowadzamy dwie ró»ne
gª¦boko±ci studni U oraz W .

Analogicznie równie» wprowadzimy parametry oddziaªywania p oraz q zale»ne jedy-
nie od obecno±ci s¡siadów.

p = eβ∆P ,

q = eβ−∆Q,

τ = eβ∆T .

Parametr p okre±la oddziaªywanie zwi¡zane z mody�kacj¡ gª¦boko±ci studni � ∆P
dodaje si¦ do gª¦boko±ci studni je±li s¡siedni w¦zeª jest obsadzony.

Parametr q okre±la oddziaªywanie na szczycie bariery, przez któr¡ nast¦puj¦ przeskok
� ∆Q dodaje si¦ do wysoko±ci bariery je»eli w¦zeª s¡siaduj¡cy ze studni¡ z której
nast¦puje wyskok, lub studni¡ docelow¡ jest obsadzony.

Parametr τ okre±la wpªyw na gª¦boko±¢ studni wynikaj¡cy z uwzgl¦dnienia oddzia-
ªywania trójcz¡stkowego.

Standardowo równie» oznaczymy aktywno±¢ chemiczn¡

r = e−βµ,

W ukªadzie � tak jak w poprzednim rozdziale � przyjmujemy model oddziaªywania
najbli»szych s¡siadów. Wystepuj¡ wi¦c cztery komórki aktywne, czyli cztery cz¦sto±ci
przeskoku, które oznaczymy jak poprzednio � W , Γ, R lub T .

Poniewa» mamy dwie ró»ne studnie, a ka»da z nich oferuje mo»liwo±¢ wyskoku przez
jedn¡ z dwóch nierównocennych barier, uzyskujemy sze±na±cie ró»nych przeskoków, z
których ka»dy ma swoja wªasn¡ cz¦sto±¢. Dla przykªadu

Γwx = eβ((W+∆P )−(X+∆Q)) = pq
x

w
.(149)

Oznaczenia czytamy nast¦puj¡co: jest to przeskok w komórce aktywnej typu Γ, w
której cz¡stka przeskakuj¡ca rozpoczyna skok w studni o gªeboko±ci W i dokonuje wy-
skoku przez baerier¦ o wysoko±ci X (z uwzgl¦dnieniem oddziaªywania s¡siedniej cz¡stki
w studni poczatkowej i na barierze przeskoku).

Analogiczny przeskok typu T ma bardziej skomplikowan¡ form¦

Γwx = eβ((W+∆P+∆T )−(X+∆Q)) = τpq
x

w
,(150)

gdzie uwzgl¦dnili±my oddziaªywanie trójcz¡stkowe (komórka typu T jest jedyn¡ ko-
mórk¡ aktywn¡, w której taka sytuacja wyst¦puje) poprzez wprowadzenie parametru τ
analogicznie jak w przypadku sieci jednorodnej.



17. KOMÓRKA ELEMENTARNA O D�UGO�CI DWA 67

Skoro komórka elementarna sieci skªada si¦ z dwóch nierównocennych w¦zªów, mamy
dwie macierze przej±cia

UBW =
[

1
p

√
u
√
w r

√
u
√
r√

w
√
r 1

]
,

WBU =
[

1
p

√
u
√
w r

√
w
√
r√

u
√
r 1

]
.(151)

Macierz fundamentaln¡ mo»emy wybra¢ na dwa sposoby

UAU =

ru ( rwp2 + 1
) √

ru(p+rw)
p√

rw(p+ru)
p

rw + 1

 ,
WAW =

rw ( rup2 + 1
) √

rw(p+ru)
p√

ru(p+rw)
p

ru+ 1

 .(152)

Posta¢ diagonalna obu macierzy fundamentalnych jest taka sama:

UAU = WAW(153)

A =

 (r(u+w)+1)p2+r2uw−
√
ζ

2p2 0

0
(r(u+w)+1)p2+r2uw+

√
ζ

2p2

 ,(154)

przy czym

ζ = ((r(u+ w) + 1)p2 + r2uw)2 − 4(p− 1)2p2r2uw,(155)

natomiast transformacja podobie«stwa przeksztaªcaj¡ca macierz fundamentaln¡ do
postaci diagonalnej ju» nie

KU 6= KW

KU =

 (r(u−w)−1)p2+r2uw−
√
ζ

2p
√
ru(p+rw)

(r(u−w)−1)p2+r2uw+
√
ζ

2p
√
ru(p+rw)

1 1

 ,
KW =

−(r(u−w)−1)p2−r2uw−
√
ζ

2p
√
ru(p+rw)

−(r(u−w)−1)p2−r2uw+
√
ζ

2p
√
ru(p+rw)

1 1

 .(156)

Operatory rzutowe maj¡ posta¢:

|1〉〈1| =
[
1 0
0 0

]
cz¡stka,

|0〉〈0| =
[
0 0
0 1

]
dziura.(157)

Maj¡c do dyspozycji macierz fundamentaln¡ dla tego ukªadu mo»emy ªatwo wyliczy¢
sum¦ stanów.

Ξ = (
(r(u+ w) + 1)p2 + r2uw +

√
ζ

2p2
)L.(158)
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G¦sto±¢ wyznaczamy jako:

θ =
1
L
〈N〉 =

1
Ξ
r∂rΞ

=
−p2 + r2uw +

√
ζ

2
√
ζ

.(159)

Powy»sza formuªa przedstawia g¦sto±¢ gazu jako funkcj¦ aktywno±ci chemicznej r.
Wraz z nast¦pnymi równaniami (równie» wyra»onymi przez aktywno±¢) wyra»enie to
stanowi ukªad równa« parametrycznych, z których wyznaczac mo»emy rozmaite wiel-
ko±ci w funkcji g¦sto±ci.

Poszukujemy przede wszystkim nast¦puj¡cej wielko±ci

N =
1
〈N〉

(〈N2〉 − 〈N〉2).(160)

Za pomoc¡ równania (159) mo»emy przepisa¢ powy»sze do postaci

N = Lθr(
∂2
rΞ
∂rΞ
− ∂rΞ

Ξ
).(161)

Dzi¦ki temu wyznaczamy |Φ|2 b¦d¡ce mianownikiem dyfuzji kolektywnej (Patrz rów-
nanie (31))

Ze wzgl¦du na ksztaªt potencjaªu mo»na wyró»ni¢ szesna±cie ró»nych ustawie« ko-
mórki elementarnej � cztery ró»ne komórki elementarne razy dwa mo»liwe rodzaje
studni pocz¡tkowej przeskoku, razy dwa dozwolone kierunki przeskoków. Wi¦kszo±¢ z
nich da si¦ powi¡za¢ ze soba za pomoca relacji symetrii. B¦dziemy oznacza¢ przeskoki
zgodnie z ich kierunkiem (z lewa na prawo lub odwrotnie), typem, oraz rodzajem w¦zªa,
z którego nastepuje wyskok.

Na przykªad

T→U = τpq2 x

w
(162)

T oznacza tutaj konkretny rodzaj przeskoku, → oznacza, »e zachodzi on z lewa na
prawo, a U wskazuje, »e pocz¡tkowe poªo»enie cz¡stki doznaj¡cej przeskoku wypada w
studni typu U .

Zgodnie z powy»szymi ustaleniami istnieje osiem ró»nych typów przeskoków powi¡-
zanych z o±mioma typami komórek. Licznik wzoru (31) jest wi¦c sum¡ o±miu wyra»e«
� ka»de z nich zawiera odpowiedni¡ cz¦sto±¢ przeskoku pomno»on¡ przez prawdopodo-
bie«stwo jej napotkania w ukªadzie oraz czynnik fazowy opisuj¡cy komórk¦ elementarn¡
w której ów przeskok zachodzi. W tych»e czynnikach fazowych znajduj¡ si¦ wspóªczyn-
niki wariacyjne, po których minimalizujemy wyra»enie.

Ze wzgl¦du na wysok¡ symetri¦ ukªadu ostatecznie jedynie trzy parametry waria-
cyjne pozoastaj¡ istotne

φW − φU faza asymetryczna,

ρLW + ρRU faza s¡siadów,(163)

ρLU + ρRW faza s¡siadów.

Ze wzgl¦du na pogl¡dowo±¢ oraz interpretacj¦ �zyczn¡ b¦dziemy posªugiwa¢ si¦ dalej
nast¦puj¡cymi wielko±ciami
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1
2

(ρLW + (1 + ρRU)),

1
2

(ρLU + (1 + ρRW )).(164)

Mozemy je interpretowa¢ jako przesuni¦cie lokalnego ±rodka ci¦»ko±ci w ukªadzie
dwóch s¡siadujacych ze sob¡ w¦zªów (wspóªrz¦dne s¡ okre±lone wzgl¦dem ±rodka pierw-
szego w¦zªa � st¡d dodatkowa jedynka w nawiasie).

W szczególnym przypadku, kiedy znika asymetria gª¦boko±ci studni, fazy geome-
tryczne redukuj¡ si¦ do zera. Kiedy oddziaªywanie jest równe zero, fazy s¡siadów s¡
równie» równe zero i wektor próbny redukuje si¦ do wektora wªasnego w ±cisªym roz-
wi¡zaniu. Oznacza to, »e w przypadku nieodziaªuj¡cej i jednorodnej sieci odgadni¦ty
przez nas wektor próbny okazuje si¦ by¢ rozwi¡zaniem ±cisªym. Dzi¦ki temu metoda
wariacyjna potwierdza trafno±c wyboru wektorów próbnych, które zastosowane zostaªy
w rozwi¡zaniu metodami kombinatorycznymi (opisanymi w rozdziale (9))

W ogólnym przypadku niejednorodnej sieci mozemy zaobserwowa¢ dwa procesy �
anizotropia wysoko±ci barier wpªywa na fazy geometryczne podczas gdy anizotrpia gª¦-
boko±ci studni wpªywa na fazy oddziaªywania.

Oddziaªywanie które wpªywa jedynie na wysoko±¢ bariery (tylko typu q) nie wpªywa
na parametry wariacyjne. Z kolei oddziaªywanie typu p (mody�kuj¡ce gªeboko±ci studni)
wpªywa na fazy oddziaªywania, przy czym staj¡ si¦ one zale»ne od g¦sto±ci.

Przypadek mieszany powoduje wprowadzenie zale»no±ci od g¦sto±ci dla wszystkich
faz.

Je»eli nie ma oddziaªywa« wspóªczynnik dyfuzji kolektywnej ma posta¢:

D =
4xy

(u+ w)(x+ y)
.(165)

Mo»emy poda¢ peªne analityczne rozwi¡zanie dla sieci z okresem dwa.
Niech 〈AB〉 oznacza prawdopodobie«stwo napotkania w kon�guracji komórki aktyw-

nej dla przeksoku typu A rozpoczynaj¡cego si¦ w studni B. Przy takich oznaczeniach
mamy, »e:

D(θ) =
4
N
H
K

(166)

gdzie

H =

pq
[
4〈Γu〉〈Ru〉+ qτ

(
p〈Γu〉+ 〈Ru〉

)
〈Tu〉

]
+
(
p〈Γu〉+ 〈Ru〉

)
〈Wu〉


×

pq
[
4〈Γw〉〈Rw〉+ qτ

(
p〈Γw〉+ 〈Rw〉

)
〈Tw〉

]
+
(
p〈Γw〉+ 〈Rw〉

)
〈Ww〉

,(167)
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oraz

K = (q2τ〈Γu〉〈Γw〉)(ux〈Tu〉+ wy〈Tw〉)p3

+

τ
[
〈Γu〉〈Rw〉+ 〈Ru〉〈Γw〉

][
ux〈Tu〉+ wy〈Tw〉

]
q2

+ 4〈Γu〉〈Γw〉
[
ux〈Ru〉+ wy〈Rw〉

]
q

+ 〈Γu〉〈Γw〉
[
ux〈Wu〉+ wy〈Ww〉

]
p2

+ τ〈Ru〉〈Rw〉
[
ux〈Tu〉+ wy〈Tw〉

]
q2

+ 4〈Ru〉〈Rw〉
[
ux〈Γu〉+ wy〈Γw〉

]
q

+
[
〈Γu〉〈Rw〉+ 〈Ru〉〈Γw〉

]
7
[
ux〈Wu〉+ wy〈Ww〉

]p
+ 〈Rw〉〈Ru〉

[
ux〈Wu〉+ wy〈Ww〉

]
,(168)

przy czym N pochodzi ze wzoru (161). Pomini¦to oznaczenia dotyczace kierunku
przeskoków poniewa» wystarczy poda¢ zestaw przeskoków w jednym kierunku. Wykresy
(15), (16), (17) pokazuj¡ jak zachowuje si¦ wspóªczynnik dyfuzji w funkcji gesto±ci dla
takiego ukªadu studni. Parametr u zost¡ª znormalizowany do jedynki, z czego wynika,
»e w prezentowanych wykresach studnie s¡ ±rednio gª¦bsze ni» w przypadku znorma-
lizowanym. St¡d niskog¦sto±ciowa granica wspóªczynnika dyfuzji kolektywnej � inter-
pretowana jako dyfuzja pojedy«czej cz¡stki � jest ni»sza ni» 1 czyli ni»sza ni» wynik
dla ukªadu jednorodnego.

Ka»demu rysunkowi towarzyszy drugi wykres, który ilustruje jak w funkcji g¦sto±ci
(o± pionowa) przesuwaj¡ si¦ fazy geometryczne oraz fazy s¡siadów. Wida¢ wyra¹nie jak
zmienia si¦ rozkªad masy wewn¡trz komórki elementarnej gdy poªo»enia faz ulegaj¡
zmianie.

Wpªyw oddziaªywania na barierach jest silniejszy ni» wpªyw oddziaªywania poprzez
mody�kacj¦ gª¦boko±ci studni � parametr q wchodzi do wspóªczynnika dyfuzji w kwa-
dracie, podczas gdy p jedynie liniowo. Wynika to wprost z symetrii ukªadu � w komórce
aktywnej dla przeskoku typu T zarówno w¦zeª s¡siaduj¡cy z pocz¡tkowym poªo»eniem
czastki przeskakujacej, jak i w¦zeª s¡siaduj¡cy z docelowym poªo»eniem cz¡stki s¡ obsa-
dzone. W takiej sytuacji wysoko±c bariery przez któr¡ nastepuje przeskok mody�kowana
jest dwukrotnie, st¡d czynnik q2. Mody�kacja gªeboko±ci studni ma znaczenie jedynie
w przypadku s¡siedztwa w¦zªa startowego przeskoku. W¦zeª startowy nie mo»e mie¢
obsadzonych dwóch s¡siadów bowiem wtedy nie byªoby wolnego w którym mógªby si¦
zako«czy¢ przeskok.
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Rysunek 15. Dyfuzja kolektywna i fazy w ukªadzie z okresem dwa i z
oddziaªywaniem odpychaj¡cym poprzez zmian¦ gªeboko±ci studni. Pierw-
sza od lewej jest studnia typu u. Cz¦sto±¢ wyskoku z niej ustalono na 1
za± cz¦sto±¢ wyskoku ze studni typu w jest dwadzie±cia razy mniejsza.
Parametr oddziaªywania p = 10.
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Rysunek 16. Dyfuzja kolektywna i fazy w ukªadzie z okresem dwa i z
oddziaªywaniem przyci¡gaj¡cym poprzez zmian¦ gªeboko±ci studni i wy-
sokosci barier. Pierwsza od lewej jest studnia typu u. Cz¦sto±¢ wyskoku z
niej ustalono na 1 za± cz¦sto±¢ wyskoku ze studni typu w jest dwadzie±cia
razy mniejsza. Parametry oddziaªywania p = 0.1 oraz q = 0.1.
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Rysunek 17. Wspóªczynnik dyfuzji kolektywnej dla sieci z okresem dwa
i oddziaªywaniem przyci¡gaj¡cym na barierach i odpychaj¡cym w stud-
niach.Pierwsza od lewej jest studnia typu u. Cz¦sto±¢ wyskoku z niej
ustalono na 1 za± cz¦sto±¢ wyskoku ze studni typu w jest dwadzie±cia
razy mniejsza. Parametry oddziaªywania p = 10 natomiast q = 0.1.





ROZDZIA� 18

POTENCJA� EHRLICHA�SCHWOEBLA

Potencjaª Ehrlicha�Schwoebla (cz¦sto nazywany krócej: potencjaªem Schwoebla)
sªu»y do opisu zjawisk na powierzchni, na której w wyniku wzrostu lub ci¦cia krysztaªu
pojawiªy si¦ stopnie. Pierwsze obserwacje dyfuzji na takich potencjaªach zawdzi¦czamy
Ehrlichowi (praca [EH65]) natomiast pierwsza publikacja systematyzuj¡ca teoretyczny
opis potencjaªu schodkowego pochodzi od Schwoebla [SS66]. Wzrost stopni opisany
zostaª pó¹niej teoretycznie w [SP94] gdzie podano szerok¡ klasy�kacj¦ tego typu po-
tencjaªów. Wyniki te potwierdzono pó¹niej wielokrotnie w trakcie obserwacji (np. w
[TKWR95]). Pó¹niejsze prace � [CZM+03, Kue04, Upt06] pokazuj¡, »e dyfuzja
w kierunku prostopadªym do stopnia jest istotnie ró»na ni» dyfuzja wzdªu» stopnia, co
potwierdza pierwsze eksperymentalne pomiary Ehrlicha jeszcze z 1965 roku.

W potencjale Ehrlicha�Schwoebla powierzchni¦ stopnia reprezentuje dªugie plateau
równych studni i barier. Poniewa» na kraw¦dzi stopnia wyst¦puj¡ inne oddziaªywania ni»
w ±rodku stopnia, bariera zwi¡zana z tym w¦zªem sieci jest inna niz bariery wewn¡trz
stopnia � najcz¦±ciej mierzona bariera jest wy»sza ale mo»liwe s¡ i inne przypadki
([SP94]). Gª¦boka studnia tu» u podnó»a stopnia opisuje wy»sz¡ energi¦ wi¡zania wy-
nikaj¡c¡ z faktu, »e w takim w¦¹le warstwa adsorbcyjna otacza cz¡stk¦ z dwóch stron.

Rysunek 18. Potencjaª Schwoebla jako model powierzchni ze stopniami

Autor zaproponowaª peªne rozwi¡zanie dla wspóªczynnika dyfuzji na periodycznym
potencjale Schwoebla o dowolnej (lecz staªej) dªugo±ci stopnia. Wyniki te mo»na uzyska¢
w schemacie wariacyjnym przedstawionym w poprzednich rozdziaªach przy zastosowa-
niu rozszerzonej metody macierzy przej±cia dla potencjaªów niejednorodnych.

Je»eli przyjmiemy ksztaªt potencjaªu jak na rysunku (18) b¦dziemy mogli opisa¢
ukªad za pomoc¡ trzech ró»nych macierzy przej±cia. Jedna z macierzy opisze nam od-
dziaªywania wewn¡trz plateau (wszystkie w¦zªy wewn¡trz plateau s¡ równorz¦dne), a
dwie pozostaªe oddziaªywania przed i za barier¡.

Potencjaª Ehrlicha�Schwoebla nie ma symetrii lustrzanej st¡d niewiele jest naddat-
kowych relacji mog¡cych zmniejszy¢ ilos¢ parametrów wariacyjnych ukªadu. Ze wzgl¦du
na wyj¡tkowo dªugie wzory analityczne uzyskane przez autora za pomoc¡ programów

75
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do oblicz¦« symbolicznych (gªównie Mathematica), ograniczymy si¦ tu jedynie do
zaprezentowania wykresów wspóªczynnika dyfuzji w funkcji g¦sto±ci.

Dla takiego potencjaªu wprowadzamy nowy parametr l b¦d¡cy dªugo±ci¡ stopnia (w
jednostkach staªej sieci).

Ustalmy na chwil¦ parametr oddziaªywania na odpychanie. Niech dªugo±¢ stopnia
potencjaªu wynosi odpowiednio: l = 5, l = 7 oraz l = 9 Wspóªczynnik dyfuzji b¦dzie si¦
zmieniaª w zale»no±ci od dªugo±ci stopnia.

Rysunek 19. Wspóªczynnik dyfuzji kolektywnej w funkcji g¦sto±ci, dla
róznych dªugo±ci stopni l. Na rysunku oddziaªywanie jest opisywane przez
p = 50 i q = 1. Wysoko±ci bariery i gªeboko±ci studni na kraw¦dzi stopni
zost¡ªy wybrane tak, »eby cz¦sto±¢ wsykoku przez barier¦ lub z dna studni
byªa 100 razy wi¦ksza ni» na powierzchni stopnia.

Rysunek (19) pokazuje jak zmienia si¦ dyfuzja w funkcji g¦sto±ci wraz ze wzrostem
dªugo±ci stopnia. Oddziaªywanie zostaªo dobrane tak, aby cz¦±¢ statyczna (parametr p)
opisywaªa odpychanie, a cz¦±¢ dynamiczna (parametr q) nie wnosiªa wkªadu do oddzia-
ªywania.

Wida¢ na rysunku istotne zmiany w zale»nosci wspóªczynnika dyfuzji kolektywnej
od g¦sto±ci dla róznych dªugo±ci l stopnia. Istniej¡ pewne g¦sto±ci ukªadu, dla których
dyfuzja jest wyra¹nie wy»sza � dla l = 5 mamy jedno du»e maksimum w okolicy g¦-
sto±ci θ = 0.6. Maksimum to ulega przesunieciu dla dªu»szych stopni, a coraz wyra¹niej
odbudowuje si¦ drugie maksimum dla jeszcze wy»szych g¦sto±ci.

Dla stopni o ustalonej dªugo±ci l, ró»ne oddziaªywania moga prowadzi¢ do rozma-
itych zachowa« dyfuzji.

Na rysunku (20) widzimy jak zmienia si¦ dyfuzja kolektywna w funkcji g¦sto±ci
w zalezno±ci od siªy oddziaªywania. Patrz¡c od gory do doªu: nast¦puje przeª¡czanie
oddziaªywania z silnie odpychajacego na silnie przyci¡gaj¡ce.

Dla silnego odpychania wida¢ nietrywialn¡ zale»no±¢ dyfuzji od g¦sto±ci ukªadu,
która wygªadza si¦ wraz ze zmniejszeniem siªy oddziaªywania. Dla p = 1 oddziaªywanie
znika. Jedyny wkªad do dyfuzji ma tutaj niejednorodno±¢ potencjaªu. Widac wyra¹nie,



18. POTENCJA� EHRLICHA�SCHWOEBLA 77

Rysunek 20. Wspóªczynnik dyfuzji kolektywnej dla ustalonej dªugo±ci
stopnia (l = 5) ale róznych parametrów oddziaªywania. Od góry do doªu
parametr p zmienia si¦ jak nast¦puje: p = 100, p = 20 (odpychanie), p = 1
(brak oddziaªywa«), p = 1

20 , p = 1
100 (odpychanie). Wysoko±ci bariery i

gªeboko±ci studni na kraw¦dzi stopni zostaªy wybrane tak, »eby cz¦sto±¢
wsykoku przez barier¦ lub z dna studni byªa 100 razy mniejsza ni» na
powierzchni stopnia.

»e wykres istotnie odbiega od funkcji staªej, której spodziewaliby±my si¦ dla nieoddzia-
ªujacych ukªadów z symetri¡ lustrzan¡ komórki elementarnej. Wykres dla nieoddziaªu-
j¡cego ukª¡du wskazuje, »e pr¦dko±¢ dyfuzji w poprzek stopnia w barierze Schwoebla
doznaje najwi¦kszych zaburze« dla wysokich g¦sto±ci cz¡stek w ukªadzie.

Mozemy porówna¢ wyniki dla potencjaªu Ehrlicha�Schwoebla z wynikami dla ukªadu
jednorodnego.

Na wykresie (21) widzimy porównanie szybko±ci dyfuzji w ukªadzie jednorodnym
i z barier¡ Ehrlicha�Schwoebla. Przede wszystkim wida¢ obni»enie pr¦dkosci dyfuzji
o niemal trzy rz¦dy wielko±ci. Stanowi to pewne potwierdzenie dla obserwacji, które
wskazuja na znaczne obni»enie pr¦dko±ci dyfuzji w kierunku prostopadªym do kraw¦dzi
stopni. Na tym wykresie wida¢ te» znacz¡ce obni»enie pr¦dko±ci dyfuzji w poprzek
stopnia dla wy»szych g¦sto±ci.

Istniej¡ w literaturze przykªady rozwi¡zywania problemu dyfuzji w poprzek stopni
potencjaªu Schwoebla. Wi¦kszo±¢ z nich to mieszane metody analityczno�numeryczne
(metoda dynamicznego pola ±redniego zastosowana w [VMANT88]) lub czysto nume-
ryczne (o których wspomnimy pó¹niej). Niemniej jednak da si¦ znale¹¢ równie» czy-
sto analityczne podej±cie do kwestii wyznaczenia wspªóczynnika dyfuzji kolektywnej �
przykªadem jest praca Merikoskiego et al. [MY97], w której wyliczony zostaje wspóª-
czynnik dyfuzji kolektywnej na dwuwymiarowej powierzchni ze stopniami. W przedsta-
wionym tutaj modelu jednowymiarowym da si¦ jedynie interpretowa¢ wynik dla wyrazu
macierzowego
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Rysunek 21. Porównanie zale»no±ci wspóªczynnika dyfuzji kolektywnej
od g¦sto±ci w potencjale jednorodnym oraz potencjale Schwoebla, dla od-
dziaªywa« przyci¡gajacych (p = 1

100) i odpychaj¡cych (p = 100). Wyso-
ko±ci bariery i gªeboko±ci studni na kraw¦dzi stopni zostaªy wybrane tak,
»eby cz¦sto±¢ wsykoku przez barier¦ lub z dna studni byªa 100 razy mniej-
sza ni» na powierzchni stopnia. Dªugo±¢ stopnia wynosi l = 5. Wszystkie
krzywe zostaªy znormalizowane przez warto±¢ dyfuzji pojedy«czej dziury
w ukªadzie jednorodnym (wykresy dla potencjaªu jednorodnego zaczynaj¡
si¦ w jedynce) � przesuni¦cie poni»ej 1 wykresów dla potencjaªu Schwo-
ebla oznacza, »e cz¦sto±ci wyskoków dla takiego potencjaªu s¡ ni»sze ni»
dla potencjaªu jednorodnego. Tym samym ksztaªt potencjaªu wpªywa na
±redni¡ pr¦dko±¢ dyfuzji w tym ukªadzie

Dxx =
Wl2a2

(l − 1 + (θl/θt)2u−1)(l − 2 + (θt/θe)(ν0/νB + (ν0/νS)x)u)
.(169)

Parametry ν0 oraz νB i νS maj¡ sens cz¦sto±ci dost¦pu � opisuj¡cych wszystkie
zjawiska, które wpªywaj¡ na wielko±¢ cz¦sto±ci przeksoku, ale nie s¡ zale»ne od tempe-
ratury ukªadu.

Parametry cz¡stkowych g¦sto±ci maj¡ tu posta¢

θe =
1

2(u− 1)
β+ −

√
β2
− + α,

θt =
1

2(u− 1)(l − 1)
β− −

√
β2
− + α,(170)

przy czym

β± = (u− 1)(lθ ± 1)± l,
α = 4(u− 1)(l − 1)lθ(171)



18. POTENCJA� EHRLICHA�SCHWOEBLA 79

Nale»y zauwa»y¢, i» wyniki Merikoskiego obliczone s¡ bez uwzgl¦dnienia oddziaªy-
wa« mi¦dzy cz¡steczkami.

Dokonuj¡c porównania z wynikami uzyskanymi przez autora w niniejszej pracy za-
uwa»ymy istotne odst¦pstwa. Przyj¦te przez Merikoskiego przybli»enia prowadz¡ do
bª¦dnego wyznaczenia wspóªczynnika dyfuzji nawet w najprostszych ukª¡dach. Wynik
Merikoskiego prawidªowo oddaje warto±ci dyfuzji w punktach skrajnych - dla g¦sto±ci
θ = 0 oraz θ = 1, natomiast przebieg krzywych jest zupeªnie inny i odbiega od wyników
numerycznych.





Symulacje numeryczne





ROZDZIA� 19

METODY MONTE CARLO

Wniniejszej pracy prezentujemy wyniki oblicze« analitycznych dla dyfuzji powierzch-
niowej niemniej sprawdzenie poprawno±ci uzyskanych wyników wymaga porównania ich
z efektem symulacji numerycznych.

Dla dyfuzji kolektywnej istnieje kilka metod numerycznych opartych o procedur¦
Monte Carlo, z których dwie u»yte zostaªy do uzyskania wyników, zamieszczanych w
niniejszej pracy.

Pierwsza metoda � jej opis mozna znale¹¢ w [ZKKT99, ZKKRT00] � polega na
'nadrukowaniu' na obszar o jednorodnej g¦sto±ci, pro�lu b¦d¡cego sinusoidaln¡ fal¡. Pro-
wadzi to do wytworzenia obszarów o podwy»szonej i obni»onej wzgledem wyjsciowego
ukªadu gesto±ci. Zaburzony ukªad d¡»y do stanu równowagi, a czas tego dochodzenia
do równowagi jest mierzony w metodzie.

Druga z tych metod, znana jest jako metoda Boltzmanna�Matano (wyczerpuj¡cy
jej opis mozna znale¹¢ w ksi¡»ce [Gli97]) i stanowi podstaw¦ wi¦kszo±ci symulacji w
niniejszej publikacji. Polega ona na obserwacji rozpªywania si¦ stopnia o g¦sto±ci 1.
Metoda ta w zostaªa po raz pierwszy u»yta

Metoda Bolztmanna�Matano nale»y do szerokiej kategorii tzw. metod odwrotnych.
Wychodzimy w niej od równania stanowiacego II-gie Prawo Ficka:

∂θ

∂t
=

∂

∂x
D(θ)

∂θ

∂x
(172)

Przyjmujemy wi¦c, »e strumie« g¦sto±ci cz¡stek w ukªadzie jest wywoªany przez gra-
dient g¦sto±ci θ, natomiast miar¡ ruchliwo±ci cz¡stek jest parametr, który uto»samiamy
z naszym wspóªczynnikiem dyfuzji D(θ). Poniewa» zajmujemy si¦ równaniem dla g¦sto-
±ci (patrz (3) i komentarz do«) wspóªczynnik dyfuzji, który wyliczamy dotyczy dyfuzji
kolektywnej.

W celu znalezienia tego wspóczynnika dokonujemy transformacji Boltzmanna za
pomoc¡ zmiennej

ξ =
x−XM

2
√
t

∂

∂x
=

1
2
√
t

∂

∂ξ

∂

∂t
= − ξ

2t
∂

∂ξ
(173)

Punkt XM , wzgl¦dem którego dokonywana jest transformacja zmiennej przestrzen-
nej poªo»ony jest w miejscu tzw. interfejsu Matano. Dla przypadku prostej dyfuzji, w
ukªadzie bez oddziaªywa« mi¦dzycz¡stkowych, ªatwo wyznaczy¢ jego poªo»enie � jest
to po prostu startowy punkt, w którym znajduje si¦ kraniec stopnia g¦sto±ci ukªadu. W
Przypadku dyfuzji w ukªadzie oddziaªuj¡cym wyznaczenie XM stanowi pewien problem,
którego rozwi¡zaniem zajmiemy si¦ dalej w tek±cie niniejszej publikacji.

83
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W wyniku zastosowania tej transformacji otrzymujemy równanie Ficka w postaci

−2ξ
dθ

dξ
=

d

dξ
D(θ)

dθ

dξ
(174)

Warunkiem pocz¡tkowym tego równania jest w ogólno±ci:

θL dla x < 0, t = 0
θR dla x > 0, t = 0

Przeprowadzaj¡c caªkowanie otrzymujemy, »e:

−2
∫ θ′

θR
ξdθ =

∫ θ

θR
d

[
D(θ)

dθ

dξ

]

−2
∫ θ′

θR
ξdθ =

[
D(θ)

dθ

dξ

]θ′
θR

(175)

Korzystamy z faktu, »e dla bardzo rozrzedzonego ukªadu gradient g¦sto±ci d¡»y do
zera. St¡d mo»emy upro±ci¢ równanie do postaci:

−2
∫ θ′

θR
ξdθ = D(θ′)

[
dθ

dξ

]
θ=θ′

(176)

I ostatecznie:

D(θ′) = −2
[
dξ

dθ

]
θ=θ′

∫ θ′

θR
ξdθ(177)

Jak wida¢, na podstawie powy»szej metody mo»na wyznaczy¢ warto±¢ wspóªczyn-
nika dyfuzji kolektywnej D(θ) dla dowolnej g¦sto±ci ukªadu.

Schemat obróbki danych wygl¡da nast¦puj¡co:

• Ustalamy ukªad w nast¦pujacej kon�guracji � póª sieci jest caªkowicie pokryte
cz¡stkami, a drugie póª puste.
• Przeprowadzamy symulacj¦ przez odpowiedni¡ ilo±¢ kroków a» do wytworzenia
dªugiego pro�lu rozpªywania.
• Dbamy przy tym o to, aby na lewym ko«cu ukªadu zawsze pozostaª fragment
o g¦sto±ci 1.
• Tak zadan¡ symulacj¦ przeprowadzamy wieokrotnie, akumuluj¡c wyniki.
• Po znormalizowaniu ze wzgl¦du na ilo±¢ zebranych przebiegów otrzymujemy w
miar¦ gªadki pro�l, który w jedym kra«cu ma g¦sto±¢ 1, a w drugim 0.
• Tak zadany pro�l odwracamy � na ogóª konieczne jest równie» wygªadzenie
danych ze wzgl¦du na rozrzut numeryczny.
• Wykonujemy numeryczne caªkowanie i ró»niczkowanie wedle formuªy (177)

Aby przeprowadzi¢ powy»szy schemat konieczne jest wyznaczenie warto±ciXM , czyli
poªo»enia wspomnianego wcze±niej interfejsu Matano. Dokonujemy tego za pomoc¡ rów-
nania opisuj¡cego prawo zachowania masy
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∫ XM

−∞
[θL − θ(x)]dx =

∫ +∞

XM
[θ(x)− θR]dx(178)

Wybieramy poªo»enie interfejsu Matano w takim punkcie, aby odpªyw g¦sto±ci na
lewo od XM równowa»ony byª polem pod wykresem %(x) na prawo od niego. Poªo»enie
XM wyznaczamy wi¦c numerycznie porównuj¡c caªki w powy»szym równaniu.





ROZDZIA� 20

REZULTATY SYMULACJI

Wyniki analityczne b¦d¡ce podstaw¡ tej pracy pogrupowa¢ mo»na w trzy kategorie
� wyniki kombinatoryczne dla ukªadu jednorodnego oddziaªuj¡cego, wynik wariacyjne
dla szerokiej klasy ukªadów niejednorodnych oraz szczególny przypadek tych ostatnich:
wyniki dla potencjaªu Schwoebla.

Zgodno±¢ wyników kombinatorycznych z symulacjami Monte Carlo zostaªa skomen-
towana szerzej w [BZKG05]. Tutaj prezentujemy jedynie wykresy, które odpowiadaj¡
temu typowi ukªadów, który omówiono w (9). Oczywi±cie klasa problemów rozwi¡zy-
walnych rachunkiem wariacyjnym jest znacznie szersza ni» klasa opisana obliczeniami
kombinatorycznymi. Na rysunkach (22) oraz (22) wida¢ dopasowanie krzywych teore-
tycznych (wyznaczonych przez równanie (94)) z danymi symulacyjnymi.

Rysunek 22. Wspóªczynnik dyfuzji kolektywnej w funkcji g¦sto±ci dla
ukªadu jednorodnego z oddziaªywaniem najbli»szych s¡siadów. Parametr
oddziaªywania na barierach q jest zawsze równy 1. Parametr p zmienia
si¦ od góry do doªu p = 1/2, p = 1/10, p = 1/100 (przyci¡ganie). Krzywe
wyznaczono ze wzoru (94) natomiast punkty pochodz¡ z symulacji Monte
Carlo metod¡ Boltzmanna�Matano

Literatura wyników symulacji metoda Monte Carlo obejmuje przede wszystkim sy-
mulacje na sieciach dwuwymiarowych, na przykªad w pracach [ANKCTK91a], gdzie
prezentowane s¡ wyniki dla sieci jednorodnych bez oddziaªywa«, oraz w pracy [ANKC92]
gdzie rozpatruje si¦ wpªyw oddziaªywa«.

Dla ukªadów niejednorodnych symulacje numeryczne s¡ zdecydowanie trudniejsze
bowiem wyst¦puj¡ w tym przypadku pewne techniczne niedogodno±ci wpªywaj¡ce na
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Rysunek 23. Wspóªczynnik dyfuzji kolektywnej w funkcji g¦sto±ci dla
ukªadu jednorodnego z oddziaªywaniem najbli»szych s¡siadów. Parametr
oddziaªywania na barierach q jest zawsze równy 1. Parametr p zmienia
si¦ od góry do doªu p = 100, p = 10, p = 2 (odpychanie). Krzywe wyzna-
czono ze wzoru (94) natomiast punkty pochodz¡ z symulacji Monte Carlo
metod¡ Boltzmanna�Matano

sprawno±¢ odzyskiwania wyników z danych numerycznych w tej akurat metodzie. Przede
wszystkim ukªad rodziela si¦ na podsieci gª¦bszych i pªytszych studni, co powoduje,
»e caªkowita dynamika ukªadu podporzadkowana jest najwolniejszemu dozwolonemu
przeskokowi. Trudno wi¦c oddzieli¢ rózne skale czasowe� czas symulacji staje si¦ bardzo
dªugi.

Ponadto akumulowany przez czas symulacji wykres g¦sto±ci rozpªywaj¡cego si¦ stop-
nia wykazuje wyra¹n¡ lokalizacj¦ wokóª gª¦bszych studni. W efekcie nie da si¦ go wprost
odwróci¢. Ten ostatni problem autor rozwi¡zaª poprzez u±rednianie g¦sto±ci po komórce
elementarnej ukªadu. Jednakowo» sko«czona (i niezbyt du»a) wielko±¢ sieci, na której
przeprowadzano symulacje mo»e mie¢ pewien wpªyw na wyniki dyfuzji. Wpªywu tego
nie udaªo si¦ zbada¢ ze wzgl¦du na du»e czasy oczekiwania na doj±cie ukªadu do stanu
równowagi dla du»ych sieci.

Typowa dyfuzja kolektywna dla ukªadu niejednorodnego o komórce elementarnej
dªugo±ci dwa wygl¡da tak jak na rysunku (24).

Porównywalne wyniki uzyskujemy dla bariery Schwoebla - przedstawiamy je na ry-
sunku (25).

Istniej¡ w literarturze [MVANC07, MVANC05] wyniki dla symulacji Monte
Carlo dla bariery Schwoebla w bardzo konkretnym modelu atomów tlenu na powierzchni
wolframu. Wyniki te byªy powtarzane przez grup¦ Ala�Nissili i kilkukrotnie ju» publiko-
wane, tak»e w innych pracach. S¡ to wyniki numeryczne dla ukªadu dwuwymiarowego
z szerok¡ gam¡ uwzgl¦dnionych oddziaªywa«. Celem opisywanej pracy byªo zbadanie
wpªywu nierównowagowych efektów zwi¡zanych z niewspóªmierno±ci¡ rozkªadu war-
stwy odpychaj¡cych si¦ cz¡stek z dªugo±ci¡ stopni potencjaªu Schwoebla. Praca Masina
et al. [MVANC05] opisuje dwa scenariusze zjawisk zwi¡zanych z dyfuzj¡ przez stopnie
zilustrowane rysunkiem (26).
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Rysunek 24. Porównanie wyniku analitycznego (metoda wariacyjna) z
danymi symulacyjnymi dla ukªadu z baz¡ o dªugo±ci 2. Stosunek gª¦bo-
ko±ci studni U/W = 10, a stosunek wysoko±ci barier X/Y = 10. Oddzia-
ªywanie ustawiono na odpychanie.

Rysunek 25. Porównanie wyniku analitycznego (metoda wariacyjna) z
danymi symulacyjnymi dla ukªadu z barier¡ Schwoebla. Stosunek gª¦bo-
ko±ci studni U/W = 10, a stosunek wysoko±ci barier X/Y = 10. Oddzia-
ªywanie ustawiono na odpychanie.

Kiedy dªugo±¢ tarasu byªa wspóªmierna z typowym uporzadkowaniem cz¡stek w
sieci nast¦powaªo wzmocnienie wpªywu niejednorodno±ci powierzchni (zwi¦kszone wi¡-
zanie cz¡stek u stóp stopnia). W sytuacji gdy uporzadkowana faza ukªadu byªa nie-
wspóªmierna z dªugo±ci¡ stopnia potencjaªu Schwoebla, wyst¦powaªo znoszenie wpªywu
wzmocnionego wi¡zania na osªabienie wspóªczynnika dyfuzji.
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Rysunek 26. Faza wspóªmierna (powy»ej) i niewspóªmierna (poni»ej) w
jednowymiarowym potencjale typu Schwoebla.

Podobny efekt daje si¦ zaobserwowa¢ tak»e w wynikach uzyskanych przez autora
niniejszej publikacji.

Rysunek 27. Krzywe wspóªczynnika dyfuzji uzyskane za pomoc¡ me-
tody wariacyjnej dla potencjaªu Schwoebla z komórk¡ elementarn¡ o pa-
rzystej dªugo±ci (przypadek wspóªmierny: l = 6) i oddziaªywaniem od-
pychaj¡cym w studniach (q = 1 i τ = 1). Parametr odziaªywania p dla
krzywych na wykresie, kolejno od góry: p = 100, p = 50, p = 20, p = 5

Na rysunkach (27) oraz (28) widzimy przebieg krzywych dyfuzji dla komórki ele-
mentarnej o parzystej i nieparzystej dªugo±ci. W okolicach g¦sto±ci θ = 0, 5 cz¡stki
ustawiaj¡ si¦ najch¦tniej w co drugiej studni i jest to stan wyj¡tkowo trwaªy � wy-
nikaj¡cy z oddziaªywania odpychaj¡cego najbli»szych s¡siadów. Obserwujemy wyra¹ne
maksimum dla g¦sto±ci krytycznej θ = 0, 5 przy komórce o parzystej dªugo±ci, która
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Rysunek 28. Krzywe wspóªczynnika dyfuzji uzyskane za pomoc¡ me-
tody wariacyjnej dla potencjaªu Schwoebla z komórk¡ o nieparzystej dªu-
go±ci (przypadek niewspóªmierny: l = 5) i oddziaªywaniem odpychaj¡cym
w studniach (q = 1 i τ = 1). Parametr odziaªywania p dla krzywych na
wykresie, kolejno od góry: p = 100, p = 50, p = 20, p = 5.

jest wspóªmierna z uporz¡dkowan¡ faz¡. Jedna z cz¡stek lokuje si¦ w gª¦bszej studni a
pozostaªe ustawiaj¡ si¦ na plateau potencjaªu.

Dla komórki elementarnej o nieparzystej dªugo±ci cz¡stki równie» z wi¦kszym praw-
dopodobie«stwem obsadzaj¡ studnie przy podstawie stopnia (studnia ta jest gª¦bsza),
jednak nie mog¡ wytworzy¢ uporz¡dkowanego ci¡gu zaj¦tych studni na plateau ze
wzgl¦du na niewspóªmierno±¢ jego dªugo±ci. W efekcie maksimum znika, a pojawia si¦
ªagodniejszy skok dyfuzji dla g¦sto±ci wy»szych ni» θ = 0, 5.

W pracach [MVANC05, MVANC07] efekt ten jest znacznie silniej zaznaczony,
a to ze wzgl¦du na badanie dwuwymiarowego ukªadu. Autor przeprowadzaª oblicze-
nia wyª¡cznie w ukªadzie jednowymiarowym, w którym dyfuzja wygl¡da nieco inaczej.
Je»eli rozpatrzymy dwie skªadowe dyfuzji Dx w poprzek stopni i Dy wzdªu» stopni w
ukªadzie dwuwymiarowym to zauwa»ymy, »e powstanie wspóªmiernej fazy uporzadko-
wanej w okolicach g¦sto±ci θ = 0, 5 powoduje wyra¹ne zró»nicowanie dyfuzji w kierunku
równolegªym i prostopadªym do kraw¦dzi stopnia. Sytuacj¦ t¦ ilustruje rysunek (31)

Tymczasem w ukªadzie jednowymiarowym wyst¦puje jedynie skª¡dowa Dx dyfuzji,
co oznacza, »e zaburzenie g¦sto±ci nawet w przypadku fazy nieuporzadkowanej musi
rozªadowa¢ si¦ poprzez przeskoki w poprzek stopnia. Nie ma dodatkowego wpªywu kie-
runku wzdªu» kraw¦dzi stopnia, st¡d efekt nie jest a» tak wyra¹ny.
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Rysunek 29. Porównanie dyfuzji kolektywnej w potencjale Schwoebla
w przypadku wspóªmiernym (krzywa ci¡gªa) i niewspóªmiernym (krzywa
kreskowana) dla ukªadu z oddziaªywaniem odpychaj¡cym � parametr
oddziaªywania ustawiony w obu przypadkach na p = 100, q = 0. Nie-
wspóªmierno±¢ komórki elementarnej potencjaªu powoduje zanik wyra¹-
nego maksimum w θ = 0, 5 i przesuni¦cie go w stron¦ wy»szych g¦stosci

Rysunek 30. Porównanie dyfuzji kolektywnej w potenjcale Schwoebla w
przypadku wspóªmiernym (krzywa kropkowana) i niewspóªmiernym (kre-
ski i kropki) dla ukªadu z oddziaªywaniem odpychaj¡cym � parametr
oddziaªywania ustawiony na p = 10, q = 10. Silne oddziaªywanie na ba-
rierach powoduje wyra¹ne osªabienie wpªywy wspóªmierno±ci na dyfuzj¦.
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Rysunek 31. Faza wspóªmierna na stopniach � Scwoebla porównanie
sytuacji dyfuzji wzdªu» i w poprzek stopnia. Grubsze okr¦gi symbolizuj¡
centra adsorbcji u stóp stopnia (w naszym modelu � gª¦bsze)





PODSUMOWANIE



Celem niniejszej pracy byªo opracowanie spójnej metody obliczania dyfuzji kolek-
tywnej w ukªadach oddziaªuj¡cych cz¡stek na sieciach niejednorodnych.

Pocz¡tkowy etap prac zakªadaª wykorzystanie istniej¡cego ju» formalizmu wyzna-
czania wspóªczynnika D za pomoc¡ równania (29) do oblicze« dla ukªadów z oddziaªy-
waniami. Autor stworzyª metod¦ opisu stanu ukªadu za pomoc¡ czynników kombinato-
rycznych reprezentuj¡cych okre±lone uªo»enia cz¡stek i dziur w ukªadzie (patrz rozdziaª
9). Dzi¦ki rozpoznaniu algebraicznych symetrii, jakie przejawiaªy te czynniki, mo»na
byªo w dalszym etapie zaproponowa¢ metod¦ kombinatoryczn¡ opart¡ o analog wiel-
kiego ensamblu kanonicznego. Rozdziaªy 10 oraz 11 traktuj¡ o aplikacji tej metody,
polegaj¡cej na otwieraniu ukªadu na dopªyw dziur sterowany wprowadzeniem parame-
tru aktywno±ci chemicznej r. Zastosowanie tej metody pozwoliªo uzyska¢ ciekawe wyniki
� przede wszystkim pozostaj¡ce w doskonaªej zgodno±ci z danymi numerycznymi prze-
widywania analityczne dotycz¡ce zachowania jednowymiarowego gazu sieciowego cz¡-
stek w ukªadach, w których wystepuje oddziaªywanie. W stosunku do zastanego stanu
wiedzy nast¡piª znacz¡cy post¦p. Dzi¦ki nowym wynikom autora mo»liwe staªo si¦ ob-
liczenie spójnej formuªy matematycznej na dyfuzj¦ ukªadów oddziaªuj¡cych, która daªa
znacz¡co lepsz¡ zgodno±¢ z wynikami symulacji numerycznych, i to w caªym zakresie
dozwolonych g¦sto±ci ukªadu. Dotychczasowe przybli»enia nisko- i wysokog¦sto±ciowe
zostaªy wi¦c zast¡pione przez jeden analityczny wzór.

Do±wiadczenie zebrane w trakcie wykonywania oblicze« analitycznych zaowocowaªo
wytworzeniem pewnych intuicji na temat dalszych mo»liwych dróg rozwoju formali-
zmu dyfuzyjnych warto±ci wªasnych. Wyniki kombinatoryczne dobrze wpisaªy si¦ w po-
wstaj¡c¡ metod¦ wariacyjn¡, opart¡ o poszukiwanie nowego wektora wªasnego ukªadu
(problem ten zostaª szczegóªowo opisany w rozdziale 13). W wyniku przeprowadzonych
oblicze« potwierdzono poprawno±¢ wyboru wektora wªasnego dla ukªadu jednorodnego
w postaci zaproponowanej w rozdziale 7.

Dzi¦ki nowatorskiemu rozszerzeniu zakresu stosowalno±ci metody macierzy przej±cia
(opisanej w rozdziaªach 14 oraz 15) na ukªady niejednorodne, mo»liwe staªo si¦ prze-
prowadzenie rachunku wariacyjnego w zupeªnie nowej klasie ukªadów oddziaªuj¡cych,
dotychczas niezbadanej metodami kombinatorycznymi. Autor nie tylko rozszerzyª ba-
dan¡ klas¦ przykªadów o ukªady na sieciach periodycznych z baz¡ oraz � szczególnie
interesuj¡ce � ukªady stopni (tzw. bariera Schwoebla), ale równie» ujednoliciª sposób
traktowania oddziaªywania mi¦dzycz¡stkowego poprzez wprowadzenie zestawu para-
metrów, wyczerpujacych szerok¡ klas¦ mo»liwych sytuacji (uwzgl¦dnienie oddzi¡ªywa«
trójcz¡stkowych).

Wyniki uzyskane przez autora za pomoc¡ nowego, uporz¡dkowanego algorytmu ob-
liczeniowego metody wariacyjnej s¡ istotnie nowe i dotycz¡ sªabo zbadanych klas ukªa-
dów. Udaªo si¦ nie tylko odtworzy¢ pewne dane literaturowe, ale równie» pokaza¢ zu-
peªnie nowe aspekty dyfuzji kolektywnej, które do tej pory nie zostaªy nigdzie opubli-
kowane.

Niniejsza praca nie wyczerpuje wszystkich potencjalnych mo»liwo±ci metody. Nie-
zwykle interesuj¡cym z punktu widzenia aplikacji kierunkiem dalszych bada« jest rosze-
rzenie prezentowanego tu formalizmu na ukªady dwuwymiarowe. Nie jest to niemo»liwe,
ale wymaga zastosowania szeregu przybli»e«, w miejsce dokªadnych analitycznych for-
muª. Wydaje si¦ równie» konieczne wykonanie wi¦kszej ilo±ci symulacji numerycznych
dla kilku wyj¡tkowo ciekawych zestawów parametrów oddziaªywania.

Innym, otwieraj¡cym si¦ przed opisywan¡ w niniejszej pracy metod¡, polem dalszych
docieka« jest analiza zachowania wspóªczynnika dyfuzji w sieciach o innym charakterze
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� fraktalnych, nieperiodycznych, z losowymi defektami, etc... Zwªaszcza metoda macie-
rzy przej±cia uogólniona przez autora na nowe klasy przypadków sieci niejednorodnych
wydaje si¦ mie¢ potencjaª generowania nowych ciekawych rezultatów analitycznych w
zasygnalizowanych zagadnieniach.
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