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Ep w zakresie 0.5 keV - 2.0 keV.

- obrót próbki dookoła osi 
polarnej i rejestracja wstecznie 
rozproszonych elektronów
(całkowanie intensywności 
elektronowej po dużym kącie 
akceptacji RFA (110°)

-zmiana kąta azymutalnego o 
niewielką wartość (zwykle 2°) 
oraz rejestracja kolejnego profilu

DEPES – Directional Elastic Peak Electron Spectroscopy
kierunkowa spektroskopia elektronowa piku elastycznego

Θ - kąt polarny
ϕ    −  κ τ αζψµυταλνą
ψ

S. Mróz, M. Nowicki, Surf. Sci. 297 (1993) 66

Układ detekcji w metodzie 
DEPES
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Rozpraszanie elektronów
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s – rząd rozproszenia

mierzona intensywność prądu na kolektorze:
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    z   – odległośc od powierzchni
         λout – średnia droga swobodna 

emitowanych elektronów
        Θ        – kąt nadchodzących 

elektronów
    B   – waga emitera

z
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Wielokrotne rozpraszanie
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mapa DEPES Cu(111):
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Maksima intensywności sygnału

rozpraszanie postępowe

Sample

Vacuum
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przykładowy profil DEPES dla Cu(111):
Imax

Imin



Anizotropia DEPES

A = I(Ads) − I(Sub)
I(Sub)
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Cu-Pt

- Cu(111)
- Pt(111)
- Pt/Cu(111)
- Cu/Pt(111)

Układy Pt-Cu rokują nadzieję na 
wykorzystanie ich jako bardzo aktywnych 
katalizatorów w wielu reakcjach 
chemicznych oraz elektrochemicznych, np. 
w procesach redukcji azotu w związkach 
organicznych (nawozy sztuczne) lub jako 
katalizatory wodorowych ogniw 
paliwowych.

struktura 
fcc(111) różnica stałych sieci (ok. 8%) – misfit i korugacja



Klaster obliczeniowy

rekonstrukcja misfitu i korugacji



Rozważane struktury

8% Cu - Pt różnica 
stałych sieci

misfit adsorbatu:
Cu(13x13) na 

Pt(12x12) 

Anisotropia Pt(111)
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