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POSITRON ANNIHILATION IN SINGLE CRYSTALS OF Ti0 2, V0 2, Pb, AND U 

(Ph.D. thesis, Hebrew University, Jerusalem, January 1979) 

Mordechai BLAU 
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ABSTRACT 

Two positron annihilation set-ups for Doppler broadening and angular 

correlation measurements are described. The Doppler broadening spectra were 

measured in different directions of single crystals of TiO, and VO,, at room 

temperature. The anisotropy was explained using two models in which the 

positron behaves as a free or bounded particle, and was related to the 

effective charge on the oxygen ion. The changes in the spectra in V0-, on 

passing from the insulator to the metal phase, were found to be gradual and 

small. The results indicate that the main contribution to the metal-insulator 

transition is due to changes in the relative occupation of the oxygen p-states 

and not to changes in covalency or screening. Angular correlations were 

measured on single crystals of lead in three crystallographic directions. 

The derivatives of the spectra were compared with the Fermi surface obtained 

from dHvA measurements, using plane-wave electrons. Most of the features of 

the experimental derivatives were explained with this simple model. Angular 

correlation measurements were made on single crystals of uranium in two 

crystallographic directions. The derivates of the spectra were very wide 

with a few peaks. 
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Two positron annihilation set-ups for Dopp1er broadening and angular 

correlation measurements are described. The Doppler broadening spectra wer8 

measured in different directions of single crystals of Ti02 and V02, at room 

temperature. The anisotropy was exp1ained using two mode1s in which the 

positron behaves as a free or bounded partic1e, and was related to the 

effective charge on the oxygen ion. The changes in the spectra in V02, on 

passing from the insulator to the metal phase, were found to be gradua1 and 

smal1. The results indicate that the main contribution to the metal-insu1ator 

transiti~n is due to changes in the relative occupation of the oxygen p-states 

and not to changes in covalency or screening. Angu1ar correla~ions were 

measured on single crystals of lead in three crystallographic directions. 

The derivatives of the spectra were compared with the Fermi surface obtained 

from dHvA measurements, using plane-wave electrons. Most of the features of 

the experimental derivatives were explained with this simple model. Angular 

correlation measurements were made on sing1e crystals of uranium in two 

crystallographic directions. The derivates of the spectra were very wide 

with a few peaks. 
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של.פיזיטריניםהאניהילציהשיטת

מבוא 1 .];'

ררלואקטלביים,במקיוי'תשלמישעלמתבסםחפיזיטררניםשלכהכחרה)האניהילציהטכניקת

הפיזיטריניםלחקיר.מעינייניםשאותוהרגםלידוהנמצאים , +8קרינחהפולטים

כמעטבמהירוחמפסיריםהםלרגםובחרירתםקא"י,מאיתשלגורלמםררבאנרגיהנפלטים

נוסף,זמןפרקלאחרריינים.אלקטרונ.יםוי~ת.עט I!\ה!י~ג I Z(יל:יז: ..ש/הט,::י~נרגיז.וכלאת

נפלטיםהאניהילציה.תהליךמתרחש.אי>נוד,האנרגיה,מזמןסך.רי,גו.ךל,בסמההארוך

גבוה.בדייקלמדודביתןוהתבע'שלהםהאברגי·;ך!נלי.טתוב. Iזמ~.אב.רגט.י.קם.·שאתפיטיניט

יהאלקטרוניםהפוזיטריןשלההתחלתיבמצבלחליטיןכמעטתלוולt:והאניהלכציה·א~פייני

אלקטרודינמיקהשלבשיקוליםלהתחשבכללבדרךצורךואין,האינטראקציה,בעשיתשעמם

פוזיטריניםשלהאניהילציהבטכניקתהטמינההרבההתיעלתנובעתמבאןקוינטית.

מעובה.בחימרבמדידות

האניהילציהבטכניקתהמדידה·הפבה ,הגרעיניהמיכשורהתפתחותעםהאחררנות,בשנים

האחריניתמהשניםספרותייתסקיררתרבים.בשטחיםמiוו,;גלתלשיט;:ורר.ני,t:ו, 9פרזישל

 . 3עד 1בסימרכיןנמצארת

1 '; ' • 1', r ,_ . 

ונרצרמסריים,יאלקטריןהפרזיטריןביןקשררמצבלה";וצריכילמהחרמריםבחלק

הקררנטיטהמצביםעל-ידיהןייקבעהאניהילציהתהליךזהבמקרההפרזיטריניים.אטיט

האינט:ואקצירתחקרהסביבה.עםשליטראקציה I';הא,ועל-ידיטאגם,"~ה.ן i:Iהאפשריי.ים,של,

הנפלטתהקרינהתכר'נזתמרידתבמאצערתהנעשה , )ך'<",גהכחסרזהאטרםשלותהכי·םי

לאהנםבמקריט . ) S , 4הפרזיטררנייט(שלהכייניהה-בקרא;ןnטשאתמהרר:ובאגיהילציה,

האלקטררניםמערבתשללקיטיברגררטרפשי, nקררזי~.iיןנררךפוז,י.טו 1\ ,י,(נררנירם, r:פר ..נרצר

המקורית.
ג " 1..1 ,.~

"-", .'('' . 

אתלמדידישאניהילציה,הפרזיטריןערשהעמםהאלקטררנ'ם, Sעאינפררמציהלקבלכדי
\! .. 

קבדצרת:לשלישמתחלקיםהניסרייטבתהליר.הנפלטיםהפרטדניםארפייני
", . ~, 

בדגם;הפרזיטררןשלהחייםזמןמדירת )א(
 ,\"..ג }",;')' .. ,
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פוטונים;סנינפלטיםכאסרהזוויתיתהקררלציהדמידת )ב(

הנפלטים.הפיטיניםאגרגייתמדרדת )ג(

ית sואnניתילאnנרגיתאיבודמתליבילIקצרתלמאר'קaירתייאבהניטיייםשלישתתיאיר

הפרזיטרון.של

התמרליזציהמנגניך 1.2

 ,) 22Na ,58eo ,6C טC(קטחרבליםהררירקאטיבייםמהמקרררתהנפלטיםהפרזיטררנים

אנרגיתבלו • +8קרינתלIאנרגיתםפקטרוםעםלקחררברצרננראשיתילדגםסגיעים

 . ) 6האלטקרונים(לסררתררמהבתרםרהפרזיטררניםסררתקא"ו.סאיתשלכמטיסלית

יכולחחרחירת,עוקסלIכפונקציחמסןיים,סקסורהנפלטתהפרזיטרוניםאלרסתעטצת

הpלאסריניססכםסרעכיקיתליי Xoר-התדיהר.ערקס Xאבשר , exp(-X/Xo (-כלהיבתב

 .)ו(סיסררסיקרומסרים.,דותלIגרדלסדסררהיאהדגם,לIטסתליתירת

פלםסרניסיצירתעל-ירילIתסהאנרגיהאתמאבדיםלדגם,התורריםהפרזיסרונים

בבללIיסאמנרגיתמתציתםסברצעסאברהשפיזיטרורככייןמיינגרת.והתנגשויות

איבידמתלירהסריג,קביעלIגררלסדסרהראהתופשיסר~הלריסכיירהתנגסרת,

לאקטריר-ייסללסכההפוזיסריךאנרגייתלהרררתהרריסהזסןאסר.סהירהאנרגיה

לאנרגייתתסתתאבנרגייתתאנרגיהאיבורתהליכי.ניות. 10-15סלגורלסטררהרא

פרגרגים.רעיררראלקטררר-תררזוגרתעירורםאבצעותהינספרסי

תמריתאלנרגיתלתגיעnםכnכ.לפרזיטרוןהרררשהזםרם.רהרערר ) 8י.ר(בשמברר

תתייםמזןםגרלרדסרי h8לIברקצרזהזםןסנירת. 3xl0-12כ_התררבםספרטררת

חםריחאנרגיתבעליחינםתפוזיסרוניםכסלסהונתכרסבתכת,לפרזיטררניםהארפייני

ארתקרליגיתמיכירקברעחרקןבר •• ) 9ירחר(אסרחרחסבוןהאניהילציה.בזמן

גודלבדסרחגדולוחתוצאוחתתדרבסספטרורחבתןהפוברביס,עירורהתלירחרזנח

וכעיריוחר.עודראורחתרסליזציחזסןנםרכיתסבספיטרררתחקרדס.nםח.בור

ינסחילפיכלוסי,ח.יזיטריי.לIחחייסםזסיסנייספיאורכר K 110ב-אלרםיניוס

ל.יווי-לwpםסגי,מוזיסרור h8למניב.,יתהאביחילציחנםוכרתבםספרסורותזה,

 .) 10לתגיע(חמוזיטרו,יכולא;ליחסיניסליתאפקטיביתטמפרטררהרישםלא,תרםי
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הטמפרטורהביןתלותקיי~תכיהראו ) 11באלקליים(זוויתיתקורלציהשלמדידות

לידהזוויתיתהקןרלציהעקןמתחדותעל-ידי(הנקבעתהפוזיטרוןשלהאפקטיבית

ליביאריח.היאהתלותגבוהותבטמפרטורותהדגם.טמפרטורתוביךפרמי),אנרגילת

מגיעאינוהפוזיטרוןכיהמעידותמליניאריותטטיותקיימותבמוכותבטמפרטורות

מתחחמוררתהדגםטמפרטורתכאשרקטבה,אינהשלווהאנרגיהגמורה,לתרמליזציה

 .) Naעבור K 100-כ(סףלטמפרטורת

ומתקבללעיל,שהוזכרוהתיאורטייםהחישוביםעםאיכותיתבהתאמההלנםאלהניסויים

-הערכיוחאלקטרוניצפיפותהגדלתעםעולההמינימליתהאפקטיביתשהטמפטרורהבהם

השלכותיש K 100כ-שלמיבימליתאפקטיביתלטמפרטורההתיאורטי.למורלבהתאמה

הפררהכושרישנוזיויתית:בקורלציהבמדידותלהגיעניתךאלייהדייקעלרצלניות

אםגםממנולרדתאפשרראיבדגם,הפרזיטרוךטמפרטורתעל-ידיהנקבעבטיטי,

לאפס.שואפתהאופטיתהרזולוציה

תנרעתעלפוזיטרוך-פונוןהאינטארקציההשפעתבחשבוךנלקחה ) 12נוטפיםכבחישובים

לתהליכירבהבמירהתורםפרנוניםעירורנמוכותשבטמפרטירותוהתקבלהפדזיטרדנים,

אמלהבהרבהנמוכותהידשהתקבליהמינימיםטמפרטורותהפיזיטרוך.שלהאנרגיהאיבוד

במערכתקפדני,תרמיטיפולשעברדדגמיםשלמדידיתעל-ירינפתרהזוטתירהשבניטוי.

 .) 13(טימוך ) mRad 0.1כעדמאדגבוההאופטיתרזוליציהבעלתזוויתיתקורלציה

כרזרלרציההשוניםלמרכיביםןהפרדתההמערבת,שלהרזןלרציהאתמקבליםמברידה

יכרלהוערר)לכידהמברכזיפרזיטררךהתמקמיתלפיזיטריך,טרפיתטמפרטירהארפטית,

כללבדרךכינקבעמדרייקתמרידהאבמצעותגדולות.שיטתיותלשגיאיתלהביא

נרזל.הלירסבטמפרטררתגמתרמילשיורי-משקללהגיעיכרליםמבתכיתהפיזיטררבימ

מאבצעיתפמרי,משטחיקרסרבקביעתלהגיע,אפשרשאליההרירקמידתכירסמרערכתלפיכך

 .) 14כטימרך O.ltכ-זוייתית,קורלציה

האניהילציהתהליך 1.3

מבטפרהברחהבנדרבימלאביהילציה,השרנרתהאפשרו/יתהטתברותאתהקובעיםהחוקים

התואצרת.לשקצרבסיכוםנסתפק . ) ISמקומותכשלרב



NRCN-475 - 4 -

פרזיטררן-הזרגשלהמנרחהלאנרגייתבקיררבהשררהאנרגיה,מספקהאניהילציהתהליך

הזרגשלהקינטיתשהאנרגיהשמבקרהנרבע,התנעשימררמחרקקא"ר. 1022אלקטררן,

אניהילציהקררנטים).אר(תלקיקיםגרפיםשניעררלפחרתבתהליךישתתפרקטנה,

ירתראראחרחלקיקביןאינטראקציהישכאשרלקררתיכרלהאחדפרטרןבפליטתהמלררה

עםררתעשהחלקיקכךאלקטררן-פרזיטררן,הזרגמבניאחדרכיןאלקטרון)אר(גרעין

הנפלט.הפרטוןשללתנעבקיררכהשררהתנע

על-ידי:נתרןרשלושהשנייםאחד,פרטרןלפליטתהחתכיםיחס

[1.1] 
cr(l) _ 4 
cr(2)- - a 

cr(3) ~ a; 
cr(2) 

המסתכדהראהדו-פרטוניתהאניהילציהתהליךהדק.הפוצולקבועהוא a = 1/137כאשר

בו.ונעסוקכייתר,

החתךלפוזיטרון,'י~יההאלקטריןכיןהקרלרניתהמשיכהאתנזניחאםכיהראה,דיכק

פרטרנים:שביבפליטתהמליוהאיטי,אלקטררןעםאיטיפרזיטררןשללאניהילציה

2 
roc = 
v [1.2] cr(2) 

2 2 
rכאשר o = e /moc האלקטרין,שלהקלםיהדרירסהראv הפיזיטריןשלהמהיררתהיא

צפיפרתאםכריק.האירמהיררתהיא cר-האלקטריןמטעוהוא eל~לקטררן,ביחס

הוא:די-פיטיניתלאניהילציההסיכיי , neהינההאלקטרונים

[1.3] 2 
דr c rמ o e cr(2)vne r(2) 

הפוזיטרון.הירות bכתלרייכלתי

בכיררניםנפלטיםהפרטרניםשניאלקטררן-פרזיטדרן,הזרגשלהכרכדמרכזבמערנת

רכיררניהאנרגירתהאלקטדרן.שלהמברחהלמסתבקיריכהשררתאנרגירתעםמנרגדים,

בהנחההמתאימרת.הטרנספירמצירתהפעלתעל-ידימתקנליםהמעבדהבמערכתהפליטה

1 « ) v/c ( :מתקבל

 06 ~א] 1.4 [
moc 

] 4 . l [בPt ~ + 
2 

E1,2 moc 
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היא E1,2הפוטונים;שלהפליטהכיווניבין 180מ-סהזוויתיתהסטייההיא 00כאשר

אלקטרון-פוזיטרוןהזרגשלהתנעמרכיביהינם Pl 'Ptר-פרטרן,כלשלהאנרגיה

נמדדלםאלהרכיביםבהתמאה,הפרטוניס,פליטתלכיררןמקכילוככלורןניצבככיוון

דיפלר,והרחבתזוריתיתקררלציהכניסייי

אינטראקציהשכלבערבדהנשתמשהנפלטים,הפיטרניםשלהזיייתיתהחליקהאת?קבלכרי

לכןבלבך,אחדפיטוןליציריכולההקרינה,שרהוביןפרזיטריןאראלקטררןבין

אפשרכלנלים,מצכדרךלעכרריחייכשני,מדסיהואהדו-פוטוניהחיסרלתהליך

 , pתקיפהכעליפןטרניםזוגהיוצישני,מסדיההמילטיניאןשאופרטיי C16Jלהראית
ל:פרופורציוני

[1.5] r L a-+ b+ 0+ -+ 0+ 
-+ .+ P1 P2 P1+P2'P 
P1 P2 

ייח l:ופונקהתקיפה,בהצגתוהפוזיטריןהאלקטרוןחיטילאופיטוריהם b-+. ,a +-כאשי
P2 P1 

ארפיטרריהצבחהתנע,שימוראחומבטאתהפוטרניםיצירחמאופרטררינובעת-6ה

נרחנת:החיטרל

 + + +רדב [1,6]

J ,p_(r)$+(r)exp(-ipor)d r ~ H' 

בהצגתבהחאמה,רהפוזיטן'וו,האלקטררןשלהשדהארפרטרריהם נ/fJ (+1: ,$_):;:(כאשר

הקרארררינטוח,

 Pביובתקיפהדו-פרטוניתאניהילציהשלזמךליחידחההטתברותההפרערת,מתררת
היא: p + dל-:ז

 f d rexp(-1por ~ r(p)d p const> (נ/I_) r (נ/I+) r) 1> d ? +-3דזוו 3Jד ,+- +- +- +-'וו 2 +-3 [1,7]

מייצגו f <-ראלקטרינים nר-אחדפרזיטריךשלההתחלתיהמצבאתמייצגו i <כאשר

אלקטררנים, Cn- 1 (עםאפשריטיפימצב

לאתדניתוכימניח ) 17כ Cindependent particle model (תלריהבלתיהחלקיקקיריב

דטרמיננטתעםזיטררן, oiפשלגלפןנקציןתשלמכפלהעל-ידיהמערכתשלההתחלתיהמצכאת
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עםלאניהילציהשהטיכוימתקכלזהמבקרהחר-אטומיות.גלפרנקצירת nשלטלייטר

פרנקצירתמכפלתשלפררייהטרנטפררםשלהמרחלטהערךלריברעמתברנתי , iהאלקטררן

הגל:

[1.8J .... 3-+ IJ3-+ ........... ->1 23 .... r(p)d p = const d rexp(-lp-r)o/i(r)o/+(r) d p 

 ] 1.8 [נרטחההשמוראה.של iעל-טיכוםעל-ידימתקבלבמערכתלאניהילציההסיכרי

בחרמר.דר-פרטרניתאניהילציהשלהפרמטריםלחישרכיהבסיסאתכלל,בררךמהררה,

חייםזמנימדידת 1.4

הפרזיטררן,עםיחדהפרלט , 22Naמבקררכלל,בדרךמשתמשיםחייםזמנילמדידת

1

1 

הפליטהזמןלזיהוימשמשתזיקרינה .) 2.4(ציוראמ"ינ . 28באנרגיהגאמאקרינת

נצנציטשניביןהנמצאיםהנחקרים,הזגמיםשניביןנמצאהמקירהפיזיטרין_של

הפרזיטרין,יציתרזמןאתהמטמןהפיטיןאתקולטאחזנצנץמהירים.פלסטיים

הפרזיטרין.הכחזתעםהנפלטתהאניהילציהקרינתאתקולטהשנייהנצנץ

אבמצעיתינמזזכזגם,הפיזיטררןשלהחייםלזמןשריההפרטיניםביןהזמניםהפרש

לאמפליטיזה,זמןמפפןזרןערברתהמעכרתיציאתמהירה-איטית.התלכזרירתמערכת

הפוזיטרין.שלהחייםבזמןכתליתהמנירתמספרטפקטריםמתקבלועליירב-עריצי,לממיין

 .) 18(טימיןפיקושניית-150ללהגיעיכרלהמערכתשלהזמניההפרדהכושר

מטפרהאתמתעל-ידימקבליםבזגם,לפרזיטרוניםהארפיינייםהחייםזמניאת

ההפרזהיבכרשרברקעהתחשברתתרןהרב-עריצי,מהממייןהמתקבללטפקטררםאקטפיננטים

מאדוקשהחד-עדכירת,תמידאינןהתוצאית . r60coמקררבמאצעות(הנמרזהמערכתשל

 . ) 19המערכת(שלההפררהכרשרשלגרדלמטזרביניהםש,ץהפרשחייםזמניביןלהפריר

בהאתם .לשרהאפשרייםהחייםבזמנימשתקפתהאג'יהיליציהלפניהפרזיטרוןהתנחגרת

טרגים:לשלושההמענייניםהחרמריםאתלחלקאפשרלכן

ים: 7סולקולרם 7מוסי )א(

אמורפיים.ומבוזריםאורגנייםונוזליםמיצקיםמעובים,גזים rכולל,זוקבוצה

ננושניות, O.l'luבתחיםחייהםשזמנימרכיביםמספרכללבזרךמקבליםזרבקביצה
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אטיםשלהיטירמצביברגם.פיזיטרינייםהיייצריתעלהמצביעהעיברה

זמואירתי-פרזיטרינירם.- 35י_פרה-פיזיטריניים _ 15הטהפיזיטרינירט

מהייהיהיאפיקישב<זת), 123 'קצרהפרה-פיז'טרזבייםאטיםשלהחייםמחצית

מאראריוהאירתי-פיזיטרינירםשלהחייםמחציתזמוהמהיר.המרכיבאת

מכרניבעהגרילהזמניםהנרלהאיטי.המרביבאתמהייהיהיאננישניית) 140 (

תהליביםישנםבחומרדי-פיטיניח.אניהילציהלקייטי~יללאהטריפלטשמצב

 .לפרה-פיזיטריניים)רתי- iמאמעבר(כגידהטריפלםשלהחייםזמיאתהמקצרים

הפעלתאיפנים:בשניבללברררנעשההפיזיטרינייםאטיטשלהניטיייהגילרי

ימדידת ; ) magnetic quenching (האיטיהמרביבעצמתאתמקטין hחזק,מגנטירשה

הדר-פרטיניית,האנלהילצייתלמטפרהתלת-פיטינייתהאניהילצייתמטפרביןהיחט

פיזיטדיניים.ביצדכאשרהגדל

ם: 77יב 7גבישים )כ(

בעלימרכיביםמטפרמקבליםיתחמיציתהידרידיםמתכתיים,הליריםכגוןבגבישים

אלהבגבישיםפיזיטרינייםהיווצריתפיקיסניות.מאיתשגררלםרימיםחייםזמני

 .) 1.8טעיף(ראהבגביסיםלכרממצביניבעיםהשיניםהחייטימרכיביטבירהאינה

סתכרת: )ג(

פ'קוסביית. 100t500סגידלואחדמרכיגעל-ירימאופייניםבמתכיתהחייםזמבי

לצפיפרתפריפירצירנידו-פיטוב'תלאניהילציהשהטיכריביבע ] 1.3 [מנרטחה

החייס.זמנישלהניטויייתהתיצאיתביןהסייאההפיזיטריו.מכקרטהאלקטרינים

 !tהאחרןנלכימראהטימרפלר,שלהחיפשייםהאלקטריניםמידללף'המניכארתלאלר

ליםהפיזיטרוןשגורםהגרילהההפרעהעלמצביעהזיערכדה . 5t20פיגדרלים

לגזהפרזיטריוביןהאינטארקציהאתלהכניםסהצליחהראסיוהאלקטרינים.

זמנילרמידרתחיסובייביוחלקיתהאתמהסקיגל ,) Kahana(20היההאלקטר·ינים

חלקלקלםשלרסהביןקילרציהגםהכניטי ) 21ליתד(מאיחריםחיסיכיםחיים.

לירהאלקטריניםצפיפיתשלרכההגכרהמתקבלתהחיסיביתבכלההתאמה.אתיסלפרו

עמרקהנמצאיםאלקטררניםעםאינמראקציותהמעכבפארלי,עקרוןבגללהפרזיטרון.

קצבתלרתסלהניטריירתהתרצארתהאלקטרינים.בתנעתלריהזרהגברהפרמי,בים

 . ) 22לתיאררלה(מיבהבהתמאההלבך ) 60%ערבקצבשיניי(הגרדרתבתנעהאניהילצירת
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זיייתיתקירלציה 1.5

הנפלטיםהפיטיניםזיגשלהזיייתיתההתפלגיתאתמידדיםזרייתיתקרדלציהבניטריי

לדכיכפריפירציינית , 66הפיטונים,שניכיןהזרריתהאניהילציה.כהתליךמהדגם

לפי .)] 1.4 [(נרסחהפיזיטרין-אלקטריןחזיגשלהפליטה,לכיייןבניצבהתקיפה

הזיריתרלגןיה, yהאניהילכזמןתרמיתכאנרגיהכללבדרךנמצאהפוזיטרין 1.2טעיף

האניהילציה.נעשיתעמיהאלקטרין,שלהניצכהתקיפהבדכיבתליייה 66

ייבאיזהבשלב . 2בפדקמיאבזיריתיתקירלציהלמדידתהמערכתמבנהשלמפרדטתיאיר

למערכת.הקשיריתכללירתנקודרתמטפר
~ , 
מניטחהניבע • lO-2mocשלגידלמסדרהיאמעיבהבחרמרהאלקטריניםשתקיפתמכיין ~

 . mRad 10+15בתחרםהינןמקרליניארירתהגאמאקרינרתשלהזיריתירתהטטירתכי ] 1.4 [

המערכתהזרייתית.הקירלציהמערכתשלהמיכניהמכנהאתמכתיביתאלר nקטנרטטיית

הםהגלאיםמרגדר.זיייתיתחרםטרקררהשניקכרעאחדגלאים:שניכיללתהטטנדרטית

אבנרגייתבהבדליםמבחיניםאינםשלהם,האנרגטיתהרז,-ליציהשבגלל , NaI(T ~(נצנצי

שלהארפטיתהרזרליציהנקבעתזרבצררהמטרים.כמההיאמהמיניםאחרלכלהדגםכין

r 
~ 

t 
~ • ~ 
~ 

נמצאיםהגלאיםהפזטזנים.פליטתבכירוןהאלקטרוןתקיפתמרכיבכתוצאההפוטונים,

יהמרחקמילימטריםמטפרהראהצמצםטדקעיכיעיפרת.צמצמיכשלפניהםהדגםצידימשני

מילירדיאי.עשיריותכמהבללבדרך-המערכת

תזקים,פוזיטריניםמבקוריתלהשתמשוישארורהיאהמדידהשמשרלכרגורםהצרהםדק

נחושתעללמדידותפרטהמדק,ממדילריביעפרופורציוניבמערכתהמנירתקצב

גביהים,מנייהלקצבילהגיעואפשרהקמררלהייתיבילעצמרהדגם,שכהי ) 23רתרכרביתיהכ

זר,כגיאומטריה .) long-s1it geometry (הארריהמדקכגיארמטרייתכללבדרךשמתמשים

שלמעשהכךהזיריתית,ההתפלגיתשלהאיפיינימהריחבכהרכהגדילהדסקשלאחדמימד

המקבילהתקיפהמרכיברקתקיפה,רכיבישניעלהתקיפההתפלגרתשלאינטגרציהמתבצעת

זרייתיתהפרדההמאחדתפשרהמהרוהזרגיאימטריהנמדד.המטתובבהגלאיתנרעהלכיורו

מבירים.מנייהקצביעםמבירה
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משניגלאיםשלרבמטפרהמכילותזוויתיתקורלציהמערכותבבנייתהוחללאחרונה

שלםריגיםשנימכילה ,) Brandeis(24באוניברטיטתכזאת,שנבחרהמערכתהרגם.צירי

כשהמקורמזה,זהמטר 20במרחקונמצאיםלן;זזהניתניםהטריגיםאחד.כלגלאים 32

 32x32כתלמטרלצהמוכנטותמוניםזוגכלכיןהתלכדויותבמרכז.מצוייםוהרגם

גיאימטריהעםמדידרתמאפשרההתלכדיייתשלהרכמטפרן . on-lineכמחשבאלמנטים,

נלתיבזאתבגיאומטריה . 1.5xO.5 mRadהואההפדרהכשכישר , crossed-slitה-בשיטת

אתניכרתבמירהמגבירהוהלאפרמי,משטחיעליזתררבהאינפררמציהלקבל

יחידים.בגבישיםבמדירותוטררפיה Tהאנאי

גלאיםשלחלקיקיםבפיםיקתפיתוחלנצלנטיונותנעשיםהאחרונותכשנים

 , ) y-ray positio-ת sensing detectors (הפוטוןפגיעתלמקוםהרגישיםפרופורצלונללים

כאלהמוניםששנילכרלהגלעהיאהמטרה .) 25פוזיטררנים(שלבאניהילצירתלמדידות

בשניטימילטניתיימדדהרלוונטיהזוריתיהתחוםוכלהמקרר-דגם,צידימשנייוצבר

בטמפרטוררתגםלתרמלרזציהלהגיעלכוליםהפוזלטרונלםכישהתגלהלאחרממזלם.

שתהקבלהאינפררמציה . lxO.1 mRad.0שללרזרלוציהלהגיעהיאהתקווהנרזל,הליום

עשויהרהיאאלמנטים), 200x20סבתלמטריצהלהכניטה(ישרבת-היקףתהיהכזאתממערכת

המוצק.המצבפיסלקתבשטחלהבנתנזמשמעזתיתתרזמהלתרזם

ררפלרהרחבת 1.6

במרכיבתלוייההאניהילציה.בתהליךהנפלטי~פוטרניםשלהאנרגיהכיראינר 1.3בטעיף

 :]א l . 4 [נוטחהלפיאלקטרוך-פוזיטרון.הזוגשלהפזטוןפליטתבכליזןהתנע

E1,2 moc
2 

+ ~P1 

האלקטרוןשלהתנעמרכיבהינר P1תרמית,אבנרגיהכללבדרךנמצאשהפוזיטרוןמכלור

שללשינויגורם , P1 = moc / 137שגודלו:תנערכיבבעלאלקטרורהפליטה.בכיורר

f2 keV 511טביבהפיטוניםשלהאנרגלההתפלגיתאתהנפלטים.הפיטוניםאבנרגילת keV , 

ניתרדיפלרהרחבתלמדידתמעכרתתלאור . Ge(Li (מיצקמצבגלאיאבמצעותלמדורניתר

 . 2בפרק
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קוולציהבמעוכתהנאספתלאינפוומציהוומהוופלוהוחבתבשיטתהנאספת'יה Iהאינפורמ

וכיביסשניעלאינטגוציהמבצעיםהשיטותבשחיאררך.טרקבגיארמטרייתזרריתיח

המערכת.שלההפדרהכרשרהיאררפלרהרחבתבשיטתהמגרעתהאלקטררנים.חקיפתש;

כעורדריאןמיליעסיריותכמההינון;מקובלההפדרהכרשרהזרריחיחהקורלציהבשיטח

 keV 1הינו • keV 511אכנרגיהבירחר.הטרניםהמרצקמצבגלאיישלההפררהשכרשר

מי;ירריאן).-4 ;(מקבי;

בר-זמניתנרמרהאנרגיהרטפקטררםב;בראחרמרנהרורשררפלרהרחנחשבשיטתמבירן

האינפורמציהאיסוףקצבקצר:הניטויוזמןפשוטהרופ;רהרחנחמערכחהתחום.בכל

חשינותזולערברהזוריחיח.קורלציהבמערכחלקצכביחסגורלטרריבכשניגריל

רפרומציה(טמפרטרוה.משתנהנפרמטרכתלותמרירוחשלארוכהטררהמבצעיםאכשרמרובה

סבניטוי.;ערברהמהויהניטן'יחררןקטנים.הנמרדיםהרגמיםוכאשריכוי)פלטטיח

הפוזיטררניםכמשקוושרניםקריטטלוגרפייםבכיררניםמרירוחלהשורחאפשררופלרהריונח

 .) 4.8.1טעיף(ראהגנישיתפאהלארתהצמרר

כחהליךהנפלטרתהגאמאקרינרתשתילגילרי , Ge(Li (גלאייבשנישימרשע;-ידי

נמרריםזרנשיטה . ) 26מאר(נרחנחקיפהכחחוםרופלרהרחנחאחלמרזרניחןהאניהילציה,

רסיפרוברקעגרולההפחתהרמתקנלתהגאמא,קרינרחשחישלהאנוגיהרהפרסהאנרגיהטכרם

אחגםיכילל mRad 100ל-מגיעהנמררתהתקיפהשלהזרריחיהתחרםהאנרגטית.ברזרלרציה

באלרמינירם. 15אלקטריניעםהאניהי;ציה

יתררנה . C28.27קרמפסרן(פיזררהיאמערנהבחרמרהאלקטררניםתקיפתלמרירחנרטפחשיטה

מטפרלפניערפרזיטררן.הרפעתעל-ירימופרעחאינההאלקטרוניםשמערכתבכךהגררל

אי-ררארירתריסאיטיתהינההרמירה . xקרני-מקורותבעזרתנמדרקימעטוןפיזררשנים

ררמהההפדרהכרסראלה.מגבלרתמטירגאמאקרניסלבמקרררתשימרשהרקע.בהודרת

הליבהמאלקטררניכחואצההקרעכבריםחרמריםעברררופלו.הרחבחבשיטתההפודהלכרסר

רחייתבגל?קרמפטרן.פיזרומבשיטתפוזיטררניםשלהאניהילציהבשיטתירחרהרבהקטן

מהליבה.הפרזיטררן

בעיקרררפלר,הרחבתבטכניקתהמברצעיםהניטרייםמבטפררבגירולחלהאחרונותבשניס

ביחסבחשיברתרמשניהראהמעוכתשלההפווהכרשוטיבזהבשטח . ) 29המטלררגיה(בשטח
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חלליםנקעים,היערריייח.שלמחקרמאפשריחאלהמריררחהאינפירמציה.איסרףלקצג

מרארחבטמפרטררהכחלרחהאניהילציהספקטררםשלנמתכרחמריררחלררגמה, .רנרי

בטמפרטוררתהנמצאיםהראשרנים.האיזוריטנשני .איזררים(םה)שלרשהכללכררר

מתרנה.נצירהערלה • 5-הספקטררםשלהמרכזינאיזררהממרצעהספיררחמספרנמיכרח,

נאיזרררערר).כפרלההיערררתעצמית,(לכירהלחלרטיךנרררהאינהערייךלכרהסינה

לנרזל.הפזהמענרלירכללכרררלררריה,מגיעשהראערחרהבצררהערלה Sהשלישי.

לכירהמרכזימהירחהקרליניחהמשיכהשנגללהיערררירח,מהיררצררתנרנעחהעלייה

) trapping sites ( .נהיעדררירת,האלקטררניםנמיקרםאי-הירדארתבגלללפיזיטררנים

מחקבלרלכךקטנה,היאבהיערריייחהאלקטריניםצפיפרתנמיכה.היאהאלקטריניםחקיפת

גדלהטמפרטררההעלאתעםגדרל.חייםמחציחזמרבעלמרכיבחיים,זמניבמדידרח

האקטיבציהאנרגייחאחלקבלניחרהעקרמהמשיפרע . 5הפרמטררעמרההיעדררירחמספר

אחרת.שיטהכלעלהערלהנדירקההיערריייחשל

 .) nondestructive testing (ללא-חרסהחימראחחיקרחפךזיטריניםשלהאניהילציהשיטת

יהתת-מיקריסקיפיהמיקררסקרפיבתחרםמיכנינזקשלהראשרניםלשלניםהשיטהרגישיח

 . ) 31אחרת( NDTשיטחכלרגישיחעלערלההחומר),מהתעייפרתכתרצאהמיקרר-שנרים(כגרר

כיאםאלאמיקררמטר,-1מהגדרליםלמבניםרגישאיגרהאניהילציהספקטררםזאחלערמח

מבטיח.שהשטחנראהאךמיגבליםעדייןההישגיםהחימר.מנפחניכראתיזהינרנפחם

במחכרחפרזיטררניםשלאגיהילציה 1.7

על-ידי:ניתנחנלרךאלקטררךשלהגלפרנקצייתמתזררינטריג

) k (t) exp (ik.t ~ = U ~ k ~ 
-" n-,מי

שהראלהגיחאפשריחיר.החרמי

הפוזיטריורגעשבכלמכייוהפט,אינרקטהיא nבש-

בנרסחההצבה '~+ o(t) = U+o(t (שלי:הפטבתחתיח

ניחנת:חליי,הבלחיהחלקיקמקיררבשהחקבלה ] 1.8 [

[1.9] J 
3-' . -+ ~ -+ -+ 12 d rexp{-l(p - K)'r}U ~ (r)U (r) -,K,n +0 

V 

r(p) = const L 
occ. 

מבירוהמלאים,האלקטררנייטהמצביםכלעל-פניערבררהטכיםהטריגנפחהרא Vבש-

הסריג:מחזירייחבעליחהינךאבינטגרנדשהפרנקציות
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[1.10] IIAG(k,n)1 2o(p - k - G) 
G 

const L 
occ. 

r(p) 

ו-קרונקרשלהיא 0 ;ההופכיגהטרייקטורינסהי ' Gה-כאשר

AG(k,n) = J d3
texp(-iG.t)U_,k,n(t)U+o (;) 

cell 

מאיזור r(p (-להחרומה . ) 32ההרפכי(הסריגשלהנקורחיתהטימטריה p)r (-ל

בתקיפהקרמאפסשרנהחהיהחלקיתהמלאיםמאיזרריםהתררמהחלקה.הינהמלא,ברילראן

P קייסעבורהG ש-כרp - G .פרמי.טופרלרגייחאתהנוחנחהיאזוחרומהמאוכלט

(סימור kהגבישיחלזר Pהמאיתיתהתקיפהביןהיטודיההברלאתמראה ] 1.10 [משוואה
 ~ 12 + ~ *ד

 . AG(k,n (באמפליטודה p = k + tiתקיפהבכלתררם kקורנטימספרבעלהאלקטררן .) 33 1

פרמי,במשטחקרלאהאניהילציהבטפקטרוםשבריםמבתכרתלהיותיכוליסמכרכתרצאה

t 
~' 

f: 
t" 

 . ) Umklapp annihilation (יותרגבוהיםאביזוריםגםאלא

מתקבל:הפרנקצירח,ביןחפיפהשאיןבהנחה , tight-bindingה-בקירוב

[1.12] A*(k,n) = f d3texp{-i(G + k)'~}~ " (~)U (~) 
t:i n,k,m +0 

cell 

 . ,m ~ n,הקווגטיםהמספריםעל-ידיהאמרפיינרתהאטומיותהפוגקצירתהינו $ n,t,mכאשר

במידהלשנותהיכוליטהתאבכותאיברימופיעיםהיחידה,בתאאטומיםמטפרישכאשר

 , Vויגגר-זייבקירובלחשבגיתןהפוזיטרוןשלהגלפוגקצייחאח . ) 34התקיפה(אתגיכרת

אביזורארבליבה,הגלפונקצייחשלטובחיאורנותוהקירוב . 33בטימורשנעשהכפי

אפסרזאחלחקןכדיבחטר.לוקההקירובהאניהילציה,עיקרנעשיחבוהביו-אטומי,

מחקבלת . ) 3Sמישוריים(בגליםלטור,הפוזלטרוןשלהגלפוגקצייחשלפיחוחלבצע

כחיבחהינהאחרחדריהגביש.שלהטימטריהבעלחאגאיזוטרופיח, ל,\פונקצייח

בעלחחיקורבפונקציית Vויגגר-זייפונקצייתשלמככפלההפוזיטרוןשלהגלפונקצייח

פיחוחהרלכן , Vריגנר-זייבאתלטאמשחנהזו ן', pחיפרנקצייתהדרושה.האנאיזוטרופיה

מהר.מתכנטמישורייטגליםש;;טרר
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בניטיייפחיחהחטיביחבעליחהינרה~יזיטריר-אלקטרירבמערכחרביטגיפיטטלחיפעיח

הנובערת e+-e-הקיו~צירחחיים:זמנילמדידרתבהטרראהזרויתיתקררלציה

במערבתלמיקימטבהטייאה rCp (-בהשבריטמקיםאחמשכיתאיכןקילין,מאינטראקצייח

פיהגדילהאפקטיביחמסהלפיזיטריראלה,מאינטראקצייחכתיאצה . ) 36הלא-מיפרעח(

 • 1.2moטלחיאירטייםלערכיטבסחירהעימדזהערךהאלקטרין.שלמהמםהלערךטנייט

היא:האניהילציהבחהליךהנפלטחהקרינהשלהזיייחיחהחליקההאריךהסדקבגיאימטרייח

[1.13] const J Jr(p)dPXdPy Ii,j ,k (pz) 

 ' Pzלכירירהמאיככיטהמישיריםטלהאינדקסיטהינט i.j,kכט-

החקיפההחפלגיחרב-גביטי),בחרמרבאניהילציהכלמטלאיזרטריפיהרא f(p (-טמבקרה

 : ) 3על_ידיכךניחכחבאניהילציההמטחחפיטהאלקטררניטטל

[1.14] 
) dI .. k(P 

 N(p) '" p ~,נ,
dp 

לבירקבמטרהיחידים,גביטיםעלהזרריחיחהקילרציהבטיטחכעטיניסיייםטלרבמטפר

עםוקהינהטהאניהילציהבהנחההניטייייח.לתרצארתפומימטטחטלמרדליםהחאמח

החחרלטשחפררפרצרירכי Ii,j,k(Pz) ,kב-חלריבלחי AG(k,nכעבררטההילכהאלקטריני

האניהיצליהותדומת kב-תלרי AG(k,n (למעשה ./ Aa / 2משקלעםפרפיפשטחיטלסדרהשל

האנאיזיטויפיהמדידתבקיורב.איזרטררפיתזיטאניהילציהמפנילפעמים.גדרלהבליבה

הטפעחה.אחרבהמבידהמקזזחזיריחיחבקירלציה

32)Mijnarends ( כ 1 ."לקבלניתןכיצדהואהr(p בגיארמטרייתמייררתטלרבממטפר

לרמידרחהאתמההראה .) 38בנחרסח(זמרייקרחזמידרח-8לטיטתרייסרםהאררי.הטרק

dHvA • פרזיסררר-אלקסריררתלקילרציר.,סהיברסהסטייהאחדרןרלכיפרט. 

בסיסה • ) 39כ Lock et aZ •על-ידיניתנהזרריתיתקרולציהתראצרתלאנליזתאהרחסיסה

הסרריםאניכטרררליםהקרלרציהטפקטררםסלםרפדפוזיציהשהיאפונקציהבוכיםזי

קביחע.הפרזיםרוןשפונקצייתבהכחה ' Pzבבייררההופכיהסריגייקטיריסללהיטל

מלאיםסאינםהאיזוריםטחררמתבעריקביעה,לפינקציההמלאיםהאיזיריםתרימת
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החמאההראחהבנחיזנחהחיאצו'חזנלאנליזהפרמי,בשמטחהחחרלשטחפרופירצייניח

הראיהלנחנידים,מכימסיבכיחייחרמחכיחעלזננעשימדידיתהמקיבל.למידלטיבה

מכנהכיייפההאתמההחקבלהזאחלעימת • ) 40הפםים{מכנהלחישוביחלקיתהתאמהרק

חיזניבייכיי ,) 41(סימיר Ndוכ- Vכ-הגדילהרהאנאיזיטריפ'יההאניהילציהספקטררם

42)APW (. עלכאחרינהשנעשומריררתV3Si סימרר)מכילפמריזנמשטחהארר ,) 43

 ,) 44הצסרדרח{השרשרותמרדלעל-ידיוהרמבררמישרריים,בשטתים

כתחמיציתפרזיטררניםשלאביהילציה 1.8

כעלהינרהכימיהקזנרבהםהלרנלים,הגכישיםלקברצתמשתייכותמתכותשלהתחמיצרת

כגכישיםהפיז<טייןמצבאתלתארבמטרהנעשררכיתעכרדרתקררלבטירת,שלמידה

תיחכישלאאגרגיה,מזניקרליהראה ) Ferrel(16בפרט,ובתחמרציתככלליינילם

עםנעשיתהאניהילצירתשמרכיתמכיריליבללם,כגכלשלםפרזיטררבלרםלצלדת

עביד Ferrelהציעהקיליניח,הדחייה,בגללהאנייישליצרניים Iהןהאלקטרינים

- o(r (מהצררה:האנייךמבלבהמוב,'קמתגלפרנקצייתהפרזיטררך a = );(+~ -כשa 

גרלדשמלט.שםעלהנקראהרדלר_היא

על-ידינעשתהכפרט,ותחמיציתככלללינללםגגישלםעלשיטתיחעגרדה

, 4S)Tsyganov et aZ ( • הפרזיטררךנלקחבארשרימרדלים:סנלמבסלםהםבעכרדחם

החלקיקבמידללאנירי,קשררהיאכיהרנחרגשניאפס,תקיפהבעלחיפשיכחלקיק

סקירההזרריחיח.הקררלציהבשיטתאבבקרחלניסיייםטרבההחאמההתקבלההקשור

 , 46כסלמיךניתנתהנישאעל

 Fe3ס 4רשל ) 47(סימיך NiOזנליחידיםגבישיםעלהזיריתיתהקירלציהבשלטתמרלדית

אהלהסבירבניסיריגרפיים,קריסטליכיריניםבמטפרבעשר ) 4R(מלמרך

היינים,לשניהקזנירהגלפונקצייתהפיזלטרייעגןרבלקחההמתקבלת,האבאיזיטרופיה

 LCAO-MOבשםהקרריהבשיטהנלקחרהאלקטררנירתהגלרפרנקצירת

) of atomic orbitals תatio תear combi תmolecular orbital as li ( • עבירiO לאא

מתכת-מחצך;לקזנרקרילנטייתמירתהרכנטהאכזנרגםהמרדל,לפיטרבה,התאמההתקבלה

) 49 ( 
 •יותרטובהההתאמה-Fe304ב
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ביטוייםלקבלכדיהחופשיוהפוזיטרוןהקשןרהפוזיטרוןשלנגישיתנשתמשבהמשך

 .) 4.4 , 4.3(טעיפיםתחמיציח.שליחידיסבגבישיםהתקיפהבהתפלגותהאנאיזוטרופיהעבור

רב-גבישללם.חימריםעבירהקשיר;'ייק Iהחלמודלאתכאךנביא

שו 7רב-בבבמימר.ר 1'°הקהחלקלקררב 1'ק 1.8.1

ייוצרהשלילי,הייועל-ידינלכדהתרמיהפיזיטריןכימניחיםהקשירהחלקיקבקיריב

מחישבתשם , 50 , 45בטימיכיךבפיריטמתיארהקיריב . e+ + anionשלאטיםמעיך

אתבקצרהנטקירתחמיצית.שלמאבקיתאבניהילציההגאמאקרינת~ל Iהתקיפההתפלגית

יחידיס.גבישיםשללמקרההחישיבשלהרחבהנביא 4.4יבטעיףהמתקבליתהתיצאית

ריאהיהיאהאנייילמכרזחידרהפרזיטרייאייהקילינית,הדחייהבגללכימניחים

 ) e = h = m = 1 (אטימייתביחידיתהניתיח,אפקטיבימטעיעל-ידיהנרצרמכרזי,שדה

 :על-ידי

[1.15] a::.!!. 
r 

U(r) 

מתקבל:יריאציהחשבייעל-ידי

[1.16] 1/
3 
Are -ar 1נT ~[ ) r (+יIJ 

 A2 81n5/8 ; .a = 3n/2כאשר

 : ) S1ater(51נאקםפרננטנלקחתבחמציהחיצרנייםהאלקטררניםשלהגלפרנקציית

- *Br(n = (rמ ) 8 ,$( [1.17] 1)exp[_(z - o)/n*]Y ( יIJ 
m ~ -

קביע- Bאפקטיבי;קיינטימטפר- n *מלסרן;מטפר- 0הגרעין;מטעןהיא Zכאשר

קלים-02לייעבררמנררמלרת.הרמרנלרתטפרירתפינקצלית m ~ Y ) 8 ,$(-רנירמרל

 : 2p, 25לאלקטררנל

b = ~= 1 93 n* • n* = 2; 

בפינקצליתלטיר exp(ii.t (יפיתיח ,] 1.8 [בביםחה ] 1.17 [-י ] 1.16 [הביטחיתהצבת

עםאבנלהללצלההניצרלםהפרטרניםתקיפתהתפלגרתאתניתנתההרמרנירת,הטפרלרת

החמצן:של 2pר' 25אלקטריני
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Cl0~11C4 - 28k;'C2 
+ 21k:) 

II(C2 + k2)7 z 

Iכ 2s (kz 

[1.18] 

 ik!3(ח
z 

- 259k\ C2 
+ 

z C8(71C6 
+ 497k2C4 

z 
I2p(kz) 

+ k2) 7 
z 71(C2 

 . C = a + b = 3/ה b + 2אנשר

על-ידי:ניחנחבאניהילציההמשחתפיםהאלקטרוניםשלהתקיפההתפלגות

[1.19] flr.(p)12dn זN(p) = p2 
1 . i=l 

כתרצאה , pתקיפהבעליפוטוניםשניליצירחהאמפליטורההינה fi(P (באשר

 . iה-האלקטרוךעםמאניהילציה

עקומתשלהגובהבחציהרוחבוהך ' Pm ,N(p (בעקומההמכסימוםשהךמראה ) Sחישוב(ס

יוךעלההאפקטיבילמטעךפדופורציוניים , 2p ~ p,ו- 2sאלקטרוגיעםהאניהילציה

קיים:התחמרצותלכלהחמצך.

p!:i = const [1.20] 
Pm 

טרב.בקיררבנכין,היאכירהתברר ) S2,45מרצרת( nתשלרבמספדעברדנבדקזהקשר

יציבהינר } e-02 +{האטוםכימראים ,) 53אכחרונה(שבעשרהרטרי-פוקבשיטתתישובים

בתמחיצית.לטפקטריםמתאימיסשליהזיייתיתהאניהולציהספ"טרוםאופייניוכי

זמניעלנתוניםהאניהילציה:ספקטרוםלחישובקירוברקמהיוההמודלזאתלמרות

מאטדםמשמדוכרעלמצביעיסיינייםבגבישיםהיחטידתיעצמותיהםהשוניםהחיים

 . ) 54בגבישים(שיהיהמכדיגדולים
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הנרכחיתהעברדהמטררת 1.9

זרריתית.בקררלציההתרצארתשלבאינטרפרטציהקשייםקיימיםכיראינר 1.7בטעיף

המשתתפיםהאלקטררניםמטפרבהןבבדרת,במתכרתערטקיםבאשרגרליםאלהקשיים

גררליםיתררניתלשיטהארלםגדרלים.הליבהאלקטררנירתררמתרב,באניהילציה

שאיןבכיהיאהעיקריהיתריןפטים.מבנהשלפרמטריםלקביעתאחלןתשיטרתעל-פני

רגמיםעלגםמדידרתלעריךאפשררלפיכךהאלקטררניםשלגדילחרפשיבמהליצררך

שאפשרהרא,ניטףיתררןניזל.בהלירםלקררםצירךיאיןנתכים)(ואףטהיריםלא

מילימטרים.שלגידלמטדרשמדמיהםבדגמלםלהסתפק

בשלושהעיפרתשליחידיםגבישיםעלגערכרהזיייתי~הקירלציהבטכניקתמדידית

מקיבל.פרמימשטחלפיהמצופיתלתיצאיתהרשייהניסייייתיהתיצאיתגבישיים,כיירנים

קריסטלוגלפיים.כייוניםבשניאורניוםשליחידיםגבישיםעלנערכרשיטהבאיתהמדידות

תיצאותבמטעאירנמיכית,בטמפטררררתפדןתטרנספררמציןתקיימןתשבאורניוםכמיור

יכרלהפרזיטריביםשלהאביהילציהושיטתאחרית,בשיטיתפרמישמטחלקביעתמדירית

זה.בתחוםלסייע

רובצורכה.כלברורהאיבהשעריירתופעההיבהבתחמיציתפוזיטריביםשלאביהילציה

עצמר.לחימרקסוריםסאיבםתהליכיםלהתרחשעלוליםבהןאבקות,עלבעשיהדמידית

בעבודהיחידים.בגבישיםממדידותלחלוטיןהשיניתתיצאות,לפעמיםמתקבליתלפיכך

 Ti02סליחידים bמגביסיהבפלטהאביהילציהספקטרוםסלדופלרהרחבתנמדדההנוכחית

טפקטליםעללמחצה,מוליך-מוליךהטרנספירמציההשפעתנכדקהלכךבנוסף .-V02ו

 .-V02בהאניהילציה

סנבניזוויתית,לקורלציהוהמערכתדיפלרהרתבתלמדירתהמערכתסלתיאורמואב 2בפקר

ומסרבביטוייםבללברררהמתקבליםהקטכיםהאפקטיםבגללהגוכחיח.העבירהלציר,

 • 3פברקמתוארוהזאפסוטאי~יהגיטויייתהתואציתעיבודנדמרים,הםביהגרילהזמן

בכיירבלםהנפלטהספקטררםסלייפלרהרמבתבסיטתמדידותמיבאית 4כפרק

בתחמוצרתהאביחילציתלהטברתמידליםשני .-V02ומ-Ti02מחשיביםחקריטםלוגרפיים

ניתרהניטייים.תרצארתיביןבינםטובההתמאהינמצאתיחידים,גבישיםעבורמירחבים
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בםפקטרוםהמתקבללשינולהםברמוצעמתכת-תמצר.הקשרקוולנטלותמידתאתמחםלקבל

שלמחדשםלדורהלנובמעברהעלקולהשינוללפיוהפזה,מעברעם-V02בחאנלחי?ציח

לתרצארתהשוראהנערכתמנלםרך.ארבקררלנטירתשינרירלארהחמצךהמתכתאלקטררני

דרמים.בחרמריםאחררתדמידרת

 ,) 111 ( ,) 1(סס ,) 11(סבכירונלםבערפותזוייתיתכקררלציהתיצארתמרבארת 5בפרק

פומילמשטחמרשורתבעופרתהמדידרתתרצארת .) 010 (סס), 1 (בביררנלטראבררנירט

פשרט.מרדלבעזרח , dHvAמניטרייהמתקבל
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הניסוייתהמערכת 2

דופלרהרחבת 2.1

פוזיטרונים,שלהאניהילציהבתהליךהנפלטותהגאמא,קרינותאנרגייתכיהראינן 1בפרק

 keV 2 511הערךטביבמתפלגת
.rn c o תקיפתלמרכיבבהתאםהינההאנרגיההתפלגות

ספקטרןםשלהגובהבחצישהרוחבמכיווהפוטונים.פליטתבכיוווהבחדההעוברהאלקטרוו

מאודטובהאנרגטיתרזולוציהבעלבמונהלהשתמ'~ישקא"י,-3בהינוהגאמאקרינת

האנרגיה.ם 1טפקטרשלנאותהליציבותולדאוג

שלמאניהילציהבתוצאההנפלטותהגאמאקרני . 2.1בציורמתוארתעבדנוכההמערכת

הינוהגלאיגביש . ) Seforadתיצרת SR20) Ge(Li (גלאיאלמגיעיתכדגם,פיזלטרןנלם

מחןבר PETקדם-מגברמ"מ. 4ועיביה 2מ"מ 100הפעילששטחהדיטקהשלצירהכעל

גביהמתחספקלקירירם.המשמשניזלי,חנקושללדייארצמידיםהחלקיםישנילגלאי,

(מידללמגברמחיבן'תקדם-המגבריציאת .לגלאימתחמספק ) Ortecשל 446(מידל

CAV-N-1 תוc רתE1scint (, 1לתחיםהמתחאיתותאתהמגבירf10 .אלהאיתיתיילט

נעלהיביהממייו . ) Nuclear Diodesשל 705/706(דגםרב-עריצילממייומיכנטים

סלוזיכרייערוצים 8000של ) analog-to-digital converter (לטפרתיאנליגיפך Qמ

מודפ"הממייךיכריך Tלערוץ.אייי-80כסלהפרדהלקבלשניתוכךערוצים, 1000

מסשמהמנוקבהסרטבקמ"ג.שייצרמתאםבעזרתטלטייפ,על-ידינללרIכרטעלימנוקב

למחשב.כקלט

I 
I 

etype וTe ןtichanne וMu r-ifier וAmp + -Pre Ge{L f) r-
yzer וana I ' ifiei וamp r טdetect 

I 
I 

רדו r--------------ך

: U'U ...1 __________________ Source L 

דופלר.הרחבתלמדידתהמערכתשלסכימטיתאיר 1.2צייר
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האגמא,קרינתסלהגיבהבחציהריחבמאד:טיבההמערכתסלהאנרגטיתהרזילוציה

בתגאייהגיבהבחציהריחב .קא"ר 1.30הראjכא"ר) 661סל(אנרגיה 13ך Csממקיר

תליתמדידתמתירהימתקבלזהררחבקא"ר. I):!:1.15 • 02היניקא"ו) 511 (הניטיי

לתליחיהאתמתהרדייאקטיביים,מקיריתבממפרהגאמאאבנרגייתהאנרגטיתהרזרלרציה

קא"י. 514באנרגיהגמאאהפילט 85Srבמקרריסירהממדידהוהן ,) 55התיאררטית(

הניצרתהגאאמ,קרינתסלהאנרגטיתבהתפלגיתבפרטיטלהבחיןניתןכזאתברזן~וציה

בחרמד.מאניהילציהכתיצאה

למערכתהמגיעיטאיתיתסל ) pi1e-up (סהיערמיתלהבטיחכדינמיך,נסמרהטניותקצב

נמיכך;,רריראקטיבירתבעליקורזת tגעםלעביריסכךלסט . ) 56ברזי?רציה(תפגוטלא

עליעלך,ילאהנימיייםבכלקכרעייסמרהפיטראלקטריבסיאהמניותשקצבלכךרלדאוג

הסיאמברכזהנמצאבעררץנאמפילעריץ,אזוי 80של(בהפרדהלשניהמניית 100

ביממה).מניות OOO,200כ-

 ) drift (זחילההמניהלמערכרתישזהבזמןיממה.שלגידלמםדרהראהמדידהזמןשמך

סלהאנרגיההתפלגיתבצררתחסיביםפרטיםלהעליםעלרלהזיזחילהעריצים.מטפרשל

םפרתיבמייצבסימישעל-ידילמציאניתןזילזחילהפתריןהפוטינים.

) digita1 stabi1izer ( . על-ידי"ייצרבביצענרברשרתני,היהלאכזהשמייצברןמכי

רקרת 20כלניירםרטעלמניקבתהרב-עריצימבמייןהנאטפתכסהאינפירמציהמחסב",

 . 3.1.1בטעיףמיפיעהסיטהפיריטלמחשב.ומיזנת

זיייתיתקררלציה 2.2

האניהילציהליר nבתהנפלטרתהאגמא,קרינותשלהזוייתיתהקררלציהלמדידתהמערכת

אריר,מדקסלגיאימטרלהלפלבנילההמערכח . 2.2בציירמתיארתפרזיטררנים,סל

 .) 1.5סעיף(ראההפיטיניםסניסלהפליטהלכירוןהנלצבהאלקטריןתקיפתרכיבבהונמדד

עיבריםהאנלהללצלהרפיטרנלבדגט,פןגעיטרדייאקטיבי,ממקררהנפלטיםהפרזיטררנים

במרחקהדגם.צידימשנלנמאציםאלהמרנים . I(Tf ~ N (למיניימגיעיטעיפרתצמצםדרי

עגלה.עלנמצאוהסניבמקימי.קביעהמרניםאחדערפרת.סלצרטדקמאחיריממני,רב

פוטוניסנלבייהזמנירתההתלכדיירתמטפראחמורדחמהירה-איטית,התלכדותמערכת



fixed detector moving detector 

stepping motor 

f:lst <lmpl ifier 

and discriminator 
f3St "m!'llfier 

and discrlminator 

amplifier single ch:lnnel ampl ifier 

singles 

teletype steps controller 

הזרריתית.הקררלציהלמדידתהמערכתסלכימטי bתיארר 2.2צירר

rו· ..... 
ז
z 
~ 
z 
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מרבהפיקררמערכתהמרנים.שביביןכזרריתכתליתלמרבים.הפגיעיםהאניהילציה

הנקבעלמטפרמגיערכשערכרהקברע.למרבההמגיעיםהאביהילציהפרטרבימםפראת

לשמפררטתיאררהבאה.'לתחנתהמרסעתהמרנהרעגלתהרמידהתרצארתמרדפםרתמראס.

בהמשו.מרבאהמערכתחלקי

אבניהילציההנרצררתהגאמאקרינרתסלהזרריתיתהםטייה • 1בפרקסהרזכרכפי

ביןסהמרחקמכירן .דריאןמילי I15בתחרםהינה .) 180°של(זרריתמקיליניאדיית

 .מ"(!-8כהראחאפססביבחעגלהחזזתתחרםס"מ. 280הינרמהמיביםאחדלכלהרגםמרכז

הזרריתית.הקררלציהבטכניקתהמדידהזמןסבירה.םטטיסטיתמהימביתלהסיגעל-מנת

t 
f 
! 
r 
~ 

יסכולשםחררשים.רעסברערתשלגרדלמםדרהראמרנים.סביעםערבדיםבאסר

בהמנעברהלעברדיציברת.סיהירכווהמיכנירתהאלקטריניותהמערכיתאתלתכנן

המערכות.אבחתלהספיעהעליליםאפסרייםסינרייםאחרילעקיבקביעההטמפרטררה

פעמיםסלגררלמםפדהזרריתיתהםריקהעלחזרהעל-ידיהינהביותרהמהימבההבדיקה

בחחרםהיאמהממרצעהתרצאותסטייתאםלבדיקהםטטיסטייםמבחביםרביצוע(עסרית).

 • 3בפרקביתךהכדיקרתפיריטהםטטיםטירת.הפליקטיאציית

והמביעהעגלההגלאים. 2.3

f 
~ 
~ . 
~ 

סביהצרמתעל-ידיהתקבלרהם • Harshawחברתעל-ידיסיפקרבהםסהסתמסניהגלאים

מתכתבגלילה'רשמיאלהנצנצים . 2 "וקוטרי 8 "מהםאחדכלסאירו • NaI(T ~(נצנצי

למכפילררארפטיתצררממהנצנציםאחדכלראי.על-יריאופטיתמיפרדיםכסהםחליל.

) 1021 XP סלPhi1ips ( • גלאיבסיסחרברמכפילירילכל) detector base מרדלE-TP 

אחרכגלאיסלמסרהנצנציםיסניתימאה.המכפיליריםסלההגברה . ) E1scintמתיצרת

תקיפתרכיבסלטרהבאינטגרציהמבטיחהגלאיסלגדילאררו . 16 "האפקטיביסאירכי

האינפררמציהאיםרףנקצבהרמירהזמןאתימקצרהמרנה.צירבכיייןהאלקטרינים

הגלאי).לאירופריפירצייני

(הגלאיד h ,>כשגלאיחרגם.ממרכזם"מ 280:1:0.5כמרתקאנכיתהיסמיכאלחגלאיםשנל

 . 2.3בציורניתנתהמםתרבבהגלאיתמרנת{~גלה.עלנמצאהמםתיבב)
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המסתובב.הגלאי

:-"','*'~ 

~ •• 
\ 
\ 

 2.3ציור

להגיומטרתוס"מ, 40xl0xl0רסמידותיעופרתצמצטנמצאמהגלאיטאחדכללנני

הזוויתיתההפרדהאתקובעהצמצטחצאיסניבירהמירווחיסירה.מקרינההמוניטעל

למנועכדיהגלאיט,צידימסארהוסמוס"מ 5סעוביייעופרתלבניהמערבת.סל

כיםאעלנמצאיטסמםביבווהעופרתהגלאילגלאים.להגיעמהקירותהמוחזרתמקרינה

פרפרברגיעל-ידיעריילסינייניתרהצמצםמיקיםלסינוי.ניתררגליוסגובה

 .) q 2.8םעי(ראה

 . 10t12%היאקא"ר, 511סלאבנרגיההנצנציט,ארבעתסלהאנרגטלההפורהכרסר

מנקרםכתלרתההפדרהבכרסרגדרליםסינרייםלהירתעלרלים 16 "סאררכרבגלאי

םפקטררםנבדקצמצמיםרבעזרת , 137C5סלקטרמקירנלקחלכיהפוטו~ים.פגיעת

סלהכלליתהצירהכיהתקבלבמרנה.הגאמאקרנלפגיעתבמקרםכתלרתסליהאנרגיה

~ך •-20%טבפחרתמסתנהההפרדהרכרסרהמצצם,מנקיםתלריהאינההאנרגיהםפקטרום

הניטוייט.תואציתעללרעהמשפיעלאהגלאיסלסאורכו
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אנכי,לצירקסיחיםמיטיתסנלאבמצעיתרתימההמטתיבבהמינהייסבעליההעגלה

יהמלפתחקסת,על-פניהיאהמינהתניעתמכך,כתיצאההדגם.מרכזדרךעיברסהמסכי

העגלה.תניעתתחיםבכלהמרכז,איתיאלפינההמינה,לפניחנמאצהצמצטסלהזיייתי

ט"מ. 20יאיררלמ"מכריכהסלהברגהבעלבירגעלהמ~רכבתו>ימ, i1מחיברהעגלהעל

 • 2.5.2בטעיףניתרהעגלהתניעתסלפיריט .מילידויאך) 0.07סללמטייח(מתאימח

• 
~ 
~ 

f 
~ 
t 
~ 
~ 
~ 
1, 

~, 
~ 

i 
1 
;~ 

חברתסל 510w 5yn 55-52 (צעדיטלמניע 1:5סלתממירתעל-ידימצידזהבירג

_ Superior E1ectri ( . לרצפה,מיצמדיהמניעהייתהבירג,לטיביבגירמתהמניעחפעלת

על-ידימיפעלהצעדיםמניעהעגלה.אתאלתהיחדימטיעההבירג,לאירךגעהשהאיםהרי

ממיבכיטאיתית 100הצדעיט.מגיעפקדדרךהעגלהלהזזתמהפקדאלייהבשלחימאר~ית

מחיברלעגלהמ"מ. 0.2סלמרחקנעההעגלהמכךיכתיאצהסלם,יברב Oהמניעאת

זאת,הנע.המינהסלמיקימיאתלקביעניתךיבעזרתימ"מ, ! 0.05דשייקיקליבר

שלרכמטפרברצעהנימיייםמבהלךהמגיע.צעדימטפרסלניתהאלקטריפירה oלבנימף

מ"מ-0.2להגיעההמכמימליתהטטייהטיבה:האתמהיהתקבלההשיטיתשתיביךהסיראית

ההתלכריתמערכת 2.4

, 
f 
~ 

~ 
f 
f' 
i 
[ 

ססתילקברעסתפקידיהמהיר,ההתלכדיתעבףלשניים:ההתלכדיתמערכתאתלחלקאפסר

האנרגיהאתהממייךהאיטי,ההתלכדיתיענףכי-זמנית,הגיעילמינימהמגיעיתהקרינרןן

 .) 2.2ציירכראההקריניתשל

המהירההתככךרתעכף 2.4.1

מיידלת.היאסלהםהזמניתסההתלכדיתהמאירעיתאיתמאתלאתרהיאזהענףסלתפקידי

הפילטיםאחת,יחלדהמהיייםגלאיכלהמרכיכיטהנצנציםסביסלגבינרמכירר

רדיקסרימינטירמהירלמגבררמרעבריםמטיכמיםהגלאיכטימסלמהאנרדרתהלרצאים

הערבדיטמהירלם,דימקרלמינטיריםסניזיללחידה .) E1scintשל FAO-N-lומידל

היאהערס,מעלהרבההנמאצהעללרר,חדיקסרימלנטירתפקלד . 1eading edgeה-בסיטת

טףעלרהנמאצהפילטזמראתהקיבעהתחתין,לדיטקרימינטררפילטיםכניטתלאפסר

המגברלצלאתבביסביית.-3מקטבהכחסהטערתזמךחגררתמתקבלתכזאתבצירחהרעש.

הפררהכרסרבעל ) E1scintסל SFC-N-lכמידלמהלריחהתלכדיילמעגלמיענרת "המהי
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 427Aמידל , delay amplifier (מישההמגברררןמיעברתיציאתיננישניית. 10של

האיטי.ההתלכדיתלמעגל ) Ortecשל

ניתןהרגס,במקוםקירי) 1שלבעצמה , 64CU (חזקרריואקטיבימקורהכנטתעל-,רי

מדוייק.זמניםתיאיםלקבלכדיהנצנציםמארבעתאחדלכללתתשישההשהייהאתלקבוע

ערזמניתמותאסנצנציסזוגשכלהתקבל ) Ortecשל 425מורל , delay (עכבהבעזרת

המכסימליההתלכרויותמספרהמערכת.מרזולוצייתפחותהרהב-בבושניות 2כרי

I עכבהנקבעהזהילעררבבושביות,-6בכעזכביהמםתיבבהמדנהפולםיכאשר;תקבל

האיטיההתכבךותעגף 2.4.2

זה.בערךננושנידת-2מלמעלהשלשינויהראתהלאעונתיתבדיקההמהיר.בענףהנמצאת

למקדרהאופיינייתלהתפרקויותבהאתםשונותבאברגייתקרינהפוגעתבגלאיס

אותםאתרקהמנייהלמערכתלהעבירהואהאיטיהעבףשלתפקירו .ואקטיביהררי

קא"ו. 511בםביבתהיאשלהסשהאנרגיהפוטוניםשנישלמהתלכרותכתוצאהשנבעיהמאורעדת

מהגלאים,אחרכלעלהמירכביםהמכפילוריםשנישלהעשיריתהדינדרהמיציאיתהפילםים

המכפיליריסשנישלשההגברהמאחראפשריזהסיכוסומסוכמיס.הגלאיבסיסרררנלקחיס

תקופהשנמשכובמריריתמתלכרים.הנצנציםמשניהמתקבליםשהספקטרהכרמתיאמת,

יההפרשרב-עריצי,ממייןבעזרתבשביע,פעמייםהספקטרהביןהתפיפהנמרדהאריכה,

I 
t , , 

 . 1%עלמקרהכאףעלהלאהפדטיאלקטריהשיאבמלקום

המאתים oשהפולכך,מוגבר ) Elscintשל CAV-N-2(מורללמגברמגי.עהמסוכםהפולס

חר-ערוצילממייןומועבררדלט, 2בטביבתיהיהקא"ך 511שלבאנרגיהלקרינה

ביןפשרהעל-ירימיכתבכנומייןהאנרגטיהחלוןמיקום . ) E1scintשל SCA-N-2(מורל

אתלקצרכדימכטימלי,יהיההחר-ערוציהממייןאתהעובריםים oהפולשמספרהצריו

האפשר.ככלהמקריותההתלכרויותמטפראתלהקטיןהשאיפהלביןהמדידה,זמן

o ה_מקורותשלההתפרקותכימתS8CO _64והCU , הזודיתית,הקורלציהבמערכתעברנושעמם

קרינתמלברגאמאקרינתנפלטתלא 64Cuשבהתפרקותנעוד,להלן. 2.4בציורמתוארת

מעצמתשלישהמפילמעלהשעצמתוקא"ו,-810באופייניקו 58Cשל_סהריהאניהילציה,

עיף o(ראהקדבלטממקורהנפלטתישירהמקרינההגלאיםיכור Oלמרדתהאניהילציה.קרינת

גרדלהאניהילציהלקרינתקא"ו-810הקרינתשלהפוטואלקטריהשיאגובהבין Oהיח ,) 2.7

בחרנילפיכךהמקריות.ההתלכרויותלמטפרמשמעדתיתלתרוםיכדלהזיקריבהלכןמחצי.

בתחוספולסיסהועברונחושתמקורעבורקובלט:מקורעחכשעברנוייתרקטןחלוורוחב
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קאייל. 300f600בתחלםפללטיםהל;ן;ברלקרבלטמקורלעבררקאייר, 200f600אנרגיה

 ,) Ortecתלצרת 418כמידלאיטיהתלכדיילתלמעגלהפילטיםמלעבריםהחד-עריצימהממייר

מסנלהמגיעיםהפילטיםבירהזמניםהפרסמיקרוסניה. 1סלזמניחרזולוציהבעל

מעגלשלהיציאהמהם.אחדלהסהותציריהיהשלאכרמיקרוסניה, U.Iמ-קטרהגלאים

 0.7Sב-מיסהיתסהיאלאחרהאיטי,ההתלכדייותלמעגלמחחברתהמהירההתלכדליית

רקנמדדיםכזהבאיפר .) Ortecסל 427Aכמידלמיסההמגברעל-ידימיקרוסניה,

בתחנה.םדלדהכלבטיףלהרפסתוהניטיילםתיצאיתמנייתכב)

, , 
t 
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t 
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~ 
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המעלרביםהפלטלניםלאנרגליתננלשנללת, 10עדהיאסלהסהזמניתסההחלכדלתמאלרעלת

החד-ערלצים,הממיינלםדריהעלבריםהפללטיםרכךאלה,מאירעית .קא"י 511נ:ככיבתהיא

הפיקלד.ביחלדתהנמצאיטמוניטעל-ידלנטפרים

הפיקלדמערכת 2.5

סניים:הינםהפיקידמערכתסלחפקידיה

מראש;המרכתבתחנלתמערךלפיהנעהגלאלעגלחשלמביקרחהנעה )א(

להילתחייבתלהיאלחליטיר,איטלמטיחלהילחהמערכתעלהארלכים,הניטייזמניבגלל

סתיכננההפיקיד,מערכתהחיצינית.הרשתבמתחקצרלתהפטקלתעללהתגברמטיגלת

להזזחלפקד ) 720/3200כדגםיהדפטהמנייהפקדפקדים:מסנימלרכבחבקמייג,יגבנחה

 .) 720/2740(דגםעגלה

ךההדפסההמני,הפקד 2.5.1

המנייהפקדלהפעלתהעגלההזזתמפקדאלחניתרחרסה,חחנהאלהנעהגלאיעגלתבחגיע

טפררהימתחילהבתחנה,המדידהזמרלמדידתסעירמיפעלמתאפטים,הפקדמיגייההדפסה.

זלטפירההחד-ערלצירם.הממייניםשנילמנייתהאיטיההחלכדלתמעגלמנילתמטפרסל

מגיעהקבלע,לגלאיהמחיברהחד-עריצי,הממיירדררהעלבריםהפילטרםשמטפרעדנמסכת

המינהססההלהזמרהתחנה,מטפרהמינים,כסליסחהקריאהחלצאיתמראס.הנקבעלערר

טללםלאחר . decoderל-מתאםכעזרתטלטייפ,סלניירטרטעלימניקביםמידפטיםבתחנה

לתחנההעגלהלהטעתהגלרםהעגלה,הזזתלפקדאלתוההרפטההמנייהפקדסולחההדפטה,

עצמי.עלחלזריהתהלירלה~דפטההמנירהפקדסלכמלפעלזי,הטעהבטילםהאבה.
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החז·_עריצי,הממייןדריהעיבריםהפילסיםשמטפרכרנקכעחחנהככלהשהייהזמר

תיקירמתקבלזיבדררהתחכה.במיקרםחלייבלתייהיההקבוע,לגלאיהקשרר

עביר(ובפוטחייםקצויוויואקטיכייםמקוורחעבוו .ואקטיביהוויהמקרולדעיכת

64cu (, בכלהשהייהמשרחחנה.בבלקבועיםזמיבמשכימדידהעלעדיפהזישיטה

דקרת.-10כהואתחנה

בעליהינםהאיטי,בענףעורץכלשלהברווותהטפיוותאתהטרפוים ) scalers (המונלם

 ,) preset count (הקביעלגלאיהקשיוכעויץהמנירחמטפואחמנייח. 107עדקיבול

מבירח, 105עדקיכילכעלהלנוההחלכדיייחמוכה . 103שלככפולהלקבועכיחן

 103עדמוכההזמןמוכהבמרכה.הכמצאהמטפואחהמציגהליחידהמחוכורחויציאותיו

כדלקיתרהןמהמרניםאחדלכלמתחחנמצאיתצגניוייחשניה. 0.1שלכדיוקשניות

למיכה.אוחנשלחכאשרשניה, 0.1למשך

מודפטתהעגלה,להזזחבפ~דהכמצאהתחכה,מטפדובמרכההמוניםשכארכעתהאיכפורמצלה

הדפטחטדראחוקרבעהטלטייפעלהפיקודמעגלאחהמכיל ) interface (מתאטכאמצעות

הפקדיםמיניחמשתעל-ידיהניתנוחהמדידה,תיצאותביןלקשרתפקידוהאינפומרציה.

רגיטטואבמצעותזאתעישההיאהטלטייפ.מדפטתלביןכינרי,יכקרדמקבילהבצירה

אחת.כלטיביית 4בעליתמלים-28למקיםישההזזהברגיטטר . ) shift register (הזזה

למכונתהמחאיםלקידמחיוגמתהמלה decoderבמאצעיח . BCDבקרדלטפרהמאתימהמלהכל

 • ASCIIקודבתיבה,

העגלהלהזזתהפקד 2.5.2

עגלה.עלהנמצאהמטחיבב,הגלאיחנועתעללפקחהיאהעגלהלהזזתהפקרשלתפקיוי

הנקבעיםמביוויחיםנמאצוחאלרתחניחחחנוח.שלמטרייםמטפרכיןרשובהליךהנעה

העגלהעלקיליביאויית).גאמאלקויביח(המחאימהאפטמטפוחחבהצידימשבימואש

המכייהלפקוהבתאםתביעהתאתלחדשהמדידהיבטירםחחנה,כבללעצררהתחנרת,כיןהבעה

מטריימח,לחחנהמגיעהשהעגלהפעםשבבלכרלהישמו.צוירתחנהבלמלקוםרההדפטה.

וב.בדלרקהמקרםלארתרלהגיעחייבתהיא

הנשלחיםאותותעל-ידיהמופעלצעדיםמנועאבמצעיתנעשיחלחחנהמחחנההעגלההטעת

מעובתמאבצעותהמחובוהבורג,ביןהקיימתהאפיצות .) 2.3טעיף(ואהמהפקראליו

שבעחלכרגיומחלעגלה.יחמחוכוחעלייהמירכבתהאיםלביןהצעדים.למנועהתמטררת

הואשונים.האותותמגיעיםכאשונעההעגלהאירהעגלה,שלהתניעהביוירהחלפת
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המנוע,אתהמפעיליםאותית,סלמטוייםמטפרעקבהעגלהסעוברתהמרחקמכך,כתוצאה

כרפעמיים,תמידנעסיתהכיוויהחלפתכך,עללהתגברכדיהתנועה.בכיווותלוי

באופיהכללי).תנועתהבכיוייתלות(ללאהכיררימארתרתמידלתחנרתמגיעהשהעגלה

לאים.הבררגסביימהאפיצרתהנובעתהטעיתלחלרטיומתקזזתזה

ימינההעגלהאתמסיעהפקדהמשאלית.הקיצרניתבתחנההעגלהנמצאתהמדידהבתחילת

מסתנההעגלההטעתכייריהימנית.הקיצרניתלתחנהמגיעהסהיאעדלתחנה,מתחנה

תיקרןתירהתחנותדררסמאלהנעהוהעגלה,זצעדים),מנועבפקדהנמצאמימסר(אבמצעות

המוצא,לתחנתהעגלהבהגיעסמאל.מביווילתחנהלהגיעממסיכהסהיאכךתנועתה,

עצמו.עלחוזרהתהליך

בייהמרחק . 100עד 1בגבולותלקביעהניתןהמוצאתחנתשלצדבכלהתחנותמ~פר

מ"מ. 0.02סלבמירייחלםמ"מ 2עדמ"מ O •-02מלסינייניתילתחנהתחנה

 ) comparator (מסרוהרבאמצערתהעגלהסל~תנרעהכירריאתגםמבילהתחנהמטפרמרנה

יחידתתנרעתה.ביויןאתלהחליףולשהקיצונית,לתחנההעגלההגיעהמתיקובעהיא

זואינפררמציההעגלה.תנרעתכיווןואתהתחנהמטפראתמראהאליר,הקסררהצג

רההדפטה.המנייהפקדשבמוניהאיבפורצמ<העםיחדמידפטת

ימכייישביעית,מטפרהיאזיויתיתקורלציהסלבטכניקהניטויכלסלסאורכוהיות

שלקצרותנפיליתעקבסיבוסיםמפניאותהלאבטחישלחלוטיי,אוטרמטיתסהמערכת

זה,במקרהרסת.מתחאייכאשראותההמזיימצבר,למערכתחוברכרלסםהרשת.מתח

אתהעגלה.תנועתבייויאתהתחבה,מטפראתזוכרתהיאאךלפעול.מפטיקההמערכת

הצדעים,למבועסנסלחרהפרלטיםמטפרראתהמרידההפטקחכעתביצעהאוחההפעולה

לחדשלמערכחמאפשריםאלונתוביםהעגלה.תנועתכדיחרךהיתההרסתשחנועתבמקרה

סיבוסים.ללאפעולתהאת

רדיואקטיבייםמקורות 2.6

 64CUב_זוויתיתבקורלציההניטוייםעבירהסמתשנולפוזיטררניםרריואקטיבייםבמקררות

ההתפרקותטכימות . 64CUוב_ 22Naב_דופלרהרתבתסלבטבניקההניטוייםיעבור , 58Cוב_ס

 • 2.4בציורמתואררתאלומקררותשל
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 . ) MeVב-נתונה(האנרגיה

הזדדיתיתהקררכציהבסיטתכמדידרתמקררדת 2.6.1

לסםמטרים).סלגודל(דסרמהדגםרבמברחקהגלאיםנמצאיםזרריתיחבקזרלציהבניטויים

עלהטכירית.לגבילמעבריאררלאהמדידהסזמןכדיטרכה.זרריתיתרזןלרציההסג,.

כעיקרניבערתהמקןרעצמתעלההגבלןתהאפסר.ככלחזקיםלהירתהפרזיטררגיםמקררןת

כמקיריתמכירחדהגבןההמקרר,רממחירחזק,קריגהלשדההסיפהסלבריארתירת,סבעיןת
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הניצריתהגאמאקריביתסתיביןהחזקההזיייתיתהקררלציהבמאיץ.המרקרניםהגתרך

ילשארהאמיתייחלהתלכדיייתהמקרייתההתלכדרייתביןהיחסכימבטיחהבאניהילציה,

בירתר.החזקיםהמקרררתעבררגםגמרך

סהתקבלי 58COבמקיריתר jבעיוגעסיהאירגייםגביסיעלזרייתיתבקררלציהמדידרת

יים), 71.3 (סליהחייםמחציתכזמוהיאהקיבלטמקירסלהעיקרייתררנר . Amershamמ-

לפניהזוויתית,הקירלציהנקרדותבבלטיבהסטטיסטיקהלאסרףלהספיקכדידירהארוך

 1סלגידל(סדרקטךשטחבעליהינם bהדגמיכאשרבמיוחדחשובזהדברדועך.שהמקור

האודנירם.דגמישהיוכפיממ"ד),

מחזיקבתרךפלטינהדיסקיתעלגמצארהואמ"מ 8הראהקובלטמקררשלהאקטיביהקרטר

הגדוללררבהמאפשרמיקרומטרים 10שערבירטיטגו'רםחלרןגמצאמעלייאלרמיגירם.

שרמתהרארהמקרררתעלסנעסרשטחבדיקרתלדגם.רלהגיעדרכרלחדררהפרזיטררגיםשל

הכנסתפערלת ,) mCi 100(עדיחםיתחזקיםאינםשהמקיררתמכירןגמרכה.שלהםהזיהים

חשיפה.כטיכיניכריכהאינההמרירה,נזמינמצאיםהםבהםהמצררה,לתוךהמקידות

המקיריתהערפרת.גבישיסלהזיריתיתהקורלציהלמדידתבעיקרהשתמשנר 64CUמבקרררת

מארד.הנמרדמחלררהלנרהנחרשתמקררשלהעלקרליתררנררנקמ"ג.בממ"גהרקרגר

לממרת.לשתיהמרידהזמיאתהמגנללשערת),, 12.8 (קצרחייםמחציתזמן ..חסרר.נר

-3000ל 400בלינעהלמעדנה,הגלערנאשררעצמתם,מ"מ, 20 >< 0.05,,10היוהמקיררחממרי

 ~דימלללקי

חייברבחררש, 64CUמקיררת 4עד 2שהתקבליהערנדהעסיחרהגנרהה,הקרינהעצמח

 .) 2.5(ציררהגוףחלקיכלעלהגגהתיךבמקרררת,מרחרקלטיפרלמיתקניםהתקגת

מגלפרלטרריםערפרת,מזנרכיתחלרןרברס"מ 5בערביעיפדחקירכללר:אלהמיתקגים

בהורם,גיאלימימאפרלרתלחיתרךומיתקןהעופרת,בקירהקברעיםס"מ 150שאררכם

יישררםרהקרורץ,האלומינירםצינרררתמתוךהמקררותשליפתבקמ"ג.המקרדותהרקרנר

סהחסיפהכךמהמקרר,כמטרשלרמברחקהערפרתקירמאחוריגעשרהמקרר,לביתרהכגסתם

המרתרת.השברעיתהמגהעלעלתהלאלקריגההמרבית
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הערפרתמצרדת

 .המגרררקי

 2.5צירר

דרפלרהרחבתבשוטתלמזודיתמקירית 2.6.2

המקררעללחקרר.ררציםארתםהדגמים,שניביומרבנסהמקררדרפלרהרחבתבשיטת

הפרזיטררניםשלהמבדיעשחרובכדיספןדים),מיקדומטריםשלגודל(מסדרדקלהירת

שהיערמרתלמנרעוהרצרויחטיתהקצרהמדידחזמולדגמים.ריגיעהמקררדרךיחדרר

מכתיביםהמערכת,שלהאנרגטיתברזרלרציהתפגעהמרצקהמצבממרנההירצאיםפרלטים

נמובה.רדיראקטיביותבעלימקרררת

בקמ"ג,רשהרקרנומיקררמטרים y30שוביים 64euכמקיריתהשתמשנן Tiס 2בגבישילמדידות

היהאתשרולכורב,זמינמשכולאאלימדידותמיליקירי.-10בשללדריואקטיביות

קצר.חייםמחציתזמןכעלימבקיררתלהשחמש

שנערך,הרבחמדידיתמטפררבגללאיטי,באיפו-V02הגבישיאתרלקררלחמםהצורךבגלל

ממדילכר, qנרס 22Naחיים,ארןרפיזיטריניםכמקיראליכדמידיתלהשתמשצירךהיה

מריבזתמימיתמתיסהשלזהיר qטיפטרעל-ידייקרמ"מ, 4x3x3קטנים,היי-VU2הגכישי

מתאים.מקירלהבירהיהניתר , 22NaCtשל

פיהיגדלכתמיטההמלחריביז . Amershamעל-ידיטיפקה 22NaC ~שלר~ימיתהחמיטה

מיחקןכתיךשייצבעדין,מזרקכאמצעיתהתמיסה.שלמלאבמעטילכישעל-ידימאה,
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טרפטפהטיפהכלמ"מ. Iכ-שקרטרךמהתמיטהטיפרתהדגםעל-פגיטיפטפןיחד,מי

הגיעההמקררשררייאקטיבירתלחארהמים.מהתגדפיתכתרצאההתייבשהשקרדמתהלאחר

טשחעלסהיגח Eastman-910דבקטיפתעל-ידיהשגיהגב'שהיצמדמיליקירי,-40ל

;;מקיר.לידפגיי

הכחקריהדגםהמקירמיקים 2.7

קטכרת,תעליתגעלתעהנ,ערפדתבמצרדתנמאציםהגחקררהדגםהפןזיטררניםמקיר

במעברה,גברההרקעקרינתלמכרעהמצידהתפקיד .) 2.5(ציורהגלאיםשכילעכרהפיכית

מאניהילציה ~(רבדגם,שנרצררגאמאכקרנימקירהלגלאיםהמגיעההקרינהשררבילהבטיח

להירתחייגהמקירכרלסםהמקןר.שלישיהר הג'~~~אוהמצרדה,ברפכרתכמקרר,

ביחריםזמי,קטייהיהלאלדגםהמגיעיםהפזזיטררגיםשמטפרכדימהדגם,מיפרד

בעזרתהדגםעלהפרזיטריניםאתמרכזיםכאייהדגםהמקירביוהאפשריהמיכימליבמרחק

מגנטי).זשה

המקרררתשהחלפתכרמיקרמי,אתרבבדירקהקיבעהמקיר,מחזיקבתיךגמצאהמקרר

אתהזמידה.תרצארתעלהשפעהרללאהגחקרהדגםשלהזזהכלללאלהיעשותיכולה

מחזיקמקרםמ"מ. 2רגרהבההמקררמקרטרכמקצתגררלשקרטרה nטבעמקיפההמקרר

טביגר.בטגעתארמנקררשמקררהמקריגהרבהבמידהמטרככיםשהגלאיםכךכקבעהמקרר

הפרזיטררגיםאתלבלרערתפקידה ,) positron shieldכפוזיטרזכיםמגומהזרהזרטבעת

לגלאים.תגיעלאמהםהנרבעתהאניהילציהשקריגתכךלצדדים,מהמקררהגפלטים

מ"מ. 4.5הראהמקררלגיךגינררהמרחקלגלאים,הפרכרתהתעלותבמרכזנמצאהגחקרהדגם

שרקכררקיקים,חרטיםעלגתלןהאררכיןםרדגמיפלסטלינהעלהרשמרהערפרתרגמי

התעלןת.מיפתחדרךכראןהחרטים

ס"מ. 1 &>< 11 >< 5הםהפגימייםמזמיהס"מ. 7.5הרארהדגםהמקרראתהמכילההמצידהערבי

מ"מ. 3הןאהקביעלגלאיהפרגההתעלהררחבס"מ. 4היאלגלאיםהפרנרתהתעלרתגרבה

עלהנמאציםעיפרתגרשיבאמצערתלשיכרי,כיתןהמסתובבלגלאיהפרנההתעלהררחב

מ"מ. 10הראהמכטימליהתעלהריחב .הגלאיטוקר/ו Iאיהזיייתילתחיסבהתאסמסילה,
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הזרייתיתהקירלציהמערבתהכיינת 2.8

איםרטיבייס.בשלביםיבעשהאררו,היביהזרייתיתהקירלציהמערבתהכררנתתהליר

עליימצאיהלצרלימרכזהגלאיםשלפכיהסדקיםשגישמרבזלברלהגלעישבטיימי

מעלילמצאהדגםישמרכזאירכם;לכללישרמקביליםיהייהטדקיטששביאחד;ישרקי

לישר.ביחטקטבהבדיריתמיטיתהדגטכשפניהיצרלמרבז

 TI-Aמידל , double centre theodolite (בתיארדרליטהשתמשנרמדוייקתהכרונהלשט

היציל,מרבזמעלבדירקמיצבהתיארדר;יט . x27איפטיתהגדלה,בעל ) Wj.ldתרצרת

בעדרת . x5הגרלהבעלעליר,המררכבאיפטיאברבאמצעיתהמטתיבבת,[עגלההקשיר

המאיזניםההכיינהברגייבעזרתתיאידוליט, itמרבחעלייהטלטקיפיתתלת-הרגל

התיארררליטיתברעתמפילס,שיהיהברהתיאיור;יטבטיסאתלברייניתישלר,רהמאזנכים

אנכית.בדירקתהיה

הקביע.הגלאישלהשמלאיהקילימטירחציעבראליליטאידהתיטלטקיפאתמבררניט

 ,) 2.3ציור(ואההמסתיבביתרגלייתייבעזרתהגלאי,עומדעליוהבטאשלגספילוסלאחר

אלשיפנהכראותימכויניספטישמכרתבעזרתהטרק.לשפתארררטרגלמצמידים

במישררהתיאידיליםשליהעלאההידרהעל-ידימשיגיםהסדקאנבייתאתהתיאודוליט.

הדעיי.הכייייבעליהפרפרבדגיישבלהמיבילהבורגבעזרתהדסקרכייריהמארנר,

שחציעדהמסתיבבהגלאיעגלתאתימזיזיס ,-1800בהתיארדרליטטלסקופאתממיטים

שנעשרהפעןלןתכלעלחיזריםהטלסקךפ.במרבזיהיההגלאישלהימניהקילימטור

הקבוע.במונה

לריחבהמתאיםמאלרמינירם, ) spacer (מדידבעדרתהקרלימטררחצאישניאתמצמידים

הקרלימטררחצאישנישלאנביןתםאתבןדקיםברחרים.אניאותיהמערבתשלהרזרליציה

הפרפרברגירשניהמרבילהבררגבעזרתהציררבמידתרמתקניםהתיארדרליט,בעזרת

הנמאצתהמסתרבב,הגלאילידהמעבדה,רצפתעלנקרדהמסמניםמהם.אחדלבלהצמרדים

מעלאלהתיארדרליטאתמעביריםהיצרל.ימרבזחגלאיםשניאתהמחברהישרהקיעל

האנביתתנרעתרשכירריכרארתרמבררניםהתיארדיליט,פילרסלאחרדר.לבקרדה

(ציררארתרמפלטיםרגלירתיררבעזרתהיצרלמרכדמעלהשילחואתמציביםלישר.יקביל

אתהמחברהישרעליהיה ,הב~'התעלןתשתישמרבזברהמצרדה,אתועלימניחים . ) 2.5
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לישרפביוביןרהזרריתהישרעליהיהשמרכזןכךהדגםאתשמיםהגלאים.שני

לגלאירהמגיעהמהרגםהירצאתהאביהילציהקרינתכימבטיחהזןזווית . 10כ_תהיה

לאלפיכרהמסתרבב.הגלאישלהתנרעהתחרםבכלהדגםדררתעבורלאבכ,המסתר

האביהילציהוספקטררם • 180°שלהזרריתטביבהגאמאקרינרתשלאסימטריתבליעהתהיה

נמצאהדגםמרכזאםבורקיםההתחלתי.למקומוהתיארדרליטהחזרתעל-ידייעררת.לא

מתקנים.הצורךובשעתהיצול,מרכזמעל

הטטירתשלו.החזקיהטלסקרפהמשיכללהתיאידוליםבגללמישגהמערכתבכיייןהדייק

מילייייאן..ס-06כשללטטייההמתאיםמ"מ, 0.2עללהערכתנןעיליתאינןהסדקיםבכירין

הגלאי,תנרעתתחרםשבכללהבטיחכדיהמסתובב,הגלאישלר~רקכיררוהראבמירחרחשרב

מרכז.לארתרמיפגהיהיהשלפנייהטרקשלהזרייתיהמיפתח

הטמפרטררהלייצרבהמערכת 2.9

הגבישיםכאשרבעשר ' V02בגבישיהטמפרטררה,עםדיפלרהרחבתבספקטריםהשיניייטמריררת

 . 2.6בציררהמתרארבדייארנתרנים

 6 2.6צירר

 ' V02דגמילחימרםדיראר

 water out 4אלימינירם;ליח . 1

זכרכית;צינררית . 2

זכרכית;שפיפרת . 3
5 

 ;גרמיפקק . 4
 3מר-חרם; . 5

 ;גרמי-פקק . 6
 2דיראר. . 7

n ; water 



 NRL ~ 4-ו 5- 35-

גסהודבקהזהלוחאל .) 2.6בצירר 1כפרטאלרמיניוםללרחהרדבקו-V02הגביסי

 ,) 3(פרטהזכרכיתספופרתתרראלהגבלסיםאתלסלסלסעזרה ,) 2כפרטזכרכיתצלנררית

מד-חרםהרחדרדרכר ,) 4(פרטגרמלבפקקנאטמההזכרכיתספרפרתליצרגם.אתראיפסרה

הכנלטהבפתח .)וכפרטהדלרארלטאלמתסלמס ,) 6(פרטלרתרגררלגימיפקק .) 5כפרט

על-ידלחיממרהמיםהעליין.הפתחדרךלצאואסרחמים,מלםהיכנטיהדייארסלהתחתין

הייהדלרארכתריהטמפטרררהסלנרלל . Haakeתיצרתטמפטרררהוייצרבחימיםמערכת

 . O.50Cמ-קטבים

מעברטמפרטר·רתללדרבפרטטמפרטררה,סלנרילעובריםהםכאסרנטדקים-V02הגביסי

O.030עליעלהלאהטמפרטררהסינרישקצבכרעלהרקפדלכןהפזות. C בסבלנתלדקה

המדידה.תחוםבסאר-לדקה O.loCו- ) Ttt150Cכהמעברטמפרטררה
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התראצותעיברד 3

ריפלרהרחבתמרירית 3.1

רקית. 20כלטלטייפניירעליניקבהירפסהאניהילציהספקטריס , 2בפרקסהיזברכפי

 .בקמ"ג)הנמצא Cם C-3600 (;מחסבבק;טסימסהמחיררירהני

2{2~+1 - X1 - XN} 
-2-

Xcenter 

, 
~ 
~, 

I 
t 
~ 
~ 
t 
f: 

t v 
t 

I 
r 
t 
j 

מחשבבעזיתייצוב 3.1.1

כלסלהכרברמרכזאתתחילהמחסבתהמחסבתבנית

N-l 
-2-

2 L X. - X1 
1 2 = i 

הניסחה:לפיספקטרים

[3.1] 

N-l r Xi + ~ -
• N+3 
1=-2-

2 

 , iה-בערזץהמבייתמספרהיא Xiהמחיסב,הכזברמרכזמקרםהינז Xceח terאבסר

N 1ו-(אי-זדגי)הערדציםמ~פרהזא ; N הכיבר.מרכזסל-מקיםההתחלתיהניחיסהוא

-העריציםמיספרר , N ;_ 1מ-עררץמחציבירתרטרטההספקטררםסלהכרכדסמרכזמבידה

העררץ,מעסיריתגדיל N ;_ 1מ-מרחקראםמחרס.מחרסבהכרבררמרכזמרזזכספקטררם

ספקטרזםביתייחרהס~קטרהכלחיבירליביאריוג.אינטרפרלציה;פיהספקטרוםמוזז

מייצב.

ספרתימייצבכwויתברהיה;א-ברירהמחרסרתחילההסתמסניזיייציבבסיטת

) digital stablizer ( .הייציבסיטיתעל-פנייתריניתיסזילסיטהאילםמתאים

סכה~ניסייקטעיילסלקהמדירהבמערכתאי-יציכיתקיריתמחילאבחואפסרהסטנרטריית:

מזלהביסוייתהסגיאהסלמציאותיתיותרהערכהלקבלאפסרכיכמרמרפיעה.היא

 • ) 57פראסרי(מסטטיטסיקתסמקבלים

 .;דה-קונבוכוציה 3.1.2

הפרגעתאגמאקרינתסלמיבראברגטיתאלרמהתרפיעהמערכת,סלהסיפיתהרזילרציהכגלל

תיתן I(EכאנרגטיתIותפלגיתבעלתגאמארינת iי .לגארסיייהרימה T(E (כעקימה ,כגלאי

 : T(Eכעם I(Eכסלהקינכןליציהשהרא S(E (ניסרייספקטררם
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[3.2] II(E')T(E' - E)dE' S(E) 

ניטייים.עריצים-15כימכילקא"י 1.15היא T(E (שלהגיכהכחציהרוחכרופלרבמערכת

הטפקטרוםאתממנוילקבל S(E (הניטוייהמפקטריםשלרה-קוגבולוציהלב~עאפשרלפיבך

בעזרתשנעשתהבריקה .) 58טימוך(לפימקורבתוציהנבולרה-קוביצעגו . E)I (המקורי

בישהשתשמנוהדה-קונבולוציהשתהי·ךהראתהגאוסיאניםשנישלאנליטיתקונבולוציה

הקונבולוציה.השפעתרובאתמבטל

השגיאהגרולהערוצים.ממטפרבנתוניםמשתמשיםוציהנבולהרה-קושבתהליךמכיוך

נתוךכלהחלפנולכךהמקוריים.בנתוניםמהשגיאהבערךשנייםפיהמתקבלתהסטטיסטית

זובצורההרה-קונבולוציה.לפנילו.הסמוכיםהערוציםשנימניוחעםשלובממוצע

רומההיתההטטטיטטיתהשגיאהאולםאחר).מערוץ(בפחותהרזולוציהאתבמקצתקלקלנו

פולינומיםשלהתאמהעל-יריהנתוניםלהחלקתניסיונותהמקוריים.בנתונלםלשגיאה

בתוצאות.גליותרביםבמקריםיצרונתונים,שלשונותלקבוצותושלישיתשניהממעלה

מהם.נמנענוולכך

העקרמהפרמטר 3.1.3

העקומהפרמטרעל-יריהאניהילציהספקטרוםאתמאפייניםכללבררך

) S - (lineshape parameter 59 .על-ירישהיצע)MacKenzie et aZ ( . מאפייןזהפרמטר

כממוצעליחירה.מנורמלששטחוספקטריםומוגרר,עבורהאניהי;ציהספקטרוםרוחבאח

העקומה:שלהמרכזישבאיזורבערוציםהמניות

n1 
• X L 1 1 ת-םi 

] 3.3 [ 
 2ת 1 + 1

S 

הספקטרום.מרכזהיאהאפסוערוץ iה-בערוץהמניותמספרהוא Xiכש-

קטנה Sב-הסטטיסטיתהשגיאהיותר.גרולהמרכזיאביזורהנכלליםהערוציםשמספרככל

הפרמטררגישותאתמירירההמרכזיבאיזורמרירביםערוציםהכללתשני,מצריותר.

הנערך.לניסויבהתאםת 1נקבעלכוהאניהילציה.ספקטרוםמבבנהלשינויים

(כפיאחוזיםכמההםחמנורמלתהעקימהבגובההשינוייםכאשרמספיקרגיש Sהפרמטר
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קטניסבן~קרמרתהשינייזסאכשר .בפגמיס)אניהילציהשלבמריררתכללבדררשקייס

למציארצריבטמפרטררה),כתלית V02גבישעל(למשל,מכדידרתגרדלבסדרירחר

ירחר.רגישאחרפמרטר

הממוצע:על-ידי Fעקימהפרמטרהגדרכי

[3.4] 

מ 2

I fiX i 
 i =-מ 2

F = D2 
2 + 1) L f i 2מ ( 

 i =-מ 2

fאכשר i למכייההכיחןהמשקלהיאXi ה-בעריץi כיסיניהמנררמל.הספקטררםשל

העריציטעבירוחיוביהמרכזי,באיזירעריציטעבררשלילישערכסשמקליתשלשירה

לשינרייהפרמטררגישרחביןהיחסבבדקמשקלכלעביר .) 3.1צייר(ראה-n2ל n1כין

המשקל:כפרמטר.השגיאהלכיןכגביש,הטמפרטררה

ח- i ~ 1 ~מ 1
-1 { = f i 

 . 1+ח n2 ~ i < l ;ח- i ~ 2 >ח- 1

 qלבסרנבחרמ, channels (; 10 mRad 33 2 (מ, cha 11 1חח 3.2 mRad =) els (באשר:

 .פשטרתר)בלש(גט
counts 

ח- 2ח- lח lח 2

N ..... ... N .... .... .... .... 
<1 <1 ... <1 <1 + + ..... I I ... ..... Ll> ... ..... ... ... ..... ..... 
 <Ll> Ll וn <t.ו

) E (keV 

שהמשקלכרמרגדר Pהעקרמהפרמטרררפלר.עקרמרתשתישלסכימטיתיארר 3.1צירר

רבשארשלילי, ,+ח-1למ- 1העריץבין ,)א(המרכזיאביזירלמכייחהכיחן

חירכי.המשקל ,+ח-2לח- 2העריץכין ,)כ(הספקטריט,מחוס
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ממרצעפחרת , mRad ~ 3.2·10כתחומהטפירותממוצעהינוהנכחר,המסקלעמ Fהפרמטר

האניהילציותכמספרהקטנהפירוסו Fכפרמטרגירול . mRad 0.3.2בתחוםהספירות

עמהאניהילציותמכספרוהגדלה , mRad 0.3.2כתחרםתקיפהכעליאלקטררניםעם

 V02עלהמדידדתלתוצאות Fהפרמטרסלרגיסרתו . mRad 10>3.2כתחרםאלקטררנים

מהסגיאהכסליסרקגדרלהבוסהסגיאהבערד , 5הפרמטרמרגיסותסנייםפיגדולה

ממרצעכירבהפשר Dעקומהפרמטרדומהבצררההרגדר ) 60לאחרונהכ . 5כפרמטר

העקומה.כזגבהספירותלממוצעהעקדמהמרכזכאיזררהספירות

פרטהאלקטררי,סלהמנרחהאנרגייתסכיכסימטרילהירתצרירדופלרהרחבתספקטרום

מכצעתהטסטיטטיתהסגיאהאתלהקטירכדיאחרז.עשירירתסל{ודלמטררשהראלקרע

האגרגטיתההת~לגדתהספקטררם.שלהכרכדמרכזטכיכהתרצארתסלקיפרלהמחסכתככית

האלקטררניםסלהמוחלטתהתקיפרתרהתפלגרת )] 1.4 [(כרסחהבאכקהדרפלרהרחכתמדירתשל

הי.אףמחרסברת )] 1.14 [(גרטחהאכניהילציהחלקהלרקחים

זרריתיתבקררלציהמדידרת 3.2

הנרצררתהאגמאקרינרתסלהזוריתיתההתפלגרתאתנרתיהזוויתיתהקררלציהמערבתפלט

הטפיררתמספרנםדדהמטתרבב,הגלאימגיעאליהתחכהבכלהנחקר.בדגםאככיהילציה

ההתלכדוירת.ימטפרכתחנההסהייהזמךהאיטי,כעכףערוץכלדרןהערכרותהכודדרת

הדמידהזמימסךלחקרר.מערנייכיםארתרהזרריתיהמירךרחשלסריקותעסררתנערכות

סלמדעיכהכתראצההנגרמרתהפטקרתכשכיניהםרכים,סכרעותלהימסךיכרלאחדלניסרי

המתקכלתהטטטיטסיקהאתמנגילהאינפררמציהאיסוףסלהנמוךהקצבהפוזיטרונים.מקור

הנסקררת.התחנרתמספרראת

הגדמד,התקיפהכויכבכירררהאלקטררניםמטפרבאיכלרטסינריים , 1בפרקסצריירכפי

(כתקיפרת)בזורירתההתלכדרירתמכספרסינרייםעל-ידיהניסרייכספקטררםמסתקפים

להתכדנידיסאחרז)סלגודל(טדרכללכדרךמאדקטביםאלהסיבוייםהמאתימות.

לגלרתם.על-מגתהטפקטררםכנגזרת

ירתרחריפחזרריתיתבקררלציהכניסוייםהתואצרתעיכרדסבעייתנובעלעילמהאמור

בגללהדיררתימירתראתהתרצארתמהימנרתאתלבדרקיסדופלר.בהרחכתמכניסריים
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גדולאינוהנטקרותהתחנותסמטפרמכיויומורכבותו.הניסויסלהארוךהזמןמסך

נגזרתבחיסובזהיריתמבסנהחייביםקטנה,אינהנקידהבכלהסטטיטסיתוהסגיאה

התוצאות.סליאבינטרפרטציההספקטרום

התךצאךתלמהימנךתבדיקךת 3.2.1

ראסונהבדזקהמחורר.ניירסרטבצירתלמחסבמגיעהזוייתיתהקורלציהמערכתפלט

המסתובבהמונהסלהמנייתבקצבחריגיםחיפיסעל-ידינעסיתהמערכתיציבותסל

סלהבוברמרכזמחוסבהזיייתיותמהסקירותאחתלכל~חנה.בכלהסהייהובזמו

I 
( 
f 
I 

r 
I 
[ 

הכובדמרכזסלהתזוזיתכללבדרך . q 3.1.1בסעיהמתוארתלזידומהבצירההספקטרים

(חמיסיתמילירדיאי 0.1עלעלילאהכיייו,באיתיהנעסיתסקיריתסתיביוהמחיסב,

סטטיטסייתמפליקטיאצייתנבעמהתזוזותחלקסמוכות).תחנותסתיביןהמירדוח

ביחסהכיבדמרכזסלגדילהסטייההיתהסקיריתסלקטןבמספרהמניות.מבספר

האלקטרוניתבמערכתיציבית(חיסרנמצאהאלהלסטייתהסיבהכללבדרךהשכנית.לקסירית

[3.5] f [Y(I,K) - Y(I)]2 
K=l Y(I,K) 

X2 (I) 

l 
r 
t 
~ 

I , 
i 

לאאלווטקירות ,התיצאה)בניקיבוטעיתארוכה,לתקופהרסתמתחנפילתהמיכנית,אי

חבשבון.נלקחו

חיסיבעל-ידיהעגלה,תניעתכייוניבסניתחנהבכלסהתקבלולתוצאות x2מחבונערך

סל:ערכי

בתחנהההתלכדויית-ממוצע Y(I) ,Kבסקירה Iבתחנהההתלכדוייתמטפרהיני Y(I,K (אבשר

בכלהמתקבליתהמניית,במספרשההבדליםבמידהכייין.בכלהסקירותמספרהיני rי- 1

X2 (סלהתצפיתערךבלבד,מטטלמטליתמפליקטיאצליתניבעיםהסינות,בסקיריתתחנה (I 

על-פניעיברכט-ן , X2(I (סלהתצפיתערךממוצע .) 7פרק , 61(סימיך ) r- 1 (הוא

 .) r- 1 (היא qאהתחנית,כל

בכלהמנייתמבספרסהפיזירההנחהאתלדחיתסאי-אפטרהתקבללאתת,פרטהמדידיתבכל

פרק , 61(טלמיך-0.99מסלמעלהמיבהקיתברמתפיאמין,מהתפלגיתירקאךניבעתחנה

למעגלהקטיריםהדיסקרימינטיריםבאחדאי-יציבותהתגלתהדופוהייצאתבמדידה .) 12

המהיר.ההתלכדות
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1 
t 

f 
i 

הקבר'(המרנהאתהערבררתרתהמגימטםולםינקבעתחנהככלזושזו<להשזמןהערכדזו

) preset count (, אתחי~בנרהמקרר.דעיכתבגללתיקרילהכניטהצרוךאתמבעה

) X2(I ניטחה)] הביטריירת,(התוצאותכאשר )] 3.5I,K (מטםרלםימנררמלרת ,ץ

בתחנה.קברעסהייהלזמימנירמלרתהיוכאסדהמטתובבהמינהדרךזועיכריתהמנירת

הקברע.המיבהאתהעיבריתהמביותמטפרלםיהנורמולשלטתבמקצתעדיפהכיזוח.קבכ

הםפקטררםבגזרתחישדנ 3.2.2

זודרוהניטריי.זו~~קטררמנגזררתאתלחשביסמטרבמית,הטקיריתבלשתרצארתלאחר

בסיררוחהטמרכרת,בתחניתהמביותביוההפרסימחלרקתעל-ידיהיאביותרהפסוטה

רבההשפעהיסתחנהבכלבמנייההטטטיטטיתלסגיאהזו,בדרדביניהו.הזוריתי

לקבוצותםולינומיםלהתאיםאםשרכועללהתגברכדימאר.רועסתהמתקבלתוהנגזרת

המערכת,שלההםייהכוסרעלבהרבהעולהאינרביניהוהזרויתיסהמירווחנקודות,סל

הנגזרת.אתבעזרתםולחשב

וחמסאברבעמניותסללקבוצרתרסליסית,שנייהראסרנה,ממעלהפולינרמימהראתמר

רמטריצתזוםרלינומימסלהפרמטריםבעזרת . ) 62המינימלייםכהריגועיםבסיטתתחנות,

התחנרת.קברציתבמרבזנקרדרתבמםפרבהוהסגיאההנגזרתחוסבהסלהם,הקו-וריאנם

הנגזרתשלמםויימתמריחהקיימתהמערכת,סלברזרלרציההקלקרלבגללביזותקבל

ארבעשלבקברצרתזוחלסובלמהררעפירלפיכותחנות,חמשסלקבוציתעמעובדימכאסר

זויאהניםולירתלנקודרתראשרנהממעלזוםרלינוםמהתאמתהמתקבלתהנגזרתתחנרת.

פולינרסהתמאתעל-ידיהמתקבלרתהנגזררתגבוהה.ההתאמהסלהתקווםטליתררשעת,

הםםקטררםנגזרתמבנהבהכלטתמהרעלםותכסלשכלל,בדרודומותושליסיתסנליהממעלה

כאסרהמתקבלתהנגזרתשלבדיקהנעשתההניםרייםבאתדסלישית.ממעלהלפיליגרם

שינרייםחובחגרלאבתחנה.זושזוליהזמילפיזומנררמלותלתרצאותמרתמאיםהפרליגרמימ

מסמערתייס.

העקדמהמרכזתישדב 3.2.3

אלהסללמםפרוסררה , 6בזוריתהנםלטרתאבניהילציה,הנוצריתזוגאמאקרנימםםר

הםיסיקליהאפססביבזואבלזוילציהטםקטריםאתלקםלרצוילםיכך . 6-בזוויתהנםלטות

לקביעהגםכמיבי,חסיבה,האפססלמדוייקתקביעהזוטםטיטםית.השגיאהלזוקטבתסלר,

זותחבות.מערךמיקומסלמרהלטת
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כיייןאתלקביעניתן ,) 2.8(טעיףהמערכתלכייירהסמתסניביהתיאיריליטבאמצעית

הקטןבאי-רייקהדגם)מרכזעםהקביעהמינהטדקמרכזאתהמחברהקי(כייירהאפט

מקיםאתחיסבניבקביעתי,הדיוקאתולספרהכיווןאתלאמתכדי .! 0.1S mRadמ-

לגמריאינההניטוייתהעקומה .) 3.1.1טעיף(ארההקירלציהעקרמתסלהכרבדמרכז

דסקסללא-מררייקתהכרינהבגללברגם,הקרינהסללא-טימטריתבליעהבגללטימטרית

מסנינמצאהראכאסררטביבתרהדגםסלסרניםחלקיםריאהשהיאכריבב,המטתהמרנה

באנרגיההאגמאקרינתשלקרמפטררמפיזרריכתראצהלא-סימטריקרערבגללהאפטצירי

ממרכזמילירדיאן 5בתחרםהנמצאיתבתחנרתרקהשתמשנרלכןהקרבלט.במקירמא"י 0.8

האפטשלהשגיאהבתחיםנמאצסהתקבלהכרברמרכזנמרכה.אי-הטימטריהבהרהטפקטררם,

מילירריאר.-0.1מבפחרתמיערכתהמרירה)בטסטיטטיקת(התלויהבררהסגיאההאיפטי

הזרריתית,הקרלרציהעקומתשלהפיטיקליהאפטלקביעתשיטה ) 63טמראיליב(הציעלאחררנה

זישיטהלפיבייתר.מדרייקתשהיאיטערהבגזרת,עקרמתחצאישניבירהסיראהעל-ירי

 : ) likelihood estimator (הבראיתארמרראתמחשבים

[3.6] 2 [ 1 1 Y.) • ..." + -2-1 _ 

0x. 0y. 
1 1 

N t (X. 
i=1 1 

S(X, Y) 

6i ,-6בזרריתהנגזרתערכיהם Xi 'Yiכאסר i , ,בהמאתה.~ . ,o ~ o שלהתקרטטירתהר
1 1 

Xi 'Y i ' ,ר-בהתאמהN הניטריי.הטפקטררםחציסלהנגזרתחרשכהכהרהבקידרתמספרהרא

מקבלהפיטיקלי,האפסשלבחיריתשלרבמספרעבררהבארותארזמןלשחישרבעל-יד'

 , x2לפילהתפלג Sסעלמכייררהאפס.בחירתמכקרםכתלרת Sשלחרהעקרמהםסיאילוב

כתחוםהוא a(2N ~ X_ (שהגברלרנמצא a = 0.001מהימברתרמתנבחרהחיפש,דדגית 2Nעם

fO.OS .כתחרםהאפטאתבבחרראםהאפט,שלהשגיאהגבולרתהםאלרלטענתימילירריאן

בהסתבררתהניסריי,הטפקטררםחאציסביביןהדמיירהשערתאתלדחיתשלעיניהדיהנ"ל,

.a = 0.001 

ביןהדמיררלהשערתטטטיטסימבחרמהררההאפטשבחירתלטערן,נכרןזהאירכינראה

דרמית,הטפקטריםחאצינגזררתכיסמניחיםבמידהלהיפר:אלאהספקטרום,חאצינגזררת

לכרנרטף • a(2N ~ X_ (על-יריהמרגבלבתחרםהאפטבחיתראת aהבסתבריתלרחיתאפשר

מקרמיבירמהתלרתלהתעלםאירהאניהילציח,ספקטררםנגזרתשלהסגיאהבהערכת
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אלכסוניםשאינםהאיבריםאחולהזניחהניסוייםלחראצוחהמוחאמיםהפולינומים

מכקוםהנראוחאומדןבחלרתהשינריאתמראה 3.2צידרהקד-דריאנט.במטריצת

ההברליםהניטוייוח.השגיאיחשלנכיןמחישובהמחקבל , V3Siעבורהאפטבחירת

סטטיטסייתבפליקטיאציןתמטיבריםלהיוחלכוליםאינםהנגזרתעקרסחחצאישניבין

החואצותאותןהנוכחי. qהטעיבתחילתשהוזכרומהטיבותנובעתיאי-הטימטרייתבלכד,

יעילהאינהזושיטהלפיכן . ) 63Jטמיאילובשלהאלימינייטמרידותעבררמתקבלרת

הפיטיקלי.האפטבמלקוםהשגיאהשלכמרתיתלהערכה

1000.----------------.-&-----, 
 )ב( • &

>;. 
~ 
VI 

& • 
 )א(

& A 

• • A A • • .... • .... 
A • • 5001- A 

....AA • • • 
• • 2 - -.-- - -.- - - (200) 

• • • xO.999 

• 

 I ~ ------~ O------ג------I ~ ----~ I ~ I _ך~
 0.2- 0.1-ס.ס 0.1 0.2

) e (mRad 

 • V3Siעבירהפיטיקליהאפטבחירתמכקוםהנראותאדדמןתלות 3.2צידר

הנוכחית.בעבודהחושב )ב(וקו , 50עמוד , 63מטימוןלקוח )א(קו

כןהעגלח,תנועתכיוינילשניהמתאימיםהטפקטרהשחיבירהאפשריתנברקהדומהבררך

ביחטאחדספקטרוםהוזזכדלשםבידתר.הדמדילקאינומתלכדים,שלהםהכדבדשמרכזי

המקרים.בכלכיהחקבל,זובבדיקהחושב.הנארותואומדןקטניםבמירווחיםלמשבהו

ממנהלהסיקיחיהשאפשרמכדימדישטוחההמשוערבאפסכתלותהנרארחאומדועקימת

בעקומה.המינימוםשלחשגיאהבתחוםתמידנמצאהכוברמרכזוכימדרויקות.מסקנרת

שלישיתממעלהפולינרמיםמיחאמיםהכרבד,מרכזטביבמקר~להאביהילציהשפסקטרוםלאחר

מבירווחהניפליתנקרריתבשלרשמחרשברחרשגיאחהיהבגזרחבקוריח,ארבעשללקברצרח

הניטיי.שלהסרפיהפלטהואליחוצאיתחמרכזירת.הנקידותשתישלהזוויתי
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ןב-~-Ti02בדןפרלהרחבתרמידרת 4

-Ti02במדידןת 4.1

הןאהריטיליהמבנה .) brookite(64י- anastase ,rutileפזית:שלישיש-Ti02ל

טטרגינלימבנהבעלתהינההריטיליתהפזהבייתר.הנחקדגםילכילהכנהבייתדהקל

חצמר.אטימייארבעהטיטנייםאטימישנימכילהפרימיטיביהיחידהכשתא ,) 4.1(צייר

 .חמצרןם t .~גמצאפיניתייבשששאראיקטאררשלבמרכזןנמצאטיטנייםאטיםכל

הם:התאאתהמגדיריםהיחידהיקטירי

c = 2.9S9iO.002 R a = 4.S94iO.003 R 

הקשרשלהפילרייתןהזוויית '~ i-O = 1.946fO.003 Rבמרחק:נמצאיםחמצניםארבעה

החמצניםשני .) ,f41.2SO ,!4S0 ~ e) = (או ! 13So (הר:הטיטניוםאטוםעםשלהם

הר:האפשריותהפילרליתןזןויןתיהם dTi_o = 1.984!O.004 Rבמרחק:נמצאיםהנןתרים

) 13SO ! 4!, 90°) = (איSo ~ e, (. 

m 

~ Cr b 

C __ : I ~'\י ar 

כב)כא)

הסתכתאטיםהןאהריקהעיגילריטילי:מבנהבעלבגבישהאטימיםטיריר )א( 4.1ציור

החמצר;אטןםהןאהמלאיהעיגיל

 .) m (חמןניקליניתיבפזה ) r (הריטיליתבפזה-V02בהציריםמערכת )ב(
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כטמפרטורתהרןטילית,כפזה Ti02שליחידיםגכישיםעלנעשודןפלרהרחכתמדירות

כמישורמלרטשיםהגכישיםששניהראתה Laueכשיטת xקרני-ריפרקציית . ) 65החרר(

המיסוריטשניכייהרנח 64CUה_מקררהגכישיט.ציריכיררניאתרקבעה ,) 110 (

הגבישיט • 5°כריעריקבילוהגבישיםשל aהצירשכירוניכךהגבישיט,של ) 110 (

כירריהרפגהמדידהבכלסטרריאן. 1/30שלזרןיתמכסה Ge(Li (-השגבישכךהןצבר

העקרמה.במרכזמנירת 105כ_רנאספרהמרנים,אלהגביססלאחר

כיררניס:בארבעהנערכרררפלרהרחבתמריררת

 • ) 1c-(יסרמן cלצירבמקביל )א(

 .)א(-לבגריבכיריןאך cלצירבמקביל )ב(

 . ) +1(יסרמן aלצירבמקביל )ג(

 . )ג(-ר )א(המרירהלכיןרניבניצב )ר(

הכיריי,עטהרבהמשתנהאינהבמריררת,המתקבלהאנרגיהספקטררםשלהכלליתהצררה

שררה,אינר-Ti02הרגמישנישערביבגלל . 4.4בציררהמתיארלספקטררסררמהרהיא

בגביש,קרמפטרילפיזןרההםתבררתרעמר ,)כ(-ר )א(ורביםבכיהגאמאקרגימםלוליאררך

גםהכיררנים.בשניהםפקטרהבייהברלכלנמצאלאזאתלמריתהכיררניט.כסניסרנה

 )ר(-ו )ג(בכייןניםהספקטרהכייהשוואההברל.נמצאלא Fי- Sהעקימיתבפרמטרי

הטריריתראת )ב(-ו )א(ככיייניטהמריריתאתלצרףניתךרלכיהתרצארת,ארתןבתגה

 tl0 mRadבתחיםסימטרי,נמצאהאנרגיהספקטררטהמריררתככל .)ד(-י )ג(ככיררניט

העקרמה.סלהכרבדמרכזסביב

לי:במארנרהמריריתלביי , cלצירבמקבילשנעשרהדמידרז.ביןההפשרנראה 4.2בצירר
) Ic(k) -I+(k 

 , 3.1tO • 3 \-למגיעהרופלר-אפם),(הזזת k = 0בתקיפה.האנאיזיטריפיה 1 ) 0 (
c 
בתקיפה:מתאפםהםפקטרהביןרההפרש

(= 0.87tO.08 keV) 3.4tO.3 mRad k 

(ארהרנברלרצ"ןר pהרה-תהלירהרכנסלא , 1.1בנםפחבמלרארהמרפיע , 65בסימרר :הערה

ןרשררמיםמהערכיםבמקצתשוניטשס,השררמיםהמםפרייםהערכיסלפיכך .) 3.1.2םעיף

כאן.



NRCN-47S - 46 -

 2 ~--------------------------------------------ר
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12 

e (mRad) 

לביו , cלצירכמקבילהנפלטיתהגאאמקרגי Dםפקטרןביוההפשר- Ti02 4.2ציןר

החרר.כטמפרטירת , cל-כמ~רגדהספקטררם

- )כ(יקיהקשירהחלקיקבקיריבהמחישכתהאנאיזרטרךפזהאתמתאר )א(קר
החרפשי.החלקיקבקיררב

~ 

ס-
~ 
~ 

~U , 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
~ 

~U 
~ 

-3 
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באניהילציה,חלקהלוקחיסהאלקטרוניסשלהמוחלטתהתקיפההתפלגותמתוארת 4.3בציור

) N(k . השוניס:בכיויניםהמרירותמיצועעל-ירימחושבתזוהתפלגית

[4.1] I(k) = -3
1

(I + I ) c + 
N(k) ~ k dI(k) 

dk 

שכבים.בערוציםהמנייתמספרשלהפחתהעל-יריהתקבלה kלפי I(k (של~בגזרת

 . O.4 mRad ~ k = 7.3היא:המתקבלתבלותרהשכלחההתקיפה

o 

150 

o 100 

~ I ס
.צ

:;; 
z 

50 

o o 

o 

o 

j 

kmax 7.3~O.4 mRad 
o 

o 

12 

8 (mRad) 

Ti0 4.3ציור
2 

החרר.בטמפרטורת , N(k (האלקטרונים,תקיפתהתפלגות-

החופשי.החלקיקבקירובמחושבהרציףהקן
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 ~-כמדידרת 4.2

670כטמפרטירהלמחצהמיליך-מיללךמעכרקייטאיקטידכינדייט C 66(םימרך (. 

 .) 4.1(ציירריטילשלאטימלוטלדירמבנה'טטרגינליבעלתמתכתית,היאהגבוהההפזה

הט:הפרימיטיכיהלחירהתאורקטירלאורתוגזבלילם;הםהגכלשצזרי

j2.869 = Cז
r 

 j4.530 = arז

נמאצהונריוםמאטימיאחדכהציריםבמערכתמולקולית.משתזמירכבהלחידהתא

במקימית:נמצאיםהחמצנזםיארבעת )~ ,Cr ~ ar' ~ ar (-כהשנזהוגדזוטאטוםנמצאבראשזת,

) Cr ~ ar-u' ~ ar+u, ~ Cr) ,( ~ ar+U' ~ ar-u, ~ u,u,O) .(-u,-u,O) ,( ( 

 • U = O.305arכאשר:

 R 1.95הזגםהחמצןאטימייבזןכזניכשהמרחקזטאוקטאררבמרכזגמצאהונדייםאטים
הניתרים.שגיעביר 1.90ו-jזאטומזם,שנזעבור

ארכעמכילהפרימזטיכיהזחזרהתאמוניקללני.מכנהבעלתהינה V02שלהגמיכההפזה

V0שלמולקולות
2 

הזנם:הטריגםרמסרי .

s = 122.61° ; זj5.375 Cm זj4.517 b 
m 

 j5.743 amז

טזב:כקיריבהיא ) 4.1(ציורות T~פכשתיהטריגפרמטריכיןהקשר

b - ~ r r 

.,. 
Cm 

.,. 
a ' 
r ' 

bm 2~r 
+ 
am 

הנגרם , amהצזרבכיווןהונריוםאטומלשלזזייגעל-זדימאוםיינתלמחצההמוליכההפזה

 j2.65זהינםהאטומיםכיןהמרחקלםזהצירככיווןהיחלרה.תאגירלשלמהכפלהכתוצאה

החמצןמאטימיחלקשלהקשרמרחקי~ציר.מקבללברייקאלנוהקשרכשכלוין , R 3.12ו-

רישום . R 2.09ל- R 1.765בלןנעואורכםהמתכתית,לפזהביחטמתקצריםהונדיוםעם

ובו , ) Caruthers et aZ(67 .שלבעבידהמופיעהפזותכשתלהאטימיםהמקומותשלמלא

 .השתשמגו

לוררתוהיא .) 68(םימור 10t100 Q-cmהיאלמחצההמוליכההםזהשלהחשמליתההתנגדות

שלתיפעהקזזמתהמתכתית.לפזההמעברעםהגכוש)לטיכ,אס I(בהגורלסרריבכמה

בקירור.מאשר 20Cככ-גביהההמעכרטמפרטורתובחימוטהיסטרזיס,
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 . V-oבקשרהשמתתפים 3dה-אלקטרונללשניבנוםף , 3dאלקטריןישנוהינריוםבאטים

הפזהמעבר , crלצירבמקביל V-Vהימופולרי(;שר ,) Hearn(69לפימבצע,זהאלקטרין

לאיררהונדייםאטימישביןבמרחקהגדילהשלנילשמצבלעכפיזה,בקשרבשיניימלייה

הציר.

פונקציותיפיתוחכלליגבישיפוטנציאלעם V02שלהפמיםמבנהחישובבוצעלאחרונה

לםיםצפטיבילייתכיהתקבל .אטימים(םך)מםלוליםשלליניאריותלקומבינציותבליך

 rRגלוקטורעםמטעןצפיפותשלגלקיוםהוצע . Rבנקודהמכמימוםישהמוכללת

של diffuse scatteringשלמדידותהפזות.למענרגורםשלוהפוטוניםשלשהעיבוי

ליד , Rבנקידה , rRגליקטירבעלבגל,אי-יציבותקיוםמאשרות ) 71(מימיר xקרני-

הפזה.מעברטמפרטורת

 .)מ"מ 4x3x3דים bבמהיהביניהם(הגדןלקטניםהייבידינןשהיי-V02הגנישי

שלהגדולהשבירהמישןרכיהראוהאומצללציהובשיטת Laueבשיטת xקרני-דיפרקציית

באבקות x ·קרנידיפרקצייתבמישור. amהצירכיווןאתקבעווכן ,) 011 (הואהגבישים

אחת.פזהומכיליםנקייםשהםהראומהגבישלםשנלקחו

ארבעתבשיטתהטמפרטירה,בערכהשלבפונקציההגבישים,אחדשלהחשמליתההתנגדותמדידת

ממוג epoxyבעזרתהגבישאלהוצמרורקיםנחושתחוטי . ) four-probe (המגעים

E-So1der-3021 2.9בםעיףהמתוארבדיוארנערכההדמידהנמיכה.מגיליתהתנגדותבעל • 

יעילההגביש,חימיםעם 66f6'l°Cבטמפרטורה 200שלבגורםנופלתשההתנגדותהתקבל,

קירירי.עם 64f6SoCבטמפרטירה 200בגורם

המישיראלייהיצמד ,) 2.6.2םעיף(ראה ) 011 (המישירעל 22Naמקירטיפטיףלאחר

הגלאישכימההמרחביתהזיוית . 5°כדיעדהתלכדי amשהציייםכרהשני,בגבישהמקביל

המרכזיבעריץמניות 105מ_למעלהנ~םפוטמפרטורהובכלכיווןבכלםטרדיאן. 1/20היא

הםפקטרום.של

שלהאגרגיההתפלגותמדידת :)ד 2קבוצית(לשתיהתחלקו-V02בדופלרהרחבתמדידות

שיניייימדידתהחרר;בטמפרטירתהשינים,הגבישייםבכיייניםהנפלטותהגאמא,קרני

הדמידהקבוצותלשתינתייחםבטמפרטירה.כתליתהגבישיים,הכיייניםבאותםההתפלגית,

בנפדר.
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החדרבטמפרטירתמדידית 4.2.1

כליינלם:כארכעהנעסי-V02בדיפלרהרחבתמדלדית

1.י Jיסי ; crל-גם(הטקביל amוצירבמקביל )א(
C 

( • 

 .)א(-לנגדלבכיייראך amלצירבמקביל )ב(

 ; ) m(OOlנמלסירהגבלסלםסלהסכירהלמיסיר 45°יבזייית amלצירבמאינר )ג(

 .] 1 '" 1יסימי

 .) 1 ... 2(לסימי )ג(-י )א(לכייינלםבמאינך )ד(

תאסלראסייםציריםכייינילסליסהמקביליםז. e • 1+1 • 1+2הכיייבימ.סליסת

 •-Ti02הבגבלסלהמדידהלכיייניזהימיכיייניהמהטטרגיגלית,בסלמטריההלחידה

גמצאהאנרגיהטפקטרימ . 4.4בצלירניתנת ,) 1c(בכיוייהאנרגיהספקטי'יונצירת

העקומה.סלהכובדמרכזטבלב ! mRad 10בתחיונטלמטרל

......... 
• 8 8 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~ : . . . . 
••• 12.2tO.l mRad FWHM .:. 

 .. 'י ~.
~ , 
~ .. . ~ 
~ , 

•• 1 3 3 h 1 mRad ....• •• c anne s • ••• 
•••• I I I I I 0····· 

56 40 24 

ןח

~ 
:כ
ם
u 

104 120 88 72 

 Channeן

140 1-

120 ~ 

100 ~ 

801-
"י
 ....ס
~ 

601-

401-

201-

 , Crבכליירהנפלטתהגמאאקריגתסלהאנרגיהטפקטריםצירת- V02 4.4ציור

הדה-קרנבילוציה.תהלירלאחרהחדר,בטמפרטירת

אלנםהם ,-V02הדגמיסלהקטניםממדלהםבגללכלהסתברסנעסו,הראסינותמהמדידית

קללםכיחתקבלמחדגטים.לפים""דימהפיזיטריגלםיחלק , 22Naה_מקירכלאת Dי Dמכ
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התקבלהכיכמר .)ב(-ר )א(הכיררגיםבין , 8העקרמהבפרמטר , 2 \סלהבדל

הדרמההקריטטלרגרפיסמהמבנה,למררת-Ti02כסהתקבלהמזרסרנהבסימיאנאיזרטררפיה

אלהערבדרתלהטכיראיןדרמה.לאגאיזרטררפיהלצפרתהיהניתןהגביסים,סניסל

הקטנים.ממדירכגללבגביס,הגאמאקרניסלקימפטררבפיזררי

סלפליטהתיתבןלחלוטין,ץ.ברסהאינוהגביסיםסביביוהנמצאמהמקררחלקבאסר

גרדלמטררהואבארירהפוזיטרוניםטרוחהגביסים.אתהמקיףהאריראלפוזיטרונים

הטפקטררםלגלאי,פרגההמקררסלהלאמ-כרטההבירררכאסרספורים.טנטימטריםסל

סלידבאוירפוזיטררניםסלמאניהילציהכתרצאהסייפלטומהפרטרניםחלקיכלולהמתקבל

במרחקתתבצעבאוירהאניהילציההגלאי,לכיוררמנוגדהלאמ-כרטההכירירכאסרהגלאי.

עקרמתסל , 8סהפרמטו'ירמכיבהרבה.תקטרהנרצריםהפרטרניםרתררמת ,מהגלאירב

מערבי-30%מבלמעלהבגיהבאריר,באניהילציההנפלטיםפרטיניםסלהאנרגיההתפלגית

 •סקיבלניהתוצארתאתלקבל,בדיידלפו'ייזמקיר-7%סמטפיק ,-V02ב

 1רערביהמ"מ 6סקרטרהזכרביתבצינרריתהגביסיםהקפתעל-יריזרהפרעהעלהתגברנו

הפרזיטררניסכךעל-ידי .) 2.6ציררראה-הדגםלייציבגםסישמהזי(ציניריתמ"מ

צינררסקרטרמכייראנריר.ילאבזכרכיתהאניהילציהתהליךאתעיבריםהדרלפיס

בכלדרמהבזכרכיתרתהאניהילציתררמתתהיה ,מהגלאן'הגביסיםלמרחקיחטיתקטןהזכרכית

 ,)ד%-מ(בפחרתבמקצתקטנההאניאיזרטריפיהזרמאניהילציהכתיצאההמדידה.כיייני

הטפקטררם.בצררתקטוסיניייסרכן

כדיעדסירים ,)ב(-ו )א(בכיררניםהמתקבליםהספקטרההזברכית,ציבררהכנסתלאחר

כדיערסררים )ד(-ר )ג(בכיריניםהטפקטרהגםלצרפס.ניתןילכרהטטטיטטית,הסגיאה

לצרף.ניתיארתםרגםהטטטיטטית,הסגיאה

Cלצירבמקבילשנערכרהמריררתבירההחסרהמתרארת 4.5בציור
r 

סנערכרהמדידרתלביי

 .) 4.1(צירר-Ti02בהמתקבלתלזרדרמההאנאיזרטררפיהצררתלר.בפארנך

בתקיפה:מתאפסתרהיא , 2.4TO • 1%היאאפטבתקיפההאנאיזרטררפיה

(= 1.02TO.03 keV) 4.0:1:0.1 mRad k 
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V02 -לצירבמקבילהגפלטותהגםאאקרגיספקטרןםגיןההפשרcr לגין

האנאיזןטרןפיהאתמתאר )א(קוהחרר.בטמפרטירת , crל-כמאןנוהספקטרים

החיפשי.החלקיקכסיריכ- )כ(וקיהסשיר,החלקיקבקיריבהמחישכת

המרירןתמיציעעל-יריחישבהכאניהילציההwמתתפיםהאלקטריניםתקיפתהתפלגןת

20 

8 (mRad) 

כיותרהשכיחההתקיפה . 4.6כציירימתיארת ,)] 4.1 [(ניםחההשיניםהכגישייםככייינים

 . O.1 Rad ~ k!7.4היא



- 53 -NRCN-475 

~'זס
.:i< 

~ 

.:i< 

Z 

e (mRad) 

הרציףהקרהחרר.בטמפרטררח , N(k (האלקטררנים,תקיפתהתפלגרת- V02 4.6צירר

החרפשי.החלקיקבקיררבמחרשב

בטמפרטדרהכתלדתמדלדית 4.2.2

לכיררניםבמקבילהנפלטרתהגאמא,קרנישלהםפקטררםצררתשינרישלוסידרתנערכר

נערכרהמדידרת . 25t800Cבתחרםבטמפרטררה,כתלרת , 4.2.1בסעיףשהרזכררהגבישיים

 . 2.9בסעיףהמתרארכדיראר

השרראה;ערררש>הלכיהוסידה.כיררןעםכהרבהשמתנהבדיראדקרמפטרןלפיזררהטיכרי

כירררבכלהטמפרטררה,עםבספקטרהכשינרייםלהסתכלרישהשרנים,המדידהכיירניביר

חגבישייסהכיירניסבירבספקטרהמהשינרייסגררלבסדרקטניסאלהסינרייסבנפדר.

טעיף(ראההטמפרטררהעםהעקרמהפרמטרשלבשיבדייםלהתכדנךרצרידלפיכךהשדבים,

• (3.1.3 
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הכיווניםסלוסתעבירהטמפרטווה,עם Fבפרמטרהסינוללםאתמאתר 4.7ציור

Iבכיוונלםסנמדדוהמדידיתסנמרדר.הקריטטלרגרפיים c כויתוךנעוכון-1+ו

ניטמים.וקירורבחימיםוכןבקירירנעוכי 1+2בכייריסהמדידיתבעירבלבד,חימומ

מהסגיאהבמקצתגרילהיההטמפרטירה,באיתההתוצאותפיזוואךבהיסטרזיס,הבחנולא

ימתחתיה.המעברטמפרטירתמעלאלימדידותסלהממוצעיםמובאים 4.8בציירהטטטיטטית.

צלטייס.מעלותעסריתכמהסלתחוםעלומתפרטיםהדרגתיימ,הינם Fכפרמטרהסינויים

יוניםהכיבסניהסלניללםמאר.קטיהטמפרטורה,עם , crלצלרכמקבלל Fנפרמטרהסיניל

הפוך.סימיונעלליותר,גרוללם crל-המאונכים

דיפלרהרתבתנמררההפזית,מטרנספורמצללתנרבעים Fבפרמטרהסלביליםאםלברוקכדי

80בממפרטירה Ti02בבגיס
0

C לצירכמקבילc • לעקימהביתססינייבכלהיבחןלא

אחדעלבטממרטירה,תכלותסל·ההתנגדותנריקהביצעהלכך qניסהחדר.בטמפרטררת

דיפלר.באפקטהניטוייםתתילת

למניסנמרדהלעקרמהלתלרטיןררמההיתהסהתקבלההעקימההמריררת.כלבתרםהגביסימ,

8 

ט- 6
ס

Lt> 
N 

4 
..... ... 
....... 
~ 

טס 2
Lt> 
N 

Li:." 
0 

j::" 
-2 Li:." ...... 

I"נ 
>כ

-4 .... 

80 60 40 20 -6 

c b 

~ 
80 40 60 20 

) OC ( ז• emperature ז

הכייינלמבסליסתבטמפרטררה,כתלית , Fבפרמטרהיחטללםהסיבויים- V02 4.7צלור

לם,הגבישי
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ow{kJ 1+1- 1+1ןhigh(kJ 
) OW(O 1+1ן • 

-0.5% 

0.5% -

 r-~~ .r. ~~~~~~~ L-~ --~~ ----~ Oד

f· .... :r· 
-0.5% 

ow{kJ ןI+lhigh{k) - I+I 
 I+Iן ow )ס(

0.5% 
•• • 

• 

20 

e (mRad) 

המנןדדתלפזן; ) high (המתכתיתהפזהבייהתקיפהבהתפלגןתתהפשר- V02 4.8ציןר

) low ( הגבושיום.הכיןןניםבשלןשת
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החיפשיהחלקיקקיריב 4.3

לפיבעיקרתיעשה , 4.2 , 4.1בסעיפיםסהיבאיהניסיייית,התיצאיתסלהאינטרפרציה

קביעה,הפיזיטרייסלהגלפינקצייתכיהמגיחהחיפסי,החלקיקקירובקירובים:סני

נגיששללמקרהיפיתיחי , 1.8.1בסעיףשתיארהקסור,החלקיקוקיריב ,רבתIi!,',ח {Iשיפי

 . 4.4בסעיףייגאיחיר

החיצינייםהאלקטריניםעםנעסיתבתחמיציתהאניהילציהריב , 1.8בסעיףסצייייכפי

מתרחסתהאנלהללצלהכלכלנניח • 2pי- 2sהקליפותאלקטריניעםכלומרהחמצו,של

 .~+) rj = constעל-לדל:עביםרניתנתהפוזיטריישלהגלופונקצייחאלה,אלקטרוניםעם

הגאמא,קרלנותסלהאנרגיהבהתפלגותבאבאיזוטרופלהבעיקרמתענייניםסאנומכיוו

החמצר,סל 2pאלקטרוניעםהאניהילציהחסובההנגיס,סלהסרכלםבכיווניםהנפלטות

הספירית.הסימטריהבעלל 2sאלקטרוניעםרלא

אגיסליר:על-ידללקרבניתך 2pאלקטרוניסלהבלפונקציותאת

[4.2] ) 2 21 -2.5 -0.75 IT r o z-exp(-r 2ro כ 2ח;( Pz 

כנוטחההגלפונצקיותהצבתעל-ידיביתנתהתקיפהלהתפלגית Pzצמכבאלקטריןתרימת

מתקבל: .] 1.8 [

IJp (r)exp(ik.r)d3;12 = r Sk2exp(_k2r 2) [4.3] z 0 z 0 

Pבמצבאלקטריניםעכירמתקבליםדימיםבלטילים
X 

 • Pyו-

מתכת-חמצי.השקרכבייייהיא zצירכהקרטזיתציריםמערתננבחר

התפלגוחבהתמאה. ' Px ,Py 'Pzהמצביםסלהאיכלוסמיספרל N{px) ,N(Py) ,N{pz (יהלז

על-ידי:ניתנת M-Oלקשרכמקכילהנפלטלםפיטיניםשלהתקיפה

 III(k) .. fdkXdkyeXP(-k2r ~( ')א) k ~ Px)k(N{Py + : +)א Pz)kנ~ [4.4]

כלסלמטרלהשמיקולינוכעכזה,זהתלוייםאינםבגכלשמתכת-חמצךשהשקרלםבהגחה

) N{px) = N(Py • :לכי
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[4.5] ]) PX א(+ 
2 

) pz) (kro (א[' )~ k) " eXP(-k2r ( וון

ציליבדריתטימטריהבעלתהיבהלקשר,במאזבךהבפלטיםהפוטזניםתקיפתהתפלגות

רימה:באיפןימתקבלתהקשר,לצירביחט

[4.6] • I+(k) "'exp(_k2r2).{~(p) + N(p ).[.!. + (kr
o

)2]} o z x 2 

היא:בהתפלגיתהאנאיזיטריפיה

[4.7] 111(k) - I+(k) '" eXP(-k2r~)r(kro)2 - }].[N(Pz) - N(px)] 

אינם Pyו- Pxש-מכיוןקוילבסיות.שלמידהבעלייניקשרהיבומתכת-חמצוהקשר

על-ידי:ניתנתהקיילבטייתמידת . N(px) = N(py ( = 1בקשר,שמתתפים

[4.8] * e _ ג
) 1 -N(pz) - N(px) = -2" (= e 

 ,]א) Pz ( ~ 1 [טהירייניקשרעביראפםערכההקשר,שלהקרילנטייחמידחג,אכשר

1 * e 2 [טהירהימיפילריבקשריאחד" = ) e .[N(pz החצמרביירהאפקטיביהמטערהיני

) I = *: -כשn 1.15 [בניטחהמיגדר [(. 

מערכתנבחר • M-Oהקשרבכיייניילאהגבישיים,בכיייניםמדידיחמבצעיםבניטיי

הגמאאקרנישלהתקיפההתפלגותהגבישיים.הציריםבכיייני a ,b ,cצירים

על-ידי:ניתנת cבכיייוהנפלטית

[4.9] ] dk dkbexp(-k2r2).[N(P )k2 + N(p )k2 
+ N(p )k2] a 0 x x y y z z IC(k) 

מתקבל:שמחניםחיליףרלאחר

[4.10] Ic(k) = 111(k)cos
2

6 + 1+(k)sin
2

6 

למערבתביחט ,) z(ציר M-Oחקשרכיייושלחפרלרייחהקיאזרדינטיתהינן ) 6 ,$(באשר

 . a ,b ,cהצירים
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דומה:בדרר

f. k)sin2ecos2י(
$ + 1+ (k) (cos2ecos

2
$ + sin2 ( וJI Ia(k) 

[4.11] 

Ib(k) = 1)) (k)sin2ecos
2

$ + I+(k) (cos2esin
2

<$ + cos2~) 

על-פכימלציעלבצעיסמנרחב,סוניטכיייניםבעלימתכת-חמצר,קסריםמטפריסכםאם

 .~ = M-O, 450קסרכלעבירקייט ,) 4.1(ציירייטילימבכהבעלבגביסהקסריט.

היא:ריטיל,מבבהבעליתבחתמיציתהצפרייההאנאיזיטריפיה • Ia(k) = Ib(k (לבר

Ic(k) - Ia(k) = [III(k) - I+(k)]'«f cos
2e - }» 

[4.12] 
ג- ) 3 2 1ן 2 2 2 2 1
) 2 -2 cos e - 2J>'exp(-k ro)(k r o ~ = 

המתכת-חמצר.קסריעל-פנימיצרעמטמר > <שאנר

לשחבניתרהתקיפה,בהתפלגיייתהאבאיזרטרופיהמדידתסעל-לדיביבע, ] 4.12 [חה Dמבר

בגביס.השקריםכיויניידרעיםאםתמכת-חצמר,הקסריםסלהקררלכטירתמידתאת

האלקטררניטסלהמיחלט,בערכההתקיפה.התפלגרתאתלקבלכיתןספיתחכיהנרטחרתבעזרת

סלהצבההחיפסי.החלקיקבקיריבריטילי.במבנהבגביסיםבאניהילציה.חלקהליקחים

ברתנת: ] 4.1 [בביסחה ] 4.10 [ ,] 4.11 [-ר ] 4.5 [ .] 4.6 [הניטחית

] 4.13 [ 2 ) )'(kro ~ N(Pz) + 2N(Px)]eXP(-k2r [ ~ ב~k 

יחידיםבגביסיםהקסייהחלקיקקיייב 4.4

ואניהילציית ) e +-מio aכממעין-אטיםנרצרבתחמרצותכימניחיסהקסירהחלקיקבקיררב

המידלהיבא 1.8.1בסעיףהחצaר.ל 2p 8י- 2sאלקטריני~םרקמתרחסתהפיזיטרינים

יהידים.גביסיםל 8למקהרעתהברחיבילאבקית. ) 4S}TSyganov et al .על-,דיספיתח

אלסקריניסללאביהילציהמהתריטהנתעלםבאנאיזיטריפיה,בעיקרמתענייניםסאנימכירר

2s • 
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המאפליטודהאתלחסבייס • mהקיינטיהמטפרעללמצעאי-אפסריחידיםבגביסים

מטפראתנטמן .מ. m.1קוינטייםמטפריםבעלמאלקטריןכתוצאהפוטוניםליצירת

הכשעהלחיסובחיסוב.הדומהלאחר • N(m (על-ידי mבמצב 2pאלקטרוכיסלהאיבלוס

 : M-Oבודדקסרעבורהאכאיזוטררפיהמתקבלת ,) 73(טימוך 4.3בטעיף

III(k) - I+(k) = (N(O) - ~N(+I) + N(-I)]}'{k2
J 1(k) - J 2(k)} [4.14] 

אכשר:

) 1 1 ) CSC2 - k2)2 1 (5C2 _ k2 ח[
,..,,.----,~--; -+ -----= ) J (k 

3 (C2 + k2)6 15 (C2 + k2)S 7 (C2 + k2)7 1 

) 1 1 ) 1 (5C2 - k
2 

1 (5C
2 

- k
2
)ח 2(

4 ) 12 (C2 + k2)6 - T5 (C2 + k2)5 + 40 (C2 + k2 ד= ) J 2(k 

החמצן.יוןסלהאפקטיביהמטעןהוא ~כשאר • C = f ~ + 1.93כאן

כיווו.יעל-פכימיצועעל-ידיניתנתהגביש,ציריבכיווןבהתפלגןתהאכאיזןטרןפיה

לנרטחההמקבילהגרטחהמתקכלתררטילי,מבנהבעלותתחמוצרתעבור . M-Oהקשרים

:[4.12] 

ג ) 3 2 1 [ ] 2 [ [4.15] ) 2 cos e - 2 >. k J 1(k) - J 2(k ~ Ic(k) - Ia(k) = -

על-ידי:הקררלנטירתמידתמוגדרת ] 4.8 [לנרסחהכשבאכלרגיה

- N(+I) + N(-I ~ N(O) ([ = 2- 1ג [4.16]

דומה.היא .] 4.15 (-ו ] 4.12 [הקירובים.בשנילאגאיזרטריפיההביטרייםסל kב-התלרת

האלקטררכיםתקיפת'התפלגותהאניהילציהספקטררם 4.5

הואהםפקטררם . ) 4.4ורצי(ראהדרמה-V02רב-Ti02בדופלרהרחבתםפו\Iכי~tנסלצורתו

על-ידיסהתקבלרלעקרמותדרמהוהואבמתכרת.תקיפהתפלגרת nהמאפייכותסבירותחלק.ללא

• 4S)Tsyganov et aZ ( • חררחבחזרריתית.חקורלציחבטבניקתתתמרצות.~לאבקרתעבור

עברר mRad 12.2%0.3ו- • Ti02כעור mRad 12:0.4חואשקיבלנרהעקרמחשלהגרבהצי hב

V02 . על-ידיהמתקבלהמחיםבאמצענופליםאלהערכים• ov et aZ 10115מ mRad •• Tsyga . 
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פרופורציוני , P ~הגובה,בחציהררחבהקסורהחלקיקבקירןב , 1.8.1בסעיףשצוייןכפ"

הבתןביםמתיךלקבלביתןהפריפןצריהקביעאתהחמצר.ייןשעל nהאפקטיבילמטעו

התלןת:מתקבלת . SrOב-החמצןשלהאפקטיביהמטעןעלהניטייים

n = O.18p~ - 1.29 [4.17] 

* e 0.45 ! 0.05נרתנת:הניטרייםתוצאיתהצבת = e-עבררTiOz -וVOz • 

אתרות.בשיטןתהמתקכליםלערכיםאלהערכים

יישיר 4.6בטעיף

בתהלי,המשתתפיםהאלקטרןניםשלהמיחלטךתהתקיפןתמתרארות-4.6י 4.3כניירים

עקימרתגםבהתאמה. '-V02ןב-Ti02בריפלרהרחבתממריריתשחישברכפיהאניהילציה,

 • ) 4S)Tsyganov et at .על-יריהמתקבכיתמהעקימיתילחלקלזי,זררימיתאלו

הו:בייתרהשכיחיתהתקיפןת

Ti0
2 

V0
2 

{ 

7.3:!:O.4 mRad 

7.4!O.1 mRad 
p = m 

היחםים:מתקבליםילכן

Ti0
2 

V02 
{ 

1.64!0.15 

1.65:!:0.06 

P~ = 
Pm 

עבורקבועהיני Pm ~ p/שהיחטניבעהשקירהחלקיקממירל , 1.8.1בטעיףשהוטברכפי

שלאבקרת 14עבור ,-1.85ל 1.54בי,בעזהיחטביהתקבל 45בטימוךתחמוצות.

 . 1.66 ! 0.02היחטתחמוצרת,שלאבקות 5עבורהתקבל, S2בטימירתחמיצות.

במבנהאיהתחמוצתבהרבבתלויבכתיהיאזהיחםכיהטעבהאתמחזקותשלנוהמרזרית

שלה.הגנישי

המחישבתהתיאורטית,האלקטרוביםתקלפתהתפלגיתאתהרציףהקימתאר-4.6ו 4.3בציירים

לתוצאות ] 4.13 [נוםחההאתמתעל-יריהתקבלרהגרפיםהחופשי.החלקיקמודלמתיך

הם: roעבירשהתקבלןהערכי'םהניםויים.

Ti02 0.76!0.04 R mRad 0.195:1:0.01 { 
] 4.18 [ r 

V02 0.74:!:0.03 R mRad 0.190:1:0.01 0 
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בתקיפןתהביטןייןתלמדידיתהתיאןרטיהמודלביןטבירההתאמהישנההגבישיםבשני

מפתיעה,אינהזועיבדהגדןלית.הןהאיזוריםבשארהטטיות . mRad 6.0+8.5הביניים,

בגבישיםדופלרהרחבתשלהאנאיזיטרןפיהאתלהטבירבמטרהפותחהתיאורטיוהמידלהיית

היותבמודלהוזנחו-25ו 15אלקטרוניהמלא.הטפקטרוםאתלהטבירבדיולאיחידים,

לאניהילציהתדימתםממיקמת,שלהםהגלשפונקצייתמכלוךאלזוטרופלה.הלאותקיפתם

התיאורטיהגרףביןההפשראתמטבירהוהיאהגביהות,התקיפיתבאיזורבעיקרה Jהי

עחאניהילצירתהינוהנמוכותבתקיפותאי-ההתאמהמקורזה.בתחוםהניטייייתלתיצאית

בצפיפותהשיאכימתקבלד) u1ar c1u5ter ~ 4)mo1eבשיטתחישרביםלפי . 3dאלקטררני

 . mRad 6.5הואהחמצןשל 2pאלקטררניעבררהתקיפה

rשלהערכיםאת o הרדייטמתורהמתקבלהעררעםלהשוותיש ,)] 4.18 [(ראהשהתקבלי

0שלהירני
2

היגה 2pאלקטרינישלהגלפובקצייתכ'הבחנרהחופשיהחלקיקבקיררב .-

מהצורה:

x,y,z. t 
2 2 

t'exp(-r /2r
o

) ;'t(r) 

הפוגקצייתברמהראשיתהמרחקעל-ידיגתון ) R 1.3 (הירניהרדירטכינניחאם
2 / pt(rJ / לנופליתl0%-ביבקבל~מכטימלי,מערכןr o = 0.86 R . בהתחשבטובהההתאמה

מכרעתשהינהזוכחזוקברעזו,הפוזיטרוןשלהגלשפינקצייתבהבחהובעיקר'דל, Iהמבהכחרת

rלהערכת o , 

האבאיזרטררפיה 4.6

 , Crלצירבמקבילהכפלטתמקריבההמתקבלהטפקטררםביוההפרשניתן-4.5ר 4.2בציררים

בהתאמה. '-V02ר Ti02שליחידיםבגבישים ' Crל-בניצבהבפלטהטפקטררםרביר

נמרכ"בתקיפהימתאפטת )-V02ב 2.4%לעימת , 3.1% (ירתרגדילה-Ti02בהאכאיזיטריפיה

בגביששהתקבלילאלהדימרתהאנאיזיטריפזהעקימות .) mRad 4לעימת , mRad 3.4 (ירתר

V203 4.9(ציירהזיילתיתהקירלציהבשיטת (. 

המחושב!וזואנאיזוטררפיהאתמתארים ,-4.5ו 4.2בציררים )ב(-ו )א(זורציפיםהקר~ים

על-ידיהתקבלואלרעקימותבהתאמה.הקשור,החלקיקומררלהחרפשיהחלקיקמורללפי
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התאמהמתקבלתהמודליטבשניהניםןיים.לתיצאות ] 4.16Jי- ] 4.12Jהגןסחןתהתאמת

בקירוביטבהתחשב ' V02עביריהן Ti02עבירהןהניסייית,לאנאיזיטריפיהמארטובה

בתחיטהאנאיזיטריפיה.אותהאתמנבאיטהמירליטשניהנמיכיתבתקיפיתשגעשו.

חלקיקכעלהפיזיטריןעלמסתכליםביהמירלהתאמת ,) mRad 5כמעלהגביהיתהתקיפית

ילתר.קצתטובהקשיר,

 ] 4.12Jבגיסחית ,-V02י Ti02שלהויטיליתבפזההאטימייםהמקימיתעלהנתיביםהצבת

אלה:בגבישיםהקוולגטיותמידתאתניתנת ,] 4.16 [-ו

Ti02 

V02 
{ 

O.94z0.08 

O.70z0.05 
ג

על-ירי:כיתןהחמצוייןעלהאפקטיביהמטען

 e *ג
2" -= e 

 :ילכן

Ti02 

V02 

:* = { O.53:!:0.04 

0.65:!:O.02 

שהנוטתותכייןהריטיליז.,הפזהשלהאטומייםבמקומותלהשהמשיש V02עבירהערה:

4.12J [ -4.16יJ [ המיגוקליגית.מהסימטריההגביההסימטויהבעלמבנהמגיחות

מוכוקליני-ורטילי.הפזהמעבועטמשתנהשאינהכמעטהאגאיזיטוופיהכיכיבע 4.7מסעיף

 ) Samara et at(75 •על-ידינעשתה-Ti02בהחמצוייןעלהאפקטיבילמטעןהעוכה

-Ti02בכייטריגיםפיזירבמדידות . 0.62הערךוהתקבל , Ramanאפקטמרירתבאמצעית

-הקליפותמירלולפי , 0.55שלאפקטיבימטעוהקשיחהיוןמירללפיהתקבל ) 76(טיסוך

שהתקבלהאפקטיביהמטען .-V02בהאפקטיבילמטעןהערכותבספוותמצאכולא . 0.63

 4.5בסעיף .אלולהען"כותמתאיט-Ti02בדיפלובספקטרוםהאנאיזיטריפיהממרירית

 .-V02ו Ti02עביר 0.45שלאפקטיבי,מטעו ) 4S) Tsygenov et aZ •שלמהמידלהתקבל,

במקצח.נמיךזהערךכינראה
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לקכלניחךהניטריירח,לחרצארח ] 4.12 [נרטחתהחאמחמחרך

Ti02 O.07 R ~ O.74 

{ V02 O.69tO.04 R 

rהמקדםאתגמ
o 

: 

ro 

 .] 4.18 [-כ roלערכיטכירהכהחאמה

בטמפרטורהתכלרת-V02כדרפלרהרחבת 4.7

הינסהטמפרטררה,עמדרפלרהרחכתבםפקטררםהשינריים 4.2.2בטעיףסצוייוכפי

דרפלר,כת riתדכעקרמחהשינרייםסלכדיקהלאפסרכדירהדרגתיים.מאדקטנים

הסינריים .) q 3.1.3(םעיבעקרמהקטניםלשינוייםהרגיס , Fעקרמהפרמטרהרגדר

 . 4.7כציורניתניםהטמפרטררה,עם Fכ-היחםיים

בפזההאנרגיהבפערהדרגתלתלדלדהחלההמעברלטמפרטררתה,;תקרברתעם , 77םימוךלפי

~זהכמעברהאנרגיהכפטיחפיפהניצרחיאזמאפם,הסרנהלערךעדלמחצה,המיליכה

ובלבאי-הרציפית,להבחיךביכרלתנראיךהנמיכההרזרלרציהסכגלליתכךראשיך.מםדר

השגיאה).בתחוםונמצאיםקטנים,המעכדטמפרטורתמעל(הסינרייםרציףנאוההתהליך

משלוסהכתוצאהמוליך-מבודד,כמעברדיפלר,כעקומותלשינוייםלצפרתניתךכללית

ם:גירמי

ממיםרךכתראצההפוזיטררניםרסלהחיצרנייםהאלקטרוניםשלהגלבפונקציותסינריים )א(

המתכתית;כפדה

כקוולנטיות;סינוי )כ(

רמתזרזתהגכיסכמבנהמסיכרייםכתרצאההאלקטרוניםסלהתקיפהכהתפלגותסינוי )ג(

האטומים.

הכיווניםסלוסתעל-פכיהממרצעתלה yהאבלהללעקומתעלמשפיעיםהראסוכיםהגורמימסבי

 . 1 ) 0 (עלוכפרטמיליך-מכודד,ב~עכר .!) Ic(k) + 1+1(k) + I+2(k ~ ~ k)) ({הגבישיים,

האנאיזוטרופיה.עלמשפיעהסליסיהגירם
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למחצההמיליכהמהפזהבמעבראפט,בתקיפהההתםלגרייתסלבערדהלחטליםהסלניללם

נם:הל;מר'ללכה

0.6:1:0.1% BI+1(0) 

51+2 (0) = -0.4tO.15% 

51
C

(0) = -0.18:1:0.12% 

היא:הםזהמעברעםרללםהסיג·טכרם

BIc(O) + 51+1(0) + 51+2(0) = 0.02:1:0.22% 

זגיחה.היאהפזהמעברעםבעקומותלשיגייהראשוגיםהגורמיםשגיתררמתכלרמר

להערידניתןהפזהמעברעםהגכישבמכגההשינוילםשלררפיה uלאנאיזוהתרומהאת

קרולנטיותכיבהגחהראשרן,בקלרו~ .) 4.3(םעיףהחופסיהחלקיקמורלבאמצעית

הוא:האפסבתקלםתהשיגייכלמתקבלהפזה,במעברמסתנהלאהקשרים

» o5«cos2e )21נ N(p ) - N(p ~ 51 (0) = x z C 

מרלררתעל-יריגיתןבמבםלההראסוןהגורםהכלווגים.לשארדרמלםובלטוללם

במקימותהשיגוייםמתיךלחישיבגיתןהסגיהגורםהחדר.בטמפרטותרהאגאיזוטרופיה

מתקב;: . ) 6הפזה(ךבמעברהאטרמיים

-0.28% 51 (0) ar 
51b (0) = -0.26% 

r 
0.54% 51 (0) cr 

אפם,הראהשיגרייםרטכוםהניסריירת,לתרצארתמאתיםהמחרשניםהשינוייםשלהגרדלסדר

שניסיייתבעיד crלצירבמקבילהראבירתרהגדרלהשינויאךבגיטרי.שמתקבלכפי

המרנרקליגיתבפזה v-Oלקשריםשרניםמשקלרתהכנםתלי.בניצבהיאהגדילהשיגוי

העדכיםשללרתרטובה;התמאהמביאהלא ,) 16%כדלעדמסתנים v-oהמרחקים(בה

איבההאלקטרונלםסלהגלבפונקצייתשהתזוזהבראההניסייים.לתוצאןתושנים nר~

בהתאםחינהזותיצאחלהם.מארנכתאלאהאטרמים,במיקרםהשינרייםאחריערקבת

 • ) somrners et aZ(78 .שללחיסרבים
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ובירחhמכתיתכפזהרם.דלדותכלמכוםכיןקיהפ ..• 1כהתפלגותחחפרסאתמראח 4.8ציור

.ח.ינויבעודחבגי.יים.חכיווניםכ.לו.תלמחצח,חמוליכחבפזחחמרירותכלסכום

לוהמאונכיםבכיווניםה.ינרייםמאר,קטר crל-מבקבילהפזהמבערעםבםפקטרום

 . O.3 mRad ~ 4.3ו- 8Rad ~ 3.4 0.4בתקיפות:האפסאתוחוציםחפוכים,סימניםבעליהינם

בקירוב .) q 4.3כסעיהחום.יהחלקיקכמורלבתששמאלהעקומותולחסבירלבסותכדי

מתקבל:חתקיפח,חלוקתנורמליזצייתעלסמירחתוךראסור,בסרר

6I
C

(k) « r o{[6N(p+1) + 6N(p ) - 26N(p )].[! _ (kr )2] +2 C 2 0 

[4.19] 
6r 

o 2 4] 2 2 + - [1 + (kroJ - 2(kro) }exp( -k r o) ro 

מעכיעםחשיבוייםח.ני.באיברמוזנחים N(pc (-ו P+1)N(P+2) ,N (בייבסחחבדלים

 .] 4.19 [סלציקליתפרמוטציהעל-יריניתביםהאחריםבכיווביםהםזה

לתרומהגויםהרסאורהאיכר . I(k (-בלסינויהתוימיםאיבייםסבייסבם ] 4.19 [בבוסחה

חסביסחאיברבעודלביסויים,כחתאם ' Crלצירחמאובכיםהכיווביםבסביהםיךבםימר

לם'לאבאיזוטרופיהלביטו'דומההאיבריםשביצורתאלה.ככיווביםזההלתדומהגורם

האיכילםימתאפםתחאבאיזוטרוםיחבהחתקיפחאך ,)] 4.12 [(ברםחההחופסיהחלקיקמודל

חלהחחאתפםותחשביהאיברסלפ'כעודלביסוי,בהתאם , k = ----.; 1 = 4 mRadהיא:הראסוו
2r 

העיקריתסהתרומחכרעלמצביעיתאלינקידיתסתי . o = 5.6 mRad ~ k =o2בתקיפה
מסיבוייםכתוצאההיאהפזהבמבעיפוזיטרוביםסלהאביהילציחםפקטרוםלסיבויי

בקוולנט'ות.מס'בוי'םולאהחמצר,יווסל Pמצביסלהיחסיבאיכלוס

אחרותמדירותעםהסרואח 4.8

-V203במדידית 4.8.1

V203 , מברV02 ' למחצח.מרליתכלפזהמוליכהמפזחראסורמםררטרנספורמצ'העובר

שלנמנבחיח'דחלתאמולקולותשתיעםטריגובל'ת,היאהסיממריהתמוליכתכפזת

יהידח.לתאמולקולותסתיעםמובוקליביתהינההס'מטריה K 150ל-מתחתנרים.קורר

מוליך-חמעברחננתלאטרט, dאלקטרונישנישיסנםמכיוראבטיפיומגנטי.חיארחגביש

 .) 79(םימרך V02שלבמקרתמאשרייתימסרבכתלמחצהמרל.ך
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Greenberger עלפוזיטרונים,שלאניהילציהשלבטכניקהזמירות,מטפרביצע ) 80כ

Vגבישי
2

0
3 

במקבילהתקיפההתפלגויותאתהזוויתיתהקורלציהכשיטתמררהוא .

גרףקיבלהרא 4.4בציררכמרהמתבתית.בפזה ) zכ 3ומררגה ) y ( 2מררגהלצירים

במתכרת.תקיפההתפלגותהמאפיינותשבירותבלללאחלק

במקבילהתפלגרתררבין ) y (לצירבמקבילהתקיפההתפלגותביןההפשרניתו 4.9בצירר

 4.2(ציירים Vס-2וב Tiס-2בשהתקבלולעקומותרומההעקומההחרר.בטמפרטורת ,) z (-ל

בתקיפהמתאפטתרהיא , 1.65 ! 0.3%הינה k =ב-סהאנאיזרטררפיהבהתאמה). ,-4.5ו

.k = 4.3rO.3 mRad 

... 
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o 

 ,) yו 2מררגהלצירבמקבילהנפלטרתהגאםאקרניטכקטררםביןההפרש- V203 4.9צייר

עמרר , 80(מטימררהחררבטמפרטרnר ,) zכ 3מררגהלצירבמקביללטפקטררם

החרפשי.חחלקיקבקיררבהנרכחית,בעבררהחרשברהםלארתהנקרררת .) 115

החלקיקבקיררבהמחושבת ,] 4.12 [ביטחהשלמהתםאהלו Jהתק 4.9נציורהמלארתהנקידית

ב\ , mRad 10מעללתחרםפרטמארטרבההחאתםההניטריירת.לנקרדיתהחרפשי,

הכיררניםשניביןברקעהבדליסבגלל(כנארהמתאפסתלאהניטרייתהאבאיזרטררפיה
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0.16S!0.04 R ~ rמתקבלמההמאתההגביסיים). o , בסהתקבלרלערכיםהקררבTi02-' 

 •-V02רב

למחצהלמרליכההמתכתיתהמזהבייהתקיהפהתפלגדירתהמרסאתמארה 4.10צלרר

לאחרהתקבלההמרסהמזרת,טרנספורמצייתבזמיבגבלשיםסחלרסדקיםבגלל , V2ס-3ב

מעברעםהסינריריר. nדאהגביסיםסלימדם nקלרור-סחזררלמניהבתרבלםסיציע

הגביסיים,הכיררניםבסניהסימראותובעלהיאאמסנערןהתקיפהבהתמלגרתהמזה

לעקרמתררמההעקרמרתצררת '-V02בסהתקבלשהלנןיבגרדלמררמילים,מסמררגרדלי

 • 4.3tO.S mRad ~ kהתקימהאנותדהתאפםרתעם ,) 4.9(צלירהאנאלזיטרימלה

ארתהבעלתהינה .) Greernerger(80סלמהמדידיתהמתקבלת , I(k) + kdl ~~(העקרמה

 ltO.0- • 03%סגידלר: roב-שסינריסמנהמתקבל • 4.10בצלירהעקימיתכסיהצןרה

הפזה.במעברהסינרליםאתלהטביריכרל

2-fold (y) ax;s 

••• 

oro 
r o 

0.5 

0.0 ;;;: 
•• 

ם ~ ..

• -0.5 :1:::-
....... 
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 .... ...-.צ
.צ-- 0.5
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; :1: 

••• •• i •• -0.5 

 ) 1 (המבודדתלפזח ) M (המתכתיתהמזהבייהתקיפהבהתמלגרתההפשר- V203 4.10צליר

 . ) 124עמרד , 80(מסלסררגכלשללםבייינים ' Iבסג

·f • 

3-fold (z) axis 

20 

e (mRad) 
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האלקטריניםבתקיפרתהשינוייםאם , V203מנתרגילמסקנהלהגיעאי-אפטר-V20לבניגרד

משיניייםאר , V-oהקטרבקרילנםייתמשיניייםכתוצאהנגרמיםהפזהבמעבר

לגרוםהעלרליםטפה,באפקטיהיאשהטיבהיתכו . dאלקטררניבמסעיאנאיזיטררפיים

רופלראפקםבשיסתבמרירית .) q 1.6סעי(ראההאניהילציהכספקטריםלטינייים

פאהאותהררךחירריםכשהפיזיטריגיםנמרדיםהטיניםט;וגרפיים Dהקריהכיורנים

זוריתית,בקררלציהבמדיררתמתקזזים.השפהאפקטיהאנאיזוטרופיהשבמרירתכךגביטית,

דבראחר),גבישכלל(בררךאחרתפאהררךחורריםהפרזיטרוניםכייויבכלזאת,לעומת

אי-ירארת.אלמכטלהכניטהיכרל

 Vס-2במדידות 4.8.2

הפזהבמעברפרזיטררגיםשלכאניהילציההטינוייםלבריקתמרידרתבוצערלאחררנה

דופלר,הרחבתשלבטכניקהגש.עוהדמירות .) 81(טימרך-V203רב-V02במרליך-מבודד

Vעבררהחרריטמפרטירתכיזלחגקךררת 1םמפו:טמפרטרררת:בטתידחרטות,אבקיתעל
2
0

3 
; 

 , 5העקימהבפרמטרטינריהרארשהתקבלוהתוצאות . vo2עבור 820Cר-החדרטמפרטורת

Vעבור O ~ -1.2 • 3%שגודלרלמבודדת,מהפזה-המתכתיתהמעכרעמ
2

0
3 

עברר 1.4 ~-0.3%י ,

vo2 . טלהמתבתיתלפזהכימטיקים,המחבריםV203 שבפזהמזרגמרכהקירלנטירתיש

ההולכהאלקטררגימטפר V02עברר .) al ~ semi-me (למחצהלמתכתרומההיארכיהמבירדת

למתכת.ררמהוהיאהמרליהנ,בפזהירתרגררל

בטררגררליםאלר,בדמיררתשהתקבלרהפזרת,במעברהאגיהילציהבספקטרוםהטיגריים

רבעבררה ) Greenberger(80אצליחיריםגביטיםעלבמדידותשהתקכלומהתרצאותגרדל

אגיהילצייתמתהליכיכגראה,גרבע,הרבההבדל .)-4.10ו 4.8(ציוריםהנוכחית

מרבגיםאינםשערייךבכלל),(ובאבקרתהמעכרמתכותטלהתחמרצרתבאבקרתהפרזיטררנים

שלבאבקההפזהמעברעםהשינריאתזוייתיתבקורלציהמדד ) Greenberger(80צרכם.כל

V203 , לדעתולו.הפרויבטימייחיר,בגבישמהתרצארת 20פיהגדילאפקטיקיבל

בשיטתאבקרתעלהגעשרתהמריררתמאינטרפרטצייתחלקעלצלאלותוצארתמטיכרת

פוזיטרונים.שלהאניהילציה

תמחרצרחבחמש ) S2,82לאחרןגה(גערכןפרזיטררגיםשלהאניחילציהבשיטהנוטפותמרירית

המדידרתהשקיר.החלקיקמידלאהלבדרקבסטרה '-V02ו Ti02ביללהמעבר,מתכיתשל
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 Pm ~ p/היחטכימהיוהתקבלזוויתית.קורלציהשלבטכניקהרחוטותאכקרתעלגשער

האניהילציה.טפקטררםשלהגרבהבחציהררחכ .) q 1.8.1(טעיטרבבדייקנשמר

הנוכחיח);כעברדה 12.2fO.3 mRad(לערמת mRad 12.78הרא ' V02אכקתעכררשהתקכל

 .) 12.0fO.3 mRad(לעומת mRad 10.95החקכל Ti02ועבור

אתלחפשישיחירים.כגכישיםומריררתכאכקרתמרירותביילהבדליםכנרטףכינראה

הנרכחית.לעכודה S2טימירכיי ,-Ti02כהמריררתכתרצארתהגררללהפרשהטיכה

גריל,כהתחברתבמירררחנערכיתחמרצרתעלהמדידית . 52כטימררהמרידיתבדייק

הרחבתבמדידרתערוצים-40כ(לעומתתחברת-7מפחרתעלהתפרטהגוכהכחצישהריחב

רקאפסמספרכתחנהנאספו ,) V02עללזמידה(פרטהמדידותככללכר, qנרסדופלר).

אלה.גררמיםשני .הנרכחית)כעכרדהמנירת l05מ_למעלה(לערמתטפירות 104

לגררםלכיללםהטטנדרטית,הזיריתיתהקורלציה ~הנמררהטפיריתמקצבהניבעים

זה.מסוגבמדידותרבהדעיפותדופלרהרחבתלטכניקת .,(במד"גדולהסטטיסטיתלשגיאה
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ראבררנירסעברומתזרריתיתקיצלריהדמידרת 5

כעופרתמרלרות 5.1

מביא 5.1.1

לטאים.הולהכאלסpרוניארכוהבחלווהיא ,) FCC (םםורכז-פnאקיבימבנהלעיפרת

למכרי.םלאתוארויברוליאייאיזורכימנבאהעמכט-חוספייטהאלקטרוניטמורל

 ) monster ("םמלצת"י.נההגי.יאביזררגרול,תורי.נרה.ניכרלליאיואביזור

םארה 5.1ציורלאסpרוניט.כיטי.ל.הצמוייםהרכיעלואביזוראלקטרוניםסל

אלה.איזוריטתמונת

א
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L 
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 )ב( )א(

כעופרת.כרללראיואלזרר )א( 5.1ציור

המכעט-חרפסללם.האלקטררבלםמררללפלבערפרת.פרמישמטח )כ(

פסרטמורלכיהראר ) 83עיפרת(על ade Haas-vת Alphenבסלטתשבעשוראשרנלםביטריים

לעופתרס~וצעפרמימסטחשהתקבלו.הניטרייותהתיצאיתכלאתכמעטלהטבירלכילזה

 . 5.1סכצלררלמסטחררמה

תוצאותאיסרי • ) 84 (רההמרלברלוקושלפוריותרגבוהיםמגנטללםלסררתהמדירותהרחבת

מיסירלרתגלפרנקציות 4בעזרתנעשתהחיסיבפרמי.שמטחסלמכיתלתלאיריאלפסרואלי

שלכפרנקציהנקבעוקבועתאברגיהבעללהמסטחלס . kוקטירלכל .) OPW (אורתיגובליות

 V111חפטלאורו-פוטנציאלשלפירליהמרכלבלשנל ; Ef-פרמיאנרגייתפרמטרים:אר~עה

טםיו-האינטארקציהאתםנומנוליגיתחמתארג.-טפיו-מטילחהצימודוקבוע ;-V200ו

המתקבללםלשטחיםחושוימסטחיסשמובחסטחיכעופרת).כברבחומר(החסובהמטילה

הפרמטרים.ארבעתנקבעוהמינלמלייםהריביעיטיבשיטת • dHvAמ-
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בעזרתםמתקבלפרמי.מסטחאתלחלוטיראמפייניםאלהפרמטריםארבעההמודל.במטגתר

מאלהמבקצתהקטניםמדמיט •הסליסימהאיזורו"למפלצת"הסכיברילואיןכאיזןרלחןרכי

גיסיייתהיכחההתקבלהלאכרכמוהמכעט-חופסיים,האלקטרוניםמודלעל-ידיהמנובאים

פרמיטשמחריק.זהסאיזירכהכחהביצעווהחיסוביםהרביעיבאיזורהאלקטרוכיםלכיטי

ציקלוטרוכי.רזוכגס(מבואחרותבסיטיתכיטיייםסלארוכהכסורהמאתיטכמצאזה

ועיר).אופטיותתכינותמגנטו-אקוטסי.אקפט

האתמתביהראוהתוצאות),סלמדוייק(וכיול ) 85בלחץ(כתלותכעופרת dHvAמדידות

לא-מקומיפוטנציאלנבחרלכרגבוהיט.בלחציםטובהאיכהמקומילפוטכציאלהתיצאית

טיבההאתמהמתקבלתייתר,רבגליםמטפרכלקחאכסראולם

הראיאולטרסוכיוחקוונטייתאוסצילציותמדידיח

לטאים.אלקטריכים-0.004כומכילריק.איכוהרביעיברילואיראיזירכי ) i(87אלחרךכן

יותר).טוכההאתמה(הנותר

 • ) 86 (מקימיכפוטנציאלגם

ניסייייתתוצאית 5.1.2

יחידיםגביסיםעלהחדרבטמפרטרתרגעסרעיפרתעלהזרויתיחהקררלציהבסיטחמדידרת

חיתרךבסיטתנחתךס"מ.-1כסקוטררגלילימבנהבעלהבגיסים.אחדבjוט"ג.סגרדלר

צילימיט"מ.-0.5כהיהגביסבלעוביגביסים.לסלרסה ) spark-cutting (ניצרצרת

סטחוכיעיררתיס.ללאאחידים.הינםהגביסיםכיהראי Laueנסיטת xקדני-דיפרקציית

בסרףסנעסוצילרמים . 1f2°כדיעד ) 100 ( .) 110 ( ,) 111 (לכירוניםניבצסלהסהפנים

סינוי.כלהרארלאהמדידרתכל

רבקמ"גבממ"גסהוקרכו 64Cuמקורותהייהפרזיטררכיםמjוורותהמן'ידותכררב

סנעסוהמדידותסלהסוואה .) 2.6סעיף(ראהטיליjוירי 3000דעסהגיעהלרדיואjוטיביות

לשגיאהמעכרשינוייםהראתהלא , 58coמjוורעםסנעסומדידותלמספראלה.מjוורותעם

הסטטיסטיח.

מרחקס"מ-280וסדקמיפתחמ"מ 2 (מילירדיאר 0.71היחההמערכחשלהאופטיתהרזולוציה

עגלתתביעתותחוםמילידריאר 0.5היההתחנותבירהמירווחכללבדרךדגם-גלאי).

המירייחהיקטרמהמדידיתבחלJוהאפס.תחנתשלצדמכלתעלית 30כללהמסתובבהגלאי

עייותיםלמניעכדי-1+20בטיבביהעופרתגבישימילירריאר.-0.25להתעלוחביר

 ) 2.8(סעיףבגבישהגאמאjורינתסללא-סימטריחמבליעהכתוצאהבספקטרום

הב"כגללוונים.חכימשלישתאחרבכל 60000עלעלההאפסבתחנתשנאספו

חמנ,ות

שלז.ך:



NRCN-475 - 72 -

להסיקקסהלפיכרבגיש.כלעבירסינהרקעהחקבלהעיפרח.בגביסיהאגמאקרינח

בספקטריט.מהאנאיזיטריפיהמטקנות

 .])א( S •-4ו )א( 5.3 .)א( 5.2 [האניהילציהטפקטריטבנגזרותנמצאתהמעניינתהאינפורמציה

תחנרחאנועלסקכזצהלכל • 3.2.2בסעיףבפירזטהמתרארחהליךלפיהתקבלוהנגזרית

הנגזרתחרסבהחמיםכהתרצאות.דררהערברשלישיתממעלההפיללניםמקדמינקבעי

-הנקידיתביי(המלרייחהמרכזייתהתחניתסתיבליהנמצאיתנקידיתבסלוסבהוהסגיאה

הפיסיקלי.האפססביכהנגזרחקיפלהמכרלאחרמילירדיאר). 1/6

דירן 5.1.3

בריריט,מכניטמראיתעיפרח,עלזיייחיחקורלציהבמדידיחהמתקבליחהספקטרהנגזרית

כנגזריתר~תקכליםיר~ינימההמקסימהבחמכית.פיזיטריניטסללאניהילציההאיפיינייט

המסחיבבהמינהסלהתניעהבכייירתנערכיככעליהאלקטרונלםמנטפרמסיניייםנובעיט

הרגמיט).לפניהנלצבלכיררך(המקביל

ואלסקרור u+o(rןגלפונקצייתכעלפרזיטרוךכיר , pתקיפהעטלאניהילציהההסתכריח

הכלתי-תליייק pהחלקירוכלפינתינה U 7 (r) exp (ik'r (גל:פינקצייתבעלכליר
-, kת,

 :] 1.10 [ניסחהעל-ידי

- 6(p(k.n)כ [5.1] k - G ~ const2 2 = כr(p 
occ G 

המצכיםכלעל-פגיהיבןהסכיםקרןנקר;סלהןא 6ההיפכי;הסריגוקטיריהם Gה-כאסר

על-ידי:מוגדר ~) k.n (-והמלאיטהאלקטרונים

 A*(x +0 -.K,n u ,מ( =-)U 7 (r ~ d rexp(b'rכ r) Uכ 7 1 +3 .*.... ... ... [5.2]

 , AC(k,n (פוריהרכיכיסלהמדוייקתבצורהתלייותאינרהתקיפהבהתפלגיתשהבירית

כהתפלגותהאקסםרםןםנקןדןתתאלתארדבי • kסלחלקהמספיקפינקציהסהלליבתנאי

קבועה.הפזריטרירסלגל ilן Iפןנקצולכיבניח • ) A84תכ dersoח and Goldמידללפיהתקיפה

אקוויוילנטיוחאלי(חנחוחמיסוריתגלפונקצילתעל-ידיהאלקטרויאתלתארניתיוכי

בקןרלציההנמדדוחההתלבדייותמספראלה.בתנאים .) Aמ = AG; 1 = 0 • 6 ~ 0בילהנהה

חאלקטרןניםלמספרפרןפןצריוניס. eחיאהגלאיםבייבסחזןויתאריר.סדקעםזיייתית

הגלאי.תבועתבכייוי PZ = mco6תקיפהרכיבבעלי
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 .) 110 (ככירריכערפתרהזרריתיתהקורלצלהספקטרוםנגזרת 5.2צירר

הניטןיית;הנגזרת )א(

 • ) dHvA(88תןצארתעלהמכןטטמררללפיהנגזרת )ב(
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 • ) 111 (בכירריבערפרתהזןריתיתהקןרלציהםפקטררםבגזרת 5.3צירר

ית;הגיטןיהגגזרת )א(

 • ) dHvA(88תיצאןתעלה~ביםטמידללפיהגגזרת )ב(
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בכלרריבערפרת .) 100 ( הזררלתלת הקררלצלה ספקטררםנגזרת  5.4צירר

הניטרללת;הנגזרת )א(

 • ) dHvA(88תרצארתעלהמברטסמררללפיהנגזרת )ב(
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ממאמרםלקכלניהומטויים,הקיפהלכיככעליכעופלת,האלקטלוניםמט~לשלהעלכה

משטחשלחתךשטחילחישובמחשכתכניתמפלטזהמאמר . ) Anderson and Rhyne (88של

 • 84טימורעל-פימחושבתהדוגמהעופלת.עבורדוגמהעםכללי,גביששלפלמי

קבועים, P .-ו Eעבור f(E,P.,k ( = 0הtיקיימים: kהגלוקטוריכלאהמחשבתהתכנית
ננ

הצבת .) 5.1.1(טעיף G4בטימורהמחושביםג ' Vl11 'V200הפרמטריםהלנם Pjכאשר

זוויתית,כקורלציההמדידהכיוונילשלושתכמקבילקבועיםרכיכיםבעליגלוקטורי

המאונךפרמיבמשטחהחתןשטחמתקבלהדטרמינבטהמפתרוו . 8x8שלדטרמיננטהנותנת

מטויים.תקיפהרכיבבעליהאלקטרוניםלמטפלפרופורציוניזהשטחהגל.וקטורשלללכיב

בעזרההמתקבלתהזוויתיתהקורלציהנגזרתאתמתאלים )ב(-5.4ו )ב( 5.3 ,)ב( S . 2ציולים

לנגזרותהזוויתית.בקורלציהשנמדדוהגבישייםהכיווניםבשלושתלעיל,שפולטהמודל

בולטים.מבנלםמטפר

הלזולוציהבגללכילזכורישהמודל,לתוצאותהביטוייותהתואצותאתשמוויםאנשר

תוצאותבנגזרתגאריםואינםבמלחים,לזהזההטמוכיםשיאיםהמדידה,מעלכתשלהטופית

מילירדיאן,-5.75וב-5בהשיאיםעבור ) 110 (בכיווןבילטתזועובדההניטויים.

המודל.לפילשיאהואאףמאתיםמילילדיאן,-2.5בנוטף,שיאמופרדים.ראינםשמכעט

 .) 5.2(ציודמילירדיאן 3.2Sב-השיאהניטויכגרףמופיעלאזאת,לעומת

 .) 5.3(צירל ) 111 (הכיווןבעורמתקכלתלמודלהניטוייותהתוצאותכיןמאדטובההתאמה

 , 5.2 ,-6.25בבתקיפה,ברוריםשיאיםשלושההביטוייותמהתוצאותמקבליםזהבכירון

מילירריאן.-4ו 5.3 ,-6.15בבתק'פה,שיאיםשלושהישנםהמודללפימילידריאן.-4.2ו

-5.7י-5בבתקיפה,המידללםיהשיאיםשביטובה.איבהההתאמה ) 100 (בכיוון

אינרדריאןמילי-2.5בהמצוםהוהשיאהניטרי,תרצאותבנגזרתמיםרדיםמילירדיאן,אינם

שכמורל.מיל,רריאו-3.1בהשיאכנראההואמילירריאר-3.2בהניסוייהשיאכלל.בארה

מצביעהוהיאהמודל,שללפשטותויחסיתטובה,למורלהניסוייותהתוצאותביןההתאמה

עםמצביםכעלבעוםרתההולבהאלקטרונימצביעללהסתכלאפשלראשויבקירובכיכרעל

·י jעל-זתתקבללתוצאותהתיאורטיהמורלכיןירתלטוגההתאמהמישולית.גלםרנקציית

הפרזיטרון.עכורריאליסטיתגלפונקצייתהכנסת
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באורניוםמדידות 5.2

מברא 5.2.1

תכונותיהם ,) 89האקטינידים(בחקרהאחררנותבשניםהמושקעיםהרכיםהמאמציםלמרות

גכוההכימיתריאקטיבייתשלאקטינידיםהיאלכךהסיכהצרכן.כלמובנךתאינןעריין

ללאטהירים,יחידיםגכישיםהשגתעלהמקשיםנמוכית,כטמפרטירותפזותומעברי

המםיככיםהמכניםכעלרתהרבותהפזיתהאלקטרוני,המבנהניטייים.לצורךעיוותים,

(פרטפטיםחישוכיכיצועעלרלטיוויטטיים,מקשיםבחישוביםלהשתמשישכייהעיכדה

 . )) PCC(90מכנהכעל Thל-

 , 6dד, 5האלקטריניםממצכינוכעכפרט,אירניוםישלככלל,אקטינידיםשלהפטיםמבנה

5f , בלנתנידים . ) 90המעכר(ממתכךתוהךמהלנתנידיםהןמסובךיותרהרכההינוולכך

למתכותהדומים , 5d , 65לפטיםמתחתהנמצאצר,אנרגיהכתחוםפטיוצרת 4fהקל,פה

(עדהקליםכאקטינידים . ) 91קכיצית(לשתילחלקניתךהאקטינידיםאתהמעבר.

מפטחלקיהינםרחכ,דיפטיוצריםחיפפים,טמוכיםבאטומים 5fה-מטלוליפלוטוניום)

הדימהרחכ, d-5פטהיוצריםד,-5י 6dאלקטריניעםיחדניצרזההולכהפטההולכה.

 . ) 92חדים(שיניייםבפסישפרמימשטחלידהמעבד.יבמתכיתבלנתנידיםההולכהלפס

קטנה.חפיפתםומידתממיקמים,ייתרנעשים 5fה-אלקטרוניהאטימי,במספרשעיליםככל

אלקטרונייםמצכיםלהסביריכולאינוהפסיםשמבנהצר,כה 5fפסהכבדיםבאקטינידים

הלנתנידים.סדרתדמוייתסדרהמהייתוהמתכותאלה,

ומששהאלקטרינים) 86(בעלתרדוךמליכתמורכבהאורניוםאטוםשלהאלקטרוניהמבנה

במבנה ~דד; 2+11320Cכתחוס , PCCכמבנה yפזות:שלושלאורניום . 5f36dד s2אלקטרונים

662f772כתחיםטטרגינל"
0

C ; «, 6620ל-מתחתאורתירומכיכמכנהC . נמוביתכטמפרטירות

 .) 93(סימוך K 23וכ- K 37כ-ראשוךמסדרומעכרים , K 43ב-שנימטדרמעברישנו

בעלת , yהפזהשלהפסיםמבנהעבור SRAPWבשיטתנעשהרלטיוויסטיפסיםמכנהחישוכ

פסעםחזקההיברדיזציהבעלרחב,די 5fפסמתקבלמהחישוב . ) 94הגבוהה(הסימטריה

s -6דd מאר.רחב

 4עם A20אורתורומבימכנהזולפזהמאד.מסוכךהיא a-Uעכירהפסיםמבנהחישוב

חישוכילהתפרסםהחלולאחרינהמאד.נמיבהשלההטימטריהולכךיחידה,לתאאטימים
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ילטירריטטיתבגייטההמסתמ~י~ aארינירםעבריפטיםמבנה

95)linearized aURmented p1ane wave method ( . עלמצביעיםאלהחיסרביםגט

הניטוללות.לתואצרתחשיבותםרעל , 5fאלקטיונישלהאיטנינטירת

נמיכית.בטמפרטיררתפזהמעבייבגללהתעבכר aאררנייםשלפטיטמבנהלקביעתמרירית

מריררתמהניטייים.אינפררמציההסגתהמרנעיםבגביס,פגמיםנוצריםמהםכתיצאה

הפזהמעברידיכויעל-ידינשער ) 96(טימוך aאירניוםעל dHvAכסיטתראסרנירת

סלהאניהילציהסיטתשליתירנה . kbar 8.3מ-הגדולהידררסטטילחץבעזיתהנמיכים,

הניטוליםלכיציעבאפסרותהראפסים,מבנהלקביעתאחררתשיטותעל-פניפוזיטרינים,

גברהרת.בטמפיטרירתגם

בומיוויתתיצאית 5.2.2

ערביר . Argonne National Laboratoryמ-התקבלואירנירםשליחידיםגבישיםארבעה

ויפיקצייתצללרמימ"מ. 3 ~ 6ראררכרמ"מ lכ-יוחברמיקררמטר,-150כהיהגבישכלסל

 .הגביסים)סלהקטןירחבםבגלל(כניאהברויותתרצארתגתנרלא , Laueבסיטת xקרני-

עם Philipsשלבריפיקטרמטר(סברצער xקרני-סלדיפרקטרמטרוהעל-ירלמדידרת

לכיררניםהמתאימיםהדיפרקציהבקרריחריםמבסימהנתגרגרפיט),מרנוביומטרר

שניסלפארתיהםכיהיאתההקרריםסלאנליזהבארינירט.היאסייםהקייםטלרגרפיים

סלתעירבתיסנההנרתייםהגביסיםבסני ;) OOI (-ו ) 010 (לכיררניםמארנכיםגביסים

עליהם.מריררתביצענורלא ,) 110 (-ר ) 010 (הכירונים

מכירןעצםו.אתברנההחימצוןרתהליךיבה,במהיררתמתחמצניםהארינירםגביסי

חימצרן.נגדמרנעתפערלהלבצעהכיחהיהיב,זמןנשמכרתהזרריתיתהקירלציהסמדירות

גליצרול ,) 75% (גפייתיתמחומצההמורכבתתמיטהבעזיתאלקטררליטיליטרשעבירהדמגים

ירבסרהזיםנפילתעםמיר . V 10עליהרהמתחפלטינההיתההקתררה .) 7% (רמים ) 18% (

האליו .מיקיומטר)עשיריות(בערביגרפיטשלרקיקהשכבהעליהםואריידההוגמים,

בטירםאלקטררני.למיקירטקרפדגמיםהצללתלתהליךהדומהבטכניקהבאיופררטרר,נעשה

מסמעיתיים.סינרייםנראירלאבדיפרקטרמטר,שנותהוגמיםנברקרהמויררתכל

 73סלרדיראקטיבירתבעלי S8Coמקרררתשניבעזיתהחדר,בטמפיטירתנעסרהמוידרת

ביןהמירורח • mRad 0.71היתההמערבתסלהארפטית';יזרלוציהמיליקייי.-100ר
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 • t10 mRadכלל,בדררהיה,המטתובבהגלאיתנועתותחום , rnRad 0.5היההתחנות

 .-40000כ ) 010 (ובכיוור-2S000כהיה ) 001 (ככיוורהאפטבתחנתשנאספוהספירותמספר

נאררהגבישיםשרקכרפלטטלינה,לגוששהוצמדמ"מ 0.1שעוביוחוטעלנתלרהגבישים

הדגמיםפנישלהקטרהשטחבגלל .) 2.7(טעיףהגלאיםלעברהפרנותהתעלרתבדרר

תכראצהמאד.איטיהיהבדגמיטמאניהילצירתכתוצאהההתלכדרירתקצב ) 2מ"מ-5(כ

המקרירת,מההתלכדרירתתררמהכרללזהרקעהרקע.שלהיחסיתהתררמהגדלהמכר

שלהזרריתיתמהקורלציהכתוצאהרר. iבמויאניהילצירתיבפלסטלינהבמצירהאניהילציית

ימרכזיהנעהגלאיבמיקרםתלייהרקעגידלכדגם,אינרשמקררההאניהילציהקרינת

יתרהשארתתררהדגם,הטרתעל-ידיבדגם.שמקרריהקררלציהטפקטררםממרכזשרנה

המקירמרחקאתמגדיליםאכשרכיהתקבלזה.רקעלמדודניתןבמקומם,המערכתחלקי

מכקרה •-10%למתחתהיניכדגםשמקרררלהתלכדרירתהרקעבירהיחסמ"מ,-6למהדגם

ירתר.ישטרחחלקיהראהטפקטרים,למרכזביחט rnRad 1.5בכ-מרזזהרקעמרכזזה

מהר.רנמנענרהטפקטררםבנגזרתהשגיאהאתבהרבההגרילרהרקעלהפחתתנטירנרת

 ) 010 (בכיווניםכאורנירםהזרויתיתהקררלציהנגזדרתמרנאות-5.6י 5.5בציור<ם

הברלטתהתופעה • 3נפרקהמפררטהנגזרתחישרבכתהליךשהתקבלרכפיבהתאמה, ,) 001 (-ר

מאד.איטיתירידהתוררחב,תקיפותתחוםעל-פניהנגזרתהתפשררתהינה~להנגרפים

אלהאלקטררניםלאניהילצירת. 5fאלקטררנישלהרבההתרימההינהלכרשהטיבהייתכר

גברהה.שלהםיהתקיפהיחטית,ממרקמים,הם

 ) 001 (בכייררמילירריאר.-7י 4.3 ,-2.3בבתקיפהשיאיםשלרשהמתקנלים ) 010 (בכיייר

נרבעזהמדידהבכירוןמהפלרקטיאצייתחלקמילירריאר.-5יב-2בשיאיםמתקבלים

בהלהכניטהעלולההנגזרתחישיבומשיטתמביית) 7 ~-000(כשנאטפהמהטטטיסטיקה

אמנםהםמילירדיאר,-8יב-6.7בהשיאיםכיידאיתאירלפיברמלאכיתית.התנדנדית

אמיתללם.

קטעישניהשביעיברילראירשבאיזירמרארת ) a_U(99ב_פרמימשטחשלראשינייתתוצאות

-2.2בהניסיייהשי~מילירדיאר. 2.0tO . 1בתקיפה ,) 010 (לכיייןהניצבמישירי,

זה.מישיריקטעלמיקרםמאתיםרדיאןמילי

לגשתיהיהשאפשרלפנייותר,מפורטיםפרמירמשטחפטיםלמבנהלחכיתישכינראה

התוצאות.שלייתרמלאלניתוח
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Positron annihilation in a single TX) 2 crystal 

D Tsur, M Blau and M Weger 
Nuclear Research Cenier-Nefev POB WOi. Beer Sbet j . I i n d 

Received 2* July 1973. in final form 30 October 1973 

Absttact.Pusitron annihilation in a tingle crystal uf rutile iTtO^I a nrrotiptcd by arutyinf 
the energies of Ihc emitted y-rays. The anuutropji m ibe energy distribution for c n a i k n 
parallel and perpendicular to ihe crystal f ax» b measured and found to be 2-3 ± O]*-. 
for (. - 0. and ii vanishes ai i = 3-7 + 0 3 mrad. where lathe rem] 
momentum. The anisouopy is attributed lo catalcncy of tbe o iy ies Ip ibeU 

The Doppler broadening of the 510 keV -/-rays emitted by 2y positron-electron a 
tion (Hotz rt al 1968) in a single crystal of rutile (TiOj, has been investifated for emission 
parallel and perpendicular to the crystal c axis. Tbe apparatus consisted of a Sefbrad 
Ge(Li) detector (1 cm 1 area. 4 mm depth) with a resolution of 1-3 keV for the 661 keV 
line of 1 J 7 C s implying a resolution of 1*15 keV at SIO keV. Tbe output of ibe FET pre
amplifier was fed to an Elsint CAV-N-1 amplifier followed by a Nuclear Diodes 

U • * * ; " 

Fbjm L Tbe drifcrcace ba**em ihc spectra lor a 
m ««* Ijt). rfnided by / t (0( (apper c*wet; • 
Tbe full bse* repmatt ibe caloartrd cr»ct . wbie the « 
dMa. la * few cue* the ftuniKa] error * mdKami. 

 J. PhYI. C "iolנ d Stale Phys Vol 7. IY74. Prנ nCedייו ireal 8r)ו IIIנ n .וס 1 ~ 74

2 crysta1 זOוsingJe • מillllllibilation troמ Posi 

M Blau and M Wcger ז,D Tsu 
lvaei ... SJווeו. Beu נ.kr·NtF". POB 9OO מef'rIudear Re5CI.rc;h C 

 i. 1973 1tec:ei\'Cld24Julyמ nfinat rOם 300ct0bcrן 91נ

~ lcd b1 ןםןpזJ 1$ Ql נl'lllllc ITtO oנl cryנ.ע..I Pc תw~ ייתוI!ulio ן(נd.Pusitron ann Ahזta 
__ Ior tסנndםtribu D ו:Pc:J py m lbe בIUSIנU'O ys. Tbe -ודne rn1llted וUOנl ~enו:r lhe 

~~ o.J :!.וג-bו!: IO IouםcI aמd םוeUUוCd is גJ.iS 1 r aysנ:ז. dנe 10 1ar pז:וpendicוו kl and יp;ua 
... c--roa CIeO;U .Iט.םlזםווIIIthc: .. ~ .. rגd. 3-7:t o-3m = fו. ISb/:!;;t1 םil V.l aמd 0. .. 1.. ror 

 momcnlum.. Tbtגוd .isouopyis."luibu n:ו.IU tןcגe llJaqof aוOI tl~:וpזנeזו

-:uuuha8a םor rז-dccl posiuo וlוbThe Doppler broadenmg orthe 510 kcV ;'.1'3)'5 emitted 
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1258 D Tsur, M Btau and M tVeger 
in 
t ; Multichannel. The positron source was ;i 30pm copper foil activated lo IOmC-'"*Cu 

i at the Soreq reactor, which was sandwiched between two sections of the crystal. The solid 
§ angle covered by the Ge(U) detector was of order of I /30 sleradians. To correct for drift 
0- during the experiment (several hours) the centre of gravity of the spectrum was redeler-

mined every 20 minutes. The difference between the spectra parallel and perpendicular 
to the c axis £/„(*) - JJ*)]//(((Q) is shown in figure J. The anisotropy at k = 0 is 2-3 + 
0-3% and the anisotropy vanishes at * = 095 ± 008 keV ( = 3-7 + 0-3 mrad = 1-18 + 
0-10 A" 1). The quantity fcjdf/,, + 2/J/d* is plotted in figure 1. This quantity is pro
portional to the average momentum distribution N{k\ as shown by Stewart (1957). The 
curve has a maximum at k = 7-8 + 0-4 mrad and is similar to the curves obtained by 
Tsyganov et ul (1970) in other oxides, using the angular correlation technique. Since the 
negative ion attracts the positron and the positive titanium ion repels it, most of the 
annihilation is with the oxygen, and with its 2p and 2s shells. The 2s shell is spherically 
symmetric, so the anisotropy is due to (he 2p shell, Let us make a very crude approxima
tion of the 2p wavefunctions by gausstans: 

pjr) = 2 " V S ' V - s , 1 r exp ( - r 1 / ^ ) . 

The annihilation rate with resultant momentum hk of the two y's is proportional to 
(Berko 1958). 

, | f (Mrh> + |r)exp|i».r)d s r| I 

co where ^_, ^ t are the electron and positron wavcFunctions. If the resultant momentum 
! component in the direction of the / s is ttk. the energies of the y's are: mr 1 + tyck and 

mo1 - \hck. If we further assume that if/Jr) = constant in the region of the 2p shell we 
t« 
\\ pjt^smk^cosk^cosk^ydxdydil2 = rlk]cxp[-lkl + Jt* + ftfjrj] 

and simitar expressions for p^ pr 

Let x, y, z be a coordinate system with the z axis along the T i - 0 bond, and N{px), 
WpJ. Nfpt) the populations of the p states. Then the momentum distribution in the 
2 direction is given by: 

l a = [dkxdkrcxp[-(kl + k2

7+ **•*] x [Nipjkl + Niptf + N(p:)kl] 

= expf -^r f tAr ip^fc /o f + NlPJ\ 
(assuming N(px) = N(pJ). In the x. y plane the distribution is given by 

#x -exp|-**rJ){i»Mj»J + Nlpxi[\ +iks0)2]\ 

and the anisotropy is 

1, - / , =expi-k2r>)[2(kr0)1 - qmPl) - WpJ]. 
The coefficient Nipt) - W(pJ is simply ~\k, where i. is the covalency of the bond. 
deuned as zero for a purely tonic bond (N(pr) = N(px) = I) and one for a pure homo-
polar bond iNiPl) « \. NiPt) = 1). 

Let a, b, c be a coordinate system along the crystalline ;ixes and let the T i - 0 bond 
be at an angle 6 to the e axis. Then 

Positron annihilation in a single 1i02 crystal 12» 

/, = / , c o s I f l + /^sin'O; / , = /., s in 1 0 + Jj cos 1 0: / t = IL. 

Thus 

', - W. + '*> = (/, -/JCfcwM-J? 
= <//2| < | c o s I 6 - J> e x p ( - KtrftO&rl - I), 

where < > represents an average overall metal-oxygen bonds. This function, normalized 
to / r(0) = I. is plotted in figure 1 for r 0 = Q-19 mrad"1 m 0-74A (full line, upper 
curvet. The spectrum ora powder is given by 

Ad//dft x iNip,) + 2^^(p I)]exp(-i; 2rJ)(*f 0^ ,. 

This function, also properly normalized, is also plotted in figure 1 (full line, lower carve). 
The crystal structure or ile is shown in the inset of figure I. Each oxygen has three 

nearest titanium neighbour, two with a bond angle 6 = 41-25" and one with a bond 
angle 6 = 9051. Assuming the two types of bonds have the samecovakncv . {cos 1 0- j>* 
00623 and an anisotropy of 2-3% implies a covalency of X = 65%. 

The position of the maximum in kdt/dk implies, following the analysts of Tsyganov 
(1970*. a covalency of I = 55 %• An estimate of the effective charge on the oxygen from 
the Raman-effect data was made by Samara et al (1973). who obtained a value of 
e*/e = 062 at room temperature. This value of e*fe implies the loss of 0-76 electrons 
by each oxygen, while a covalency of 60% implies a loss of 1-2 electrons per oxygen. 

When we attempt to compare these entirely difletent methods, we should be aware 
of the approximation made in the present analysis. This approximation • « ^ T * that 
the various metal-oxygen bonds are independent: this assumption inay apply for a srnal 
covalency but not when A approaches 1. If an oxygen formed three entirely honopolar 
bonds its net charge would be + 1 . which is unphyskaL The large value of i obtained 
here indicates that we are outside the region of validity of the mo^crxndent-bond approxi
mation, and a molecular-orbital calculation is required to get an accnraie aawotropy 
curve. 

Additional information from this experiment is the zero crossing of the anisotropy 
curve namely at k = 3-7 ±0-3 mrad If we assume that the ionic radios of O 2 - . * . * 
^3A,BpvenbyU*^^mlwb*re«p( - f c 3 t$&f l s ta lO%of i t s t t 
ra = 0-86 A and the crossing should be at >2 rorad. Actually the aasumptioai of a coat-
stant ^ + is critical for this estimate, and a better agreement cannot be expected W M K M 
belter knowledge of ^ • 

rbe deviation between experiment and the ptorted curve of id / /d* at MtvArnJaea 
may be due to annihilation from the 2s shdL (which is closer to the oxygen core thaa Ae 
2p waverunction), while the small deviations at low a values may be doe to swift aalirw 
at a large distance from the oxygen core- . 

In conclusion, it appears that this method can serve as a rather sensitive lest far baad 
structure and molecular-orbital calculations for insulators. 
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Positron unihflation in a stogie VO a crystal 
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Ahmet. PodtToo •miibilition in a smgfc cryml of VO, is n*e«iaKcd b* aaaJYiaaj d e 
Doppter brotdetuaa. spectra n the insulator sad BKUI phases. The MMocroprathecmo 
distribution, for eauition peraDd and perpcarficalar lo Ibe crystal f-»i*. ai room icmpcra-
tureb 2-4 ± 0 . i y i o » t - Q . « n d n Tinahrtatli - M i 0-1 mRad. Taechaages m tke 
spectra on passing from the iomlatiag to the metal phase ate fc*& to be gradual and 
spread over less of degree*. The change in the direction n m U w the c-uii a mhM the 
ni l in ia lHTn, • t . . H f c f H ^ y . « . t W n » n f « l r u < > , . l . r r f ^ T m « i m - i l w M l K . «•«< 
have opposite signs. 

1. lattWnctbm 

The positron annihilation method is i very powerful tool io determine the momattmn 
distribution of electrons (West I973i. Metal-insulator transitions constitute an interest
ing, not folly understood phenornenonjMott 1974). Consequently the positron annsltila-
tion method was applied in an attempt to investigate the metal-insulator transition m 
VjO, (Greenberger 1973). The HIT in V , O a is rather complicated, since there are two 
d-electrom per atom, and thus several bands play an important role as well as intra-
atomic interactions between electron) of dalereat bands (Ashltenazi and Wear 1973. 
Ashkenazi 1976). Moreover, the MIT m V 2 0 3 is accompanied by a nafnetic iransMMB 
to an antiferrotnainctic state, which also could complicate the positron armifagiiiow 
process. The m r in V O a is probably simpler, since there is orUy one d-efcetroo per atom 
and the insulating Mate is non-majnetk (Zylbersztejn and Mott 1975). Therefore. VO, 
was chosen (or the hwestiption. 

Vanadium dioxide undergoes a metal-insulator transition at 65 -70 C (T,i inform 
19S9). In its high-lemperaturc phase. VOj is a rather poor metal (Kawakubo and 
Nakagawa 1^64) which has a ruiile structure (Rl The primitive cell of the R phase 
contains two vanadium atoms (V,0 4 L and has the toDowint translation c o m u n u isee 
figure I): 

a, - 4-530A and r, - £869A. 

Below T, V O I becomes semiconducting and the ruttfe structure is onioned IO mono-
clinic symmetry (Ml The monodmic phase translatwa coostaats are (Anderson i9Mi 

o . = 5743A: h . « 4 4 | 7 A : r . * *375A and » = 1^*1 

mt 

 Pl&p. C .1 :שSoיש! .n,.., Vol 10 •ן t. mזםז'lי- i:a ז0tW ~פ vJת

,," 1 pזi19 .ג onם baI f םi• 1977 yזועR.eceiYed 10 J&D 

Uב ...
D '" וC.. 
 Iי=

Z 
 Uזר

'" z 

.... 
~ 
Cו

" ~ 
... 
D 

n 
D 

~ 
r 
N 

!כ

-0 .. 

 p ווoitosltroוו..עוווIaמ • PווV02 SI 1נrYM:ו

erוםdat P M aםd eםazi1: k Aslנ ו.epזt M W .sווrtז M Blau+. D 
.... SIוnL ... , 9001 ICם. Ne,tY. fO -Ccםteו kCאatda וזdcar t N 
~ Gcוםtיc. de iliווaוiנוU תi68 •~ווםע dc Pb)'Iiq8e Departםנcםt : 

thיCit 401 Otay. f " .~ KeCIIeת::Iaa. de trיfCcם oiזז: f Labom 

"""'bו ~. CI)'It8I olVOa IS liםPc lIIa 8םםםI:עiעוווPOIiuoa יי-aet. A 
aaןJ ... ~ PUKS. ne .שaוS or iווIווIaI *iו .ווpecuנOlCkפiוll DOPPIa br 
~ rooa ע-uנ&. t aוןt8I וbeוo~ aנd paraDd eaiUנD for blגtioם.,i:וtri d 
._ o...,. w1זז...-a4 -ז..:ס-o-A: .זuiוווkI iו; Idעו.rort -o, ~ turei5 2 ... :!:O.I 
Uוd to bc PadUI kןa8וII are י-c JנId8I to dIC iםSעI8tiווI &0 .. the ,PaוiוI Ipcdra oa 
 dבPnו mrו eI. taas olסi~ n.e dCPמ .-Id dIC dnCIנC-DIS -= '" PU "8וdaזWזא
 נוc . cmx SWilticוiוו... thc-יuFווaWljcular lWO .... dוןaווa.:-d j:תrc:וalוo:s abo . י--

lipL opposiו.ו:: bave 

1.-
""""""'" Iנ< I detנפlliם< looIlO '.powcזf ><זy od is I םוet/l aוUזiJUIa1iCמ סTh. posilrO 

~iםIereSI םaCOם:SaiIטIe tזaמSiזiOםS or iמsuIaI rons (Wcst 1973 .. Meral-eוect ribution Or ןdis 
 iת .. nolrטy U _מoוaוםoוpborו l1y ~~ MOII'974 >וooiItlנן __

 ctb tioQםנ iod. wu appliedמ aמ וPםi10 attaם etaI vcstipte tbeםנuIator:ןםi- םנוrUSiIiזומ
 or ..... V,O, (Oזזbc ' 9~מ _ '".iמ V ,0, is וחerוar<d. II:ו6וןםCaע- erOוR rJן; _
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forming a primitive celt of four vanadium atoms. To within experimental accuracy the 
unit cells are related by(Weastman 1961): 

* m = -(,'• bm = a,: cm = b,~ e t . 

The exact positions of vanadium and oxygen atoms are summarized by Caruthcrs 
et al i 1973) and Caruthers and Klienman 11973). and these data will be used from now 
on. 

When a high-energy positron penetrates a solid, it reaches thermal equilibrium with 
its surroundings in a much shorter time than its half-life (Bartcnev et al 1971). After 
annihilation, usually two --'s are emitted in almost opposite directions, and with energy 

f\fmt 1. Unit cell for metallic VO. tCaruthen et al 1973V The imall circles arc V and Ihc 
large circles are O. 

dose to the rest mass of the electron—511 keV. (three--; annihilations are rare, and can 
be neglected here, as well as one-';, in-flight annihilations). Because of the electrons 
momentum component m the direction of the emitted ;•"$ there is a Dopplcr broadening 
of the 511 keV line. An electron with 10 eV kinetic energy can cause a IS keV addition 
to the 7'energy. This broadening can be investigated with a solid-state detector, •d from 
its shape one can learn about the momentum distribution of the electrons in the sample 
(Hotz et al 1968). 

In oxides the thermatised positron is repelled by the positive ion of the metal, and 
is attracted by the negative ion of the oxygen. Because of the positive charge of the 
oxygen's core we can assume that most of the annihilations of positrons in oxides are 
made with the external electrons of the oxygen (Kusraiss et al 1964). 

The bond between the vanadium and oxygen is not purely ionic, but has a consider
able covalent nature (Pauling I960), so there is an anisotropy in the momentum distri
bution of the electrons participating in the bonding. Therefore. Ihe energy spectrum of 
the annihiUuion's 7-rays is expected to change with the directions of the crystal. This 
change was observed, for example, in TiOj (Tsur et at 1974) and in V^O, (Greenberger 
1973). 

The momentum distribution of the electrons participating in the annihilations can 
be measured more precisely by the angular correlation technique, but sometimes this 
way is impractical because the period required is about two orders of magnitude longer 
than in the Doppter broadening technique. This it true especially when the sample 
dimensions are of the order of a few millimeters, as in our case. 

In this paper we report Doppler broadening measurements in VO, single crystals. 
The energy distribution of (he -/-rays was measured along ihe three principal axes for 
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nolh the lelragxiiul and mnnoclinic phases. The changes in [he*: cnerg) distribution* 
during the phase transition were also measured. 

2. Experimental procedure 

The apparatus consisted of a Scforad GdLil detector 11 cm* area. 4 mm depth 1. <*nh a 
iv$ciuiit>n ol )$kt:Y maHwrai #t 661 keV by using li'Cs source. Tilts impita a resolu
tion .if I )5kcV at the experimental condition* i5J1 kcVi The output of the dctcctor 
«u< led to a Nuclear Diodes multichannel after amplification by a Fi I preamplifier 
built in the detector, and an EIMM CAV-N-1 amplifier. 

The VO, single crystals weregrown by a vapour transport process, in u dosed lu'je. 
usinc IcCl i a% the transport agent. The as-grown crystals hate well developed natural 
faces This wa\ the natural faces of the crystals could be used, and no polishing mhich 
could alter the surlacc region) was necessary. 

The crystals were found to be single phase by powder x-ray photography. Measure
ments of electrical resistivity, done on the crystals before and alter positron-annihilation 
measurements, have shown a sudden decrease in the resistivity by a (actor of 200—WO 
when passing from the insulator to the metal phase. On beating this jump occurred at 
64 -65 C and on cooling at 66-67 C. 

Both VOj single crystals had two cleavage surfaces, found by x-rays to be the 10.1. U 
planes in the monoclinic symmetry. Because of the small dimensions of the V O . crystals 
|4 x 3 x ,1mm), " N a O with activity of 40pCi (supplied by Hammershrail was care
fully deposited on one crystal's cleavage plane. The other crystal was cemented by a 
lit tie drop or Eastman-910. placed beside the source drop. The crystals were aligned so 
the directions of *i„ in them coincided 10 within 5 . 

We measured ihc spectra emitted in three directions: parallel to u . Ithat is parallel 
to <•,(. and in two perpendicular directions inclined at an angle of 45 10 the cleavage 
plane. These arc the three directions of the unit cell in the tetragonal symmetry. 

The duration of an average measurement was 10 hours in which 9000Q count* were 
accumulated in a central channel in the spectra- Each measurement was repeated several 
times, so about ten million counts were collected in each experiment. 

The counting rate was kept low. in order to reduced the pde-up in the electronic 
system. To correct for drift during experiment the center of gravity of die spectrum was 
redetermined every 20 minutes, and translated spectra were summed together The sohd 
angle covered by the GdLi) detector was of the order of I 3D steradians. 

The measurements were performed at various temperatures, starting from room 
temperature, rising slowly (at a rale of 003 Cmin ~'j to beyond T,. To wafun expert-
mental error, no hysteresis effect was found, so the up and down measurements far each 
temperature wer; added- The heating was obtained by passing water, whose temperature 
was stabilized to within 06 C. around a glass tube for holding samples 

3. KeMlts 

Figure 2 shows the difference between the spectrum of the : s effutted m die d w e u o a 
<V denoted / , . and the average of die spectra emitted perpendicular to <v demoted 
£<'ii + lii^ divided by the number of annihilations with tcsufcut MMMMIUB aero 
paralleled to cr I 101 at room temperature. The amsotropy at * = 0 ts >-* ± <H ' _ 

331/1 TI'J/al € גP,I\i"on unllihilol;un in 0 _,in(l'I" J'O 

1b ינן'E-) d, .. trlbIJ :מוr:ו~ h [ חן"S ~ Chdn;; ~ IC phases. Th חOCll חיd ml 3ח. lliJl ייt<:lrag. ~ Ib וווu וו

'iUrC'd ו:a rl: also m חן} ~:וIIJ :-ח trn ~~iג th..: ph ~ durln 

 E .1 ' ....י- aJ ו...,." ....

"10r I1 cm= O1rCOi. -1 mm dcpthl .... llh.t \ג. LII dCI ~ d (j ;.ו !or ~ f iI ן(cd ן!> :ii חo ~ alu!o זe ilpp<l "ווז
-u םul( 1;נד wur«. ThtS rmplf(. "(·ןנ C וnיi. u ו-. U1'I."d<ll6611cV b וw:וm .',:,1 "זג)1 J מvlJv יJ.»" J"I. 

iLH' דIa. ~ Ulpct nf Ihe J ס.: II kcVI Th (חוכoנdillC. 1וrilTk:ntal OO ~ thc cx ז:ג'\ f 1·15 kc .חוןtit 
 \\ li:d ~ i.1סן dH Nuclear Dind,\r"i, mUlliו 3nncl 3 ) .11 ....ג mplillcaן ioזו '('1 ו.; Fו I pn:amוpfנ acז

 bUllt iמ tןו e dctC\.1nr. and aמ lnt ~ EI ,>ד _er ·I .il.m('llf ~ AVו.
 tTו c \")(נ slnנ; lc"נcז sן tals\I,crcp-ownו y .. '-"וur I.r.a piח r sסl proccs:r..I pת u ~ 01 d].א'ז

ural 1)ןpW rut ןha"e ... ·c'l «k\"f !וo I Lcו !i ~ L. חcnv as--ק rt ilpcnl. The ;טבpIran ~ Ih נC'1. it .:ן lng ~ u 
 ] iJ :ו:..,"ך h ~ hi!i \Va)ו: o~ naturdl faי! crystals ('ou1d bc uscd. a ~ of Ihת dםת poIlShlונ dg ,,,hו

.rנ cccssa ווח!W3 יתuld aller the \OurlO1..::c rqio (ןC 
-urc סtS f ~ ograph). זopowder :I-ray pb נglC phau b הfound 10 bc SI ו;:' cryslal!i w('r :וTh 

I0C1 aוזron-3nnihi וI pטs. aftCז and :וזo-staIs bef ~זנct מOe 1ןן resisli\'iIY. dO ג.riC" וIL'C ~ s of ןmcn 
~ ( o th< res.i:slivilY b) a Ca.ctor o ;CJCCreעe mcasuremenls. h.,,,c shown a suckkn 

ןן~ןן'\\ passing rrom Ihe insulalor 10 th..:: mctaן jump oo;urred a ~ phasc:. On bcating thו
. -65 C and on cooling ,,1 66-67 C 6ג

". surfaas.found by .·ra)'5lobctbctO_l gוe Viodeava ןshad זnJ glecrys תis בBOlh VO 
aYSזab : e VO ו:b ons of imcםsi oftbc small d cבוry. Ba:aU ן"ymm.: ו:he monoclinic מןplancs i 

am-עW,mcמhmנ mm). ::NaCJ w.ilh .udjYily ol40pCi fsuppJied by Ham ו )( ..ו.. ;( t-J 
1 ,,-as C:CmenIed by a aysז.a vare pIaDe. Thc othcr aונited on onc crystal's cl iסבprull) dC 

50 ;ilipcd זtח"C "'5Ials ןaEaslman-910. pmo:d bcside thc 50Urcc drop. Tbe זdror o .:ן itt ן
 t :וi• directiom of d hמ זnזL'Oi hcמ icided 10 ",ithם 5

is Para.Ud ושpualkl 10 ,,-t ;םsוoטז;t thn:edl מiו:d urL..J Ihe spcctra emitt .גs...-W..:: m 
 d 10 <,). IIl1d jn IWO peתs lCUJar difectj rpeתd oתdi:ותaat a.a. iמ p.: oc ~ 5 10 :וvdea dI.נק

. 5)'11UDCtr) ~ be t וdircc:tioM of lbe unit "11 in cוזIhc th :חכa ~ plane. 
WCrו: coטשs 9OOOO hidנ..iמ t 'A'aS 10 bours שemenmכוaנ; ctge ו'ז:\ iort of an a ןThe dUfa 
cr.וJ 5C" rqזeגגCd וro.u וmםcorטeasu Eadנ SPeCtזa. tb3 :וccumulated in a "ntr.at channcl in 

periזםcםL a Caו:b מilS wcre COUCCtCd cnuם million זcn limes., so aboul 
dCו;וrOaiו;: ua:d. the pde-up in the nכd order to מi~ ow ןwas kept ~ lins: rat חטThe cO 

wa:s SPeCUWם d)' 01 me נ'flייof נ::םcוצtIbc :םו:םוכUrepוS שin d ןsyslem. To corrc::1 for drif 
summed tOIdhCr Tbe: dd C20 '":ח minutcs.. and tranSIatCd spectl"3 'rנ ined C"c nחc ןredc 

SזCradנaםS. בטordcr 0( I :.ותangJ.: CO\'ered by rhc GdLil der.cctor was of 
rOOםו fזOm זslartlD uסנ.. l telוl.pcR VעiOUS at onםcd pcrf :חWC sוmm :שוs זnea. Thc 
 lc:mpc וn:(nט. rising slowly (at a QiC' 0(003 CזםJ -niי 10 ו:oad bc ;ו. To םndnו ~
CגCh fOז~ down aםd so thc up ouתd. was r tffeCו s resג al c:rror. no hyste ןmen 

pcRIסRtclם wbose ש_wa. םזiושPוbwc:r': addcd. Tbc beatinl was ObtaiDed eזcmpcralU ן
UmPIC:5.. bOIdiןם for ~ &1aS5 tu • dםrou lג. within 0-6 C טןabilizcd ןas s · ... 3._ 

dוR:יCזIOII dk' .. lו:dc:ןIb( tbc s:pccuum 01 dM:- ;'Ii bd'Mכm 1 shows Ihc di&renc:c eזFisu 
10 <. CIC-..I PC<P<םdi<UIU וod<נDll _ .... ol ......... aמ<! .,' deDoIed .< 

ldO ____ raםItaat .0. Uעטh.iIabOםS 01. זcוtn11.1ש.. dividcd by tbc a וג \ +וC { 

 Maק IIeItd 10 c .. ' tO .. al r נa'at ooaנןW'e. Tbe arusouopy ttmע t "" 0 ISנ..וב: (1 .... _

\1 W('gt'r. J Ashkl'nu=i Qnd P Merl!nJa . וז,I 1זז Bluu, D \. 3306 

C}' tht: r,ו "CU .. "' גן\\.... "'.:it of four v\\nadium atoms. Ta wi\hin experimcn ~ a pt"imi'iv ~ formin 
:) 1961 Weaslman ( נ'related b ~ lls ar <ג: unit 

" ("m = b,- r: b. = 112.: :,(ב = ",. 

~ 5 3rc summ"ri.zcd by Carulhcr nזgcn a'O נ'Thc: cxaCI positions of v3nadium <tnd oX 
will bc used from now םhest dal וhers and Klienm<tn t 1973). and 1973ו) and Caru ( יel a 

. 00 

reaches IherrnaJ equiljbrium wilh וs a solid. j ~ etrilt תerg)' positron pe ~תWhen a hj!!h 
cnc\' t't 01 19711. After tזa muth sharlcr timc than its halr-lifc IBa מoundin@s i חits sU 

')~ h cner ןnd wi ננ. direC1ions ו:-ןi so0זיןי \ a\mOj; חוed \\ן m ~ c זusually 1\. ... (1-··$ a ח.anuihilatio 

hc ןmill1 CII'da.llrc ". ilnd ~ Ttוe ~)ד t9 וaוbm r ןICaru '"םזבסetaUk: זDccl1 f hזוFiPR 1.. U 
 a.נeןcin:lesare r.ס

"co 

;· annihilations are rare. and an ~ c10se 10 the rest mass Or Ibe elcclron-Sll kcV.lthrec: 
ihilationsl. Bccausc of tllc elcctrons anו םigh ~תas onc-;·. in וןbc neglcctcd here. as we 

g מj מc:d ;"S tbcre is a Dopp)er broade וןon oftbe cmi iזecti in \hc d \poפencoוn momentum 
ion ןddi ::ו rgycan causea I·SkeV cמe with 10eV kinetic תelectro מI kcV line. A וofthc S 

isatcd wilh a solid-stalc dctector. .d from esז. be inv Caת ing םeencrl}'. Tbis broad ד'hc 10ו 
Ihe sampfc מe electrons i וdits shapeonccan leam about the momentum distributioo ot 

.) 011968 ' 0 ," Ho ( 
iscd positron is repelled by the positive ion of the metal. and nnaו ox.ides Ihe thc מI 

e positi\'e charge or thc bוYgcn. 8cc:ause of .גis attraeted by the ncgative 100 of the o 
o:lidcs are מrons i ןilations ot posi תםih. mosl or the 8וssume tha גcתc .... c coז s ·aeח Y oג. 

 made with the tJtternal electrons ofן he OXY מK ( ICש miss eו all964.י
-sider חy ionic:. bul has a cO ןot pure מd oxygeo is םawecn the vanadium ו:d be boם Tbe 
-lum dislri תe m1סhr m מianisorropy מaable c:ovalent nature (Pauling 1960). so tbere is 

of tbe elcctrons pa.nicipating in thc bonding. ThC'refore. Ihe encrsy spcctrum or מbutio 
y' is Q])OCted to cbanlC with tbe directions of Ibe crystal. This ד-aזs "oת i\a\i םihaם. the 

J fGrcenberger סגal1974) and in V וsur e ך(Ti02 מrved, for example, i bוc lC W85 O dוan 
 19ד 3 ~

the annihilations can מecr.rons participating i נeIhe זסtum distribution 0me1םס The 
limcs Ihis זne niquc. 001 sO teclו c:orrelation pנJaraמ ly by the rec:iוc urcd Ibore p rםeas be 

tbc period rcquiR(l iJ aboullwo ordc:rs of magnitude longer eשW8y il impractical beca 
tbe Dopplcr brO&deninc tcchaique. TJU5 iJ: rruc: especially when thc sample מihaת t 

• r ca5C מטטiu מוc:terL are or the order ot I few milli oמs si imeת d 
_ 5 ' 5ingle aysta גlDC8$u(c:menIS in VO נשנed,J we Jepon DoppJer brOl קa.pe 10 this 

Ihc three principal axcs ror 85~ת meuured alo • yו;"''-Ihc j זסon iוgy diluibu eםet Tbe 

'" r-... 
~ 



M Bfau. D Tsiir. .\f Weger. J A shkenaii and P Merenda 

i i ' i 1 i I l l | 

Flftw-e 2. Thcdiflerencc httucim the gpectra for emin im along (he i , u i ) 1 . and the .ncraec 
perpendicular lo c, Ul _, + I I ; I divided b> J 10} I upper curvei. momentum distribution 
k dl.dk (lower curve), at room temperature. The full line* represent the calculated curves, 
while the full circles represent ihc experimental data. In a feu caies the statistical error a 
indicated 

and the anisotropy vanishes at k = 4-0 ± 0-1 mRad ( = 1-02 + 0-03 kcV = 1-28 ± 
O-MA - 1 ) . 

The results shown were obtained after an approximate deconvolution (Lloyd 1969) 
(which increases the anisoiropy at zero resultant momentum by about 30",, com
pared with the raw data). To reduce the statistical error (shown in figure 2) the number of 
counts in each channel was substituted by the average with its two neighbouring channels. 

As has been si own (Stewart 1957). the quantity fcJdU,, + l u + i^l/dle is propor
tional to the average momentum distribution Nik). This curve, plotted in figure 2. is 
similar to the curve obtained for T i 0 2 (Tsui et al 1974) and for other oxides using the 
angular correlation technique (Tsyganov et al 1970). 

The changes in the shape of the spectra of the y'$ emitted parallel to the same crystal 
orientations were measured as a function of temperature in the range 2 5 - W G Because 
these changes were small, we have defined a parameter F, as the average of the number 
of counts from 3-2 mRad to 10 mRad, minus the averagecounts from 0 mRadto3-2 mRad. 
These ranges were chosen e o that F will be sensitive to small changes in the shape of the 
spectrum. An increase in ' means a .decrease in the number of annihilations with elec
trons with momenta in the range of 0-32mRad. and an increase of the number of 
annihilations with electrons whose momenta are in the r.tngc oi 3-2-10 mRad. 

(In principle, we could multiply the number of counts • .'> each channel by other kinds 
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of weights instead of multiplying it by + 1 or ~ I. However, the difference between these 
procedures was found to be insignificant.) 

Figure 3 shows the temperature dependence orthe parameter f for the three crystal 
orientations'. The results show thai the changes near the phase transition are very gradual, 
and spread over : ;ns of degrees. The change in ihc direction r,is small, and the change-, 
in the perpendicular directions have opposite signs. 

rfr^ajn I I 1 I l I 1 1 1 I J J I 1 l 1 I I—1—r 

-*J • ' i i i i i i i , • 
20 to 60 80 20 *0 W 80 20 <0 tt D 

n*ci 
Figw<3.Tte<<iBpcfaiuwd<peftt1rtrecftrwFpg 
cryuaJ oneatattoo*. 

4. SaUTCCS fllUW 

The main sources of error in the present work are: 
(i) In order to verify the reproducibility of the results, the crystal was wanned and 

cooled through the transition several times. Ii might happen that in the tctrafonal-
monoclinic transition die material does not remain a smgle crystal, but the moaoebnte 
hm axis may point along the ' V axis in other pans of it. It ts difficult to observe this 
multidomain structure by standard' x-ray methods (such as Lane oscinaiion or Wets-
senberg photographs) because of the smallncss of the change between the tetragonal 
and monoctink phases-

(ii) Since the crystals measured were small (about 3 mm m sire), it was bard to 
prevent the escape of some positrons from the sample, irsoch positrons hit the detector. 
trwycaiiseadiflerettXincoufltmgupoorrMalio^ When the «*rnpte 
is in the constant-temperature bath, these positrons annihilate m the glass wall emrtUng 
an isotropic spectra which causes a slight reduction in the antsotropy and a sughi change 
in tbe momentum distribution. 

(iii) The low resolution (M5keV = 4mRad) required a deconvolution procedure 
which also increases the error somewhat. 

Sources (ii) and (nil might cause an error in the anisocropy of order 15 -. to ihc 
tetragonal phase. The magnitude of the error due to |il ts more difficult in estuulc. 
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5. Discussion 

We first notice thut the momentum disiribuiion in the metallic phase of VO, is very 
similar to the distribution in the semiconducting phase, and also to the distribution in 
insulating Ti t ) , . Thus ihe difference in momentum distribution brought about by the 
creation of ^ metallic state is rather small. 

The average momentum distribution Ijkl = .{[/ (iti ->• / , ,(/tf f /, ,(ft|] has been 
studied quite extensively |Tsygano\ vt al 1970). This is the distribution observed m 
compressed powders and :n cubic crystals. Approximating the oxygen 2p ivavdunci kms 
by gaussians and using the analysis of Tsur eiaH 1974). we get the full line of figure 2 for a 
covalcncy parameter /. - " ' 7 " ± 005las against /. = 0-94 ± 0 0 8 for TiOj) and radial 
2p function t"(r) = 2 1 ; s " •'"V" ? " exp( ~r.2r},) with 

r„ «<»•]* mRfld* l = 0-69A. 

Using the analysis or Tsyganov <-i at. we get an effective charge on the oxygen or 
,, = (j-9 x 0-1, compared with // = 0-9 ± 0 1 for T i 0 3 . 

The gaussian approximation is of course very crude, and neglects low-momentum 
components due to the spreading out of the oxygen Functions due to covalcncy with the 
3d electrons, and high-momentum components due to oxygen 2p. and possibly 2s 
electrons. 

i In principle, we can expect changes in the momentum distribution between the 
7) conductingandinsulatingphases due to:(ii changes in the wavefunction of the electrons 
3 0 and positrons due to screening in Ihe metallic stale: (ii) changes in covalency: and (iii) 
i changes in anisotropy due to ctuugt redistributions around the oxygen atoms (which 

may be associated with changes in (he positions of the atoms, but may be of a more 
complicated nature). Effects (i| and (ii) cause changes in IJk) between the conducting 
and insulating phases: such a change may. for instance, be observed as a change in 
J..J0}. for normalised curves, while (iii) should change mainly the anisotropy 
/• (*) - if 'uifc) + ' i i ' * ) ] o r m particular its value at k = 0. 

Here, the changes on passing from the insulating to the metallic phase are given by. 

<5/.,(0) = 6± r„, 
<U l2<0) i - 4 + i-5"„, 

61 ( 0 )= - 1 - 8 + 1-2'..,. 

Thus: 61, ,(0> + 6Ii2iO) + <*/J0) = 0 0 + 2",... 
A crude model to estimate the anisotropy from the covalency and the metal-oxygen 

bond angles was given by Tsur ei at \ 1974). If we use this model to estimate the changes 
in the anisotropy here, making use of the atomic displacements given by Carruthcrs ei al 
(19731 we get: 

61 JO) = -2-8",.,; SIJ0) = -2-6",., and 6IJ0) =s +5-4"... 

which is of the same order of magnitude as the experimental observations, but of a 
difTcrcni nature, namely the largest change is along the c, axis, while experimentally the 
largest change is perpendicular to the cr axis. Thus the shift in the electronic wavefunction 
docs not follow the shift in the positions of the atoms, but is orthogonal to it. This result 
is in accord with the calculation of Sommers et al (1975). 

Note that the changes in the annihilation spectrum are gradual over the temperature 
interval 20-80 C, rather than discontinuous at the transition, at 66 C. While the transi-
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lion in V 0 2 . rigorously speaking, is a discontinuous first-order one at 66 C. the semi
conducting gap decreases continuously below this temperature (Adlcr and Brooks 1967), 
although not quite to zero. Therefore with the low resolution of this experiment, the 
small discontinuity at 66 C may be missed. 

Let us use the model given by Tsur « a\ (1974) and calculate the variation in the 
momentum distribution due to the M:T. Denoting the variation in the transition of r„ 
and of the population of the p states NiP ). N[Pi,) and \ ( / \ , ) by 6r„. 6NIP I.6NW _, ) 
and 6NIP,2) respectively, and bearing in mind the normalisation of the momentum 
distribution, we get the following expression: 

+ ̂ [ 1 + (K)3 - a^Wc-ifau) 1] 

8<P) = 4[N(P l t > + N t P A I ) + M P )] 

and the difference between N{PLly, N{P±i) and NIP ) is neglected in the second factor. 
Similar expressions are obtained for 61 ± ,{k) and 6!Aj{k). 

There are two terms in dl[k). The first one has the same form as the anisotropy ex
pression predicted by the model (Tsur et al 1974). with zero crossing at k = I \ 2r 0 = 
4 mRad. The second term has also a similar form, but with u zero crossing at k = ) . r 0 = 
5-6 mRad. 

Figure 4 shows the difference in the momentum distribution between the metallic 
and the insulating state, obtained by summing all the measurements above and below 
the MIT. While the change in the direction parallel to a„, if any. is very small, the changes 
in the perpendicular directions have opposite signs with zero crossing at 3-4 ± 0-3 mRad 
and 4-3 ± 0-3 mRad. Both these points indicate that the main contribution in the HIT 
is due to changes in the relative occupation of the oxygen p states and not to changes in 
covalency. 

The results obtained by Greenbcrger (1973) for the anisotropy in the resultant 
momentum distribution between the two-fold and three-fold axes in the metallic phase 
of V J O J , has (he same general shape $s figure 2. The zero crossing is at 43 mRad and 
the anisotropy at zero momentum is 1-6 \ (compared with 4 mRad and 2-4% in V 0 2 ) . 
The difference in the momentum distribution between the metallic and the antifeno-
magnetic-insulating phase of V 2 0 3 . SHki has the same sign for the two-fold and three
fold axes, with the same zero crossing as the anisotropy curve. 

The equality of the zero crossing seems to indicate that the first term in the expression 
for the variation in the momentum distribution dominates. However, this trrm predicts 
that SHk) for the two-fold and three-fold axes should have opposite signs, while the 
second term gives the same sign and magnitude for both axes, in agreement with experi
ment. Those contradictions can be explained relaxing the previous approximation for 
Hki Generally, the variation caused in a normalised momentum distribution function 
Ilk) due to a variation 6r0 in the width of a spatial distribution (resulting in replacing 
lik) by (I + SfJr0)IH 1 + 5rjr0)k]) is equal (to the first order in Sr^r^ 
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The graph of l[k) + kdHk)/6k obtained from Greenberger's results, has a shape 
similar to trie graphs of 6l{k). and the deviation of the zero crossing momentum is not 
greater than the experimental error. Substituting k * 0 in the above equation the value 
of <>ro;Tfl can be estimated to be about —0-1 "„. 

Thus the data on V 2 0 , are not sufficient to determine unambigiously whether the 
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Flgvre 4. The difference in the 
fUic for the three crystal orientations. 

distribution be'ween the mciullii- and insulating 

change at the WT is brought about by an anisotropic readjustment of the charge of the d 
electrons, or a change in covalency. This could be because the presence of the surface 
might aflect the annihilation curves (note that the curves for compressed powder are 
considerably different from those of a single crystal). Thus, the comparison of the curves 
of two crystals with surfaces belonging to different crystallographic orientations, intro
duces some element of uncertainty. To eliminate this ambiguity the variations in three 
orthogonal directions must be measured on the same crystal, which is easy with Ihe 
present technique of a positron source between the samples, but difficult to measure 
with an external positron source. 

Positron annihilation experiments on VO z have also been performed by Andrceff 
and Brauer (1976), on pressed powder. They find a change in the height of the momentum 
distribution of 1-4°; between the insulating and metallic phases, while we report an 
effect of 0-02 + 0-2 "/„ on our single crystals. A difference of more than one order of 
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magnitude between single crystals and compressed powders has also been observed by 
Greenberger (1973), on V , 0 , . We are not able to account for this difference as yet 

6. CMctaakH 

(i) The positron annihilation method, even with the simple Doppler technique, may be 
used to study the metal-insulator transition. 

(ii) The main change of the electrons at the transition in V 0 2 . is not a change in 
covalency or screening, but a rearrangement of the metal and oxygen electrons around 
their respective atoms. 
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