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1 WSTĘP

Już na początku badań nad fizyka ciała stałego stało się jasnym, że nie wszystkie obser-
wowane zjawiska można wyjaśnić posługując się modelem idealnej sieci krystalicznej i drga-
niami atomów wokół swoich położeń równowagi. Zjawiska dyfuzji i przewodnictwa jonowego
wskazywały wyraźnie na istnienie jeszcze nie poznanych elementów w początkowej teorii ciała
stałego. Istotnie, późniejsze teoretyczne prace Frenkla, Wagnera, Schotkiego i Iosta prowa-
dzone w latach dwudziestych i trzydziestych przewidywały w ciele stałym skończoną ilość
wewnętrznych punktowych defektów struktury krystalicznej istniejących nawet w warunkach
równowagi termodynamicznej. Potrzeba jednak było kolejnych czterdziestu lat aby nauczyć
się eksperymentalnie obserwować i poznawać strukturę tych defektów. W międzyczasie od-
kryto całą klasę nowych strukturalnych defektów; dyslokacje. Koncentracja defektów w ma-
teriale jest bardzo mała ale ich wpływ na własności fizyczne jest niebagatelny. Jako przykład
niech posłuży współczesna elektronika, która opiera się na transporcie defektów punktowych
w półprzewodnikach. Defekty w metalach produkowane w polu promieniowania jonizującego
ograniczają czas życia urządzeń w elektrowniach jądrowych, a problem ten będzie jeszcze
bardziej istotny w przypadku zastosowania reaktorów termojądrowych. Wynika stąd, że
badania w tej dziedzinie mają także i duże znaczenie praktyczne.

Skoro wpływ defektów na własności materiałów jest tak duży to nie powinno być prob-
lemu ze śledzeniem ich zachowania się w różnych warunkach. Niestety w praktyce ekspery-
mentalnej okazało się, że tylko niektóre wielkości fizyczne mogą być użyte do tego celu.
Spowodowane jest to dużymi trudnościami w dokładnym wyodrębnieniu wpływu określonego
typu defektu na mierzoną wielkość fizyczną. Stwarza to poważne problemy w skalowaniu i
określaniu wielkości odniesienia w pomiarach. Trzeba bowiem pamiętać, że na własności
fizyczne materiału ma wpływ ogromna ilość czynników, których ostateczne wyodrębnienie
hie jest zadaniem łatwym. Do badań defektów punktowych w metalach i innych materiałach
udało się zastosować dwie techniki pomiarowe:

• równoczesne pomiary dylatometryczne i pomiary stałej sieci krystalicznej,

• pomiary promieniowania gamma pochodzącego z anihilacji pozytonów w materiale.

O zachowaniu się defektów punktowych można wnosić także z pomiarów samodyfuzji,
pomiarów przewodnictwa cieplnego i elektrycznego. Do tych badań wykorzystuje się także
pomiary magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopię efektu Móssbauera czy pomia-
ry relaksacji ultradźwięków. Ciekawe i zaskakujące rezultaty daje także analiza szumów
elektrycznych pozwalająca śledzić równocześnie zachowanie się defektów punktowych i dys-
lokacji. Należy jednak podkreślić dużą sclektywność wymienionych tu metod. Stosunkowo
najprostszą i najefektywniejszą metodą badań zachowania się defektów punktowych w fizyce



ciała stałego jest jednak metoda anihilacji pozytonów. W pracy omówiona zostanie właśnie
ta metoda i jej zastosowania w badaniach defektów punktowych w materiałach.

Odkryty w 1932 roku przez C.D.Andersona [1] pozyton, który zgodnie z przewidywa-
niami teorii P.A.M.Diraca [2] okazał się być antyczastka dla elektronu, stosunkowo szybko
został wykorzystany w fizyce ciała stałego. Pierwsze próby pomiarów kątowych korelacji dwu
kwantów gamma powstających w wyniku anihilacji pozytonu i elektronu w metalu zostały
przeprowadzone w dziesięć lat później przez R.Beringer'a i C.G.Montgomerego [3]. W 1950
roku S.De Benedetti i współpracownicy [4] przedstawili teoretyczne podstawy do obliczeń
średniego pędu anihilujacej pary pozyton-elektron. Szybko też okazało się, że proces ani-
hilacji pozytonu w metalu choć w zasadzie będący skomplikowanym kwantowym procesem
zależy prawie całkowicie od początkowego stanu anihilujacej pary, a konkretnie od stanu ele-
ktronu. Stąd pomiary korelacji kątowych kwantów anihilacyjnych jako pierwsze umożliwiły
badanie rozkładów pędu elektronów w materii. Do dzisiaj jest to standardowa metoda w po-
miarach powierzchni Fermiego i badaniach gęstości stanów elektronowych. W międzyczasie
okazało się, że pozyton może tworzyć stan związany z napotkanym elektronem. Stan taki
nazwany Pozytem (Ps) może tworzyć się również w materii skondensowanej.

Koniec lat sześćdziesiątych i początek lat siedemdziesiątych był kolejnym przełomem dla
metody anihilacji pozytonów, spowodowanym odkryciem faktu, że pozyton oddziaływuje z
defektami struktury krystalicznej. Od tego czasu obserwuje się wzrastające zainteresowanie
tą metodą w dynamicznie rozwijających się badaniach ciała stałego i inżynierii materiałowej.
W ostatnich latach oprócz nowych rezultatów obserwujemy stale doskonalenie i poszuki-
wanie coraz bardziej wyrafinowanych technik pomiarowych. Wykorzystuje się już z powodze-
niem skolimowane i monoenergetyczne wiązki powolnych pozytonów do badań powierzchni i
warstw przypowierzchniowych ciała stałego. Rezygnuje się też z wykorzystania konwencjon-
alnych źródeł pozytonów jakimi są naturalne rozpady 0 izotopów promieniotwórczych na
rzecz wydajnych, dobrze skolimowanych wiązek pozytonów produkowanych przy reaktorach
nuklearnych lub przy akceleratorach elektronowych. Na bazie takiej wiązki pozytonów bu-
dowana jest w Japonii (JAERI-Takasaki) fabryka pozytonów, w której zebrane będą wszys-
tkie dostępne techniki eksperymentalne wykorzystujące anihilację pozytonów. Podobne,
wydajne wiązki powolnych pozytonów o strumieniu ok. 10 l oe+/s budowane są w kilku lab-
oratoriach na świecie. Wszystko to dobrze wróży rozwojowi metody anihilacji pozytonów, z
pomocą której można będzie otrzymać jeszcze wiele interesujących rezultatów.

Celem tej pracy jest przedstawienie fizycznych podstaw wykorzystania metody anihi-
lacji pozytonów w badaniach materiałowych. Nasze zainteresowanie skupimy wokół prob-
lemów badań defektów, stąd wiele interesujących zjawisk i metod będzie zaznaczone jedynie
marginalnie. Z konieczności pominiemy zupełnie zjawiska związane z fizyką i chemią Pozytu.



2 POZYTON W MATERII

Anihilacja nazywamy proces transformacji masy w energię promieniowania będący
wynikiem oddziaływania cząstki z antycząstką. Oczywistym jest, że jak w każdym procesie
fizycznym tak i tu spełnione są wszystkie prawa zachowania czyli prawo zachowania energii,
pędu, momentu pędu, ładunku i parzystości. Zatem w procesie anihilacji pary clektron-
pozyton masa tych cząstek jest zamieniana w równoważną energię fotonów gamma. Stąd
też badanie fotonów powstałych w wyniku procesu anihilacji dostarcza informacji o stanie
anihilującej pary pozyton-elektron. Proces anihilacji może zachodzijć w kilku wariantach. W
obecności trzeciego ciała (elektron, jądro atomowe), które jest w stanie przejąć pęd odrzutu
w procesie anihilacji, może nie pojawić się żaden lub pojawić się tylko jeden foton. Proces
taki przebiega jednak z bardzo małym prawdopodobieństwem, w przybliżeniu proporcjona-
lnym do prędkości pozytonu i nie ma praktycznego znaczenia w badaniach ciała stałego.
Z zasady zachowania momentu pędu i parzystości wynika, że w procesie anihilacji pary
pozyton-elektron mogą powstać również trzy, pięć itd. kwanty jeśli tylko spiny anihilujących
cząstek są równoległe lub dwa, cztery itd. kwanty jeśli ich spiny w momencie anihilacji są
antyrównoległe. Przekrój czynny na proces z dwoma kwantami jest około 371 razy większy
niż przekrój czynny na proces z udziałem trzech kwantów gamma. Zaś szybkość anihilacji z
udziałem czterech kwantów gamma to już tylko (1.30±0.42)-10~6 szybkości anihilacji na dwa
kwanty [5]. Zatem około 99.7% wszystkich procesów to właśnie anihilacja z udziałem dwu
kwantów gamma, z których każdy ma ściśle określoną energię: (511.0034 ± 0.0014) keV. W
pozostałych przypadkach powstałe kwanty gamma mają ciągłe widma energetyczne.

Przekrój czynny na proces anihilacji pozytonu i elektronu z udziałem dwu kwantów
gamma sumowany po wszystkich możliwych ustawieniach spinu obliczony został przez
P.A.M.Diraca i wynosi [2]:

t f ( 1 • A .. l - 2 \ ^ O I - . \

0)

gdzie 7 = l/sjl — v2fc2 , v jest prędkością pozytonu, c prędkością światła, r0 = e2/4 iremoc
2

jest klasycznym promieniem elektronu a 77i0 jest masą spoczynkową elektronu. W granicy
małych prędkości wzór ten można uprościć do postaci:

(T2y —

Szybkość anihilacji pozytonu A, czyli odwrotność jego średni ego" czasu życia r jest niezależna
od prędkości pozytonu i jest proporcjonalna do gęstości elektronów ne w miejscu anihilacji:

=nrlcnc, (3)

gdzie i/'(0) jest funkcją falowa elektronu w punkcie, w którym znajduje się pozyton.
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Rys. I. Zależność szybkości anihilacji (odwrotność czasu życia pozytonu) od r, dla kilku
metali. Linia ciągła przedstawia zależność (4) a przerywana zależność (3), do której dodano
Aoo- (Wartość Aoo = \\~pt + f Ao_p, jest średnia szybkością anihilacji Pozytu w próżni.)

W powyższym wyrażeniu pominięto oddziaływania kulombowskie zarówno pomiędzy
elektronem i pozytonem jak i pomiędzy samymi elektronami. Oddziaływanie to jak i jego
wpływ na szybkość anihilacji pozytonu w realnych układach fizycznych jest przedmiotem
wielu ciekawych obliczeń teoretycznych [7]. Wynika z nich, że wskutek oddziaływania ku-
lombowskiego pozyton w jednorodnym gazie elektronowym otacza się chmura elektronowa,
która ekranuje jego dodatni ładunek. Stad gęstość elektronów w najbliższym otoczeniu pozy-
tonu wzrasta, nawet pięciokrotnie, a w konsekwencji wzrasta i szybkość anihilacji pozytonu.
I tak, w metalach, w których regularna trójwymiarowa sieć jonów zanurzona jest w "morzu"
elektronów o średniej gęstości ne, jak wynika z dokładnych obliczeni uwzględniających od-
działywanie nie tylko pozyton-elektron ale i elektron-elektron, szybkość anihilacji A można z
powodzeniem opisać wzorem [9]:

A = ±j ^1 + 1.23 r. -0.1375 r] + $ (4)

gdzie r, = (3/4 7rn e)
! ' 3 jest promieniem kuli, w której znajduje się tylko jeden elektron

tu wyrażonej w jednostkach promienia Bohra (a0 = 0.52910~8cm). Na Rys.l porównano
eksperymentalnie zmierzone szybkości anihilacji pozytonu A dla kilku metali, dla których
można przyjęć istnienie jednorodnego gaz elektronowego, z wartościami wynikającymi z
teoretycznych zależności (3) i (4). Istotnie tylko wzór (4) dobrze opisuje eksperymental-
nie zmierzone wartości A, znaczne odstępstwo zależności (3), gdzie pominięto efekty odd-
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Rys. 2. Schematyczny rozkład gęstości stanów elektronowych dla nieoddziaływujacego gazu
elektronowego (a), dla oddziaływującego gazu (b), i dla gazu elektronowego otaczającego
pozyton (c).

ziaływań wielu ciał wskazuje jak ważna grają one rolę w procesie anihilacji pozytonów w
materii. Trzeba tu zaznaczyć, że wzór (4) jest słuszny jedynie dla przypadku anihilacji pozy-
tonu z gazem swobodnych elektronów, natomiast w realnych układach fizycznych, pozyton
anihiluje także z elektronami związanymi z jądrami atomowymi tzw. elektronami rdzenia.
Zagadnienie to będzie rozważane w następnych rozdziałach.

Ciekawa własnością omawianego procesu jest także to, że szybkość anihilacji wcale nie
zależy od pędu anihilujacej pary. Wynika to stad, że dla małych pędów pozytonu w materii,
czas rozproszenia na elektronach jest znacznie dłuższy (rzędu 10"1 4 s) niż czas relaksacji elek-
tronów, który jest rzędu odwrotności częstości plazmowej tzn. ok. 1 0 ~ 1 6 J . Dla dużych pędów
pozytonu czasy te mogą być porównywalne, ale wtedy maleje szybkość anihilacji (wzory (1)
i (2)). Ta własność jest niezmiernie istotna przy pomiarach czasu życia pozytonów i inter-
pretacji otrzymanych rezultatów gdyż pozwala identyfikować obszary o różnych gęstościach
elektronowych. Zaskakującym jest również fakt, że dla pędów powyżej pędu Fermiego a więc
maksymalnego pędu w "morzu" elektronów w temperaturze T=0 K oddziaływanie pozyton-
elektron znosi prawie wszystkie przyczynki wynikające z oddziaływania elektron-elektron,
które to oddziaływanie kreuje pewna ilość elektronów o pędach powyżej pędu Fermiego.

Na Rys.2 przedstawiono schematycznie istotę tego zjawiska wykreślając zależność uno-
rmowanej gęstości pędów elektronów w T=0 K w przypadku gazu nieoddzialywujących oraz
oddziaływujących elektronów jak również dla gazu elektronów oddziaływujących z pozy-
tonem. W przypadku gazu nieoddzialywujących elektronów wszystkie stany w kuli Fer-
miego obsadzone są całkowicie aż do maksymalnego pędu Fermiego pp (Ep = p2p/2m0

jest poziomem Fermiego a ino jest masą spoczynkową elektronu), powyżej którego stany
są puste. Dla rzeczywistego gazu oddziaływującego na skutek wirtualnych rozproszeń ku-



Iombowskich kula Fermiego nie jest już tak jednoznacznie określona. Nie wszystkie stany
tuż poniżej poziomu Fermiego są obsadzone, a pewna liczba elektronów zajmuje stany tuż
powyżje tego poziomu choć nadal poziom Fermiego jest dobrze określony Rys.2b. Gdy w
takim układzie pojawi się pozyton obsadzenie stanów powyżej poziomu Fermiego znika a
kula Fermiego ponownie jest dobrze zarysowana Rys.2c. Przyczyna tego zjawiska tkwi w
tym, że samodzielnie pozyton jak i elektron mogą bardzo efektywnie polaryzować otoczenie
ale jako para pozyton-elektron maja już znacznie mniejsze możliwości. Anihilująca para
jest silnie skorelowana i zachowuje się jak cząstka obojętna elektrycznie co znacznie obniża
jej sprzężenie z otaczającymi ją elektronami a więc maleje znacznie prawdopodobieństwo
wzbudzenia elektronów do stanów powyżej pp. Wzrost gęstości stanów tuż poniżej pp jest
spowodowany prawie parabolicznym wzrostem tzw. współczynnika wzmocnienia, którego
definicje podamy w rozdziale 4 a odzwierciedlającym to, że elektrony w pobliżu poziomu
Fermiego efektywniej oddziaływują z pozytonem, niż te z głębi kuli Fermiego. Dzięki temu
właśnie anihilacja pozytonów pozwala z duża ostrością obserwować pgd Fermiego i anali-
zować powierzchnię Fermiego nawet w wysokich temperaturach. Inne metody pomiarowe
powierzchni Fermiego posiadają, tu istotne ograniczenia [7].

Widać zatem, że pozyton jest cząstką oddziaływującą z elektronami w materii w skompli-
kowany sposób; poprawny opis oddziaływań wymaga uwzględnienia efektów, wielocialowych.

Ale chyba najbardziej zaskakującym i istotnym zjawiskiem jakie przyroda w tym przy-
padku podarowała fizykom, bez którego wykorzystanie anihilacji pozytonów w badaniach
materiałowych nie byłoby możliwe jest tzw. proces termalizacji pozytonu. Okazuje się, że
pozyton' o energii dochodzącej do setek keV, produkowany w rozpadzie 0 jądra atomowego,
wchodząc do materiału podlega spowolnieniu do energii drgań termicznych sieci krystalicznej
rzędu kilkudziesięciu meV. Zakładając np., że pozyton o energii E = 100 keV znajduje się
w otoczeniu elektronów o typowej dla metali gęstości n e = 5 • 1022cm~3 otrzymamy ze
wzoru (4), że średni czas życia pozytonu wynosi 300ps a całkowity czas termalizacji pozy-
tonu w tym otoczeniu jest o rząd krótszy i wynosi ok. 10 ps [10]. Stermalizowany pozyton
w temperaturze pokojowej ma energię ok. 25meV i jest ona o trzy rzędy mniejsza od
przeciętnej wartości energii Fermiego wynoszącej około 5 eV. Stąd też pozyton okazał się
być doskonałym próbnikiem stanów elektronowych materii skondensowanej, gdyż pęd ani-
hilującej pary elektron-pozyton w takim przypadku jest po prostu pędem elektronu.

Najszybciej w procesie termalizacji następuje spowolnienie pozytonów od energii
początkowej £, wynoszącej w praktyce więcej niż lOOfceV do energii Fermiego Ep. Czas
ten można z dużą dokładnością przedstawić wzorem [11]: •-»

(5)

gdzie Q jest gęstością ośrodka wyrażoną w g/cm3 a E, energią początkową pozytonu wyraioną
w MtV. Ponieważ dla wielu stosowanych źródeł pozytonów energia początkowa jest znacznie

10
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Rys. 3. Straty energii implantowanego do Fe pozytonu w funkcji jego energii (a) i zależność
energii pozytonu od czasu przebywania w Fe dla kilku temperatur (b) obrazujące istotę
procesu termalizacji pozytonu w materii [12].

mniejsza niż m 0 c
2 przeto i tt < 1 ps. W tym czasie pozyton zderza się nieelastycznie głównie

z elektronami tracąc w ostatniej fazie spowolniania całkowicie informację o początkowym
kierunku ruchu. W tej fazie procesu termalizacji wzbudzenia plazmonów i rozproszenia
elastyczne na jonach sieci krystalicznej odgrywają istotna rolę. W tym zakresie energii także
i straty energii w jednostce czasu sa największe (Rys.3a).

Najwięcej czasu pochłania jednak spowolnienie pozytonu o energii poniżej
Początkowo oddziaływanie pozytonu z elektronami przewodnictwa poprzez wzbudzenia, pro-
dukcję par elektron-dziura i kolektywne wzbudzenia plazmonów a w ostatniej fazie dochodzi
do rozproszeń już tylko na fononach akustycznych. Krytyczna energia pozytonu, poniżej
której pozyton rozprasza się już tylko na fononach, dla wickszos'ci metali przypada poniżej
0.2 eV [11]. Ta faza procesu termalizacji wymaga czasu rzędu kiłku ps. Trzeba jednak
podkreślić, że najefektywniej termalizuja. pozyton elektrony, najdłużej (około 5 razy dłużej)
zaś trwa termalizacja gdy pozyton rozprasza się na fononach. Niewielka gęstość fononów w
niskiej temperaturze wydłuża czas termalizacji i tak np. w Al w temperaturze 15 K czas
termalizacji wynosi ok. 64;?s a w temperaturze 900 A'już tylko \.Sps [13].

Na Rys.3 przedstawiono przykład procesu termalizacji w żelazie [12] uwzględniając
straty energii tylko w rozproszeniach na elektronach i fononach. Jeśli uwzględnimy,że
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czas życia pozytonu w żelazie wynosi 106ps [14] to łatwo dostrzeżemy, że nawet w nis-
kich temperaturach pozyton ulega całkowitej termalizacji a jego s'rednia energia osiąga en-
ergię drgań termicznych sieci krystalicznej czyli Ettrm = \kBT zanim ulegnie anihilacji z
napotkanym przypadkowo elektronem Rys.3b (kB jest stała Boltzmanna a T temperatura w
skali bezwzględnej). Im mniejsza energia pozytonu tym i straty energii w jednostce czasu są.
mniejsze Rys.3a [9].

Generalnie stermalizowane pozytony maja rozkład Maxwella-Boltzmanna:

gdzie / + (E)dE jest ułamkiem pozytonów, które maja energię z przedziału (E, E + dE).
Dokładne rozwiązanie równania Boltzmanna na rozkład pędów pozytonów rozpraszanych
przez elektrony przewodnictwa i fonony wskazuje, że istotnie jest on rozkładem Maxwella-
Boltzmanna ale ma on dodatkowo zanikający w stronę wysokich pędów "ogon" Rys.4 [15].
Jego udział jest niewielki ale rośnie z obniżeniem temperatury. Jest to zrozumiale gdyż maleje
i gęstość fononów, na których następuje rozpraszanie w zakresie energii termicznych. Na
Rys.4 porównano rozkład Maxwella-Boltzmanna z tym jaki uzyskano w oparciu o rozwiązanie
równania Boltzmanna dla dwu temperatur T=300 K i T=10/f. Okazuje się, że obecność
tego "ogona" ma zaniedbywany wpływ na wyniki uzyskiwane w badaniach anihilacyjnych
i śmiało można go pominąć [15]. Z rozwiązania równania Boltzmanna wynika, że średnia
energia pozytonu w materii zbliża się, wraz z upływem czasu, do energii termicznej Eierm:

W) = Eterm + C • exp (-t/tr), (7)

gdzie czas relaksacji łr zależy od temperatury T i tak np. w Al dla T=10K tr = lO.5ps a
dla T=300Ar tr = 1.2 ps. Czas relaksacji jest znacznie dłuższy niż czas między dwoma
rozproszeniami (10" H s) a to oznacza, że musi nastąpić wiele rozproszeń pozytonu aby
strata jego energii była znacząca. 0 ile jednak dla temperatur większych od 50 K s'rednia
energia pozytonu istotnie jest równa Eierm o tyle poniżej tej temperatury, jak pokazują,
obliczenia, jest ona trochę wyższa. W Al dla T-f 0 K średnia energia pozytonu osiąga
wartość 2 meV co odpowiada temperaturze T=15 K. I tym razem różnice są. na tyle małe,
że przy zdolności rozdzielczej obecnych technik eksperymentalnych stosowanych w anihilacji
pozytonów nie mają. one istotnego znaczenia. Zatem z z eksperymentalnego punktu widzenia
można powiedzieć, że proces termalizacji przebiega całkowicie tzn. pozyton osiąga energię
Eterm nawet w niskich temperaturach. Ma to istotne znaczenie praktyczne, gdyż pozwala
stosować anihilacje pozytonów bez żadnych ograniczeń nawet do temperatur ciekłego helu.
Pomiary anihilacji pozytonów potwierdziły termalizację do temperatury 10 K [17].

Aktywność konwencjonalnych źródeł pozytonów stosowanych w eksperymentach jest z
reguły dużo mniejsza niż 1 Ci (107 rozpad/s) natomiast średni czas życia pozytonu w ma-
terii jest większy od 100 ps, stad wniosek, że średnio w próbce znajduje się jeden pozyton,
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który w związku z tym może osiągnąć najniższy stan energetyczny w swoim pas'mie. Zatem
termalizacja oznacza również, że pęd pozytonu jest zaniedbywanie mały w porównaniu z
pędem elektronu, z którym anihiluje.

Aby dopełnić obraz zachodzącego procesu warto na chwilę zatrzymać się nad tym co
dzieje się ze stermalizowanym pozytonem, który ma jeszcze dużo, jak na skalę jądrowe,
czasu do chwili anihilacji. Oczywis'cie posiadając energię termiczna lekki pozyton porusza
się po sieci krystalicznej rozpraszając się głównie na fononach ale także i elektronach, jonach,
domieszkach i defektach sieci. Przy dominujących rozproszeniach na fononach, jak wskazują
obliczenia, kat rozproszenia przy zderzeniach wynosi około 120° dla całego zakresu temper-
atur [13]. Stad pozyton preferuje błądzenie przypadkowe o izotropowym rozkładzie. Pozwala
to na użycie relacji Einsteina na obliczenie współczynnika dyfuzji pozytonu:

D+ = * ^ ~ ( 8 )

gdzie mm jest efektywną masą pozytonu a < n(E) > jest uśredniona po rozkładzie Bosego-
Einsteina szybkością rozpraszania pozytonu o energii E. Dla dużego* zakresu temperatur
dobrym przybliżeniem współczynnika dyfuzji w izotropowym ośrodku jest wzór [18]:

+ ~

gdzie v\ jest podłużną prędkością dźwięku w materiale o gęstości /?, Ei jest potencjałem
deformacyjnym dla pozytonu (w pracy jednostę potencjału [V] mnożymy przez ładunek ele-
ktronu [e] dla ułatwienia porównań z dostępnymi energiami); w metalach jest on rzędu \ EF,
a h jest stałą Plancka podzieloną przez 2 n. Współczynnik dyfuzji pozytonu w ciałach stałych
mieści się w granicach (0.1 -r 1) cm2 s~l w temperaturze pokojowej. Na Rys.5 przedstawiono
zachowanie się współczynnika dyfuzji w funkcji temperatury dla Al. Dla temperatur poniżej
To {kB To = im* u;2) czyli ok. 3 K dla Al wzór (9) przestaje obowiązywać a współczynnik
dyfuzji pozytonów rośnie eksponencjalnie z temperaturą (Rys.5). W Tabeli 1 przedstaw-
iono wartości tego współczynnika dla wybranych metali. Przeciętna droga, którą pozyton
pokonuje w procesie błądzenia przypadkowego do momentu anihilacji wynosi:

L = ^6 D + r « (1000 -̂  3000) A, (10)

gdzie r jest przeciętnym czasem życia swobodnego pozytonu: Zanim pozyton zanihiluje,
zdąży na swej drodze spotkać ok. 107 atomów. Wartości tej nie należy mylić ze średnią
drogą swobodną /, którą pozyton przebywa bez rozproszenia, a która w metalach jest rzędu
kilkunastu A (Tabela 1). Ponieważ pozyton podczas błądzenia przypadkowego oddzialywiije

14



Tabela 1. Wartości współczynnika dyfuzji £?+, średniej drogi swobodnej / (obliczonej ze
wzoru / = 30+/t/+, gdzie v+ - yJZkBT/m*) dla T=300K, długości drogi dyfuzji L jaką
pozyton przebywa do momentu anihilacji i masy efektywnej m" pozytonu wyrażonej w m0

obliczone dla kilku metali [18].

Metal

Li
Na
K

Mg
Zn
Al
Ga
In
Tl

[cm2*-*]
0.7
0.7
0.4
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.3

[A]
23
23
14
18
18
13
12
12
11

L
(A)

3500
3800
3100
2600
2300
2100
2100
2300
2100

m'/mo

1.03
1.07
1.11
1.10

1.12

z fononami i elektronami i porusza się we własnym paśmie, to jego masa nie jest równa
dokładnie jego masie spoczynkowej (czyli masie elektronu mo). Efektywna masa pozy-
tonu nie różni się jednak zbyt dużo od mo jak pokazują to obliczenia [16] zamieszczone
w Tabeli 1, z czego wynika, że pozyton w materii zachowuje się jak cząstka swobodna o
energii E = p2/2m*. Niewielkie odchylenia spowodowane sa tu oddziaływaniem z silnie
odpychającym potencjałem dodatnich jonów w sieci krystalicznej. Zatem istotnie, pozyton
okazuje się być dobrym próbnikiem potrafiącym uśrednić informacje o stanie elektronowym
penetrowanego obszaru materii gdy jest on jednorodny lub wyszukać takie miejsca w sieci,
które potrafią "wychwycić" błądzący pozyton. Temu zagadnieniu poświęcony będzie rozdział
5. Podczas implantacji pozytonu do doskonalej sieci kryształu zachodzi również zjawisko
tunelowania pozytonu wzdłuż płaszczyzn krystalograficznych, które zwiększa głębokość pen-
etracji monokryształu przez pozyton. Jednak tylko kilka procent pozytonów emitowanych
z izotropowego źródła może poruszać się wzdłuż określonych kierunków krystalograficznych.
Z pewnością zjawisko to jest istotne w przypadku stosowania dobrze skolimowanych wiązek
pozy tonowych. Istotniejszym jest tzw. rozproszenie wsteczne implantowanych pozytonów
zarówno elastyczne jak i dyfuzyjne dzięki czemu pozytony "odbijają" się od próbki. Na
Rys.6. pokazano symulacje Monte Carlo ruchu, implantowanego do Al, pozytonu o energii
ZbkeV. Zwróćmy uwagę na to, że profil implantacji jest rozłożony w dużej objętości próbki
oraz na to, że pozytony rozproszone wstecznie a więc uciekające z próbki także penetrują sto-
sunkowo duża jej objętość i to niezależnie od kata impjantacji pozytonu (ftys.6b,c). Zatem
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zjawisko rozproszenia wstecznego nie ma charakteru zjawiska powierzchniowego. Energia
rozproszonego wstecznie pozytonu jest tym mniejsza im z głębszych warstw pozyton dociera
na powierzchnię.

Stosunek strumienia wychodzących z próbki pozytonów do wchodzących określa Łzw.
współczynnik rozproszenia wstecznego R+. Pomiary pokazują, że w przypadku pozytonów
emitowanych z izotopowego źródła (22Na) o ciągłym rozkładzie energii współczynnik ten jest
funkcja liczby atomowej Z (lub efektywnej liczby atomowej) materiału próbki [20]:

R+ = 0.342 • log10 Z - 0.146, ważne dla 3 < Z < 92, (U)

i w zakresie energii od 100 keV do 4 0 0 ^ ^ prawie wcale nie zależy od energii. Odnotujmy,
że współczynnik rozproszenia wstecznego dla elektronów R~ jest większy od R+ i dla Z
malejącego od 82 do 13 stosunek R~/R+ rośnie od 1.22 do 1.33. Pokazuje to, że obie
te cząstki inaczej rozpraszają się w materii. Warto tu podać wyrażenie na współczynnik
absorbcji masowej pozytonów przechodzących przez warstwę materiału [22]:

y+ = (31.2 ± LI) • Z0<m±0OO9[cm7/gl ważne dla 13 < Z < S2, (12)

który też w niewielkim stopniu zależy od liczby atomowej absorbującego pozytony materiału.
(Wzór ten jest ważny dla pozytonów emitowanych ze źródła 2 2Na). W pracy [23] można
znaleźć interesujący przykład metody pomiaru tego współczynnika.

Zjawisko rozpraszania wstecznego dotyczy wysokoenergetycznych pozytonów implan-
towanych do próbki. Ale nawet stermalizowane już pozytony potrafią uciec z próbki.
Pozytony, jako mobilne, lekkie cząstki w dużej części dyfundują do powierzchni przez która
weszły do próbki. W szczególności, jak to ma miejsce w niektórych materiałach ( np. W,
Cr, Mo) o ujemnej pracy wyjścia dla pozytonów, obserwuje się ich spontaniczny reemisje.
Ciekawym jest, że pozyton na powierzchni, dotyczy to również metal, przestaje być swobod-
nym; tworzy stan związany z napotkanym przypadkowo elektronem zwany Pozytem (Ps).
(Stan taki nie tworzy się we wnętrzu metalu). W wysokich temperaturach można obser-
wować desorpcje Ps z powierzchni [24], [25]. Trzeba jednak podkreślić, że obserwacja tych
zjawisk jest możliwa przy zastosowaniu niskoenergetycznych wiązek pozytonowych. Zjawisko
reemisji już stermałizowanych pozytonów znalazło zastosowanie między innymi do otrzymy-
wania takich właśnie wiązek pozytonowych. Badania powierzchni przy zastosowaniu pozy-
tonów maja już swoją bogatą literaturę i w ostatnich łatach rozwijają się niezwykle dynam-
icznie. Pominiemy je w dalszej części tej pracy.

Opisane powyżej zjawiska prowadzą w ostateczności do określonego rozkładu pozytonów
w materii od powierzchni. Dla pozytonów emitowanych z rozpadu beta badania ekspery-
mentalne prowadzą do prostej relacji na zależność liczby pozytonów p od głębokości z na,
której one anihilują:

p ( z ) = p ( 0 ) e x p ( - a + 2 ) , (13)
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Rys. 6. Trajektorie ruchu pozytonów o energii 35keV implantowanych do Al. W części
(a) przedstawiono trajektorie pozytonów, które zatrzymują się w próbce, w części (b) i (c)
pozytonów rozproszonych wstecznie dla kąta padanie 0° i 60° [19].

gdzie or+ jest liniowym współczynnikiem absorbcji pozytonów. Współczynnik ten w takim
przypadku zależy od średniej energii pozytonów E i liczby atomowej materiału Z w sposób
następujący [26]:

2° ł 5 Ą
gdzie wyznaczona eksperymentalnie dla źródła 2 2 Na wartość E = 0.15 MeV. Wzór ten jest
słuszny jedynie dla źródła 2 2Na, w przypadku innych izotopów emitujących pozytony wzór
(14) ma identyczną formę choć inne wartości współczynników [26]. Dla takich izotopów
emitujących pozytony, dla których z tablic jesteśmy w stanie odczytać tyłko energię maksy-
malną E^as, liniowy współczynnik absorpcji z pewnym przybliżeniem możemy obliczyć przy
pomocy wzoru:

[cm"1], (15)1.4

gdzie Emax wyrażono w MeV a gęstość materiału p w [g/cm3]. Ciekawym będzie porównać
~E ze średnią energią z rozpadu /?; ~E0. Dla 2 2Na, ~E = 0.15 MeV a ~E0 = 0.26 MeV.
Różnica spowodowana jest tym, że kształt profilu implantacyjnego silnie zależy od kształtu
widma pozytonów a ten z kolei modyfikowany jest przez rozproszenia wslec/sne pozytonów
w materiale źródła. W przypadku metali jak łatwo się przekonać ze wzoru (11) ok. 50%
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Tabela 2. Odwrotność liniowego współczynnika absorbcji pozytonów emitowanych;z 2 2 Na
obliczona ze wzoru (14) dla kilku materiałów.

Materiał
C
Al
Fe
Cu
Pb

l/cr+ [mm]
0.137
0.102
0.031
0.027
0.018

pozytonów rozprasza się wstecznie od powierzchni. W Tabeli 2 zamieszczona wartości lin-
iowego współczynnika absorpcji pozytonów emitowanych z najpopularniejszego źródła pozy-
tonów 2 2 Na dla różnych materiałów. Z wartości tych wynika jeszcze laz, że pozyton jest
próbnikiem, który penetruje ogromny, jak na skalę mikro, obszar rzędu dziesiątych części
milimetra. W przypadku skolimowanych wiązek pozytonowych, których energię można
precyzyjnie zmieniać w dowolnym praktycznie zakresie, obszar penetrowany przez pozyton
można ograniczyć do warstw rzędu kilkudziesięciu A, czyli do obszaru przypowierzchniowego.
A warto zauważyć, że sa to obszary ciekawe z punktu widzenia współczesnej mikroelektroniki
W takim przypadku profil implantacji pozytonów opisany jest rozkładem Markhoviana [27]:

mz m—1

exp (-(£)")• (16)

gdzie

zo =

400
z = P [g/cm3]

(E[keV])n[k]

(17)

(18)

Eksperymentalnie stwierdzono, że dla większości materiałów: m « 1.9 i n w 1.6 [28]. Za-
uważmy, że dla m=2 jest to rozkład Gaussa. Istotnie, otrzymane w przypadku niskoener-
getycznych wiązek pozytonowych profile implantacji maja kształt rozkładu gaussowskiego a
nie rozkładu Poissona jak w przypadku implantacji pozytonów o ciągłym rozkładzie widma
(13).
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Na zakończenie warto przedstawić jak wygląda rozkład przestrzenny stermalizowanych
pozytonów. Otóż pozyton jako lekka, dodatnio naładowana cząstka, pozostająca w najniż-
szym stanie energetycznym, co ma w całej metodzie anihilacji pozytonów kapitalne znacze-
nie jest silnie odpychany przez dodatnie jony sztywnej sieci krystalicznej. Pozyton prze-
bywa więc głównie w obszarach międzywęzłowych pomiędzy jonami. Rxtzklad przestrzenny
stermalizowanych pozytonów przypomina coś w rodzaju "sera szwajcarskiego", jest on jed-
norodny za wyjątkiem "dziur" wokół każdego z jonów. Oczywiście taki obraz jest prawdziwy
w przypadku materiału jednorodnego. W materiałach niejednorodnych, jakimi sa np. stopy
metali, bogate w różne elementy strukturalne, pozyton preferuje miejsca, w których osiąga
minimum swojej energii. Jest to także ważne w przypadku jednorodnych ale zdefektowanych
materiałów o czym będzie mowa w następnych częściach pracy.

19



3 TECHNIKI EKSPERYMENTALNE

W poprzednim rozdziale pokazalis'my skomplikowana historię jaka przechodzi pozyton
implantowany w materiał, historię która kończy się w momencie anihilacji z przypadkowo
napotkanym elektronem. Czy kwanty gamma, które w procesie anihilacji powstają potrafią
przybliżyć nam te historię, a tym samym wskazać na pewne szczególne cechy materiału,
w którym historia ta miała miejsce? Odpowiedź na to pytanie jest zaskakująca: tak. Jak
powiedziano w rozdziale 2 99.7% to anihilacja na dwa kwanty twardego promieniowania
gamma. Kwanty te w układzie środka masy anihilującej pary pozyton-elektron rozbiegają
się dokładnie kolinearnie jak pokazuje to Rys.7, a każdy z nich ma energię równa:

-^Eb, (19)

gdzie E\, jest niewielką w porównaniu z moc2 = 511 keV, zwykle pomijana w rachunkach
energią wiązania pary pozyton-elektron w materiale.

W laboratoryjnym układzie odniesienia, w którym para pozyton-ełektron porusza się z
pewną prcdkos'cia zarówno Eo jak i kierunek emisji kwantów gamma ulega zmianie. Aby
określić te zmiany posłużmy się transformacją łączącą ze sobą kąty Oo i 0i,2 (Rys.7) a
wyprowadzoną w ramach szczególnej teorii względności [29]:

cos 0o ± J . _
t sin 0o, (20)

gdzie u jest prędkością pary pozyton-elektron. Zatem w układzie laboratoryjnym dwa kwanty
anihilacyjne nie będą rozbiegać się kolinearnie, odchylenie od kolinearności można obliczyć
jako:

J © ^ © ! - e,. (2i)

Korzystając z faktu, że SQ jest małe, z relacji (20) i ze wzoru na tangens różnicy kątów
otrzymujemy :

60 = tg(0, - 02) w 2 -c sin0o + O (^-J + • • -. (22)

Jeśli zaniedbamy male różnice między kątami 0 i w argumencie funkcji sinus przyjmiemy,
że 0„ = 0 , = 0 2 to:

SQ w 2 - sin 0 , » 2- sin 0 2 w - ^ L , (23)
c c mec
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Rys. 7. Kierunek emisji dwu anihilacyjnych kwantów gamma w układzie środka masy (Ś.M.)
pary pozyton-elektron i w układzie laboratoryjnym (Lab.).

gdzie pr jest rzutem pędu pary pozyton-elektron na kierunek prostopadły do kierunku emisji
kwantów gamma. Jak już wspominaliśmy uprzednio pęd pary pozyton-elektron jest prakty-
cznie równy pędowi elektronu a więc jest rzędu 10"a • moc, stad odchylenie od kolinearności
dwu anihilacyjnych kwantów gamma jest niewielkie, rzędu kilku-kilkunastu miliradianów. I
tu w sposób naturalny pojawia się pierwsza metoda pomiarowa - pomiar odchylenia od kolin-
earności dwu anihilacyjnych kwantów gamma lub inaczej pomiar korelacji kątowych kwantów
anihilacyjnych. W praktyce realizuje się to w sposób bardzo prosty (Rys.8). Na dwu długich
ramionach (ok. (3 -r-4)m), z których jedno można obracać, umieszcza się dwa identyczne
detektory promieniowania gamma. Elektroniczna część tego układu pomiarowego jest tak
ustawiona by po jednoczesnym zarejestrowaniu kwantów o energii hl\keV w dwu detek-
torach, "wyprodukowała" ona impuls. Mierząc zależność liczby tych impulsów w jednostce
czasu od kata 0, będącego miara odchylenia od kolinearność dwu kwantów gamma, otrzy-
mamy pewien rozkład będący odbiciem gęstości pędów anihilujacej pary pozyton-elektron
(a w istocie elektronów) w materiale, w którym implantowano pozytony. Najprostszą reali-
zacja tego pomiaru jest tzw. geometria długich szczelin; sondy scyntylacyjne zaopatrzone
w długi kryształ scyntylacyjny NaJ(Tl) lub BGO (to nowa generacja bardzo wydajnych, o
dobrych parametrach kryształów scyntylacyjnych BUGe3O l 2) i fotopowielacze rejestrujące
bezpośrednio kwanty gamma umieszczone sa za wąskimi (o szerokości (1-^-2 )rnm), długimi
(kilkanaście cm), prostopadłymi do ramion, ołowianymi kolimatorami. Jedno z ramion
spoczywa nieruchomo, drugie zaś wraz z kolimatorem i sonda detekcyjna wykonuje niewielki
obrót wokół próbki materiału oświetlanej bezpośrednio pozytonami powstałymi z rozpadu ra-
dioaktywnego izotopu np. 2 2Na. Aparaturę tę buduje się tak by kątowa zdolność rozdzielcza
wynosiła (0.3 -hO.5)mrae/ co zapewnia dokładny pomiar zależności liczby zliczeń impulsów
koincydencyjnych od kata 0 przy utrzymaniu rozsądnej szybkości tych zliczeń. Otrzymana
w tym przypadku zależność informuje nas o gęstości prawdopodobieństwa anihilacji dwu-
kwantowej pary pozyton-elektron w przestrzeni pędów - g( p ) scałkowancj po składowych
pędu p zarówno w kierunku pr - wzdłuż szczelin jak i pv - prostopadle do szczeliny (wzdłuż
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Rys. 8. Schemat aparatury do pomiarów jednowymiarowego rozkładu korelacji kątowej
kwantów anihilacyjnj'ch (a) i przykładowy rozkład otrzymany dla stopu InSb (b) [30]. (AJK-
analizator jednokanałowy).

ramion aparatury):

z) dpx = dPz I dpx I dpyQ ( p ) ,
J—oo J—oo

(24)

gdzie N jest szybkością zliczeń impulsów koincydencji a dpx związane jest z kątową, sze-
rokością szczelin w kolimatorach: dQx = dpz/(mac). Inaczej zależność tę możemy zapisać:

y-+oo f+oo

N (0,) = / dpx / dpvQ{px,pV) Qz mec).
J—oo J—oo

(25)

W eksperymencie jednak sytuacja się trochę komplikuje ze względu na skończoną sze-
rokość szczelin; eksperymentalnie otrzymujemy liczbę zliczeń N(Q)exp, która splotem N (0)
(25) z funkcją zdolności rozdzielczej aparatury g(Q) określoną głównie przez szerokość
szczelin:

N (B)cip = £ " " de'N (0') g (0 - 0') . (26)

Oczywiście w Ntxp nie ma już tła, które eksperymentator zobowiązany jest odjąć. Funkcja
g{Q) zwykle jest funkcją Gaussa o półszerokości wyznaczonej eksperymentalnie i niewiele
odbiegającej od szerokości szczelin kolimatorów.

Celem togo pomiaru jest poznanie rozkładu g( p ), niemniej w takim przypadku otrzymu-
jemy jedynie jego rzut na jeden kierunek pędu (pt). Rozkład ten w istocie ma trójwymiarową
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Rys. 9. Schematyczne przedstawienie aparatury do pomiaru dwuwymiarowego rozkładu
korelacji kątowej kwantów anihilacyjnych (a) i przykładowy dwuwymiarowy rozkład otrzy-
many na tego typu aparaturze (b) i (c) dla Al [31]. W części (c) przedstawiono powiększenie
obszaru o dużych pędach.

topologię, która okres'la topologię rozkładu pędów elektronów w materiale, stad ważne jest
by otrzymać w miarę pełna o niej informację. Jednym ze starszych sposobów jest użycie
monokryształu jako próbki badanego materiału i pomiar N (O) e r p dla kilku orientacji tego
monokryształu względem np. kierunku szczelin [32]. To może być kłopotliwe zwłaszcza gdy
dysponujemy unikalnym materiałem dla którego bardzo trudno otrzymać monokryształ jak
m a t o miejsce w przypadku nad przewodników wysokotemperaturowych (YBa2Cu307_<).

Najprostszym sposobem rekonstrukcji funkcji e(p) jest różniczkowanie po kacie 0 wyniku
dekonwolucji zmierzonej zaleznos'ci N ( 0 ) t x p (26). Opracowano jednak znacznie doskonalsze
metody rekonstrukcji funkcji g( p ) wyrażając N(0)eip w formie wielomianów Czebyszewa
co pozwala już w prosty sposób zrekonstuować szukaną funkcję g ( p ) w postaci sumy wielo-
mianów Zernika [33]. Ta metoda została rozwinięta dla zastosowań do pomiarów dwuwymia-
rowych krzywych korelacji kątowych kwantów anihilacyjnych. W pomiarach tych zamiast
długich szczelin stosuje się tablicę sond detekcyjnych, które pozwalają rejestrować kierunek,
po którym porusza się kwant powstały w procesie anihilacji pozytonów (Rys.9). Zatem w
takim przypadku otrzymujemy dwuwymiarową powierzchnię określoną następująco:

N{P',Pv)= dpxg(px,Py,pz). (27)
J-00

Wyników takich właśnie pomiarów używa się obecnin do rekonstrukcji zarówno funkcji L>( p )
jak i kształtu powierzchni Fermiego. Konstrukcja takiej dwuwymiarowej aparatury jest,
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bardziej złożona; do jej wykonania wykorzystuje się doświadczenia ż konstrukcji komór dru-
towych stosowanych z powodzeniem w badaniach fizyki wysokich energii. Występują w niej
dwa elementy: ołowiany konwerter, który zamienia energię promieniowania gamma na elek-
trony komptonowskie wybijane z konwertera i wielodrutowa'komora proporcjonalna, która
łatwo je lokalizuje. Pierwszy prototyp takiego detektora miał wymiary 10 cm x 10 cm [34].
Pracujące obecnie na Uniwersytecie w Genewie detektory maja rozmiary 31 cm x 31 cm z
geometryczna zdolnością rozdzielcza między 1.0 mm a 1.5 mm co pozwala osiągnąć kątowa
zdolność rozdzielcza 0.2 mrad x 0.2 mrad. Niebagatelna sprawa jest wydajność takich detek-
torów; niestety w oparciu o proporcjonalne detektory gazowe osiąga się maksymalnie tylko
17%. Znacznie większa wydajność maja tzw. komory Angera, gdzie do detekcji kwantów
gamma wykorzystuje się scyntylacje w dużym scyntylacyjnym krysztale Nal(Tl) optycznie
połączonym z wieloma fotopowielaczami. Analiza wysokości impulsów z poszczególny di
fotopowielaczy pozwala na określenie miejsca gdzie przeszedł kwant gamma. W tym przy-
padku, pomimo dużej wydajności nie, otrzymuje się finalnej kątowej zdolności rozdzielczej
lepszej od 0.65 mrad x 0.65 mrad [35]. Najdroższym, stosowanym w Japonii, rozwiązaniem
jest umieszczenie w tablicy 256 małych kryształów scyntylacyjnych BGO, z których każdy
połączony jest optycznie z własnym miniaturowym fotopowielaczem [36]. Opracowuje się
wciąż nowe rozwiązania takich dwuwymiarowych detektorów i to nie tylko z myślą o ich
zastosowaniu w badaniach podstawowych materii. Opracowania takie znajdują zastosowa-
nia przede wszystkim w klinicznych metodach Tomografii Pozytonowej intensywnie rozwi-
janej w ostatnich latach. Jak łatwo można było się zorientować z przytoczonych tu danych
aparatura jednowymiarowa z długimi szczelinami jest obecnie zdecydowanie wypierana przez
aparaturę dwuwymiarową i to zarówno ze względu na osiągane zdolności rozdzielcze jak i
jakość uzyskanych informacji.

Warto dodać, że trwają równiż próby skonstruowania aparatury do pomiarów
trójwymiarowych korelacji kątowych. Byłoby to możliwe gdyby wraz z informacją o kierunku
uzyskać także informację o energii kwantu gamma. Energia pary pozyton-elektron w układzie
środka masy dana jest wzorem (19). Wykorzystując wzory na transformację energii z układu
środka masy do układu laboratoryjnego otrzymujemy [29]:

= Eo
 1 : V C O S , 0 ' = E (l ± V- cos 0O) , (28)

v c )

gdzie Eo' jest polową całkowitej energii pary pozyton-elektron w układzie laboratoryjnym.
Zakładając, że v « c otrzymujemy: ^,.

£?!,, = Eo ± SE » mj - &• ± ^ f (29)

gdzie PL jest składową pędu pary wzdłuż kierunku emisji kwantu gamma (Rys.7). Ob-
serwowane poszerzenie dopplerowskie linii anihilacyjne 5llfceV, zatem jest określone
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bezpośrednio przez pęd pary pozyton-elektron. Stad wynika zasadnicza równoważność in-
formacji uzyskanych przez pomiar korelacji kątowych i pomiar poszerzenia dopplerowskiego;
jednak zdolności rozdzielcze obu metod są różne. Prześledźmy to na przykładzie. Dla pary
posiadającej energię kinetyczna równą 10 eVy 6E wynosi 1.6 k]eV. Uzyskane poszerzenie jest
duże jak na możliwości detekcyjne współczesnych detektorów germanowych, których ener-
getyczne zdolności rozdzielcze wynoszą, od \.\keV do 1.9fceV (jest to szerokość w połowie
wysokości piku linii jądrowej - FWHM leżącej blisko linii 511 keV; linie taką. można uzyskać
z rozpadu izotopów np.: 8 5Sr , £ 7 = 5l4keV\ 2 0 7Bi ,£?, = 569.7keV, 7Be , £ 7 = 477.6 keV
i 1 0 3Ru , E^ = 497fceV, ale trzeba zaznaczyć, że mają one krótkie czasy połowicznego
zaniku). Porównajmy FWHM liniejądrowej o energii 497 keV pochodzącej z rozpadu izotopu
1 0 3 Ru i linii anihilacyjnej . W pierwszym przypadku FWHM=1.13fceV i jest ona określona
zdolnością rozdzielczą detektora i układu detekcyjnego a w drugim FWHMw 2.82 keV, (ani-
hilacja pozytonów w GaAs) i jest to już efekt poszerzenia dopplerowskiego opisanego wyżej
(dane te zaczerpnięto z pracy [37]).

Zdolność rozdzielcza aparatury jednowymiarowej wynosząca 0.5 mrad odpowiada w skali
energii 0.13 keV, jest więc o rząd lepsza od zdolności rozdzielczej aparatury do pomiaru po-
szerzenia dopplerowskiego. Stad użyteczność pomiaru poszerzenia dopplerowskiego w bada-
niach gęstości pędów jest mocno ograniczona. Choć trzeba przyznać, że już przy zdolności
rozdzielczej detektora 1.2 keV pomiar poszerzenia dopplerowskiego pozwala zobaczyć charak-
terystyczne szczegóły rozkładu gęstości pędów elektronów znane z pomiarów krzywych ko-
relacji kątowych kwantów anihilacyjnych. Jak na razie rekordowa energetyczna zdolność
rozdzielcza aparatury do pomiaru poszerzenia dopplerowskiego linii anihilacyjnej wynosi
0.840 keV [38]. Niemniej jednak inne zalety pomiaru poszerzenia dopplerowskiego w
porównaniu z tradycyjną aparaturą do pomiarów jednowymiarowej krzywej korelacji kątowej
powodują, że pomiar ten jest coraz powszechniej stosowany w badaniach anihilacyjnych w
ostatnich latach. Zaletami tymi są brak układów koincydencyjnych oraz duża świetlność
pomiaru (detektor mierzący linię anihilacyjhą jest umieszczany w niewielkiej odległości od
źródła) pozwalająca stosować małe aktywności źródeł pozytonów. Zaletą jest też lo, że
aparatura taka jest dostępna komercyjnie i jest nieskomplikowana technicznie.

W pomiarach korelacyjnych otrzymujemy dobrze zarysowaną zależność, korą można
starannie analizować. W pomiarze poszerzenia dopplerowskiego otrzymujemy szeroką linię
będą splotem interesującego nas rozkładu pędów pary pozyton-elektron z szeroką, funkcją,
zdolności rozdzielczej. Linię taką analizuje się przy pomocy dwu parametrów: parametru S i
W. Parametr S jest stosunkiem pola powierzchni pod częścią centralną linii do pola pod całą
linią anihilacyjną (Rys. 10) i charakteryzuje udział elektronów o małych pędach. W przy-
padku parametru W, zdefiniowanego jak na Rys. 10 określa się udział elektronów o d'izycli
pędach. Warto tu jeszcze dodać, że wybór pól do obliczania parametru S i W jest arbitralny
lecz jednakowy w obrębie danąj serii pomiarowej. Zwykle dobiera się te parametry tak by
S było bliskie wartości 0.5 a W wartości 0.25. Okazuje się, że pomimo pewnej dowolnośri
w definicji parametru S i W możliwe jest określenie szeregu interesujących własności ma-
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Rys, 10. Schemat aparatury do pomiaru poszerzenia Dopplerowskiego linii anihilacyjnej (a) i
przykładowy wynik pomiaru wraz z definicja parametru S i W (b). (ZWN-zasilacz wysokiego
napięcia, pWz-przedwzmacniacz, Wzm-wzmacniacz, WzmP-wzmacniacz progowy, AWK-
analizator wielokanałowy, c-Nj-ciekły azot i PC-komputer.)

terialów i własności elementów ich struktury; będzie o tym jeszcze mowa w dalszej części
pracy.

Korelacje kątowe kwantów anihilacyjnych i poszerzenie dopplerowskie dostarczają in-
formacji o gęstości pędów elektronów a, jak już powiedziano szybkość anihilacji lub średni
czas życia pozytonów jest związany z rozkładem ich gęstości w przestrzeni. Pomiary czasu
życia pozytonów możliwe są dzięki własności jądra izotopu 2 2 Na. Jądro to rozpadając się
do stanu podstawowego 77Ne niemal jednocześnie z emisją pozytonu wysyła kwant gamma
o energii ]275keV (Rys. 11). Zatem procedura pomiaru czasu życia pozytonu jest w isto-
cie prosta; w momencie rejestracji kwantu gamma o energii 1275 keV włączamy odliczanie
czasu, które zostaje zatrzymane w chwili rejestracji kwantu gamma o energii 511 keVy a więc
w chwili gdy pozyton kończy swą wędrówkę w substancji. Ponieważ pomiarowi podlegają
czasy rzędu setek ps (Ips = 10~12.s) zatem przed aparaturą pomiarową stawiane są bardzo
wysokie wymagania. '

Spektrometr do pomiaru czasów życia pozytonów, opiszemyna przykładzie spektrometru
typu fast-fast. Najważniejszym elementem w określaniu parametrów czasowych są dwie
sondy scynlylacyjne (Rys.12) składające się z kryształu scyntylacyjnego konwertującego
energię kwantu gamma w błysk światła rejestrowanego następnie w postaci sygnału ele-
ktrycznego w fotopowielaczu. W tym przypadku czas trwania błysku jest istotny dla cza-
sowej zdolnos'ci rozdzielczej spektrometru, zatem dobór kryształu scyntylacyjnego nie może
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Rys. 11. Rozpad izotopu 2 2 Na będącego wygodnym źródłem pozytonów także w pomiarach
czasu życia pozytonów.

być przypadkowy. Najczęściej wybór pada na scyntylatory plastykowe, w których czas
wyświecania scyntylacji jest rzędu ns jak np. w "plastykikach" oznaczonych symbolami
N E l l l , Pilot U lub Bicron 418. Wada takich scyntylatorów jest brak fotopiku, mała gęstość
i mała liczba atomowa użytego materiału co nie pozwala osiągnąć wysokiej wydajności przy
rejestracji kwantów gamma. Korzystnym natomiast jest ich niski koszt i fakt, że scyntylacje
występują w obszarze światła widzialnego. Scyntylatorem^ który nie posiada wymienionych
tu wad jest kryształ BaFj stosowany w ostatnich latach. Czas zaniku ultraszybkiej scyntylacji
wynosi tu 0.6 ns, ale ma on miejsce w ultrafioletowej części widma, co wymaga stosowania
fotopowielaczy z okienkiem kwarcowym nie tłumiących tego promieniowania. Do pomiarów
tak krótkich czasów opracowano także i specjalne fotopowielacze, którymi sa: XP2020 (lub
XP2020Q do zastosowań ze scyntylatorem BaF2), Hammamatsu R1332, R2083Q lub Burle
S850.

Emisja pozytonu z jądra " N a i jego anihilacja manifestowane są pojawieniem się kwantów
gamma o różnych energiach. Jeśli zostaną one zarejestrowane w sondach scyntylacyjnych
to na wyjściu fotopowielaczy pojawia się impulsy elektryczne o amplitudzie proporcjonal-
nej do energii rejestrowanych kwantów w odstępie czasu równym czasowi życia pozytonów.
Następnym elementem za fotopowielaczem sa dwa różnicowe dyskryminatory stalofrakcyjne
które maja do wykonania dwa zadania. Po pierwsze musza wyprodukować standardowy im-
puls niezależny od niewielkich wahań amplitudy wchodzącego do nich z fotopowielaczy im-
pulsu, po drugie impuls ten powinien pojawić się tylko wtedy gdy amplituda wchodzących
impulsów będzie mieścić w ustalonych granicach. Układ ten przeprowadza także selekcję
energetyczna rejestrowanych kwantów gamma. Wystarczy tak ustawić progi by w jednym
torze rejestrować tylko kwanty gamma mówiące o narodzinach pozytonu (1275 kcV) a w
drugim mówiące o jego anihilacji (511 kcV). Impulsy wyprodukowane przez dyskryminat.ory
podawane są na szybki układ koincydencyjny, który na wyjściu daje standardowy impuls
tylko wtedy gdy oba rejestrowane kwanty gamma należą, do tej samej sekwencji zdarzeń.
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Rys. 12. Spektrometr do pomiarów czasu życia pozytonów w materii typu fast-fast
(a) i przykładowe widmo czasów życia pozytonów (b). (FP-fotopowielacz, ZWN-zasilacz
wysokiego napięcia, RDSF-różnicowy dyskryminator stalofrakcyjny, LO-linia opóźniająca,
SUK- szybki układ koincydencyjny, CAK- konwerter cząs^amplituda, AWK- analizator
wielokanałowy i PC-komputer.)
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Impuls ten służy do otwarcia bramki w konwerterze czas amplituda. Konwerter ten ma za
zadanie wyprodukować impuls, którego amplituda będzie proporcjonalna do odstępu czasu
między impulsami wchodzącymi na jego wejście start i wejście stop. Oczywiście na wejście
start wchodzą impulsy z toru ustawionego na detekcję kwantów gamma o energii 1275 keV a
na wejście stop impulsy z toru ustawionego na detekcję kwantów gamma o energii 511 keV.
Impulsy z konwertera czas amplituda zbierane są na analizatorze wielokanałowym, który
rejestruje tzw. widmo czasowe. Kolejne kanały odpowiadają następującym po sobie od-
cinkom czasu, liczby zliczeń w kanałach to ilości aktów anihilacji. W spektrometrach typu
fast-slow detekcję energii rejestrowanych kwantów gamma i detekcję czasowa przeprowadza
się w dwóch oddzielnych torach. W omawianym spektrometrze fast-fast dzięki zastosowa-
niu różnicowego dyskryminatora stałofrakcyjnego stosowanie oddzielnj'ch torów nie jest
konieczne.

Rozmycie czasowe powstałe głównie w krysztale scyntylacyjnym i fotopowielaczu
mierzymy przy pomocy izotopu ^Co, który w rozpadzie promieniotwórczym produkuje
dwa kwanty gamma o energiach 1.17 MeV i 1.33 MeV w odstępie kilku ps. Umieszczając
ten izotop między sondami scyntylacyjnymi i mierząc widmo czasowe można łatwo określić
jego czasową zdolność rozdzielczą spektrometru. Innym, rzadko stosowanym izotopem jest
2 0 7Bi, który w rozpadzie produkuje dwa kwanty gamma o energiach 1.06 MeV i 0.57 MeV
w odstępie czasu 187 ps. Zatem uzyskane w tym przypadku widmo zawiera tylko jedną,
składową (187ps) i funkcje zdolności rozdzielczej. Zastosowanie tego izotopu do określania
zdolności rozdzielczej spektrometru jest bardzo wygodne, oprócz tego, że energie kwantów
gamma są. zbieżne z energiami, z którymi spektrometr pracuje w przypadku " N a to brak
w tym przypadku składowych pochodzących od anihilacji w samym źródle o czym jeszcze
wspomnimy. •"*

Zwyczajowo zdolność rozdzielcza spektrometrów czasowych podaje się jako szerokość w
połowie wysokości (FWIłM) tzw. "krzywej promptu" czyli widma czasowego zmierzonego
dla izotopu 6 0 Co. I tak dla spektrometrów typu fast-fast ze scyntylatorami plastykowymi
uzyskuje się czasową zdolność rozdzielczą rzędu (140 -i-240)p.s, podobne wartości uzyskuje
się w przypadku spektrometrów, w których zastosowano kryształy BaF 2. W spektrometrach
typu fast-slow z plastykowymi scyntylatorami NE111 czasowe zdolności rozdzielcze są gorsze
i wynoszą (280 -5- 320) ps. Takie zdolności rozdziejcze okazują się być w zupełności wysta-
rczające do pomiarów czasów życia pozytonów w materii. W przeciwieństwie do pomiarów
korelacji kątowych czy choćby i poszerzenia dopplerowskiego tu źródło pozytonów i próbka
stanowią z konieczności integralną całość. Istotnie, źródło " N a o aktywności kilkudziesięciu
lid zamknięte w cienkiej (kilka mikrometrów grubości) folii z mylaru, kaptonu lub folii me-
talu (Ni lub Ti) włożone jest pomiędzy dwie identyczne próbki. Tak przygotowana "kanapka"
zapewniająca, że każdy pozyton emitowany ze źródła zostaje pochłonięty w próbce umie-
szczona jest między sondami scyntylacyjnymi (Rys.12). Przy opracowaniu wyników należy
uwzględnić fakt, że nie wszystkie pozytony anihilują. w próbce. Na skutek rozproszenia
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wstecznego jak i dyfuzji część pozytonów wraca do źródła; udział anihilacji w źródle do-
chodzi niekiedy do jest 15%.

Na anihilacje w źródle składa się zarówno aniliilacja w samym nośniku, czyli w
kryształkach 3 2NaCl (daje ona składowa czasu życia ok"i~450/)s i zwykle jej intensy-
wność wynosi tylko kilka procent), jak i anihilacje w folii zabezpieczającej nośnik (dla folii
kaptonowej otrzymujemy składowa, czasu życia ok. 380 ps dla folii Ni składowa ta wynosi
1S0/JS). Pewien, niewielki udział (około 0.1%) pochodzi równiż od anihilacji Ps (czas życia
około 1 — 2ns) na powierzchni rozdziałów kryształki "NaCl-folia-próbka. Intensywności
poszczególnych składowych pochodzących ze źródła zależy od grubości folii ale zależność ta
nie jest wprost proporcjonalna [39]. Im większa liczba atomowa materiału próbki tym udział
anihilacji w źródle jest większy co jest konsekwencja tego, że rozproszenie wsteczne jest
funkcją Z (wzór 11). Zacytujmy tu relacje, która pozwala obliczyć intensywność składowej
pochodzącej z anihilacji w folii [40]:

/ = 0.342- z°<».53«/*Mł

) (30)

gdzie S jest grubością folii w [mg/cm2] (Uwaga; dla Z > 40 wzór ten zawyża intensywność
pochodzącą z folii). Najlepszym sposobem określenia składowych czasu życia pozytonów w
źródle jest pomiar widma dla referencyjnej, dobrze wygrzanej próbki metalu posiadającej
dobrze znaną, bardzo krótką składową czasu życia pozytonów (np. dla czystego Ni lub Cu).
Jest to szczególnie ważne gdy czasy życia pozytonów w próbce są bardzo zbliżone do czasów
życia w źródle.

Wynikiem pomiaru w spektrometrze czasowym jest widmo czasów życia pozytonów
będące skończoną sumą rozkładów Poissona określonych przez średnie czasy życia pozy-
tonów w poszczególnych stanach T, = l/A;. Liczby zliczeń N w poszczególnych kanałach,
jest splotem tej sumy z funkcją zdolności rozdzielczej spektrometru g(t):

T

N(t) dt'g (i t' A<) £(t)= dt'g (i - t' - A<o) £ - • exp (-t'/n) , (31)

gdzie /, to intensywności poszczególnych składowych określonych przez średnie czasy życia
r,, a Ato to niewielkie przesunięcie zera na osi czasu widma czasowego w stosunku do krzywej
"promptu". Funkcją zdolności rozdzielczej g(t) opisana jest zazwyczaj jednym rozkładem
Gaussa lub suma dwu. Przypomnijmy, że odchylenie standardowe o rozkładu Gaussa g(t)
związane jest z jego pólszerokością FWHM w sposób następujący:

FWHM = 2 v^2ln2a = 2.355 • a. (32)

Do interpretacji procesu anihilacji w badanej substancji potrzebne jest wyznaczenie
wartości /, i r,, zwykle dla dwu lub trzech, rzadko dla czterech składowych (n=2,3 lub
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Tabela 3. Stosowane izotopy produkujące w rozpadzie (3 pozytony.

Izotop

n c
1 3 N

1SQ
18p

" N a
4 4 T i

5 8 C o
6 4 C u
" G e

TL

20 min
9.96 min"
2.05 min
1.83 godz
2.62 lata
47 lata

71.3 dni
12.8 godz
275 dni

Wydajność
rozpadu /?+

[%]
99
100
100
97

90.6
94
15
19
88

: Maksymalna energia
emitowanych pozytonów

[MeV]
0.96
1.20
1.74 '

0.635
0.545
1.47

0.475
0.656
1.88

4). Lewa cześć (t < 0) widma czasowegojest czuła na kształt funkcji zdolności rozdzielczej.
Istotne informacje fizyczne zawarte są w eksponencjalnej części widma (dla i > FWHM),
która jest mało czuła na funkcje zdolności rozdzielczej g(t). Opracowano szereg metod i
programovy dekonwolucji równania (27) wśród których najczęściej używany jest program
POSITRONFIT, RESOLUTION opracowany przez P.Kirkegaard i M.Eldrupa [42] i pro-
gram LT opracowany przez J.Kansego [43]. Przy pomocy metody maksimum entropii lub
metody transformaty Laplace'a usiłuje się rozwiązać równanie (27) przy założeniu ciągłego
rozkładu stanów t, choć wydaje się, że wymagania tych metod nie mogą być spełnione w
eksperymencie.

Stały rozwój metod eksperymentalnych idzie w kierunku leczenia techniki pomiaru ko-
relacji kątowych lub poszerzenia dopplerowskiego ze spektrometrem czasowym (np. [41]).
W renomowanych laboratoriach prowadzenie takich równoczesnych pomiarów jest niemal
reguła. Pozwalają one głębiej wniknąć w istotę procesu anihilacji pozytonu w materii.

Na zakończenie tego rozdziału chwilę warto poświęcić izotopom promieniotwórczym
stosowanym w badaniach anihilacji pozytonów. Pomimo tego, że około dwustu znanych
nuklidów rozpada się przez rozpad /?+ to tylko kilka z nich znalazło, zastosowanie j a t a źródła
pozytonów ze względu na z powodu wystarczająca wydajność i długi okres połowicznego
zaniku 7\. Listę ich zawiera Tabela 3. Pierwsze cztery izotopy od " C do I 8 F , maja zastoso-
wania jako źródła pozytonów w Tomografii Pozytonowej. Te wygodne, ze względu na krótki
czas połowicznego zaniku w zastosowaniach medycznych izotopy łatwo wbudować w związki
organiczne przyswajalne przez organizmy żywe. " N a jest powszechnie stosowanym źródłem
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Rys. 13. Metody pomiarowe stosowane w anihilacji pozytonów.

pozytonów i praktycznie jedynym wykorzystywanym w pomiarach czasów życia pozytonów.
Otrzymuje się go w wyniku reakcji 2ĄMg(d,a)n Na. W pomiarach czasowych można wyko-
rzystać by również izotop 4 4 Ti choć osiągane w procesie jego produkcji aktywności są znacznie
niższe niż w przypadku 2 3Na. Izotop 5 8Co produkuje się w reaktorze atomowym z wyko-
rzystaniem szybkich neutronów w reakcji 5 8Ni (n,p)M Co. Łatwo go chemicznie oddzielić
od Ni dzięki czemu można osiągnąć źródła o dużych aktywnościach, rzędu 0.5 Ci. Właśnie
ten izotop znajduje zastosowanie do produkcji pozytonów formowanych w wiązki. Akty-
wując M C u strumieniem termicznych neutronów otrzymujemy izotop M Cu, który jest także
wygodnym izotopem do otrzymania źródeł pozytonów o bardzo dużej aktywności, lecz nie-
stety krótkim okresie połowicznego rozpadu. W ostatnich latach do produkcji pozytonów
wykorzystuje się promieniowanie hamowania powstałe przy zderzeniu wysokoenergetycznych
elektronów z tarczą. Promieniowanie to produkuje w tarczy pary pozyton-elektron. Takie
źródło pozytonów wykorzystuje się do formowania wiązek pozytonowych o dużych inten-
sywnościach. Jednak wiele problemów ze stabilizacja, wiązki ogranicza, jak dotychczas, jej
efektywne zastosowania w badaniach materiałowych.

Na zakończenie, na Rys. 13 przedstawiono schematycznie wszystkie omówione w tym
rozdziale metody wykorzystywane w anihilacji pozytonów czyli korelacje kątowe, poszerzenie
dopplerowskie i czas życia pozytonów. .;•-.̂ -.
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4 CHARAKTERYSTYKI PROCESU ANIHILACJI

Pozyton jest antycząstka elektronu, ma tę sama masę i taki jak elektron moment ma-
gnetyczny g • e/2mcc lecz znaki ładunku obu cząstek są przeciwne. Grawitacyjnie pozyton
oddzialywuje tak samo jak elektron [46]. W ciele stałym jego oddziaływanie z elektronami
ma skomplikowany charakter oddziaływania wielu ciał. Ąle nie jest to jedyna trudność w
opisie charakterystyk procesu anihilacji w materii.

Czytając przednie rozdziały można by nabrać przekonania, że pozyton w materii za-
chowuje się jak cząstka klasyczna. Nie jest to jednak prawdą.. Otóż, tak jak do opisu
zachowanie się elektronu w materii musimy zastosować mechanikę kwantową, tak i w przy-
padku pozytonu jest to konieczne. Obliczmy długość fali de Broglie'a pozytonu będącego w
stanie równowagi z ośrodkiem o temperaturze T:

/ inn
(33)

Typowa odległość międzyatomowaw materii skondensowanej wynosi (1 —5)A, zatem długość
fali de Broglie'a A stermalizowanego pozytonu, nawet w wysokich temperaturach, jest większa
od tej wartości. W konsekwencji stermalizowany pozyton w materii zachowuje się tak jak
fala (Rys.14). Dla kontrastu proton w materii można już traktować klasycznie; jego długość
fali de Broglie'a w T=4 K wynosi 0.3A i jest mniejsza od odległości międzyatomowych. .

Aby poprawnie zinterpretować wyniki pomiarów zarówno korelacji kątowych, poszerzenia
dopplerowskiego jak i czasów życia musimy zanć wyrażenie na prawdopodobieństwo tego,
że pozyton, w arbitralnym układzie elektronów ulegnie procesowi anihilacji produkując dwa
kwanty gamma o całkowitym pędzie p. Mówiąc inaczej, musimy znać explicite wyrażenie
na funkcję g{p) we wzorze (24). Zauważmy, że proces anihilacji pary pozyton-elektron w
materii, ze względu na niskie energie, nie jest procesem relatywistycznym, co znakomicie
upraszcza operator Hamiltona na produkcję pary fotonów o pędzie p. Taki operator za
Ferrellem [44] możemy napisać w języku drugiej kwantyzacji (we wszystkich wzorach w tym
rozdziale zastosowano atomowy układ jednostek tzn. ft = me = e = l) jako:

gdzie oP j i bPl są operatorami anihilacji elektronu i pozytonu w reprezentacji pędowej a p,
i p 2 to pędy obu anihilujących cząstek. Funkcja S zapewnia spełnienie zasady zachowania
pędu. Wyraźmy aP l i 6P| przez operatory położenia elektronu t/>_ (x) i pozytonu V>+ (x):

aP | = -7= j dx,exp[-»'pj •x,]0_(x,), (35)
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Rys. 14. Pozytonowa fala de Broglie'a (funkcja falowa) w krysztale Ni [69], (osie x i y
wyskalowane w jednostkach ao).

exp[-ip2 • x2]0+ (x2), (36)

gdzie V jest objętością kryształu. Podstawiając (35) i (36) do (34) otrzymujemy następująca
postać operatora Hamiltona:

H1 (p) = Jrfxexp[-tp-x]xj>-(x )xff+ (x ). (37)

Zatem gęstość prawdopodobieństwa pojawienia się dwu kwantów gamma o pędzie p,
zakładając na początku stan (t | a na końcu stan | / ) , zgodnie z teorią zaburzeń wynosi:

ej (p) = const • (i | J <fxexp[-t p • x]0_ (x)0+ (x) | /) (38)

gdzie (i I opisuje stan początkowy składający się z jednego pozytonu i układu n-elektronów
a | / ) opisuje stan końcowy składający się z n — 1 elektronów i dwu kwantów gamma. W
eksperymencie nie obserwujemy poszczególnych stanów a ich sumę:

(39)

Pozwolą to ominąć we wzorze (3S) wymagania stawiane przez zasadę zachowania energii:

g (p) = const • J J dxdx exp[ ip • (x - x')](i \ ft (x)0+ (x) fc (*)^_ (x) | i >. (40)
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Prawdopodobieństwo anihilacji na dwa kwanty gamma o pędzie zawartym w przedziale p i
p+dp w jednostce czasu wynosi:

~rłc

zaś szybkość anihilacji jest całka po wszystkich możliwych pędach pary p:

(42)

Możemy teraz wyjść z formalizmu drugiej kwantyzacji i zapisać wyrażenie na gęstość pra-
wdopodobieństwa anihilacji dwukwantowej g(p) w reprezentacji położeniowej. Oznaczmy
przez ^>(r+,ri,r) funkcję falowa układu składającego się z jednego pozytonu w położeniu
r + z elektronu w położeniu r t i z pozostałych elektronów znajdujących się w punktach o
współrzędnych r = {rj, r3, . . . , rn}. Przy takich oznaczeniach:

Q(P ) — const • / dr\l dx exp[—ip • x]rp (x, x, r) (43)

Wzór ten zawiera funkcję falową 0 opisującą skomplikowany układ oddziaływujących
naładowanych cząstek. Posługując się jednak przybliżeniem cząstek nieoddziaływujących
(IPM) wzór (43) można wyrazić poprzez funkcje falowe łatwe do obliczenia:

QIPM (p) = const -YĄ] dr exp[-» P * T)xl>+ (r) tn (r)
2

(44)

gdzie t/»+ (r) jest funkcją falową pozytonu w układzie elektronów opisanym przez wyznacznik
Slatera stanów jednocząstkowych V*n(r)* Sumowanie odbywa się po wszystkich zajętych
przez elektrony stanach i pasmach n.

Należy jednak podkreślić, ze wzór (44) jest tylko pewnym uproszczeniem, ważnym w
przypadku braku oddziaływań między elektronami i pozytonem. Niemniej jednak warto
było go napisać aby nauczyć się rozumieć i obliczać wartości wielkości fizycznych otrzy-
manych w różnych metodach eksperymentalnych anihilacji pozytonów. Skupmy nasze za-
interesowanie na materiałach krystalicznych. W kryształach, dzięki periodycznej budowie,
można rozwiązać równanie Schródingera zarówno dla pozytonu jak i dla elektronów. Jest
to generalnie możliwe gdyż periodyczną budowę kryształu opisuje periodyczny potencjał:
V (r) = V (r + R), wytworzony przez jony tworzące ten kryształ, w którym poruszają się i
elektrony i pozyton (R jest wektorem sieci). W takim przypadku, jak wiadomo z mechaniki
kwantowej, funkcję falową elektronów a także pozytonu można opisać przez fale Dlocha:

A-,i ( r) = u k-j ( r) C X P[* k " • rl» ( 4 5)
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(r) = uk+ (r) exp[i k+ • r], (46)

gdzie j numeruje poszczególne pasma a k~ stany elektronowe. Funkcje u. - . i u. + są
periodycznymi funkcjami o okresie równym R. Dla pojedynczej elektronowej fali Blocha
możemy teraz przepisać wyrażenie (44) w postaci:

£k+,k-,j (P) = const • | y dr exp[-t p • r]^+ (r) rp^-j (r)
2

(47)

Aby otrzymać gęstość prawdopodobieństwa anihilacji dwu kwantowej w skończonej tem-
peraturze musimy uwzględnić zarówno rozkład Boltzmanna-Maxwella, opisujący rozmycie
energetyczne pozytonu (6) jak i rozkład Fermiego-Diraca /_, opisujący rozkład elektronów:

(48)

gdzie, przypomnijmy to jeszcze raz, sumowanie odbywa się tylko po takich stanach i pasmach,
które są zajęte przez elektrony; czynnik 2 pojawił się tu gdyż jeden stan obsadzony jest przez
dwa elektrony o różnych kierunkach spinów. Występującą w równaniu (47) transformatę
Fouriera, zwaną inaczej całką przekrywania funkcji falowej pozytonu i elektronu można po
podstawieniu (45) i (46) zapisać ją w postaci:

Aj (p, k", k+) = i J dvexp[-i (p - k" - k+) • r K - j (r) uk + (r). (49)

Całkowanie, rozciągnięte po objętości całego kryształu można zredukować do objętości
komórki elementarnej ft, korzystając z. tego, że funkcje «i - . i Ui+ są okresowe. Wtedy
(49) przybieże postać:

Ai (p, k", k+) =.i<J (p - k" - k+ - K) Ja drexp (-i K • r) uk-\ (r) uk+ (r). (50)

gdzie K jest wektorem sieci odwrotnej będącym odpowiednikiem wektora R ale w przestrzeni
wektora falowego k; oba wektory spełniają następującą relację; exp (i K • R) = 1. Jeśli ozna-

k~,KJ, zakładając jednocześnie, że temperatura
T=O K, co implikuje k+ = 0, otrzymamy następującą postać wzoru (48):

g(p) = const- £ n j ( k - ) « j ( p - k - - K ) | / l j ( k - , K ) | 2 . (51)
k-,KJ
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Rys. 15. Dwuwymiarowa korelacja kątowa kwantów anihilacyjnych w monokrysztale kwarcu
zmierzona w temperaturze T=77 K [45].

gdzie funkcja n ; fk~J określa liczbę elektronów w stanie opisanym przez wektor falowy
k~ w paśmie ,;'. Wzór ten uświadamia nam pewną cechę właściwa kryształom. Otóż

pęd p unoszony przez parę fotonów anihilacyjnych równy jest krystalicznemu pędowi ele-
ktronu z dokładnością do wektora sieci odwrotnej K, a więc p = k~ (pamiętamy, że w
tych rozważaniach h = 1) ale również p = k~ + K . Udział tych tzw. procesów "Um-
klapp", generujących duże składowe pędu pary fotonów jest jednak niewielki ze względu
na wartość czynnika wagowego L4,fk"",KJ , która maleje eksponencjalnie ze wzrostem
wartości K. Warto jednak pamiętać, że obserwując kwanty gamma o pędzie p obserwu-
jemy równiż kwanty gamma o wysokich wartościach pędu odpowiadających p = k~ + K .
Gdyby nie szybko zanikający czynnik wagowy można by na podstawie wyników pomiarów
korelacji kątowych odtworzyć sieć odwrotny kryształu. Udało się ja zaobserwować w przy-
padku monokryształu kwarcu (Rys.15). Wąska składowa dla |p | = 0 pochodząca od quasi-
Pozytu otoczona jest "satelitami" w punktach będących węzłami sieci odwrotnej kryształu
kwarcu. Warto w tym miejscu podkreślić różnicę pomiędzy przestrzenia wektora k, w której
obowiązuje symetria translacyjna sieci odwrotnej, a przestrzenią wektora p, w której nie
ma takiej symetrii (np. funkcja n ; (kj jest periodyczna a Q(P) już nie). Przeprowadzając
badania metodą anihilacji pozytonów zawsze dokonujemy pomiarów w przestrzeni wektora p
a nie k. Czasami wygodnie jest podkreślić periodyczną strukturę funkcji u.- . (r) we wzorze
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(45) zapisując ja w postaci:

E G . r ) , (52)

Jeśli podobnie zapiszemy wk+ (r) w funkcji falowej pozytonu (ze współczynnikami 6 Q ) i
funkcje falowe obu cząstek podstawimy do (48) przyjmując, że K = G + G to:

(53)
K

Funkcja Heaviside'a (H (x) = 1 dla x > 0 i 0 dla x < 0) zapewnia sumowanie tylko po
zajętych stanach elektronowych. Istotne jest i to, że pojawia się tu powierzchnia Fermiego
określona energią Fermiego Ep. Równanie to pokazuje także istotne cechy całki przekrywa-
nia. Współczynnik ŁQ jest bliski jedności i znacznie większy niż pozostałe. Dla elektronów
swobodnych w prostych metalach znajdujących się w paśmie przewodnictwa wektory k są
daleko od granicy strefy Brillouina a więc i |CG=O| ^ laGjto| • Czyli główne przyczynki do
g{p) pochodzą od członów dla G = K = 0. Zatem dla prostych metali powierzchnia Fer-
miego zostaje głównie odtworzona przez ,g(p) w pierwszej strefie Brillouina, w pozostałych
strefach jest on już bardzo słaba. Tymczasem dla silniej związanych elektronów d (duże k)
jak np. w metalach przejściowych z dużą liczbą d-elektronów nie jest to prawdą, powierzchnia
Fermiego może zostać najsilniej odtworzona w dalszych stref Brillouina czyli przy znacznie
wyższych pędach w przestrzeni wektora p, tam gdzie całka przekrywania jest duża. Zatem
ważnym jest, że mierzone korelacje kątowe kwantów anihilacyjnych są splotem powierzchni
Fermiego i całki przekrywania funkcji falowej pozytonu i elektronów. I jeszcze jedno, przy-
czynki pochodzące od procesów "Umklapp" w metalach są prawie nie obserwowane, dla
metali prostych tłumi je całka przekrywania skoncentrowana w pierwszej strefie Brillouina,
dla metali d maskują je d-elektrony. Czy zatem możliwe jest odwzorowanie powierzchni Fer-
miego w pomiarach korelacji kątowych?. Odpowiedź na to pytanie w zasadzie jest pozytywna
a mówi o tym tzw. twierdzenie LCW (od pierwszych liter nazwisk autorów Lock-Crisp-
West [47]). Jeśli zamiast g(p) napiszemy ^(k-f-K) i przeniesiemy wszystkie przyczynki
od gęstości pędu znajdujące się w dalszych strefach Brillouina z K ^ 0 do pierwszej strefy
(K = 0) to otrzymamy:

Q (k- + K) = 2 C H (EF - Ek-Ą £ fc aG(k") &K- (54)

Jeśli założymy, że funkcja falowa pozytonu jest stalą, tzn. 6K-G = ^K,G» to wyrażenie (54)
możemy zredukować do postaci:

(55)
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skorzystaliśmy tu z warunku normowania funkcji falowych elektronów £ K |OK| 2 = 1. Każde
zapełnione pasmo j daje ze względu na dwa kierunki ustawienia spinu elektronów podwójny
wkład do funkcji h (k~J. Jeśli poziom Fermiego Ep przecina jakieś pasmo to zaobserwu-
jemy skok o wartość 2 (lub wielokrotność 2 w przypadku pasm zdegenerowanych) w funkcji
h (k~J. Zatem funkcja ta odtwarza geometrię powierzchni Fermiego w przestrzeni wektora
k, niezależnie od funkcji falowych pozytonu i elektronu. I to właśnie jest podstawą wykorzys-
tania anihilacji pozytonów do określania powierzchni Fermiego w różnych materiałach choć,
jak to wskazano, twierdzenie LCW jest ważne tylko w przybliżeniu w przypadku rzeczywi-
stych funkcji falowych pozytonu. Zatem charakterystyczne załamanie, skok w wartościach
funkcji h (k~J, wskazuje na przekroczenie poziomu Fermiego. Jednak z uwagi na fakt, że
pewną, rolę gra tu całka przekrywania (50) nie zawsze możemy ograniczać się do tak prostej
interpretacji. Po pierwsze w całce przekrywania mamy funkcje falowe elektronu, posiadające
własności symetrii wyznaczone przez grupę punktowa kryształu i prowadzące do zanikania
całki przekrywania wzdłuż linii lub płaszczyzn wysokich symetrii [49]. Zatem pewne części
powierzchni Fermiego w pierwszej strefie Brillouina mogą być trudne do obserwacji ale już
w następnych strefach przy wyższych wartościach pędu p gdy symetria obniża się i nie jest
to już problemem. Po drugie pewne załamania i skoki w h (k~J mogą być wynikiem hybry-
dyzacji pasm. Szczególnie wtedy gdy poziom Fermiego Ep leży w obszarze hybrydyzacji jak
np. w W. Dokładne omówienie tego problemu można znaleźć w pracy [48].

Powyższe rozważania prowadzone były przy założeniu, iż można traktować oddzielnie
funkcje falowe pozytonu i elektronu. Prowadziło by to w skrajnych przypadkach do wielu
trudności w interpretacji wyników eksperymentu. Bo skoro byłoby to prawdą, to za funkcje
falowe elektronów powinniśmy podstawić fale płaskie słabo zaburzone przez potencjał jonów
i silnie oscylujące funkcje falowe elektronów związanych w tych potencjałach (elektrony
rdzenia). Elektrony te silnie związane głównie potencjałem Coulomba znajdują się w ściśle
określonych głębokich stanach energetycznych widocznych np. przy użyciu technik spek-
troskopowych. Anihilując z nim pozyton powinien w takim przypadku pokazać te stany
a przynajmniej wyniki pomiarów korelacji kątowych powinny przez to mieć bardziej bo-
gatą i złożoną strukturę czego nie obserwuje się w rzeczywistości np. Rys.Sb lub Rys.9b,c.
Ostatnimi laty dzięki technikom nisko energetycznych wiązek pozytonowych możliwe są po-
miary korelacji kątowych pozytonów anihilujących na powierzchni metali. Okazuje się, że
otrzymane krzywe korelacji kątowych są izotropowe i niewiele tylko odbiegają kształtem od
krzywych mierzonych dla pozytonów anihilujących w głębi materiału. Dzieje się tak dlatego,
że mierząc krzywe korelacji kątowych lub poszerzenia dopplerowskiego mierzymy wartości
całki przekrywania będącej transformatą Fuóriera z iloczynu funkcji falowej elektronu i pozy-
tonu. Popatrzmy jak L.Yongming i współ autorzy proponują rozwiązać te paradoksy [50].
Równanie Schródingera dla pozytonu w krysztale ma postać:

\ W + (r) + V+ t+ (r) = E+ 4+ (r), (56)

gdzie E+ to wartości własne energii pozytonu w polu potencjału: V+ = —Vc + Vcorr, Vc to
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długozasięgowy potencjał oddziaływania kulombowskiego pomiędzy pozytonem a jonami w
sieci a Vcorr to potencjał korelacyjny biorący pod uwagę oddziaływanie wielociałowe pozyton-
elektrony. W przypadku elektronów równanie Schrodingera można napisać:

- jVVkj (r) + V. i^ (r) = Ektj 0 k j (r)»..» (57)

gdzie V_ = Vc + Vcc + VetCorr[n(r) ,n(r)+] jest potencjałem w którym porusza się ele-
ktron zaproponowanym przez Kohn-Sham'a. I tym razem Vc jest potencjałem Coułomba
oddziaływania pomiędzy elektronem a jonami (tym razem ze znakiem przeciwnym) Vxe

to tzw. potencjał wymiany uwzględniający fakt, że elektrony są w istocie cząstkami
nierozróżnialnymi i wreszcie Ve < c o r r[n(r),n(r)+] jest jak w przypadku pozytonów po-
tencjałem korelacyjnym ale tym razem pomiędzy elektronem a pozytonem. Potencjał ten
zależy od gęstości elektronów n(r) i pozytonów n(r) + , w tym przypadku gęstość ta jest
zaniedbywanie mała bo w ogromnej objętości kryształ, jak pamiętamy jest tylko jeden pozy-
ton. Stad można go pominąć lub przyjąć jako stalą wartość. Z takich samych powodów
można pominąć przyczynki do potencjału Coułomba pochodzące od obecności pozytonu w
krysztale. Sprowadza się to tego, że struktura elektronowa jest niezaburzona przez obecność
pozytonu w krysztale. Eyj to oczywiście wartości własne energii elektronów w krysztale w
poszczególnych stanach k i pasmach j .

Posługując się różnymi przybliżonymi na ogół rachunkami można rozwiązać oba te
równania a następnie policzyć całkę przekrywania i tu mogą pojawić się trudności dlate-
go, że w wyniku tego w funkcji gęstości g(p) mogą pojawić się oscylacje niespotykane w
eksperymencie. Składa się na to wiele spraw a i to, że równań tych nie można generalnie
rozwiązać analitycznie a wszelkie przybliżenia mogą prowadzić w ostateczność to niesta-
bilność w obliczeniach całki przekrywania. Najprościej jednak jest skorzystać z faktu, że w
całce przekrywania tak naprawdę potrzebujemy iloczyn: V*+ faj- Pomnóżmy lewą stronę
równania (57) przez V»+ a lewą stronę równania (56) przez faj i odejmijmy je stronami:

- \v7 (fcj0+) + U* (V»kj0+) = (fikj + E+) (0w> + ) • (58)

U" gra tu rolę efektywnego potencjału dla iloczynu funkcji falowych V\j^+ i składa się on z
następujących części:

U* = (Vtffcj • Vtf+) / (ihcilM + V„ + Vcor^fV,,^ + Vu. (59)

Zauważmy że zabieg ten spowodował zniknięcie dalekozasięgowego i trudnego w prowadzeniu
rachunków potencjał Coułomba Vc, niewielkie różnice między potencjałem Coułomba dla
pozytonu i elektronu zawiera Vu [50]. Pozostałe składowe Vxc, Vcorr, K,Corr a i Vu są gładkimi
funkcjami. Pewne trudności może powodowe obecność iloczynu gradientów funkcji falowych,
ale można je policzyć [51] lub jak w przypadku Al funkcja falowa pozytonu jest stała i można
je zaniedbać.
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Rys. 16. Porównanie profilu komptonowskiego (punkty puste) [52] z jednowymiarową
krzywą korelacji kątowej kwantów anihilacyjnych (punkty pełne) w Al [57].

Niewątpliwą korzyścią z tak postawionego problemu jest to, że napisaliśmy równanie,
którego bezpośrednie rozwiązanie można użyć do obliczania krzywej korelacji kątowych
lub czasów życia a niezbędnym do tego jest tylko odpowiednie wpisanie potencjału U'.
Okazuje się, że potencjał ten jest znacznie słabszy od potencjału Coulomba i słabszy, lub
tego samego rzędu co pseudopotencjał, który służy do obliczania elektronowych pasm wale-
ncyjnych i przewodnictwa w metalach i półprzewodnikach. Przy określaniu tego potencjału
omijamy także trudności jakie towarzyszą przy poszukiwaniu dokładnej postaci potencjałów:
elektron-elektron, elektron-pozyton i potencjału oddziaływania wielu ciał. Zatem w anihi-
lacji pozytonów potencjał, z którego bezpośrednio wynikają charakterystyki anihilacyjne
jest znacznie słabszy niż ten, który towarzyszy np. eksperymentom z pomiarem profilu
komptonowskiego. W pomiarach komptonowskich mierzymy bowiem pęd kwantu gamma
rozproszonego komptonowsko na elektronach. Tzw. profil komptonowski jest jednowymia-
rowym rozkładem brzegowym rzeczywistej gęstości stanów pędowych, którą zapisujemy jako:

= ]C / -* P (60)

Zauważmy, że w porównaniu z (44), w równaniu tym nie występuje funkcja falowa pozy-
tonu. Ma to swoje konsekwencje eksperymentalne polegające choćby na tym, że w bada-
niach głębokich stanów elektronowych lepiej służą pomiary profilu komptonowskiego niż
pomiary krzywej korelacji kątowych anihilacji pozytonów. Obszar dyżych pędów w profilu
komplonowskim jest mocniej zaznaczony niż na krzywej korelacji kątowych lub poszerzenia
dopplerowskiego a porówanie można znaleźć na Rys. 16.
Tu znajdują rozwiązanie paradoksy, o których wspominaliśmy. Bo chociaż funkcje falowe
elektronu i pozytonu silnie oddzialywują z potencjałami w krysztale to iloczyn tych funkcji
takiego oddziaływania nie doznaje. Śmiało można powiedzieć, że para pozyton-cleklron
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w krysztale zachowuje się jak neutralna kwazicząstka. Stad, w metalach prostych charak-
terystyki anihilacyjne są bardzo zbliżone do tych jakie obserwowalibyśmy dla elektronów
swobodnych. Przykładem nich będzie Rys.Sb.

Najpros'ciej rozwiązać jest równanie (5S) w przestrzeni odwrotnej. W przestrzeni tej
iloczyn funkcji falowej elektronu i pozytonu 0k(r)V*+ ( r ) można zapisać jako:

V*k (r) 0+ (r) = £ C c exp[i (k - G) • r], (61)
G

a potencjał U" jako:
E G • r). (62)

gdzie k jest wektorem pędu w krysztale a sumowanie przebiega po wszystkich wektorach
sieci odwrotnej. Wstawiając (61) i (62) do równania (58) otrzymujemy następujący układ
równań na współczynniki C-G i energie Ey, = E+ + Ey.

O. (63)
G'

Zapiszmy kwadrat całki przekrywania wyrażony przez współczynniki

p-G). (64)

Zatem gęstość prawdopodobieństwa anihilacji pary pozyton elektron na dwa kwanty o pędzie
p wynosi:

E E ^ (65)
k G

gdzie /_ (£k) jest rozkładem Ferm iego-Di raca, który w temperaturze T = 0 A' jest funkcję
Heaviside'a H (E? — E^). Zapisując wzór (65) w nieco innej postaci otrzymujemy:

Q(P) = Trf- (EP+G) | C - G (P + G ) | 2 . (66)
G

Prześledźmy charakter #(p) zakładając skrajny przypadek tzn. U* = 0. Wówczas:

. ^ (67)

Jaki będzie wynik pomiaru jednowymiarowej krzywej korelacji kątowej ?. Podstawiając (67)
do wzoru (27) otrzymamy:

N (0 2 ) = const. (eF

2 - O,2) , (68)
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Rys. 17. Jednowymiarowe rozkłady korelacji kątowych kwantów anihilacyjnych zmierzone
dla trzech orientacji monokryształu Na (trzy różne typy punktów) [53]. Linia przerywana to
odwrócona parabola Somerfelda, linia ciągła z uwzględnieniem współczynnika wzmocnienia.

gdzie pamiętamy, że 0 Z = ptlmQc. Otrzymaliśmy równanie odwróconej paraboli (tzw.
paraboli Somerfelda), z kątem odcięcia QF = PF/^OC I w ten właśnie sposób po raz pierwszy
zmierzono tę tak fundamentalna dla metali wielkość jak pęd Fermiego pp. W przypadku
pomiarów dwuwymiarowych parabola Somerfelda przechodzi w połowę sfery, której rówanie
otrzymamy podstawiając (67) do (26):

N\ 'XI 0„) = const. (SF

2 - 0 X
2 - 0„ 2) , (69)

Odwrócona parabola jest charakterystycznym efektem obserwowanym dla metali choć trzeba
podkreślić, że jest to tylko zerowe przybliżenie i zupełnie wystarczające gdy trzeba wyznaczyć
PF Z dokładnością do kilku %. Dokładne pomiary pokazują jednak istotne odchylenia od
paraboli wskazujące na złożony charakter oddziaływania pozyton-elektron w materii nawet
w przypadku lak prostego metalu jak Na. Przykładem mogą być pomiary przeprowadzone
przez grupę Stewarta [53] dla monokryształu Na, które są wielokrotnie cytowane w litera-
turze. Na Rys. 17 przedstawiono wyniki pomiarów rozkładów korelacji kątowych dla trzech
orientacji monokryształu sodu. Parabola Somerfelda dopasowana do tych danych zazna-
czona linią przerywaną, jest tylko dobrym przybliżeniem opisującym charakter zależności.
Wyraźnie widać charakterystyczne, niezależne od kierunku ustawienia monokryształu, od-
chylenie od paraboli, zaznaczone na rysunku linią ciągłą. Źródłem tego odchylenia jest
oddziaływanie pozyton-elektron, które w istocie jest oddziaływaniem wielu ciał. W calec
przekrywania iloczyn funkcji falowych powinien zostać zastąpiony wspólną funkcją falową



p/mrad)

Rys. IS. Jednowymiarowy rozkład korelacji kątowej kwantów anihilacyjnych (jako wynik
przecięcia dwuwymiarowego rozkładu korelacji kątowych dla py = 0 ) dla monokryształu Al.
Punkty eksperymentalne pochodzą z pracy [54] a dopasowanie (linia ciągła) z [31].

pozytonu i otaczających go elektronów. W dalszej części przedstawimy jak można to
zrobić. Oprócz izotropowego odchylenia można dostrzec zarysowujące się dla 0.5 mrąd
znacznie mniejsze odchylenia, zależne od ustawienia monokryształu. Znacznie wyraźniejsze
anizotropie obserwowano w przypadku monokryształów Ag (dla 3-3mrad i Gmrad) [31]
(Rys.18). Te anizotropowe odchylenia, jak pokazano to w pracy [50], łatwo otrzymać
zakładając pewne wartości potencjału U* w kilku węzłach sieci odwrotnej rozwiązując układ
równań (63). Istotą tych odchyleń jest dyfrakcja dwu funkcji falowych na węzłach sieci
odwrotnej. Skoro w grę wchodzi dyfrakcja na sieci odwrotnej to niebagatelne znaczenie ma
temperatura i czynnik Debye'a-Wallera oraz rozszerzalność termiczna sieci. Dla materiałów
o niskiej temperaturze Debye'a (charakterystycznej temperatury, powyżej której wzbudzane
są już wszystkie drgania normalne) trudno jest obserwować zarówno anizotropowe odchyle-
nia od paraboli Somerfeldajak i procesy "Umklapp", czyli swoiste echo paraboli Somerfelda.
Temperatura jest także odpowiedzialna za łagodne zejście paraboli Somerfelda do zera (a
dokładnie do tla) (Rys.16 i 17) jak pokazano to w pracy [11]. Temperatura kryształu wpływa
więc na ostateczny wynik pomiaru nie tylko poprzez rozkład Fermicgo-Diraca dla stanów
elektronowych i rozkład Maxwella dla stermalizowanych pozytonów ale i poprzez czynnik
Debye'a-Wallera. Wydaje się to dość naturalnym skoro rozpatrujemy zachowanie się fali
pozytonowej i elektronowej w sieci kryształu.

Odwrócona parabola jest bardzo charakterystycznym elementem krzywych korelacji
kątowych i poszerzenia dopplerowskiego linii aiiihilacyjnej. Drugim charakterystycznym ich
elementem jest długi, zanikający w kierunku dużych pędów "ogon" (Rys. Sb). W przypadku
Rys. 17 i 18 został on odjęty niemniej jednak występuje on zawsze. Ma on swe źródło w proce-
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sach "Uinklapp" oraz głównie w anihilacji pozytonów z elektronami związanymi bezpośrednio
z jądrami atomowymi czyli elektronami rdzenia. Pozyton rzadko anihiluje z tymi elektron-
ami bo jest elektrostatycznie odpychany od dodatnich jąder atomowych niemniej jes'li już
dochodzi do takiej anihilacji to kwanty gamma unoszą pęd od zera do kilkudziesięciu mrad.
Na Rys.19 przedstawiono wyniki pomiarów anihilacji pozytonów z elektronami związanymi w
Al przeprowadzonymi przy pomocy techniki poszerzenia dopplerowskiego [55]. Zastosowano
tutaj układ pomiarowy dwu detektorów półprzewodnikowych rejestrujących równocześnie
dwa kwanty gamma powstałe w wyniku procesu anihilacji, jeden unoszący energię E\ a
drugi Ei, zgodnie ze wzorem (29). Dodając obie energie dostaniemy 2m ec

2 — Et a więc en-
ergię wiązania pary pozyton-elektron Ei w materiale, odejmując zaś, wartość rzutu pędu pary
pozyton-elektron na kierunek ruchu kwantu gamma pomnożoną przez prędkość światła (PLC)
[56]. W ten sposób tworzymy swoistą dwuwymiarową mapę, odkładając na osi odciętych
różnicę obu zmierzonych energii a na osi rzędnych ich sumę czyli, praktycznie wielkość en-
ergii wiązania E\,. Technika ta jako chyba jedyna, pozwala z dużą dokładnością badać ani-
hilację pozytonów z elektronami rdzenia. Istotnie, wystarczy wybrać na naszej mapie taki
obszar Eb, który odpowiada energiom silnie związanych elektronów rdzenia i zobaczyć jak
przebiega on w funkcji pędu. Tak powstał Rys. 19, który obrazuje taki przebieg dla dodat-
nich wartości różnicy energii AE = E\ — Ei (dla czytelności 1 keV na osi AE odpowiada
1.959 mrad na osi 0 w przypadku pomiarów korelacji kątowych) i wartości Ei, od — OAkeV
do 2keV. Wyniki pomiarów porównano z obliczeniami teoretycznymi dla stanów ls, 2s
i 2p. Aby pokazać możliwości tej techniki zaznaczono również wyniki pomiarów korelacji
kątowych dla Al (przeprowadzone tradycyjną techniką długich szczelin) [57]. Jak należało
oczekiwać w pobliżu AE = 0 obserwujemy odwróconą parabolę Somerfelda; jej punkt
przecięcia wynosi AE = 3.47 keV co odpowiada w przybliżeniu położeniu pędu Fermiego w
Al ( PF • c = 3.45 keV, 0 f = 6.76 mrad). Udział pozostałych procesów jest już istotnie mały
bo np. udział anihilacji z elektronami Is to ok. 10"4 anihilacji z elektronami przewodnictwa
tworzącymi tu odwróconą parabolę, ale powyżej AE = 24keV anihilacja z elektronami s
przeważa. Linią ciągłą na tym rysunku zaznaczono anihilację ze wszystkimi elektronami
rdzenia. Zauważmy, że powyżej AE = SkeV (15.7mrad) obserwujemy tylko anihilację z
elektronami rdzenia, poniżej tej energii a powyżej poziomu Fermiego obserwujemy także i
procesy "Umklapp".

Często usiłuje się opisać wszystko to co występuje dla dużych pędów poza parabola za
pomocą krzywej Gaussa. Jest to bardzo grube przybliżenie, któ.re w przypadku precyzyjnych
pomiarów nie jest wystarczające. Istotnie, gdyby krzywa Gaussa potrafiła opisać anihilację
z elektronami rdzenia to linia ciągła, na Rys. 19 byłaby odwróconą parabola (oś rzędnych
jest w skali logarytmicznej) co nie jest prawdą. Istotnym jest jeszcze jedno spostrzeżenie,
aby obserwować anihilację pozytonu z elektronami rdzenia trzeba pomiary rozkładu korelacji
kątowych kwantów anihilacyjnych przeprowadzać dla kilkudziesięciu mrad.

Dokładne pomiary dwuwymiarowych rozkładów korelacji kątowych w obszarze dużych
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Rys. 19. Rozkład profilu dopplerowskiego zmierzonego w Al [55].

pędów potrafią wskazać istotne różnice w strukturze pasmowej metali. Przykładem niech
będzie praca [5S] gdzie takie pomiary przeprowadzone dla Li i K pomimo podobieństwa tych
metali wykazały zasadnicze różnice w funkcjach falowych elektronów między nimi. Różnice
te dobrze zgadzają się z obliczeniami teoretycznymi.

Aby zamknąć rozważania dotyczące gęstości pędów pary pozyton-elektron w materii
należy jeszcze chwilę zatrzymać się nad tym w jaki sposób uwzględnia się fakt, że w isto-
cie pozyton i elektrony nie są niezależnymi cząstkami a ich oddziaływanie z konieczności
zmienia funkcje falowe elektronu, lamie ich symetrię translacyjna i zaburza lokalnie gęstość
elektronów. Jednym z pierwszych sposobów wyjścia z tych trudności było pomnożenie
gęstości pędów wyliczonej z modelu cząstek nieoddziaływujących QIPM (p) przez izotropowy
współczynnik wzmocnienia e(p) będący funkcją tylko pędu pary pozyton-elektron, a
której postać można otrzymać między innymi z rozwiązania równania Bethego-Goldstone'a
opisującego oddziaływanie pomiędzy pozytonem a wieloma elektronami [7]. Wygodnym
przybliżeniem tej funkcji jest wielomian: •

(70)

gdzie «, b i c to współczynniki zależne od r,, których wartości można otrzymać także i
z dopasowania teoretycznych krzywych do danych doświadczalnych z pomiarów jednowy-
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miarowej krzywej korelacji kątowych (Rys.17). Stały rozwój możliwości pomiarowych jak i
szersze zainteresowanie procesami "Umklapp" spowodowały poszukiwania lepszych sposobów
uwzględnienia oddziaływania pozyton-elektron. W pracy [59] zaproponowano by funkcje
falową, pary pozyton-elektron ^>(r+,ri,r) (43) zapisać jako iloczyn niezaburzonych funkcji
falowych pozytonu i elektronu, tak jak w modelu cząstek nieoddzialywujących, a wszelkie
efekty wynikające z tego oddziaływania ujaś w funkcji korelacji g(r, n), zależnej zarówno od
położenia jak i od stanu n, w którym znajduje się elektron. Zatem, we wzorze (43) funkcje
falowa pary pozytonu i elektronu znajdujących się w tym samym punkcie r można zapisać
w postaci:

V>(r,r) = Vn(r)Mr)\/<7(r ,n) . (71)

Funkcja korelacji bierze pod uwagę zarówno zmianę funkcji falowej pozytonu spowodowaną,
oddziaływaniem wielocialowym jak i wzrost gęstości elektronów w poszczególnych stanach
w miejscu gdzie znajduje się pozyton. Uzasadnionym jest rozbicie stanów elektronowych
zapisanych symbolem " n " , na dwa zbiory: stany elektronów rdzenia n c = (nj,m), gdzie n,
/ i m t o atomowe liczby kwantowe i stany elektronów walencyjnych n„ = (k, j) . Funkcja
korelacji ma generalnie różny przebieg dla tych dwu rodzajów elektronów. I tak np. w
niektórych rachunkach przyjmuje się, że:

g{rt n ,n e ) = e ( A ' k j ) r J ) , (72)

gdzie Xyj — yjEyj/EF. Generalnie parametr r, jest funkcją, położenia r, gdyż funkcją,
położenia jest i gęstość elektronów w pobliżu pozytonu. W przypadku zaś elektronów rdzenia
parametr X^j jest równy zero z tego względu, że stany te leżą głęboko poniżej stanów pasma
przewodnictwa. W pracy [59] można znaleźć wyczerpującą informację o różnych podejściach
do problemu obliczeń teoretycznych charakterystyk anihilacji pozytonów ze szczególnym
uwzględnieniem obliczeń szybkości anihilacji.

Jak dotychczas nasza uwaga koncentrowała się na podstawach teoretycznych pędowych
charakterystyk procesu anihilacji pozytonów w materii. Niemniej istotna jest szybkości
anihilacji lub inaczej odwrotności średniego czasu życia pozytonu w materii. Jej ogólną,
definicję zawiera wzór (42). Podstawiając do niego gęstość pędów anihilującej pary pozyton-
elektron wyrażoną wzorem (43) z uwzgędnieniem (71) dostaniemy:

^ [ i ( ) l [ d ( ) Y 2 n . n(r)g{rfn), (73)

gdzie »+(r) = |V>+(r)|2 jest rozkładem gęstości prawdopodobieństwa dla pozytonu a
»-n (r) = IV'n^)!2 dla elektronu w stanie n. Definiując średni współczynnik wzmocnie-
nia G(r) dla wszystkich stanów elcktronow3'ch:
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szybkość anihilacji pozytonów można wyrazić jako prawdopodobieństwo znalezienia pozy-
tonu i elektronu w tym samym miejscu:

\ = wr2

0cJdrn+(v)n.(r) G{r)± (75)

gdzie n_ (r) = £ n "-«»(r) J e s t całkowite, gęstością elektronowa w punkcie r a całkowanie prze-
biega po komórce Wigner'a-Seitz'a. Wcześniej wskazywaliśmy na istotne różnice w pędowych
charakterystykach pochodzące od anihilacji pozytonów z elektronami rdzenia i elektronami
walencyjnymi. Różnice występują również w szybkościach anihilacji i dla ich podkreślenia
szybkość anihilacji A rozbija się na sumę szybkości pochodzących od anihilacji rdzenia (Ac):

Jn-c(r)Gc(r), ' (76)

i od elektronów walencyjnych (A„):

Jn_v(v)Gv(r), ' (77)

przy czym wartości współczynników wzmocnienia dla elektronów rdzenia i elektronów wa-
lencyjnych różnią się. Do zagadnienia tego powrócimy nieco później.

, Inne trochę podejście do problemu obliczania szybkości anihilacji pozytonów zapro-
ponował Jensen [60]; zostało ono później rozwinięte przez Puska'c [61]. Jeśli potrafimy
rozwiązać równanie Schrodingera dla pozytonu (56) i elektronu (57) to będziemy znać n+ (r)
i n_ (r) wyrażone przez kwadraty funkcji falowych: n+(r) = [0 + (r) | 2 i n_(r) = |^»_(r)|7.
Szybkości anihilacji pozytonu wyznacza stopień przekrywania się obu gęstości w komórce
Wigner'a-Seitz'a. W tzw. przybliżeniu lokalnej gęstości (LDA) całkowita szybkość anihilacji
wynosi:

A = / c / r n + ( r ) r ( n _ ( r ) ) , (78)

gdzie funkcja T jest szybkością anihilacji pozytonu znajdującego się w jednorodnym gazie
elektronowym (daną np. wzorem (4)). Ostatnie obliczenia oddziaływań wielocialowych
pozytonu i elektronów prowadzą do dokładniejszej postaci wzoru (4) [64]:

(ne) = 7rr2cne (l + 1.23r, + O.S295r^2 - 1.26r2 +rÓ.32S6r*/2 + W . (79)

Gdyby ograniczyć się do lokalnie małego obszaru wokół pozytonu to szybkość anihilacji
można by obliczyć ze wzoru (4) lub (79). Jednak w komórce Wigner'a-Seitz'a zmienia
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Rys. 20. Obliczone radialne gcstos'ci elektronów walencyjnych i rdzenia w Fe (a), potencjał
oddziaływania pozytonu z rdzeniem V+ i funkcja falowa pozytonu (b) [61].

się zarówno gęstość elektronów jak i pozytonu, stad naturalnym wydaje się wykonanie
całkowania (78) po tych lokalnych obszarach z uwzględnieniem wag określonych przez gęstość
pozytonu w daym obszarze. Ilustracja tego niech będzie Rys.20a. przedstawiający ra-
dialną gęstość elektronów walencyjnych i rdzenia (47rr2n_ (r)) wokół jądra Fe w komórce
przestrzennie centrowanej [61]. Na Rys.20b zaznaczono potencjał oddziaływania pozytonu
w tym układzie oraz jego funkcję falową. Obliczenia wykonano metodami samouzgodnio-
nymi. Widzimy wyraźnie, że o ile przekrywanie funkcji falowej pozytonu z elektronami
rdzenia jest słabe o tyle w przypadku elektronów walencyjnych przekrycie to jest znacznie
większe. Zatem potwierdza się jeszcze raz to, że pozyton jest przede wszystkim próbnikiem
stanów walencyjnych. Nakłada się na to jeszcze jeden istotny fakt a mianowicie, że średnie
współczynniki wzmocnienia dla elektronów rdzenia są dla wszystkich metali mniejsze niż
średnie współczynniki wzmocnienia dla elektronów walencyjnych. Średni współczynnik
wzmocnienia definiuje się jako stosunek szybkości anihilacji pozytonu z elektronami rdzenia
(walencyjnymi) obliczonej ze wzoru (78) do szybkości anihilacji obliczonej przy założeniu
modelu nieoddzialywujących cząstek (wzór (3)). I tak np. współczynnik wzmocnienia dla
elektronów rdzenia w Li wynosi 3.263 a dla elektronów walencyjnych 7.997, podobnie w Pb
dla elektronów rdzenia współczynnik ten ma wartość 2.164 a dla elektronów walencyjnych
4.127 [61]. Wzór (7S) dobrze opisuje anihilację w przypadku metali ale niewielkie zmi-
any w relacji (79) pozwalają użyć go również i w przypadku półprzewodników i izolatorów,
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co niewątpliwie jest sukcesem przybliżenia lokalnej gęstości. Przytoczmy wyniki obliczeń
czasów życia pozytonów dla szeregu metali i wybranych półprzewodników (Rys.21) zacz-
erpnięte z pracy [61]. Warto podkreślić, że wyniki te wykazują bardzo dobrą zgodność z
wartościami mierzonymi eksperymentalnie z wyjątkiem metali przejściowych gdzie obliczone
wartości są nieznacznie mniejsze. Przyczyn rozbieżności upatrywać można, poza brakami
w teorii, także w niedostatkach obecnych technik eksperymentalnych pomiarów czasu życia.
Należy jednak podkreślić sukces teorii, która z dużą dokładnością potrafi opisać tak szeroką
klasę materiałów jaką stanowią metale.

Patrząc na Rys.21 warto zauważyć kilka charakterystycznych własności czasu życia pozy-
tonów w metalach. Przede wszystkim nie zmienia się ona w tak szerokim zakresie jak np.
przewodnictwo elektryczne; minimalny czas życia pozytonu, jak wynika z obliczeń ma Os
(S6 ps) a maksymalny Cs (407 ps). Zmienia się on wzdłuż każdego okresu, od wartości
największej dla metali alkalicznych do wartości najmniejszej dla metali przejściowych by
następnie trochę wzrosnąć dla metali szlachetnych. W obrębie grup metali przejściowych
czas życia pozytonu jest prawie stały. Nie jest on czuły na typ struktury krystalicznej gdyż
np. Fe, Co i Ni krystalizują w odmiennych sieciach krystalicznych (odpowiednio przestrzen-
nie centrowana (BCC), heksagonalna, i ścjennie centrowana (FCC)) a czasy życia pozytonu
w nich różnią się tyłko o kilka ps, podczas gdy wszystkie metale w pierwszej grupie krystal-
izują w sieci przestrzennie centrowanej a odpowiadające im 5zasy życia pozytonu różnią się
wyraźnie. Także gęstość metalu ma niewielki wpływ na czas życia pozytonu; Os ma gęstość
ok. trzy razy większą niż Fe a czasy życia pozytonu w tych metalach różnią się niewiele.
Trudno znaleźć korelacje czasu życia pozytonu z innymi charakterystycznymi wielkościami
chemicznymi jak npz dcklroujeinnością. Z czyni zatem można powiązać czas życia pozy-
tonów w metalach?. Niewątpliwe należałoby przyglądnąć się uważniej dystrybucji elektronów
w komórce Wigner'a-Seitz'a. Istotnie dodanie jednego elektronu do zewnętrznej powłoki s na
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Rys. 22. Zależność czasu życia pozytonów od objętości atomowej w metalach (a) [62].
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której znajduje się już jeden elektron, a więc przejście od grupy I do II, radykalnie wpływa na
zmianę czasu życia pozytonu. Dokładniej, wzrost gęstości elektronów walencyjnych prowadzi
do zmniejszenia czasu życia pozytonów. W przypadku metali przejściowych zapełnianie
powłoki d odbywa się przy zapełnionej częściowo lub całkowicie powłoce s, stad zmiany czasu
życia nie sa już tak duże ale i tym razem wzrost liczby elektronów w powłoce d obniża czas
życia pozytonu. Gdy powloką ta ulega zamknięciu czas życia rośnie ponownie gdyż elektrony
d ulegają silniejszemu związaniu z rdzieniem co prowadzi do obniżenia gęstości elektronowej
poza rdzeniem. O ile jednak takie podejście prowadzi do jakościowego rozumienia zmian w
czasie życia pozytonów w obrębie metali to trudno byłoby go użyć w przypadku bardziej
ogólnym. Bardziej ogólna i dość zaskakująca korelację można otrzymać natomiast badając
zależność czasu życia pozytonu od objętości atomowej otrzymanej przez podzielenie masy
atomowej pierwiastka przez jego gęstość [62]. Im większa objętość atomowa pierwiastka
tym większy czas życia pozytonu w nim, choć jak w każdych tego typu korelacjach nie jest
to zależność wprost proporcjonalna (Rys.22a). W pracy [63] można znaleźć empiryczna
regułę laczaca czas życia pozytonu r z objętością atomowa VA. Ponieważ szybkość anihi-
lacji nie może być mniejsza niż ^ (Rys.l) wprowadza się pewien bezwymiarowy parametr
y = ( l / r - AooJ/Aoo, który zależy od VA w prosty sposób: ' i • ' •

(SO)

gdzie Vo = Anal/3 a ze jest liczbę elektronów walencyjnych lub elektronów przewodnictwa
przypadających na jeden atom. Na Rys. 22b przedstawiono tę zależność w postaci lini
prostej.

(
i/ x 0.81
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objctos'ci komórki elementarnej [68].

Czas życia pozytonu jest wielkością szczególnie czuła na zapełnienie przestrzeni
międzyatomowej. Im bardziej jest ona pusta tym dłuższy czas życia pozytonu. Przykładem
może być Cs, w którym ciężki atom (masa atomowa A=132.9) obsadza sieć kubiczną
przestrzennie centrowana o dużym parametrze sieci a = 6.05A i niewielkiej 1.90g/cm3. W
przypadku metali przejściowych gdzie wypełnienie przestrzeni międzyatomowej jest duże a
parametry sieci krystalicznej wynoszą (2,5 -j- 3.5)A, czas życia pozytonu jest najmniejszy. Ta
prawidłowość obowązuje nie tylko dla metali. Na Rys.23 przedstawiono czasy życia pozy-
tonu w funkcji objętości komórki elementarnej dla półprzewodników i izolatorów a nawet
dla związków chemicznych [68]. To bardzo istotne spostrzeżenie okazuje się być pomocne w
badaniach stanu zdefektowania materiałów a więc pustek i niedoskonalos'ci w budowie sieci
krystalicznej.

Niewątpliwie charakterystyki procesu anihilacji pozytonu w materii odzwierciedlają jej
stan elektronowy a szczególnie stan podstawowy elektronów walencyjnych. Czas życia pozy-
tonu, ale i jak się okazuje wielkość poszerzenia dopplerowskiego są czułymi miernikami
gęstości upakowania sieci krystalicznej. Zatem mierząc charakterystyki procesu anihilaicji
otrzymujemy pewien obraz materiału dotyczący jego stanu elektronowego i sieci krystalicznej.
Umiejętne odczytanie go jest sprawą czasami trudną i wymagającą wykonania wielu skom-
plikowanych obliczeń struktury elektronowej. Jeśli nie dysponujemy takimi możliwościami
obliczeniowymi niejednokrotnie trzeba wykorzystać inne techniki pomiarowe, które często
niezwykle efektywnie potrafią wspierać wyniki uzyskane metodą anihilacji pozytonów.
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5 POZYTON W DEFEKTACH STRUKTURY KRY-
STALICZNEJ

Jak dotychczas milcząca zakładaliśmy, że pozyton znajduje się w idealnej sieci krystali-
cznej pozbawionej defektów i do takiej sytuacji odnosiły się obliczenia charakterystyk pro-
cesu anihilacji przedstawione w poprzednim rozdziale. Rzeczywiste kryształy zawsze jednak
wykazują pewien stopień zdefektowania stad zwykło się je nieraz określać mianem "naczyń
pełnym defektów". Defekty te wzajemnie się przemieszczają, i reagują, ze sobą a w kon-
sekwencji przyczyniają się do określenia własności rzeczywistego kryształu. Defekty można
podzielić na:

zerowymiarowe (punktowe), do których zaliczymy: wakancje czyli brak atomu (jonu) w
prawidłowej pozycji strukturalnej, atom (jon) międzywęzłowy czyli atom (jon) prze-
sunięty w położenie pomiędzy prawidłowymi pozycjami strukturalnymi i wreszcie
niewłaściwy atom (jon) czyli obcy atom (jon) w prawidłowych pozycjach struktura-
lnych lub pozycjach międzywęzłowych,

jednowymiarowe (liniowe), do których zaliczamy dyslokację krawędziowa czyli linię
atomów (jonów) stanowiąca krawędź dodatkowej (dodatkowych) pólplaszczyzny w
strukturze kryształu i dyslokację śrubowa czyli linię atomów (jonów), wokół której
prostopadła do niej płaszczyzna w strukturze kryształu przekształca się w płaszczyznę
śrubową,

dwuwymiarowe, do których zaliczamy granice kolinearności czyli granice między dwoma
przyległymi do siebie idealnymi obszarami tego samego kryształu, skręconymi nieco
względem siebie, granice międzyziarnowe będące granicami między dwoma ziarnami
ciała polikrystalicznego i wreszcie powierzchnię swobodną kryształu stanowiącą granicę
rozdziału pomiędzy ciałem stałym a próżnią lub gazem,

trójwymiarowe, do których zaliczamy skupiska wakancji, pory i wtrącenia obcych faz
stałych lub ciekłych.

Badania procesu anihilacji wykazały, że dodatnio naładowany pozyton w zdefektowanym
krysztale rzeczywistym, mówiąc najogólniej oddziaływuje z defektami. Oddziaływanie to
w konsekwencji prowadzi do zlokalizownia funkcji falowej pozytonu lub mówiąc inaczej do
wychwytu pozytonu. Oczywiście fakt wychwytu pozytonu przez defekt zostaje w pewien
szczególny sposób odnotowany w charakterystykach procesu anihilacji. -Nie ze wszystkimi
wymienionymi wyżej defektami pozyton oddziaływuje jednakowo; najsilniej oddziaływuje z
wakacjami i ich skupiskami, słabiej z defektami jednowymiarowymi i dwuwymiarowymi a
prawie wcale nie z atomami lub jonami międzywęzłowymi.
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Rys. 24. Potencjał oddziaływania pozytonu z jonami i wakancją w początku
układu współrzędnych [70]. (VWs-najniższy potencjał w sieci, V0-potencjał dna pasma
pozytonowego, VJ-potencjal wychwytu pozytonu przez wakancję).

Rozważmy najprostszy defekt w sieci krystalicznej metalu czyli pojedynczą wakancję. Na
Rys.24 przedstawiono schematycznie potencjał oddziaływania pozytonu z jonami sjeci me-
talu; oś odciętych przebiega od środka wakancji przez środki jonów. Dno pasma zajmowanego
przez stermalizowany pozyton, zaznaczone na Rys.24 pozioma kropkowana linia, wskutek
jego oddziaływania z dodatnimi jonami znajduje się powyżej najniższego potencjału w sieci
Vws i powyżej dna potencjału w miejscu jonu Vo. W idealnej sieci dno pasma pozytonowego
jest na poziomie VwS + K>, w sieci w której brakuje jonu pozyton będzie starał się zająć
poziom energii poniżej tej wartos'ci. Potencjał VI będzie działał na stermalizowany pozyton
jak studnia potencjału, w której łatwo może on zostać zlokalizowany jeśli tylko będzie tam
możliwy do utworzenia stan związany. To bardzo istotne, aby istniał stan związany w prze-
ciwnym wypadku nie będzie możliwy wychwyt pozytonu przez wakancję. Z mechaniki kwan-
towej wiadomo, że aby możliwe było powstanie stanu związanego, potencjał pulapkowania
w przypadku trójwymiarowej sferycznej studni potencjału musi spełniać relację:

Jeśli przyjąć, że promień wakancji R = 2 A to do utworzenia stanu zwiazango w takiej
wakancji potrzebny będzie minimalny potencjał Vt = 2.35 eV. I takie właśnie lub nawet
większe są. wartości Vt w metalach określone przez rodzaj'fpnow i typ struktury krystali-
cznej. W Tabeli 4 przedstawiono oszacowania potencjału wychwytu pozytonu przez wakancję
w kilku metalach i odpowiadające im wartości energii wiązania pozytonu. Energie te sa
niewielkie w przypadku metali alkalicznych lecz dość duże, w porównaniu z dostępną en-
ergię termiczne, w pozostałych metalach. To jest podstawa obserwacji procesu wychwytu
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Rys. 25. Funkcja falowa zlokalizowanego pozytonu w wakancji w Ni [69],

pozytonów przez defekty w metalach. Trzeba jednak zaznaczyć, że w przypadku metali alka-
licznych i niektórych pólmetali takiego efektu nie zaobserwowano. Przyczyna tego zjawiska
w świetle przedstawionych rozważań jest oczywista, aby proces wychwytu mógł nastąpić
potencjał V% musi być dostatecznie duży a rozmiar wakancji nie może być zbyt mały. Cza-
sami zdarza, się, że energia wiązania pozytonu jest porównywalna z jego energią termiczną
i wówczas możliwy jest proces odwrotny do wychwytu a mianowicie ucieczka pozytonu z
defektu do stanu zdelokalizowanego.

Zajmijmy się przypadkiem pozytonu znajdującego się w wakancji; funkcję falową takiego
pozytonu schwytanego przez wakancje w Ni przedstawiono na Rys.25.

Na Rys.26 przedstawiono obliczony potencja! wychwytu pozytonu w przypadku wakancji
w Al oraz gęstość prawdopodobieństwa znalezienie pozytonu w wakancji. W środku wakancji
gęstość elektronów jest zredukowana do ok. 16 % wartości średniej w objętości metalu, nato-
miast gęstość pozytonów osiąga tu maksimum. Obniżenie gęstości elektronów w miejscu
anihilacji pozytonów, jak wskazywaliśmy już w poprzednim rozdziale, spowoduje wzrost
wartości czasu życia zlokalizowanego pozytonu, i tak np. w przypadku Al eksperyment i
obliczenia wskazują, że czas życia pozytonu w wakancji wynosi: r v=248 ps podczas gdy
dla swobodnego pozytonu wynosi on : 7y=163 ps. Różnica ta jest na tyle duża, że łatwo
ją zmierzyć dysponując spektrometrem czasu życia pozytonów o niezbyt wygórowanych
parametrach. W Tabeli 5 i 6 zebrano zmierzone wartości czasów życia pozytonów w me-
talach w przypadku anihilacji swobodnej i anihilacji ze stanu związanego w pojedynczej
wakancji. Można by oczekiwać większych różnic to jednak należy pamiętać, że czas życia
jest wielkością kwantową wynikającą z przekrywania funkcji falowej elektronu i pozytonu a
ta ostatnia, jak widać to z Rys.26, penetruje pewien obszar poza wakancją.
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Poza tym dodatnio naładowany pozyton schwytany w wakancji w jakiś sposób zastępuje
dodatni jon znajdujący się tam uprzednio. Powoduje to, jak wskazują obliczenia, wzrost
gęstości elektronowej z 16% do ok. 40% wartości średniej, a w dalszej odległości od środka
wakancji pojawiają się oscylacje gęstości elektronowej wokół ekranowanego ładunku pozy-
tonu tzw. oscylacje Friedela (Rys.27) [64]. Interesującym jest spostrzeżenie, że schwytany
pozyton jednocześnie "chwyta" wakancje. Czas życia pozytonu w wakancji jest bowiem
dłuższy niż średni czas pozostania wakancji w tym samym węźle sieci [65], np. w Cu w
pobliżu temperatury topnienia czas ten jest równy:

(][ffkBT), (S2)

gdzie v jest częstością drgań atomów a E\t jest energią aktywacji ruchu wakancji. Biorąc
następujące wartości: v = lO13^""1, E\j = 0.89 eV i T=1356/(' otrzymujemy, że po czasie
r w « 17 ps wakancja przeskoczy do następnego węzła. Czas życia pozytonu w wakancji w
takim przypadku wynosi 155ps, stąd wakancja ze schwytanym w niej pozytonem nie może
się swobodnie poruszać po krysztale, gdyby tak nie było z pewnością pozyton musiałby być
zgubionym przez migrujące wakancje. Bardziej widoczne dla podwójnych wakancji, których
czas pozostania w tych samych węzłach jest jeszcze krótszy a czas życia pozytonu w nich
dłuższy.

Na wzrost czasu życia pozytonu w wakancji ma także pewien wpływ i brak elektro-
nów rdzenia w wakancji; prześledźmy to na przykładzie Al. Samouzgodnione obliczenia
prowadzone metodą przybliżeń sfer atomowych (ASA) dla szybkości anihilacji z elektro-'
nami walencyjnymi dały wartość Av = 5.63 ns'1, a dla szybkości anihilacji z elektronami
rdzenia \c = 0.32 n s " 1 [66]. Łatwo stąd obliczyć czas życia pozytonów w idealnej sieci Al:
TJ — 1/(A„ + Ac) = 168 ps. W przypadku pozytonu zlokalizowanego w wakancji w Al takie
same obliczenia pokazały, że A„ = 3.87 ns'1 i Ac = 0.067 ns" 1 co daje Ty = 254 ps. Widać
wyraźnie, że obecność elektronów rdzenia ma większy wpływ na czas życia swobodnych
pozytonów niż na czas życia pozytonów schwytanych w wakancji.

Wiemy już, że schwytany w wakancji pozyton żyje dłużej ale jak fakt zlokalizowania
pozytonu w wakancji wpłynie na rozkład korelacji kątowych kwantów anihilacyjnych gamma
lub poszerzenie dopplerowskie linii anihilacyjnej?. Jak to zauważyliśmy lokalnie gęstość
elektronów jest mniejsza, prowadzi to do zwężenia pasma czyli w konsekwencji do tego,
że parabola Somerfelda (68) staje się węższa w porównaniu z przypadkiem gdy anihilacja
następuje z elektronami swobodnymi. Zatem wystąpię defektów w metalu prowadzi do
zwężenia rozkładu korelacji kątowych i linii anihilacyjnej. Gdy w niezdefektownej póbce
metalu pojawię się np. wakancje ta prowadzi to w konsekwencji do wzrostu liczby koin-
cydencji anihilacyjnyrh kwantów gamma dla małych kątów 0 lub wzrostu liczby zliczeń
w centralnej części linii anihilacyjnej czyli wzrostu wartości parametru S (zdefiniowanego
w rozdziale 3). Stąd obserwacja zmian parametru S informuje o zmianach w koncentracji
wakancji lub mówiąc ogólniej o zmianach liczby miejsc w krysztale o niższej koncentracji
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(o)

(b)

-o.e

Rys. 26. Gęstość prawdopodobieństwa znalezienia pozytonu w wakancji w AI (a) i po-
tencja! oddziaływania pozytonu z wakancja w Al (b). Linią ciągłą zaznaczono wynik obliczeń
z uwzględnieniem obecności pozytonu w defekcie (dwukomponentowa teoria funkcjonału
gęstości) linią przerywaną gdy brak jest reakcji elektronów na obecności pozytonu w de-
fekcie [64]. (\Ry = 13.60 eV).

r (o I

Rys. 27. Wyniki samouzgodnionych obliczeń gęstości elektronowej w wakancji w Al. Na
osi rzędnych zaznaczono względne zmiany gęstości elektronowej a na osi odciętych odległość
od środka wakancji w jednostkach ao. Linia ciagla odnosi się do przypadku gdy elektrony
reagują na obecność pozytonu w defekcie, linia przerywana gdy nie ma takiej reakcji. [64].
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Tabela 4. Potencjały wychwytu pozytonów Vt w wakancji dla wybranych metali i
odpowiadające im energie wiązania Ae pozytonu; obliczenia te zaczerpnięto z pracy [70].

Metal

Vt [eV]
AejeV]

Li

3
0.1

Na

2.3
0.1

K

1.6
0.1

Mg

4.5
0.9

Zn

5.8
1.1

Cd

4.5
0.8

Al

7.0
2.0

In

4.9
1.4

Sn

•5.2
1.4

Pb

4.5
1.2

elektronów w porównaniu ze średnią gęstością elektronową w krysztale. Do uzyskania
obrazu zmian w koncentracji lub strukturze defektów wystarczy czasem obserwacja zmian
liczby kolinearnych ( 0 = 0) anihilacyjnych kwantów gamma. Jest to jedna z prostych
technik pomiarowych; w środku, pomiędzy parą dwu detektorów kwantów gamma umie-
szczonych w ołowianych osłonach z długą szczeliną o szerokości np. A = 2mm oddalonych o
1.32 m umieszcza się próbkę "oświetlaną" strumieniem pozytonów. Geometria taka pozwala
całkować rozkład korelacji kątowych w przedziale od — 1.65mra<f do +1.65mrad. Mierząc
liczbę zliczeń koincydencji w funkcji temperatury próbki otrzymamy możliwość obserwacji
termicznie generowanych wakancji [71] [72]. Zaletą tej metody pomiarowej jest to, że nie
wymaga ona skomplikowanej i drogiej aparatury elektronicznej, wadą zaś to że nie mierząc
całego rozkładu korelacji kątowej tracimy możliwość bezwzględnego skalowania zmian ale
zyskujemy na szybkości wykonania pomiaru.

Podobnie rzecz się ma z pomiarami parametru S lub W (rozdział 3); ich wartości zależą
od arbitralnego wyboru przedziałów całkowania linii anihilacyjnej. Trudno porównywać
wartości otrzymane w różnych laboratoriach przy użyciu różnego sprzętu, trudno także
oczekiwać że wartości te potrafią wskazać na rodzaj defektu w jakim nastąpiła anihilacja
pozytonu. Niemniej jednak parametry te są charakterystycznymi wielkościami dla każdego
materiału. Jeśli pozyton zostanie schwytany w wakancji to parametry S i W w jakiś sposób
tę. wakancje charakteryzują. Z jednej strony, w wakancji maleje gęstość elektronów walen-
cyjnych co prowadzi do wzrostu parametru S, z drugiej zaś, funkcja falowa zlokalizowanego
w takim defekcie pozytonu mniej przekrywa się z elektronami rdzenia co prowadzi do zmniej-
szenia wartości parametru W. Jeśli założymy, że tylko pewna frakcja XD pozytonów anihiluje
ze stanu związanego w wakancji to parametry piku można, wyrazić jako sumy:

OB + %D ' &D\ {"'•*)

= (l-xD)-WB+xD>WD, (84)
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Tabela 5. Czasy życia pozytonów w metalach; TJ zmierzono w temperaturze 300 K, Ty
w temperaturach podanych w nawiasach. W tabeli znajdują się także wartości liniowego
współczynnika temperaturowego o, entalpie tworzenia wakancji iły otrzymane w pomiarach
z wykorzystaniem anihilacji pozytonów oraz wartości iloczynu szybkości wychwytu pozy-
tonów przez wakancje fi i czynnika z entropia oscylacyjne, atomów sąsiadujących z jedna
wakancja: exp(&Syc/kB). Przedstawione dane zostały zebrane w pracy (14] gdzie można
znaleźć odpowiednie odnośniki literaturowe. W nawiasach kwadratowych obok symbolu me-
talu podano typ sieci krystalicznej: [/25C]; regularna ściennie centrowana, [RPQ; regularna
przestrzennie centrowana, [Hex]; heksagonalna, [Tet]; tetragonalna.

Metal

Mgr//exi
Al[fl5C]
V[HPC]
d[RPC\

a — Fe^Rpc)
7 — Fe[rtsc]
5 - YC[RPC)

CO[RSC]

Ni[flsc]
Cu[ft5C]
Znr//ezi

Nbr ĵ/»cj
Mo[HpC]
Pd [RSC]

&g[RSC)
Cd(^exj

Taipei

Pt [«sc]
AU[/J5C]

I"'[//ei]
Pb[|?5C]
U[BPC]

r /
[PS]

225
163
130
120
106

94
110
175
120
103
96
131
190
197
202
116
105
99
117
234
194

TV

[PS]

253
248 (690 K)
191 (77 K)

175 (77 K)
146 (1163 K)
144 (1740 K)

142 (1500 K)
155 (1110 K)

220
210 (77 K)

161 (2400 K)

195 (1057 K)
250
268

220 (500 K)
150 (3000 K)
149 (2900 K)
16S (14^0 K)
204 (1158 K)
252 (550 K)
2S1 (550 K)

a
[lQ-4/K]

1.5
1.7

1.3

1.3

0.65
0.54

1.5

2.0

0.65
- 0
1.0
0.7

2.6

[eV]

0.90±0.10
0.66±0.04
2.07±0.20
2.0±0.20
1.60±0.15
1.54±0.15

1.34±0.07
1.78±0.1

1.28±0.07
0.54±0.02
2.65±0.30

3.0±0.2
1.85±0.25
l.ll±0.06
0.52±0.02
0.55±0.02
0.54±0.03
2.9±0.40
4.1 ±0.2

1.32±0.04
0.89±0.04

0.46
0.50±0.0:i
1.2±0.25

i § Avr% ( A QOMC I K \

[10-/3]

5.7

220
-

11

5300

860

1300

5000
7.4
4.2
380
100
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Tabela 6. Czasy życia pozytonów: TJ i Ty w pozostałych metalach i pólmetalach zaczerpnięte
z pracy [63]. W pracy tej można znaleźć odpowiednie odnośniki literaturowe. W nawiasach
kwadratowych obok symbolu pierwiastka podano typ sieci krystalicznej: [#SC]; regularna
ściennie centrowana, [/WC]; regularna przestrzennie centrowana, [Hex]; heksagonalna, [Dia);
struktura diamentu, [iZom]; rombowa.

Pierwiastek

Li[RPc]

^e[RSC]

N&[RPC]

Si[£)io]
K[Rpc]

Ti[Wer]
Gc[ D , a ]

Rb [ f l P C ]

Zr[H«]
a - Sn[£)la]

Sb[^om]
Cs[^pc]

CC[/?SC7]

[ps]

291
137
338
218
397
147
230
406
165
2S9
215
41S
235

TV

IPs]

178

266

257

252

257
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gdzie wskaźnik B odnosi się do stany zdelokalizowancgo, czyli pozytonu anihilującego w
objętości materiału a wskaźnik D odnosi się do stanu zlokalizowanego w defekcie. Zatem
zmiany parametrów S i W są proporcjonalne do frakcji XQ schwytanych pozytonów. Jeśli
weźmiemy stosunek tych zmian to otrzymamy nowy parametr [73]:

(85)A 6'
A i y -

S-SB

W - WB -
SD - SB

WD - WB

który jest już niezależny od XD a zatem może charakteryzować defekt. Z kolei parametr:

S/SB - 1
WjWB -

WB (86)

nic jest już czuły na ustawienie przedziałów całkowania niezbędnych do obliczenia parametru
S i W czyli może w sposób bezwzględny charakteryzować defekt. Jeśli w mierzonym materi-
ale mamy zmiany tylko jednego typu wakancji to sporządzajęc wykres, na którym na jednej
osi odłożymy wartości parametru S a na drugiej wartości parametru W to otrzymamy linię
prostą, której tangens nachylenia da nam wartść parametru RD- Jeśli na wykresie nie otrzy-
mamy linii prostej to będzie to oznaczać, że w badanym materiale pozyton ulega lokaliza-
cji w dwu lub kilku typach pułapek. Na Rys.2S przedstawiono przykład takiego wykresu
dla warstw CdTe otrzymanych w różnych warunkach [37]. Najniższy punkt odpowiada
wartościom SB i Wg, pozostałe układają się wzdłuż linii prostej. Świadczy to otym, że
pozyton ulega lokalizacji na jednym rodzaju defektu ale jego koncentracja jest różna w
różnych próbkach. Charakterystyczne parametry otrzymane z nachylenia tej prostej mają
następujące wartości: RD = 2.02 ± 0.02 i r© = 0.154 ± 0.002. Bliższa analiza prowadzi do
wniosku, że defektem tym jest podwójna wakancja VC^VTZ W podsieci Cd i Te.

Zatem parametry RD lub rjr> można traktować jako "odciski palców" pozostawione przez
wakancje na charakterystykach procesu anihilacji pozytonów w krysztale. Warto jednak za-
znaczyć, że parametry te nie są szeroko rozpowszechnione w literaturze, częściej do detekcji
wakancji w krysztale używa się pomiarów czasów życia pozytonów. Pojawienie się w wi-
dmie składowej odpowiadającej czasowi życia dłuższemu niż TJ zdradza obecność defektów
w krysztale, dokładna wartość wskazuje jaki to rodzaj defektu. W Tabeli 5 i 6 obok wartości
Tj przedstawiono eksperymentalnie wyznaczone wartości czasów życia pozytonów w poje-
dynczej wakancji Ty. Warto zauważyć, że w przypadku metali spełniona jest w przybliżeniu
następująca empiryczna zależność [74]:

rv « 3 (87)

Dla półprzewodników lub izolatorów czas życia pozytonu w pojedynczej wakancji wzrasta
o 12 -r 16 % w stosunku do TJ zas' wzrast ten jest znacznie większy w przypadku wakancji
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Rys. 28. Parametry S i W poszerzenia dopplerowskiego dla warstw CdTe o różnej koncen-
tracji defektów [37].

podwójnej. Np. w Si czas życia pozytonu w niczaburzonej sieci wynosi 21Sps, dla pozytonu
schwytanego w pojedynczej wakancji około (270 -r- 275) ps a dla pozytonu schwytanego w
podwójnej wakancji aż 320 ps. Podobnie jest dla innych materiałów o kowalencyjnym chara-
kterze wiązań atomowych. Przy takich wiązaniach zachodzi równiż lokalizacja pozytonu w
pojedynczej wakancji jest bardzo słaba, dopiero podwójna wakancja zapewnia wystarczającą
lokalizację. Wiąże się to z faktem, że w takich materiałach elektrony są silnie zlokalizowane
w węzłach sieci i trudno doprowadzić do zaburzenia rozkładu ich gęstości. W przypadku
metali czas życia pozytonów w podwójnej wakancji nie wzrasta już tak znacznie. Na Rys.29.
przedstawiono wyniki obliczeń czasu życia pozytonów w trójwymiarowych niezrelaksowanych
skupiskach wakancji w Fe i Al [69]. Czas ten wzrasta ze wzrostem rozmiaru skupiska i asym-
ptotycznie dąży do wartości ok. 500ps, co odpowiada granicy zerowej gęstości elektronowej
(Rys.l). Zwróćmy uwagę na dwie istotne rzeczy. Czas życia pozytonu jest czułym parame-
trem tylko dla niewielkich skupisk wakancji rzędu kilku wakancji. Takie skupiska trudno
jest zaobserwować posługując się technikami mikroskopii elektronowej. Poza tym obliczenia
pokazują, że jest on jest czuły i na geometrie takich skupisk. Jeśli skupisko wakancji lub
nawet pojedyncza wakancja ulega procesowi relaksacji, czyli otaczające je atomy lub jony
wskutek oddziaływań przesuwają się np. do środka pustki, to należy oczekiwać że czas życia
pozytonu ulegnie zmniejszeniu; ma to miejsce np. w Mo [SI]. Odwrotnie jest w przypadku
pojedynczej wakancji w Si, atomy odsuwają się na zewnątrz (o ok. -1.2%), co wyjaśnia
dlaczego obliczony teoretycznie czas życia pozytonu dla n i cz relaksowanej wakancji (256 ps)
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Rys. 29. Czasy życia pozytonów w skupiskach wakancji w Al i Fe. Punkty przedsta-
wiają wyniki obliczeń wykonanych w pracy [69]; prosta została poprowadzona jedynie dla
ułatwienia czytelności rysunku.

jest o 6% krótszy od czasu zmierzonego [75]. Dla zrelaksowanych dwuwymiarowych skupisk
wakancji czas życia pozytonu jest taki sam jak dla pojedynczej wakancji. Zatem dla danego
czasu życia, otrzymanego w eksperymencie z Rys.29 otrzymujemy zawsze ograniczenie od
dołu na liczbę wakancji znajdujących się w skupisku. Ważna informacja jest tu i to, że czas
życia jest liniowa funkcją stopnia relaksacji wokół wakancji i tak np. w Si odpowiada to
zmianie czasu życia o ok. 3.3 ps na 1% zmiany długości najbliższego wiązania w stosunku do
tego samego wiązania w sieci idealnej [75]. Efekt ten rzadko brany jest pod uwagę przy inter-
pretacji wyników a nawet często prowadzone obliczenia czasów życia pomijają go zupełnie.
Może on utrudnić identyfikacje wakancji, które niekiedy w silnym polu naprężeń np. wokół
dyslokacji mogą ulec silniejszej relaksacji. Zwróćmy na zakończenie uwagę na pewne reguły,
które wynikają z rachunków [SI]. Otóż czas życia pozytonu w wakancji jest najbardziej
cz|ily na relaksacje atomów w najbliższej sferze koordynacyjnej, relaksacje w dalszych sfe-
rach są już niezauważalne, również i relaksacja elektronowa niewiele wpływa na czas życia
pozytonów w wakancji. Obecność pozytonu w wakancji nie wpływa istotnie na relaksacje
atomów wokół wakancji.

Wspominaliśmy o wakancjach w półprzewodnikach warto tu zapytać czy ich stan
ładunkowy ma wpływ na czas życia pozytonów? Na pierwszy rzut oka wydawałoby się,
że ma i to znaczący. Niestety obliczenia pokazały, że w półprzewodnikach Si i AsGa, w
których możliwe są różne stany ładunkowe wakancji zmiana ładunku o e zmirnia czas życia
pozytonu o trochę więcej niż 1 ps. Dla ilustracji posłużmy s>ię przykładem wakancji w Si;
obliczony czas życia pozytonu w wakancji V2+ wynosi 254 ps przy energii wiązania pozy-
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tonu równej 0.5eV, a w V/2~ 261 ps i energii wiązania trzykrotnie większej bo wynoszącej
1.6tV [76]. Zatem wzrost liczby elektronów związanych z wakancją zmieniający w konsek-
wencji ładunek wakancji wyraźnie zwiększa energie wiązania pozytonu ale jedynie niezna-
cznie zwiększa również jego czas życia. Wynika to stąd, żej?lcktrony związane z wakancją
są w stanach zdelokalizowanych daleko od centrum wakancji f jedynie nieznacznie zaburzają
lokalną gęstość elektronową w jej wnętrzu, niemniej ich obecność powoduje to, że funkcja
falowa, pozytonu ulega większej lokalizacji w wakancji. Czasu życia pozytonów nie można
użyć do identyfikacji stanów ładunkowych wakancji w półprzewodnikach bo jego zmiany wraz
ze zmianą ładunku wakancji są zbyt male w stosunku do czułości obecnych technik pomi-
arowych. Uważnemu czytelnikowi mogło nasunęć się pytanie: skoro'wakancją ma ładunek
dodatni to jak to możliwe, że "dodatni" pozyton ulega w niej lokalizacji i związaniu. "Doda-
tnia" wakancją jest dziurą w sieci krystalicznej otoczoną dlugozasięgowym zanikającym po-
tencjałem, który na granicy z tą dziurą ma wartość np. 0.1 eV dla wakancji w Si [77]. Teorety-
cznie można w tej dziurze umieścić pozyton z pominięciem odpychającego długozasięgowego
potencjału, praktycznie zaś nadlatującemu z zewnątrz pozytonowi, posiadającemu tylko en-
ergię termiczną trudno jest ten potencjał pokonać. Znajduje to swoje odbicie w wartościach
współczynnika wychwytu pozytonów o czym będzie mowa dalej w tym rozdziale. Wynika z
tego, że czas życia pozytonu nie jest wielkością, bardzo czułą na ładunek wakancji. Większy
wpływ na niego ma proces relaksacji otoczenia wakancji o czym warto pamiętać.

Podkreślmy to jednak wyraźnie, że aby otrzymany w eksperymencie czas życia pozytonu
przypisać konkretnej konfiguracji wakancji lub ich skupisk trzeba przeprowadzić złożone
samouzgodnione obliczenia. Obecnie tylko w niewielu laboratoriach prowadzi się takie
obliczenia i to dla ograniczonej liczby przykładów, co wskazuje na dużą trudność prowadzenia
takich rachunków. Niemniej jednak obecne metody rachunkowe pozwalają uzyskać zgodność
z wynikami eksperymentów w granicach 5%. Odległy jest jednak jeszcze czas gdy każdemu
zmierzonemu czasowi życia eksperymentator będzie w stanie jednoznacznie przyporządkować
rodzaj wakancji lub geometrię ich skupiska. Obecnie czasy życia pozytonów w zdefektowa-
nych materiałach dostarczają orientacyjną informacje o wakancjach i ich skupiskach choć i
tak jest to bardzo dużo zważywszy na brak innych konkurencyjnych i jednoznacznych metod
pomiarowych.

Skoro czas życia pozytonu jest taki czuły na geometrie wakancji i ich skupisk to na pewno
ich oddziaływanie z domieszkami spowoduje jego zmianę. Istotnie, już obecność wakancji w
pobliżu domieszki powoduje niewielkie, (o kilka ps) ale wykrywalne zmiany w czasie życia
pozytonu. W a-Fc, w pojedynczej wakancji pozyton żyje I75ps\ pomiary wykazały, że jeśli
w pobliżu takiej wakancji znajduje się atom węgla, występujący w or-Fe jako domieszka, to
czas życia pozytonu schwytanego w takiej wakancji ulegnie skróceniu do 160ps [79]. Takiego
skrócenia można było oczekiwać gdyż obecność domieszki zawsze wnosi dodatkowe elek-
trony w otoczenie w którym anihiluje pozyton i zaburza potencjał wokół wakancjj. Okazuje
się, że z czasu życia pozytonów można wnosić nawet o usytuowaniu domieszki w pobliżu
wakancji. Interesujące obliczenia wykonano dla Mo. Czas życia pozytonu w wakancji w Mo
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wg obliczeń wynosi ISOps a energię wiązania pozytonu określono na E\, — l.SeV [SI]. Po
rozpuszczeniu w nim atomów azotu czas życia pozytonu w wakancji uległ skróceniu do 146 ps.
Z obliczeń wynika wyraźna monotoniczna zależność.czasu życia od położenie atomu azotu
względem centrum wakancji. Gdyby atom ten zajmował centralne położenie to nic byłby
możliwy wychwyt pozytonu w takiej wjikancji, a zmierzony czas życia 146 ps wskazuje, że
azot znajduje się w odległości 0.175A od środka wakancji w kierunku < 001 >. Takie usy-
tuowanie zmniejszyło o połowę energię wiązania pozytonu. Podobne obliczenia prowadzone
były dla wodorowanych metali. W przypadku Al czas życia pozytonu w wakancji wynosi
24Sps; jeśli w centrum wakancji znajdzie się atom wodoru to, jak pokazują obliczenia czas,
ten maleje do 153ps [S2] lub do 204ps [G9]. Zmniejszeniu ulega także i energia wiązania
pozytonu z para domieszka-wakancja; dla wodoru w wakancji AI wynosi ona 1.61 eK, pod-
czas gdy dla czystej wakancji 1.81 eV [82]. W pewnych przypadkach może dojść do tego,
że pozyton nie utworzy stanu związanego z wakancją, w której znajduje się atom domieszki
jak np. w przypadku Li w wakancji Al. W efekcie taki kompleks nie zostanie zauważony
przez pozyton. Podobnie jak z czasem życia pozytonu taki jest, i z wartościami parametru S,
który maleje gdy wakancja, w której anihiluje pozyton sąsiaduje z obcą domieszką. Wszy-
stko to wskazuje, że anihilacja pozytonów może być interesującym narzędziem w poznaniu
mechanizmów oddziaływania wakancji z domieszkami. Jako przykład przedstawmy wyniki
badań nad zachowaniem się wakancji w a-Fe w obecności dużych ilości (750 ppm) węgla
[79] i [SO]. Próbka a-Fe wraz z domieszką została napromieniowana elektronami o energii
3 MeV strumieniem 3 • 1019e~/c?«2 w temperaturze 20 A' celem wytworzenia dużej liczby
wakancji i atomów międzywęzłowych (około 100ppm), a następnie wygrzana w kolejnych
temperaturach i poddana pomiarowi widma czasu życia anihilujących w niej pozytonów;
wyniki pomiarów przedstawiono na Rys.30 [S0]. Z rysunku tego można odczytać historię za-
chowania się defektów w tej próbce w miarę jak wzrasta jej temperatura począwszy od 20 K.
Poniżej 200 A' autorzy obserwowali tylko jedną składową czasu życia pozytonów wynoszącą
T\ = 175ps j odpowiadającą nasyceniu wychwytu pozytonów w pojedynczej wakancji. Za-
tem 100% pozytonów zostaje schwytanych w pojedynczych wakancjach wytworzonych w
próbce przez bombardowanie jej wysokoenergetycznymi elektronami. Dopiero ok. 220 A'
zaznacza się spadek tego czasu życia do wartości 160 ps związany z pojawieniem się par
wakancja-atom węgla. Ale obok takiej składowej czasu życia pojawia się i druga o wartości
T-j — 306ps, której intensywność zmienia się od 10% do 40%. Obecność tej drugiej składowej
wskazuje ewidentnie na pojawienie się skupisk wakancji, obszaru pustki składającej się jak
to wynika z Rys.29 z 6 - 10. Powstanie takiej jest możliwe tylko pod warunkiem rozpoczęcia
procesu migracji wakancji, stąd temperatura 220 A' jest ta, w której rozpoczyna się ruch,
zamrożonych poniżej tej temperatury wakancji. Wakancje te poruszając się w krysztale
łączą się w skupiska lub napotykając na swej wędrówce atomy węgla, tworzą z nimi silnie
związane pary. Pary te to swoiste pułapki dla pojedynczych wakancji, które /ostają, /wiązane
z uwięzionymi ciągle w krysztale atomami węgla. Do temperatury 350 K mamy .stabilny
układ; pary wakancja-atom węgla i skupiska, wakancji. Oba te obiekty pozostają w swoistej
równowadze i nie zmieniająswoich parametrów w skali atomowej bo czasy życia schwytanych
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Rys. 30. Zmiany składowych czasu życia pozytonów rt i r2 (a) oraz intensywności I2 (b) jako
funkcje temperatury dla napromieniowanego strumieniem elektronów (3 MeV strumieniem
3 • 1019e-/cm2) Fe z dodatkiem C (750ppm)

przez nic pozytonów nie ulegają zmianie. Powyżej 350 K rozpoczyna się proces migracji
atomów węgla. Ponieważ jest ich znacznie więcej niż pojedynczych wakancji, z którymi
chętnie oddziaływają, następuje proces "dekoracji" wakancji wieloma atomami węgla. Łatwo
to sobie wyobrazić bowiem wokół wakancji w sieci przestrzennie centrowanej ot-Fe jest sześć
równoważnych międzywęzłowych pozycji do obsadzenia przez atom domieszki, pojawienie
się nowych atomów węgla doprowadzi do tego, że nie będzie już miejsca dla zlokalizowania
pozytonu. Nie może to zostać nie zauważone przez pozyton. Proces "dekoracji" doprowadza
do tego, że pozyton przestaje tworzyć stan związany z taką. wakancje. a czas życia pozytonu
spada do wartości takiej jaka odpowiada niezdefektowanej sieci krystalicznej próbki, w tym
przypadku do 115 ps. Powyżej temperatury 350 K część pozytonów pozostaje swobodna i
z takiego stanu anihiluje, reszta jest chwytana przez skupiska co w konsekwencji prowadzi
do wzrostu li. Powyżej 400 K następuje ponowny wychwyt pozytonów przez pojedyncze
wakancje, temperatura staje się wysoka na tyle, że stabilny dotychczas układ wakancja-atomy
węgla zostaje rozerwany i atomy węgla odchodzą od wakancji. Prowadzi to ponownie do wy-
chwytu pozytonu przez pojedynczą wakancje, a w temperaturach powyżej 520 K następuje
zupełna dysocjacja par wakancja-atom węgla. Temperatura ta jest wystarczająco wysoka
by szybko migrujące wakancje zanikały np. na powierzchni próbki. Podobnie rzecz się ma
ze skupiskami wakancji. W efekcie w temperaturze ok. §00 A' próbka zostaje całkowicie
wygrzana i pozbawiona defektów wprowadzonych na początku przez bombardowanie stru-
mieniem wysokoenergetycznych elektronów. Zwróćmy uwagę na to jak wiele istotnych in-
formacji o zachowaniu się wakancji w a-Fc dostarczył nam opisany wyżej eksperyment. In-
formacji, podkreślmy to, dotyczą wakancji a nie atomów międzywęzłowych, które powstają
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Rys. 31. Zmiany wysokości maksimum rozkładu korelacji kwantów anihilacyjnych zmie-
rzone za pomocą aparatury mierzącej koincydencje kolinearnych kwantów gamma dla zde-
formowanego monokryształu Cu porównane z udziałem objctos'ci zrekrystalizowanych ziarn
w funkcji temperatury. [83].

w procesie bombardowania próbki elektronami. Przeprowadzenie tego eksperymentu trochę
inaczej pozwoliło pokazać, że proces migracji atomów międzywęzłowych rozpoczyna się w
temperaturze 120 K. W tej to bowiem temperaturze zaobserwowano niewielki spadek kon-
centracji wakancji spowodowany procesem rekombinacji atomu międzywęzłowego z wakanoją
[S0].

Defekty punktowe niekoniecznie trzeba wytwarzać przy pomocy tak wyrafinowanej tech-
niki jak bombardowanie próbki wysokoenergetycznymi elektronami. Zwykle odkształcenie
plastyczne metalu, uderzenie młotkiem lub walcowanie, prowadzi do powstania defektów
zarówno zero-, jedno- jak i dwu-wymiarowych. Jeśli odkształcenie będzie wystarczające
możemy doprowadzić do znacznego zniszczenia struktury krystalicznej metalu co prowadzi
do szeregu czasami pożądanych zmian własności fizycznych np. wzrostu twardości. Nad-
miar energii zgromadzony w ten sposób w metalu zostaje uwolniony, jes'li tylko podniesiemy
temperaturę odkształconej próbki, w procesie zdrowienia i rekrystalizacji, czyli odbudowy i
przebudowy metalu na poziomie atomowym. Niebagatelna rolę do spełnienia mają tu de-
fekty. Na Rys.31 przedstawiono wyniki pomiarów wysokości maksimum rozkładu korelacji
kwantów anihilacyjnych w funkcji temperatury dla odkształconej przez walcowanie, próbki

67



monokryształu miedzi [S3]. Odkształcenie było na tyle duże (82%), że doprowadziło do
wytworzenia w próbce całego szeregu zdefektowanych obszarów bogatych w dyslokacje i
defekty punktowe. Podnoszenie temperatury takiej próbki doprowadzić musi do procesu
rekrystalizacji czyli odbudowy struktury krystalicznej przęąppwstanie nowych, całkowicie
odprężonych obszarów o jednakowym uporządkowaniu krystalicznym, zwanych ziarnami.
Proces rekrystalizacji jest procesem aktywowanym termicznie i rozpoczyna się od określonej
temperatury. Na Rys.31 zaznacza się on charakterystycznym skokiem przy T = 110 °C\
jest on skorelowany z procesem pojawienia się nowych ziarn. Spadek wysokości maksimum
krzywej korelacji wskazuje na zanik dużej liczby defektów, głównie punktowych. Podgrzanie
próbki do temperatury 320 °C a następnie schłodzenie jej nie powoduje już istotnych zmian
w wysokości maksimum krzywej korelacji. Pomiary czasu życia na początku cyklu grza-
nia i na końcu cyklu schładzania wykazały dwukrotny wzrost intensywności I\ najkrótszej
składowej czasu życia (r !=99±l ps) co świadczy o powiększeniu się obszaru pozbawionego
defektów. Spadla trzykrotnie intensywność drugiej składowej i zmieniła się jej wartość ze
lS6/>s na 170;>.s. Wskazuje to na spadek liczby wakancji jak również na zmiany w ich
otoczeniu. Wzrosła wartość trzeciej składowej z 293ps na 329ps przy niewielkim spadku jej
intensywności, co wskazuje na obecnos'c skupisk wakancji, które wskutek rekrystalizacji jak
i migracji wakancji powiększyły swe rozmiary. Istotne jest to, że w procesie rekrystalizacji,
pomimo pojawienia się nowo wykrystalizowanych ziarn, wciąż mamy doczynienia z pewną
ilością defektów, a temperatura 320 °C jest za niska by wygrzać wszystkie defekty powstałe
w procesie odkształcenia.

Na podstawie przedstawionych przykładów można by odnieść mylne wrażenie, że z badań
anihilacji pozytonów można uzyskać jedynie jakościowe informacje o zmianach koncentracji,
rozmiarów i rodzajów defektów. Wysupłanie informacji ilościowych z pomiarów anihila-
cyjnych wymaga zbudowania modelu pulapkowania i zapisania równań kinetyki procesu wy-
chwytu pozytonów. Równania kinetyki podał W.Brandt próbując wyjaśnić istnienie dwóch
składowych w widmie czasów życia chlorków metali alkalicznych [S4]. Zostały one następnie
wykorzystane w kolejnych pracach dla opisu temperaturowych zależności składowych widma
czasów życia pozytonów obserwowanych w metalach [S5], [86], [87].
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5.1 Model wychwytu pozytonów

Tradycyjny model wychwytu pozytonów oparty jest na następujących założeniach [37]:

(i) dla czasu t=0 (po osiągnięciu stanu równowagi termicznej) wszystkie pozytony "znajdują
się w stanach Blocha czyli swobodnie dyfundują po krysztale anihilujac z tego stanu z
szybkością \j — 1/ry,

(ii) szybkość wychwytu pozytonów KDJ przez defekty j-ego rodzaju jest proporcjonalna do
koncentracji defektów coy.

KDJ = HDj-CDj, (SS)

gdzie /i£>j jest współczynnikiem szybkości wychwytu pozytonu wlas'ciwm dla danego
defektu. Jest on bezpośrednio związany z przekrojem czynnym na wychwyt pozytonu
przez defekt OJ prosta relację:

= Nat. • CFDj • V,trm, (89)

gdzie Vterm jest szybkością pozytonu w stanie równowagi termicznej a Nal. jest liczbą
atomów w jednostce objętości. Schwytany w defekcie pozyton anihiluje z szybkością
A 1/

(iii) istnieje możliwość ucieczki pozytonów z defektu; opiszmy ją przez szybkości ucieczki

Niech w krysztale znajduje się N różnych typów defektów (j = 1... Ar). Jeśli do kryształu,
w ciągu czasu trwania pomiaru, zostaje zaimplantowanych n0 pozytonów to mamy taką
sytuację jakby w chwili t=0 w krysztale pojawiło się «o pozytonów. Wszystkie one w chwili
t=0 są w stanie swobodnym /. Zatem w chwili t=0 liczba pozytonów w stanie / (?i/) jest
równa n0 a liczba schwytanych pozytonów we wszystkich defektach (52jL\ nDj) jest równa
zero. W ciągu jednostki czasu część \/ • nj pozytonów ulegnie anihilacji, część YljLi KDJ •
iij zostanie schwytana przez defekty a część Y$Li &Dj • "Dj wróci ponownie do stanu / w
procesie ucieczki z defektów (Rys.32). Ostatecznie liczba pozytonów w jednostce czasu
przebywających w stanie swobodnym / będzie opisana równaniem:

Dj • nDi. (90)

Podobnie liczba pozytonów w jednostce czasu schwytanych w defektach j-ego rodzaju
opisana jest równaniem:

-~- = KDJ • nj - (A/jj + SDj)
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Rys. 32. Modelu wychwytu pozytonów z yV pułapkami, w których zachodzi zarówno wy-
chwyt jak i ucieczka do stanu swobodnego.

Dostaliśmy zatem układ N + 1 równań różniczkowych, dla których warunki początkowe sa.
następująco:

n/(0) = »0; nDi(0) = 0 (92)

Rozwiązanie tego różniczkowego liniowego układu równań sprowadza się do znalezienia
wartos'ci i wektorów własnych powstałej macierzy [88]. Wartościami własnymi sa czasy życia
pozytonów w poszczególnych stanach Tj Odpowiednie unormowanie wektorów własnych wy-
znaczone jest przez warunki początkowe (92), pozwala to obliczyć udziały poszczególnych
stanów w procesie anihilacji pozytonów oznaczone tu przez intensywności /,. Rozwiązanie
da nam liczbę pozytonów, które w chwili i znajdują się w krysztale:

JV
n(t) = nf(t) + £ nDj{t) = »i0 • E h • oxp(-l/r}). (93)

Widmo czasowe czyli prawdopodobieństwo anihilacji pozytonów w jednostce czasu otrzy-
mamy w następujący sposób:

dn{t)
di

(94)
J=x



Warto zauważyć relacje słuszne niezależnie od tego jak bardzo skomplikowane jest dokładne
rozwiązanie. Ponieważ n(0) = n/(0) = »o zatem:

i = l- (95)

Łatwo również zauważyć, biorąc pod uwagę (90), (91) i (92), że:

4 i4 - - E . (96)

Równanie to często służy do sprawdzenia poprawności otrzymanych z procesu dekonwolucji
widma czasowego par (/>,7j) w stosunku do założonego modelu wychwytu pozytonów. Wy-
starczy porównać obliczona dla danego metalu wartość r; Z tą podaną np. w Tabeli 5. Jeśli
różnica przekracza 5 ps należy odrzucić przyjęty model wychwytu pozytonów. Policzmy
teraz średni czas życia pozytonów jako środek ciężkości widma czasowego (94):

Jest to bardzo ważna wielkość często stosowana w interpretacji wyników. Jeśli widmo zawiera
np. no = 106 zliczeń we wszystkich kanałach to jego środek ciężkości (r) można wyznaczyć
ze względną dokładnością ±l/y/n^ = ±10~ 3. Jeśli w procesie dekonwolucji widma liczba
założonych składowych będzie inna niż liczba rzeczywistych stanów, z którycli pozyton ani-
hiluje to wynik takiej dekonwolucji może nie mieć znaczenia fizycznego. Niemniej jednak
obliczone r jest wielkością poprawną jeśli tylko uzyskane dopasowanie jest dobre. Stąd za-
wsze, jeśli to możliwe zaleca się obliczanie parametrów modelu wychwytu posługując się
właśnie średnim czasem życia- r.

Przejdźmy od ogólnych sformułowań do kilku konkretnych przypadków spotykanych w
praktyce. Najprostszym jest model dwustanowy zgodnie z którym pozyton anihihije ze
stanu swobodnego i z jednego stanu zlokalizowanego w defekcie (N=l) przy braku procesu
depulapkowania (Sm — 0). Jest to częsty przypadek anihilacji pozytonów w metalach gdzie
termicznie aktywujemy pojedyncze wakanejc. Rozwiązanie układu równań (90), (9J) daje
następujące wartości składowych czasu życia i ich intensywności w widmie (94) :

rrh'Dl

l h = TTll<DTDT~j' ( 9 S )

I2 = —p—Ł , (99)
T - TJ -{• J\Di - TDXT]

Warto zauważyć, że w modelu dwustanowym najkrótszy czas życia r t wcale nie jrsl, równy
czasowi życia swobodnego pozytonu 77, lecz jest od niego mniejszy. Druga składowa już
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dokładnie odpowiada czasowi życia pozytonu w defekcie. Przedstawmy kilka ważnych i
użytecznych relacji obowiązujących dla modelu dwustanowego:

- - • ( 1 0 0 )

+ /272 = T; (101)
1 + AoT-/ '

A'DI = £ • (l/r/ - 1/TIM) = / 2 • (T, - l/r2) = T ~ T / _ • I . (102)

A l / r o i ~T rJ
Uzupełnijmy teraz model dwustanowy procesem depulapkowania pozytonów z defektu
\ 7̂  0), wówczas [S9]:

- = \ • {Ifo + 1/TDI + KDX + SDX + A , h = T l T 2 / r / r i , (103)
n 2 r2 - r,

r 2 r 2 -

gdzie

d = y (l/r/ — 1/TDJ + Kpi — 5DI) + 4 • KDI&D\- (106)

Zauważmy, że w jeśli występuje proces depulapkowania to r2 jest już równa TQ\ a zależy od
parametrów wychwytu i depulapkowania pozytonu przez defekt. Teraz również spełniona
jest relacja (100) a KQX i 6pi można obliczyć następująco:

(107)r , J . T T ,

x 0M-l/rOl)-(l/
°Dl = 7~, TT~, 7,

Dla modrlu trójstanowego, gdy pozyton anihiluje ze stanu swobodnego i dwu stanów
zlokalizowanych przy braku procesu depulapkowania rozwiązanie układu (90), (91) jest
następujące:

Tl = Tl tr MW V A = I - / 2 - / 3 , (109)
1 + TJ • (A01 + A01)

!\Di •
h

73 =

- TJ Ą- {l\,n + KOT) • TD\TJ

Km • TOiTj

ryr? —p—^ '
TD2 ~ Tj H- (A Dl + A D 2 ) • TD2Tj



I tym razem najkrótsza składowa T\ jest mniejsza od 77 co wyjaśnia to dlaczego w
przykładzie z pomiarami odkształcanego plastycznie monokryształu miedzi [83] pierwsza
składowa wynosiła 99 ps a więc mniej niż 77 dla miedzi z Tabeli 5. W praktyce rzadko
przeprowadza się analizę uzyskanego eksperymentalnie widma czasowego w oparciu o model
trójstanowy. Czasami, jeśli analizujemy widmo czasowe przy użyciu modelu dwustanowego,
może się zdarzyć, że zarówno krótsza składowa eksperymentalnego widma riiektp jak i dłuższa
72,efc*p mogą być złożeniem dwu czasów życia [37]. Jeśli Kli2 » l/r; - l / r D l i 2 mamy przy-
padek nasycenia anihilacji pozytonów ze stanu zlokalizowanego w defektach (Ą = 0). Zatem
ze (109-111) otrzymujemy:

— TD2 (113)

(114)

W takim przypadku z widma czasowego nie możemy uzyskać informacji o szybkościach
wychwytu pozytonów przez defekt D\ i D2. Jeśli założymy, że trzecia składowa jest dobrze
wyddzielona a dwie krótsze bardzo niewiele różnią się od siebie, ma to miejsce np. gdy obok
głębokich występują i płytkie pułapki, to:

| n + i n (115)

T2,ck*p — T£)2, h.eksp = h- (116)
A stad:

1 + KDXTDl • [1 + I<D2TjTD7/{TD2 -TJ + KDlTD7T])}
Tlk = : -T/

c ,

- Ti<ektp)

p TjTD2

Znając TJJI i TJ potrafimy obliczyć wartości szybkości wychwytu przez oba rodzaje defektów.
Rozpatrzmy jeszcze przypadek często spotykany w półprzewodnikach gdy dwie dłuższe

składowe TQI i Tp2 różnią się niewiele od siebie (zwykle o 5%-10%) natomiast najkrótsza
składowa jest dobrze wyddzielona. Wtedy:

Ti,tk»P = — — — f u — T T ' — V
1 + Tj • {Kpi + I\D7)

a druga składowa zawiera w sobie czasy życia TQ\ i

(121)



Jeśli Koi + A'D2 » l/r; - l/TDi<2 to:

-f — —77—rD2, (122)

a suma szybkos'ci wychwytu pozytonów przez oba defekty może być wyrażona wzorem:

KDI + KD* = T ~ r / - • - • (123)

W modelu wychwytu pozytonów podstawowymi parametrami opisującymi defekt j-ego
rodzaju czyli pułapkę lokalizująca pozyton są: współczynnik szybkości wychwytu pozytonu
/(£>j, współczynnik szybkości depulapkowania pozytonu 6DJ, czas życia pozytonu w defekcie
TDJ i czas życia pozytonu w stanie swobodnym poza pułapka TJ. Wszystkie one charak-
teryzują defekt i jego otoczenie na tyle, że mogą służyć do jego identyfikacji. Zapamiętajmy
jednak, że eksperymentalnie z widma czasów życia pozytonów otrzymujemy, tylko odpowie-
dnie funkcje tych parametrów jakimi sa /, i r;- dla j=l,..N-f 1. Zadaniem, często niełatwym
jest odgadnięcie wartości tych parametrów by uzyskać poprawny opis defektu z punktu
widzenia pozytonu.

Wspominaliśmy już, że nie tylko widmo czasu życia pozytonów dostarcza nam informacji
0 procesie anihilacji pozytonu. Zastosujmy teraz model wychwytu pozytonów do wyników
pomiarów poszerzenia dopplerowskiego i maksimum rozkładu korelacji kwantów anihila-
cyjnych. Oznaczmy przez F parametr odpowiadający charakterystyce stanu, z którego
nastąpił proces anihilacji. W przypadku poszerzenia dopplerowskiego parametrem tym jest
S lub W, w przypadku pomiarów wysokości rozkładu korelacyjnej liczba koincydencji dwu
kolinearnych kwantów anihilacyjnych, a dla widma czasowego średni czas życia r. W ekspery-
mencie zawsze uzyskujemy informacje o superpozycji wszystkich możliwych stanów pozytonu
1 wtedy:

DJ, (124)

gdzie i] to prawdopodobieństwa anihilacji pozytonów w poszczególnych stanach:
f,D\,D2...Dj, natomiast Fj i FDJ to wartości parametru F opowiadające poszczególnym
stanom anihilacji pozytonu. Prawdopodobieństwa i] łatwo obliczyć ze wzorów:

»;/ = — / A ^ ^ = - Ł , (125)
7l0 JO Tj TJ

dt—^-t = -^i-> (l'-6)
7»o -/o r o , ~

Całkując układ równań (90) i (91) od t=0 do nieskończoności i korzystając z warunku (92)
otrzymujemy następujący układ równań:

+ E i<D>) • n'j - j r S O j • u ' D J - 1 = 0 . (127)
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h'Dj >n)- (XD} + SDj) - nDj = 0. (128)

Gdy Soj = 0 (dla j = 1...N) rozwiązanie tego układu równań prowadzi do następujących
wyrażeń na prawdopodobieństwa anihilacji pozytonu w poszczególnych stanach:

K i (130)

Zapiszmy zatem wyrażenie na parametr S (lub f , W czy maksimu rozkładu) dla najpro-
stszego dwustanowego modelu:

o _ Sj + S K T

I

gdy uwzględnimy ucieczkę pozytonów to:

Sr(l+ SDl • TDi) + Spi • Kpi • Tf

lub dla modelu trójstanowego:

r, _ Sj + 1<P\ ' Tf • Spi + Kpj • Tf • Sp7
l

Zauważmy, że jeśli za 5"/ podstawimy r/ a za Spi - Tpi w (131) lub (132) to otrzymamy
wyrażenie na r (101) lub (105). Ponieważ suma wszystkich prawdopodobieństw tj jest równa
1 możemy napisać następujące wyrażenie dla średniego czasu życia:

Tf). ' (134)

Ponieważ Tpj > Tf zatem i f > r;, w ten sposób już po obliczeniu średniego czasu życia
pozytonu jesteśmy w stanie powiedzieć czy w badanej próbce obecne sa defekty w których
następuje lokalizacja pozytonu, czy nie. Zatem pierwszym zadaniem w badaniach mate-
riałowych przy użyciu pozytonów jest odpowiedź na pytanie czy w próbce sa defekty czy ich
nie m;i.. Lalwo jest odpowiedzieć na to pytanie obliczając Y; jeśli T > Tf to defekty są.. W
takiej sytuacji trzeba wskazać na ich rodzaj i obliczyć ich koncentrację. To już trudniejsze
zadanie, trzeba bowiem przeprowadzić dekonwolucje widma czasowego by otrzymać Tpj w
celu zidentyfikowania defektów oraz Kpj w celu określenia ich koncentracji. O ile łatwo, przy
pomocy współczesnych programów komputerowych przeprowadzić poprawna dekonwolucje
widma czasowego i ol rzymać T^J to znacznie trudniej jest dokonać identyfikacji defektu. Aby
to zrobić trzeba najpierw korzystając z pierwszych zasad, obliczyć czasy życia pozytonów w
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różnych możliwych typach defektów a następnie porównać je z otrzymanymi z doświadczenia.
Obecnie tylko w nielicznych modelowych przypadkach da się to zrobić przyjmując określone
założenia i przybliżenia.

O ile obliczone czasy życia pozytonów w defektach metali i półprzewodników zupełnie
dobrze zgadzają się z doświadczeniami, o tyle zupełnie inaczej wygląda sytuacja ze
współczynnikami szybkości wychwytu pozytonów przez defekty poj- Wielkość ta podo-
bnie jak i czas życia pozytonu charakteryzuje zarówno defekt jak i rodzaj sieci krystalicznej,
w której się on znajduje. I gdyby nie to, że w modelu wychwytu występuje ona razem z
koncentracją defektów, której nie znamy, mogłaby służyć do identyfikacji defektu. Niestety
nie potrafimy jednoznacznie określić współczynnika fioj poza prostymi modelowymi przypa-
dkami. Nigdy bowiem nie wiadomo czy chodzi o zmiany koncentracji defektów czy o zmiany
współczynnika szybkości wychwytu pozytonów. Zwykle w metalach koncentrację defektów
wyraża się w jednostkach względnych (liczba defektów/liczba atomów w sieci), wtedy [ipj
wyrażone jest w jednostkach [s~l ]. W półprzewodnikach zaś przyjęło się wyrażać koncen-
trację defektów w [cm'3] czemu odpowiada HDJ wyrażone w [an3fs] Pomiędzy obydwoma
współczynnikami zachodzi prosta relacja skalująca:

"at.

Aby pozyton został schwytany przez defekt musi znaleźć się w jego pobliżu oraz musi przejść
ze stanu Blocha do stanu zlokalizowanego. Załóżmy, że dyfuzja jest tym czynnikiem, który
limituje proces wychwytu pozytonu, co może mieć miejsce gdy odległości między defektami
są duże, rzędu drogi dyfuzji pozytonów (ok. 1000 — 2000 A) a odpowiednie przejście w
stan zlokalizowany szybkie [90]. Jeśli ponadto defekty są jednorodnie rozłożone w krysztale i
mają kształt sferyczny o promieniu wychwytu rj (tzn. pozyton w odległości rj, od środka tego
defektu będzie już schwytany) to współczynnik szybkości wychwytu pozytonów, oznaczony
w tym przypadu przez \iiyl jest równy [91], [92]:

/ / v / = 47rrjD+, (136)

gdzie, przypomnijmy D+ jest współczynnikiem dyfuzji pozytonów. Zależność f.idv^ od tem-
peratury je'st wyznaczona zależnością D+ od temperatury, a więc zgodnie z (9):

Proces wychwytu pozytonu limitowany dyfuzją ma miejscatgdy defektami są wydzielenia
w stopach lub duże pustki czy mikropory powstałe np. ;,-\y\mctalu po napromieniowaniu
wysokoenergetycznymi cząstkami. Pustki o promieniu większym niż lOA składają się z
kilku lub kilkunastu wakancji i są już widoczne przy użyciu transmisyjnego mikroskopu
elektronowego. Łatwo więc kontrolować ich koncentracje a to pozwala, z równoległych po-
miarów czasów życia pozytonów określić współczynnik szybkości wychwytu pozytonów. Na
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Rys. 33. Zależność współczynnika szybkości wychwytu pozytonów od promienia pustki w
Al [93].

Rys.33 przedstawiono zależność n od promienia takich pustek w Al [93]. Istotne jest to,
że współczynnik szybkości wychwytu dla pustki składającej się z N wakancji jest średnio
N razy większy od współczynnika szybkości wychwytu dla pojedynczej wakancji, Zwróćmy
uwagę na jeszcze jeden fakt. Rozwiązanie równań dyfuzji dla stermalizowanego pozytonu
[91] wskazuje, że średnia gęstość pozytonów w strefie wokół pustki jest mniejsza niż średnia
gęstość w całej objętości; strefa ta ma promień ok. 4r\|.

Obliczmy teraz ile będzie wynosił współczynnik wychwytu pozytonów dla pojedynczej
wakancji w Al. Przyjmując: rd = 1.5A, D+ = 1.6 an2/s i A7,,,. = 6.03 • lO^cm" 3 otrzymamy
z (136) pLivi = 1.8 • lO^s" 1 . Jest to wartość o dwa rzędy wielkości większa od tej jaka
jest obserwowana w eksperymentach (Tabela. 5), zatem w przypadku stosunkowo małych
współczynników szybkości wychwytu mechanizm dyfuzji nic opisuje procesu wychwytu pozy-
tonów.

Dla pojedynczych wakancji i małych skupisk wakancji wychwyt pozytonu jest limitowany
lylko kwantowym procesem przejścia-pozytonu ze stanu swobodnego.do zlokalizowanego
[04], [95] i [96]. Rozważmy prosty przykład metalu, w którym koncentracja wakancji'jest na
poziomic 10~6. Eksperymentalnie sprawdzono, że ok. 10% pozytonów zostaje schwytanych
przez wnkaucje tego typu. Do momentu zanihilowania pozyton penetruje obszar zawierający
ok. 10r atomów w którym, przy takiej koncentracji, będzie ok. 10 wakancji. Jeśli tylko co
dziesiąty pozyton zostaje zlokalizowany w wakancji to pozyton musi napotkać na swej drodze
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ok. 100 wakancji aby zostać schwytanym w jednej z nich. Rachunkowo wychwyt ten można
opisać w dwojaki sposób. Pierwszy sposób opiera się na znanej z mechaniki kwantowej złotej
regule Fcrmiego [70], zgodnie z którą współczynnik szybkości wychwytu możemy zapisać w
postaci: "*"""""

,.u>ych \ " n n l i r ftst I? 1? \ /ioo\
fi — ~£~ 2-J ' Ji 'Ji \ ' ~ '-'!)•> I*""/

'7 '
gdzie M{j jest elementem macierzowym przejścia pozytonu ze stanu swobodnego i o energii
Ei do stanu związanego / o energii Ej, Pi i Pj są prawdopodobieństwami znalezienia się
pozytonu odpowiednio w stanie początkowym i końcowym. O ile z początkowych rachunków
prowadzonych w oparciu o ten wzór nie wynikała zależność nw«ch od energii pozytonu,
co było z punktu widzenia modelu wychwytu bardzo pożądane o tyle prace w ostatnich
latach wykazały istnienie takich zależności. Przełom stanowiła praca McMullena i Stotta
[97], w której przedstawiono wakancje jako sferyczną studnię potencjału, co pozwoliło użyć
dokładnych analitycznych funkcji falowych pozytonu w jednakowej reprezentacji w stanie
swobodnym i zlokalizowanym. Istotnym jest, sposób w jaki pozyton pozbywa się nadmiaru
energii przechodząc ze stanu zdelokalizowanego do zlokalizowanego. W przypadku metali
dominującym jest proces produkcji par elektron-dziura. Przekazanie energii sieci krystali-
cznej przez produkcję fononów jest zwykle zaniedbywane gdyż przekazywana energia jest
zbyt duża dla procesu jednofononowego a procesy wielofononowego są mało nieefektywne.
Dla wzbudzenia pary elektron-dziura wzór (13S) przyjmuje postać [98]:

" k q

gdzie p jest początkowym pędem pozytonu, hk jest pędem elektronu przed wzbudzeniem, ftq
jest przekazanym pędem a /k jest gęstością zajętych stanów elektronowych przed wzbudze-
niem (dla T=0 K) wyrażoną przez funkcję Heaviside'a:

/ k = H(kF - |k |), (140)

gdzie hkp jest pędem Fermicgo. Energie w stanie początkowym i końcowym są następujące:

P P2 , / ł 2 | k I2
 p ft2| k + q T f u u

2ł?i* 2m* 2m*

gdzie /'̂  (> 0) jest energią wiązania pozytonu w defekcie. lolcment macierzowy przejścia,
zgodnie z rachunkiem zaburzeń, jest równy:

M(p,q) = I dr [ dr'\p*(r, r')V(r - r')^/(r, r'). (142)

Obie funkcje falowe pozytonu fy i 0/ musimy przedstawić w jednakowej reprezentacji, naj-
lopifj jako sumy funkcji kulistycli [98]:

V\.p(r) = ^
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gdzie Rip(r) jest rozwiązaniem radialnej części równania Schródingcra poza obszarem od-
działywania potencjału wakancji a V/m(r) jest sferyczną funkcją, kulistą; V jest objętością,
kryształu. W przypadku fali płaskiej reprezentującej swobodny pozyton nadlatujący z
nieskończoności do wakancji Rip(r) = ji[pr/h), gdzie jt jest sferyczną, funkcją. Bessela. W
stanie zlokalizowanym funkcje falową pozytonu można zapisać jako:

Mr) = Ylm(r)Tt(r)y (144)

gdzie Ti(r) jest rozwiązaniem radialnej części równania Schrodingera w obszarze działania
potencjału wakancji. Wykonanie szeregu calkowań pozwoliło autorom pracy [9S] znaleźć
ostatecznie wyrażenie na współczynnik szybkości wychwytu pozytonów, który okazał się
zależeć od wartości pędu nadlatującego pozytonu i od jego pobocznej liczby kwantowej
/, reprezentującej poszczególne fale (/ = 0 odpowiada fali s, I = I fali p, / = 2 fali d
it p.). Pozyton w stanie stermalizowanym ma rozkład pędów opisany zasadniczo rozkładem
Maxwella-Boltzmanna (6), zatem dla otrzymania ostatecznej formuły na współczynnik szy-
bkości wychwytu pozytonów powinniśmy wykonać jeszcze jedno całkowanie po wszystkich
dostępnych stanach energetycznych stermalizowanego pozytonu:

(145)

Współczynnik szybkości wychwytu jest więc w tym sensie funkcją, temperatury ośrodka,
w którym anihiluje pozyton, generalnie jednak jest funkcją, pędu pozytonu, przeciwnie niż
współczynnik wychwytu limitowanego dyfuzja, pozytonów (136), (137), który jest funkcją,
temperatury.

Skorzystajmy z wyników pracy [9S] dla przedstawienia typowych obliczeń współczynnika
szybkości wychwytu pozytonów dla Al. W wakancji o promieniu r = 1.5S2A i potencjale
0 V = — O.dcV, pozyton tworzy stan związany o energii wiązania E\, = 2.9 eV dla 1=0.
Na Rys.34a przedstawiono zależność współczynników wychwytu pozytonów od energii dla
poszczególnych fal: s, p, d i / nadlatującego pozytonu i ich sumy. Widać tu wyraźną, re-
zonansową, zależność dla fali p a maksimum współczynnika szybkości wychwytu przypada
dla energii ok. 2 e V a więc w obszarze energii dalekim od termicznego. Na Rys.34b przed-
stawiono zależność //('/'), otrzymaną, po obliczeniu całki (115), dla wakancji i icli skupisk.
W szerokim zakresie dostępnych temperatur całkowity współczynnik szybkości wychwytu
pozytonów jest wolno zmienną, funkcją, temperatury zmieniająca się w niewielkim zakresie
a otrzymane wartości dobrze korespondują., przynajmniej co do rzędu, z eksperymentalnie
zmierzonymi dla pojedynczej wakancji w Al (Tabela 5). Podobne obliczenia przeprowadzono
1 dln, będącego półprzewodnikiem Si }7S], w którym możliwe są. inne mechanizmy przej-
mowania, energii lokalizowanego pozytonu. Nałożą, do nich: wzbudzenie elektronu z pasma
walcncyjncgo do pasma przewodnictwa, wzbudzenie elektronu z poziomu zlokalizowanego na
defekcie do pasma przewodnictwa, emisja fononów towarzysząca wychwytowi pozytonu przez
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llys. 34. Obliczone zależności cząstkowych współczynników szybkości wychwytu pozytonów
od ich energii dla poszczególnych fal parcjalnych $, p, d i / oraz ich sumy (linia ciągła) (a).
Współczynnik szybkość wychwytu pozytonów w skupiskach 1, 2, 3 i 4 wakancji uśredniony
po rozkładzie Maxwella-Boltzmanna w funkcji temperatury (b) [98]. Obliczenia dotyczą Al.

płytko stany rydbergowskie towarzyszące ujemnie naładowanej wakancji lub domieszce oraz
przejścia pozytonów do głębszych stanów związanych. Ponadto w półprzewodniku możliwe
są różne stany ładunkowe zarówno wakancji jak i domieszek. Na Rys.35 przedstawiono, o-
bliczona dla Si, zależność \i od temperatury dla wakancji w różnym stanic ładunkowym [78].
Tym razem, wraz z obniżeniem temperatury, współczynnik wychwytu pozytonów /i rośnie a
im bardziej ujemne naładowana jest wakancja tym większa jest wartość /i, co zgodne jest z
intuicyjnym rozumieniem zjawiska wychwytu dodatniego pozytonu przez ujemna wakancję.

Drugim, bardziej fenomenologicznym, sposobem obliczenia współczynnika szybkości wy-
chwytu pozytonów przez defekt jest potraktowanie procesu wychwytu-jako absorpcję pozy-
tonu przez zespolony potencjał przedstawiający defekt [99]:

0 d l a r > / ? ,
(146)

gdzie Vo jest rzeczywista wartością potencjału defektu a p > 0 jest fenomenologicznym
parametrem odpowiedzialnym za proces lokalizacji pozytonu. Jeśli (3 = 0 to pozyton
nic ulega absorpcji a jedynie rozproszeniu. W takim podejściu funkcja falowa pozytonu
nieskończenie daleko od defektu jest sumą. padającej na defekt fali płaskiej i powstającej po
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Rys. 35. Obliczone zależności współczynnika szybkości wychwytu pozytonów od tempera-
tury dla różnych stanów ładunkowych wakancji w Si [78].
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Rys. 3G. Padająca fala płaska i powstająca po jej rozproszeniu na wakancji fala knlisUi.
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rozproszonej na nim fali kulistej (Rys.36):

gdzie /(0,<1>) jest tzw. amplituda rozproszenia czyli amplitudą fali rozproszonej daleko od
centrum rozpraszającego. Generalnie jednak funkcja 0+(r) musi być rozwiązaniem równania
Schródingera (56): ale dla E+ = p2/(2m') > 0 poza obszarem potencjału. Zwykle rozważa
się potencjały symetryczne wokół osi z, zatem ogólne rozwiązanie takiego równania można
zapisać jako:

0(r) = ~E««(r)tfo(e), (143)
.Pr i=o

gdzie u;(r) jest rozwiązaniem radialnej części równania (56):

Poza obszarem działania potencjału K(r) rozwiązanie tego równania z uwzględnieniem fali
wchodzącej i wychodzącej jest następujące:

(150)

gdzie hf są sferycznymi funkcjami Hankla a aj i 6j stałymi całkowania. Stosunek tych stałych
wyraża przesunięcie fazowe 6i między falą padającą a rozproszoną widziane nieskończenie
daleko od centrum wakancji:

^ (151)

Przesunięcie to jest inne dla każdej z fal I, jest ono ujemne dla potencjału odpychającego
i dodatnie dla potencjału przyciągającego i jest zasadniczym parametrem opisującym pro-
ces rozpraszania dowolnych cząstek. Jego wartość można wyznaczyć z warunków ciągłości
funkcji falowej na granicy potencjału. W obszarze działania potencjału (146) rozwiązaniem
równania (149) jest:

u,{r) = ą-Kr - j,{Kr), . (152)

gdzie

K = ^ [ E - Vo(\ + ip)). (153)

Takie rozwiązanie to zapewnia, że źródło padających cząstek jest poza obszarem studni.
Korzystając z warunku ciągłości funkcji falowych na brzegu dwu obszarów (równości wartości
i pochodnych) otrzymujemy następujące wyrażenie na przesunięcie fazowe:

{.,.r,pMK-n) htl(pR/h)hKj,.l(K/l)hTipR/h) ( ,

• 1 H " ' ° p • j,{K • R) • hT-fo • R/h) - HK • j ,_,(A' • R) • hf(P • R/h) K ' }

S2
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Rys. 37. Zachowanie się współczynników wychwytu pozytonów w funkcji temperatury
dla rezonansowych wartości parametru A'o (a), te same.współczynniki ale uśrednione po
rozkładzie Maxwella-Boltzmanna (b) [100].

Stąd już łatwo obliczyć całkowity przekrój czynny na absorpcję pozytonów w takim poten-
cjale korzystając ze znanego w teorii rozproszeń wzoru :

<T = (155)
1=0

Współczynnik wychwytu pozytonów obliczymy podstawiając (155) do wzoru (89). Za-
uważmy, że jeśli /? = 0 to K jest rzeczywiste i [exp(2£<f/)|2 = 1 (bo (/**) = Af) oraz a = 0
czyli pozyton nie zostanie zaabsorbowany w studni potencjału. Dla (3 > 0, |exp(2i"^)|2 < 1
co odpowiada absorpcji pozytonu. Defekt, w takim podejściu do procesu lokalizacji pozy-
tonu, jest reprezentowany nie tylko przez parametr /? ale i przez Vo (146) a dokładniej przez
bezwymiarowy parametr:

.Yo = Jj£- • VoR = 0.5123 • yfv0R, (156)

gdzie R musi być wyrażone w A a VQ W [eV). O ile parametr /? odpowiada za intensy-
wność procesu wychwytu a A'o określa zaś zachowanie w funkcji energii lub temperatury.
Nietrudno pokazać, że rezonansowe zachowanie się przekroju czynnego na wychwyt (155)
będziemy obserwować dla -Yo zbliżonych do wielokrotności liczby 7r/2, i tak np. rezonans dla
fal s będzie przy A'o ~ n • (k + 1/2) a dla fal p przy A'o ~ 7r • k (gdzie k=0,l,2..). Dla przyto-
czonego już wyżej przykładu pojedynczej wakancji w Al wartość A'o = 2.550 a dla podwójnej
wakancji A'o = 3.213 co odpowiada w pobliżu rezonansowej wartości a dla fali p. Na R.ys.37a
pokazano zależności obliczonych współczynników szybkości wychwytu pozytonów dla rezo-
nansowych wartości parametru A'o, zakładając (3 = 0.001 i Nal. = 4.64 • lO^cm""3, od tem-
peratury T (związanej z energią pozytonu relacją E = 3 ksT/2). Rezonans fali s objawia się



charakterystycznym, asymptotycznym wzrostem /( dla energii pozytonu malejącej do zera.
Pozostałe krzywe maja w przybliżeniu kształt lorentzowski, który znika jeśli uwzględnimy
rozmycie energetyczne pozytonów (6) [100]. Charakterystyczny kształt rezonansu fali 5 po-
zostaje jednak taki sam. Taki wzrost współczynnika szybkości wychwytu pozytonu poniżej
100 A' obserwowano w monokryształach Al (Rys.3S) [101], choć dokładne obliczenia wskazują,
że chodzi raczej o rezonans fali s na dyslokacjach lub ich pętlach niż na wakancjach. Istotnie
przedstawiony wyżej formalizm da się łatwo uogólnić i na defekty dwuwymiarowe wystarczy
rozwiązać równanie Schródinger (56) w dwu wymiarach [100]. Trzeba jednak stwierdzić,
że przedstawione rozważania, dotyczące energetycznej zaleznos'ci współczynnika wychwytu
pozytonów, są wciąż jeszcze w stadium teoretycznych rozważań i spekulacji. Brak bowiem
jednoznacznej eksperymentalnej metody pozwalającej np. zmieniać energię nadlatujących
pozytonów i badać ich rozproszenie tak jak to się robi w badaniach jądrowych. W momencie
anihilacji pozytony sa stermalizowane nawet jeśli pochodzą ze źródła wiązki monoenergety-
cznej. Istotne gdyby udało się ziamplantować pozytony o energii kilku eV, a następnie po
czasie ok. 0.1 ps usunąć je z próbki to z 7% które zostałoby schwytane w defektach tylko 3%
miałoby energię termiczną. Jeśli jednak czas ten wydłużymy do 1 ps to z 33% schwytanych
pozytonów już 30% będzie miało energię termiczną [15]. Widać stąd jak duże są trudności
trzeba przezwyciężyć. Istnieją co prawda wyniki eksperymentalne wskazujące na anomalnie
duży wychwyt pozytonów przez defekty w przypadku implantowania pozytonów o energii
ok. 1 eV dla monokryształów Al i Cu [103]. Ale i w przypadku użycia tradycyjnych technik
pomiarowych ciągle nie wyjaśnionym jednoznacznie zjawiskiem jest tzw. przedwakancyjny
wychwyt pozytonów, który można by wyjaśnić szczególnym zachowaniem się współczynnika
wychwytu pozytonów w funkcji temperatury (choćby takim jak na Rys.37b) [100]. Wiele
jednak spraw jest wciąż nie wyjaśnionych do końca. Póki co bezpieczniej jest założyć, że
f.t = const. Ma to swoje uzasadnienie gdyż w typowych eksperymentach w których badamy
zachowanie się defektów ich koncentracja zmienia się w szerokich granicach od 10~7 do 10~4,
zmiany zaś współczynnika szybkości wychwytu pozytonów, wynikające z obliczeń, zachodzą
w granicach jednego rzędu wielkości. A więc z pewnością obserwowane efekty pochodzą
głównie od zmian koncentracji defektów.

Porównując jednak oba podejścia do problemu obliczeń współczynnika szybkości wy-
chwytu pozytonów należy podkreślić ich równoważność. I tak zależności z Rys.34 otrzy-
mane przy pomocy rachunków przeprowadzonych przez Puskę i współpracowników [9S]
można otrzymać przy pomocy podejścia z zespolonym potencjałem zakładając identy-
czne wartości na V'ó i odpowiednio dopasowane wartości parametru j3 (w tym przypadku
V* = —9.9(1 + 0.047*) eV). Podobnie jest i z zależnościami na Rys.35. Oczywiście, że
rachunki Puska i współpracowników pozwalają z pierwszych ząsjid obliczyć współczynnik wy-
chwytu podczas gdy w podejściu fenomenologicznym cały mechanizm wychwytu jest ukryty
w parametrze /?, który generalnie można by dopasowywać do danych doświadczalnych. Nie-
mniej fcnomenologiczne podejście ma i swoje pozytywne strony, pozwala opisać wychwyt, w
przypadkach gdy nic znamy jego mechanizmu. Podejście fenomcnologicznc pozwala niemal
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Rys. 3S. Zachowanie się szybkości wychwytu pozytonów w wakancjach w Al w niskich tem-
peraturach. Wakancje te otrzymywano poprzez gwałtownie ochłodzenie próbki z temperatur
Tą zaznaczonych na rysunku [101]. Linia przerywana zaznaczono przewidywany przebieg
szybkości wychwytu dla dyslokacji z uwzględnieniem ucieczki pozytonów [102].

natychmiast rozwiązać jeszcze jeden paradoks. O ile defekt działa na pozyton jak pułapka
to jednocześnie jest on i centrum rozpraszającym pozyton. Przekrój czynny na elastyczne
rozproszenie pozytonu można obliczyć ze wzoru:

P i-o
(157)

Na Rys.39 przedstawiono zależność współczynnika szybkości rozpraszania Ar
a(. • oy • vUrm i

szybkości wychwytu /iwvch (155) i (89) od energii pozytonu na pojedynczej wakancji. Istotnie
ten pierwszy jest o około jeden rząd wielkości większy od współczynnika szybkości wychwytu.
Elastyczne rozproszenie pozytonu może nie mieć wpływu na proces anihilacji ale na pewno
na proces rozpraszania wstecznego od próbki zawierającej defekty.

Pozostaje jeszcze postawić pytanie co zrobić w przypadku gdy oba mechanizmy zarówno
dyfuzja jak i kwantowy proces przejścia mają porównywalne udziały w całkowitej szybkości
wychwytu pozytonu. Jest to ważne w przypadku dużych pustek w metalach w niskich tem-
peraturach gdzie ważna jest zarówno dyfuzja jaki i kwantowy'proces lokalizacji pozytonu, w
którymś ze stanów na powierzchni rozdzielającej pustkę i wnętrze metalu. .Jeśli oba mecha-
nizmy konkurują ze sobą to całkowity współczynnik szybkości wychwytu można policzyć zr
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Rys. 39. Współczynnik rozpraszania zdefiniowany w teks'cie i współczynnik wychwytu pozy-
tonów w funkcji energii na studni potencjału: Vt = —9.9(1 + 0.047 • t) o promieniu R = 1.5S2
A, która symuluje wakancje w Al.

wzoru [104]:
- i

.dyl ,wych (15S)

Wskazuje to, że proces wychwytu jest limitowany najwolniejszym z nich.

W przypadku szybkos'ci ucieczki pozytonu 8QJ sytuacja wygląda jednak mniej skompli-
kowanie. Jeśli pułapka jest płytka tzn. energia wiązania pozytonu E\, (ciągle oznaczmy ja,
jako dodatnia) jest mniejsza niż 1 eV to rozproszenia na fononie może wybić taki pozyton,
który powraca do stanu swobodnego. Objawia się to tym, że wraz ze wzrostem tempe-
ratury wzrasta gęstość fononów a wraz z tym i udział pozytonów anihilujacych ze stanu
swobodnego. O ile drgania sieci krystalicznej zmniejszają ucieczkę pozytonów (SJOJ maleje)
to anharmoniczna rozszerzalność sieci ja. zwiększa [105]. W warunkach równowagi termo-
dynamicznej liczba chwytanych pozytonów w takim defekcie: Koi • »/ jest równa liczbie
uciekających: 8DX • no\. Z drugiej strony z termodynamiki wiemy, że liczba pozytonów w
poszczególnych stanach zależy cksponencjalnie od energii w tych stanach, zatem:

nj ZiCxp(-Ei/kBT)
(159)

gdzie i przebiega po stanach swobodnych (rozkład Maxwella-BoJtzmanna) a j po stanach
związanych , jeśli Ej = — Eb a koncentracja defektów jest cp to:

o,
Di

1 ,m'kBr*t2

( e\p(-Eb/fcBl). (ICO)
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Rys. 40. Dane uzyskane z dekonwolucji widma czasu życia pozytonów zmierzonych w tem-
peraturach 30 A" -i- 790 A" na próbce niedomieszkowanego GaAs. Linia ciągła przedstawia
najlepsze dopasowanie modelu dwustanowego z ucieczką pozytonów z pułapki, z którego
określono energię wiązania pozytonu w pułapce: £4 = 0.30 ± 0.02 eV i współczynnik wy-
chwytu pozytonu: po — (l-0±0.2) • 10~17 [cm3/ns|. Pułapka okazała się wakancji w podsicci
As [107]. '
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Jeśli temperatura wzrasta, rośnie i szybkość ucieczki pozytonów co powoduje, że TX (103)
maleje do zera, r2 (101) zmierza do TJ oraz /2 (10-1) zmierza do 1. Jest to oczywiste,
w wysokiej temperaturze pozytony nie są w stanie zlokalizować się w defekcie i wszystkie
auiliilują ze stanu swobodnego, a więc w takim przypadku model dwustanowy zmierza do
modelu jednosiaiiowcgo. Jeśli T—> 0 to S —>• 0 i wzory (103-'l̂ )-1^ redukuje sic do (9S) i (99)
czyli wszystkie schwytane pozytony anihilują w defekcie i r2 = TD, i T\ < TJ, czyli do opisu
widma czasowego wystarcza zwyczajny model dwustanowy. Generalnie zjawisko ucieczki
pozytonów objawia się tym, że w pewnej określonej temperaturze średni czasu życia pozytonu
i parametr S zaczynają maleć. Jeśli ponadto nie ma innych przesłanek wskazujących, że efekt
ten nic jest spowodowany np. wygrzewaniem lub redukcja liczby defektów to można uznać,
że zachodzi zjawisko ucieczki pozytonów z defektów.

Proces ucieczki pozytonów z wakancji obserwuje się głównie w półprzewodnikach lub
izolatorach, gdzie elektrony są silnie związane z rdzeniem a potencjały wakancji płytkie.

Jako przykład niech służy GaAs. Pomiary widma czasu życia pozytonów w zakresie
temperatur od 30 K do 790 A' w niedomieszkowanym GaAs pokazał zjawisko ucieczki pozy-
tonów z wakancji [107]. Dekonwolucje uzyskanych widm czasu życia pozytonów można było
przeprowadzić przy pomocy dwu składowych czasu życia pozytonów TX i r2. Na Rys.40
przedstawiono przebieg tych składowych i intensywności drugiej z nich od temperatury, w
której odbywał się pomiar widma czasów życia. Jest to charakterystyczny przebieg, który
można opisać przy pomocy dwustanowego modelu wychwytu pozytonu z uwzględnieniem
ucieczki pozytonu czyli relacji: (103), (104) i (160). Dopasowanie występujących w tych
relacjach parametrów tak by możliwie dobrze opisać zmierzone zależności: Ti{T), T2(T) i
/2(T) pozwoliło wyznaczyć wartości energii wiązania pozytonu w wakancji: Ei, = 0.3±0.02 eV
i współczynnik szybkości wychwytu pozytonów: po — (1.0 ±0.2) • 10"1 7 [cm3/ns\. oraz
TJ = 220ps i TQ = 265 ± 4ps. Porównanie z obliczeniami teoretycznymi energii wiązania
pozytonu z wakancją w podsieci Ga (E\, = 0.44 eV) i podsieci As (Et, = 0.24 eV) [68]
wskazują, że obserwujemy tu wakanejc w podsieci As. Obliczenia teoretyczne czasów życia
pozytonu w obu wakancjach pokazują, że czasy te niewiele różnią się ód siebie ( 265ps
dla wakancji w podsieci As i 26Sps w wakancji w podsieci Ga). Zwróćmy uwagę, że w
całym zakresie temperatur współczynnik szybkości wychwytu pozytonów jest stały, tylko
współczynnik szybkości ucieczki pozytonów zmienia się zgodnie ze wzorem (160). Popa-
trzmy także na charakterystyczne cechy dwustanowego modelu wychwytu pozytonów z
uwzględnieniem ucieczki. Otóż obie składowe czasu życia pozytonu po przekroczeniu pewnej,
progowej temperatury (450 A'), zależnej od wartoći Ef,, systematycznie maleją wraz ze
wzrostem temperatury (Rys.40), intensywność zaś drugiej składowej 72 rośnie. Spadek po
przekroczeniu tej temperatury wykazuje i obliczony średni ćMś życia r. Na Rys.40 autorzy
przedstawili zależność TJ obliczonej ze wzoru (100). istotnie*tzas ten nie ulega zmianie co
potwierdza poprawność dckonwolucji widma czasowego na dwie składowe. Dla T bliskiej
0 A' T2 — Tp a. dla T wystarczająco dużych by proces ucieczki był dominującym T2 — Tj, T{ Z
uwagi na anihilucjr pozytonów w wakancji w całym zakresie temperatur jest mniejszy od 77.
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Przedstawiony tu przykład GaAs jest modelowym przykładom, który bardzo dobrze można
opisać modelem dwustanowym z uwzględnieniem termicznej ucieczki pozytonów z defektu.

Obecność płytkiej pułapki pokazały także temperaturowe pomiary w nadprzewodniku
YBa2Cu307_r. Otrzymana energia wiązanie pozytonu wyniosła Ej = 0.16 ± O.OlpV, a czas
życia pozytonu w tym stanic byl równy 192ps [10S]. Autorzy sugerują, że tym razem pułapka
pozytonów są granice bliźniaków. Niemniej obliczenia teoretyczne [109] jak i temperaturowe
pomiary zarówno parametru S [110] jak i wysokości piku [111] wskazuję, że pułapka tą.
jest wakancja w pozycji 0(1) w płaszczyźnie Cu(l)-0(l). W wymienionych tu pracach do
opisu procesu ucieczki posłużono się relacja zaproponowaną przez A.JSeegera [106] włączająca
bezpośrednio ucieczkę pozytonów do szybkości wychwytu w następujący sposób:

gdzie //o jest współczynnikiem wychwytu pozytonów w temperaturze T=0A' a h jest stała
Plaucka. Wyprowadzenie tego wzoru opiera się na rozumowaniu, że aby nastąpił proces
ucieczki to jej szybkość musi być większa od szybkości anihilacji pozytonu w tym defekcie, w
przeciwnym wypadku zanim pozyton zdąży go opuścić to zanihiluje. Niestety bezpośrednie
wstawienie tej relacji do wzorów (9S) i (99) pokaże odmienne, niepoprawne zachowanie się rx

i T<I w funkcji temperatury niż te z Rys.40 ale otrzymamy niemal identyczne zachowanie się
średnich czasów życia. Stąd relacja (161) może być zastosowana wtedy gdy usiłujemy opisać
zmiany parametru S lub maksimum rozkładu korelacji kątowych od temperatury. Wstawia-
jąc (161) do (132) i dopasowując do danych doświadczalnych uzyskaną relacje otrzymany w
przybliżeniu poprawną wartość na energię wiązania pozytonu £4. Choć trzeba podkreślić,
że poprawniej byłoby tu zastosowanie relacji (132) i (161).

Na zakończenie tego rozdziału zatrzymajmy się nad jeszcze jednym problemem, który
rzadko jest poruszany przy analizie modelu wychwytu. W modelu tym założono bowiem, że
koncentracja defektów, pozytonowych pułapek cpj jest stała (złożenie (ii)) w objętości, w
której implantowane są pozytony. Niemniej jak można się było przekonać choćby z obliczeń
zaprezentowanych w Tabeli 2 objętość ta wcale nie jest mala, poza tym pozyton wnika do
materiału przez powierzchnie i ten właśnie, przypowierzchniowy obszar, jest "próbkowany"
przez pozytony. Jest to obszar, w którym może zachodzić szereg zjawisk prowadzących do
określonego rozkładu koncentracji wakancji w głąb materiału od powierzchni. Przykładom
jest np. dyfuzja. Jeśli w jakiś sposób wytworzymy w materiale wakanejc to przy pod-
niesieniu temperatury zaczną one dyfundować do powierzchni stanowiącej naturalne ujście
dla nich, w ten sposób tuż przy powierzchni koncentracja będzie mała i będzie ^wzrastać w
głąb. Łatwo pokazać, że w takim przypadku w pewnym-zakresie temperatur wzdłuż profilu
implantacji pozytonów koncentracja wakancji będzie się zmieniać od zera do wartości maksy-
malnej, oczywiście przy założeniu, że wakanejc będą zanikać tylko na powierzchni. Czy w
takim przypadku można nadał stosować wzory (94), (131), (132) i (133) ? Odpowiedź jest
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negatywna a to dlatego, że tym razem wynik pomiaru parametru S lub widma czasu życia
pozytonów będzie ważoną sumą ich wartości z poszczególnych warstw, w których można
założyć, że koncentracja wakancji jest stała. Inaczej, wynik pomiaru np. parametru S będzie
następującą całką [92] i [112]:

~Ś~Ś = a [ dzS(z)exp(-a-z), (162)
Jo

gdzie z jest odległością od powierzchni w głąb materiału, S(z) jest wartością parametru S tym
razem zależną od z bo koncentracja wakancji zależy od * a a jest liniowym współczynnikiem
absorpcji pozytonów (wzór (14) lub (15)). Całka ta jest transformatą Laplace'a. Podobnie
wyglądałby wynik pomiaru widma czasu życia pozytonów, byłby on transformatą Laplacc'a
ze wzoru (94), w którym tym razem /,- i ry, poprzez koncentracje cv{z) będą funkcjami z.
Jako przykład wskazujący na to, że koncentracja pułapek pozytonowych może zmieniać się
wzdłuż profilu implantacji pozytonów przedstawmy wynik pomiaru parametru S na próbce
poddanej uprzednio tarciu. Dysk miedzi, przed eksperymentem został starannie wygrzany
celem usunięcia defektów. Następnie jedną z jego powierzchni zarysowano stalową kulką
(średnica 4 mm) na urządzeniu do pomiarów tarcia typu "pin on disk". Kulka dociskana
była do powierzchni z silą 0.48 N i przez czas 30 min rysowała ślad z prędkością 5 cm/s.
Parametr S zmierzono, kładąc źródełko pozytonów na zarysowaną powierzchnie. Następnie
usunięto warstwę o grubości kilkudziesięciu mikronów trwiąc ją stężonym kwasem azotowym
i ponownie mierzono parametr S. Usuwając kolejne warstwy materiału podążano w głąb aż
do momentu gdy wartość parametru S była równa wartości przed testem tarcia. Na Rys.41
przedstawiono wynik, który okazał się profilem zdefektowania czystej miedzi poddanej tar-
ciu ze stalową kulką. W profilu takim wyraźnie powstają dwa obszaru. Obszar tuż przy
powierzchni do głębokości ok. 90 firn jest obszarem mocno zdefektowanym, w którym obecne
są zarówno dyslokajce jak i defekty punktowe bo parametr Sjest tu duży i zmieniasię bardzo
gwałtownie. Z pewnością jest to obszar gdzie następuje bezpośrednie ścieranie i zużycie ma-
teriału. Zanim następuje obszar gdzie parametr S jest już mniejszy i praktycznie nie zmienia
się z głębokością aż do pewnej głębokości 200/im gdzie dochodzimy do warstw materiału
pozbawionych już defektów produkowanych przez tarcie obu materiałów. Obszar ten jest
obszarem bogatym w dyslokacje powstałych w cyklicznym odkształceniu plastycznym miedzi
ze'strony twardej kulki i jest tym większy im większa jest siła z jaką dociskamy kulkę do
powierzchni miedzi. Przykład ten wskazuje, że w pewnych przypadkach jak np. w zjawisku
tarcia lub walcowania należy oczekiwać określonego rozkładu defektów w głąb materiału.
Rozkład ten może zmieniać się wzdłuż profilu implantacji pozytonów i wówczas do opisu
wyników pomiarów anihilacji pozytonów należy posłużyć się wzorem (162). Przedstwiony
tu wynik eksperymentalny wskazuje na potencjalne możliwości zastosowań anihilacji pozy-
tonów w zastosowań i acli technicznych.

Wzór (162) uwzględnia nicjednorodności koncentracji defektów tylko wzdłuż profilu im-
planlacji pozytonów. W rzeczywistych materiałach może pojawić się i sytuacja gdy rozkład

90



0560 -

100 200 300
głębokość (jjrn)

5000

Rys. 41. Zależność parametru S od głębokości w próbce Cu, której powierzchnie ścierano
kułką o średnicy 4 mm przez czas 30 min. Linia cięgła przedstawia profil implantacji pozy-
tonów (wzór (13)).

pozytonowych pułapek będzie niejednorodny już na odległościach mniejszych niż droga swo-
bodnej dyfuzji pozytonów. Ma to miejsce w materiałach silnie odkształconych lub w ma-
teriałach polikrystalicznych o bardzo małych ziarnach [113]. Wówczas udział pozytonów
anihilujących w poszczególnych zdefektowanych obszarach będzie zależał od ich udziałów
objętościowych. Przykład takiej sytuacji będzie omawiany w rozdziale 5.4.
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5.2 Wychwyt pozytonów w wakancjach generowanych termicznie

Omówiliśmy dotychczas parametry modelu wychwytu pozytonów, pora przeanalizować jak
zmiany koncentracji defektów CQ (88) wpływają na poszczególne składowe widma czasów
życia pozytonów. W przypadku badań nad defektami w materiale możliwe są dwo-
jakiego rodzaju eksperymenty, albo przeprowadzane w warunkach równowagi termodynami-
cznej albo w warunkach dalekich od równowagi. Opisany na początku tego rozdziału
eksperyment z monokryształem miedzi jest przykładem gdy pomiar był przeprowadzony
na próbce, której stan był daleki od stanu równowagi termodynamicznej. W procesie od-
kształcenia plastycznego wytworzylis'my duża ilość różnych defektów' których koncentracja
była znacznie wyższa od koncentracji równowagowej w badanym zakresie temperatur. Ale
nie tylko odkształcenie plastyczne, także implantowanie w material wysokoenergetycznych
cząstek, gwałtowne ochłodzenie materiału z wysokiej temperatury czy kondensacja na zim-
nym podłożu są w stanie wyprodukować defekty, których koncentracja jest ponad koncen-
tracje właściwa stanowi równowagi termodynamicznej. Przeciwieństwem jest eksperyment
w warunkach równowagi termodynamicznej gdzie koncentracje defektów determinuje tylko
temperatura i ciśnienie a nie przygotowanie próbki. Ponieważ tylko dwa termodynamiczne
parametry wyznaczają koncentracje defektów stąd teoria opisująca zachowanie się defektów
w warunkach równowagi termodynamicznej nie jest skomplikowana. Ale nie tylko koncen-
tracja jest kontrolowana a i rodzaj defektów. W przypadku pomiarów w warunkach dale-
kich od równowagi termodynamicznej bardzo trudno jest poddać kontroli koncentracje jak i
rodzaj tworzonych defektów a liczba parametrów wpływających na nie jest niejednokrotnie
trudna do ustalenia. Stąd wyniki takich eksperymentów trudne są do opisu. Zasadni-
czą słabością eksperymentów w warunkach równowagi termodynamicznej jest to, że "muszą
być one przeprowadzone w wysokich temperaturach ponieważ koncentracje defektów danego
typu maleje eksponencjalnie z temperaturą, co może stwarzać technicznie trudności. W
przypadku eksperymentów nierównowagowych temperatura pomiaru może być wybrana w
dowolny, wygodny dla pomiarów sposób.

Z termodynamicznego punktu widzenia kryształy idealne mogą istnieć jedynie w -tem-
peraturze zera bezwzględnego. W każdej innej drgania termiczne atomów powodują po-
wstanie różnego rodzaju defektów punktowych, liniowych itp.. Dzieje się tak dlatego, że
w temperaturach wyższych od zera bezwzględnego potencjał termodynamiczny kryształu
zdefektowanego staje się niższy od potencjału termodynamicznego kryształu idealnego, ten
ostatni jest więc nietrwały względem kryształu zdefektowanego. Oznaczmy potencjał termo-
dynamiczny Gibbsa idealnego kryształu składającego się on z N atomów w N węzłach sieci
przez Gid- Wytwórzmy w nim n wakancji, przenosząc n atomów z wnętrza na powierzch-
nie kryształu. Tak zdefektowany kryształ będzie miał już inny potencjał termodynamiczny:
Odr/- Obliczmy różnicę tych potencjałów:

AG = GdtJ ~ Gu = n • tf£ - r(AS, o n -
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gdzie Hy jest entalpia tworzenia pojedynczej wakancji, ASkon jest zmiana entropii kon-
figuracyjnej kryształu związana z wytworzeniem u wakancji i ASy'c jest zmiana entropii
oscylacyjnej atomów sąsiadujących z jedna wakancją i korzystając z teorii Einsteina ciepła
wlas'ciwcgo można ja zapisać jako: ASyc = kg\n(i//i>'), gdzie u jest częstością atomów
sieci niczaburzonej a u gdy znajdują się. w sąsiedztwie wakancji {y < u). Zmiana entropii
konfiguracyjnej jest równa różnicy entropii konfiguracyjnej między entropia kryształu zawie-
rającego n wakancji a entropia kryształu idealnego:

A5jton = Skon(dej) - Skon[id) = ^B In Wdej - kB \n~\Vid = kBłn-~-, (164)
' ' id

gdzie Wjcj i Wid Ło termodynamiczne prawdopodobieństwa stanu zdefektowanego i ideal-
nego w krysztale. Dla stanu idealnego prawdopodobieństwo W a = 1 gdyż tylko na jeden
sposób można rozmieścić W nierozrożnialnych atomów w /V węzłach. W przypadku kryształu
zdefektowanego liczba węzłów wzrasta do N + n bo przeniesione na powierzchnie atomy nad-
budowują sieć, stad prawdopodobieństwo stanu zdefektowanego składającego się z n wakancji
jest równe ilości sposobów rozmieszczenia Ar atomów i n wakancji w Ar + n węzłach:

Korzystając ze wzoru Stirlinga: lnn! w n l n n — n dla n > > 1, otrzymujemy

AG = n//£ - n • TASO

V'
C + kBT (N In j^-^ + n In j^-^) • (166)

Ponieważ zmiana entropii oscylacyjnej jest zawsze ujemna a proces tworzenia wakancji
wymaga dostarczenia energii czyli Hy > 0 zatem dwa pierwsze człony w tym wyrażeniu
sa dodatnie i rosną liniowo z n. Pojawienie się wakancji prowadzi do wzrostu entropii konfig-
uracyjnej bo wszystkie składniki w nawiasie są ujemne i maleją ze wzrostem n. To pozwala
osiągnąć całemu wyrażeniu minimum dla pewnego n, minimum to odpowiada stanowi
równowagi termodynamicznej. Łatwo je policzyć obliczając pochodną z (166) względem
n i przyrównując otrzymane wyrażenie do zera:

^ - ^ = 0, (167)

a stad koncentracja wakancji (wyrażona w ułamku molowym) w warunkach równowagi ter-
modynamicznej w temperaturze T wynosi:

(^M^] (16S)

Aby uzyskać jeszcze zależność od ciśnienia p należy skorzystać ze relacji łączącej entalpio /.
energią wewnętrzną:

H^EC + pAVy', (169)
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gdzie Ey jest zmianą energii wewnętrznej kryształu (lub inaczej energia tworzenia poje-
dynczej wakancji), a &Vy jest zmiana objętości kryształu podczas tworzenia wakancji.
Ponieważ zmiany objętości są zwykle rzędu objętości atomowych co dla ciśnienia atmosfery-
cznego daje przyczynek pochodzący od p£Vy rzędu (ieV, jest on pomijany bo Ey jest rzędu
cV. Jeśli eksperyment przeprowadzany jest w próżni to tym bardziej można go pominąć stąd
entalpia i energia tworzenia wakancji są równoważne w sensie wartos'ci liczbowej. Wzór (16S)
jest bardzo ważny, opisuje on wykładniczy wzrost koncentracji wakancji wraz ze wzrostem
temperatury. Zależność ta jest zgodna z danymi doświadczalnymi. Zmiana koncentracji jest
istotnie duża bo np. w Al od temperatury pokojowej do temperatury topnienia koncentracja
wakancji wzrasta od 10~6 do 1O~3.

Zapytajmy jeszcze jak zmienia się koncentracja podwójnych wakancji? Dla uproszczenia
załóżmy, że pod pojęciem podwójnej wakancji rozumiemy wakancje w pierwszej sferze ko-
ordynacyjnej wokół wakancji. W krysztale o liczbie koordynacyjnej z istnieje ^z sposobów
ustawienia tak wakancji by tworzyły parę. Przez analogie z (168) możemy napisać:

gdzie energia formowania podwójnej wakancji jest podwojona energia tworzenia pojedynczej
wakancji pomniejszona o energie wiązania pary wakancja-wakancja (Hyy):

-H$V. (171)

Identycznie wygląda związek dla entropii oscylacyjnych, stąd możemy zapisać:

cvv = \z (cv)2 exP (*j&) exp (%&). (172)
2 \ kB ) \kgl }

W przedstawionych obliczeń wynika, że podstawowym parametrem opisującym wakancje w
krysztale w stanie równowagi termodynamicznej jest entalpia tworzenia Iły. Istotnym lecz
trudno mierzalnym jest zmiana entropii oscylacyjnej ASyc.

Przedstawione powyżej rachunki dotyczyły powstawania wakancji w idealnym krysztale,
aby uzupełnić ten obraz odnieśmy go do sytuacji rzeczywistej. Wakancje mogą tworzyć się
najłatwiej przy powierzchni metalu, w szczególności na uskokach i progach, które zawsze
są obecne na powierzchni nawet doskonałego kryształu. Tak powstała wakancja na skutek
dyfuzji migruje w głąb kryształu. Innym uprzywilejowanymirtifejscem tworzenia wakancji są
granice ziarn w metalu polikrystalicznym lub linie dyslokacjfT Z dużym wydatkiem energii
mogą się tworzyć także w normalnymi węźle sieci kryształu jako tzw. defekty Frenkla czyli
para waknneja i atom w pozycji międzywęzłowej. W dostatecznie niskich temperaturach,
w przybliżeniu 0.5 • Tm (gdzie Tm jest temperaturą topnienia metalu) wakancje inają ten-
dencje powstania tuż przy powierzchni, w wyższych temperaturach głównym ich źródłem
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Rys. 42. Wyniki temperaturowych pomiarów widm czasów życia pozytonów w Ag [114],
w części (a) przedstawiono zaleznos'ci składowych czasu życia r t i r2, w czcs'ci (b) zależnos'ć
średniego czasu życia r a w części (c) zależność TJ obliczonego z (100) od temperatury.

są, dyslokacje z wyjątkiem obszaru bezpośrednio przylegającego do powierzchni. Powstanie
defektów Frcnkla ma miejsce w bardzo wysokich temperaturach ale głównie podczas radi-
acyjnego niszczenia materiału czyli implantacji cząstek o bardzo wysokich energiach. Ale
wymienione tu miejsca obok tego, że sprzyjają, powstawaniu wakancji także są, znakomitymi
ujściami dla nich. W efekcie wakancje powstają, i znikają, ale szybkość obu tych procesów w
stanie równowagi termodynamicznej jest taka sama.

Wróćmy jednak do parametrów opisujących zmianę koncentracji wakancji. Metoda po-
miaru tych parametrów jest już bardzo prosta jeśli zastosujemy jedną, z technik anihilacji
pozytonów. Dobrze wygrzana w wysokiej temperaturze próbkę metalu powoli schładzamy
do niskiej temperatury tak by usunąć z niej możliwie dużo defektów. Na tak przygotowanej
próbce rozpoczynamy cykl powolnego grzania aż do temperatury bliskiej topienia mierząc
równocześnie widmo czasu życia pozytonów, parametr S lub wysokość piku. Okazuje się, że
dla prawie wszystkich metali powyżej pewnej progowej temperatury rozpoczyna się. charak-
terystyczny wzrost parametru S i wysokości piku a w widmie czasu życia pojawia się druga
dłuższa składowa życia pozytonu. Na llys.42ą przedstawiono przykład takiego pomiaru dla
Ag [111], który dobrze obrazuje zasadnicze cechy pomiarów temperaturowych w technice
anihilacji pozytonów. Od temperatury pokojowej do temperatury 4S0°C widmo czasu życia
pozytonów zawiera tylko jedną, składową, której wartość powoli wzrasta z temperaturą od
wartości 130ps do 140ps przy temperaturze 500°C. Składowa la to oczywiście czas życia
pozytonów w sianie swobodnym. Powyżej -ISO^C pojawia się druga składowa, która powoli



maleje osiągając wartość (192 ± 1.5ps) dla temperatur powyżej 650°C. Składowa pierwsza
zaś gwałtownie maleje. 0 ile ten spadek łatwo opisać podstawiając (16S) do wzoru na T\
(9S), to spadek czasu życia drugiej składowej wg. modelu dwustanowego nic powinien mieć
miejsca. Przeprowadzone symulacje wskazują, że efekt ten jest. spowodowany sztucznie przez
procedurę dekonwolucji widma, która dla bardzo małych inteausywności {h), z jakimi mamy
do czynienia w początkowej fazie powstawania wakancji zawyża wartość r2 [115]. Gdy inten-
sywność ta jest już wystarczająco duża proces dekonwolucji jest poprawny. Powolny wzrost
pierwszej składowej można opisać liniową, zależnością:

Tj(T) = Tj(O)(l+a-r), . (173)

gdzie a jest liniowym współczynnikiem temperaturowym niezależnym od temperatury. W
przypadku Ag - a = 1.5 • 10~4K~l i jest on o rząd wielkości większy od współczynnika
rozszerzalności liniowej (dla Ag - «/,„ = 1.97 • 10~hK~l). Wskazuje to jeszcze raz, że gęstość
materii i czas życia pozytonów to nieskorelowane wielkości fizyczne. Wzrost ten jest obecny
dla prawie wszystkich metali i zanim przedstawimy jego przyczyny, zobaczmy jak zmienia
się średni czas życia pozytonów policzony ze wzoru (101). Na Rys.42b z uzyskanych danych
przedstawiono tę charakterystyczna zależność przypominająca literę "S", która wskazuje na
aktywowany termicznie proces, w tym przypadku jest to termiczna generacja pojedynczych
wakancji, która rozpoczyna się w okres'lonej przez Hy progowej temperaturze i nasyca w
temperaturach bliskich temperaturze topnienia. Dopasowując do takich danych teoretyczna
zależność powstała z podstawienia (16S) do (101):

r =
1 + TVHV exp (ASv

sc/kB) exp (-HC/kBT)

aT)Tf] + iiV exp (A5rAfl) exp {-H$/kBT)' 1174)

gdzie uwzględniono liniowy wzrost Tj z temperatura, można otrzymać zarówno a,
/i\f exp {&SV

$C / ks) Ja^1 i H\r' O ile szybki i jednoznaczny wzrost średniego czasu życia pozy-
tonów, parametru S lub wysokości piku (np. Rys.42b lub Rys.43) przypominający literę
"S" ma swoje źródło w pojawieniu się termicznie generowanych wakancji to niewielki liniowy
wzrost zanim proces ten nastąpi jest już trudniejszy do wytłumaczenia. Po pierwsze, wzrost
temperatury powoduje zwiększenie całej objętości kryształu. Po drugie, wzrastają objętości
międzyatomowe przez co zmniejsza się przekrywanie funkcji falowej pozytonu z elektronami
rdzenia i maleje szybkość anihilacji pozytonu z nimi. Po trzecie, drgania atomów powodują
wypychanie pozytonów w pozycje międzywęzłowe gdzie jak wiemy gęstość elektronów jest
zdecydowanie mniejsza. Wszystko to powoduje powolne zwiększenie czasu życia pozytonu
TJ. Oszacujmy ten efekt w sposoób zaproponowany przez autorów pracy [116]. W rozdziale
4 przedstawiliśmy argumenty, że celowym jest oddzielnie anihilacji pozytonu z elektronami
rdzenia i elektronami wakacyjnymi. Z (75), (77) i (76) można napisać, że szybkość anihilacji
pozytonu jest sumą:

A/ = A„ + AC, (175)
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Tabela 7. Dla wybranych metali przedstawiono wartości zmian szybkości anihilacji pozy-
tonów obliczone wg. wzoru (177) i porównano je z danymi eksperymentalnymi. Przedsta-
wiono także obliczone wg modelu cząstek nieoddziaływujących zmiany szybkości anihilacji
pozytonów z elektronami rdzenia: AA°/A° i elektronami walencyjnymi AA°/A° w zakre-
sach temperatur zaznaczonych w nawiasach. Wszystkie dane pochodzą z pracy [116] gdzie
znajdują się odpowiednie odnos'niki literaturowe.

Metal

Na
Cd
Cu
Ag
Au

Ac

0.19
0.60
0.76
0.85
0.8S

11.4
12.7
13.0
16.3
13.4

A.y;?

(100 A'-4
(100 A' -+
(300 K ->
(300 A' ->
(300 K ->

300
300
800
800
800

A)
A')
A')
A')
A')

3.7
1.7
2.7
3.1
2.2

A.y
•V

1.2
4.8
7.3
9.8
S.7

AA,

0.9 ±
7.5 ±
6.8 ±
9.7 ±
5.1 ±

)
0.9
0.5
0.8
1.0
1.5

oznaczmy udział anihilacji z rdzeniem przez Ac = Ac/A/ a udział anihilacji z elektronami
walencyjnymi przez Av — A„/A/. Udziały te można otrzymać z pewnym przybliżeniem z
rozkładu korelacji kątowych anihilacyjnych kwantów, oznaczmy część paraboliczną przez
Au a zanikająca, gaussowska przez Ac. Z dobrym przybliżeniem możemy napisać wzór na
szybkość anihilacji korzystając z (3):

A/ = + (176)

gdzie T] w 2 a p jest gęstością elektronów, która można renormalizować przez gęstość elek-
tronów walencyjnych: p = ̂ „(l + Ac/Av) [32]. Zatem zmiana A; będzie.wyrażona przez:

gdzie A£ =

( 1 7 7 )

Dla małych zmian można przyjąć, że AAU/AU ~ AAJAC a stad po
prostych przekształceniach otrzymamy:

AA / _ AfA , - A
(178)

gdzie wskaźnik ''oM odnosi się do szybkości anihilacji policzonych w modelu cząstek nieod-
dzialywujacych. Otrzymana zależność rozdziela temperaturowe zmiany spowodowane przez
elektrony rdzenia - AA°/A£ i elektron walencyjne - AA°/A° mnożone przez odpowiednie
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wagi . l c i Av. Obliczenia wskazują, że na AA°/A£ ma wpływ zarówno wzrost objętości
kryształu jak i objctos'ci międzykrystalicznej oraz wzrost amplitudy drgań atomów wokół
położeń równowagi wraz ze wzrostem temperatury. Dla przykładu w Ag w zakresie tem-
peratur od 300 A' do 800 A' całkowita zmiana AA°/A° wynosi 16.3%. Dla elektronów walen-
cyjnych można przyjąć, że istotnym jest tylko zmiana objętości kryształu, z tego względu,
że wypełniają one w miarę jednorodnie komórkę elementarną, stąd:

* 3 •<*„•„. (179)

Odnosząc to do przypadku Ag to AX°V/X°V = 3.1% w zakresie temperatur od 300 K do S00 K.
Również i czynnik wagowe wskazują, na elektrony rdzenia jako na istotniejszą, przyczynę
temperaturowych zmian czasu życia pozytonu TJ. W Ag udział elektronów rdzenia Ac jest
ok. 0.85 ± 0.03 a podobnie jest i z pozostałymi metalami przejściowymi [62]. Tam gdzie
w anihilacji pozytonów istotniejsze są. elektrony walencyjne, jak w metalach alkalicznych
tam też i temperaturowe zmiany \j są. znacznie mniejsze Tabela 7. Istotnym jest i czynnik
(^/ — ̂ oo)/A/ we wzorze (177). Dla metali przejściowych Xj jest duże (77 jest rzędu od 94 ps
dla Ni do 190 ps dla Cd Tabela 5) a więc czynnik ten jest niewiele mniejszy od jedności, dla
Ag wynosi on 0.737. Dla metali alkalicznych jest odwrotnie Xj jest małe i czynnik ten jest
znacznie mniejszy od jedności; dla Na jest równy 0.323, zatem ogranicza on jeszcze bardziej
zmiany temperaturowe. W Tabeli 7 porównano obliczone w modelu nieoddzialywujacych
cząstek względne zmiany A£, A° i \j (177) z eksperymentalnymi danymi. Trzeba podkreślić
mało zadawalającą, zgodność z eksperymentem co wskazuje, że dalsze prace zarówno ekspery-
mentalne jak i teoretyczne są konieczne.

Zacytujmy jeszcze jeden przykład eksperymentu wskazującego, że wzrost objctości*nie jest
jedynym czynnikiem wpływającym na temperaturowe zmiany T/. W zakresie temperatur od
77 A' do temperatury pokojowej 296 K czas życia pozytonów w Cd wzrasta od 170±2p5 do
190±2p5 [117]. Ale towarzyszący takiej zmianie temperatury wzrost objętości próbki można
skompensować przyłożeniem zewnętrznego ciśnienia około bkbar. Istotnie, przyłożenie w
temperaturze pokojowej do próbki Cd ciśnienia 5.6 kbar redukuje czas, życia pozytonów ale
tylko do wartości 1S2 ± 2ps a nie do 170ps, czyli tylko o połowę. Jest to dowodem na to, że
także inne czynniki poza wzrostem objętości odgrywają ważną rolę jednym z nich są drgania
atomów wokół położeń równowagi.

Nie tylko w eksperymentach z czasem życia pozytonów obserwowany jest powolny liniowy
wzrost T w obszarze niskich temperatur gdzie nie dochodzi do termicznej generacji wakancji.
Mierząc parametr S lub maksimum korelacji kątowej anihił&cyjnych kwantów niemal wzrost
ten jest zawsze obecny. Na Rys.43 przedstawiono wyniki takich pomiarów dla Pb i In [73].
Aby opisać taką zależność należy posłużyć się następującym wzorem:

. _ Fj ' ( 1 + ° T ) + Fv ' TJIJV c *P(A5r Aa)e*P {HylkąT)
F~ l + T ( A 5 C f e A ) x ( / / ^ / f c r )
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Rys. 43. Zależność maksimum rozkładu korelacji kątowych anihilacyjnych kwantów od
temperatury dla In i Pb [73].

gdzie F oznacza zmierzone maksimum. Wzór ten jest niewielką modyfikacją wzoru (131)
po uwzględnieniu (16S). Niekiedy wyraźny liniowy wzrost obserwuje się w obszarze temper-
atur bliskich temperaturze topienie Tm gdzie nastąpiło już nasycenie wakancji [118]. Aby
można się było posłużyć tym wzorem wprowadza się liniową temperaturową zależność dla
Fy\ FV(T) = Fv(0)(l + otT). Trzeba jednak podkreślić, że rzadko się to robi, a wszelkie
zmiany w obszarze nasycenia wakancji usiłuje się interpretować jako pojawienie się nowych
pozytonowych pułapek np. podwójnych wakancji jak to ma miejsce np. w Al [73]. Na Rys.43
zauważmy interesującą własność stopionego ołowiu, maksimum rozkładu maleje co oznacza
ucieczkę pozytonów z płytkich pułapek, które nadal są obecne w cieczy metalu. Efektu
takiego nie obserwujemy w In. Badania stopionych metali metodami anihilacji pozytonów
nic należą do łatwych ale są bardzo interesujące.

Przejdźmy teraz do omówienia najważniejszego termodynamicznego parametru
opisującego wakancje a mianowicie jej entalpie tworzenia Hy. Za pomocą metod ani-
hilacji pozytonów zarówno pomiarami poszerzenia dopplerowskiego, maksimum korelacji
kątowych jak i czasów życia pozytonów parametr ten mierzy się stosunkowo prosto. Wy-
starczy zmierzyć na dobrze wygrzanej próbce czystego metalu temperaturową zależność
średniego czasu życia pozytonów, parametru S lub maksimum rozkładu korelacji kątowej,
jeśli zależność ta ma kształt litery."S" to pozostaje tejaz dopasować do danych eksperymen-
talnych zależność (179), gdzie jednym z parametrów obok Fj, Fv, a i y^i/'cxp [ASv

se/liB)
jest i Hy. Przy pomocy takiej właśnie procedury wyznaczono wartości entalpii tworzenia
wakancji dla większości metali Tabela 5. Innym może trochę staro modnym sposobem jest
skorzystanie z relacji łączącej I\'v = nvcy z parametrami uzyskanymi w modelu dwus-
tanowego (102). Łatwo zobaczyć, że wykreślając wykres zależności \I\[I7(\/TX - l/r2)] lub
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Rys. 44. Wykres Arrheniusa dla ^(A! — A2) i (r — T/)(TV — r) W Ag [114]

In [(r — T/)(TY — T) *] W funkcji odwrotności bezwzględnej temperatury T 1 otrzymamy linię
prostą o ujemnym nachyleniu, gdzie tangens nachylenia jest równy Hy/kg (Rys.44). Wykres
Arrheniusa, bo tak nazywa się tą zależność można wykonać i dla innych związków (102) ale
badania przeprowadzone na Ag wskazują, że najmniej czułym na wszelkie odchylenia od mo-
delu dwustanowego są właśnie te dwie zależności [114]. Te procedury wyznaczania entalpii
tworzenia wakancji sprawdzają się dobrze gdy wychwyt pozytonów przez wakancje termi-
czne jest dobrze rejestrowany. Co jednak zrobić gdy otrzymuje się niemal liniową zależność
parametru S lub r w całym zakresie temperatur aż do temperatury topnienia z niewielkim
tylko, w temperaturze Tp wzrostem jak ma to miejsce np. w przypadku Sn [119] (Rys.45)?
Dopasowanie wzoru (179) jest niemożliwe bo wakancja jest tu płytką pułapką co widać np.
po czasach życia pozytonu, w wakancji dla Sn jest tylko o 10% większy od czasu życia swo-
bodnego pozytonu Tabela 5. Wskazówką jest temperatura progowa Tp gdzie jak pokazały
liczne obserwacje rozpoczyna się termiczna generacja wakancji. Empirycznie ustalono relację
łączącą Tp 7, H$ [120]:

H$ = U-kBTp. (1S1)

Relacja ta pozwala wyznaczyć entalpie tworzenia wakancji w sytuacji gdzie wychwyt pozy-
tonów jest bardzo słaby. W przypadku Sn: H$ = 0.51 ± 0.01 cV [119].

Wielkim sukcesem metody anihilacji pozytonów jest to, że przy jej pomocy udało się
zebrać duży eksperymentalny material dotyczący tej bardzo podstawowej wielkości termo-
dynamicznej kryształu. Często autorzy porównują otrzymaną przez siebie wielkość entalpii
tworzenia z wartością otrzymaną przy pomocy innych niezależnych metod [71] [114]. Trzeba
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Rys. 45. Zależność parametru S od temperatury dla Sn, charakterystyczny skok obser-
wowany jest w temperaturze topienia T m [119].

podkreślić, że to porównanie wychodzi na korzyść metody anihilacji pozytonów. I tak np. w
przypadku Ag w cytowanej już pracy: [114] autorzy otrzymali wartość na entalpie tworzenia
wakancjj LIS ± 0.05 eV podczas gdy mierząc temperaturowe zmiany stałej sieci i liniowej
rozszerzalności (A///-Aa/a) otrzymano: 1.09±0.10eV [121] i 1.04±0.15cV [122]. Podobnie
pokazały temperaturowe pomiary oporności elektrycznej: L06±0.05eV [123] i L09±0.09eV
[124]. Blad uzyskany przy pomocy metody anihilacji pozytonów jest rzędu 1-3% inne metody
dają znacznie gorsze oszacowania jak widać na tym przykładzie. Trzeba jednak zauważyć,
że metod anihilacji pozytonów niemal z reguły daje trochę większa wartość w porównaniu
z innymi. Jest to nadal zagadka, choć na obecnym etapie badań trzeba uznać, że pomimo
tego mieszczą się one w granicach błędu.

Entalpia tworzenia wakacji jest bardzo ważnym parametrem z wielu praktycznych i poz-
nawczych względów. Praktycznych, bo pojawia się między innymi w procesie dyfuzji (ene-
rgia aktywacji samodyfuzji jest sumą energii aktywacji migracji atomu i energii tworzenia
wakancji), poznawczym bo łączy ona w sobie podstawowe własności kryształu. I tak np. en-
talpie tworzenia wakancji można połączyć ze stałymi elastometrycznymi kryształu. W pracy
[125] można znaleźć rachunki, w których entalpie tworzenia wakancji obliczono ze zmiany
energii sprężystej kryształu w procesie tworzenia wakancji. W odniesieniu do metali o regu-
larnej ściennie centrowanej [RSC] strukturze krystalicznej energie tworzenia wakancji można
obliczyć ze wzoru [125]:

3i2^/Ay ( 1 8 2 )
361 \R
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gdzie B jest modułem sprężystości (moduł Younga), G modułem sztywności, a stałą sieci, a
A/R jest względnym przesunięciem środków atomów najbliższych sąsiadów wakancji czyli
wielkością relaksacji tu A/R ~ 2 • 10~2. Przyjmując wartości tych stałych jak dla Al (B =
7.733 • lQn dyn/cm2, G = 2.618 • \0ndyn/cm2 i a = 4.05 A) otrzymamy EC = 0.649 cV, co
dobrze zgadza się z wartością zmierzoną przy pomocy anihilacji pozytonów. Podobnie dobrą,
zgodność z wynikami eksperymentów z anihilacji pozytonów uzyskano i dla innych metab'
[125]. ;

Zgolą odmienne podejście do obliczeń entalpii tworzenia wakancji w metalach zapro-
ponowano w pracy [126] i [127]. Powstanie wakancji zmienia układ ładunków, energie
tworzenia wakancji można zatem obliczyć ze zmiany energii elektronów w krysztale, gdy
przesuwamy jon ze środka kryształu i umieszczamy go na powierzchni. Obliczenia pokazały,
że zmiany te łatwo wyrazić przy pomocy energii Fermiego EF [126]:

E$ = ~EF. (183)

Relacja ta w miarę dobrze potrafi oszacować energie tworzenia wakancji w metalach o sfe-
rycznej powierzchni Fermiego, gdy tylko jeden elektron dostarczony jest do pasma prze-
wodnictwa np. w miedzi zgodnie z (182) Ey = 1.17 eV, gorzej w przypadku metali o
bardziej złożonej strukturze elektronowej np. dla ołowiu zgodnie z (182) Ey = 0.83 eV co
już zupełnie odbiega od zmierzonej wartości 0.5 ± 0.03 eV (Tabela 5). Okazuje się, że aby
dobrze policzyć z pierwszych zasad energie tworzenia wakancji trzeba zaangażować najle-
psze teorie pasmowe. Rozwinięcie metody funkcji Greena w ramach metody KKR pozwoliło
wykonać wiele istotnych obliczeń w tym i obliczeń energii tworzenia wakancji dla metali Zd
i Ad o strukturze regularnej ściennie centrowanej [RSC] i metali przejściowych o strukturze
heksagonalnej [Hex] [12S], [129]. I tak w przypadku Ag obliczona wartość wynosi 1.20 eV, dla
Cu 1.41 cV a dla Ni 1.76 eV co dobrze koresponduje z wielkościami zmierzonymi (Tabela 5).
Gorzej jest w przypadkach bardziej złożonych np. w Co obliczona wartość 2.1SeV jest dużo
większa od wartości zmierzonej, dla Pd; 1.57 eV jest mniejsza. Przyczyn takiego stanu rzeczy
może być wiele: niedostatki teorii, nieuwzględnienie relaksacji atomów wokół wakancji, zbyt
mala dokładność technik eksperymentalnych oraz nie adekwatność założonego modelu przy
opracowaniu danych. Zwróćmy jednak uwagę, ie poprzez wartość energii tworzenia wakancji
można testować obliczenia współczesnych teorii pasmowych co ma duże znaczenie poznawcze.
Sytuacja obecna jest daleka od zadawalającej, stosunkowo duży błąd eksperymentalny i
ciągle jeszcze niedostateczne poznanie mechanizmu oddziaływania pozytonu z defektem nie
pozwala z pełnym zaufaniem porównywać otrzymane wartość entalpii tworzenia wakancji
z obliczonymi. Także i duże trudności obliczeń teoretycznych nie pozwalają weryfikować
dostatecznie zarówno teorii jak i wyników eksperymentalnych.

Zwróćmy uwagę na dwie korelacje, które jeszcze raz pokazują, że entalpia tworzenia
wakancji jest istotnie związana z własnościami metalu. Na Rys.46a wykreślono zależność
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energii tworzenia wakancji dla metali w funkcji ich temperatury topnienia Tm. Otrzymane,
wprost proporcjonalna zależność:

E$ = (10.07 ± 0.42) • kBTn (184)

można otrzymać i na drodze teoretycznej łącząc ze sobą relacje (182) z relacją Lindemanna
na temperaturę topnienia metalu [130] i wzorem wyrażającym zależność między temperaturę
Debye'a ©z, i Ej} [131]:

J
gdzie M jest masą atomową a 7 jest stalą proporcjonalności z relacji (182) (7 = 1/6).
Elementarne rachunki pokazują, że:

££ = 9.62 • kBTm, (186)

co jest w dobrej zgodności z obserwowaną zależnością (1S3). Okazuje się, że i inne wielkości
charakteryzujące metale jak np. energia aktywacji samodyfuzji, ciepło parowania wykazują
również wprost proporcjonalną zależność od temperatury topienia Tm, co wskazuje na jej
fundamentalne znaczenie w określaniu termodynamicznych własności metali. Inną ciekawą
zależnością jest związek między energią tworzenia wakancji a energią kohezji Ec, która
jest zdefiniowana jako różnica między energią swobodnego atomu i związanego w krysztale
(Rys.46b). Otrzymamy i tu wprost proporcjonalną zależność:

£ £ = (0.317 ± 0 . 0 2 3 ) £ c . (187)

Ciekawym jest to, że współczynnik proporcjonalności nie jest tu bliski 0.5 jak by się mogło
wydawać na pierwszy rzut oka. Aby umieścić atom z wnętrza kryształu nieskończenie daleko
od niego najpierw musimy przenieś' go na powierzchnie tworząc wakancje w jego wnętrzu
a później wyrwać z powierzchni. Gdyby na powierzchni atom związany byl tylko polową
wiązań takich jak we wnętrzu kryształu to współczynnik proporcjonalności w (186) powinien
być równy 0.5. Ponieważ tak nie jest to oznacza to, że atom na powierzchni jest znacznie
mocniej związany i ok. 6S% energii kohezji realizowane jest na powierzchni.

Powróćmy do modelu dwustanowego i termicznej generacji wakancji. Dopasowując relacje
(171) lub (179) do danych doświadczalnych otrzymujemy także wartość współczynnika wy-
chwytu pozytonów mnożonego przez czynnik wykładniczy ze zmianą entropii oscylacyjnej:
/jye\p(AS^iC/kB) (znając wartość rf) (Tabela 5). Trudno z modelu wychwytu uzyskać
bezpośrednią informacje tylko o współczynniku wychwytu. Niemniej zauważmy, że w me-
talach ASVe jest rzędu (1 -=- 4)Jfcfl (w Al; AS?C = 1.3/cw a dla ASffi = i.Sko [15]) i jej
ostateczny wpływ na ten iloczyn nic jest aż tak znaczący. Ponieważ ciągle niewiele winny
o współczynniku wychwytu i jego zachowaniu z temperaturą stąd zawsze zakładamy, że
fJv = const w tych dopasowaniach. Gdyby skądinąd znana była ta zależność łatwo byłoby
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Rys. 46. Zależność energii tworzenia wakancji dla metali od temperatury topienia (a) i od
energii kohezji (b).
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Rys. 47. Schematyczne przedstawienie obserwowanych efektów przedwakancyjnych w meta-
lach [132].

ją uwzględnić. Dotychczas jednak okazywało 6ię wystarczające to założenie w opisie danych
doświadczalnych co przekonało, że współczynnik wychwytu nie zmienia się z temperaturą.
Byłby to bardzo pożądane i wygodne gdyby istotnie było ono prawdziwe ale obok teorety-
cznych, dyskutowanych wyżej pojawiają się i eksperymentalne przesłanki, że może to nie być
prawdą.

Od wielu już lat nie wyjaśnionymi są tzw. zjawiska przedwakancyjne. Otóż mierząc
średni czas życia pozytonów lub parametr S dla niektórych metali w niskich temperaturach
takich gdzie nie jest możliwa termiczna generacja wakancji obserwuje się pewne anomalne
odchylenia od dyskutowanego już liniowego wzrostu z temperaturą tych parametrów. Jest
to albo mały i szeroke maksimum zanikające gdy temperatura podnosi się i dochodzi do
termicznej generacji wakancji, albo wartości tych parametrów rosną lub są stałe gdy temper-
atura zmierza do OA' (Rys.47) [132]. I może nie byłoby to aż tak irytujące gdyby nie fakt,
że zjawiska przedwakancyjne obserwuje się aż dla jedenastu metali (Al, Ag, Au, Cd, Fe, In,
Ni, Pb, Ta, V, Zn) przy użyciu różnych technik eksperymentalnych, przez wielu badaczy
na próbkach metali o dużych czystosciach. Obserwowane zmiany parametrów wskutek tych
zjawisk są na tyle małe, że trudno opisać je jakąś formułą matematyczną. Przez lata ścierały
się dwa przeciwstawne poglądy na ich naturę. Pierwszy wskazywał, że spowodowane są
oddziaływaniem pozytonu z siecią w wyniku czego pozyton deformując ją sam sobie tworzy
rodzaj pułapki (analogią jest polaron). Ten rodzaj "samopulapkowania" się pozytonu w
sieci krystalicznej miał tłumaczyć anomalne zjawisko obserwowane w Cd [133] i In [13-1].
Dokładne obliczenia wykluczyły jednak taki mechanizm bowiem stała sprzężenia pozytonu z
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siecią krystaliczną jest zbyt mała by możliwe było wiązanie pozytonu z siecią w taki sposób
[135]. Obecnie przeważa raczej pogląd, że za efekty przedwakancyjne odpowiedzialne są de-
fekty, możliwe że wakancje lub dyslokacje. Całkiem niedawno zwrócono uwagę, że można
by wyjaśnić wszystkie obserwowane efekty z Rys.47 w oparciu o temperaturową zależność
współczynnika wychwytu pozytonów [99], [100] takie jak np. zamieszczone na Rys.37. W
dobrze wygrzanej próbce obecne są pewne minimalne ilości defektów, na których możliwy
mógłby być rezonansowy wychwyt pozytonów. Jak już bowiem zwróciliśmy uwagę analizując
wpływ stanów ładunkowych wakancji w Si na czas życia pozytonów, potencjał wakancji słabo
oddziaływuje na czasy życia pozytonów. Silniej oddziaływuje na energię wiązania a najmoc-
niej zaś na współczynnik szybkości wychwytu pozytonu. I gdyby można było go łatwo i
bezpośrednio mierzyć to mógłby powiedzieć on najwięcej o potencjale wokół wakancji. Nie-
stety ciągle niewiele wiemy o tej wielkości, jeszcze mniej o jej zachowaniu od energii pozy-
tonu lub choćby w funkcji temperatury próbki. Gdyby jednak do wzoru (173) podstawić
określoną zależności na współczynnik wychwytu pozytonu wyliczoną choćby z modelu z po-
tencjałem optycznym to wynik mógłby być całkiem interesujący. Na Rys.48a przedstawiono
taką symulacje zakładając, że wychwytu pozytonu następuje na dwu rodzajach dyslokac-
jach, dla których parametr Xo = 0.64 i 2.365 a więc w pobliżu rezonansu fali pozytonowej
(ls) i (lp) [136]. Założono tu tylko minimalną koncentracje dyslokacji: 1.5 • 10"5 i 7 • 10~7,
na których następuje taki wychwyt i wynik okazał się całkiem zbieżny z tym co obserwu-
jemy w Cd i Au [137] (Rys.4Sb). Niemniej dokładność eksperymentu ciągle jest zbyt mała
by można było jednoznacznie rozstrzygnąć czy istotnie obserwowane efekty przedwakan-
cyjne swoje źródło mają w rezonansowym wychwycie pozytonów na wakacjach lub dyslokac-
jach. W badaniach materiałowych stwierdzono związek wakancji i dyslokacji. Jeśli oziębimy
gwałtownie metal z wysokiej temperatury to nadmiar termicznych wakancji wydzieli się w
postacie tzw. dysków') które natychmiast zapadną się tworząc błąd ułożenia otoczony zwykle
regularną pętlą dyslokacji (w Al o średnim promieniu 0.2/^m). O możliwościach obserwacji
dyslokacji metodami anihilacji pozytony jeszcze będziemy mówić obecnie poprzestańmy na
tym, że w modelu wychwytu niekoniecznie musimy zakładać, że współczynnik wychwytu jest
stały w funkcji temperatury. A jaka mogłaby być to zależność to trudno odgadnąć z doty-
chczasowych eksperymentów w sytuacji gdy ewentualne, niewielkie zmiany współczynnika
wychwytu nałożone są na ogromne zmiany koncentracji wakancji.

Na koniec przedstawmy najtrudniejszą do wyjaśnienia kwestie w modelu wychwytu pozy-
tonu. Zgodnie z rachunkami przeprowadzonymi wcześniej z parametrów modelu dwus-
tanowego rj i 2 i /i )2 otrzymanych w wyniku dekonwolucji widm czasowych powinniśmy
otrzymać 17; czas życia swobodnych pozytonów zgodnie ze wzorem (100). Otrzymana w
ten sposób wielkość powinna być tylko liniową funkcją temperatury. Niestety eksperyment
pokazuje nieliniową zależność (Rys.42c) [114]. Najbardziej charakterystyczny jest parabo-
liczny wzrost TJ gdy temperatura zbliża się do Tm obserwowany bardzo wyraźnie dla Pb,
Cu lub Ag. Przede wszystkim trzeba wykluczyć, że efekt ten jest wywołany jakimś system-
atycznymi błędami w procedurze dekonwolucji widma jak to pokazały rachunki symulacyjne
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Rys. 48. Symulacja efektów przedwakancyjnych w Cd, na termiczną generacje wakancji
nałożono rezonansowy wychwyt pozytonów na dwu rodzajach dyslokacji (a) [136] i dla
porównania wyniki pomiarów w Cd [137].
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[115] i należy oczekiwać, że ma on swoje ukryte fizyczne znaczenie. Interesujące wyjaśnienie
można odnaleźć w [13S], otóż autorzy tej pracy zaproponowali by wychwyt pozytonów
następował zanim ulegną one termalizacji. Wprowadźmy parametr t0, który jest czasem
termalizacji pozytonów i niech w czasie i < to następuje także proces wychwytu pozytonu
na wakancjach o koncentracji cv ze współczynnikiem szybkości wychwytu \i . Rozwiązując
układ równań (90), (91) (zakładając &v = 0 i N = 1) otrzymamy liczbę pozytonów, które w
chwili tQ znajdują się w stanie swobodnym i związanym w wakancji (korzystając np. z (93)):

n5=expHo/r;), , (188)

n°' = l / r ^ l / T y ( e x P H " / r v ) ~ exp(-Wri')) • (189)

gdzie l/r, = l/r/ + fi Cv jest szybkością anihilacji swobodnej pozytonów niestermalizowa-
nych. Wprowadźmy jeszcze nf = n°j •{• n*y oznaczenie na liczbę pozytonów, które w chwili
to jeszcze nie uległy anihilacji. Rozwiązując ponownie układ równań (90), (91) ale dla czasu
t > to otrzymamy następujące wzory na intensywności składowych widma czasowego:

4/, = 4 ^ (190)

n" rCi Ty - TJ + \iCy •

Wzory na składowe czasów życia T1(2 są tu identyczne jak (98) i (99). Podstawiając (98),
(99), (189) i (190) do (100) otrzymamy, wyrażenie, które w przypadku to = 0 byłoby szy-
bkością anihilacji swobodnej, tu zaś ma ono trochę złożoną postać i jest ono równe szybkości
anihilacji pozytonów swobodnych ale jeszcze nie stermalizowanych:

Tj Ti Ti < Ty TV} Tj Tf \Tf Tyj

Na Rys.42c przedstawiono wynik dopasowania wzoru (191) do czasu życia pozytonów w
stanie swobodnym obliczonych według (100) do danych doświadczalnych w Ag [114]. Istotnie
udaje się tu odtworzyć charakterystyczny wzrost a otrzymane z tego dopasowania parame-
try to = 20ps i /<' = 2fj. wydają się być rozsądnymi. W przypadku Pb dobrze odtwarzają
dane doświadczalne lOps < to < 20 ps i 2 < fi /fi < 5. O ile interesującym jest otrzymanie
czasu termalizacji pozytonów to charakterystyczny jest tu wzrost współczynnika wychwytu
pozytonów dla pozytonów niestermalizowanych. I można by to uznać jako potwierdzenie
obliczeń współczynnika wychwytu przedstawionych wcześniej, bo w granicach jednego rzędu
wielkości przewidywały one taki wzrost to zaproponowany model stoi to w sprzeczności
z wynikami pracy [15]. Obliczenia tam prowadzone pokazują, że o ile wychwyt niester-
malizownych pozytonów ma miejsce to jego udział jest tak mało znaczący, że nie może

108



spowodować dużych odchyleń w modelu wychwytu pozytonów. Widać to np. na Rys.4 i
tylko wyraźny duży rezonansowy wychwyt pozytonów mógłby dać mierzalne odchylenia od
tego modelu. Dotychczasowe obliczenia pokazują, że jeśli już to tylko niewielkie male w am-
plitudzie rezonansowe zależności współczynnika wychwytu pozytonów mogłyby być możliwe.
Poza tym udział niestermalizowanych pozytonów wzrasta z obniżeniem temperatury (Rys.4)
a wyraźnie maleje z podniesieniem temperatury [15], koncentracja zaś wakancji jest duża w
wysokich temperaturach.

Posłużmy się jeszcze jednym przykładem, obliczmy jak zmieniałby się średni czas życia
pozytonów w przedstawionym tu modelu, podstawiając (98), (99), (189) i (190) do (97)
otrzymujemy:

Aby w temperaturach nasycania wakancjami można było eksperymentalnie dostrzec różnice
między T n ( e r m i f gdy nie zakładamy wychwytu niestermalizowanych pozytonów, stosunek
n^/n° musi w tych temperaturach osiągać wartość ponad 80%. Zatem ponad 80% pozytonów
musiałoby zostać schwytanych przez wakancje mając energie dalekie od energii termicznej.
Jest to niemożliwe aby pozyton o energii np. kilkudziesięciu eV nagle wytracił tak dużą
energię i został zlokalizowany w pułapce. Jeśli zatem nie wychwyt niestermalizowanych
pozytonów jest odpowiedzialny za wzrost y obliczonego ze wzoru (100) to co może być
tego przyczyną? Uznając, że model wychwytu jest poprawny wraz ze swymi założeniami to
należałoby poszukać odpowiedzi w termicznej zależności TJ zwłaszcza w wysokich temperat-
urach. Z konieczności nasze poprzednie rozważania ograniczyły się do niskich temperatur.
W wysokich temperaturach sieć zaczyna zachowywać się inaczej i nie tylko dlatego, że poja-
wiają się wakancje ale choćby z powodu nieharmoniczności drgań atomów. Można uznać, że
oddziaływanie sieci krystalicznej z pozytonami w wysokiej temperaturze prowadzi do takich
odchyleń jak odchylenia od liniowość rozszerzalności sieci krystalicznej. Wówczas we wzorze
(177) mogłyby pojawić się nowe kwadratowe człony, które odpowiedzialne byłyby za charak-
terystyczny wzrost Tj w funkcji temperatury. Innym wytłumaczeniem mogłoby być założenie,
że w wysokich temperaturach pojawiają nowe pułapki, w których czas życia pozytonów różni
się tak mało od czasu życia pozytonów, że eksperymentalnie nie dostrzegamy różnic. Część
wakancji mogłaby formować pętle dyslokacyjne, których obecność nie uwzględniamy w mo-
delu dwustanowym. Tak więc pozostaje sprawą otwartą co właściwe jest odpowiedzialne
za nieliniowy temperaturowy wzrost Tj W obszarze temperatur gdzie następuje termiczna
generacja wakancji.

Generalnie jednak model wychwytu jest modelem uznawanym za poprawny i każdą
analizę eksperymentu z anihilacją pozytonów rozpoczyna się od jego konstrukcji, tzn. przed-
stawienia w formie układu równań procesu pulapkowania pozytonów i określenia stanów
z jakich następuje proces anihilacji. Rozwiązanie takiego układu równań prowadzi do
wyrażenia składowych widma czasów życia pozytonów przez poszczególne parametry za-
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proponowanego modelu. Dysponując wynikami dekonwolucji eksperymentalnych widm cza-
sowych zmierzonych najlepiej w funkcji innych dobrze określonych parametrów np. tempe-
ratury powinniśmy na końcu wyliczyć parametry modelu wychwytu, by następnie odnieść je
do rzeczywistej sytuacji w badanym materiale. Jak widać model wychwytu spełnia tu ważną
rolę, bez którego zrozumienie procesu oddziaływania pozytonu z rzeczywistą materią byłoby
niemożliwe.

110



5.3 Wychwyt pozytonów na dyslokacjach

Nasza uwaga koncentrowała się dotychczas na procesie wychwytu pozytonów przez wakancje
lub ich skupiska. Wspominaliśmy o możliwościach wychwytu pozytonów przez dys-
lokacje. Istotnie zagadnienie to nurtuje badaczy od wielu lat i ciągle nie ma jednoz-
nacznego rozwiązania. Choć trzeba podkreślić, że pierwsze obserwacje anihilacji pozy-
tonów na dyslokacjach w odkształcanych plastycznie metalach były robione na długo
przed sformułowaniem modelu wychwytu [139] i [140]. Postawmy zatem pytanie czy dys-
lokacja, będąca w istocie defektem zakłócającym prawidłową kolejność płaszczyzn sieciowych
(Rys.49a) może być miejscem lokalizacji pozytonu? Jeśli odpowiedź jest - tak, to należy
oczekiwać, że zarówno parametr S, czas życia pozytonów i rozkład korelacji kątowych będą
zmieniać się podobnie jak w przypadku wakancji, ponieważ obecność dyslokacji w pewien
sposób lokalnie redukuje gęstość jonów i elektronów. Aby jednak ten problem rozstrzygnąć
i nauczyć się przypisywać odpowiednie zmiany konkretnym dyslokacjom trzeba dysponować
eksperymentem, w którym można by kontrolować parametry i stan próbki a przy tym po-
siadać wiarygodny model. Jeśli chodzi o eksperyment do sytuacja jest trudna. Źródłem
dyslokacji jest odkształcenie plastyczne, odkształcając zaś materiał wprowadźmy go w stan
daleki od równowagi termodynamicznej i produkujemy obok dyslokacji także i inne defekty.
Sposób odkształcenia, jego szybkość, wielkość i temperatura mają zasadniczy wpływ na
rodzaj powstałych dyslokacji i ich skupisk, kontrola tych parametrów stwarza dodatkowe
trudności. W polu naprężeń dyslokacje poruszają się produkując defekty punktowe, kon-
trola tego mechanizmu jest bardzo trudna o ile w ogóle możliwa. Same dyslokacje oprócz
tego, że oddziaływują ze sobą otaczają się defektami punktowymi. Trudno zapewnić w takim
eksperymencie by w próbce powstał tylko jeden rodzaj dyslokacji i nic ponad to. Rodzaj dys-
lokacji określa nam tzw. wektor Burgersa a więc wektor potrzebny do zamknięcia konturu
poprowadzonego od jonu do jonu wokół dyslokacji, gdy jest on prostopadły do linii dys-
lokacji to mamy wówczas tzw. dyslokacje krawędziową, gdy równoległy to jest to dyslokacje
śrubowa. W przypadku ogólnym linia dyslokacji tworzy dowolny kąt ze swym wektorem
Burgersa i wtedy ma ona charakter mieszany krawędziowo-śrubowy. W przypadku wakancji
sytuacja była znacznie prostsza, w czystych metalach mieliśmy zawsze tylko ich jeden rodzaj,
w warunkach równowagi termodynamicznej można było łatwo kontrolować ich ilość opisaną

'dobrym modelem.

Jeśli chodzi o teoretyczny model opisujący oddziaływanie pozytonu z dyslokacją to i na
tym polu sytuacja nie jest zadawalająca. Na początek przedstawmy trzy modele pozwalające
opisać dyslokacje. Najprostszym jest tzw. model cylindrycznej dziury, który przyjmuje
że krawędź dyslokacji jest uszeregowanym zbiorem wakancji wzdłuż określonego kierunku
krystalograficznego (Rys.49b). W tym modelu rozkład gęstości materii można opisać w
sposób następujący:

. m f 0 dla r < rfc , Q .
p(r, 0 ) = < ,, v (194
r v ' y po dla r >rb
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Rys. 49. Dyslokacja krawędziowa (a) i rozkład gęstości materii wokół rdzenia dyslokacji (b);
A-model sztywnej cylindrycznej dziury (194); B-model cylindrycznej dziury uwzględniający
odkształcenie sprężyste wokół niej (195) i C-model Peierls'a-Nabarro (196), [143].

gdzie po jest gęstością ośrodka. Gdy pozyton znajdzie się w takiej cylindrycznej dziurze to
bez przeszkód może poruszać się wzdłuż jej osi. Stąd funkcja falowa pozytonu ograniczona
jest tylko w dwóch wymiarach. Pomiary czasu życia pozytonów na odkształconym plas-
tycznie Al a więc próbce zwierającej dyslokacje pokazały czas życia 229ps [141]. Biorąc
pod uwagę modelowe rachunki prowadzone dla dyslokacji [142] i dopasowując tak obliczony
czas życia pozytonów by był on równy zmierzonemu eksperymentalnie to w ramach modelu
cylindrycznej dziury można otrzymać następujące wartości: rj = 0.93A i energie wiązania
pozytonu Ei, — 2.1 eV [143]. Energia ta jest duża i bliska energii wiązania pozytonu w
wakancji w Al (2.9 eV) co wskazywać by mogło na to, że dyslokacja jest istotnie efektywną
pułapką dla pozytonów. Urealniając ten prosty model można uwzględnić fakt, że cylinder
taki nie jest sztywny a na jego brzegach sieć ulega deformacji. Wielkość tej deformacji
można otrzymać z teorii sprężystości, zakładając, że ośrodek wokół dyslokacji jest ośrodkiem
ciągłym. Wówczas funkcja opisująca gęstość materii w dyslokacji będzie miała już trochę
złożoną formę [142]:

, m [ O dla r < r6

gdzie

Po[l + A(r, 0)] dla r>rb

6(1 -2t/)cos(0)

(195)

r. W =
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u jest współczynnikiem Poissona, 6 jest długością wektora Burgersa (2.8óA w Al). Zwróćmy
uwagę, że i tym razem wnętrze cylindra jest puste (Rys.49b), i znowu aby otrzymać czas życia
pozytonów 229 ps w lamach takiego modelu musimy założyć, że r̂  = 0.S5.A. i Et, = 2.79 el 7

[142]. Tym razem energia wiązania pozytonu okazała się jeszcze większa. Najbardziej jednak
realistycznym jest model Peierls'a-Nabarro, który pokazuje, że zmiany gęstości sa znacznie
mniejsze a rdzeń dyslokacji nie jest pusty (Rys.49b):

= pQ
1 —

2nr
(196)

gdzie f = a/2(l — u). Uwzględniając wartości parametrów jak dla Al (a = 4.09A i
u — 0.32) otrzymamy czas życia pozytonów równy TJ = 183ps i Et, = 1.1 eV [143].
Dyslokacja w tym modelu jest tylko niewielkim bardzo szerokim liniowym zaburzeniem
gęstości co prowadzi w konsekwencji do zmniejszenia energii wiązania pozytonu i wzrostu
tylko o 9% czasu życia pozytonów w stosunku do czasu życia swobodnych pozytonów
(w Al TJ = 168ps). Jednak i ta niewielka zmiana jest mierzalna. W przedstawionych
powyżej rachunkach potencjał oddziaływania pozytonu z dyslokacja był wyliczany z równania
Thomas'a-Fermiego uwzględniając przestrzenny rozkład jonów wokół dyslokacji tak jak to
pokazywały to poszczególne modele. Trzeba jednak jeszcze dodać, że brany tu pod uwagę
zmierzony czasu życia pozytonów w dyslokacji 229ps w Al jest niepewny, autorzy w pracy
[141] otrzymali go przez przez pomiar widma czasowego w odkształconej plastyczne redukując
grubość o 58% próbce Al. Jest pewne, że w tak deformowanej próbce obecne sa wakancje,
różnego rodzaju dyslokacje i błędy ułożenia, trudno przy braku kontroli stanu zdefektowania
próbki określonym za pomocą innych metod mieć pewność, że czas 229 ps jest czasem życia
pozytonów pochodzącym z anihilacji pozytonu zlokalizowanego w dyslokacji. Staranniej
przeprowadzony eksperyment można znaleźć w pracy [145], gdzie próbkę Al poddano spec-
jalnej obróbce termicznej tak by wytworzyć w niej duża ilość pętli dyslokacyjnych powstałych
ze skupisk wakancji. Proces ten kontrolowano przy pomocy mikroskopu elektronowego. Po-
miary czasu życia pozytonów na tak przygotowanej próbce dały wartość 250 ± 30 ps dla
pozytonów schwytanych w dyslokacjach a współczynnik szybkości wychwytu o rząd wielkości
mniejszy od tego jaki był zmierzony dla wakancji (0.8±0.5)-10 l os~ I. Wyniki obu tych prac są
więc ze sobą zbieżne i wskazują, że czas życia pozytonów w dyslokacji jest niewiele mniejszy
od czasu życia pozytonów w wakancji.

Inne podejście do problemu anihilacji pozytonów w dyslokacjach zaproponowano w
pracy [144]. Gdzie potencjał oddziaływania pozyton-dyslokacja przedstawiono w postaci
cylindrycznej studni potencjału. Parametry tego potencjału obliczono bardzo starannie,
najpierw z teorii sprężystości określono przesunięcia jonów wokół dyslokacji, a następnie
wysumowano wszystkie potencjały od poszczególnych jonów by dostać mapę potencjału w
pobliżu dyslokacji. To z kolei posłużyło do oszacowania szerokości głębokości studnia po-
tencjalnej wokół dyslokacji. Obliczenia takie zrobiono dla dwu rodzajów dyslokacji, które
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spotyka się. w Al a mianowicie dla dyslokacji krawędziowej o wektorze Burgersa a[110]/2
leżącym na kierunku [112] i dyslokacji pryzmatycznej o takim samym wektorze Burgersa ale
leżącym na kierunku [110]. I tak w przypadku dyslokacji krawędziowej dla tzw. szerokiego
modelu cylindryczna studnia potencjału miała parametry: Vo = 0.23 eV i rj, = 5.0A a dla
dyslokacji pryzmatycznej: VQ = 0.20 eV.i r<, = lOA. Energie wiązania pozytonu w takiej
cylindrycznej studni potencjału można obliczyć posługując się wzorem [144]:

W \ (197)
\rb

2J \ m"rb
2V0) '

Otrzymane stad energie wiązania pozytonu są bardzo male, tak dla dyslokacji krawędziowej
£4 = 0.15 eV a dla pryzmatycznej Eb = 0.02 eV. Dalsze rachunki pokazały nieznaczny wzrost
bo o 1.7% i 1.5% w stosunku do 77 czasów życia pozytonów zlokalizowanych w dyslokacji
krawędziowej i pryzmatycznej. Obliczenia te w przeciwieństwie do poprzednich wskazują na
to, że dyslokacje sa bardzo nieefektywnymi pułapkami pozytonów. Niska energia wiązania
wskazuje na możliwość ucieczki pozytonów z takich dwuwymiarowych pułapek i ich nieak-
tywność w wysokich temperaturach. Jak więc pogodzić obliczenia te z wynikami ekspery-
mentalnym choćby z dwu cytowanych wyżej prac [141] i [145]?. Odpowiedź wydaje się być
całkiem prosta. Linia dyslokacyjna istotnie może dawać tylko niewielki wzrost czasu życia
pozytonów natomiast wokół niej obecne sa stowarzyszone z nią defekty, które to lokalizują
znacznie efektywniej pozyton dając w konsekwencji duży wzrost czasu życia pozytonów
porównywalny z tym jaki obserwujemy dla wakancji [102]. Takimi defektami mogą być
nie tylko wakancje wokół dyslokacji ale i tzw. progi na dyslokacji. Dyslokacja w krysztale
nigdy nie jest idealną linią prostą ale zawiera szereg załamań o wymiarach stałej sieci, które
to nazywamy progami dyslokacyjnymi. Progi takie powstają w wyniku przecięć dwu linii
dyslokacyjnych a ma to miejsce wszędzie tam gdzie poruszają się dyslokacje a więc pod
działaniem naprężeń s'cinajacych lub w wyższych temperaturach gdzie dochodzi do uwol-
nienia się dyslokacji z zakotwiczeń [147]. Progi te mając wymiar stałych sieci z reguły są
poza zdolnością rozdzielczą mikroskopu elektronowego stąd trudno kontrolować ich koncen-
tracje.

Rozważmy następujący model wychwytu (Rys.50), pozyton jest chwytany przez dys-
lokacje z szybkością Kd, z której może uciec, szybkość ucieczki niech będzie oznaczona przez_
SĄ. Proces anihilacji może następować z dyslokacji z szybkością l/r<f. Ale znajdujący się w
dyslokacji pozyton może poruszać się wzdłuż linii dyslokacyjnej, jeśli napotka na swej drodze
próg, który zwiąże pozyton większą energią wiązania, pozyton pozostanie w nim i tam uleg-
nie procesowi anihilacji z szybkością 1/TP, szybkość wychwytu pozytonu zlokalizowanego
uprzednio na linii dyslokacyjnej przez taki próg niech będzie oznaczona przez Kp. Ale pozy-
ton może zostać schwytanym przez taki próg także ze stanu swobodnego z szybkością Kpj
(Rys.50). Rozwiązując laki model otrzymamy następujące składowe czasu życia pozytonów
w widmie:

^ , (198)
rd + {Kd + Kp + Kpj + Sd)TjTd ± /A
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dyslokacja
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Rys. 50. Model wychwytu pozytonów na dyslokacji i progu dyslokacji.

r 3 = rp. (199)

gdzie
A = [rd - rj + (Kd + KpJ - Kp - Sd)rdrj)2 + AKd5d{rdT})\

(Pominiemy wyrażenia na intensywności, które sa już bardzo złożonymi funkcjami). Jeśli
założymy, że w niskich temperaturach praktycznie nie dochodzi już do ucieczki pozytonów
czyli 5d —» 0 wówczas wzór (198) przyjmie prostsza postać:

r, ~ Tf , r2 ~ T——. (200)

Ponadto jeśli TJ < Td <C TP to w dostatecznie niskich temperaturach powinniśmy w widmie
czasu życia pozytonów rozseparować składowa pochodząca od anihilacji pozytonu na linii
dyslokacji. Przedstawmy jeszcze wzory na średni czas życia pozytonów i parametr S w takim
modelu:

<P + Sd)rd + rj{Kd + Kpf + rd[KdKp + Kpf(Kp + Sd)}}

CMC* _L Tr — C J / T^ _ł_ f 1* 1^ i I r

TJ, (201)

1 + (A'p + Sj)rd + Tj{I\d H- Kpj -f Td[K,iKp -f Kpj{Kp + Sfi)}}

Najważniejszym elementem w przedstawionym tu modelu wychwytu jest ucieczka pozy-
tonów z płytkich pułapek jakimi sa dyslokacje. Efekt ten powinien być obserwowany w
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Rys. 51. Obliczony s'redni czas życia pozytonów w Al z uwzględnieniem obecności dyslokacji
o gęstości 10scm~2. W obliczeniach parametry opisujące dyslokacje były następujące: a)
Eh = 0.1 eV, Kp = 103A/; b) 0.1 eV, Kp = 102A/; c) 0.03 eV} Kp = 103A/; d) 0.03eV,
A'p = 102Ay; e) 0.01 eV, Kp = 103A; i f) jak dla idealnej sieci z założeniem rozszerzalności
termicznej sieci. Obliczenia zaczerpnięto z pracy [102].

niskich temperaturach i powinien powodować wzrost średniego czasu życia pozytonów lub
parametru S gdy obniżamy temperaturę. Zacytujmy Rys.51 z pracy [102], który wielokrot-
nie jest podawany jako przykład modelowych obliczeń wychwyt pozytonów przez dyslokacje.
Wynika z niego, że silne efekty temperaturowe można oczekiwać tylko wtedy, gdy Eb jest
male (poniżej 0.1 eV) i co ważne gdy i Kp jest małe. Dla dużych Kp, co może występować
w sytuacji dużych gęstości dyslokacji, model ten wskazuje na bardzo słabe efekty tempe-
raturowe. Trzeba zaznaczyć jednak, że przedstawiony tu model zakłada tylko jeden typ
dyslokacji co inożc nic oddawać rzeczywistej sytuacji z jaka mamy do czynienia nawet w
dobrze wygrzanych próbkach. Różne typy dyslokacji jakie istnieją w krysztale mogą wiązać
pozyton z różna energią, dając przy tym inne czasy życia r^ co może rozmyć zupełnie oczeki-
wane z Rys.51 efekty. Jeśli zaś chodzi o porównanie wyników przedstawionego tu modelu
z eksperymentem to trzeba z żalem przyznać, że nie ma on jednoznacznego potwierdzenia.
W jednej pracy można znaleźć obserwacje ucieczki pozytonów z płytkich pułapek w niskich
temperaturach w Mo napromieniowanym strumieniem szybkich neutronów. [146]. Pewne
fakty wskazują, że pułapkami takimi mogłyby być dyslokacje a energia wiązania pozytonu
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została w tym przypadku oszacowana na 0.1 ±0.05cl 7 . Przez długi czas jednak wydawało
się, że model ten potrafi wyjaśnić efekty przedwakancyjne co było dość atrakcyjne, nie-
stety o ile mógłby on wytłumaczyć wzrost średniego czasu życia pozytonów dla temperatur
zmierzających do 0 A' o tyle na pewno nic jest w stanie wyjaśnić przyczyn szerokiego piku w
temperaturach wyższych Rys.4Sb. Okazuje się, że i w niskich temperaturach model zapro-
ponowany przez aulorów pracy [102] przewiduje inny charakter zależności niż lo co faktycznie
jest obserwowane w eksperymencie np. w Al (Rys.3S).

Zatrzymajmy się jeszcze nad innym nie mniej istotnym problem, a mianowicie szybkością
wychwytu pozytonów przez dyslokacje. Dyskusje tego problemu można znaleźć w pracy
[102] i [148], choć nic wnosi ona nic istotnie nowego ponad to co wcześniej powiedzieliśmy
przy okazji wakancji. Dla niskich energii wiązania pozytonu dominującym mechanizmem
wychwytu jest emisja fononów akustycznych [148]. Aby jednak policzyć współczynnik szy-
bkości wychwytu w takim przypadku trzeba znać w miarę dokładnie potencjał oddziaływania
pozyton-dyslokacja. Potencjał ten można uznać za dwuwymiarowy gdy linia dyslokacyjna
jest dostatecznie długa tzn. gdy / S> 2irh/\/2mEt, [102]. Dla Et, = 0.1 eV minimalne osza-
cowanie na / daje wartość 3.SS nm co jest spełnione nawet dla pętli dyslokacyjnych. Dylatacja
sieci krystalicznej wokół linii dyslokacji wnosi dlugozasięgowy wkład do potencjału propor-
cjonalny do (cos$)/r [142], co się dzieje z potencjałem w obszarze rdzenia dyslokacji jest
niejasne. Obliczenia przeprowadzone w pracy [102] uwzględniając tylko fononowy mechanizm
wychwytu pozytonów korzystając ze złotej reguły Fermiego (138) wskazują, że współczynnik
szybkości wychwytu pozytonów jest wyraźnie czuły na wielkość energii wiązania pozytonu
( im większa energia wiązania tym jest on mniejszy) i maleje gdy rośnie promień ob-
szaru zlokalizowania pozytonu. Wyraża się to tym , że skoro fonony odbierają energię od
chwytanego pozytonu, to robią to tym efektywniej im jest ona mniejsza mniejsza. Graniczną
jest energia ICBQD ( 34meV dla Al), powyżej której pozyton nie będzie mógł być zlokalizowany
na linii dyslokacji przez mechanizm fononowy. Zatem im wyższa temperatura tym mniejsze
prawdopodobieństwo znalezienia pozytonu o energii mniejszej niż ICBOD tym i mniejszy
współczynnik szybkości wychwytu. Wraz jednak z podwyższeniem temperatury rośnie popu-
lacja fononów stąd i wychwyt staje się łatwiejszy. Na Rys.52 przedstawiono wynik obliczeń
współczynnika szybkości wychwytu pozytonów, który pokazuje jego wyraźny spadek wraz ze
wzrostem temperatury. Zwróćmy uwagę, że dla energii £<, = 1 cV jest on prawie stały. W
obliczeniach przyjęto, że funkcja falowa pozytonu zlokalizowanego w rdzeniu dyslokacji ma

kształt funkcji Gaussa: Tpf(r) — c~V\/( 7 r ^) c x P [~(a"2 + y2)/(2*72)]cxp( —ipzz/h)- Trzeba
jednak podkreślić, że zarówno wielkość energii wiązania jak i wielkość obszaru lokalizacji
pozytonu, tu a oraz kształt funkcji falowej pozytonu ipj(r) ma duży wpływ na wartość oblic-
zonego współczynnika szybkości wychwytu pozytonu. Istotnym są i parametry opisujące
widmo fononowe. Stąd wynik obliczeń przedstawiony na Rys.52 należy traktować jako grube
przybliżenie rzeczywistej zależności.

Do obliczeń współczynnika szybkości wychwytu można wykorzystać zaproponowany for-
malizm z potencjałem optycznym. Jedyną istotną zmianą jesl to, ze wszystkie obliczenia
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Rys. 52. Obliczony wg fononowego mechanizmu współczynnik szybkości wychwytu pozy-
tonów w funkcji temperatury dla energii wiązania pozytonu Ei, równej: A - 0.02 eV, D -
0-03 eV, i C - 1 eV [102]. We wszystkich przypadkach rb = 5.29 A.

należy wykonywać w dwóch wymiarach. W takiej sytuacji współczynnik szybkos'ci wychwytu
będzie miał postać:

w = - ^ £ e » ( H c a i ' ł " f ) ł <203)
m m=0 ^

gdzie

£m =
dla m = 0
dla ffl/0

(Tak zdefiniowany współczynnik wyrażony jest w jednostkach [cm2/s] i odniesiony jest do
częstego przypadku gdy koncentracje dyslokacji podaje się w jednostkach {cm-7}, aby wyrazić
go w jednostkach [l/s] należy pomnożyć (201) przez wielkość wektora Burgersa podzielonego
przez objętość atomowa.) Również i w tym przypadku dla pewnych wartości parametru
A'o (156) można oczekiwać rezonansowego charakteru wychwytu pozytonów na dyslokacji,
i tak dla m = 0 rezonansowe wartości przypadają dla A'o = 0.6S3 + TT/; a dla m = 1,
.Vo = 2.396 + -k, gdzie k = 0,1,2.... Dla prostej ilustracji przedstawmy zaskakujący wynik
obliczeń współczynnika wychwytu dla cylindrycznego potencjału dla którego Xo = 0.98.
Okazuje się, że tym razem współczynnik szybkości maleje wraz z obniżeniem temperatury
Rys.53a a zaskakującym jest to, że takie zachowanie tyle, że parametru S było obserwowane
Rys-53b [149]. . . . .

W pracy tej badano stop Ni7aAln, w którym przy zastosowaniu odpowiedniej obróbki
cieplnej można wytworzyć tylko dyslokacje bez obecności wakancji. Powyżej bowiem 550°C
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znika składowa 220ps a pozostają tylko dwie: n — 56 ± Aps i r2 = 141 ± 1 ps. Właśnie
ta druga składowa odpowiada czasowi życia pozytonów w dyslokacji. Niskotemperatur-
owe pomiary parametru S na takiej próbce zawierającej tylko dyslokacje pokazały właśnie

: ów charakterystyczny nieliniowy spadek wraz z obniżeniem temperatury. Takie zachowanie
trudno wyjaśnić, być może ma ono swe źródło w zależności współczynnika szybkości \vy-

• chwytu pozytonów na dyslokacji takim jak na Rys.53a. Potwierdzałby to następny pomiar
1 na takim stopie ale już z pewną ilością B (500ppm), który to powoduje, że mamy w sieci

obecny jest tylko jeden typ dyslokacji. W takim przypadku spada wartość TI = 126 ± 'Sps i
nieznacznie uległ zmianie też i charakter zależności parametru S w funkcji temperatury [1-19]
choć nadal mamy spadek z obniżeniem się temperatury. Zatem istotnie zmiana parametru
S tym razem jest związana ze zmianą współczynnika szybkości wychwytu z temperaturą bo
temperatura jest tym razem zbyt niska by następowały zmiany np. koncentracji dyslokacji.

Tylko dla nielicznych przypadków udało się określić współczynnik szybkości wychwytu
pozytonów na dyslokacjach. Przedstawmy wyniki zaczerpnięte z pracy. [150], które pokazują
jak można uporać się z tym problemem. W pracy tej przedmiotem badań były pomi-
ary parametru S na walcowanym o dużej czystości (99.99%) i zwierający pewną ilość
domieszek (0.16%) Ni. Dobrze zrekrystalizowane w temperaturze 900°C przez 48 godzin
próbki poddano walcowaniu kolejno redukując ich grubość. Po pomiarze parametru S na
tak odkształconych próbkach wygrzewano je w temperaturze 300°C przez 3 godziny by
zrekombinować powstałe wakancje i ponownie mierzono parametr S. Pomiar poszerzenia
dopplerowskiego linii anihilacyjnej przeprowadzony byl w temperaturze ciekłego azotu by
zapobiec ewentualnym zmianom w ich strukturze już w temperaturze pokojowej. Na Rys.54
przedstawiono wynik tych pomiarów dla czystego i domieszkowanego Ni. W zakresie re-
dukcji grubości do 30% w obu przypadkach obserwowano identyczne tendencje, w próbce
odkształconej parametr S jest większy niż w próbce wygrzanej w temperaturze 300°C Jest
to oczywiste walcując materiał produkujemy zarówno dyslokacje jak i defekty punktowe,
wakancje i atomy międzywęzłowe, pozytony anihilują w dyslokacjach jak i wakancjach. Po
wygrzaniu próbki i zrekombinowaniu defektów punktowych pozostają tylko dyslokacje jako
pułapki dla pozytonów. Z przedstawionych pomiarów wynika, że parametr S dla wakancji
(Sv) jest większy niż dla dyslokacji (Sj). Wzrost parametru S w funkcji redukcji grubości
w tym zakresie można dobrze opisać modelem jedno- lub dwustanowym (131). Skądinąd
wiadomo, że gęstość dyslokacji można opisać liniową funkcją kwadratu naprężenia ścinania
(np. [151]), koncentracja defektów punktowych jest proporcjonalna zaś do pracy wyko-
nanej nad materiałem podczas odkształcenia [152]. Łącząc ze sobą te dwa fakty otrzymamy
następujące wzory na współczynniki szybkości wychwytu pozytonu na dyslokacji i wakancji
ważne dla sieci RSC [150]:

V* = 103Wy^4 (204)
d{e - eo)

/ ^ A / £ ) , (205)
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Rys. 53. Temperaturowa zależność współczynnika szybkości wychwytu pozytonów obliczona
w oparciu o model potencjału optycznego dyslokacji, dla którego: V = —1.342(1 + O.Oli) dla
r < 1.6A i V = 0 dla r > 1.6A (a). Zależność parametru S w funkcji temperatury dla stopu
NijtAl-H po odpowiedniej obróbce termicznej (b) [149].
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Rys. 54. Zależność parametru S od stopnia redukcji grubości dla walcowanego Ni o czystości
99.99% (a) i 99.84 % (b). Zapełnione punkty (-•-) przedstawiają wyniki pomiarów zaraz po
walcowaniu, a puste punkty (-o-) po uprzednim wygrzaniu w temperaturze 300°C przez 3
godziny [150].

gdzie
_ (S - S;)

Kv =

£ jest stopniem deformacji zdefiniowanym w następujący sposób: e = 2/>/3 • log [do/(d — do)]
(d0 jest grubością początkowa próbki) a eo jest stalą, (/ij wyraźne jest w cni1 js). Korzystając
z tych wzorów autorzy pracy [150] wyznaczyli wartości współczynnika szybkości wychwytu
pozytonów dla wakancji i dla dyslokacji w Ni:

fiV = 2.2 • 1015[l/5] lub (2.4 • 10-a[cm3/s]),
lid = 2.9 • 1015[l/s] lub (1.2[croa/s]).

Jest zaskakującym, że oba współczynniki są tego samego rzędu co by wskazywało, że
dyslokacja nie jest taką płytką pułapką jak by wynikało to z poprzednich teoretycznych
rozważań. Zwróćmy jeszcze uwagę, że dla dużych redukcji grubości następuje charakterysty-
czne nasycenie zmierzonego parametru S, wskazujące że pozyton jest chwytany tylko w
wakancjach. Dla próbek wygrzanych z kolei mamy odmienne zachowanie, co wskazuje na
istotną rolę domieszek. W przypadku ich braku (Rys.54a) po wygrzaniu w temperaturze
300°C parametr S dla redukcji grubości ok. 70% znacznie maleje co wskazuje na to, że w
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Rys. 55. Zależność czasu życia pozytonów w dyslokacjach w funkcji wielkości ich wektora
Burgersa unormowanego do stałej sieci a dla Al, Cu i Au [157].

tej temperaturze nastąpił już proces rekrystalizacji. Dla próbki zawierającej pewne ilości
domieszek (Rys.54b) następuje charakterystyczny wzrost. Pokazuje to, że domieszki hamują
proces rekrystalizacji a jednocześnie są miejscami zarodkowania skupisk wakancji, które to
są również dobrymi pułapkami pozytonów. Jak widać istotnym elementem w zachowaniu się
wakancji ale i dyslokacji są domieszki, dokładniej problem ten omówimy poniżej. Z pomocą
tej samej procedury wyznaczono także współczynnik wychwytu pozytonów na dyslokacji w
Cu: O.Sc7n2/s [153] i w Al: 0.11 cm2/s [154].

i

Z przedstawionych danych rysuje się pewna prawidlowos'c, pozyton anihilując w dyslokac-
jach ma mniejszy czas życia pozytonów niż w wakancji ale większy niż w niezaburzonej sieci.
Podobnie jest i z parametrem S. Czy zatem jest jakaś różnica między anihilacją pozytonów
w dwu zasadniczych typach dyslokacji, krawędziowej i śrubowej? W pracy [156] przed-
stawiono wyczerpujące badania anihilacji pozytonów w czystym żelazie (99.95%) wspierane
obserwacjami za pomocą mikroskopu elektronowego i pomiarami tarcia wewnętrznego. Jest
zaskakujące, źe autorom tej pracy udało się eksperymentalnie pokazać, że czas życia pozy-
tonów w dyslokacji krawędziowej jest wyższy (I65ps) niż w dyslokacji śrubowej (142ps).
Podobna tendencja jest i w przypadku współczynnika szybkości wychwytu: dla dyslokacji
krawędziowej /tfcraw = 0.7c?n2/s, a dla śrubowej //,r = 0.51c?7i2/5. Dysponując już takimi
danymi łatwo w oparciu o model wychwytu określić gęstość dyslokacji w Fe z pomiarów
widm czasu życia pozytonów. Okazuje się, że zgodność z innymi metodami pomiarowymi
jest zadziwiająco dobra. Autorzy pracy [157] pokazali liniową zależność między czasem
życia pozytonów a wielkością wektora Burgersa dla wybranych metali Al, Cu i Au (Rys.55).
Wskazuje to, że anihilacja pozytonów może być pomocna w badaniach dyslokacji niemniej
jednak, I rzeba podkreślić, że nic jest to mocna strona tej metody pomiarowej, ale i też teoria
dyslokacji rzadko korzysta z jej pomocy. Niemniej badając materiały metodami anihilacji
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pozytonów należy zdawać sobie sprawę z możliwości oddziaływania pozytonów z dysloka-
cjami.
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5.4 Wychwyt pozytonów na granicach ziarn

Warto na chwilę zatrzymać się nad anihilacją pozytonów na granicach ziarn. Problem ziarn
w materiałach jest bardzo istotny zwłaszcza w technicznych zastosowaniach, gdyż w dużej
mierze kształtuje on ich własności wytrzymałościowe. W anihilacji pozytonów zagadnienie to
jest często pomijane pomimo, że w wielu przypadkach autorzy dokonują pomiary na mate-
riałach polikrystalicznych. Granica ziarn jest wewnętrzna powierzchnia graniczna, oddziela-
jąca dwa kryształy o takim samym składzie chejnicznym ale różniących się orientacja krysta-
lograficzna. Tyle definicja, czym jednak jest granica ziarn z mikroskopowego punktu widzenia
lo nie bardzo wiadomo. Jeśli różnica między kierunkami krystalograficznymi jest niewielka
to granica między nimi jest granica daszkowa zbudowana z naprzemian ułożonych jedno-
imiennych dyslokacji krawędziowych. Gdy jednak różnica ta jest duża to poglądy autorów
są podzielone. Jedni uważają, że granice ziarn można traktować jak rodzaj przechłodzonej
cieczy, inni przyjmują model koincydentny. W takim modelu na granicy większość atomów
jest niedopasowana do pozycji sieciowych jednego i drugiego kryształu część jednak zajmuje
pozycję węzłowa wspólna dla obu sieci, w takim przypadku mamy tzw. sieć koincydenta
między dwoma ziarnami. Stosunkowo dobrze zgadza się z eksperymentem teoria wysepek
Motta [158], według której granica ziarna składa się z wysepek dobrego dopasowania sieci
rozdzielonych obszarami, w których występuje zle dopasowanie, szerokość granicy ziarn w
tym modelu jest równa (2 ~- 3) • a (a jest stała sieci). Trzeba przy tym pamiętać, że wskutek
napięć powierzchniowych granica nie jest płaska a zwykle posiada szereg mikrowybrzuszeń
stąd zawiera ona także dyslokacje. To, że granice ziarn są w pewien sposób inne od po-
zostałych części świadczy fakt, że dyfuzja po granicach ziarn z reguły jest łatwiejsza, dyfun-
dujące od powierzchni połikrystalicznej próbki atomy najszybciej dyfundują po granicach
ziarn a później wnikają do ziarn. Energia aktywacji dyfuzji po granicach ziarn jest w przy-
bliżeniu o połowę mniejsza od energii aktywacji dyfuzji w monokrysztale.

Okazuje się, że pomiary anihiłacji pozytonów na granicach ziarn nie są łatwe. Aby za-
pewnić by podczas przypadkowej wędrówki pozyton napotkał na swej drodze granice ziarna
to średnica takiego ziarna powinna być przynajmniej porównywalna z długością drogi dyfuzji
L+ czyli ok. Ifim zgodnie z (10). Trudno jest otrzymać jednofazowy metal z tak małymi
ziarnami a przy tym by ziarna te były jednorodne z możliwie małą gęstością dyslokacji i
wakancji. Aby ominąć te trudności autorzy dwu prac [159] [160] przeprowadzili pomiary
na eutcktoidalnym stopie Zn-22 wt.% Al, w którym poprzez szybkie schłodzenie udaje się
uzyskać dwufazową mieszaninę o bardzo drobnych ziarnach (rzędu 0.3/mi). Wygrzewając
ten stop następnie w temperaturze ok. 250°C można spowodować rozrost wielkości tych
ziarn do pożądanych rozmiarów. Trzeba przyznać, że wybór tego stopu był bardzo trafny.
W widmach czasu życia obserwowano dokładnie dwie składowe: pierwsza wynosiła ok. 130 ps
podczas gdy druga 240ps, a z rozmiarem średnicy ziarna zmieniała się tylko intensywność
[160]. Na Rys.56a przedstawiono zależność średniego czasu życia od odwrotności średnicy
ziarna, z której wynika, że im większe ziarno tym średni czas życia pozytonów jest mniejszy.

124



(Q) 70

15 25
C'lprf)

35 0.6 OB 1.0 - 12
l(pm)

Rys. 56. Zależność średniego czasu życia pozytonów w stopie Zn-22 wt.% Al w funkcji
odwrotności średniego rozmiaru ziarna (a) i zależność 1/TJ wzór (207) w funkcji średniego
rozmiaru ziarna (A/ = 6 ns" 1 ) (b) [160].

Zgodnie z modelem dwustanowym druga składowa odpowiadałaby czasowi życia na granicy
ziarna. Sposób obróbki cieplnej według tych autorów wskazuje, że za ten czas życia nie sa
odpowiedzialne wakancje lub dyslokacje w ziarnach a właśnie obecność granic ziarn. Tak
duży czas życia wskazuje, że granica ziarn złożona jest raczej z wakancji a nie z dyslokacji
dla, których czas życia, byłby krótszy. W tym kontekście wyniki te potwierdzają symulacje
komputerowe wskazujące na obecność w granicach ziarn dużych skupisk wakancji o różnych
rozmiarach. Zastanawiającym jest jednak to, że pomimo, jak się wydaje skomplikowanej bu-
dowy granicy ziarna, została stwierdzona tylko jedna składowa czasu życia i to porównywalna
z czasem życia pozytonu w wakancji w Al (251 ps). Przedstawmy zaproponowany przez
autorów pracy [160] zmodyfikowany dwustanowy model wychwytu pozytonów do opisu
uzyskanych wyników. Otóż założyli oni, że granica ziarna jest trójwymiarowym złożonym de-
fektem, którego udział objętościowy jest ściśle określony (a). Wszystkie pozytony wnikające
równomiernie penetrują obszar próbki i dlatego część a pozytonów w chwili zakończenia
termalizacji jest zlokalizowana w granicy ziarna. Dla uproszczenia założono brak innych
defektów i niemożność ucieczki pozytonów z granicy (Rys.57). Przy tak sprecyzowanych
warunkach początkowych można otrzymać wyrażenie na śrecjni czas życia:

1 + Ksrg) + (rs-i a
_ _

1 "f KgT
(20G)

gTg

gdzie rg jest czasem życia pozytonów w obszarze granicy ziarna. Interesującym będzie
napisanie wzoru na czas życia swobodnego pozytonu obliczonego ze wzoru (96):

= A/ - (A/ - A ( )Q. (207)

Jeśli promień ziarna jest R a grubość granicy w to objętościowy udział granicy jest równy
o = 1 — [R/(fi + w)]3 « 3 • w/R, przy założeniu, że ziarno jest kula. Jeśli przyjmiemy,
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Rys. 57. Model wychwytu pozytonów dla trójwymiarowych defektów tu granicy ziarna, a
jest objętościowym udziałem tych defektów [160].

że udział ten jest równy udziałowi pozytonów zlokalizowanych na granicy to średni czas
życia pozytonów zgodnie z tym modelem powinien zależeć odwrotnie proporcjonalnie do
średnicy ziarna. Na Rys.56a na osi odciętych zaznaczono odwrotność średniego rozmiaru
ziarna L mierzonego metoda przecięć. Korzystając z tych rachunków autorzy pracy [160]
oszacowali, że grubość granicy ziarna zmienia się od 710 A do 70 A gdy średni promień
ziarna maleje od 2300 A do 300 A. Innym istotnym wnioskiem jest zmiana l/r'j wraz ze
wzrostem średniego rozmiaru ziarna (Rys.56b). Takie zachowanie jest charakterystyczne dla
anihilacji pozytonów w ośrodku silnie niejednorodnym [161]. Ciekawe obliczenia zachowania
się pozytonu z uwzględnieniem dyfuzji objętościowej do granicy ziarn, na której następuje
lokalizacja pozytonu jak i ucieczka z niej przedstawiono w pracy [162]. Wynika z nich, że
dla dużych ziarn w porównaniu z JD+rj średni czas życia jest liniowa funkcja L~l a dla
bardzo małych: r -> r,[l - KBTJ/(1 + K9T8)].

Niestety zebrany material, eksperymentalny nie jest bogaty a przedstawione tu wyniki
sa jedynymi obecnie dostępnymi w literaturze. Stan ten może ulec zmianie przy sze-
rszym zastosowaniu techniki powolnych pozytonów lub techniki mikroskopu pozytonowego
pozwalających bardzo selektywnie wybierać obszar, w którym zachodzi proces anihilacji
pozytonów. Na pocieszenie może warto zwrócić uwagę, że problem granic ziarn pojawia
się wtedy gdy ich rozmiar jest rzędu l/im co rzadko się spotyka. Poza tym współczynnik
szybkość wychwytu pozytonów na granicy ziarna o średnicy l/i?7i w stopie Zn-22 wt.% Al
wynosi \ia ~ 2 • lO 1 2 ^" 1 co jest o trzy rzędy wielkości mniej niż współczynnik szybkości
wychwytu pozytonów w wakancji lub dyslokacji [159].
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5.5 Aniliilacja pozytonów w stopach

Do tej pory staraliśmy się opisać zachowanie się pozytonu i jego oddziaływanie z defektami
w jednorodnych materiałach; najchętniej w czystych metalach. Co jednak się zmieni w
przypadku materiałów niejednorodnych strukturalnie, zawierających np. dwie fazy co ma
często miejsce w przypadku np. stopów metali ?. Generalnie podstawowe zasady opisu i
interpretacji wyników uzyskanych z anihilacji pozytonów pozostaną takie same, niemniej
warto popatrzeć na ich zastosowanie w odniesieniu to szerokiej przecież klasy materiałów
jakimi są metale domieszkowane lub stopy.

Na samym początku rozważmy przypadek stopu dwuskładnikowego złożonego z atomów
A i z pewnej niewielkiej ilości domieszki atomów Z?, które w sposób nieograniczony roz-
puszcza się w fazie stałej metalu A. To istotne założenie spełnione jest często w ograniczonym
zakresie składu a tylko dla stopów np.: Cu-Au, Cu-Ni, Bi-Sb w całym zakresie składów. Niech
atomy B będą rozłożone przypadkowo w węzłach sieci krystalicznej. Jest zaskakującym ale
pozyton jest w stanie wskazać nam pewne interesujące zachowania się atomów B. Otóż
podążając za energetyczna koncepcja wakancji przedstawionej w pracach [163] i [164], można
uznać, że energia tworzenia wakancji w takim stopie zależy zasadniczo od jej otoczenia, inna
będzie gdy w jej bezpośrednim sąsiedztwie będą same atomy A a inna gdy wśród nich będzie
np. jeden atom B. Oznaczmy przez n,- liczbę wakancji mającej w pierwszej sferze koordyna-
cyjnej i atomów B, gdzie 0 < i < z i z jest liczba koordynacyjna równa np. 12 dla sieci regu-
larnej ściennic centrowanej (RSC) i hexagonalnej (Hex) i 8 dla sieci regularnej przestrzenie
centrowanej (RPC). Jeśli przez TIA i " B oznaczymi liczbę atomów A i atomów domieszki B w
krysztale to liczba wszystkich węzłów w sieci będzie sumą: ns = n ł̂ +nfl + Z)*=on '- Stosując
procedurę minimalizacji potencjału termodynamicznego Gibbsa takiego stopu z wakancjami
zastosowaną już przy obliczaniu równowagowej koncentracji wakancji (167) można otrzymać
wzór na koncentracje wakancji mających w swym sąsiedztwie i atomów B [163]:

• < 2 0 8 »

gdzie CB = «B/(»/1 + " s ) , Ci = Hi - TAS? ł c, Hi jest entalpią tworzenia wakancji w
bezpośrednim sąsiedztwie i atomów B a ASf'e jest zmianącntropii oscylacyjnej. Korzystając
z teorii Einsteina ciepła właściwego.można ją zapisać jako [163]:

ASr = {z- i)kB In U4 + ikB In ^ ,

gdzie Vfits jest częstością atomów A i atomów B w sieci niezaburzonej a u'AB gdy znajdu-
ją się ojie w sąsiedztwie wakancji [y'A^ < ^A,B)- Równanie (20S) nie zawiera oczywiście
podwójnych wakancji i ich skupisk. Dla bardzo małych koncentracji eg łatwo pokazać, że
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całkowita liczba wakancji w stopie, po uwzględnieniu (20S),może być wyrażona wzorem Lom-

era:
cv = c°v 1 - zc0 + zcB exp fe^j] , (209)

gdzie tym razem GyB jest potencjałem wiązania wakancji z jednym atomem B a c°,
jest równowagowa koncentracja wakancji wyrażona wzorem (16S). Warto w tym miejscu
podać, że wzór Lomera jest prawdziwy dla takich koncentracji domieszki B by: cB <C
exp ( — FlyP/kBT), gdzie HyB jest entalpia wiązania wakancji z jednym atomem B. Nawet w
przypadkowo rozmieszczonych atomach B w węzłach sieci jest pewne prawdopodobieństwo
znalezienia skupisk atomów B chyba, że ich koncentracja jest bardzo mała. Dla przykładu
jeden procent atomów domieszki w sieci RPC spowoduje, że 7% będzie tworzyło pary. Oba
równania (20S) i (209) zakładają tylko statystyczny rozkład atomów domieszki. Wygodnie
jest wyrazić G,- przez entalpie wiązania domieszki z wakancją:

G, = (//£-TASn-G™, (210)

gdzie człon w nawiasie jest potencjałem termodynamicznym tworzenia wakancji w sieci me-
talu A a:

GviB = HviB - T&S°V?B, (211)

jest potencjałem termodynamicznym Gibbsa wiązania wakancji z i atomami B. Ponieważ
nie mamy informacji o zmianie entropii w tych wzorach zatem pomińmy je w dalszych
rozważaniach i zapiszmy następujący wzór na całkowitą koncentracje wszystkich wakancji w
stopie:

( ; ) - CBY-% exP ( 0 ) . (212)

Zauważmy, że tym razem równowagowa koncentracja wakancji jest większa niż ta, jak by
była w przypadku czystego metalu. Zapiszmy teraz jak zmieniać się będzie np. parametr S
w funkcji temperatury dla takiego dwuskładnikowego stopu:

5/ • (1 + aT) + c°v

S =
iB

1 + cv Ef=o ( * ) (1 " CBY-^B cxp ("

(213)

Zauważmy, że wzór ten zawiera dla z=S aż 27 parametrów, które to w przypadku opisa-
nia zależności parametru S od temperatury dla stopu o strukturze RPC należałoby dopa-
sować. Nie jest to może problemem dla procedur numerycznych ale dokładność uzyskanych
parametrów może być niska. Dla z = 12 liczba tych parametrów wzrasta aż do 39. Jednym
z rozwiązań jest to by planując eksperyment sporządzać stopy o malej koncentracji cB lak
by w sumie w kwadratowym nawiasie we wzorze (213) tylko dwa lub trzy człony były isto-
tne a reszta była już zaniedbywalnic mala. Inaczej, należy dopuścić by w pobliżu wakancji
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Rys. 5S. Zależnos'ć parametru S od temperatury dla czystej miedzi i miedzi domieszkowanej
indem (Cu-0.5% at.In) [165].

znalazło się tylko jeden, dwa lub trzy atomy domieszki. W ten sposób ograniczymy drasty-
cznie liczbę parametrów dopasowania i zapewnimy, że nie dojdzie do powstania skupisk lub
wydzieleń atomów domieszki czego wzór (213) nie opisuje. Taka właśnie procedurę zasto-
sowano w pracy [118] choć by jeszcze zredukować liczbę parametrów założono: /U' = ^v,s
i Sv = SVIB- Na Rys.5S przedstawiono zależność parametru S w funkcji temperatury dla
czystej miedzi i miedzi domieszkowanej In. Wyraźnie widać tu przesunięcie krzywej "S"
dla miedzi z domieszka In w stronę niższych temperatur, co wskazuje na wiązanie wakancji
z atomem domieszki lub inaczej do zmniejszenia energii tworzenia wakancji. Dopasowanie
modelu do danych doświadczalnych pozwoliło wyznaczyć entalpie wiązania wakancji w Cu
z atomem In: 0.29 ± 0.06 eV i z atomem Sb: 0.32 ± 0.06 eV. Przy pomocy podobnej pro-
cedury choć jeszcze bardziej uproszczonej autorzy pracy [165] wyznaczyli entalpie wiązania
Ge z wakancja w Cu: 0.27 ± 0.1 eV.

Inne podejs'cie do tego problemu można znaleźć w pracy [166]. Autorzy proponują by
koncentracje wszystkich wakancji (213) opisać wzorem analogicznym jak (1GS):

cv = exp
•osc '

fekt
exp -•

) efekt

kBT
(214)

gdzie {Ilvt})cjcki i e s i efektywną entalpią tworzenia wakancji w stopie wyrażoną wzorem:

i=o
(215)

Parametry o, łatwo otrzymać wykonując różniczkowanie: <9ln c\(d{\ / '/ ' ) , i są onr równe-
prawdopodobieństwu tomu, że wakancja będzie .sąsiadowała /, i atomami //: o-, — r l l / , / c v .
Zatem efektywną entalpie tworzenia wakancji w stopie można wyrazić przez
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Rys. 59. Efektywna entalpia wiązania wakancji z domieszkami Ti w sieci Fe [166].

tworzenia wakancji w czystym metalu minus entalpie wiązania wakancji z atomami domieszki
wzięte z odpowiednimi wagami. Aby jednak wyznaczyć poszczególne wartości entalpii
wiązania HyiB trzeba wykonać serie temperaturowych pomiarów dla kilku próbek stopu za-
wierających różne koncentracje atomów domieszki. Dopasowując do każdej serii {HyB)t,ekt

otrzymamy zależność tej entalpii od koncentracji atomów domieszki, a z tej z kolei zależności
możemy już w przez kolejne dopasowanie wzoru (215) do eksperymentalnej zależności,
otrzymać entalpie wiązania kolejnych .atomów B z wakancją. Taką procedurę możemy
znaleźć w pracy [166] gdzie badano oddziaływanie Ti z wakancja w żelazie. Maksy-
malna koncentracja Ti wyniosła 1.25 at.%. Na Rys.59 przedstawiono wyznaczoną zależnos'ć
(HvB)tftkt °^ koncentracji Ti, która z kolei posłużyła do wyznaczenia entalpii wiązania
kolejnych atomów Ti z wakancja. Okazało się, że entalpia wiązania wakancji wzrasta tu z
liczbą sąsiadujących atomów domieszki: HylB = 0.25 ± 0.02eV, HytB = 0.53 ± 0.12eV
1 HvsB = 0.91 ± 0.03eV [166]. Co może wskazywać, że wakancje są miejscami gdzie
rozpoczyna się proces powstawania nowych zarodków wydzieleń w tym stopie a przyczyna
leży w tym, że wakancja przyciąga w swoje sąsiedztwo atomy domieszki Ti. Trzeba pamiętać,
że współczynnik szybkość wychwytu pozytonów przez wakancje w tej procedurze opisujemy
przez pewną efektywną wartość dla wszystkich wakancji, co jest pewnym uproszczeniem.
Trudno bowiem przypuszczać aby wakancja bez sąsiada z taką samą saybkością chwytała
pozyton jak wakancja z np. dwoma domieszkami w pierwszej strefie koordynacyjnej.

Wspomniany tu problem zależności współczynnika szybkości wychwytu pozytonów od
otoczenia wakancji jest istotnym jak pokazują to pomiary w Ag domieszkowanym Sb
[167]. Autorzy tej pracy pokazali, że szybkość wychwytu pozytonów obliczona ze wzoru:
Ih.jckt • cv = /J(^I — ̂ 2) zależ}' od koncentracji domieszki Sb i wcale nie zależy od tempera-
tury. Zaproponowali oni aby tak wyznaczony współczynnik szybkości wychwytu pozytonów
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Rys. 60. Energia wiązania jednego atomu domieszki z wakancją, w Ag i Pd (a) i Cu i
Ni (b) dla kilkunastu pierwiastków (otwarte punkty odpowiadają przypadkowi wyłączenia
oddziaływania magnetycznego.) [129]

przedstawić analogicznym wzorem jak dla entalpii wiązania (216):

(216)
i = 0

to pozwoliło pokazać, że wraz ze wzrostem liczby atomów Sb sąsiadujących z wakancja
maleje współczynnik szybkos'ci wychwytu pozytonów a czas życia pozytonów ros'nie: nv =
23.1 • lO 1 3 *" 1 i rv = 193ps (to dla Ag bez domieszek), nvisb = (17.6 ± 0.5) • l O ' V 1 i
TVisb = 194 ± lps , pv7Sb = (6-8 ± 0.8) • lO1 3^-1 i TV2Sb = 200 ± 4p 5 , wisb = (2.1 ± 1.1) •
lO 1 3^- 1 i 7V.W6 = 222 ± 12P5, nv4Sb = (2.1 ± 1.6) • lO13*."1 i TV4Sb = 275 ± 60pa. Entalpia
wiązania wakancji z atomem Sb wyniosła 0.20 ± 0.02 eV. Aby uzyskać tak interesujące dane
autorzy pracy [167] uzupełnili pomiary anihilacyjne niezależnymi pomiarami koncentracji
wakancji uzyskanymi z pomiarów dylatometrycznych i rentgenograficznych. Niestety danych
eksperymentalnych na len temat współczynnika szybkos'ci wychwytu pozytonów w stopacli
ciągle jest niewiele.

Pomimo trudności eksperymentalnych i analizy danych metoda anihilacji pozytonów
pozwala określać energie oddziaływania wakancji z domieszkami. W przeciwieństwie do
innych metod jak np. metody zaburzonych korelacji kątowych ma ona znacznie mniej
wewnętrznych ograniczeń, wystarczy tylko aby obserwowany by! wychwyt pozytonów przez
wakancje. Trzeba tu podkreślić, że zebrany material eksperymentalny nic jest pokaźny.
W tym przypadku lepiej jest z obliczeniami teoretycznymi energii oddziaływania wakancji
z domieszkami, które to pozwalają już na szereg uogólnień. Podstawy teoretyczne ta-
kich obliczeń sa analogiczne do tych jakie zastosowano przy obliczeniach entalpii tworzenia
wnl«nrji a dokładniejsze ich omówienie można znaleźć w pracy [129] i [168]. Na Rys.fiOa
przedstawiono obliczona zależność energii oddziaływania wakancji w sieci Ag i IM •/.
domieszkami metali Ad (Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, IM) i 5.s/> (Cd, In, Sn, Sb). Zwróćmy
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uwagę, że autorzy pracy [129] i [168] przez dodatnie energii wiązania oznaczyli energie
odpychania a ujemne jako energie wiązania wakancji z domieszką. Z Rys.COa można od-
czytać, że dla domieszek metali 5sp energia wiązania wakancji w sieci Ag i Pd z tymi
domieszkami jest w przybliżeniu proporcjonalna do różnicy walcncyjności, co jest wynikiem
oddziaływania elektrostatycznego między domieszką a wakancją. Domieszki zaś metali Ad
odpychają wakancje a zależność energii odpychania od od liczby elektronów Ąd jna charak-
terystyczny kształt odwróconej paraboli z maksimum w środku rzędu (Rys.59). Zauważmy,
że wakancją w sieci Pd oddzialywuje słabiej z domieszkami metali Ad za to silniej wiąże
się z domieszkami metali 5sp. Wszystko to ma swoje źródło w naturze wiązań. Metale Ad
związane są szerokim wirtualnym wiązaniem, powstałym w wyniku hybrydyzacji elektronów
Ad domieszki z elektronami 5sp Ag. W wyniku czego wiązanie Ad — 5sp nie jest tak silne
jak np. wiązanie Ad — Ad w metalach przejściowych, stąd i rozpuszczalność metali Ad w sieci
Ag jest ograniczona. Niemniej wiązanie to jest i tak silniejsze niż wiązanie Ag-Ag. Stąd
wakancje ze względów energetycznych powstaną łatwiej tam gdzie do rozerwania wiązań
potrzeba mniejszej energii niż tam gdzie wymagana będzie większa energia, czyli przy roz-
erwaniu wiązania Ad — 5sp. Inaczej oznacza to, że domieszki metali Ad odpychają wakancje
w sieci Ag. Paraboliczne zachowanie się energii wiązania spowodowane jest zapełnianiem się
pasma Ad elektronami, dla malej liczby elektronów Ad zapełniają one niskie stany wiążące dla
dużej liczby elektronów zapełniają one wysokie antywiążące stany. W przypadku wakancji
w sieci Pd jej oddziaływanie z domieszkami metali Ad można wyjaśnić w podobny sposób.
Niemniej wiązanie orbitali Ad z orbitalami Ad w Pd jest silniejsze niż wiązanie Ad — bsp w
przypadku Ag, ale i wiązanie Ad — Ad w Pd jest silniejsze niż wiązanie Ag-Ag, powoduje
to, że odpychanie domieszki metalu Ad z wakancją w Pd jest słabsze niż w Ag. Podobną
tendencje można oczekiwać i dla oddziaływania domieszek Ad z wakancjami w sieci Rh, dla
których analogiczna zależność będzie poniżej zależności dla Pd.

Podobne zależności występują i dla Cu i Ni choć tu pojawiają się i oddziaływania ma-
gnetyczne (Rys.GOb). Obecność momentu magnetycznego domieszek metali 3d: V, Cr, Mn,
Fe i Cr powoduje odchylenie od parabolicznego kształtu energii wiązania. Dla przykładu
Mn jako domieszka prawic wcale nie oddzialywuje z wakancją w sieci Cu i Ni a bierze się to
stąd, że brak atomu w pozycji wakancji powoduje zredukowanie hybrydyzacji orbitalu 3d a
w konsekwencji wzmocnienia lokalnie momentu magnetycznego i wzrostu energii wymiany.

Ważnym wnioskiem tych obliczeń jest i to, że główny wkład do energii wiązania wakancji
z domieszką pochodzi od wiązania wakancja-atom domieszki w pierwszej sferze koordyna-
cyjnej. Wiązanie atomu domieszki znajdującego się w następnych sferach koordynacyjnych
wokół wakancji jest już bardzo słabe [168]. Podkreślamy to, ąby wskazać słuszność wzorów
(20S) i (212), gdzie to założenie było uwzględniane.

Podkreślmy to jeszcze raz, że przedstawione tu uogólnienia były wynikiem zebrania,
wielu obliczeń teoretycznych choć trzeba dodać, że zasadniczo sa one zgodne z obserwacja-
mi eksperymentalnymi. W Tabeli 8 przedstawiono wyniki obliczeń teoretycznych energii
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Tabela 8. Teoretycznie obliczone i eksperymentalnie wyznaczone wartości energii wiązania
atomu domieszki z wakancją w sieci Cu wyrażone w cV. Wartości zaznaczone przez (*)
zmierzone zostały przy pomocy anihilacji pozytonów, pozostałe uzyskano z pomiarów energii
aktywacji samodyfuzji. Wszystkie wartości zostały zaczerpnięte z pracy [168], gdzie można,
znaleźć odnośniki literaturowe.

atom

ŁVBteor

^VBektp

Sc

-.22
-1.3*

Ti

-.01
-.11

V

-.08
-.09

Cr

.03

Mn

.03
-.02

Fe

.OS

.09

Co

.13

.11

Ni

.10

.19

Cu

0
0

Zn

-.10
-.07*
-.05*

Ga

-.18
-.10

Gc

-.28
-.23*
-.27'
-.18*

As

-.37
-.31

Sc

-.48
-.27

wiązania wakancja w sieci Cu z różnymi domieszkami z pomiarami tej wielkos'ci przeprowa-
dzonymi głównie przez pomiar energii aktywacji samodyfuzji [169]. Różnica między energia
aktywacji samodyfuzji w czystej sieci Cu a energia aktywacji samodyfuzji przy obecności
domieszek wskazuje na energię wiązania wakancji i domieszki. Warto zwrócić uwagę na
niewielkie energie wiązania dla V, Mn i Fe co wskazywały obliczenia teoretyczne.

W pracy [168] przedstawiono także wyniki obliczeń energii wiązania pary wakancja-
wakancja. Gdyby oszacować tę energię posługując się prostym modelem to energia ta
powinna być równa ok. EyV = lEyjz bo w kompleksie pary wakancji tylko dwa wiązania
mniej są rozerwane niż w przypadku dwu osobnych wakancji. Niestety obliczenie wykonane
dla Cu, Ni i Ag pokazują, że wynosi ona ok. 0.07 eV a dla Pd 0.11 eV i jest ok. 2-3 razy
mniejsza niż to co daje ten prosty model. Wskazuje to na istotną rolę efektów wielu ciał w
wiązaniu ze sobą dwu wakancji. Co prawda w tych rachunkach autorzy pominęli efekt re-
laksacji sieci wokół takiej pary ale jak wskazują obliczenia jego wpływ na energie tworzenia
pojedynczych wakancji jest niewielki i wynosi ok. 0.05 cV [170]. Stąd generalnie wpływ
relaksacji na energię oddziaływania wakancja-dornieszka i wakaucja-wakancji będzie rzędu
meV i można go pominąć.

Przedstawiony tu przypadek stopu z nieograniczoną rozpuszczalnością nie wyczer-
puje zagadnienia wykorzystania anihilacji pozytonów w badaniach lej klasy materiałów.
Rozważmy teraz inny, często spotykany przypadek a mianowicie przypadek z ograniczoną
rozpuszczalność składników stopu. W rezultacie na diagramach fazowych pojawiaj;} .sic; ob-
szary mieszaniny faz. Każda faza ma inne własności fizyczne i oddzielona jest od pozostałych
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Rys. 61. Poziomy energetyczne i potencjały dla elektronów (a) i dla pozytonów (b) w pobliżu
powierzchni metalu. Skala pozioma odpowiada Al. (StrzaJki w górę odpowiadają dodatnim
a w dól ujemnym wartościom) [172].

granicą fazową stąd naturalnie powstaje pytanie czy stermalizowany pozyton w swojej
wędrówce przypadkowej jakoś nie będzie unikał jednej fazy z korzyścią dla drugiej. Inaczej
mówiąc chodzi o tzw. powinowactwo pozytonu do różnych materiałów lub faz, pod którym
to rozumiemy względne położenia poziomów energii zdelokalizowanego pozytonu między
różnymi materiałami lub fazami będącymi w bezpośrednim kontakcie. O ile łatwo postawić
tak ogólne pytanie o tyle sformułowanie równie ogólnej odpowiedzi jest bardzo trudne, aby
jednak udzielić choć cząstkowej odpowiedzi ograniczmy się znowu do przypadku metali i
zapytajmy o to czy z dwu metali będących w bezpośrednim kontakcie stermalizowany pozy-
ton będzie preferował jeden z nich. Aby rozwiązać ten problem, wymagana jest znajomość
zarówno struktury pasmowej elektronów jak i położenie poziomu energetycznego pozytonu w
pobliżu powierzchni metalu. Zagadnienie to jest istotne zwłaszcza przy badaniu materiałów
z wykorzystaniem wiązek pozytonowych. Odnieśmy poziomy energetyczne do tzw. zerowego
poziomu zdefiniowanego jako zero potencjału kulombowskiego pochodzącego z oddziaływania
elektrostatycznego z jądrami atomowymi, i elektronami w nieskończonym krysztale. Taki
zerowy potencja! pojawia się całkiem naturalnie w obliczeniach struktury pasmowej prowa-
dzonych przy pomocy metod komórkowych (np. z potencjałem miseczkowym) na granicy
sfery Wignera-Seitza. Na potencjał oddziaływania elektronów jak i pozytonów składają się
(akże i potencjał wymiany w pierwszym przypadku i potencjał korelacyjny w drugim co
było już dyskutowane przy okazji równań (56) i (57). Na Rys.61 przedstawiono rozkład po-
tencjałów i poziomów energetycznych elektronów i pozytonu w pobliżu powierzchni dla Al
[172]. Dla elektronów maksimum potencjału znajduje się w pozycjach międzywęzłowych na
granicach sfery Wigenra-Seitza, znika tam kulombowska część potencjału a pozostaje tylko
człon wymiany stąd maksimum to jest ujemne. Pasmo walencyjne o szerokości 12eV i poziom
Fcrmiego znajdują się poniżej zera. Potencjał chemiczny elektronów //_ jest więc ujemny.
Tak wygląda sytuacja we wnętrzu metalu, na powierzchni zaś pojawia się różnica potencjału
A spowodowana pojawieniem się ładunków dipolowych relaksujących ładunek na zewnątrz
metalu. Odległość na skali energii od poziomu Fermiegood poziomu potencjału próżni określa
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nam pracę wyjścia elektronu <p-. W przypadku pozytonu minimum całkowitego potencjału
znajduje się w pozycjach międzywęzłowych, minimum to znajduje się także poniżej zera z
powodu potencjału korelacyjnego. Potencjał chemiczny pozytonu / ł + liczony jest od poziomu
zero do dna pasma pozytonowego i dla Al jest ok. —3 tV. Poza metalem całkowity potencjał
oddziaływania pozytonu ma szerokie minimum spowodowane efektami korelacyjnymi, które
wystarczająco daleko od powierzchni zmierzają do poziomu energetycznego próżni, który tym
razem jest poniżej zera z powodu ujemnego potencjału dipolowego —A. Potencjał ten ma
trochę większa bezwzględna wartość od bezwzględnej wartości potencjału chemicznego /*+ i
dlatego poziom energii pozytonu jest wyżej niż poziom próżni co z.kolei daje ujemną pracę
wyjścia pozytonu <p+. Jeśli złączymy ze sobą dwa różne metale to ich poziomy Fermiego
ustawią się dokładnie naprzeciw siebie a na powierzchni styku pojawi się próg potencjału
dla elektronów o wysokości: 8A<B = pt — /z?, który odpowiada różnicy poziomów zera dla
obu metali. Dna pasma pozytonowego obu metali z konieczności też nie będą na jednym
poziomie, różnica poziomów będzie równa różnicy potencjałów chemicznych pozytonów plus
różnica poziomów zera: AE+'B = /*+ — /*f + 6A>B = (f*+ + fit) — (/'+ + /^?)- Sumę po-
tencjałów chemicznych elektronów i pozytonów w nawiasie określimy mianem powinowactwa
pozytonów dla metalu A lub D:

A+=fi.+fi+. . (217)

Zatem różnica najniższych poziomów energii dla pozytonów dla dwu metali w tym konta-
kcie jest określona przez różnicę powinowactwa pozytonów dla tych metali. Powinowactwo
A+ jest ujemne, widać jednak z tego, że pozyton będzie wybierał taki metal, w którym
bezwzględna wartość powinowactwa jest większa co pokazuje tylko tyle, że pozyton wybiera
taki metal, w którym dno jego pasma jest niżej położone. Jest istotnym, że aby określić
powinowactwo pozytonów do danego metalu niezbędna jest znajomość obu potencjałów
chemicznych zarówno dla pozytonów jak i elektronów.

Powinowactwo pozytonów jest ważną wielkością, która jest związana z innymi
wielkościami fizycznymi mierzonymi bezpośrednio w eksperymentach z wiązkami powolnych
pozytonów. I lak, praca wyjścia pozytonu ip+ jest równa różnicy potencjału dipolowego A i
potencjału chemicznego pozytonu /i_ ze znakiem ujemnym:

<p+ = -/i+ - A = -/*+ -/<- -¥>- = - / 1 + - v _ . (21S)

Stan związany cleklron-pozyton Pozyt ze względów energetycznych nic powstaje; w melaUuli
i półprzewodnikach, ale może powstać na powierzchni w momencie gdy pozyton opuszcza
metal lub półprzewodnik. Na pracę wyjścia Pozy tu składać się będzie praca wyjścia pozytonu
i elektronu, plus energia, wiązania elektronu i pozytonu w stan związany (-6.8 eV):

<pr. = y>++*>--6.8eV = ( - / < + - A ) + (-/<_ + A ) - 6 . 8 eV = - / i + - 6 . 8 c K (219)

Pochodna powinowactwa pozytonu względem objętości kryształu pozwala obliczyć tzw.
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Rys. 62. Obliczone powinowactwo pozytonów A+ w [cV] dla metali i wybranych
półprzewodników [172].

potencjał deformacyjny Ed niezbędny przy obliczeniach współczynnika dyfuzji pozytonu (9):

DV '
(220)

Autorzy pracy [172] zadali sobie trud i przy pomocy najnowocześniejszych samouz-
godnionych metod obliczania struktury pasmowej (metoda LMTO-ASA i LDA )
policzyli potencjały chemiczne pozytonu i elektronu dla wszystkich metali i wybranych
półprzewodników. Na Rys.62 przedstawiono zaś wyniki powinowactwa pozytonu A+
zaczerpnięte z tej pracy. Generalnie dla wszystkich przedstawionych tu pierwiastków
powinowactwo pozytonów jest zawsze ujemne a jego bezwzględna wartość wzrasta od środka
metali przejściowych w stronę lewa i prawa. Z obliczeń wynika, że największe powinowactwo
pozytonów ma ct-Sn, a najmniejsze Os, stad z a-Sn pozytony powinny być mocniej związane
niż z osmem, który to powinien być dobrym moderatorem dla uzyskania powolnych pozy-
tonów. Jest interesującym, że podobnie jak czasy życia pozytonów tak i ich potencjały
chemiczne są czule na objętości międzyatomowe, im są one większe tym i bardziej ujemne
jest powinowactwo. To właśnie wyjaśnia zachowanie się powinowactwa na Rys.C2. Aby
zobaczyć to inaczej, na Rys.63 przedstawiono zależność powinowactwa A+ z Rys. 61 od
czasu życia pozytonów TJ z Rys.21. Obie wielkości są ze sobą skorelowane choć nie jest to
liniowa korelacja, niemniej można ją opisać w przybliżeniu wzorem:

A+ = (-1.18 ± 0.04) • In [77 - (S4 ± 1.1)], (221)

gdzie Tf jest w ps a A+ w eV. Wynika z niego, jakby naturalna skłonność pozytonu
do wybierania takich obszarów lub faz w których jego czas""życia jest najdłuższy, bo im
bardziej ujemne powinowactwo tym dłuższy jest czas życia.' Z zależności tej wynika i to,
że najkrótszy możliwy czas życia pozytonu wynosi S4 ± l.lps w obszarze do którego pozy-
ton będzie miał nieskończone powinowactwo. Warto jeszcze dodać, że przedstawione tu
obliczenia powinowactwa pozytonów stosunkowo dobrze zgadają się ze spektroskopowymi
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Rys. 63. Zależność między powinowactwem a czasem życia pozytonów. Obie wartości
zostały wzięte z Rys.21 i Rys.62.

pomiarami emitowanych z powierzchni metalu pozytonów [173]. Różnice między obliczoną
i eksperymentalną wartością powinowactw mieszczą się w granicy leV co jest wynikiem
bardzo dobrym, trzeba bowiem mieć na uwadze, że zarówno wykonanie samych obliczeń jak
i pomiarów należy do bardzo trudnych zadań.

Przedstawmy dwa przykłady wykorzystania znajomości powinowactwa pozytonów dla
różnych metali. Jeśli np. kryształ Ag pokryjemy cienką warstwę Cu to emisja pozytonów
z powierzchni dla takiego układu będzie mocno zredukowana w porównaniu z w układem
kryształ Cu z warstwą Ag na powierzchni. Spowodowane jest to tym, że powinowactwo
pozytonów do Ag ma bezwzględną wartość mniejszą o 0.55 eV (Rys.62) w stosunku do Cu,
stąd warstwa Cu na powierzchni Ag będzie tworzyć rodzaj bariery dla stermalizowanych
pozytonów dyfundujących do powierzchni. Bariery takiej nie będzie gdy warstwa Ag będzie
pokrywać Cu. Jest to rodzaj "efektu diodowego" polegającego na tym, że strumień ster-
malizowanych pozytonów przez powierzchnie kontaktu dwu metali nic jest taki sam w obu
kierunkach a zawsze jest większy w kierunku metalu o większym w bezwzględnej wartości
powinowactwie pozytonu. Efekt ten jak sugerują autorzy pracy [174] można by wyko-
rzystać do poprawienie wydajności moderatorów pozytonów, konstruując je w postaci układu
metal-warstwa metalu o mniejszym w bezwzględnej wartości powinowactwie. Innym wyko-
rzystaniem tych obliczeń, które sugerują autorzy pracy [172] jest zastosowanie do stopów
z ograniczoną lub brakiem rozpuszczalności. W stopach takich w odpowiednim zakresie
składów i temperatur występuje wydzielenie jednej fazy lub mieszanina faz. Jeśli jest lo
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np. stop Al-Si to z grubsza można powiedzieć, że pozyton będzie preferował fazę Si a nie
Al. Stop ten jest stopem o ograniczonej rozpuszczalności Si w Al, dla małych koncentracji
Si schładzając ten stop wolno z wysokich temperatur w pewnej temperaturze zaobserwu-
jemy dyspersyjne wydzielanie się fazy Si. Pojawia się tu pytanie o krytyczny rozmiar takich
cząstek, które to będą już w stanic zlokalizować pozyton. Dla sferycznych cząstek można go
obliczyć ze wzoru (SI) [172J:

" E (222)

gdzie rc wyrażone jest w A a A+ w eV. Zauważmy, że dla stopu Al-Si taki krytyczny
rozmiar wynosi tylko 2 A,, a więc wydzielenie już jednej komórki elementarnej Si jest w
stanie schwytać pozyton. Wskazywałoby to na możliwość rejestrowania przez pozytonu
bardzo elementarnych zjawisk wydzielenia w stopach, niestety rzeczywiste zachowanie się
stopów jest bardziej złożone.

Generalnie proces wydzielenia z przesyconych roztworów stałych występuje we wszystkich
stopach, w których zachodzą odpowiednie zmiany rozpuszczalności i ma on duże znaczenie
w kształtowaniu twardości i własności wytrzymałościowych takich stopów. Ogólnie biorąc
stop o pewnym składzie wytrzymuje się w temperaturze bliskiej temperaturze solidusa, by
następnie gwałtownie go schłodzić do niskiej temperatury, w której współistnieją już dwie
fazy. Tak schłodzony stop pozostaje dalej roztworem stałym ale przesyconym a reakcja
wydzielenia zachodzi albo po podniesieniu temperatury albo z upływem czasu w tempe-
raturze otoczenia. Mechanizmem napędowym jak zawsze jest obniżenie potencjału termo-
dynamicznego stopu. W wyniku reakcji wydzielania z przesyconego roztworu prawie za-
wsze powstają homogeniczne zarodki, które następnie powiększają swoją objętość. Nowa
faza oddzielona jest powierzchnią graniczną, która tworzy się szczególnie łatwo wzdłuż tej
płaszczyzny osnowy, w której może istnieć dopasowanie "atomu do atomu" obydwu sieci
krystalicznych. Jeśli zgodność stałych sieci jest mniejsza niż 10% to powierzchnia graniczna
może być koherentna, tzn. zachowane są kierunki krystalograficzne wydzielenia i osnowy,
a energia naprężenia towarzysząca powstaniu wydzieleń zostaje zmagazynowana w sieci os-
nowy. Napięcie powierzchni granicznej dla takiej granicy koherentnej jest rzędu 100 erg/cm2

co sprzyja tworzeniu się zarodków w postaci płytek. Jeśli niezgodność stałych sieci jest
większa od 10%, energia całkowita powierzchni rozdziału zmniejszy się, gdy na granicy pow-
stanie regularny układ dyslokacji. Tego typu częściowo koherentna granica ma napięcie
powierzchniowe o wartości od 200 do bOOcrg/an2, zależnie od gęstości dyslokacji. Dla
znacznie większych niezgodności sieci granica jest niekoherentna i w takim przypadku brak
jest jakiejkolwiek zgodności płaszczyzn i kierunków krystalograficznych wydzielenia i osnowy.
Oczywiście podczas zarodkowania a później rozrostu wydzieleń zachodzi szereg etapów, z
reguły do wydzielenia koherentnego do niekoherentnego. Zwróćmy jednak uwagę na takie
miejsca gdzie pozyton może ulec lokalizacji by następnie w charakterystykach anihilacyjnych
moglibyśmy je zidentyfikować. W przypadku wydzielenia koherentnego, pozyton może ulec
lokalizacji w samym wydzieleniu jeśli tylko jego powinowactwo jest wystarczające. W takim
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przypadku pozyton będzie anihilowal ze stanu swobodnego ale we wnętrzu wydzielenia jak i
ze stanu swobodnego w osnowie. Jeśli przez FfyB oznaczymy któąś z charakterystyk anihi-
lacji pozytonów w składniku A lub B to dla stopu z pewnym przybliżeniem możemy napisać
[176]:

F}U'P = {l-cD)F*+cBFf, (223)
gdzie Cfl jest koncentracją składnika B. Wzór ten jest pewnym przybliżeniem, dlatego że w
przypadku roztworów stałych w miejscu wydzielenia koncentracja składników zmienia się, co
z kolei wpływa na zachowanie się charakterystyk Ff'B. Zwróciliśmy uwagę na towarzyszące
wydzieleniu naprężenia, które to mogą prowadzić do powstania wakancji zarówno w samym
wydzieleniu jak i w osnowie wokół wydzielenia. W takim przypadku pozyton będzie lokali-
zował się w wakancjach towarzyszący cli procesowi wydzielenia a we wzorze (223) będziemy
musieli zastąpić Ff'B na Fy'B. W częściowo koherentnym wydzieleniu miejscami lokalizacji
pozytonów mogą być dyslokacje na granicy rozdziału faz. Dla niekoherentnego wydzielenia
miejscem takim może być sama granica rozdziału faz. Pokazuje to, że przypadku stopu
nawet tak prosta reakcja jak wydzielanie obcej fazy z osnowy tworzy cały szereg pulapek
dla pozytonów, które w ostateczności niejednokrotnie prowadzą do interesujących zależności
charakterystyk anihilacji pozytonów w funkcji temperatury lub czasu.

Prześledźmy to na przykładzie stopu Al-5.9 at.% Ag i Al-2% at. Cu [176]. Osnowa alu-
minium rozpuszcza kilka procent dodatku stopowego Ag i tworzy roztwór stały po nagrzaniu
do odpowiednio wysokiej temperatury. Następnie ten roztwór stały jest szybko schładzany do
temperatury pokojowej, aby zapobiec powstaniu równowagowych wydzieleń podczas powol-
nego chłodzenia. Trzeba pamiętać, że w takim procesie występuje duży stopień przesycenia
wakancjami, które to przy szybkim schłodzeniu wydzielają się, tworząc pętle dyslokacyjne
oraz gromadzą się w dyslokacjach i innych defektach struktury. Pierwsze stadium wydzielania
może zachodzić już podczas schładzania, kiedy w sieci osnowy postają obszary zawierające
zgrupowane atomy pierwiastka rozpuszczonego. Powstają tzw. strefy GP (Guinier-Preston)
mogące mieć, zależnie od stosunku wymiarów atomów osnowy i pierwiastka rozpuszczonego,
różne kształty. W stopie Al-5.9 at.% Ag wielkości obu rodzajów atomów są prawie jednakowe
i stąd mogą tworzyć się strefy o kulistym kształcie, nie powodując dużych odkształceń w
osnowie. Np: w stopie Al- 2% Cu różnica wymiarów atomów wynosi 13% i strefy GP
powstają w płaszczyznach {100} sieci osnowy w kształcie cienkich płytek o grubości ok. 2
atomów. Zazwyczaj strefy GP równomiernie rozłożone w osnowie przy wzroście temperatury
podlegają dalszym przemianom w fazy: przejściowe 7 i równowagowe 7 dla stopu Al-5.9
at.% Ag lub 0" , 0 ' i 0 dla stopu Al-2% Cu. Wydzieleniu stref GP jak fa.z przejściowych
towarzyszy wzrost twardości i wytrzymałości stopu. Na Rys.64a przedstawiono wyniki po-
miarów parametru S w funkcji temperatury dla stopu Al-5.9 at.% Ag i porównano go z po-
miarami dla czystego Al i Ag [176]. Stop ten przesycono w temperaturze 550°C i schłodzono
w wodzie do temperatury pokojowej a następnie z szybkością 0.15 I\fmin podgrzewano go
mierząc jednocześnie parametr S. Obserwowane zmiany (Rys.64a) spowodowane są głównie
zmianą zawartości Ag w strefach GP. Początkowo dla niskich temperatur zawartości ta jest
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duża i zgodnie z wzorem (223) można ją oszacować na ok. 70 ± bal.% Ag, powyżej tem-
peratury lSO^C zawartość Ag w strefach GP systematycznie maleje a parametr S zbliża
się do wartos'ci otrzymanych dla czystego Al. Inaczej wygląda wynik izotcrmalnych po-
miarów Rys.64b, gdzie próbkę wygrzewano w kolejnych temperaturach przez pewien od-
cinek czasu a następnie schładzano do temperatury pokojowej o mierzono parametr S i
średni czas życia pozytonów. Charakterystyczny jest tu wzrost zarówno parametru S jak
i T powyżej 220°C a spowodowany jest lokalizacją pozytonów na dyslokacjach powstałych
przy wydzieleniu częściowo koherentnych cząstek 7', których wzrost rozpoczyna się właśnie
w tej temperaturze. Dalsze podnoszenie temperatury powoduje wzrost rozpuszczalności Ag
w Al i stopniowy zanik tych wydzieleń by w temperaturze powyżej 450°C przestały już one
istnieć. Zwróćmy tu uwagę, że w przypadku tego stopu obecność stref GP nie manifestuje
się wyraźnym wzrostem liczby wakancji, dopiero dla fazy przejściowej 7' pojawiają się nowe
pułapki dla pozytonów. Inaczej jest ze stopem Al-2% Cu gdzie wakancje towarzyszą strefom
GP już od początku a przy pojawianiu się faz przejściowych O' obserwuje się także lokalizacje
pozytonów na dyslokacjach [177]. Zatem charakterystycznym elementem detekcji wydzieleń
przez pozytony jest pojawienie się nowych pułapek powstałych przy ich zarodkowaniu i ich
wzroście. Przy czym pojawienie się takich pułapek może mieć miejsce nawet w przypadku
wydzieleń koherentnych o niewielkich rozmiarach i małym udziale objętościowym. Taką
sytuację stwierdzono w przypadku stopu Al-0.36 at. %Sc gdzie wyraźny wzrost parametru
S i średniego czasu życia pozytonu obserwowano dla temperatury 300°C [178]. Obserwacje
mikroskopowe pokazały obecność w tej temperaturze sferycznych koherentnych wydzieleń
fazy AI3SC o średnim rozmiarze ok. 50 A i udziale objętościowym mniejszym niż 0.5%
[179]. Pułapkami dla pozytonów w tym przypadku mogłyby by być wakancje we wnętrzu
wydzieleń lub dyslokacje w osnowie a świadczy o tym stosunkowo duży czas życia pozytonów
r2 = 220ps. Skoro pozyton obecny jest przy zarodkowaniu wydzieleń to z charakterystyk
anihilacjr pozytonu można by próbować określać parametry termodynamiczne tego procesu.
W pracy [180] można znaleźć interesujący przykład oszacowania energii aktywacji procesu
wydzielania cząstek 7-Fe w Cu na podstawie pomiarów wysokości piku przy izotermicznym
wygrzewaniu. Z reguły energia ta jest energią aktywacji dyfuzji, gdyż właśnie proces dyfuzji

.gra podstawową rolę w procesach wydzieleń.

Innym istotnym zagadnieniem są przemiany fazowe i ich wpływ na charakterystyki ani-
hilacji pozytonów. W sposób najbardziej ogólny możemy je podzielić na przemiany fa-
zowe związane ze zmianami struktury elektronowej np. przemiany magnetyczne, przejście
w stan nadprzewodnictwa i takie, którym towarzyszy przegrupowanie atomów a więc
przejście porządek-nieporządek, przemiany polimorficzne i martenzytyczne. Pierwszemu
typowi przemian fazowych z reguły nie towarzyszą zmiany parametrów anihilacyjnych. I
tak np. przy przejściu w stan nadprzewodzący nadprzewodników niskotemperaturowych
(np. Pb lub stopów Nb [1S1], [1S2]) nie towarzyszą zmiany w parametrze S jak i czasów
życia pozytonów. Odmiennie jest w przypadku nadprzewodników wysokotemperaturowych
[183]. Dla YBa2Cu3O7_a: w temperaturze krytycznej parametr S maleje o kilka procent,
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Rys. 64. Zależność parametru S (unormowanego do wartości parametru S w czystym Al)
od temperatury dla stopu Al-5.9% at. Ag przy podgrzewaniu ze stała szybkością (a) oraz
zależność parametru S i średniego czasu życia (mierzonego w temperaturze pokojowej) dla
izochronicznego wygrzewania (b) [176].

podobnie druga składowa czasu życia r2 maleje od 220 ps w temperaturze powyżej T c do
210ps poniżej ( n = 139ps i r 3 = 2.5ns nie zmienia się) [184] i zmiana ta jest obecna tylko
dla fazy nadprzewodzącej. Trzeba jednak podkreślić, że efekt ten nie ma jednoznacznego
wyjaśnienia i wydaje się, że ma bezpośredni związek z zmianami w strukturze krystalicznej
lub elektronowej wokół wakancji tlenowych 0(1) [185]. Drugi typ przemian jest bardziej
widoczny w charakterystykach anihilacyjnych. Przejściu porzadek-nieporzadek towarzyszy
zmiana topologii powierzchni Fermiego stad badania dwuwymiarowych korelacji kątowych
anihilacyjnych kwantów są. tu najbardziej odpowiednie. Niemniej interesujące wyniki dają i
pomiary temperaturowe. Zmiany uporządkowania atomów w stopach zachodzą przez proces
zarodkowania i wzrostu domen o prawie doskonałym uporządkowaniu oraz koalescencja ist-
niejących domen, powodująca wzrost ich wymiarów, (np. w stopie Cu3Au, Mg3Cd). Jeśli w
wyniku tych procesów pojawiają się wakancje to w charakterystykach anihilacji pozytonów
jesteśmy w stanie takie przejście zaobserwować jak np. w przypadku Cu3Au [186] lub Cu-Zn
[187]. Choć możliwymi pułapkami dla pozytonów mogą być i granice domen jak i granice
antyfazowc. Niemniej jednak obserwowane Lu zmiany sa niewielkie. Znacznie lepiej jesl w
przypadku przemian polimorficznych gdzie dochodzi do wyraźnych zmian struktury krysta-
licznej i objętości atomowej. Dobrym przykładem jest tu przypadek przemiany w 0 -> o w
Sn, gdzie w temperaturze przejścia obserwuje się zmianę średniego czasu życia o ok. 90p.s
(średni czas życia dla /?-Sn w temperaturze pokojowej wynosi ok. 200ps a dla o-Sn ok.
290ps) [18S]. Podobne nieciaglc zmiany obserwuje się w przemianach polimorficznych dla
Fe, U, Zr. W pewnych przypadkach przemianie polimorficznej towarzyszy generacja wakancji
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(np. Co) co zdecydowanie ułatwia obserwacje takiej przemiany przy pomocy metod anihilacji
pozytonów. Lepsze warunki dla powstania defektów występują w przemianach martenzyty-
cznych, a specjalnie dla tych, które zachodzą w niskich temperaturach i towarzysza im duże
zmiany objętościowe. Aby efekt ten jeszcze bardziej wzmocnić przez temperaturę przejścia
(Ms) przechodzi się wielokrotnie akumulują w ten sposób powstałe defekty. Obserwuje się
w len sposób charakterystyczne nasycanie średniego czasu życia lub parametru S (up. stop
Cu-Zn-Al [189].

0 ile badania stopów przy pomocy metod anihilacji pozytonów niosą \v sobie potencjalnie
duże możliwości poznania mechanizmów reakcji w fazie stałej to jednak trzeba pamiętać, że
każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie, gdyż brak tu ogólnych rcgul. Badania te
należy uzupełniać wynikami uzyskanymi przy pomocy innych metod pomiarowych. Istotnym
jest by badania stopu zawsze poprzedzić analizą diagramu fazowego, która to wskaże na
procesy w skali makroslruktury co z kolei może być ważne przy interpretacji wyników.
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5.6 Anihilacja pozytonów w półprzewodnikach

Dotychczasowe rozważania jednoznacznie wskazywały, że miejscem lokalizacji pozytonów w
strukturze kryształu są defekty takie jak wakancje i ich skupiska, dyslokacje lub mikropustki.
Jeśli zaś chodzi o domieszki lub atomy międzywęzłowe to dla pozytonów sa one niezauważalne
o ile nie oddziaływują z wakancjami lub dyslokacjami. Jest to prawdą, choć nie do końca.
Zastosowanie nowych technik pomiarowych pozwoliło zidentyfikować pulapkowanie pozytonu
na obdarzonych ujemnym ładunkiem domieszkach w półprzewodniku GaAs.

Jest znanym z fizyki półprzewodników zjawisko tworzenia przez nośniki ładunku rydber-
gowskich, wodoropodobnych stanów wokół naładowanych jonów domieszki. Inaczej mówiąc,
elektron lub dodatnia dziura zostają zlokalizowane przez dodatni lub ujemny jon domieszki
w rodzaj "atomu wodoru". Pozyton w strukturze półprzewodnika jest także nośnikiem
ładunku dlaczego by nie mógł być schwytanym przez ujemny jon domieszki? Rozmiary
takiego "atomu wodoru" z pozytonem na orbicie sa stosunkowo duże, a energie wiązania
male bo stalą dielektryczna (e) w półprzewodnikach jest duża np. e = 12.9 w GaAs. Odpo-
wiednie wzory na promień 3 energie wiązania są następujące:

R = ea0 (^) ?- w 10...100A, (224)

1̂ 6 /mA ą ^ 1 0 i J O O m c V ( 2 2 5 )
e2 \m,J n2

gdzie Z jest ładunkiem jonu domieszki w sieci krystalicznej a n = 1,2... . Istotnie, or-
bity takiego atomu wodoropodobnego są duże a energie wiązania stosunkowo małe, stąd
należy oczekiwać, że jako pułapki dla pozytonów będą one aktywne w niskich temperatu-
rach, poza tym będzie tu możliwe zjawisko ucieczki do stanu swobodnego. Ważnym jest i
to, że zlokalizowany na orbicie wokół ujemnego ładunku pozyton nic przebywa w pustych
objętościach. Jest on całkiem daleko od centrum przyciągającego i ciągle penetruje obszar
sieci krystalograficznej, w którym normalnie przebywa będąc w stanie zdelokalizowanym. Ma
to istotne znaczenie dlatego, że pozyton anihilując ze stanu rydbergowskiego daje nam takie
same wartości charakterystyk anihilacyjnych jak pozyton anihilując ze stanu swobodnego.
Czyżby więc detekcja anihilacji pozytonu ze stanów rydbergowskich mierząc czasy życia lub
poszerzenie dopplcrowskie była niemożliwa? Odpowiedź na to pytanie w zasadzie jest pozy-
tywna ale nie do końca. Na uwagę zasługuje tu praca [190], gdzie przedstawiono pierwsze
wj'niki pomiarów anihilacji pozytonów, które pozwoliły zidentyfikować taki rodzaj pułapki.
Próbką był tu kryształ GaAs posiadający przewodnictwo typu n pochodzące z obecnos'ci
resztkowych ilości zanieczyszczeń głównie Si. Przeprowadzono pomiary widina czasu życia
pozytonów w szerokim zakresie niskich temperatur oraz wykorzystano wiązkę powolnych
pozytonów. Wartym podkreślenia jest to, że autorzy przeprowadzili dckonwolucje widm
czasowych tylko na dwie składowe. Na Rys.65 przedstawiono wyniki pomiarów, parametru
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S i średniego czasu życia przy użyciu tradycyjnych technik i pomiary drogi dyfuzji L+ pozy-
tonu przeprowadzonej przy zastosowaniu wiązki powolnych pozytonów. O ile przy obniżaniu
temperatury nie obserwowano zmian parametru S jak i r to w temperaturze poniżej 300 A'
obserwuje się wyraźne zmniejszenie drogi dyfuzji pozytonów. Przedstawmy pokrótce sposób
analizy danych uzyskanych z eksperymentów na wiązce powolnych pozytonów. Jak przed-
stawiano to w pierwszym rozdziale, pozyton po implanlacji do próbki ulega termalizacji
po czym dyfundujc, jeśli jego energia implantacji jest niska to stosunkowo niedaleko od
powierzchni ulegnie termalizacji i jest duże prawdopodobieństwo, że w czasie dyfuzji pozy-
ton powróci na powierzchnie i tam zanihiluje. Zatem udział pozytonów anihilujacych na
powierzchni próbki jest wyznaczony przez głębokość implantacji pozytonów i długość drogi
dyfuzji pozytonów. Mierząc zatem parametr S jako funkcje energii implantowanych pozy-
tonów otrzymamy wielkość, która jest średnia ważona parametru S pochodzącego od anihi-
lacji na powierzchni SpOw i we wnętrzu próbki 5,„t, wagą jest tu udział pozytonów dyfun-
dujących do powierzchni j{E):

S{E) = j(E)Sp0W + [1 -j{E)]Sint. (226)

W przypadku, gdy w próbce obecne są wakancje to S^t może być wyrażone wzorem (131) i
może być wyznaczone przez pomiar poszerzenia dopplerowskiego dla wysokoenergetycznych
pozytonów. Jeśli przez n(z) oznaczymy rozkład pozytonów w głąb próbki to rozkład jest
rozwiązaniem równania dyfuzji pozytonów:

D+ V2n{z) - [Xj + Kv]n(z) + p(z) = 0, (227)

gdzie p{z) jest początkowym profilem implantowanych pozytonów a Ky jest szybkością
wychwytu pozytonów na wakancjach. Stąd prawdopodobieństwo dyfuzji pozytonów do
powierzchni można policzyć jako:

= D+Vn(0) = f°° dzp(z, E)e-'*L*, (228)
Jo

gdzie

L+ = Jrrir- (229)
V A/ + l\v

Profil implantacji p(z) pozytonów można wyrazić wzorem (16). Ostatecznie dysponując
eksperymentalnie zmierzoną zależnością parametru 5 od energii pozytonów możemy opisać
ją wzorem (226) dopasowując tylko trzy parametry: 5,„/, Spow i L+ w tym wzorze. Za-
uważmy, że w eksperymencie z wiązką powolnych pozytonów uzyskujemy znacznie więcej
informacji o zachowaniu się pozytonów niż w przypadku tradycyjnych metod pomiarowych
opartych na izotopowym źródle pozytonów gdzie otrzymujemy w zasadzie tylko 5,„j lub
odpowiadający mu r. W ten sposób wyznaczono L+, której zależność od temperatury próbki
przedstawiono na Rys.65. Zarówno wartości r jak i 5i„i są równe wartościom takim jak dla
anihilacji pozytonów ze stanu swobodnego (TJ = 230 ps, Ty = 257 ps) zatem brak w badanej
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Rys. 65. Wyniki pomiarów średniego czasu życia pozytonów (r) i pomiarów z użyciem
wiązki powolnych pozytonów (5,„i i L+) na kryształach GaAs (przewodnictwo typu n o kon-
centracji ładunków 2.5- 10H cm~3) od temperatury. Linią przerywaną zaznaczono ewentualną
zmianę długości drogi dyfuzji L+ dla swobodnych pozytonów rozpraszanych na akustycznych
fononach [190].

próbce wakancji. Spadek wartości L+ zgodnie ze wzorem (229) można zinterpretować tylko
jako wzrost szybkości wychwytu AV, który w tym przypadku nie jest szybkością wychwytu
pozytonów przez wakancje a przez inny rodzaj pułapki, która skutecznie lokalizuje pozytony
i nie pozwala im dyfundować do powierzchni. Pozyton anihilując w takiej pułapce daje taki
sam parametr S jaki i r. Uwzględniając jeszcze proces ucieczki pozytonów z takich pułapek
wzór (229) można zapisać w postaci [190]:

(230)

gdzie S jest szybkością ucieczki pozytonów wyrażona wzorem (100), A/j jest szybkością aiii-
hilacji a A'n jest szybkością wychwytu pozytonu z tej pułapki. Korzystając z tego wzoru
można wyznaczyć także energie wiązania pozytonu z tą pułapką, w tym konkretnym przy-
padku wyniosła ona 43 ± 5 meV. (Odpowiada to temperaturze gdzie rozpoczyna się spadek
L+ na Rys.65) . Energia ta jest średnią wartością energii z kilku stanów rydbergowskich
w GaAs obliczonych ze wzoru (225). Pozostaje teraz odpowiedzieć, jaka domieszka jrsl,
odpowiedzialna za taki właśnie wychwyt pozytonów. Jest tu wiele możliwości gdyż w
niedomieszkowanym GaAs mamy obecne resztkowe domieszki i ujemne defekty na poziomic
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Rys. 66. Model wychwytu pozytonów do stanów rydbergowskich wokół ujemnej wakancji.
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Znp , Mgp , GaT lub SiT_- Niestety charakterystyki anihiłacyjne

w takim przypadku nie są w stanie wskazać jaka domieszka lub defekt lokalizuje pozy-
ton. Warto jednak zwrócić uwagę na inną ciekawą rzecz. Znając z pomiarów efektu Halla
całkowitą koncentracje centrów akceptorowych można oszacować tu współczynnik szybkości
wychwytu pozytonów w takich pułapkach, który jest tu rzędu lO 1 7 ^" 1 . Ta wartość jest
znacznie większa od tej jaka jest obserwowana dla wakancji w metalach. Jednym z powodów
tak dużej wartości współczynnika szybkości wychwytu pozytonów jest to, że pułapki takie są
przestrzenie bardzo duże jak wskazuje to choćby wzór (224). Poza tym w półprzewodnikach
brak dużej koncentracji swobodnych elektronów mogących ekranować elektrostatyczny po-
tencjał wokół nich.

Hnergia wiązania pozytonu w stanach rydbergowskich na domieszce jest mala i
porównywalna z energią fononów w sieci zatem proces wychwytu przebiega tu przez emisje a
proces ucieczki zaś porzez absorpcje fononu. Zatem tylko w niskich temperaturach możliwy
jest wychwyt w takie stany. Okazuje się, że szybkość przejścia pozytonu ze stanu wyższego
do stanu niższego (od n większego do n mniejszego (225)) jest rzędu lO'a" 1 i mniej. Co
wskazuje, że pozyton nic ma czasu by przeskoczyć na inną orbitę, po zlokalizowaniu się na
konkretnej orbicie pozyton musi na niej pozostać aż do chwili anihilacji lub uciec z niej do
sianu swobodnego jcśJi temperatura nic jest zbyt niska.
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Powyższe rozważania dotyczyły lokalizacji pozytonów wokół ujemnie naładowanych
domieszek w półprzewodniku. Ale w półprzewodniku np. Si możliwe są i ujemnie naładowane
wakancje, które także wokół siebie rozciągają nieekranowany potencjał Coulomba. Na
Rys.66 przedstawiono model wychwytu pozytonów w takim przypadku i jest on zbliżony
z tym do modelu dla dyslokacji (Rys.49) [7S]. Obliczenia pokazuję., że największa szybkość
pulapkowania w stan rydbergowski jest do stanów o możliwie dużym n i /. Wynika to stąd,
że przekrywanie funkcji falowej rozpraszanego pozytonu (tu opisanego funkcją Coulomba)
jest tym większe im większe jest n i /. Niemniej n jest tu ograniczone, a to z powodu tego,
że powyżej pewnego nmax znajdujące się w sąsiedztwie wakancje zaczynają tworzyć pasmo
rydbergowskic oraz, że potencjał Coulomba na dalekich odległościach może zacząć być ekra-
nowany przez ładunki w sieci. Rozsądnym wydaje się oszacowanie nmax w 10. Współczynnik
szybkości wychwytu pozytonów do stanu rydbergowskiego, co wynika z obliczeń, rośnie
gdy temperatura maleje w sposób analogiczny jak na Rys.35. Pomimo jednak tego, że
współczynniki szybkości wychwytu pozytonu do tego stanu i bezpośrednio do stanu zlokali-
zowanego we wnętrzu wakancji są tego samego rzędu to jednak prawdopodobieństwo zlokali-
zowania pozytonu we wnętrzu wakancji jest większe. Powodem jest to, że z płytkiego
stanu rydbergowskiego pozyton może uciec a z głębokiego w wakancji nie. Także obliczenia
pokazuję, że szybkości przejścia między poszczególnymi stanami rydbergowskiem są zbyt
male aby w ciągu swego czasu życia pozyton mógł np. spadając do coraz głębszych stanów
rydbergowskich osiągnąć wreszcie wnętrze wakancji. Bardziej prawdopodobny wydaje się
inny mechanizm. Pozyton lokalizuje się w którymś ze stanów rydbergowskich wzbudzając
fonon następnie przeskakuje do wnętrza wakancji wzbudzając parę elektron-dziura. Choć
oba procesy są jakby przeciwstawne, szybkość wychwytu do stanu rydbergowskiego jest na-
jwiększa gdy n i / są duże, a szybkość wychwytu ze stanu rydbergowskiego do wnętrza
wakancji jest największa gdy u i / są małe.

Jeśli w półprzewodniku obecne są ujemne wakancje i ujemne jony to można obserwować
nieoczekiwane zachowanie się parametru S lub T od temperatury [191]. W wysokich tem-
peraturach ok. 300 K tylko wakancje wychwytują pozytonu przez proces bezpośredniego
wychwytu. W temperaturach poniżej 100 K aktywne stają się stany rydbergowskic wokół
ujemnych jonów jak i wakancji, powodując zmniejszenie wartości paramteru S jak i r.
Ponieważ w niskich temperaturach wychwyt pozytonów do wakancji zachodzi przez stany
rydbergowskie wokół nich zatem powinniśmy obserwować nasycenie. Na Rys.67a przedstaw-
iono przykładowy wynik na próbce SI GaAs napromieniowanego strumieniem 1017 elek-
tronów o energii 1.5 MeV [191], gdzie wyraźnie widać spadek i nasycenie się średniego
czasu życia pozytonów gdy temperatura maleje. Według autorów tej pracy za takie za-
chowanie odpowiedzialne są ujemne wakancje w podsieci Ga (V^T) i defekt atom Ga w
podsieci As ( G a ^ ) produkowane podczas napromieniowania kryształu. Obok na Rys.67b
przedstawiono teoretyczne obliczenia zależność r dla kilku wartości stosunku szybkości wy-
chwytu pozytonów przez wakancje I\y i stany rydbergowskic Ku zgodnie z moddrin z Hys.fifi
(zakładając KRV = 0, bo stany rydbergowskic należą do ujemnego jonu ). Obliczenia te do-
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Rys. 67. Temperaturowa zależność średniego czasu życia pozytonów w napromieniowanym
wysokoenergetycznymi elektronami krysztale SI GaAs (a). Obok zaznaczono temperatury,
w których uprzednio wygrzewano napromieniowany kryształ. Na rysunku (b) przedstawiono
teoretyczna zależność otrzymaną z modelu wychwytu (Rys.66) dla KRV ~ 0, £* = 50meV,
TV = 260ps i TJ = 130ps [191].

brze korespondują z obserwacjami eksperymentalnymi. Zwrócimy tu uwagę, że dla pewnych
wartości KVJKR otrzymujemy wynik odwrotny do tego jaki obserwowany jest w przypadku
ucieczki pozytonów w płytkiej pułapki. Ten charakterystyczny spadek silnie zależy i od
energii wiązania pozytonu w stanach rydbergowskich, im energia ta jest większa tym w
wyższych temperaturach on się rozpoczyna.

Trzeba jednak pamiętać, że przedstawione tu rozważania nie poparte sa bogatym mate-
riałem eksperymentalnym a wręcz przeciwnie tylko dwie prace eksperymentalne [190] i [191]
i to dla GaAs dowodzą obecnie istnienia stanów rydbergowskich. Należy jednak ufać, że
stały rozwój technik pomiarowych na wiązkach powolnych pozytonów pozwoli zebrać bo-
gatszy material eksperymentalny tym bardziej, że półprzewodniki to bardzo szeroka klasa
materiałów mająca ogromne zastosowanie.
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6 ZAKOŃCZENIE

Z przedstawionego tu materiału wyłania się pewien obraz roli metod anihilacji pozytonów
jako użytecznego i nieskomplikowanego narzędzia w poznaniu fizyki atomowych defektów w
materiałach. Istotnym jest to, że fizyczne podstawy tycli metod są dobrze teoretycznie
opisane a interpretacja wyników jest stosunkowo prosta.

Oddziaływanie pozytonu z defektami jest dobrze poznane w metalach. Ostatnio prowa-
dzone są prace teoretyczne i eksperymentalne nad oddziaływaniem .pozytonu z defektami
w półprzewodnikach. Szybkość wychwytu pozytonów jest bezpośrednio związana z koncen-
tracją defektów podczas gdy anihilacyjne charakterystyki jak parametr S lub czas życia z
ich natura i geometria. Szczególnie użyteczne sa to pomiary widma czasu życia pozytonów,
ze względu i nieskomplikowany zestaw aparatury i łatwy sposób interpretacji wyników.

Własności wakancji w czystych metalach sa już dobrze udokumentowane i to dzięki po-
miarom opartym o anihilacje pozytonów możliwe się stało zebranie dużego materiału ekspery-
mentalnego dotyczącego energii tworzenia wakancji. Obecnie metoda anihilacji pozytonów
może być zastosowana do bardziej złożonych defektów jak skupiska wakancji, pustki lub
wydzielenia gazów w metalach. Szczególnie interesującym jest wykorzystanie anihilacji pozy-
tonów w stopach, dla których materiał eksperymentalny i teoretyczny ciągle jest ubogi. Także
i w półprzewodnikach bogate możliwości defektowania pozwalają wykorzystać z powodze-
niem metody anihilacji pozytonów do badania nie tylko wakancji ale i akceptorowych jonów,
dzięki wychwytowi pozytonów w stanach rydbergowskich w ich pobliżu. Material ekspery-
mentalny anihilacja pozytonów w tych materiałach ciągłe jest niewystarczający i ogranicza
się do materiałów mających szerokie przemysłowe zastosowanie.

Metoda anihilacji pozytonów jest już na tyle okrzepłą metodą, że jest ona stosowana z
powodzeniem do badania nowo odkrytych ważnych materiałów takich jak np. nadprzewo-
dniki wysokotemperaturowe czy związki węgla Ceo-CVo [192].

Na koniec wypunktujmy to czego w tej pracy nie poruszono a co wiąże się nierozerwalnie
z anihilacja pozytonów. Tylko zdawkowo wspomniano o stanie związanym pozyton-elektron
zwanym Pozytem. Zagadnienie tworzenia i chemii Pozytu w materii jest bardzo ważne
i posiada obszerną literaturę, z konieczności świadomie go pominięto aby nadmiernie nie
zwiększać rozmiarów tej pracy. Niemniej ma ono zastosowanie do materiałów organicznych,
cieczy i powierzchni czego w naszych rozważaniach nie poruszaliśmy. Nowym ciekawym
zagadnieniem zupełnie pominiętym jest oddziaływanie pozytonów z powierzchnią materiału
w tym i dyfrakcja powolnych pozytonów na powierzchni. I wreszcie w poznaniu własności
przypowierzchniowych warstw materiałów odgrywają dużą rolę badania z pomocą wiązki
pozy tonowej, o potencjalnych jej możliwościach wspomnieliśmy tylko na końcu tej pracy.
Trzeba jednak mieć na uwadze rosnące znaczenie takich a wiązek, raz jako źródła pozytonów
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dwa jako narzędzia badawczego. Ale obok wiązki pozytonowej pojawia się także wiązka
Pozytów jako nowe jakościowo narzędzie badań powierzchni materiałów. Co prawda obecnie
prowadzone się prace konstrukcyjne takiej wiązki ale za parę lat może być to interesujące
narzędzie badawcze.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wykładowcom, którzy pod-
czas "Enrico Fermi School" w lipcu 1993 w Varennie we Włoszech przekazali słuchaczom i
autorowi ogrom wiedzy dotyczący spektroskopii anihilacji pozytonów. Bez ich wysiłku pow-
stanie tej pracy nie byłoby możliwe. Szczególnie dziękuje prof.P.Hautojarvicmu, którego
wykłady okazały się niezwykle tu pomocne. Osobne podziękowanie składam prof, dr
A.Z.Hrynkiewiczowi za zainteresowanie mnie tematyka anihilacji pozytonów i dr hab.
E.Dębowskiej za recenzję tej pracy. Dziękuję także Komitetowi Badań Naukowych za sfi-
nansowanie Grantu Nr. 2 P302 028 04, w ramach którego praca ta powstała.
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