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1 WSTĘP

Spektroskopia anihilacji pozytonów jest jedną z najstarszych metod, w której do
badań fazy skondensowanej zastosowano procesy jądrowe, liczy ona już 50 lat. W ro-
ku 1949 DeBenedetti wraz ze współpracownikami [1] z pomiarów krzywej korelacji
kątowej dwu kwantów anihilacyjnych powstałych podczas procesu anihilacji pozy-
tonów w złocie oszacował średni pęd elektronów w tym metalu. Przedstawił on także
obliczenia wskazujące, że energetyczny pozyton emitowany z radioaktywnego źródła
ulega procesowi termalizacji, czyli spowolnieniu do energii drgań termicznych, nie
dając wkładu do mierzonego eksperymentalnie pędu kwantów anihilacyjnych, który
w konsekwencji jest pędem elektronów w stanie podstawowym. Dało to początek
metodzie pozwalającej badać własności materiałów na poziomie atomowym.

Podkreślmy tu fakt, że pozyton został zaobserwowany po raz pierwszy w komorze
mgłowej podczas badań promieniowania kosmicznego przez Andersona w 1932 roku
[2]. Była to pierwsza cząstka elementarna, której własności zostały przewidziane teo-
retycznie, zrobił to Dirac cztery lata wcześniej [3]. Pozyton jest trwałą antycząstką
elektronu, jest on leptonem a pod wpływem oddziaływań zachowuje się jak elek-
tron, jedynie ma przeciwny do niego znak ładunku elektrycznego. Spotkanie pozy-
tonu i elektronu zapoczątkowuje proces anihilacji, podczas którego obie cząstki za-
mieniają swoje masy na energię promienistą. Dirac już w 1930 roku podał wzór
na przekrój czynny takiego procesu z emisją dwu kwantów promieniowania elektro-
magnetycznego [4]. Ich emisję zaobserwował w 1934 roku Klemperer [5]. Natomiast
pierwsze pomiary rozkładu kątowego kwantów anihilacyjnych zostały przeprowa-
dzone przez Beringera i Montgomerego w 1942 roku [6]. Powtórzone one zostały
przez Vlasova i Tsirelsona w roku 1948 [7]. Wynikało z nich, że 95% par fotonów
anihilacyjnych o energii 511 keV wylatuje pod kątem 180° ± 1°, z czego można
było wywnioskować, że kinetyczna energia anihilującej pary pozyton - elektron była
mniejsza niż 80 keV [8]. Stosując w 1949 roku krystaliczny spektrometr DuMond
i współpracownicy [9] zaobserwowali po raz pierwszy poszerzenie dopplerowskie linii
anihilacyjnej 511 keV. Oszacowali tym razem, że kinetyczna energia anihilacyjnej
pary jest rzędu 10 eV -f 20 eV. Te pionierskie pomiary jednoznacznie pokazały, że
mierzony pęd anihilującej pary nie może być pędem pozytonu unoszonym tuż po
emisji z rozpadu (3+. Fakt termalizacji pozytonu w materii, czyli niemal całkowitej
utraty jego początkowej energii na skutek zderzeń elastycznych i nieelastycznych
jądrami atomowymi, elektronami i fononami, został potwierdzony także w oblicze-
niach teoretycznych Heitlera w 1954 roku [10].

Od chwili odkrycia, pozyton okazał się doskonałym „narzędziem" w sprawdzaniu
obliczeń elektrodynamiki kwantowej. W roku 1934 Mohorovicic [11] przewidział ist-
nienie stanu związanego pomiędzy elektronem a pozytonem, czyli przypominającym



atom wodoru. Stan ten odkrył w 1951 roku Deutsch [12] obserwując widmo czasów
życia pozytonów w różnych gazach. Otrzymany średni czas życia zgadzał się z ob-
liczonymi wartościami czasu życia takiego stanu przeprowadzonymi przez Pirenne
[13], Ore i Powella [14] w 1947 i 1949 roku. Za Rurakiem [15] stan ten został nazwany
w angielskiej terminologii positronium - Ps, a w polskiej przyjęła się nazwa pozyt
wprowadzona przez Hrynkiewicza. W dwa lata po odkryciu pozytu w gazach Bell
i Graham [16] stwierdzili jego formowanie w cieczach, polimerach i ciałach amor-
ficznych. Graham, Stewart [17] i Pond [18] w roku 1954 zaobserwowali emisję trzech
kwantów gamma pochodzących z jego rozpadu w stanie trypletowym. Mieszanie
stanów singletowego i trypletowego pozytu w polu magnetycznym stwierdzili Page
i Heinberg [19] w dwa lata później. Zjawisko to określane jest jako magnetyczne
gaszenie pozytu.

Początek lat pięćdziesiątych ugruntował podstawy fizyczne metody anihilacji
pozytonów. Był to również okres poszukiwań najlepszych rozwiązań technicznych
spektrometrów do pomiarów anihilacyjnych. Interesującym podsumowaniem pio-
nierskich prac z tego okresu jest przeglądowy artykuł napisany w 1956 roku przez
Ferrela [20]. Nie traci on na swej aktualności i dzisiaj. Poprzedziły go wysiłki
eksperymentatorów, które pokazywały, że korelacje kątowe kwantów anihilacyjnych
odzwierciedlają określone cechy materiału, w którym zachodzi anihilacja. Praca
Page'a i współpracowników [21] w 1955 i 1956 roku pokazały, że korelacje te
dostarczają informacji o stanach pędowych elektronów, szczególnie interesujące były
tu prace DeBenedettiego i współpracowników [22]. Zastosowanie spektrometru
pozwalającego mierzyć kierunkowe korelacje kwantów anihilacyjnych z dokładnością
0.5 mrad pozwoliło Stewartowi w roku 1957 [23] wyznaczyć rozkłady pędów elek-
tronów przewodnictwa w trzydziestu metalach oraz zaobserwować anihilację pozy-
tonów z elektronami rdzenia atomowego. To właściwie prace tego autora wskazały
na przydatność anihilacji pozytonów w detekcji pędu Fermiego elektronów. Prace
eksperymentalne stały się podstawą dociekań dla teoretyków, którzy otrzymane
rozkłady starali się wyliczyć. Za pionierską można uznać pracę Berka i Plasketta [24]
z 1958 roku. Wśród niech pojawiły się również prace Sredniawy (np. [25]) polskiego
fizyka z 1960 roku.

W Polsce pomiary rozkładów kątowych kwantów anihilacyjnych zapoczątkowane
zostały pod koniec lat pięćdziesiątych przez Wesołowskiego, Rozenfelda i Szusz-
kiewicza. Ich pierwsza praca z roku 1965 dotyczyła anihilacji pozytonów w tyta-
nie domieszkowanym wodorem [26]. Na początku lat sześćdziesiątych wiedziano
już jakie parametry techniczne powinien spełniać spektrometr do pomiarów ko-
relacji kątowych kwantów anihilacyjnych co z kolei pozwoliło rozpocząć szeroki
program badawczy fazy skondensowanej. Przyczyniło się to do wzrostu liczby
publikowanych prac, ze średniej około trzydziestu rocznie w latach pięćdziesiątych
do około stu w roku 1965. W tym też roku w Detroit w USA zorganizowano
pierwszą międzynarodową konferencję poświęconą anihilacji pozytonów. Dało to
początek organizowanym w cyklu trzy lub czteroletnim międzynarodowym spotkan-
iom podsumowującym otrzymane wyniki i wytyczającym nowe kierunki badań.
Wzrost zainteresowania tą tematyką w Polsce zaowocował zorganizowaniem w 1968
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roku przez grupę z Uniwersytetu Wrocławskiego pierwszego polskiego seminarium
poświęconemu anihilacji pozytonów. Jest ono organizowane nieprzerwanie co roku,
będąc już mocno zakorzenioną tradycją nie tylko w wśród polskich ale i zagranicz-
nych specjalistów.

Początek lat sześćdziesiątych przyniósł także odkrycie, które otworzyło ogromny
obszar dla badaczy fazy skondensowanej. McKee stwierdził bardzo wyraźną tempe-
raturową zależność krzywej korelacji kątowej kwantów anihilacyjnych zmierzoną dla
dla trzech metali: Zn, Cd i In, w których anihilowały pozytony. Prace MacKenziego
i współpracowników z roku 1964 potwierdziły ten efekt w tych metalach ale nie dla
Bi, Sn i Pd [27]. Dopiero trzy lata później ten sam autor wraz ze współpracownikami
[28], obserwując tym razem temperaturowy wzrost średniego czasu życia pozytonów
dla kilku metali, poprawnie związali ten efekt z pułapkowaniem pozytonów przez ter-
micznie generowanie defekty struktury krystalicznej typu wakancji. O możliwości
lokalizacji pozytonów przez luki atomowe wspominał w swej pracy DeBenedetti [1]
już w 1949 roku, ale wówczas nie zostało to zauważone. Efekt lokalizacji pozytonów
w defektach sieci krystalicznej, który można obserwować poprzez pomiar krzywej
korelacji kątowej kwantów anihilacyjnych, lub widma czasów życia pozytonów, poz-
wolił spopularyzować tę metodę pomiarową wśród badaczy zajmujących się pod-
stawami metalurgii i inżynierii materiałowej. Od dawna bowiem wiedziano, że rola
defektów w kształtowaniu własności materiałów jest ogromna. Prace MacKenziego
i współpracowników pokazały i to, że w metalach możliwe są różne stany, z których
pozytony mogą anihilować z różną szybkością. Wcześniej, bo w 1953 Bell i Graham
[16] zaobserwowali podobny efekt w kwarcu, a w 1965 Brandt [29] skonstruował
model wychwytu, aby opisać dwie składowe czasu życia pozytonów w chlorkach me-
tali alkalicznych. Do opisu zachowania pozytonów w metalach model wychwytu
zastosowali Bergersen i Stott [30] oraz Connors i West [31] w 1969 roku. Model ten
zakłada, że stermalizowany pozyton podczas dyfuzyjnego ruch zostaje spułapkowany
a następnie związany przez potencjał wakancji lub luki ulega anihilacji. Metodę
obliczeń parametru szybkości wychwytu pozytonów przez wakancje po raz pierwszy
zaproponował w 1970 roku Hodges [32].

Odkrycie pułapkowania pozytonów stało się możliwe dzięki postępowi w kon-
strukcji spektrometrów do pomiarów szybkich przebiegów czasowych. Prace nad
takim spektrometrem trwały od końca lat czterdziestych, a zapoczątkowali je Bay
i Pappa [33] i trwają one do dnia dzisiejszego. Pod koniec lat siedemdziesiątych
czasowe zdolności rozdzielcze takich spektrometrów były już wystarczające aby
rozróżnić w mierzonym widmie czasy różniące się o kilkadziesiąt pikosekund. Opu-
blikowany w 1976 roku w czasopiśmie Atomie Data and Nuclear Data Tables zbiór
danych eksperymentalnych dotyczących pomiarów korelacji kątowych i czasów życia
pozytonów obejmował już ponad dwa tysiące pozycji [34].

Obok pomiarów widma czasów życia pozytonów i pomiarów korelacyjnych
kwantów usiłowano również badać poszerzenie dopplerowskie linii anihilacyjnej,
będące wynikiem ruchu anihilującego elektronu. Dopiero rozwój detekcji pro-
mieniowania gamma oparty na detektorach półprzewodnikowych przyniósł suk-
ces. W roku 1968 udało się zmierzyć z wystarczającą dokładnością takie posze-
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rżenie. Hotz i współpracownicy [35] posłużyli się w tym celu detektorem ger-
manowym dryfowanym litem o zdolności rozdzielczej 1.55 keV zmierzonej dla
znacznie węższej linii promieniowania gamma o energii 504 keV emitowanej z roz-
padu izotopu 85Sr. Poszerzenie dopplerowskie linii powstałej przy anihilacji pozy-
tonu w srebrze wyniosło 2.97 keV. Pomiary takie okazały się bardzo przydatne
w wielu zastosowaniach, a uzyskiwane coraz lepsze parametry techniczne detektorów
półprzewodnikowych sprawiły, że są one bardzo popularne. W roku 1977 grupa
kierowana przez Lynna [36] zbudowała spektrometr koincydencyjny składający się
z dwu detektorów germanowych, dzięki któremu zaobserwowano anihilację pozy-
tonów z głęboko położonymi elektronami rdzenia atomowego. Dziś, po wielu latach
pomiary takie znowu przykuwają uwagę zarówno eksperymentatorów jak i teore-
tyków. Z uwagi na odpychanie elektrostatyczne dodatniego pozytonu i jądra atomo-
wego, prawdopodobieństwo takich anihilacji jest bardzo małe. Dlatego pozytony ani-
hilują głównie z elektronami walencyjnymi i przewodnictwa, stąd pomiary korelacji
kątowych kwantów anihilacyjnych pozwalają zmierzyć topologię powierzchni Fer-
miego. Pierwsze próby takich pomiarów z zastosowaniem zorientowanych kryształów
przeprowadził Berko ze współpracownikami [37] wykorzystując sekwencyjne po-
miary jednowymiarowych korelacji kątowych. Pomiary te zachęciły do rozbudowy
aparatury. W roku 1977 Berko [38] przedstawił układ pomiarowy, w którym za po-
mocą układu detektorów można było określić kierunek lotu kwantu anihilacyjnego
z dokładnością 0.5 mrad w kierunku z i 1.5 mrad w kierunku y. Od tego momentu
rozpoczęto pomiary tzw. dwuwymiarowych rozkładów kątowych kwantów anihila-
cyjnych niezwykle przydatnych w określaniu struktury elektronowej. W innej wersji
takiej aparatury skorzystano z osiągnięć fizyki cząstek elementarnych i układ de-
tektorów zastąpiono komorą drutową [39]. Pomiary dwuwymiarowych rozkładów
kątowych kwantów anihilacyjnych uważane są za spektakularne osiągnięcie spek-
troskopii anihilacji pozytonów, dostarczają one bowiem istotnych informacji o stanie
podstawowym elektronów w krysztale.

Rozwój techniczny pozwolił pod koniec lat siedemdziesiątych zrealizować pomysł,
który nie powiódł się Madanskiemu i Rosettiemu [40], a mianowicie otrzymania
strumienia „powolnych" pozytonów. St.ermalizowane pozytony mogą w wyniku dy-
fuzji znaleźć się na powierzchni próbki, skąd można je polem elektrycznym oderwać
i przetransportować w żądane miejsce. Trzeba było niemal dwudziestu lat, aby
zrozumieć procesy termalizacji, dyfuzji i oddziaływania pozytonów z powierzchnią
kryształu oraz znacznego postępu technicznego żeby można było zaobserwować re-
emisję powolnych pozytonów z powierzchni. Pionierskie prace Millsa [41] i Lynna
[42] w roku 1978 i 1979 roku pozwoliły otrzymać monoenergetyczną wiązkę pozy-
tonów formowaną już po procesie re-emisji. Wiązka taka stała się nowym narzędziem
nie tylko dla fizyki fazy skondensowanej ale także fizyki atomowej [43] i astrofizyki
[44]. Od początku lat osiemdziesiątych nieustannie wzrasta zainteresowanie ba-
daniami z jej użyciem. Dobrze określona, z reguły niska energia pozytonów poz-
wala na ich implantację na bardzo małe głębokości. Umożliwia to badania cienkich
warstw, implantowanych powierzchni zwłaszcza półprzewodników, stąd zaintere-
sowanie mikroelektroniki tą techniką pomiarową [45]. Kolimacja wiązki umożliwiła



obserwację dyfrakcji pozytonów na powierzchni kryształów, tak jak się to dzieje
z wiązką elektronów [46]. Brak oddziaływań wymiany jest korzystny, przeszkodą jest
niska intensywność takiej wiązki. Innym interesującym osiągnięciem spektroskopii
pozytonowej z udziałem wiązki jest obserwacja elektronów Augera emitowanych, gdy
ulega zapełnieniu luka w powłoce atomowej, powstała na skutek anihilacji elektronu
i implantowanego pozytonu [47]. Zastosowanie wiązki pozytonów do spektroskopii
elektronów Augera daje nowe jakościowo rezultaty [48], niedostępne przy zastosowa-
niu tradycyjnych technik. Wyzwaniem dla konstruktorów ostatnich lat jest budowa
pulsującej wiązki powolnych pozytonów niezbędnej do pomiarów widm czasów życia
pozytonów w warstwach przypowierzchniowych.

Niewielki prąd, spowodowany niską wydajnością procesu moderacji stosowanych
obecnie wiązek jest istotnym ograniczeniem w wielu zastosowaniach, stąd wynikają
poszukiwania nowych wydajnych źródeł pozytonów wykorzystujących zjawisko
tworzenia pary pozyton-elektron na skutek oddziaływania promieniowania gamma
z materią. Jako intensywne źródła promieniowania gamma mogą być reaktory ato-
mowe lub akceleratory elektronowe. W pierwszym przypadku zamierza się wyko-
rzystać rozpad wzbudzonych neutronami stanów jądrowych np. izotopu U 3 Cd. Ak-
celerator elektronowy, wytwarzający po wyhamowaniu elektronów intensywny stru-
mień promieniowania gamma, może być także silnym źródłem pozytonów. Obecnie
w sześciu ośrodkach na świecie prowadzone są zaawansowane prace konstrukcyjne,
a w niektórych już pracują takie właśnie źródła. W przyszłości planuje się bu-
dowę nowych źródeł przy powstającym liniowym akceleratorze TESLA w Hamburgu
i Rossendorfie. Na ukończeniu są prace w Monachium gdzie wykorzysta się do tego
celu reaktor atomowy. Oczekuje się wiązek o intensywności rzędu 109 e+/s, które
pozwolą na prowadzenie niemożliwych dotychczas pomiarów np. procesów zależnych
od czasu. Niewątpliwie przyszłość metody anihilacji pozytonów związana będzie
z takimi właśnie ośrodkami wykorzystującymi intensywne wiązki pozytonowe, choć
małe laboratoria będą miały jeszcze swoją rolę do odegrania.

Przedstawiona tu historia metody anihilacji pozytonów w badaniach fazy skon-
densowanej wskazuje na jej stały i dynamiczny rozwój. Siedząc obecny postęp prac
w dziedzinie choćby konstrukcji nowych wiązek pozytonowych, trzeba podkreślić,
że z pewnością dynamika będzie obecna również i w przyszłości. I pomimo że dziś
w badaniach fazy skondensowanej wykorzystywanych jest ponad sto różnych metod
pomiarowych, to znaczenie metody anihilacyjnej będzie nadal duże. Niemniej, może
pewnym mankamentem jest tu fakt, że metoda ta, będąc w istocie metodą badań
podstawowych, nie ma tak szerokiego zastosowania w laboratoriach przemysłowych,
jak ma to miejsce z innymi metodami np. dyfrakcji promieniowania X czy magne-
tycznego rezonansu jądrowego. Ma to związek ze stosunkowo słabym spopulary-
zowaniem tej metody a także z właściwą interpretacją mierzonych charakterystyk
anihilacji pozytonów.

Celem obecnej monografii jest przybliżenie czytelnikowi, czym właściwie są cha-
rakterystyki anihilacji pozytonów mierzone w typowych eksperymentach z udziałem
pozytonów. Jaki jest ich związek ze stanem podstawowym mikrostruktury próbki
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i jak należy je interpretować. Szczególne miejsce znajduje prezentacja modeli wy-
chwytu standardowego i dyfuzyjnego, które są podstawą dla właściwej interpretacji
typowych wyników pomiarów anihilacji pozytonów. Omówione będą parametry
tych modeli i ich interpretacja fizyczna. W rozdziałach 7, 8, 9 i 10 przedsta-
wione będzie szereg koncepcji i oryginalnych wyników autora. Ma on nadzieję,
że praca ta skierowana do specjalistów zajmujących się badaniami fazy skonden-
sowanej, a zwłaszcza ciała stałego, przybliży im spektroskopię anihilacji pozytonów.



2 RUCH POZYTONÓW W MATERII

2.1 Procesy przy wysokich energiach

Dyskusję nad różnymi aspektami spektroskopii anihilacji pozytonów niewątpli-
wie należy rozpocząć od przedstawienia procesów, którym podlegają i wyzwalają
pozytony w materii zanim ulegną anihilacji. Jest to o tyle istotne, że źródłem pozy-
tonów, cząstek antymaterii w świecie zbudowanym z materii mogą być energetyczne
procesy jądrowe lub kwantowe, w wyniku których powstałe pozytony obdarzone są
wysoką energią kinetyczną. Istotnym jest też i fakt, że od momentu pojawienia się
pozytonu do momentu jego anihilacji mija stosunkowo długi okres czasu.

Popularnymi źródłami pozytonów są izotopy promieniotwórcze: 2 2 Na i 6 8Ge emi-
tujące w rozpadzie fi+ pozytony o maksymalnej energii odpowiednio 0.544 MeV
i 1.88 MeV. Widmo takich pozytonów ma charakter ciągły charakterystyczny dla
rozpadu fi+. Wejściu pozytonów do ciała stałego towarzyszy emisja elektronów
wtórnych wybijanych z jego powierzchni. Przekrój czynny na taki proces maleje
ze wzrostem energii pozytonów. Przykład widma elektronów emitowanych podczas
wprowadzania (implantacji) wiązki pozytonów o energii 0.375 keV w monokryształ
Ge(100) przedstawia Rys. 1. Ma ono maksimum przy energii ok. 10 eV i jest malejącą
funkcją przy wzroście energii emitowanych elektronów [49]. Zjawisko emisji ta-
kich elektronów usiłuje się wykorzystać jako sygnał uruchamiający aparaturę do
pomiarów czasu życia pozytonów.

Innym zjawiskiem, które towarzyszy procesowi implantacji pozytonów jest ich
rozproszenie wsteczne. Ma ono charakter objętościowy, tzn. pozytony re-emitowane,
lub odbijane są nie z samej powierzchni, a z obszaru pod powierzchnią, jak pokazują
to symulacje komputerowe [50]. Pomiary, współczynnika rozproszenia wstecznego,
definiowanego jako stosunek strumienia rozproszonych wstecznie do strumienia im-
plantowanych pozytonów wskazują, że nie zależy on od ich energii a jedynie od liczby
atomowej Z materiału. W literaturze podawany jest następujący empiryczny wzór
otrzymany dla pozytonów o ciągłym widmie energii [51]:

R+ =0.342 -log Z -0.146. (1)

Dla rnonoenergetycznych pozytonów o energii 35 keV współczynnik ten można
obliczyć za pomocą innego wzoru [50]:

JR+=exp(-8.59-Z-°- 5). (2)

Oba wzory wykazują istotne różnice dopiero dla Z < 11. Zjawisko rozprasza-
nia wstecznego dotyczy energetycznych pozytonów, choć jak będzie to dyskutowane
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Rys. 1. Rozkład elektronów wtórnych emitowanych
z powierzchni kryształu Ge podczas implantacji pozy-
tonów o energii 375 eV [49]
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w dalszej części, także stermalizowane pozytony mogą uciekać z powierzchni próbki,
ale to już jest inne zjawisko, za które odpowiedzialne są nie rozproszenia na jądrach
atomowych ale ujemna praca wyjścia pozytonu.

Początkowej fazie implantacji towarzyszy także zjawisko tunelowania pozytonów
wzdłuż płaszczyzn krystalograficznych [52], i jak się okazuje poruszają się one w ob-
szarach najmniejszej gęstości elektronowej [53]. Do opisu tego zjawiska można za-
stosować klasyczny opis kanałowania naładowanych cząstek zaproponowany przez
Lindharda [54]. Jest on słuszny także dla powolnych pozytonów z przedziału ener-
gii od 10 keV do 50 keV. potwierdziły to pomiary ich transmisji przez kryształ Si
o grubości 0.26/im [55].

Oddziaływanie energetycznych pozytonów, które zostały implantowane do próbki
materii polega na stracie początkowej energii, zmianie kierunku ruchu i penetracji
znacznego obszaru. Przy dużych energiach dochodzi do rozproszeń elastycznych na
jądrach atomowych ze zmianą kierunku ruchu i rozproszeń nieelastycznych, którym
towarzyszą wzbudzenia elektronowe i jonizacja w obrębie rdzenia atomowego. W za-
kresie energii kilkuset keV występuje głównie jonizacja elektronów z powłoki K. Przy
niższych energiach obserwuje się emisję elektronów Augera i jonizację elektronów
z powłoki L. Konsekwencją tego jest wzbudzanie promieniowania charakterysty-
cznego, którego przykład pokazuje Rys. 2. W powstaniu tego widma swój udział
mają także elektrony wtórne, które po uwolnieniu od atomów ośrodka mają wystar-
czającą energię do wywołania jonizacji, co pośrednio było stwierdzone w pracy [56].
W czasie ok. 1CT4 ps pozyton traci swoją energię kinetyczną do energii ok. 100 eV
pokonując przy tym największy dystans. Z uwagi na stosunkowo niskie energie,
straty spowodowane emisją promieniowania hamowania są tu zaniedbywalnie małe.
Poniżej energii 100 eV straty energii pozytonów w metalach następują poprzez nie-
elastyczne rozproszenia na elektronach przewodnictwa. Dla energii powyżej energii
Fermiego (np. dla Fe E F = 11.2 eV) następują one poprzez kolektywne wzbudzenia
plazmonów; tuż poniżej EF dominuje proces wzbudzenia pary elektron-dziura w pas-
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Rys. 2. Widmo promieniowania charakterystycznego jakie uzyskano podczas implantacji
pozytonów ze źródła 2 2 N a do próbki stopu Sn-30%wg Pb [56]

mie przewodnictwa. W pierwszym z tych procesów szybkość strat energii słabo
zależy od energii pozytonów w drugim zależność jest już silna. Jak pokazują
obliczenia teoretyczne, szybkość tych strat można przedstawić wzorem [57]:

dE
dt \el

In{EjEF) dla E » EF

(3)
dla E < EF,

jest częstością drgańgdzie e jest ładunkiem a TUQ masą spoczynkową elektronu,
plazmowych oraz m+ jest masą efektywną pozytonu.

Jeśli energia pozytonów osiągnie wartość poniżej 0.2 eV znaczącą rolę w pro-
cesie utraty ich energii mają rozproszenia elastyczne i nieelastyczne na fononach
akustycznych. To one decydują ostatecznie o spowolnieniu pozytonów do energii
drgań termicznych sieci krystalicznej. Czas spowalniania pozytonów od ich energii
początkowej Ei do energii Ep można obliczyć z przybliżonego wzoru [58]:

(4)

gdzie Q jest gęstością ośrodka wyrażoną w g/cm3, c prędkością światła a Ei wyrażono
w MeV. Dla większości metali czas ten jest mniejszy od 1 ps.

Najmniej efektywny podczas spowalniania pozytonów jest proces rozprasza-
nia z udziałem fononów, trwa on z reguły do kilku ps. Istotna jest tu i gęstość
fononów, która zmniejsza się, gdy maleje temperatura, co w konsekwencji wydłuża
czas osiągania przez pozytony stanu równowagi termicznej. Szybkość strat energii
pozytonów w tym przypadku można opisać zależnością [57], [59]:

dE_
dt \Ph 4

J (1 - Eterm/E)

dla E < E*

dla E > E*

(5)
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Rys. 3. Straty energii implantowanego do Fe pozytonu w funkcji jego energii (a) i zależność
energii pozytonu od czasu dla kilku temperatur (b) obrazujące istotę procesu termalizacji
pozytonu w materii. W obliczeniach uwzględniono zjawiska rozpraszania pozytonów na
elektronach i fononach [59]

gdzie E* = (hkD/2)2/(2m+), Etherm jest średnią energią stermalizowanych już
pozytonów a ko wektorem falowym fononów o częstości Debey'a. Na Rys. 3a
przedstawiono szybkość strat energii w jednostce czasu: -dE/dt uwzględniające
rozpraszanie na elektronach (3) i fononach (5) w zależności od energii pozytonu.
Charakterystyczne załamanie przy energii ok. 10 eV związane jest z rozpoczęciem
wzbudzeń elektron-dziura (3). Rys. 3b przedstawia energię pozytonu w funkcji czasu
od momentu implantacji dla różnych temperatur.

Droga swobodnego przebiegu, lub droga swobodna pozytonu, gdy istotną
rolę grają procesy rozproszeń nieelastycznych np. wzbudzenie elektron-dziura jest
znacznie dłuższa niż ma to miejsce dla procesów elastycznych na fononach. Wskazują
na to zarówno obliczenia teoretyczne [60], jak i eksperymentalne obserwacje emisji
niestermalizowanych pozytonów z powierzchni cienkiej warstwy miedzi osadzonej na
niklowej podkładce. W przypadku miedzi droga swobodna pozytonów rozpraszanych
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nieelastycznie wynosiła ok. 30 ± 10 nm, podczas gdy dla procesów elastycznych
(2 ±0.5) nm [61].

Zależności (3) i (5) przedstawiają matematyczny opis procesów, które prowadzą
w konsekwencji do tzw. termalizacji pozytonu, która ma podstawowe znaczenie
w jego wykorzystaniu do badań fazy skondensowanej. Termalizacja zapewnia, że
pozyton niezależnie od początkowej energii w momencie anihilacji posiada energię
termiczną 3/2fcaT, gdzie, &B jest stałą Boltzmanna, T temperaturą. Energia ta
jest znacznie mniejsza niż energia elektronu, z którym ulega on anihilacji, co z kolei
implikuje jedynie wpływ elektronu na ostateczny wynik tego procesu. Zjawisko
termalizacji pozytonów, przedstawione powyżej na przykładzie metalu, zachodzi
niezależnie od materiału. W kryształach jonowych oszacowania czasu termalizacji
wskazują na czas ok. 5 ps, co nie odbiega od oszacowań w metalach. W materiałach
molekularnych podczas procesu termalizacji może dojść do utworzenia pozytu, stanu
związanego pozytonu z oderwanym od molekuły elektronem.

Maksymalny zasięg pozytonów o energii początkowej E implantowanych do ma-
teriału o gęstości Q wyrażonej w g/cm3, można obliczyć ze wzoru [62]:

„ . , 0.0385 f E[keV}A\1S39

R [urn] = L _ J , (6)
g \ Z '

gdzie A jest liczbą masową. Wzór ten jest słuszny dla E z przedziału od 40 keV do
160 keV. Liniowy współczynnik absorpcji pozytonów dla pozytonów emitowanych
ze źródeł 2 2 Na i 6 8Ge można wyrazić wzorem [63]:

a+[cm-1} = a • g- Zb/W, (7)

gdzie zastosowane stałe wynoszą: a =2.8, b =0.15, c =1.19 i E =0.15 MeV dla
źródła 2 2Na i a =1.1, 6 =0.25, c =1.58 i ~E =0.6 MeV dla źródła 6 8Ge. Podobnie jak
w (6) gęstość Q wyrażono w g/cm3. Wartość energii E zastosowanej w tym wzorze
nie pokrywa się z wartością średnią energii pozytonów emitowanych z tych źródeł.
Jest to spowodowane tym, że w geometrii pomiarowej zastosowanej w pracy [63],
początkowy rozkład energetyczny pozytonów modyfikowany jest przez ich rozpro-
szenie wsteczne. Eksperymentalne wartości tego współczynnika, w przypadku gdy
źródło przykryte jest taką samą próbką, dobrze zgadzają się z wartościami obliczo-
nymi ze wzoru (7). Pomiary zostały wykonane na próbkach miedzi przy zastosowaniu
dwu źródeł pozytonów 2 2 Na i 6 8Ge [64].

Podczas początkowego procesu termalizacji pewna ilość pozytonów może także
ulec tzw. anihilacji w locie. Prawdopodobieństwo tego, że pozyton o energii E
ulegnie anihilacji produkując dwa kwanty gamma, podczas spowolnienia na odcinku
drogi dx można obliczyć ze wzoru:

dP(E) = A. Qa2l(E) • dx, (8)

gdzie NA jest liczbą Avogadro. ^(E) jest przekrojem czynnym na proces anihilacji
dwukwantowej [3]:

E + 2 [ E(E + 2)
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Rys. 4. Prawdopodobieństwo anihilacji w locie pozytonów w Cu w zależności od
początkowej energii E

x In [E + 1 + y/E(E + 2) -
(£ + 2)+2

(9)

gdzie ro=2.817 fm jest klasycznym promieniem elektronu. Jeśli weźmiemy pod
uwagę, że proces spowalniania pozytonów odbywa się poprzez jonizację i wzbudzenia
atomowe to zmiana energii na odcinek przebytej drogi wyniesie [65]:

&E_

dx Aj32 In
2)m0c

2

14 10
2)3

(10)

gdzie (3 jest stosunkiem prędkości pozytonu do prędkości światła, /jest potencjałem
jonizacji, który w przybliżeniu można obliczyć z przybliżonego wzoru: I[eV] ~
11.5Z, 6 jest poprawką związaną z "efektem gęstości" ośrodka. We wzorze (9)
i (10) energia E jest wyrażona w jednostkach m^c2. Całkowite prawdopodobieństwo
anihilacji pozytonu gdy traci on swoją początkową energię kinetyczną od Ei aż do
energii końcowej równej / będzie wynosić:

P =
NAZQ

A
dE. (U)

dx

Rys. 4 przedstawia zależność tego prawdopodobieństwa od energii Ei gdy ośrodkiem
jest miedź. Jest ono niewielkie i niemal liniowo maleje gdy zmniejsza się początkowa
energia pozytonów. Dla energii pozytonów poniżej 10 keV prawdopodobieństwo ani-
hilacji w locie szybko maleje osiągając wartość 10~5. Związane jest to ze zmniejsze-
niem się zasięgu pozytonów, gdyż w tym czasie przekrój czynny na proces anihilacji
dwukwantowej (9) wzrasta, Rys. 5. Jeśli we wzorze (11) uwzględnimy ciągły rozkład
energii pozytonów emitowanych np. ze źródła 2 2Na to całkowite prawdopodobieństwo
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Rys. 5. Przekrój czynny na proces anihilacji pozytonów z emisją jednego, <r7 i dwu
kwantów gamma CT27 W zależności od energii pozytonu. W przypadku anihilacji z udziałem
jednego kwantu obliczenia wykonano w zakładając, że proces ten zachodzi w Cd i Au

anihilacji w locie w miedzi wyniesie 0.0152. Zwróćmy uwagę, że zjawisko to oprócz
tego, że zachodzi z małym prawdopodobieństwem w czasie ok. 10~3 ps od chwili
wejścia pozytonu do próbki daje szeroki, na kilka radianów rozkład kątowy kwantów
anihilacyjnych. Stąd jest ono tłem w pomiarach materiałowych, bo zależy tylko od
stanu pozytonów a nie elektronów. Anihilacja w locie została wykorzystana np. do
eksperymentalnego potwierdzenia słuszności założenia szczególnej teorii względności
o niezależności prędkości światła od ruchu jego emitera [66].

Konkurencyjnym do procesu anihilacji w locie, której efektem jest produkcja
dwu kwantów gamma, jest proces w wyniku którego powstaje tylko jeden kwant.
Jest to możliwe, gdy np. anihilująca para pozyton-elektron znajduje się w polu
jądra atomowego lub dodatkowego elektronu, które przejmują część pędu pary. Jest
to proces z udziałem trzech ciał. Energia powstałego w ten sposób kwantu będzie
sumą energii pozytonu i anihilującego z nim elektronu. Całkowity przekrój czynny
na taki proces w przeciwieństwie do procesu dwukwantowego (9) jest proporcjonalny
do ładunku jądra atomowego w potędze piątej [67]:

, 2
3

gdzie a = 1/137.04 jest stałą struktury subtelnej, energię E podobnie jak w (9)
i (10) wyrażono w jednostkach moc2. Przekrój ten ma maksimum dla energii ok.
425 keV. Na Rys. 5 porównano energetyczną zależność całkowitych przekrojów czyn-
nych na anihilacje jedno- i dwukwantową. Zwróćmy uwagę, że anihilacja dwukwan-
towa zdecydowanie dominuje w miarę zmniejszania się energii pozytonu. Jednak
dla najcięższych pierwiastków i dla energii pozytonów 425 keV przekrój czynny na
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anihilację jednokwantową może być dziesięciokrotnie większy od przekroju czyn-
nego na anihilację dwukwantową. W rzeczywistości jednak proces jednokwantowy
może zachodzić tylko z elektronami s blisko jądra atomowego i w efekcie jego praw-
dopodobieństwo jest porównywalne z prawdopodobieństwem anihilacji dwukwanto-
wej w takich pierwiastkach. Anihilację jednokwantową usiłuję się wykorzystać jako
źródło skolimowanego strumienia kwantów gamma o zmiennej energii. Zmianę ener-
gii takich kwantów uzyskuje się poprzez stosunkowo prostą zmianę kinetycznej ener-
gii strumienia pozytonów, uprzednio formowanych w akceleratorze [69]. Anihilacja
jedno- i dwukwantową może być z powodzeniem wykorzystana do wzbudzenia i fluo-
rescencji promieniowania X, a w konsekwencji do identyfikacji pierwiastka, w którym
doszło do anihilacji elektronu w obszarze jego rdzenia atomowego. Przeszkodą
w wykorzystaniu tego zjawiska są ciągle zbyt niskie intensywności stosowanych obec-
nie akceleratorów pozytonów.

Obok jedno- i dwukwantowej możliwy jest także proces anihilacji na trzy kwanty
gamma, wtedy gdy spiny pozytonu i elektronu w momencie anihilacji ustawione są
w tym samym kierunku. Z obliczeń wynika, że przekrój czynny na taki proces
to ok. (4/37r)(7r2 — 9)a = 2.69 • 1CT3 [70] wartości przekroju czynnego na proces
dwukwantowy i może być on pominięty podczas termalizacji pozytonów.

Dla niewielkich energii, rzędu kilku eV, pozyton w kryształach jonowych może
zostać radiacyjnie wychwycony przez ujemnie naładowany jon. Obliczenia pokazują
[71], że choć prawdopodobieństwo takiego procesu jest o trzy rzędy wielkości wyższe
niż anihilacja w locie to jednak jest ono o trzy rzędy wielkości mniejsze od praw-
dopodobieństwa pełnej termalizacji pozytonów, stąd zjawisko to również nie znalazło
zastosowania w badaniach materiałowych.

2.2 Procesy przy energiach termicznych

Najważniejszy z punktu widzenia wykorzystania anihilacji pozytonów w badani-
ach materiałowych jest fakt, że pozyton ok. 99% swojego czasu życia spędza mając
energię termiczną. To właśnie zapewnia, że mierzone charakterystyki takie np. jak
rozkład kątowy kwantów anihilacyjnych zdeterminowane są stanem elektronów a nie
pozytonu. Jak wskazują rozwiązania równania Boltzmanna w ostatniej fazie spowal-
niania jego średnia energia zmierza wykładniczo do energii termicznej [72]:

-t/tr), (13)

gdzie czas tT zależy od temperatury T; i tak np. w Al dla T = 10 K tr = 10.5 ps,
a dla T = 300 K tr — 1.2 ps. Czas ten jest znacznie dłuższy niż czas między dwoma
rozproszeniami pozytonu na fononach (10~14 s), a to oznacza, że musi nastąpić
wiele rozproszeń, aby strata jego energii była znacząca. O ile jednak dla tempera-
tur większych od 50 K średnia energia pozytonu istotnie jest równa Eierm, o tyle
poniżej tej temperatury, jak pokazują obliczenia, jest ona trochę wyższa. W* Al
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Rys. 6. Rozkład stermalizowanych pozytonów w Al dla dwu temperatur T = 300 K (a)
i T = 10 K (b) [72]. Dla porównania linią przerywaną zaznaczono rozkłady Maxwella-
Boltzmanna w tych temperaturach

dla T -» 0 K średnia energia pozytonu osiąga wartość 2 meV, co odpowiada tem-
peraturze T = 15 K. Z tego powodu rozkład pędów stermalizowanych pozytonów
nieznacznie odbiega od rozkładu Maxwella-Boltzmanna [72]. Z obliczeń wynika, że
charakteryzuje się on pewnym udziałem pozytonów o dużych pędach, który wzrasta
wraz ze zmniejszaniem się temperatury próbki, Rys. 6. Obecność takich pozytonów
jest jednak niezauważalna w pomiarach, a termalizacja pozytonów została potwier-
dzona eksperymentalnie do temperatury ok. 10 K [73]. Jest to dość istotne dla za-
stosowań, gdyż nie narzuca ograniczeń temperaturowych na prowadzenie pomiarów
z udziałem pozytonów. W wielu wypadkach jest to niewątpliwą zaletą, gdyż pomiary
z udziałem pozytonów można przeprowadzać w bardzo wysokich temperaturach bez
obawy o stan pozytonu.

Stermalizowany pozyton, zajmuje najniższy stan energetyczny w swoim paśmie
gdyż przy dostępnych obecnie aktywnościach źródeł pozytonowych jest on tam je-
dyny. Aby w czasie ok. 100 ps, który jest typowym średnim czasem życia pozytonu
w metalach w próbce pojawiły się dwa pozytony, aktywność źródła musiałaby być
większa od 103 Ci, co w chwili obecnej jest trudne do osiągnięcia. Jednak z uwagi na
szereg interesujących zjawisk, które mogą być przedmiotem badań, w kilku labora-
toriach trwają prace nad uzyskaniem wiązki pozytonów o dużych intensywnościach
rzędu 101 0e+/s.Dodatnio naładowany pozyton jest odpychany przez dodatnie jony
w sieci krystalicznej w skutek czego zajmuje on pewien poziom, o energii Eo w struk-
turze pasmowej. Niemal we wszystkich metalach Eo jest dodatnia i ma wartość ok.
4.5 eV; w metalach alkalicznych i magnezie wynosi ona 1.3 eV [74].

Pozyton, w chwili gdy znajdzie się w swoim najniższym stanie energetycznym,
rozpoczyna tzw. wędrówkę przypadkową, lub dyfuzję, ulegając rozproszeniu głównie
na fononach. Proces ten opisany jest równaniami dyfuzji (I i II prawo Ficka), w któ-
rych parametrem fizycznym jest współczynnik dyfuzji. Współczynnik ten jest ten-
sorem drugiego rzędu, który w przypadku kubicznej sieci krystalicznej redukuje się
do skalara związanego ze średnim kwadratowym przesunięciem pozytonu, (R2(t))
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w czasie t następującą zależnością [59]:

D+ = fflfi> = (^m(k))k>

gdzie uG jest prędkością grupową pozytonu o pędzie p = hk, h jest stałą Plancka
a rm jest czasem relaksacji pomiędzy dwoma rozproszeniami. Czas ten w ramach
teorii Boltzmanna można wyrazić poprzez element macierzy przejścia W pozytonu
ze stanu k' do stanu k:

^ (15)

gdzie tf jest kątem między wektorami k' i k. Jeśli uwzględnimy także rozprosze-
nie pozytonu na domieszkach obecnych w sieci krystalicznej, które możemy opisać
czasem relaksacji TD, to współczynnik dyfuzji możemy zapiać wzorem:

Tdk, (16)
m V*V ~ ' D

gdzie

jest rozkładem Maxwella-Boltzmanna pędów stermalizowanego pozytonu, a m+ jest
masą efektywną pozytonu. Jeśli we wzorze (16) uwzględnimy rozproszenia pozy-
tonów tylko na fononach akustycznych, a rozproszenia te, jak pokazują eksperymenty
dominują w metalach, to po dość złożonych obliczeniach otrzymamy następujący
wzór na współczynnik dyfuzji [59]:

o3/2 1/2Ł4 (-,

gdzie Ed jest potencjałem deforrnacyjnym sieci. Związany jest on z całkowitą energią
E sieci krystalicznej o objętości V wraz z pozytonem w najniższym stanie Blocha
następującą zależnością

F - v d E r s d E o i r « d £ c o r r dfi-
dv 3 ors 3 ors oV

gdzie Ecorr jest potencjałem korelacyjnym pary pozyton-elektron, //_ potencjałem
chemicznym elektronu. rs jest promieniem kuli. w której znajduje się tylko je-
den elektron, można go obliczyć znając gęstość elektronów przewodnictwa ne;
r s = (3/47rne)

I//2. We wzorze (18) C\\ jest stalą sprężystości. F0(T) jest z kolei
funkcją zależną od symetrii sieci krystalicznej np. dla ośrodka izotropowego Fo = 1.
Dla sieci kubicznej Fo ~ 0.85 i wartość ta nieznacznie maleje ze wzrostem tempe-
ratury. Poprawki uwzględniające rozproszenia nieelastyczne na fononach akusty-
cznych, lub domieszkach zawarte zostały w funkcji /(T). Jej wartość jest różna od
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jedności dla temperatur niższych od temperatury To = 12{i!s}
2m+/fcB, gdzie (vs)

jest średnią prędkością dźwięku w ośrodku. Dla różnych materiałów wartość To leży
poniżej 20 K.

Dla temperatur T > 2TQ współczynnik dyfuzji pozytonów określony jest przez
Deiast{T) we wzorze (18), czyli wraz ze wzrostem temperatury maleje on wprost pro-
porcjonalnie do 1/VT. Z uwagi na niewielkie zmiany wartości stałej sprężystości Cn,
temperaturową zależność współczynnika dyfuzji pozytonów zapisuje się w postaci:

. (20)

Eksperymentalnie wyznaczenie parametrów D o i (5 jest bardzo trudne, wymaga za-
stosowania techniki z udziałem wiązki powolnych pozytonów, a temperatura mier-
zonej próbki musi zmieniać się w szerokich granicach. W Tabeli 1 przedstawiono
wyniki takich pomiarów [75] dla monokryształów kilku metali o strukturze kubicznej
wykonane w zakresie temperatur od 30 K do 1000 K. Zwróćmy uwagę na to, że
wartości parametru (5 tylko nieznacznie różnią się od wartości teoretycznej 0.5, co
wskazuje, że w metalach na dyfuzję pozytonów wpływ mają rozproszenia elasty-
czne na fononach akustycznych. Gdyby były to fonony optyczne współczynnik (3
byłby większy i miałby wartość ok. 1.5 [76]. Istotna jest tu duża wartość po-
tencjału deformacyjnego Ej. Oznacza to, że deformacja sieci krystalicznej wraz
z pozytonem wymaga wydatkowania stosunkowo dużej energii. Pomimo suges-
tii w wielu teoretycznych pracach, eksperymentalnie nie udało się zaobserwować
zjawiska samopułapkowania się pozytonów lub tworzenia się polaronów w zdefor-
mowanej przez nie sieci krystalicznej. Przedstawione tu wartości potencjału de-
formacyjnego dobrze zgadzają się z obliczeniami teoretycznymi w oparciu o teorie
pasmowe. Na przykład dla Cu obliczenia te pokazują, że E^ = 10.42 eV [77].
Wnioskować stąd można o wartości masy efektywnej pozytonów m + . Jeśli w (18)
uwzględnić teoretyczną wartość E<L i eksperymentalną Do to dla Cu m+ = 1.24m0.
Inne obliczenia teoretyczne wskazują, że masa ta jest nieznacznie tylko większa od
masy elektronu [78].

Udział fononów akustycznych w rozpraszaniu stermalizowanych pozytonów ulega
redukcji na rzecz fononów optycznych i rozproszeń na zjonizowanych domieszkach
w półprzewodnikach. Dzieje się tak w podwyższonych temperaturach i najlepiej
przestawia to przykład pomiarów współczynnika dyfuzji w czystym i domieszkowa-
nym fosforem krysztale Si, Rys. 7. Dla czystego Si powyżej temperatury 350 K obser-
wujemy nieznaczne odchylenie od zależności (20), które można opisać uwzględniając
rozproszenia na fononach optycznych. Zupełnie inną zależność współczynnika dy-
fuzji pozytonów od temperatury otrzymano dla Si z domieszką P. Jakościowo można
ją było wyjaśnić włączając do rozproszeń na fononach także rozproszenia na zjoni-
zowanych domieszkach. Prace teoretyczne pokazują, że mechanizm rozproszenia
pozytonów na takich domieszkach prowadziłby do następującej, przybliżonej relacji
na współczynnik dyfuzji: D+ = DOV/T/300A' [78]. Podobnie jak w Si także w Ge
i AsGa obserwuje się udział obu gałęzi fononów w rozpraszaniu pozytonów [76].
W Tabeli 2 zebrano wartości współczynnika Do w temperaturze pokojowej i E^
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Rys. 7. Temperaturowa zależność współczynnika dyfuzji pozytonów dla kryształu Si czys-
tego (białe symbole) i domieszkowanego P (czarne punkty). Linie przerywane przedstawia-
ją teoretyczne zależności uwzględniające jeden mechanizm rozpraszania na akustycznych
i optycznych fononach oraz na zjonizowanych domieszkach. Górna linia ciągła to najlepsze
dopasowania do punktów eksperymentalnych mechanizmu rozproszeń na dwu gałęziach
fononów, dolna zaś uwzględnia w obliczonym współczynniku dyfuzji także rozproszenia na
domieszkach [76]
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Tabela 1. Wartości DQ, {3 i potencjału deformacyjnego Ed obliczonego z Do dla kilku
monokryształów metali o strukturze kubicznej [75], Do obliczeń założono, że m+ = mc,.
Obok symbolu metalu podano wskaźniki powierzchni monokryształu.

Metal

Al (110)
Cu (111)
Ag (111)
Mo (110)

Do
(cmV1)

1.63 ±0.09
1.7 ±0.5
0.9 ±0.2
1.1 ±0.3

P

0.60 ±0.01
0.63 ±0.06
0.64 ± 0.04
0.46 ±0.05

Ed

(eV)
-10.7
-13.6
-16.2
-33.4

Tabela 2. Eksperymentalne wartości D+ w temperaturze pokojowej [76], i teoretyczne
wartości potencjału deformacyjnego E^ dla fononów akustycznych [79] obliczonego dla
monokryształów półprzewodników Si, Ge i AsGa. Masa efektywna została obliczona za
pomocą, wzoru (18), zakładając /3 = 0.5.

Materiał

Si
Ge

AsGa

Do

(cmV1)
2.3 ±0.2
0.9 -r 2.1
1.6 ±0.2

Ed

(eV)
-6.19
-6.62
-5.83

m+/m0

1.6
1.6
1.3

otrzymanych w obliczeniach pasmowych oraz masy efektywnej pozytonów dla tych
materiałów. W półprzewodnikach potencjał deformacyjny Ed ma niemal dwukrotnie
mniejszą wartość niż w metalach. Także masa efektywna pozytonów obliczona za
pomocą (18) jest tu większa od masy elektronu. Wskazuje to na mniejszą sztywność
sieci krystalicznej półprzewodników, w której znajduje się pozyton niż ma to miejsce
w przypadku metali.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w błądzeniu przypadkowym stermalizowanych
pozytonów nie dochodzi do rozproszeń na elektronach przewodnictwa. Gdyby
zjawisko takie miało miejsce współczynnik dyfuzji pozytonów malał by odwrotnie
proporcjonalnie do temperatury (/? = 1) [78], ale tego się nie obserwuje. Wyjaśnienia
można szukać w silnym ekranowaniu pozytonu przez elektrony w skutek czego
porusza się on w sieci jako cząstka quasi-neutralna. Ekranowanie zaś w sposób
jednoznaczny ujawnia się w wyraźnej redukcji czasu życia pozytonu w stosunku do
tego, gdyby go nie było. Efekt ten będzie omawiany w dalszej części tej pracy.

Po zakończeniu procesu termalizacji otrzymujemy określony, przestrzenny roz-
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kład pozytonów w próbce. Średnia kwadratowa droga jaką pozyton przebywa w sta-
nie stermalizowanym w kubicznej sieci krystalicznej jest równa:

L = ^/6D+rf, (21)

gdzie Tf jest średnim czasem życia pozytonów w stanie swobodnym. L jest rzędu
0.25 /um dla metali i jest znacznie mniejsza od zasięgu pozytonów emitowanych
z rozpadu (5 (6). Profil implantacji takich pozytonów można przedstawić dobrze
znanym wzorem:

p{z)=p(0)exp(-a+z), (22)

gdzie a+ jest liniowym współczynnikiem absorpcji pozytonów, który można obliczyć
ze wzoru (7). W przypadku jednak monoenergetycznych pozytonów o niższej energii
profil taki opisany jest wzorem Makhova [80]:

m zm~
(23)

gdzie

gdzie P jest funkcją gamma. Eksperymentalnie stwierdzono, że dla większości ma-
teriałów: m w 1.9 i n « 1.6 [81]. W tym przypadku dla pozytonów o energii
mniejszej od 50 keV całkowity zasięg pozytonów może być porównywalny z L (21).
Dzięki temu wykorzystanie wiązek monoenergetycznych pozwala badać procesy dy-
fuzji pozytonów w ciele stałym.

Stermalizowany i obdarzony ładunkiem elektrycznym pozyton przebywa w pozy-
cjach międzywęzłowych sieci krystalicznej. Jest on silnie odpychany przez dodatnio
naładowane jon w węzłach sieci krystalicznej. W materiałach, gdzie obecne są de-
fekty lub zaburzenia sieci, pozyton jako mobilna cząstka wyszukuje takie obszary
lub miejsca, w których jego potencjał chemiczny osiąga minimum. W miejscach
takich może on zostać zlokalizowany. Po skończonym czasie jednak ulega anihilacji
z przypadkowo napotkanym elektronem.



3 METODY OBSERWACJI ANIHILACJI
POZYTONÓW

Pomimo wielu procesów, którym podlega implantowany do materii pozyton, os-
tatnim z nim jest nieuchronny proces anihilacji z przypadkowo napotkanym elek-
tronem. Jego wynikiem jest emisja z prawdopodobieństwem 99.7% dwu kwantów
gamma. Kwanty te, w układzie środka masy anihilującej pary rozbiegają się
dokładnie w przeciwnych kierunkach, każdy z nich unosi energię równą:

EQ = m0c
2 - ^Eb, (26)

gdzie Eb = — ($_ + $+) + E£in + E^in jest sumą pracy wyjścia pozytonu i elektronu
i sumą ich energii kinetycznych. Eb jest zaniedbywalnie małe, rzędu kilku eV w po-
równaniu z moc2 = 510.995±0.0012 keV. Detekcja właśnie tych kwantów, w układzie
laboratoryjnym umożliwia obserwację procesu anihilacji pozytonów. W pracy [82]
przedstawiono szczegółowy opis technik eksperymentalnych stosowanych w takich
pomiarach, tu zaś zaprezentujemy ich niezbędne podstawy fizyczne.

Najbardziej oczywistym sposobem obserwacji procesu anihilacji jest pomiar
czasu jaki upłynął od momentu wejścia pozytonu do próbki aż do jego anihila-
cji. Jak pokazano to w poprzednim rozdziale, czas termalizacji to tylko kilka pro-
cent całkowitego czasu jaki pozyton spędza w próbce, a ponieważ technicznie jest
niewykonalny pomiar chwili gdy osiąga on stan równowagi termicznej stąd moment
rozpoczęcia implantacji jest tym, od którego liczymy jego czas życia. Wejście pozy-
tonu do materii mogą sygnalizować emitowane elektrony wtórne. Chociaż detekcja
takiego sygnału jest możliwa nie daje się ona przeprowadzić z dobrą precyzją. Po-
miary takie możliwe są do przeprowadzenia, ale w wysokiej próżni. Innym sposobem,
który realizowany jest w akceleratorach, jest formowanie wiązki pozytonów w odpo-
wiednie paczki o bardzo dobrych charakterystykach czasowych. Moment implantacji
takiej paczki jest z wystarczającą precyzją określony przez generator formujący je.
Innym ciekawym sposobem realizacji detekcji rozpoczęcia procesu implantacji pozy-
tonu jest wykorzystanie faktu, że energetyczny pozyton przechodząc przez scyntyla-
tor wyzwala w nim scyntylacje czyli prawie punktowe, krótkotrwałe luminescencje.
W takim przypadku trzeba wykorzystać pozytony o dużej energii, np. emitowane
z rozpadu izotopu 72As o energii 2.5 MeV i 3.3 MeV. Przechodzą one najpierw przez
scyntylator, tj. plastykową folię o grubości 1 mm zanim zostaną zaimplantowane
do badanej próbki [83]. Sygnał rozpoczęcia implantacji otrzymuje się z fotopowiela-
cza rejestrującego błyski scyntylacyjne. Sygnałem kończącym proces anihilacji jest
emisja promieniowania gamma o energii 511 keV, którego detekcję przeprowadza się
także przy pomocy detektorów scyntylacyjnych. Taki sposób detekcji czasu życia
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pozytonów jest jednak ograniczony bardzo krótkim okresem połowicznego zaniku
izotopu 72As, ok. 24 godzin, który otrzymuje się z rozpadu także krótkożyciowego
izotopu (T 1 / 2 =8.5 dnia) 72Se.

Stosowanym powszechnie do badań anihilacyjnych jest jednak izotop 2 2Na, który
ma znacznie dłuższy okres połowicznego zaniku ok. 2.6 lat. Podczas jego rozpadu
do stanu podstawowego, po emisji pozytonu po średnim czasie ok. 3 ps następuje
emisja kwantu gamma o energii 1.274 MeV ze wzbudzonego jądra 2 2Ne. Ten kwant
gamma z wystarczającą dokładnością sygnalizuje nam narodziny pozytonu. De-
tekcja odstępu czasu pomiędzy emisją dwu kwantów gamma o energii 1.274 MeV
i 511 keV za pomocą dwóch dobrej jakości liczników scyntylacyjnych jest podstawą
spektroskopii czasów życia pozytonów.

Proces anihilacji ma charakter statystyczny, nie zależy on od historii anihilującej
pary, stąd liczba pozytonów anihilująca w przedziale czasu dt, w ogólności może być
zapisana:

-dn = Xn(t)dt, (27)

gdzie n(t) jest liczbą pozytonów, które nie uległy anihilacji do chwili t. X jest
szybkością anihilacji, która charakteryzuje prawdopodobieństwo anihilacji pozy-
tonów w ośrodku. Widmo czasu życia pozytonów to unormowany do liczby wszys-
tkich implantowanych pozytonów no zbiór liczb pozytonów, które uległy anihilacji
w przedziałach czasu t, t + dt. Z (27) łatwo je przedstawić wzorem:

P = Aexp(-At). • (28)
n 0 dt

Mierzone eksperymentalnie widmo, z uwagi na skończoną zdolność rozdzielczą
aparatury pomiarowej jest splotem np. (28) i funkcji opisującej zdolność rozdzielczą
np. funkcja Gaussa. Odwrotność szybkości anihilacji A jest określana jako średni
czas lub czas życia pozytonów r. Jest on związany z gęstością i stanem elektronów
i jest istotną wielkością charakteryzującą określony kanał anihilacji pozytonów w oś-
rodku. Wzór (28) jest słuszny w przypadku, gdy istnieje tylko jeden kanał. W sytu-
acji gdy możliwe są anihilacje z innych stanów widmo to będzie wyrażać się bardziej
złożoną zależnością, w której pojawi się kilka czasów życia co będzie przedmiotem
dyskusji w następnych rozdziałach tej pracy.

Innym sposobem detekcji procesu anihilacji jest pomiar rozkładów kątowych
dwóch kwantów gamma. Jeśli ulegająca anihilacji para ma prędkość v, to emitowane
i obserwowane dwa kwanty gamma będą poruszać się pod kątem 9{ i 92 w stosunku
do wybranego kierunku tak by

gdzie #o jest kątem kierunku emisji tych kwantów w układzie środka masy tej pary
a c jest prędkością światła. Ponieważ v <C c i 6X — 82 jest małe stąd:

V 1)T

01-62 = 6ezi 2- sin #0 w — , (30)
c rnoc
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gdzie PT jest wartością rzutu całkowitego pędu anihilującej pary na kierunek
prostopadły do kierunku emisji kwantów gamma. Równanie (29) wynika z relaty-
wistycznej transformacji kierunków emisji z układu środka masy do układu laborato-
ryjnego. Z (30) wnosimy, że rozkład kątowy kwantów anihilacyjnych jest związany
z rozkładem pędów elektronów, z którymi może anihilować pozyton. Ze względu
na geometrię stosowaną w pomiarach, rozkład taki jest całkowany wzdłuż dwóch
kierunków, gdy realizujemy pomiar za pomocą detektorów w formie długich szczelin
lub jednego, gdy za pomocą tablicy detektorów potrafimy określić kierunek ruchu
tych kwantów.

W celu pomiaru rozkładu kątowego należy przeprowadzić detekcję w koin-
cydencji dwu anihilacyjnych kwantów. Dysponując dobrej jakości detektorem
półprzewodnikowym wystarczy zmierzyć energię jednego kwantu gamma, aby z efe-
ktu Dopplera wnosić o pędzie anihilującej pary. Jeśli kwant porusza się prostopadle
do detektora to jego energia zmierzona w układzie laboratoryjnym będzie równa:

E = Eo^f^ « m0c
2 - l-Eb + ^ , (31)

gdzie PL jest wartością rzutu wektora pędu anihilującej pary p na kierunek
równoległy do kierunku emisji kwantu gamma. Bezpośrednio w eksperymen-
cie nie ma możliwości, aby wyróżnić tylko jeden kierunek wektora p, stąd ob-
serwacji dostępne jest poszerzenie dopplerowskie linii anihilacyjnej. Z punktu
widzenia fizycznego pomiary korelacji kątowych jak i poszerzenia dopplerowskiego
są równoważne, niemniej występują różnice w technicznej realizacji tych pomiarów.
Pomiary kątowe z większą dokładnością pozwalają śledzić charakterystyczne cechy
rozkładu pędów pary, gdyż udaje się uzyskać lepszą kątową zdolności rozdzielczą.
Nie jest tak w przypadku pomiarów za pomocą detektorów półprzewodnikowych,
gdzie energetyczne zdolności rozdzielcze są w porównaniu z pomiarami kątowymi
znacznie gorsze, ale pomiar energii w koincydencji z detekcją drugiego, to-
warzyszącego kwantu pozwala znacznie zredukować tło, przez co udaje się obser-
wować rzadkie przypadki anihilacji pozytonów z elektronami rdzenia atomowego
[84].

Jeśli przez g (p) oznaczymy cząstkową szybkość anihilacji pary pozyton-elektron
o pędzie p to jednowymiarowy rozkład kątowy korelacji kwantów anihilacyjnych
możemy zapisać:

N (Qz) = - / dpx dpy Q (px,py, Oz moc), (32)
"̂  J —oo J -oo

gdzie N jest szybkością zliczeń impulsów koincydencji, a 0 2 = pz/ {moc). Widmo
poszerzenia dopplerowskiego zaś wyrażamy wzorem:

i r>oo

NDB{PZ) = J dppgip), (33)

gdzie pz = 2AE/c jak wynika to z (31). W rzeczywistej sytuacji musimy uwzględnić
fakt skończonej zdolności rozdzielczej aparatury opisanej np. funkcją g(6) poprzez
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wykonanie splotu na wyrażeniach (32) lub (33) jak wspomniano wyżej:

1 f+co

= T d&N (0') g (6 - O') + Ntlo, (34)
" J - 0 0

) e x p

gdzie Ntio wyraża nieuniknione tło obecne w eksperymencie. We wzorach powyżej
A jest szybkość anihilacji:

A = ^ - f dp Q (p). (35)

Równania (28) wraz z (35), (32) i (33) wyrażają związek pomiędzy mikroskopową
wielkością cząstkowej szybkości anihilacji dwukwantowej pary pozyton-elektron,
Q (p) a podstawowymi eksperymentalnymi charakterystykami.



TEORIE ANIHILACJI POZYTONÓW
W JEDNORODNYM GAZIE
ELEKTRONOWYM

Pozyton jako naładowana cząstka zaburza strukturę gazu elektronowego w swoim
otoczeniu, stąd wykorzystanie metody anihilacji do badań stanu podstawowego
struktury elektronowej może być obarczone dużym błędem. Niezbędne jest zatem
zrozumienie natury takiego zaburzenia i jego wpływu na charakterystyki anihiła-
cyjne, jeśli metody te mają być użyteczne. Niestety teoria gazu elektronowego, łatwo
ulegającego polaryzacji, w którym obecna jest naładowana domieszka - pozyton nie
jest łatwa. Wynika to stąd, że jako lekka cząstka jest on swobodny i podczas od-
działywania z elektronami doznaje odrzutu, powoduje to, że formalizm funkcjonału
gęstości nie może być tu zastosowany. Istnieje kilka teorii opartych na różnych
sformułowaniach, które mniej lub bardziej dokładnie potrafią opisać eksperymen-
talne wartości, np. szybkości anihilacji w metalach. Jedną z pierwszych udanych
teorii anihilacji pozytonu w jednorodnym gazie elektronowym skonstruował Ka-
hana [85] w oparciu o równanie typu równania Bethe-Goldstone'a dla układu dwu
cząstek elektron-pozyton. Zupełnie odmienne, bo z zastosowaniem kolektywnych
wzbudzeń bozonów w gazie elektronowym, podejście wykorzystali Arponen i Pa-
janne [86]. Interesujące wyniki dają także teorie oparte na rachunku wariacyjnym
w cieczy kwantowej [87]. Przeprowadzane obliczenia z konieczności wykorzystują na
pewnych etapach rachunków przybliżenia, stąd o poprawności zastosowanego opisu
rzeczywistego układu fizycznego rozstrzygać musi eksperyment. Utrudnia to jednak
fakt, że eksperyment możemy przeprowadzić na rzeczywistych układach fizycznych,
w których nie występuje idealny jednorodny gaz elektronowy.

Proces anihilacji stermalizowanego pozytonu i elektronu w materii możemy z do-
brym przybliżeniem traktować jako proces nierelatywistyczny. W takim ujęciu
cząstkową szybkość anihilacji pozytonów możemy zapisać za pomocą dwucząstkowej
funkcji Greena Gep [20]:

?(p) = ̂ H f ! d?v [ d3r'exp[-tp-(r-v')}Gep(rt,rt;r't\r't+), (36)
^ J J

gdzie fi jest objętością kryształu, i = y/—\ (dla uproszczenia zapisu w tym rozdziale
h = 1). Funkcja Greena związana jest z funkcją korelacji, która wyraża warun-
kowe prawdopodobieństwo tego, że w chwili czasu t elektron znajduje się w punkcie
o współrzędnych re, podczas gdy współrzędne pozytonu są iy

g{rp - r e) = {i)2Gep{vet, rpt; r e i+, rpt
+). (37)
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Inaczej, funkcja g(rp - r e) jest równa iloczynowi gęstości pozytonów w układzie
(w (37) jest on równy I/O.) i ładunkowi elektronów An_(re - r p), który ekranuje
pozyton. Dla dokładnego ekranowania pozytonu przez gaz elektronowy, spełniona
jest następująca zależność:

lim / d3rAn_(r) = 1, (38)
->oo j R

gdzie całkowanie przeprowadza się po sferze o promieniu R. Spełnienie tego warunku
służy do weryfikacji obliczeń funkcji Gep.

Skorzystajmy z założenia, że stan podstawowy gazu elektronowego opisany jest
przez rozkład Fermiego o maksymalnym pędzie pp. Jeśli dodatkowo zaniedbamy
oddziaływanie stermalizowanego pozytonu z elektronami, to Gep redukuje się do
iloczynu dwu niezależnych jednocząstkowych propagatorów elektronu i pozytonu:

Gep(ret,rpt;r'et
+,r'pt

+) = G°e(ret,r'et
+)G°p(rpt,r'pt

+). (39)

Propagator swobodnego elektronu jest opisany wzorem:

G°e(ret,r'et
+) = -~ Y, exp[ik.(re-r'e)], (40)

a swobodnego pozytonu:

Gl(rpt,r'pt
+) = -^. (41)

We wzorze (40) suma obejmuje wszystkie zajęte stany elektronowe, sumy takiej nie
trzeba wykonywać w przypadku pozytonu, gdyż jest on jedeny w swoim paśmie i ma
pęd k=0. Podstawiając (40) i (41) do (36) otrzymujemy następujące wyrażenie na
cząstkową szybkość anihilacji w modelu cząstek nieoddziałujących (IPM):

~ E w ( 4 2 )

gdzie 0 jest funkcją Heaviside'a (O(x) = 1 dla x > 1 i Q(x) = 0 dla x < 0).
Szybkość anihilacji A obliczona ze wzoru (35) w tym modelu łatwo wyrazić wzorem:

r -n 2 12-05
XiPM[ns \ = 7rrcn = (43)^

gdzie n_ jest gęstością elektronów, a parametr rs (rs = (3/47rn_)1//3) jest wyrażony
w atomowej jednostce długości; aQ (promień Bohra). Wzór (43) można otrzymać ze
wyrażenia na przekrój czynny na anihilację dwukwantową (9), tym razem szybkość
anihilacji będzie równa: A = o~2~fvn-, gdzie v jest szybkością pozytonu. W granicy
małych v otrzymamy (43).

Jednowymiarowy rozkład kątowy kwantów anihilacyjnych (33) w tym mo-
delu, będzie proporcjonalny do {pF - p2

z), zaś dwuwymiarowy rozkład (34) do
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Rys. 8. Zależność szybkości anihilacji (odwrotność czasu życia pozytonu) od parametru rs

dla kilku metali zaznaczonymi punktami. Liniami zaznaczono przewidywania teoretyczne
wg.: I - modelu cząstek nieoddziałujących (43), II - Kahany [85], III - Łowy [95], IV -
Arponena i Pajannena [98], V - Stachowiaka [103], VI - Borońskiego i Nieminena [104].
Wartość Aoo = jAp_p s + f A0_P s jest średnią szybkością anihilacji pozytu w próżni

i, _ p2 _ p2 VV pierwszym przypadku rozkład ten ma kształt odwróconej
paraboli, tzw. paraboli Sommerfelda, w drugim połówki sfery. Istotne jest, że
w obu przypadkach parametr paraboli i promień sfery jest określony przez pęd elek-
tronów na poziomie Fermiego PF- Pozwala to użyć korelacji kątowych kwantów
anihilacyjnych do obserwacji sfery Fermiego gazu elektronowego. Szybkość anihila-
cji pozytonów jest związana z gęstością elektronową poprzez parametr rs. Model
cząstek nieoddziałujących jest jednak dużym przybliżeniem zwłaszcza w obliczeniach
szybkości anihilacji (43). Xa Rys. 8 linią przerywaną przedstawiono zależność (43)
i eksperymentalne wartości szybkości anihilacji zmierzone dla metali alkalicznych:
Al, Zn, In i Mg, dla których z dobrym przybliżeniem stan elektronowy możemy
potraktować jako gaz swobodnych elektronów. Duże odstępstwo wartości teorety-
cznych i eksperymentalnych jest spowodowane wielociałowym charakterem oddzia-
ływania pozytonu z otaczającymi go elektronami.

Funkcja Greena Gep użyta w równaniu (36) generalnie spełnia następujące
równanie Dysona:

Gep{ret: rpt: r'et
+, r'pt

+) = G°e(ret, r'et
+)G°p(rpt, r'pt

+)

(44); r2t2; r\t[, v'2t'2)Gep{r[t[, v'2t'2) r'et
+, v'pt

+),

gdzie / jest operatorem oddziaływania elektron-pozyton. Równanie to można
uprościć, jeśli operator oddziaływania będzie niezmienniczy względem translacji
i układ będzie jednorodny przestrzennie. Jednak przybliżone, iteracyjne rozwiązanie
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tego równania, uwzględniające tylko pierwszą iterację, nie daje dobrej zgodności
z eksperymentem obliczonej szybkości anihilacji pozytonu [85]. Dokładniejsze
rozwiązanie wymaga uwzględnienia większej ilości elementów w szeregu pertur-
bacyjnym. Ponieważ oddziaływanie elektron-pozyton jest przyciągające, zatem
wielokrotne rozproszenia będą wnosić istotny wkład, stąd Kahana zaproponował, aby
w przybliżonym oszacowaniu funkcji Gep włączyć wszystkie wyrazy odpowiadające
rozchodzeniu się fal rozproszonych w wyniku oddziaływania jednokrotnego i wie-
lokrotnego, tzn. wyliczyć sumę tzw. diagramów drabinkowych. Zapiszmy funkcje
Greena przy pomocy funkcji falowej pary elektron-pozyton

Gep(ret, rpt; v'et\ v'pt
+) = H ) re, r p )]**f (r'e, rp), (45)

gdzie sumowanie przebiega po wszystkich zajętych stanach j . Wówczas (36) możemy
zapisać w postaci:

(46)

Rozważymy ^ p ( r e , r p ) , jako funkcję falową elektronu o pędzie p i wyraźmy ją
przez sumę fali płaskiej i „pewnego" zaburzenia:

e i rp
, k) exp [tk • re] exp (*(p - k) • r p), (47)

gdzie funkcja x spełnia następujące całkowe równanie:

x(p,k) =
)- (48)

W równaniu tym, nazywanym równaniem Kahany, pędy elektronu p i pozytonu k
wyrażone są w jednostkach pf i a = 0.331rs/(87r2). Kahana pokazał, że w (48) wys-
tarczy wziąć tylko statyczną postać efektywnego potencjału oddziaływania pozyton-
elektron [/, którego transformatę Fouriera w ramach przybliżenia faz przypadkowych
(RPA) można przedstawić następująco:

U(ą) = V(q)

Aii
e{ąyu = 0)

(49)

gdzie e jest stałą dielektryczną podaną przez Lindharda. V(q) = Aixel ją1 jest trans-
formatą Fouriera potencjału kulombowskiego. Numeryczne rozwiązanie równania
(48), przy założeniu, że x m e zależy od kierunku między wektorami p i k, dla
wartości parametru rs równego odpowiednio 2a0, 3a0 i 4ao, pozwoliło w satys-
fakcjonujący sposób opisać eksperymentalne wartości szybkości anihilacji A . Rys. 8.
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Chociaż obliczone A były o 10% - 20 % niższe od eksperymentalnych wartości. Ka-
hana pokazał także, że w takim przybliżeniu cząstkową szybkość anihilacji można
wyrazić następująco:

^ (50)

gdzie tzw. współczynnikiem wzmocnienia e jest zdefiniowany przez:

(51)

# p ( r e , r p ) jest funkcją falową nieoddziałującej pary elektron-pozyton, natomiast
^ p ( r e , r p ) jest rozwiązaniem równania Kahany dla oddziałującej pary. Zauważmy,
że charakterystyczne obcięcie, które pojawiło się dla |p | = pp w pozostaje przy-
bliżeniu modelu cząstek nieoddziałujących. Współczynnik wzmocnienia e dlap < pp
można wg. Kahany wyrazić za pomocą wielomianu:

) 4 ' ( 5 2 )

współczynniki a, b i c są zależne jedynie od gęstości elektronowej i mają dodatnie
wartości. Równanie (50) wraz ze współczynnikiem wzmocnienia, który wzrasta ze
wzrostem pędu p, zostało (52) potwierdzone eksperymentalnie przez Donaghy'ego
i Stewarta przez pomiar korelacji kątowych kwantów anihilacyjnych, mierzonych
dla kryształów sodu [88]. Rys. 9 przedstawia otrzymane przez tych autorów wyniki,
które obrazują istotną rolę współczynnika wzmocnienia.

Podejście zaproponowane przez Kahanę zawierało dwa niepożądane elementy:
a) ładunek pozytonu nie jest całkowicie ekranowany, czyli warunek(38) nie jest
spełniony w tych obliczeniach [89]; b) dla małych gęstości elektronowych, czyli
wzroście parametru rs obserwuje się wzrost zamiast asymptotycznego spadku
szybkości anihilacji do wartości, odpowiadającej średniemu czasowi życia pozytonu
w stanie związanym (pozytu, A,*, = |Ap_P s 4- |A0_ps = 2.004ns"1), Rys. 8 [90].
Jest bowiem oczywiste, że dla bardzo małych gęstości elektronowych, rs R; 60oo,
powinno dochodzić do tworzenia stanu związanego elektronu i pozytonu. Tylko
dla tak małych gęstości elektronowych częstotliwość zderzeń z otaczającymi elek-
tronami, skorelowanej pary elektron-pozyton, staje się porównywalna ze średnią
szybkością anihilacji pozytu (2.004 ns" 1).

Trudności te próbowano usunąć poprzez dokładniejsze rozwiązanie równania Ka-
hany. uwzględniając także kierunkową zależność funkcji x l stosując inne typy po-
tencjałów, tak by zachować ekranowanie pozytonu [91], [92], [93]. W następnych
pracach Kahana i współpracownicy włączali także niestatyczne elementy w oddzia-
ływaniu ekranującym, uwzględniając człony energii własnej, ale miało to niewielki
wpływ na końcowy wynik [94]. Można jednak pokazać, że powodem rozbieżności
rozwiązania Kahany jest niewłaściwe uwzględnienie krótkozasięgowego odpycha-
nia elektron-elektron w chmurze otaczającej pozyton. Poza tym, pozyton jako
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Rys. 9. Jednowymiarowe rozkłady korelacji kątowych kwantów anihilacyjnych zmierzone
dla trzech orientacji monokryształu Na (trzy różne typy punktów) [88]. Linia przerywana
to odwrócona parabola, linia ciągła uwzględnia współczynnik wzmocnienia

domieszka, która niszczy jednorodność gazu elektronowego, nawet na odległościach,
gdzie jego ładunek jest już ekranowany, powoduje, że funkcja falowa pojedynczego
elektronu będzie miała pewne przesunięcie fazowe, w stosunku do fali niezaburzo-
nej. Takiego przesunięcia brak w równaniu (47), które posłużyło do skonstruowania
równania Kahany (48). Łowy i Jackson zaproponowali, aby do znalezienia funkcji
falowej pary elektron-pozyton, \t/pp(re,rp), posłużyć się rozwiązaniem całkowego
równania Lippmanna-Schwingera [95], [96]. Argumentowali oni, że efektywne od-
działywanie na małych odległościach powinno być dominujące, i zastosowali forma-
lizm t-macierzy w taki sposób, aby uwzględnić także krótkozasięgowe odpychanie
między otaczającymi pozyton elektronami. W takim formalizmie, funkcję falową
pary elektron-pozyton, będącą rozwiązaniem równania Schródingera, wyrażamy za
pomocą macierzy t £ ( q , k 0 ):

yepfT r\ = yo fTT\\ f d 3 q e x p (*q • r ) f g(q. ko) ( 5 3 N

gdzie E jest początkową energią pary, a k0 jest początkowym pędem pozytonu.
Zwróćmy uwagę, że do obliczenia cząstkowej szybkości anihilacji (46) potrzebujemy
rozwiązania tylko dla r e = rp. Elementy ^-macierzy spełniają równanie Lippmanna-
Schwingera:

dzą Vef{p,ą)tE{ą,kQ

(2TT)3 E - q* + \K2 +
(54)

gdzie K jest pędem środka masy pary elektron-pozyton. Vej jest tu potencjałem
oddziaływania pary elektron-pozyton z chmurą otaczających ją elektronów. W pier-
wszej iteracji potencjał ten może mieć postać (49), jednak w następnych - włącza
się także człony nieliniowe, uwzględniające odpychanie między elektronami [95]. Xa
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Rys. 8 przedstawiono obliczoną za pomocą tego formalizmu szybkość anihilacji, tym
razem otrzymane teoretyczne wartości były o kilkanaście procent wyższe od wartości
eksperymentalnych.

Inny opis oddziaływania pozytonu z jednorodnym gazem elektronowym zapro-
ponowali Arponen i Pajanne [86], [97]. Zauważyli oni, że polaryzacja gazu elek-
tronowego wokół pozytonu nie może być opisana liniowymi operatorami w ra-
mach rachunku zaburzeń. Silna korelacja pozytonu z otaczającymi go elektronami
powoduje wzbudzenie kolektywnych modów własnych ośrodka, które oddziałują
między sobą i z pozytonem. Do skonstruowania teorii posłużono się spostrzeżeniem,
że wszystkie istotne fizyczne obserwable mogą być wyrażone przez kombinacje
bozono-podobnych operatorów, tzw. bozonów Sawada: c+c, gdzie c + i c są operato-
rami kreacji i destrukcji jednocząstkowych fermionów. W bozonowym formalizmie
cząstkowa szybkość anihilacji będzie wyrażona następująco:

Q (p) = ^ X) (*° I^P-p'^P-qCiWl *o>, (55)
p',q,<7

gdzie d+ i dp to operatory kreacji i destrukcji pozytonu o pędzie p, podobnie
dla elektronu o spinie a operatorem kreacji jest c* i destrukcji cpa. | \to) J e s t
stanem podstawowym układu składającego się ze stermalizowanego pozytonu i gazu
elektronowego. Stan ten opisany jest przez sumę trzech hamiltonianów, które
uwzględniają: kinetykę lekkiego pozytonu, oddziaływanie elektron-pozyton i hamił-
tonian gazu elektronowego. Funkcję falową stanu podstawowego, |\&o)> otrzymuje
się tu metodą wariacyjną. Numeryczne obliczenia pokazały, że zaproponowany
przez Arponena i Pajannego formalizm pozwala bardzo dokładnie odtworzyć wyniki
eksperymentalne szybkości anihilacji, zarówno dla małych jak i dla dużych wartości
parametru rs, Rys. 8. Zgodnie z rachunkami tych autorów, szybkość anihilacji
związana jest z gęstością elektronów na pozytonie n_(0), lub funkcją korelacji pary
elektron-pozyton g (37):

Afns"1] = 167rn_(0) = ^ ( 0 ; rs). (56)
rs

W tym przypadku funkcja korelacyjna (37), dla rp = re, zależy od parametru rs

i można ją wyrazić interpolacyjną formułą:

s) = l + 1.23r8 - 0.0742rs
2 + ^ . (57)

Zwróćmy uwagę, że w granicy bardzo dużych rs gęstość elektronowa dąży do
wartości, jaką posiada ujemnie naładowany pozyt, Ps" 1 , co zgodne jest z oczeki-
waniami, i co zapewnia ciągłą zależność szybkości anihilacji od parametru rs.
Ekranowanie ładunku pozytonu nie jest kompletne, dopiero dla rs > 20, co jest
wynikiem numerycznych przybliżeń. Tak dobre ekranowanie pozytonu uzyskano
dzięki włączeniu do obliczeń odpychających oddziaływań pomiędzy bozonami, co
zapobiegło niefizycznemu gromadzeniu się ładunku ujemnego wokół pozytonu. Do-
bra zgodność obliczeń i eksperymentu wcale nie musi oznaczać poprawności opisu.
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W rzeczywistych pomiarach stan elektronowy może odbiegać od stanu jednorod-
nego gazu elektronowego, a na mierzoną szybkość anihilacji, prezentowaną na Rys.
8, wpływ ma także anihilacja z elektronami rdzenia atomowego, gdzie gęstość elek-
tronów wykazuje silne niejednorodności. Do obliczenia parametru rs bierze się
pod uwagę tylko elektrony przewodnictwa (rs dla elektronów rdzenia atomowego
jest większe, stąd mocno związane elektrony powodują wzrost szybkości anihila-
cji, a więc oczekuje się, że wyniki z teorii jednorodnego gazu elektronowego będą
lokować się trochę poniżej wartości eksperymentalnych.) Innym efektem, który
niezbyt dobrze zgadza się z danymi eksperymentalnymi, to przewidywane wartości
współczynnika wzmocnienia. Podobnie jak w przypadku obliczeń Kahany (52),
współczynnik ten nieliniowo wzrasta, przy wzroście pędu elektronu p, ale powyżej p?,
zamiast spadku do zera, obliczenia Arponena i Pajannego dają niewielkie rozmycie
malejące ze wzrostem p [97]. Prace Kahany, Lowy'ego i Jacksona, a także prace in-
nych autorów [93], przewidują wzrost współczynnika wzmocnienia wraz ze wzrostem
parametru rs, co znajduje potwierdzenie w eksperymentach. Tymczasem w bo-
zonowym podejściu wzrost ten jest zbyt wolny [98]. Obrazuje to wartość parametru
zdefiniowanego następująco: [e(pF)-e(0)]/[e(0)], którego zależność od rs przedstawia
Rys. 10. Zwróćmy uwagę, że pomimo dużego rozrzutu punktów eksperymentalnych,
obliczenia Arponena i Pajannego nie potrafią ich dobrze odtworzyć. Mimo tego,
wyniki obliczeń są podstawą do wielu odniesień w innych rachunkach.

Znacznie przejrzystsze podejście do problemu anihilacji pozytonów w jedno-
rodnym gazie elektronowym udało się uzyskać w ramach teorii cieczy fermiono-
wej, określanej jako hypernetted-chain-approximation HNC, którą zaproponował
Zabolitzky [99]. Formalizm ten został następnie zaadaptowany przez Kallio i współ-
pracowników [87] do rozwiązania problemu naładowanej domieszki w jednorodnym
gazie elektronowym. Podstawą tej teorii jest postulat, by funkcja falowa układu
pozyton i gaz, składający się z N elektronów, opisany był przez funkcję typu Jas-
trowa:

N N

tt(rp; r l 5 ...vN) = II R{\vk - r p | ) J ] f(\n - r , - | ) $ ( n , ...rN), ( 5 8 )
k=l i<j

gdzie rj to współrzędne elektronów, a rp - pozytonu; funkcje R i / nie zależą od
stanu elektronów, a jedynie od pewnych wariacyjnych parametrów i $(ri , . . . r w )
to wyznacznik Slatera stanów jednocząstkowych zbioru N elektronów. Zapewnia
to znacznie lepsze uporanie się z problemem ortogonalności i antysymetryczności
funkcji falowej takiego układu, niż udaje się to uzyskać w rachunkach prezen-
towanych powyżej. Minimalizacja całkowitej energii takiego układu prowadzi do
równania Eulera-Lagrange'a, które spełnia lokalna gęstość gazu elektronowego:

[-V2 + V0{r)]w(r) = 0, (59)

gdzie w(r) = [n_(r)/n e]
1 / 2-

Związek między lokalną elektronową gęstością n-(r) a funkcjami R i / z (58) jest
następujący:

^ / ^ ^ 1 ^ ' 2 (60)
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W równaniu (59) Vo(r) gra rolę sumy potencjałów oddziaływania ełektron-pozyton
i potencjału, który silnie zależy od korelacji elektron-elektron. Wykorzystując
przybliżenie Hartree'ego-Focka oraz włączając korelacyjny potencjał Vxc, można go
wyrazić następująco [100] :

1 f w2(r') — 1

V0(r) = -- + ne J [ r
l _ j

r 1 dV + Vxc[w2(r)ne] - Vxc(ne), (61)

W pracy [100] zaproponowano aby Vex miał kształt potencjału korelacyjno-wymien-
nego podanego przez Hedina i Lundqvista [101]:

Vex(ne) = -2.048 [1 + 0.049~1/3 In (1 + 16.274ny3)] nlj\ (62)

Podstawiając (62) do (61) a następnie do (59) otrzymamy nieliniowe równanie
różniczkowo-całkowe. Można je zlinearyzować np. korzystając z przybliżenia przy-
padkowych faz:

ra_(r) =ne + 5n(r). (63)

W przeciwieństwie do poprzednich prób opisu oddziaływania pozytonu z jednoro-
dnym gazem elektronowym, tym razem przedmiotem poszukiwań nie jest funkcja
falowa a jej amplituda, która spełnia równanie (59). Zakładając, że 5n <C ne

oraz biorąc tylko liniowe wyrazy rozwinięcia potencjału Vxc w szereg, otrzymujemy
następujące równanie:

(V2 + 0.4924cm;2/3) 5n(r) + 2ne 0-- j S^C-d3v') = 0, (64)

gdzie o; jest parametrem. Na tym etapie równanie to posiada rozwiązanie analityczne
[100]

5n(r) = C exp (-{(2ime)
llA - 0.246cme//3

x sin f[(27rne)
1/4 + 0.246cme/3]r), (65)

gdzie C = 2ne(Snne — 0.2A2a2nJ ) 1//2. Taka zależność zapewnia dokładne ekra- ''
nowanie pozytonu, czyli spełnienie relacji (38) oraz pojawienie się charakterysty-
cznych oscylacji gęstości elektronowej wokół pozytonu, tzw. oscylacji Friedela.
Znacznie bardziej zaawansowane rachunki, w których precyzyjniej zredukowano
wpływ niewielkich nieortogalności funkcji falowych stanów jednocząstkowych w wyz-
naczniku Slatera w (58), które mogą w}'stąpić podczas przybliżonych rozwiązań
równania Schródingera, pozwoliło Stachowiakowi [102] otrzymać następujące rów-
nanie na gęstości elektronową w odległości r od pozytonu:

1 f r°° 1
n{r) = w(r)2ne - - ^ L{r) + 2<irk2

Fw
2{r) / dr'K(r, r')Z{r'), (66)

gdzie funkcja Z jest rozwiązaniem równania:
/"OO

n3Z"(r) - 2-Kkz

Fw\r) / dr' K{r,r')Z{r') = L(r). (67)
Je
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L jest następującym funkcjonałem funkcji w, który jest rozwiązaniem równania (59):

L(r) = 2wl{r) I - ^ Jo d r r [ u r ( r ) - l ]

(68)

gdzie f{x) = [1 - sin(2x)/x + l/(2x2) - cos(2x)/(2x2)]/x2,

4TT f °°

Q2 Jo

oraz

— 4/31 , dla ąjkF > 2

- q/kF + l/12(c//cF)
3] , dla q/kF < 2,

- 1)] + 2x i C(x) = ln(l + x) - x2ln(2 + 2/x) + x + x2/2.
Funkcja K w (66) określona jest następująco:

K(r,r')= dx 2^ F%' sln(kFxr') sln(kFxr), (69)
Jo x

gdzie
f<t>(q/kF) dla c/A;F > 2

f C(9/M dla c/A;F < 2.

Opisana metoda obliczenia gęstości elektronowej wokół pozytonu może być zas-
tosowana do gazu elektronowego o dowolnie dużej wartości parametru rs. Pozwala
ona dobrze odtworzyć obserwowane wartości szybkości anihilacji pozytonów, co za-
prezentowano na Rys. 8. Ponieważ bezpośrednie rozwiązywanie równania (66) może
być uciążliwe, w pracy [103] podano interpolacyjną formułę dla funkcji korelacyjnej
g[rs, 0):

r 3

5 (0; r8) = 1 + 1.23rs - 0.1375r2 + -f. (70)

Wzór ten ważny jest dla rs < 9 i różni się od podanego w (57). Podobnie jak
w poprzednich podejściach współczynnik wzmocnienia wzrasta ze wzrostem pędu
elektronu, a wielkość tego wzrostu w zależności od parametru rS) jak przedstawiono
to na Rys. 10, nie jest w rażącej sprzeczności z danymi eksperymentalnymi.

W literaturze często autorzy posługują się inną formuła interpolacyjną opisującą
funkcję korelacyjną zaproponowaną przez Borońskiego i Nieminena w pracy [104]:

g(0; rs) = l + 1.23rs + 0.8295rp - 1.26r2 + 0.3286rf2 + ^ . (71)
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Rys. 10. Względne wartości współczynnika wzmocnienia dla p = pp w funkcji parametru
r s. Linie ciągłe przedstawiają przewidywania teoretyczne przez: I - Kahane [85], II -
Łowy [95], III - Arponen i Pajanne [98], IV - Stachowiak [102], V - Rubaszek [92], VI
- Carbotte [89]. Odnośniki literaturowe do punktów eksperymentalnych znajdują się w
pracy [98]

Wzór ten jest otrzymany jako najlepsze dopasowanie do wyników uzyskanych przez
Lantto [105]. Wyniki te także uzyskano w oparciu teorię HNC, ale dla wielokompo-
nentowej cieczy fermionowej [106]. Wyjściowa funkcja falowa stanu podstawowego
ma tu bardziej złożoną formę niż (58):

= n n*«
La=l

(72)

gdzie $ o to funkcja falowa Na nieoddziałujących cząstek wyrażona wyznacznikiem
Slatera, nc to liczba przenikających się wzajemnie cieczy zawierających Na cząstek
i Fag to funkcja korelacyjna dla pary cieczy:

Q/?(i*a,r/j), (73)

gdzie i - l..Na i ; = L.A^ dla a ^ (5 i = l..Na - 1 i j - 2..Na dla a = P, a / to
korelacyjne czynniki, które mogą być wyznaczone przez minimalizację energii takiej
cieczy. W tym sformułowaniu otrzymuje się zbiór równań Eulera-Lagrange'a, takich
jak (59) pozwalających wyznaczyć funkcję korelacji pary dwu cząstek. Uzyskane
przez Lantto [105] wartości szybkości anihilacji pozytonów były o 10%-15% mniejsze
od wartości eksperymentalnych, Rys. 8.

Przedstawione powyżej teorie, opisujące oddziaływanie pozytonu w jednoro-
dnym gazie elektronowym, pomimo różnic wykazują pewne wspólne elementy. Pier-
wszym jest to, że obecny w gazie pozyton nie niszczy ostrego obcięcia w rozkładzie
pędów, jakie pojawia się dla pędu Fermiego. Można pokazać, że oddziaływanie
elektron-pozyton znosi wkład jaki pojawiałby się od przyczynków energii własnej
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elektronu i pozytonu dla pędów p > pp, co jeszcze bardziej wyostrza granicę
morza Fermiego [89], [107]. Obserwacje rozkładów kątowych kwantów anihila-
cyjnych, pomimo pewnych poprawek wynikających z oddziaływań wielociałowych
dla p < PF, pozwalają badać topologie powierzchni Fermiego stanu podstawowego
gazu elektronowego. Drugim istotnym elementem jest fakt, że szybkość anihilacji
jest monotoniczną funkcją gęstości tego gazu, choć w przypadku tej charakterystyki
oddziaływania wielociałowe manifestują się najbardziej. Trzeba jednak podkreślić
wielką rolę wyników teoretycznych uzyskanych w ramach przedstawionych tu teorii
w zrozumieniu procesu anihilacji pozytonów w materii. I choć trudno obecnie uznać,
że teorie te są zadawalające to jednak są one bazą dla dalszych rachunków, w których
starają się uwzględniać oddziaływanie struktury krystalicznej.



TEORIA ANIHILACJI POZYTONÓW
W SIECI KRYSTALICZNEJ

Jednorodny gaz elektronowy rozważany w poprzednim rozdziale, może być daleko
idącym przybliżeniem, jeśli chcemy go zastosować do opisu np. metali, w których
obok prawie swobodnych elektronów przewodnictwa, występują ciasno związane
elektrony rdzenia atomowego. I chociaż z różną szybkością, pozyton może anihilować
z każdym z nich. Dodatkowo podlega on oddziaływaniu zarówno z elektronami,
przebywającymi w różnych stanach, jak i periodycznym polem krystalicznym. Opis
procesu anihilacji, choć wydaje się bardzo złożony, zyskuje na przejrzystości jeśli
założymy, że funkcję falową układu elektron-pozyton wyrazimy jako iloczyn; nie-
zaburzonej funkcji falowej pozytonu, funkcji falowej elektronu w stanie j i pewnej
funkcji .Je] uwzględniającej zgodnie z (51) fakt ich wzajemnego oddziaływania [108]:

Cząstkową szybkość anihilacji (46) możemy zapisać w następującej postaci:
2

(74)

(75)

Szybkość anihilacji wyrazimy tym razem wzorem:

A = irr^c (76)

gdzie

\Aj(re.rP)#j(re)
(77)

Funkcja g± jest średnią ważoną dwucząstkową funkcją korelacji, a sama funkcja 6j
jest określana jako współczynnik wzmocnienia, który w ogólności może być także
funkcją stanu j . Obie funkcje pojawiły się już w poprzednim rozdziale.

Koncepcja, aby w obliczeniach szybkości anihilacji w rzeczywistych materiałach
posługiwać się niezaburzonymi funkcjami falowymi i funkcją korelacyjną wynikającą
ze wzajemnego oddziaływania, została wprowadzona przez Bonderupa i współpra-
cowników [109] i Chakraborty'ego [110] i dalej rozwinięta przez Daniuka i współ-
pracowników [111], okazała się niezwykle owocna. Znajduje ona oparcie w podej-
ściu zaproponowanym jeszcze przez Thomasa i Fermiego, które lokalnie gaz elek-
tronowy w metalach pozwala traktować w obliczeniach jak gaz jednorodny. Jest
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to uzasadnione wtedy, gdy potencjały od sieci krystalicznej zmieniają się wolno
w przestrzeni. Zwykle nie musi być to prawdą, ale ten rodzaj przybliżenia, zwany
przybliżeniem lokalnej gęstości (LDA), jest szeroko stosowany z dobrymi efektami,
przede wszystkim w obliczeniach stanu podstawowego metali. Istotnym założeniem
w obliczeniach LDA jest to, że współczynnik wzmocnienia ej w (75) jest równy
współczynnikowi otrzymanemu w obliczeniach przeprowadzonych dla jednorodnego
gazu elektronowego. W rachunkach należy tylko uwzględnić gęstość i pęd elektronów
w punkcie, w którym znajduje się pozyton, inaczej mówiąc parametr rs używany np.
w (57) jest funkcją położenia: r s (r) = [3/47rn._(r)]1/3.

Jak dyskutowane było to powyżej, współczynnik wzmocnienia zależy od pędu
elektronu, jednak może być on silnie modyfikowany przez niejednorodności gazu
elektronowego i efekty sieciowe. Stąd w realnych materiałach, gdzie elektrony nie
mogą być traktowane jako swobodne, pędowa zależność współczynnika wzmocnienia
(52) może być maskowana. Zupełnie przeciwnie jest z zależnością funkcji korelacji
od gęstości elektronowej, bardzo silnie wypływa ona na wartości szybkości anihi-
lacji, dlatego w przybliżeniu LDA proponuje się pominąć zależność współczynnika
wzmocnienia od pędu. Cząstkowa szybkość anihilacji pozytonów w tym przybliżeniu
wyraża się następującą formułą:

dr exp
n

(78)

gdzie sumowanie przebiega po zajętych stanach elektronowych, n + (r) = 1^3/+(r)|2 jest
gęstością pozytonu, a rij(r) = \^j(v)\ gęstością elektronową w punkcie r i w sta-
nie j . Funkcja korelacyjna g jest także zależna od gęstości pozytonowej n+, ale
z uwagi fakt, że pozyton jest tylko jeden podczas anihilacji, zależność tę się pomija
przyjmując np. formułę (57) dla n + = 0. W niektórych obliczeniach zakłada się,
że funkcja g jest także zależna od stosunku energii elektronu do energii Fermiego
[112]. Znacznie częściej stosuje się jednak relację (71) zaproponowaną w pracy
[104] i określa mianem współczynnika Borońskiego-Nieminena (BN). W obliczeniach
szybkości anihilacji rozdziela się anihilację z elektronami rdzenia atomowego Ac i ele-
ktronami walencyjnymi A„:

X = 7ir2

0c /An + (r)[s(0;n c (r))n c (r) + 5(0;n„(r))iło(r)l, (79)
Ja

gdzie nc i nv to gęstości elektronów rdzenia atomowego i walencyjnych. Miało to
swoje uzasadnienie w tym, że we wczesnych pracach usiłowano zastosować różne
funkcje korelacyjne g dla obu typów elektronów, np. [113]. W (78) i (79) obok
gęstości elektronowej należy także znać gęstość pozytonów. Obie funkcję otrzymamy
po rozwiązaniu jednocząstkowych równań Schródingera:

- Vc(v) + V;orr(r)] * + (r) = E+*+(r), (80)

2 + VC(T) + V;e(r)] ^-(r) = Ą-^-(r). (81)
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Vc jest potencjałem pochodzącym od jąder atomowych i gęstości elektronowej,
zwykle ma on kształt potencjału typu Hartree'ego:

VC(T) = / d ri | r _ r i ' ( 8 2 )

gdzie next jest gęstością ładunku elektrycznego pochodzącej od jonów w sieci krysta-
licznej i n_(r) = Y1E<E l^j( r)l • Vcorr jest potencjałem korelacyjnym i odpowiada
energii korelacyjnej pozytonu w jednorodnym gazie elektronowym. Dla 0.56 < rs <
8 używa się formuły [104]:

= - 0 . 6 2 9 8 - ^ 5 + ^ . (83)

którą otrzymano interpolując wyniki uzyskane przez Arponena i Pajannego [98].
Vex w (81) jest potencjałem wymian}', który w ramach LDA jest funkcją gęstości
elektronowej [114], w najprostszym ujęciu jest on proporcjonalny to n-(r) 1 / 3 . Za-
awansowane rachunki, uwzględniające także spiny elektronów prowadzą do bardziej
złożonej formy tego potencjału [115]. Równania (80) i (81) wynikają z procedury
minimalizacji funkcjonału całkowitej energii układu oddziałujących cząstek w zewnę-
trznym potencjale, zaproponowanej przez Hohenberga, Kohna i Shama [116], [117].

Rozwiązanie równania (80) na funkcję falową pozytonu w komórce elementarnej
sieci krystalicznej przeprowadza się metodą iteracyjną, obliczając operator V2 w da-
nym punkcie jako wartość funkcji w sześciu sąsiadujących punktach. Metodę tę
zaproponowali Kimball i Shortley [118]. Podczas n-tej iteracji wartość własną energii
E™ odpowiadającą funkcji falowej \E'+ wyznacza się z równania:

2A2

] , (84)

gdzie A jest odległością między punktami. Funkcja falowa w następnej iteracji
obliczana jest z dyskretnej formy równania (80):

4 \T/(n) 4

Jeśli pozyton znajduje się w stanie swobodnym, szukane jest rozwiązanie dla stanu
E+ = 0. Rys. 11 przedstawia przykład obliczonej gęstości pozytonu w strukturze
heksagonalnej Mg. Pokazuje on, że w tym stanie maksimum gęstości znajduje się
w pozycjach międzywęzłowych. Obliczenia gęstości elektronowej, niezbędnej do
otrzymania szybkości anihilacji nie są już tak jednoznaczne. Najczęściej stosowana
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Rys. 11. Gęstość pozytonu w heksagonalnej strukturze Mg obliczona za pomocą metody
ATSUP [120]

jest samouzgodniona metoda LMTO-ASA, w której przestrzeń podzielona jest na
sfery, których środkami są jądra atomowe sieci. Metoda ta jest przedmiotem wielu
obszernych publikacji [121] [122].

Zaproponowana metoda obliczania szybkości anihilacji pozytonów oparta na
przybliżeniu LDA, okazała się bardzo skuteczna. W Tabeli 3 na końcu tego rozdziału,
zestawiono wyniki pomiarów czasu życia pozytonów, czyli odwrotności szybkości
anihilacji pozytonów, w metalach, niektórych pólmetalach, półprzewodnikach i izo-
latorach oraz wyniki obliczeń teoretycznych [123]. W kolumnie trzeciej zaprezen-
towano rezultaty obliczeń metodą LMTO-ASA, w obliczeniach jako funkcji korela-
cyjnej użyto funkcje zaproponowaną przez Borońskiego i Nie.minena (BX) [104].
Jest ona słuszna tylko w przypadku metali. Dla innych materiałów, gdy ekra-
nowanie pozytonów może nie być kompletne, z uwagi na brak swobodnych elek-
tronów, używa się jej zmodyfikowanej wersji, uwzględniającej stałą dielektryczną
s^ w granicy wysokich częstotliwości:

gBX({):;-,) = 1 + 1.23r, + 0.8295/f' - 1.26r; + 0.3286r?/2 + -*-(l ). (86)

Otrzymane wyniki w przypadku prostych metali i półprzewodników bardzo dobrze
zgadzają się z wartościami eksperymentalnymi. W przypadku metali przejściowych
obliczone czasy życia sa systematycznie mniejsze o ok. 10 ps od eksperymentalnych,
trendy są jednak zachowane. Przyczyną tej sytuacji było użycie tej samej funkcji ko-
relacyjnej (86) dla elektronów w różnych stanach. Skutecznym rozwiązaniem prob-
lemu była propozycja, aby w tej funkcji, obok zależności od lokalnej gęstości elek-
tronowej, uwzględnić także jej gradient. Barbiellini i współpracownicy [124]. [125] za-
proponowali korektę funkcji korelacyjnej, tak by jej wartość malała wraz ze wzrostem
gradientu gęstości elektronowej. Ma to uzasadnienie w tym, że chmura elektronowa
o dużym gradiencie gęstości jest mniej podatna na oddziaływanie z pozytonem.
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Rys. 12. Widmo poszerzenia dopplerowskiego linii anihilacyjnej zmierzone techniką
koincydencyjną dla Li. Linią przerywaną zaznaczono teoretyczną zależność obliczoną
uwzględniając elektrony rdzenia atomowego posługując się metodą LMTO-ASA i funkcją
korelacyjną BN. Kropkami zaznaczono najlepsze dopasowanie funkcji (102) do wyników
doświadczalnych a linia ciągła jest ich sumą

Jako wyjściową funkcję korelacyjną zaproponowali formułę interpolacyjną (57) (tu
oznaczoną CLDA) zmodyfikowaną przez parametr określający gradient gęstości elek-
tronowy zdefiniowany następująco:

eg = (87)

gdzie kTp[nm~1} = 29.5/\Jrs/aQ jest długością ekranowania Thomasa-Fermiego
obliczaną lokalnie. Funkcja korelacyjna w ramach tego podejścia nazwanego GGA
{generalized gradient approximation) ma następującą postać [124]:

9GGA(0; rs) = l + [gLDA{0] rs) - 1} exp (-ageg). (88),

gdzie ag = 0.22 jest parametrem, którego wartość ustalono tak, by wyniki teorety-
czne szybkości anihilacji zgadzały się najlepiej z doświadczalnymi. Gradient gęstości
elektronowej wpływa także na wartości potencjału korelacyjnego Vcorr, tym razem
funkcja przedstawiona w (83) wymaga przemnożenia przez czynnik exp (-ageg/3).
W kolumnie czwartej Tabeli 3 przedstawiono wyniki uzyskane za pomocą tego
podejścia. Zwróćmy uwagę, że tym razem teoretyczne wartości znacznie lepiej pa-
sują do eksperymentalnych czasów życia pozytonów, nawet dla metali przejściowych.
W niektórych przypadkach zgodności są zaskakujące jak np. dla Tl i Au, choć są
też pewne rozbieżności, jak np. w przypadku Cd, gdzie różnica jest równa 20 ps.
Wadą podejścia GGA jest brak gruntownego oparcia teoretycznego, ma ono charak-
ter fenomenologiczny co spotyka się z krytyką.

Jest pewną niespodzianką, że użycie samouzgodnionej metody LMTO-ASA
do obliczeń gęstości elektronowej wcale nie jest konieczne do uzyskania zgodnych
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z doświadczeniem charakterystyk anihilacyjnych. Zadowalające wyniki uzyskuje się
za pomocą metody nazwanej atomową superpozycją (ATSUP), w której gęstość
elektronowa w krysztale jest sumą gęstości atomowych po wszystkich pozycjach
węzłowych, podobnie jest z potencjałem kulombowskim [113]:

a t ( | r - R f e | ) , Vc(r) = £ , Vat(\r - Rfc[). (89)

Oczywiście w praktyce należy użyć atomowych gęstości i potencjałów, które otrzy-
mane są w sposób samouzgodniony w ramach przybliżenia funkcjonału gęstości, ale
obliczenia te dotyczą tylko struktury atomowej, a nie całego kryształu, co znakomi-
cie upraszcza rachunki [114]. W kolumnie piątej Tabeli 3 przedstawiono wyniki
uzyskane przy zastosowaniu metody ATSUP, używając podejścia GGA (88). Nie
w każdym przypadku zgodność obliczonych wartości czasu życia jest dobra, ale np.
dla Cd metoda ta daje wynik, który jest bliski wartości eksperymentalnej. W pracy
[134] pokazano, że daje ona także dobry opis czasów życia pozytonów w stopach
Mg-Cd, czego nie można uzyskać stosując metodę LMTO-ASA. Metoda ATSUP
jest często stosowana, gdy przeprowadza się obliczenia szybkości anihilacji pozytonu
zlokalizowanego w defekcie sieci krystalicznej.

Pewną modyfikację procedury obliczeń szybkości anihilacji pozytonów, która
uwzględnia fakt polaryzowalnosci chmury elektronowej otaczającej pozyton, wpro-
wadzono w ramach tzw. przybliżenia ważonej gęstości WDA (weighted density ap-
proximation) [126], [127], [128]. Jego zasadnicza idea polega na tym, aby do wzoru
na funkcję korelacyjną g podstawić nie faktyczną gęstość elektronową, a pewną
ważoną gęstość n*, która zapewnia ekranowanie pozytonu. Gęstość taką otrzymuje
się z rozwiązania równania:

3 r «ren,-
n -W] -

[ 5 ( r e - r p | , n ^ r p ) ) - l j - l l - D n ^ r V ^ j

Szybkość anihilacji pozytonu będzie sumą szybkości anihilacji z elektronami po
wszystkich stanach j :

W Tabeli 3, w kolumnie szóstej, przedstawiono wyniki obliczeń czasu życia pozy-
tonów posługując się przybliżeniem WDA. Do obliczeń gęstości elektronowej użyto
metody LMTO-ASA. Tym razem zgodność przewidywań teoretycznych z danymi
eksperymentalnymi jest bardzo dobra nawet w przypadku metali przejściowych.

Czas życia pozytonu uzyskany w pomiarze jest liczbą, która zawiera w sobie
informacje o anihilacji pozytonów zarówno z elektronami walencyjnymi, jak i rdze-
nia atomowego. W takim pomiarze są one nierozróżnialne. Udaje się to w przy-
padku pomiaru widma poszerzenia dopplerowskiego linii anihilacyjnej, jeśli w trakcie
pomiaru znacząco obniżymy tło. uzyskamy także informacje o anihilacji z elektro-
nami leżącymi w głębokich stanach rdzenia atomowego. Pomiary takie dostępne są
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Rys. 13. Widmo poszerzenia dopplerowskiego linii anihilacyjnej zmierzone techniką
koincydencyjną dla Mg. Linią przerywaną zaznaczono teoretyczną zależność obliczoną
uwzględniając elektrony rdzenia atomowego posługując się metodą LMTO-ASA i przy-
bliżeniem GGA. Kropkami zaznaczono najlepsze dopasowanie funkcji (102) do wyników
doświadczalnych a linia ciągła jest ich sumą

od niedawna i na ich użytek opracowano metodę pozwalającą obliczać cząstkową
szybkość anihilacji z takimi elektronami o dużych pędach [129]. W metodzie tej
definiuje się współczynnik u2

nl, który jest równy:

u.•ni
(92)

gdzie n, I są liczbami kwantowymi stanów atomowych a Xni jest szybkością anihilacji
pozytonów z elektronami w stanie ni, a \iMPnl tą samą szybkością, która wynika
z modelu cząstek nieoddziałujących. Cząstkowa szybkość anihilacji pozytonów jest
wówczas wyrażona wzorem:

Qnl (p) = - Q
(93)

Jeśli użyjemy funkcji falowych dla elektronów rdzenia swobodnego atomu i zało-
żymy, że funkcja falowa pozytonu jest izotropowa, to równanie powyższe można
zapisać w symetrycznej postaci:

Qni ( P) = drr2R^{r)R+(r)Ji(pr) (94)

gdzie R~L(r) jest radialną częścią funkcji falowej elektronu, j t jest sferyczną funkcją
Bessela. R+{r) = C[erf(r/a)]6 jest radialną funkcją falową pozytonu wokół jądra
atomowego. Szczególna jej postać wynika z najlepszego dopasowania numerycznego
rozwiązania równania (80) w obszarze rdzenia [129]. Współczynniki C, a i b np.
w przypadku Al są równe 2.73 i 1.54, C jest stałą normalizacyjną.
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Na Rys. 12, 13, 14 i 15 przedstawiono wyniki pomiarów poszerzenia dopplerow-
skiego linii anihilacyjnej (33) zmierzonej dla czterech metali: Li, Mg, Cd i a-U.
Wybrano je tak, aby prześledzić, w jakim stopniu wraz ze wzrostem liczby elek-
tronów w rdzeniu atomowym zmienia się to widmo, i jak dobrze potrafią je opisać
przedstawione tu teoretyczne podejścia. Do pomiarów wykorzystano technikę po-
miarów koincydencyjnych, szczegółowo opisaną w pracy [84] i [130]. Przyjmuje się,
że udział rdzenia atomowego w takim widmie staje się znaczący dla pz > 15 mrad
(lub 15- l ( r 3 m o c) .

W przypadku Li, (Rys. 12) obszar ten jest stosunkowo dobrze opisany jeśli
gęstość elektronowa rdzenia w (93) obliczona zostanie metodą LMTO-ASA, a jako
funkcję korelacji użyjemy tę, zaproponowaną przez Borońskiego i Nieminena (71).
Linią przerywaną na tym rysunku zaznaczono wynik obliczeń, które dopiero dla
pz > 22 mrad niezbyt dobrze odtwarzają wynik eksperymentalny. Jedną z przy-
czyn może być przeszacowanie udziału tła, które niestety w takich pomiarach ma
dość złożony kształt [84]. Znacznie lepszą zgodność wyniku obliczeń teoretycznych
i danych eksperymentalnych uzyskano dla Mg, Rys. 13 . Tym razem w oblicze-
niach zastosowano podejście GGA (88) razem z LMTO-ASA [134]. W przypadku
Cd, pomimo zastosowania identycznej procedury, zadawalającą zgodność z ekspe-
rymentem uzyskano jedynie, gdy do obliczeń gęstości elektronowej rdzenia atomo-
wego ujęto tylko siedem elektronów 4d, Rys. 14. Włączenie do obliczeń wszystkich
dziesięciu elektronów z poziomu 4d nie dało satysfakcjonującej zgodności [134]. Tym
razem, w przeciwieństwie do Li, teoria zaniża udział anihilacji z elektronami rdzenia
o pędach pz > 20 mrad. Znacznie gorzej opis teoretyczny zgadza się z obserwacjami
eksperymentalnymi w przypadku a-U. Rys.15. Użycie zarówno metody LMTO-
ASA jak i ATSUP do obliczeń gęstości elektronowej rdzenia, jak i podejścia GGA
nie daje zadawalających wyników [135]. Nie pomagają tu ani funkcje opisujące tło
pod otrzymanym widmem ani też wyłączenie elektronów 5f z obszaru rdzenia ato-
mowego. Warto zwrócić uwagę na duży, ok. 50 % w porównaniu np. z Li. Rys. 12,
udział elektronów rdzenia w widmie poszerzenia dopplerowskiego linii anihilacyjnej
w a-U. Niezgodność obliczeń teoretycznych z eksperymentem w tym metalu ma
także miejsce w przypadku pomiarów czasu życia pozytonów, co zaprezentowano
w Tabeli 3. Różnica pomiędzy zmierzonym i obliczonym czasem życia pozytonów
wynosi 48 ps i 39 ps w zależności od rachunków i jest ona zbyt duża, aby można
ją było wyjaśnić błędami eksperymentalnymi. Także pomiary wykonane przez in-
nych autorów [131] wskazują na wartość czasu życia pozytonów ok. 151 ps lub
164 ps. Taką wartość czasu życia udaje się teoretycznie otrzymać, jeśli założy
się brak ekranowania pozytonu przez elektrony rdzenia w przypadku uranu, ina-
czej mówiąc funkcja korelacyjna jest równa jedności. Niestety, przyjęcie takiej
funkcji w obliczeniach widma poszerzenia dopplerowskiego pogarsza jego zgodność
z eksperymentem. Przedstawione tu wyniki pomiarów i obliczeń ukazują raczej
na niedostatki prezentowanych podejść. Można zaryzykować stwierdzenie, że pro-
ponowane metody obliczeniowe charakterystyk anihilacyjnych napotykają na coraz
większe trudności, gdy liczba elektronów w rdzeniu rośnie.

Zupełnie innego podejścia wymagają obliczenia charakterystyk anihilacji pozy-
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Rys. 14. Widmo poszerzenia dopplerowskiego linii anihilacyjnej zmierzone techniką
koincydencyjną dla Cd. Linią przerywaną zaznaczono teoretyczną zależność obliczoną
uwzględniając elektrony rdzenia atomowego posługując się metodą LMTO-ASA i przy-
bliżeniem GGA. Kropkami zaznaczono najlepsze dopasowanie funkcji (102) do wyników
doświadczalnych a linia ciągła jest ich sumą

tonów z elektronami przewodnictwa o niskich pędach. Elektrony o pędzie k i znaj-
dujące się w paśmie n opisuje się za pomocą fal Blocha:

+ k) exp [i(G + k) • r].
G

Podobnie i funkcję falową stermalizowanego pozytonu zapiszemy jako falę:

(95)

( 9 6 )
G

gdzie G jest wektorem sieci odwrotnej. Warunek normalizacji takich funkcji wymaga,
aby:

G G

Podstawiając (95) i (96) do (78) przyjmując g — 1 tak jak dla cząstek nieod-
działujących otrzymamy dla pasma n [136]:

7vr2c

k<kF G

gdzie
C n (k (99)

G'

Jeśli porównamy wzory (98) i (42), to dostrzeżemy, że obecność periodycznej struk-
tury krystalicznej powoduje, że cząstkowa szybkość anihilacji uzyskuje symetrię
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punktową tej sieci. Dla całkowicie zapełnionego pasma, sumowanie po wektorze
k i wszystkich wektorach G spowoduje, że tzw. odwrócona parabola Sommerfelda,
będąca rozkładem kątowym kwantów anihilacyjnych w gazie swobodnych, nieod-
działujących z pozytonem elektronów (32) lub (33), pojawi się we wszystkich węzłach
sieci odwrotnej. Jej wysokość jest jednak proporcjonalna do kwadratu czynnika
Cn, który maleje wraz ze wzrostem długości wektora G. Stąd parabola dla p = k
jest dominująca, a kolejne tzw. umklapp lub HMC (higher-momentum components)
parabole dla p = k + G są coraz mniej znaczące. Dla pasma częściowo zapełnionego
sumowanie w (98) ogranicza się do tych obszarów przestrzeni wektora p, gdzie p-G
leżą wewnątrz powierzchni Fermiego.

Wysokości kolejnych parabol maleją wraz ze wzrostem długości wektora G,
choć w dużej mierze efekt ten zależy od struktury pasmowej. Jeśli we wzorze
(99) założymy jednorodny rozkład gęstości pozytonowej w całym krysztale, czyli
<£+(r) = l/v^, wtedy C"(k + G) = 5 n ( k + G), które można wyznaczyć z równania
Schrodingera, jeśli znany jest pseudopotencjał oddziaływania sieci z elektronami:

B n (k + G) = [En(k) - |k + G] 2 ]- 1 ^ VG+G,B
n(k + G'). (100)

G'

VQ jest transformatą Fouriera tego potencjału, a En(k) jest energią elektronu
w paśmie n. Dla metali alkalicznych, gdzie pasmo przewodnictwa tworzą elek-
trony s, VQ jest małe dla G różnego od zera i En(k) « k2, wtedy \Cn(k + G ) | 2 =
A; 2 - |k + G| 2 . Tylko dla takiego - przypadku parabole Sommerfelda, nieco

zmodyfikowane z uwagi na zależność czynnika C od k , lokują się w węzłach sieci
odwrotnej. Powierzchnia Fermiego jest jednak tu odwzorowana przez miejsca ich
zerowania się, a cząstkowa szybkość anihilacji (98) odzwierciedla rozkład gęstości
stanów elektronowych. W przypadku, gdy pasmo przewodnictwa tworzą elektrony
s i p. jak np. w metalach szlachetnych, część powierzchni Fermiego może wyjść
poza pierwszą strefę Brillouina i wtedy na granicy tej strefy: |k|2 = |k — G| 2

i £(k) = |k|2 ± Eg/2 zatem:

Bn(k) = ±Bn(k - G) = T B " + I ( k - G) = J5n + 1(k) « - L , (101)
v 2Q

Eg jest przerwą energetyczną. Przyczynki z dwu pasm będą się sumować
w pierwszej ( |B n (k) | 2 + \Bn'l(k)\2) i w drugiej ( | 5 n ( k - G ) | 2 + |B n + 1 (k - G ) | 2

strefie dając ciągły rozkład gęstości, zbliżony do tego jaki obserwuje się w metalach
alkalicznych. Jednak na powierzchni Fermiego nie obserwuje się już ostrego odcięcia,
a. raczej gładkie przejście przez p/r- Przy zapełnianiu pasma przez następne elektrony
może się okazać, że w drugiej strefie czynniki: Bn+l(k - G) są równie istotne jak
Bn+1(k) w pierwszej. Pomimo tego w każdej z tych stref z dobrym przybliżeniem
obserwowane rozkłady kątowe kwantów anihilacyjnych mają charakter odwróconej
paraboli Sommerfelda, takiej jak dla przypadku elektronów swobodnych.

W metalach z elektronami d, VQ jest istotne i musi być uwzględnione (100).
Dla danego wektora k może się okazać, że kilka Bn(k + G) jest znaczących. Stąd
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w pierwszej strefie Brillouina wkład do cząstkowej szybkości anihilacji mają także
przyczynki z następnych stref, które będą maskować rzeczywisty rozkład gęstości
stanów elektronowych. Odcięcia sygnalizujące powierzchnią Fermiego pojawią się
w wielu strefach.

Aby choć w sposób poglądowy przedstawić rolę procesów umklapp w widmie po-
szerzenia dopplerowskiego na Rys. 12-14 przedstawiono wynik dopasowania funkcji:

P{p, a) oc {p2

F -p2 - a2)[h{p + pF,a)- h(p - pFj a)}
2 pF,v)} , (102)

która jest splotem odwróconej paraboli i funkcji zdolności rozdzielczej aparatury,
wyrażonej przez funkcje Gaussa:

g(x,a) =

oraz

Istotnym parametrem fizycznym jest tu pF, który spełnia rolę pędu Fermiego.
Zwróćmy uwagę, że uwzględnienie (102) w pierwszej i drugiej strefie Brillouina poz-
woliło satysfakcjonująco opisać otrzymane eksperymentalnie widma w obszarze nis-
kich pędów (pz < 15 mrad). Udział paraboli HMC w widmie najmniejszy jest w przy-
padku Li a największy w Cd, co wskazuje, że dla metali z elektronami d i f udział
procesów umklapp jest znaczący, nawet w obszarze pędowym dostępnym dla elek-
tronów rdzenia atomowego. Stąd w przypadku a-U, ich udział może być na tyle
duży, że całkowicie maskuje szczegóły generowane przez elektrony rdzenia atomo-
wego przedstawione na Rys. 15. Pomimo bardzo uproszczonej analizy, wynik dopa-
sowania (102) pozwolił wyznaczyć parametry pF: dla Li, pF — 4.7 ± 0.10 mrad, dla
Mg pF = 5.9 ±0.12 mrad i Cd pF = 5.9 ±0.11 mrad, który zgadza się z wartościami
wyznaczonymi z modelu swobodnych elektronów (4.32 mrad dla Li, 5.25 mrad dla
Mg i 5.40 mrad dla Cd [137]). Niemniej jednak dokładny opis widma poszerzenia
dopplerowskiego. który byłby podstawą wyciągania ilościowych wniosków o struk-
turze stanu podstawowego elektronów a także i pozytonu, wymaga uwzględnienia
także faktu, że funkcja falowa pozytonu musi znikać, przynajmniej dla cięższych
pierwiastków w obszarze jądra atomowego: ^+(0) = T)c A(G) = 0, stąd stałe
A(G) muszą być uwzględniane przy obliczaniu czynników \C\ w (98). Zgodnie
z (99) możemy zapisać:

|Cn(k + G)|2 = Y, Yl^(K')A(K)Bn(k + G - K')Bn(k + G - K). (103)
K K'

O ile człony z |A(K)| 2 zmniejszają tylko wysokość poszczególnych paraboł to
czynniki A(0).4(K)J5n(k + G ) B n ( k + G - K ) , mogą istotnie zmodyfikować cząstkową
szybkość anihilacji (98). Przedstawione powyżej rachunki uwzględniają tylko wpływ
efektów dyfrakcji pozytonu i elektronów na periodycznej sieci krystalicznej. W przy-
padku elektronów przewodnictwa musi być uwzględnione także oddziaływanie pozy-
tonu z elektronami. Najprościej można to zrobić w ramach przybliżenia LDA
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Rys. 15. Widmo poszerzenia dopplerowskiego linii anihilacyjnej zmierzone techniką koin-
cydencyjną dla a-U. Liniami zaznaczono teoretyczne zależności obliczone uwzględniając
elektrony rdzenia atomowego, wykorzystując metodę LMTO - linia kropkowana i metodę
ATSUP - linia ciągła i przerywana. W obliczeniach uwzględniono lub pominięto elektrony
5f próbując otrzymać najlepszą zgodność z eksperymentem

poprzez włączenie funkcji korelacyjnej do (98). Bardziej wyrafinowaną procedurą
jest modyfikacja fal Blocha, tak aby uwzględniały one to oddziaływanie. Takie
zmodyfikowane fale Blocha można otrzymać z równania Bethego-Goldstona [138].

Czynnikiem, który ma także wpływ na kształt widma poszerzenia dopplerow-
skiego w obszarze niskich pędów jest temperatura. Termiczne drgania atomów sieci
rozmywają efekty dyfrakcyjne omawiane powyżej. Najogólniej temperatura wpływa
na współczynniki Cn w (99) poprzez czynnik Debye'a-Wallera:

Cn(k + G, T) = Cn{k + G) exp (-2 [G|2 (104)

gdzie W(T) jest średnią kwadratową amplitudy termicznych drgań atomów związa-
ną z temperaturą Debye'a Qp:

W{T) =
T2 "OD/T

2MkBQDQ\ dz z
D Ja

1

e2 - 1
(105)

T jest absolutną temperaturą. M masą drgającego atomu. Także pozyton w stanie
równowagi termicznej posiada rozkład pędów k+, który musi być uwzględniony
w (98):

uric

X (106)
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Zakładając, że rozkład ten jest rozkładem Maxwella-Boltzmanna (17) i wykonując
całkowanie po sferycznie symetrycznym rozkładzie pędów elektronów aż do maksy-
malnego pędu PF, otrzymamy [139]:

_ . -k_-m.=G.- ( 1 0 7 )
G

gdzie

B(y, /?) = 0.5{l + erf[(l - y)/0\ - {0/^y) exp [-(1 - y)2//?2]}
-0.5{l - erf[(l + y)/0\ - (P/V^y) exp [-(I + y)2/P2}}, (108)

i /?(T) = y/2m+kBT/p2

F. Jak wynika z rachunków, termiczny ruch pozytonu,
dopiero dla temperatur powyżej 1000 K, w znaczący sposób rozmywa obcięcie w cząs-
tkowej szybkości anihilacji, jakie pojawia się dla pędu pp.

Jak przedstawiono powyżej, analiza charakterystyk anihilacyjnych pokazuje, że
zawierają one w sobie wiele elementów, których fizyczny opis wymaga zaangażowania
mechaniki kwantowej dla układów wielu ciał. Tak jest w przypadku opisu oddzia-
ływania pozytonu z jednorodnym gazem elektronowym. Tylko dzięki zastosowaniu
podejścia lokalnej gęstości opis ten można uprościć, ale i tak nie zwalnia to z wy-
liczenia stanu podstawowego układu elektronów, jeśli chcemy znać charakterystyki
anihilacyjne. Pomimo, że pozyton głównie anihiluje z elektronami przewodnictwa,
to jednak udział elektronów rdzenia atomowego nie może być zaniedbany. W przy-
padku anihilacji pozytonów w sieci krystalicznej charakterystyki te zawierają także
czynniki pochodzące z dyfrakcji elektronów i pozytonów na tej sieci. I wreszcie
na charakterystyki ma niewielki wpływ temperatura ośrodka. Trzeba tu zwrócić
uwagę, że wszystkie te elementy występują w przypadku najprostszym, gdy ani-
hilacja pozytonów zachodzi w materiale jednorodnym, krystalicznym. Obecność
defektów mogących lokalizować pozytony ma zasadniczy wpływ na charakterystyki
anihilacji pozytonów i będzie to przedstawione w następnych rozdziałach.
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Tabela 3. Odwrotność szybkości anihilacji, czyli czas życia pozytonów wyrażony w
ps, w metalach, niektórych półmetalach, półprzewodnikach i izolatorach. Eksperymen-
talne wartości - kolumna 2 zmierzono w temperaturze 300 K; wartości z indeksem (*)
zostały zebrane w pracy [132] i tam też znajdują się odnośniki literaturowe; wartości
z indeksem (2) zostały zaczerpnięte z pracy [133], ( 3 ) z [134] oraz (4) z [135]. Błędy
przy wartościach eksperymentalnych z reguły nie przekraczają ± 1 ps. Wyniki z kolumny
LMTO-BN pochodzą z pracy [123], z kolumny LMTO-GGA z pracy [125] a z kolumny
LMTO-WDA z pracy [128]

Li
Na
Mg
Al
Si
K
Ti
V
Cr

a- Fe
Ni
Cu
Zn
Ge
Rb
Nb
Mo
Pd
Ag
Cd

a — Sn
Cs
Ta
W
Pt
Au
Pb

u

Eksp.

2 9 1 ^
3 3 8 ^
2 2 6 ^
166W
218(2)
397<2>
147(2)

130^
120W
106«
105«
121«
156«
230(2)
406(2)
120^)
103(1)
9 6 ^
131^5
187(3)
289(2)
418(2)
1 1 6 ^
1 0 5 ^
9 9 ^
117(D
204( l )

159(4)

LMTO
-BN
305
337
237
166
221
387
146
116
101
101
96

106
134
228
396
122
111
103
120
153
275
407
117
100
94
107
187

LMTO
-GGA

282
329

216(3)
153
210
392
145
119
105
108
107
118
144
228
409
122
112
114
136

167(3)

430
117
101
101
118

m ( 4 )

ATSUP
-GGA

284
337

226(3)
160
207
402
153
125
118
111
109
120
156
229
420
135
126
131
148

184(3)

439
124
109
116
130

120(4)

LMTO
-WDA
299.4
334.7

163.3
217.0
395.5

129.8
112.9
111.8
112.1
122.8
129.4

425.2
129.4
109.7
114.9
139.4

452.8

103.1
120.3



6 TEORIA ANIHILACJI POZYTONÓW
W DEFEKTACH SIECI KRYSTALICZNEJ

Lokalizacja pozytonu w defektach sieci krystalicznej typu wakancja lub ich
skupiskach stanowi istotne zastosowanie spektroskopii anihilacji w badaniach mate-
riałowych. Sama lokalizacja pozytonu jest możliwa dlatego, że potencjał oddziały-
wania pomiędzy pozytonem a takimi defektami jest przyciągający i istnieje w nim
przynajmniej jeden stan związany. Energia zerowa pozytonu, czyli położenie dna
pasma pozy tonowego, o której mowa była w rozdziale 2.2 w obszarze zdefektowanym
zostaje zmniejszona z uwagi na brak jonu, to właśnie jest istotny składnik potencjału
lokalizującego pozyton:

V+(r) = Vc{r) + Ycarr[n-(T)] - Vcorr(ne) - E0Q(R - | r |), (109)

gdzie R jest promieniem Wignera-Seitza wakancji lub luki, natomiast Eo jest tu
parametrem, który opisuje przesunięcie potencjału w doskonałej sieci względem po-
tencjału we wnętrzu wakancji. Parametr ten, np. w przypadku wakancji w Al wynosi
ok. 2.9 eV, jak wynika to z obliczeń metodą LMTO-ASA [140]. Głębokość potencjału
(109) w przypadku pojedynczej wakancji jest taka, że tworzy się tylko jeden stan
związany i wówczas pozyton, gdy znajdzie się w pobliżu, może zostać schwytany. W
przypadku skupisk wakacji o dużych rozmiarach, stanów tych może być więcej, na
razie jednak brak jest eksperymentalnych dowodów na to, że występuje preferencja
ich obsadzeń.

Wewnątrz wakancji gęstość elektronowa ulega zmniejszeniu w porównaniu z gęs-
tością w sieci niezaburzonej ne. Jednak, zlokalizowany w niej pozyton przyciąga
elektrony i efekt ten jest na tyle istotny, że w przypadku obliczeń charakterystyk ani-
hilacyjnych pozytonów zlokalizowanych zmusza to do obliczenia w sposób samouz-
godniony zarówno gęstości elektronowej jak i pozytonowej. To właśnie zapewnia
tzw. dwukomponentowa teoria funkcjonału gęstości opracowana przez Borońskiego
i Nieminena [104], która rozpatruje układ dwu wzajemnie penetrujących się i niejed-
norodnych cieczy kwantowych. Funkcjonał całkowitej energii układu oddziałujących
elektronów i pozytonów znajdujących się w zewnętrznym polu jonów o ładunku Zj
może być wyrażony przez gęstość elektronową n_ i pozy tonową n+:

E[n-tn+] = T[n.) ^

2J U ' 1 U " |r-r'|

+Exc[n+] + Exc{n_] + Ecorr{n+, n _ ] . (110)

Jest on sumą funkcjonału energii kinetycznej T, energii potencjalnej pochodzącej od
jonów sieci krystalicznej, energii elektrostatycznej, energii korelacyjno-wymiennej
dla pozytonów i elektronów i energii korelacyjnej dla elektronów i pozytonów.
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Rys. 16. Przykład potencjału oddziaływania pozytonu z wakancją V+ w Al, linią przery-
waną zaznaczono energię wiązania [104]

Podobnie jak w przypadku (80) i (81) procedura minimalizacji tego funkcjonału
(110) zwanego funkcjonałem Khona Shama, ze względu na gęstość pozytonową i elek-
tronową prowadzi do następujących równań, które spełniają funkcje falowe pozytonu
i elektronu:

_(r)

Ponieważ gęstość pozytonu w wakancji jest znacząca stąd w nawiasach pojawiły
się nowe człony. Także i potencjał kulombowskiego oddziaływania musi ten fakt
uwzględniać:

J3_/ ue\L I "•+\l )Vb(r) =
r-r' Z j

j
r-R,-

(113)

— dnf*c(n) j e g t t z w ^ potencjałem korelacyjno-wymiennym a exc(n) jest energią
korelacji-wymiany dla jednorodnego gazu elektronowego obliczoną metodą Monte
Carlo przez Ceperley i Aldera [141]. Praktyczną parametryzację tej energii można
znaleźć w pracach [142] i [143]. Energia korelacyjna Ecorr tym razem musi brać
pod uwagę zarówno energię korelacyjną elektron-elektron, pozyton-pozyton jak
i elektron-pozyton. Tylko w pierwszym przypadku gęstość pozytonów jest nieis-
totna; w przypadku energii korelacyjnej pozyton-pozyton nieznacznie maleje ona
ze wzrostem gęstości pozytonowej, a energia korelacyjna elektron-pozyton wzrasta
[104]. Również i w przypadku funkcji korelacyjnej pary elektron-pozyton. g, użytej
do obliczenia szybkości anihilacji zlokalizowanego pozytonu:

A = 6f3rn+(r)n^(r)^(0;n+,n_),
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Tabela 4. Czas życia (r„) i energia wiązania (Eb) pozytonów zlokalizowanych w wakan-
cjach, obliczone za pomocą dwukomponentowej teorii funkcjonału gęstości [104]. W ko-
lumnie trzeciej przedstawiono także eksperymentalne wartości czasów życia w wakan-
cjach. Błędy dla wartości eksperymentalnych nie przekraczają ± 1 ps. Dane te pochodzą
z pracy [132] i tam też znajdują się odnośniki literaturowe.

Metal

Al
Zn
Cd
Mg

(ps)
240
266
323
317

Texp

(PS)
248
222
250
253

Eh

(eV)
1.59
1.53
1.23
1.35

musi być wzięty pod uwagę fakt, że dla zlokalizowanego pozytonu następuje wzrost
jego gęstości. W pracy [104] można znaleźć następującą parametryzację tej funkcji
dla przypadku, gdy gęstość pozytonowa jest równa gęstości elektronowej:

+ 0.65r2 - 0.51rf/2 + 0.176r5
3. (115)

(116)

; n+ = n_, n_) =

i jej połowie:

g(0; n+ = 0.5 ra_, n_) = 0.6rs + 0.63rs
2 - 0.48r5

5/2 + 0.167r3

s.

Im większa gęstość pozytonowa w gazie elektronowym, tym mniejsza jest wartość
funkcji korelacyjnej g. O ile obecność pozytonu w wakancji powoduje nieznaczny
wzrost gęstości elektronowej, to równocześnie zmniejsza się wartość funkcji korela-
cyjnej. Na przykład, obliczenia przeprowadzone za pomocą dwukomponentowej
teorii funkcjonału gęstości dla wakancji w Al dały czas życia pozytonu r„ = 240 ps,
natomiast pomijając w rachunkach wpływ pozytonu na gęstość elektronową i uwzglę-'
dniając funkcję korelacyjną, taką jak dla n+ = 0 (71), dostaje się TV = 250 ps, [104].
Wartości tę różnią się tylko o 4%, co wskazuje, że obliczenia charakterystyk anihi-
lacyjnych zlokalizowanych pozytonów przeprowadzone, np. metodą ATSUP, tylko
niewiele różnią się od dokładniejszych samouzgodnionych obliczeń.

W Tabeli 4 zaprezentowano wyniki obliczeń czasu życia pozytonów w wakan-
cjach w kilku metalach, za pomocą dwukomponentowej teorii funkcjonału gęstości.
Porównanie danych z Tabeli 4 i odpowiednich z Tabeli 3 wskazuje, że czas życia
zlokalizowanych pozytonów jest większy od czasu zdelokalizowanych w tej samej
sieci krystalicznej. Odpowiedzialny za ten efekt jest głównie spadek gęstości elek-
tronowej w miejscu, w którym następuje anihilacja. Z uwagi na lokalizację funkcji
falowej wzrasta udział anihilacji z elektronami walencyjnymi, a maleje z elektro-
nami rdzenia atomowego. Także gęstość stanów pędowych elektronów walencyjnych,
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Rys. 17. Zależność energii wiązania pozytonu od czasu życia pozytonu w skupiskach
wakancji w Al i Ni. N oznacza liczbę wakancji w skupisku, w nawiasach podano jego
promień (R) [113]

próbkowanych przez zlokalizowany pozyton, jest inna od tej jaka występuje w obsza-
rach międzywęzłowych, znajduje to odbicie także w cząstkowej szybkości anihilacji.
W efekcie czas życia pozytonu w defekcie typu wakancja w metalach jest o czynnik
ok. 1.3-J-1.7 większy od czasu życia w sieci idealnej. Czynnik ten zależy od stopnia
zlokalizowania funkcji falowej, jego miarą może być np. energia wiązania pozytonu
w defekcie Ef,. Istotnie, daleko od centrum wakancji, radialna część funkcji falowej
zlokalizowanego pozytonu może być przybliżona następującą zależnością:

R0(r) oc (117;

Zatem im większa jest energia wiązania pozytonów, tym większy jest czas życia pozy-
tonów zlokalizowanych w stosunku do czasu życia pozytonów swobodnych. Pokazuje
to Tabela 4 i Rys. 17, na którym przedstawiono zależności energii wiązania pozy-
tonu w wakancji i ich skupiskach od czasu życia pozytonów dla dwu metali. Obie
wielkości fizyczne otrzymano na drodze obliczeń metodą ATSUP [113].

Energia wiązania zmienia się w zależności od materiału i typu struktury od zera
do kilku eV. W metalach alkalicznych i półprzewodnikach jest ona rzędu 0.1 eV.
w pozostałych metalach jest większa od 1 eV. Obliczenia ATSUP dla przypadku wa-
kancji w Of-uranie wskazują, że energia wiązania pozytonu jest równa 6.5 eV, a czas
życia 217.5 ps. W innych metalach energia wiązania Eb jest mniejsza, (Tabela 4).
Eksperymentalnie jej wartość może być wyznaczona tylko w przypadku, gdy jest
ona rzędu 0.1 eV, dla tak niskich energii wiązania następuje zjawisko termicznej
ucieczki pozytonów, które umożliwia określenie tej energii. Jak będzie to pokazane
w następnych rozdziałach, także analiza przekroju czynnego na wychwyt pozytonów
pozwala otrzymać tę interesującą, z punktu widzenia teoretycznego wartość. In-
teresującą gdyż w przeciwieństwie do czasu życia pozytonu sposób obliczenia ma
większy wpływ na jej wartość. I tak energia wiązania pozytonu w wakancji w sieci Al
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Rys. 18. Funkcja falowa zlokalizowanego pozytonu w wakancji w Ni [113]

obliczona za pomocą dwukomponentowej teorii funkcjonału gęstości wynosi 1.59 eV
(Tabela 4) a metodą ATSUP, z pominięciem faktu oddziaływania pozytonu na
gęstość elektronową w wakancji, daje wartość 2.3 eV a więc o 44% większą, pod-
czas gdy różnice w czasie życia pozytonów wynosiły tylko 4%. Wielkość ta jest
także o tyle ważna, że na jej podstawie można przewidywać wychwyt pozytonów
i zachowanie się innych charakterystyk anihilacyjnych.

Na Rys. 18 przedstawiono przykład funkcji falowej zlokalizowanego w wakancji
w Xi pozytonu, której kształt przypomina funkcję Gaussa. To spostrzeżenie poz-
wala określić funkcję falową zlokalizowanego pozytonu wprost poprzez minimalizację
funkcjonału całkowitej energii (110), zakładając jako wyjściową funkcję typu:

Mr) =
2a, 3/4

exp (—a+
(118)

Podobnie, zakłada się wyjściowy kształt funkcji gęstości elektronowej:

n_ r nP
1 -

4a!/2

3TT exp (—a_ (119)

a+ i a_ to dwa wariacyjne parametry. Metoda ta pozwala uniknąć procedury
rozwiązania układu równań (111) i (112). Otrzymany tą metodą w pracy [144] czas
życia pozytonu w wakancji w sieci Al wyniósł 227 ps, a energia wiązania 1.56 eV.
Zaniżanie wartości czasu życia w stosunku do prezentowanych w Tabeli 4, spowo-
dowane jest zawyżaniem użytej funkcji korelacji [145] w stosunku do (71).

Porównanie eksperymentalnych czasów życia pozytonów w wakancjach i ich
obliczeń teoretycznych np. w Tabeli 4 wskazuje, że pomimo starannego przepro-
wadzenia obliczeń zgodność z eksperymentem udało się uzyskać tylko w przypadku
Al. W pozostałych przypadkach obliczone czasy są zawyżone. Te różnice mogą
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wynikać z faktu, że wakancja traktowana jest w nich jako obiekt sztywny. W rze-
czywistości sieć krystaliczna nie jest nieskończenie sztywna i usunięcie jednego atomu
i przesunięcie go na powierzchnię może spowodować, że atomy z bezpośrednie-
go otoczenia wakancji ulegają procesowi relaksacji. W metalach atomy z pier-
wszej strefy koordynacyjnej ulegają przesunięciu do centrum natomiast z drugiej
nieznacznie w kierunku odwrotnym. Otoczenie krystaliczne wakancji jest zatem
różne od tego, jakie zastaniemy w sieci krystalicznej. Zjawisko to zostało dobrze
przebadane w przypadku defektów w półprzewodnikach. W materiałach tych de-
fekty mogą występować w stanach metastabilnych. Istnieje też silne sprzężenie
pomiędzy ich stanem ładunkowym i relaksacją otaczających je atomów. Wakancje,
które lokalizują pozytony w półprzewodnikach mogą być elektrycznie obojętne lub
ujemnie naładowane, energia wiązania z reguły wynosi ok. 1 eV. Lokalizacja funkcji
falowej jest dość słaba, a czasy życia tylko o kilkanaście procent wyższe od czasu
życie w niezdefektowanej sieci. Silniejsza lokalizacja następuje, gdy pozyton napotka
podwójną wakancje lub ich skupisko. W przypadku półprzewodników do obliczenia
charakterystyk anihilacyjnych włącza się dynamikę sieci krystalicznej. Car i Parri-
nello [146] w udany sposób połączyli teorię funkcjonału gęstości i dynamikę moleku-
larną, co z kolei zostało zastosowane do dwukomponentowej teorii funkcjonału
gęstości przez Gilgiena i współpracowników [147]. Zauważmy, że funkcjonał energii
(110) oprócz funkcji gęstości pozytonowej i elektronowej jest także funkcją wektorów
położenia jonów w sieci R ; . Stąd proces minimalizacji tego funkcjonału wystarczy
uzupełnić o znalezienie minimum w przestrzeni tych wektorów. W praktyce nie
jest to zadnie proste, rozpoczyna się je od ustalenia położeń atomów wokół wa-
kancji i określenia takiej gęstości elektronowej, która minimalizuje funkcjonał (110).
Następnie pozostawiając niezmienione położenia atomów i ustaloną gęstość elek-
tronową poszukuje się funkcji falowej zlokalizowanego pozytonu dającą minimum
funkcjonału (110). W kolejnym kroku w sposób samouzgodniony szuka się nowej
gęstości elektronowej przy obecności pozytonu w układzie. Iteracje powtarza się aż
do uzyskania samouzgodnionej gęstości elektronowej i pozytonowej. W tym momen-
cie oblicza się siły działające na jony korzystając z twierdzenia Hellmana-Feynmana:

F, = - 1 ' ^ + ' ^ . (120)

Jony są przesuwane zgodnie z tymi siłami, nowe położenie określone jest za pomocą
równania dynamiki:

M ^ = P r (12!)

Gęstości elektronowe i pozytonowe podążają za tymi zmianami i są relaksowane
za pomocą fikcyjnej dynamiki parametrów funkcji falowych elektronów i pozytonu.
Istota metody Cara i Parrinella polega na tym aby parametry te potraktować jak
dodatkowe stopnie swobody, dla których można napisać równania dynamiki takie
jak (120) i (121). Wystarczy je podstawić za Rj a jako Mj użyć innego, tym razem
fikcyjnego parametru. Rozwiązanie takich równań można już przeprowadzić metodą
elementów skończonych np. algorytmem Verleta. Dzięki temu obliczenia dynamiki
molekularnej można prowadzić bez rozwiązywania struktury elektronowej na każdym
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etapie obliczeń. Cała procedura prowadzi do minimalizacji funkcjonału całkowitej
energii układu, zwykle składające się z sieci kilkudziesięciu jonów, co podyktowane
jest możliwościami obliczeniowymi.

Metoda Cara i Parrinella została zastosowana po raz pierwszy do obliczenia
charakterystyk anihilacyjnych pozytonów, zlokalizowanych w wakancji utworzonej
w wyniku usunięcia jonu As (V~[s) w sieci półprzewodnika AsGa [147]. Atomy wokół
takiej wakancji relaksują silnie do wewnątrz zmniejszając jej symetrię. Lokaliza-
cja jednak w niej pozytonu powoduje z kolei przesunięcie jonów na zewnątrz,
wzrost objętości wakancji do wielkości porównywalnej przed relaksacją. Obliczenia
pokazują, że czas życia pozytonu w zrelaksowanej wakancji wynosi 237 ps zaś po
uwzględnieniu faktu odsunięcia jonów czas ten wzrósł do 273 ps. Eksperymentalna
wartość wynosi 257 ± 3 ps [148]. Istotne jednak z punktu widzenia zastosowań jest
to, że pozyton niweluje relaksację jonów. Podobny efekt otrzymano w obliczeniach
ujemnie naładowanej wakancji w pozycji Ga (V<Ja

3) [149]. Po raz pierwszy jed-
nak relaksacja jonów wywołana obecnością pozytonu w wakancji była przewidziana
przez Laasonena i współpracowników w neutralnej wakancji po jonie As (V^s) także
w AsGa [150]. Obliczenia wskazują, że przesunięcie jonów na zewnątrz wakancji
0 1% w stosunku długości wiązań niezaburzonej sieci skutkuje wzrostem czasu życia
pozytonu o ok. 3.5 ps [149]. O ile efekty te są niewielkie, to jednak mogą być is-
totne dla poprawnej interpretacji wyników. Podkreślmy tu jednak fakt, że pozyton
w strukturach półprzewodnika AsGa oddziałuje z jego siecią. Zagadnienie reakcji
sieci krystalicznej w obecności pozytonu pojawiało się przy okazji sugestii procesu
samopułapkowania pozytonu. Mógłby on deformować sieć, tak by został schwytany
1 nie mógł się poruszać. Dokładne rachunki wykluczają taki mechanizm w metalach,
stała sprzężenia pozytonu z siecią jest zbyt mała by możliwe było takie wiązanie
[151]. Jednak dopiero włączenie dynamiki do obliczeń pokazało możliwość takiego
procesu w półprzewodniku AsGa.

Wzrost liczby wakancji w skupiskach a zatem i wzrost ich promieni jak przed-
stawia to Rys. 17, powoduje wzrost czasu życia zlokalizowanych pozytonów.
Oczywiście na ten wzrost niewielki wpływ ma także i konfiguracja wakancji,,
zwłaszcza gdy skupisko jest małe. Dla dużego skupiska ok. stu wakancji o promie- '
niu 0.6 nm, wzrost ten ulega nasyceniu do wartości ok. 570 ps, podobnie nasyca
się też energia wiązania pozytonu do 2.4 eV. Wynika to z obliczeń teoretycznych
jakie przeprowadzono dla Ał [152], Do obliczeń zastosowano tu metodę WDA,
która jest odpowiednia, gdy pozyton znajduje się w silnie niejednorodym otocze-
niu. Daje ona zbieżne z eksperymentem wyniki także dla pozytonów anihilujących
na powierzchni metali [108]. W przypadku dużych skupisk wakancji pozyton ulega
lokalizacji tuż przy powierzchni, z tego względu że wnętrze skupiska pozbawione jest
elektronów [152]. Taka prosta zależność pomiędzy promieniem skupiska a czasem
życia zlokalizowanego pozytonu znajduje również odbicie w cząstkowej szybkości ani-
hilacji. a dokładniej w rozkładzie kątowym kwantów anihilacyjnych. Wspomniano,
że we wnętrzu wakancji gęstość elektronów ulega redukcji, stąd lokalnie ich pędy
także ulegają zmniejszeniu, co powoduje, że rozkład kątowy jest węższy. Także
przekrywanie funkcji falowej pozytonu z wyskopędowymi elektronami rdzenia ato-
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mowego jest mniejsze z uwagi na lokalizację funkcji falowej pozytonu. Do obserwacji
procesu lokalizacji pozytonów wygodna i chętnie stosowana jest technika pomiarów
poszerzenia dopplerowskiego linii anihilacyjnej. Analiza kształtu takiej linii w przy-
padku, gdy należy stwierdzić, czy w badanej próbce obecne są wakancje lub ich
skupiska, sprowadza się do obliczenia z krzywej eksperymentalnej tzw. parametru
S. Jest on stosunkiem pola powierzchni centralnej części piku anihilacyjnego do
pola pod całym pikiem:

JZ°dEQ{E) • ( 1 2 2 )

Granice całkowania w rzeczywistych pomiarach wybiera się arbitralnie, tak by
wartość S była bliska 0.5. Zgodnie z tą definicją parametr ten jest czuły na zmianę
w ilości elektronów o bardzo małych pędach. Ich wzrost powoduje wzrost wartości
parametru S, stąd jest on czuły na obecność defektów typu brak jonu lub ich skupisk
w próbce. Parametr ten, obok czasu życia pozytonu i rozkładów kątowych kwantów
anihilacyjnych zaliczamy do charakterystyk anihilacyjnych.



7 STANDARDOWY MODEL
WYCHWYTU POZYTONÓW

Stermalizowany pozyton tylko w przypadku idealnej sieci krystalicznej anihiluje
ze stanu swobodnego, w rzeczywistych materiałach na swej drodze może napotkać de-
fekty, które go lokalizują i anihilacja następuje już z całkiem nowego stanu i w nowym
otoczeniu. Pozyton, jako mała mobilna cząstka, do momentu anihilacji przechodzi
w pobliżu ok. 107 węzłów sieci krystalicznej. Jeśli choć w jednym z nich brakuje
jonu i dodatkowo wystąpią sprzyjające warunki energetyczne, to może nastąpić wy-
chwyt. Przy większej liczbie wakancji prawdopodobieństwo lokalizacji wzrasta. Za-
tem ostateczny wynik pomiarowy będzie superpozycją charakterystyk anihilacyjnych
ze wszystkich stanów, z których możliwa jest anihilacja. Do opisu takiej właśnie
superpozycji służy standardowy model wychwytu, który wyraża kinetykę procesu
anihilacji i wychwytu pozytonów do różnych stanów. Model ten oparty jest na
następujących założeniach:

(i) w chwili początkowej t = 0 (po osiągnięciu stanu równowagi termicznej) wszy-
stkie pozytony znajdują się w stanie Blocha, czyli swobodnie dyfundują
w krysztale, anihilując z tego stanu z szybkością A/ = l/r/,

(ii) ze stanu Blocha pozytony mogą zostać wychwycone z szybkością Kj przez de-
fekty typu wakancja, szybkość ta jest wprost proporcjonalna do koncentracji
defektu, Cj typu j :

K3 = A • Cj, (123)

gdzie jij jest współczynnikiem szybkości wychwytu pozytonu właściwym dla
danego defektu. Schwytany w defekcie pozyton anihiluje z szybkością Xj =•
l/r,.

Nowym parametrem fizycznym, który tu wprowadzamy jest współczynnik szybkości
wychwytu, któremu poświęcony będzie następny rozdział. Rozpatrzmy teraz
następujący model: niech próbce znajduje się N różnych typów defektów (j =
1,2...N) i pozyton może być w nich zlokalizowany, Rys. 19. Oznaczmy przez nj
liczbę pozytonów w stanie Blocha a rij liczbę pozytonów zlokalizowanych w defek-
cie typu j . Liczby te są funkcjami czasu, które spełniają następujące kinetyczne
równania :

=-Xfnf(t)-TK3nf(t), (124)
dt

i dla 1 < j < N,

dt
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Rys. 19. Model wychwytu pozytonów z N pułapkami

Zgodnie z powyższymi założeniami warunki początkowe dla tych równań są
następujące: n/(0) = n p i nj(0) = 0 dla 1 < j < N, gdzie np jest liczbą wszys-
tkich pozytonów anihilujących w próbce. Ponieważ rif i rij są ciągłymi funkcjami
czasu, stąd możliwe jest wykonanie transformaty Laplace'a:

/•OO

ń(s) = L[n(t)] = dt exp(-st)n(t). (126)

Wykonując tę transformatę dla równań (124) i (125) i korzystając z warunków
początkowych otrzymujemy:

N

np + snf(s) — —\fńf(s) — (127)
j=\

?)• (128)

Rozwiązując ten układ równań i sumując wyniki, otrzymamy transformatę Laplace'a
funkcji opisującej liczbę pozytonów w próbce:

ń(s) — ńf(s)

Tir, (129)

Następnie przeprowadzenie odwrotnej transformacji Laplace'a tego wyrażenia poz-
woli znaleźć funkcję opisującą liczbę pozytonów:

n{t) Kj

^
A f - ;

exp(-AJt). (130)

W pomiarach dostępna jest liczba pozytonów, które anihilują w przedziale czasu (i,
t + dt). Wynik ten to tzw. widmo czasu życia pozytonów, które otrzymamy poprzez
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różniczkowanie wyrażenia (130):

gdzie
N N K

J'

oraz dla 1 < j < N:
K

Otrzymane widmo dla takiego modelu jest sumą funkcji wykładniczych, liczba
składników tej sumy jest równa liczbie stanów, z których mogą anihilować pozytony,
tu N + 1. Widmo (131) jest unormowane do liczby wszystkich pozytonów. Z reguły
eksperymentalne widmo można rozłożyć maksymalnie na cztery takie składowe (N =
3). Często do interpretacji wyników eksperymentalnych, informujących o zmianach
liczby koncentracji defektów, wykorzystuje się tzw. średni czas życia pozytonów
zdefiniowany następująco:

N

E T, I \ , /i oo\

k=0

Podstawiając tu (131) otrzymamy:

Wygodnym sposobem obliczenia f jest skorzystanie z relacji r = n(0)/np, która
wynika z (133) i (126). Średni czas życia pozytonu jest bardzo istotną i chętnie
używaną charakterystyką anihilacyjną, można go bardzo dokładnie zmierzyć i za-
wiera wszystkie elementy modelu wychwytu.

W eksperymencie dostępne są jedynie wartości Ao, /o, A1; 1\ itp., korzystając
z własności przedstawianego tu modelu łatwo otrzymać szybkość anihilacji pozy-
tonów w stanie swobodnym, A/:

_ * V (134)
; fc=o

Relacja ta może służyć do weryfikacji założonego modelu wychwytu, jeśli znamy
z wcześniejszych pomiarów A/.

Powyższe relacje odnoszą się do pomiarów czasów życia pozytonów. Zastosujmy jed-
nak ten model do pomiarów poszerzenia dopplerowskiego, lub pomiarów rozkładów
kątowych kwantów anihilacyjnych. Oznaczmy przez Sfc, gdzie k = 0,1...N wartość
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Rys. 20. Model wychwytu pozytonów z ciągłym rozkładem szybkości wychwytu pozy-
tonów

parametru S, zdefiniowanego w poprzednim rozdziale, gdyby wszystkie pozytony
anihilowały ze stanu k. W przypadku korelacji kątowych Sk może oznaczać także
unormowaną do całki po całej krzywej korelacyjnej całkę z jej centralnej części. Oz-
naczmy przez r]k prawdopodobieństwo anihiłacji pozytonów w stanie k, dla k = 0
odpowiada ono anihiłacji ze stanu swobodnego. Wówczas w założonym modelu
parametr S będzie miał wartość:

N

k=0

gdzie

Stąd

nP J

c

dtrif(t)\f i rjj = — / dtrij(t)Xj.
n.•p Jo

N

XfSo

(135)

(136)

(137)

Zwróćmy uwagę, że jeśli w tym wzorze zastąpimy 5/ przez 77 i Sj przez TJ, to
wzór (137) redukuje się do wzoru (133) na średni czas życia pozytonów. W ten
sposób uzyskujemy równoważność obu charakterystyk anihilacyjnych. Wygodnym
sposobem obliczenia prawdopodobieństwa anihiłacji ze stanu k jest relacja: rjk =
ńk(0)Xk/np.

Uogólnieniem przedstawionego tu modelu jest model, który zakłada istnienie
pułapek, pozwalających na lokalizację pozytonów, w których szybkość anihiła-
cji zmienia się w sposób ciągły w przedziale od Ai do A2, Rys. 20. Oznaczmy
przez /(A) funkcję rozkładu szybkości pułapkowania, wówczas K = J^A

= 1 Kj —>

J A
2 dX /(A). Liczbę pozytonów zlokalizowanych we wszystkich defektach można

obliczyć z; nD = fx* dX pf{X), gdzie p = I<fj^ jest gęstością pozytonów zlokali-
zowanych w pułapkach, w których szybkość anihiłacji jest w przedziale (A, A + dX)

66



i K jest szybkością wychwytu przez pułapki. Dla uproszczenia założymy, że
szybkość wychwytu pozytonów będzie taka sama dla wszystkich rodzajów pułapek:
f(X) = K/{\\ — A2) = const. Dla takiego przypadku transformatą Laplace'a funkcji
opisującej liczbę pozytonów w czasie będzie można zapisać wzorem [153]:

ń(s) = np K
K rx-

Ai - A 2 y A l

dX
(138)

Stąd średni czas życia będzie wyrażony wzorem:

1
r = (139)

natomiast widmo czasu życia pozytonów ma tu bardziej złożoną postać:

1 dn{t)
np dt 1 +

K

A 2 — Ai

-A/ - K)]

(Ei[-t(Ax - Xf - K))

+ K-X2In

K

A 2 — Ai
exp exp (—

gdzie

U

(140)

(141)

Wzór ten ma osobliwość dla t = 0 ale dla t —v 0 ma on skończoną granicę. W takim
modelu widmo nie jest już sumą funkcji wykładniczych. Jak zostanie to pokazane
dalej g może zależeć od rozmiaru lokalizującego pozyton defektu i temperatury [154].
Poza pewnymi sugestiami nie udało się w sposób przekonujący pokazać, że szybkość
wychwytu pozytonów wykazuje pewien rozkład. Przy obecnych technikach ekspery-
mentalnych nadal otrzymywane widma czasów życia dobrze opisuje się za pomocą
skończonej sumy funkcji wykładniczych.

Rozważmy teraz model, w którym obok wychwytu możliwa jest także ucieczka
pozytonów do stanu Blocha z szybkością 5j z defektu typu j , Rys. 21. Równania
kinetyczne (124) i (125) muszą być uzupełnione:

drijit)
dt

N N

(142)

(143)

i dla 1 < j < N,
dn3{t) _

dt 3 3 3 ) )

Warunki początkowe dla tego modelu są analogiczne jak powyżej, tzn. w chwili
początkowej wszystkie pozytony są swobodne. Transformatę Laplace'a funkcji
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Rys. 21. Model wychwytu pozytonów z N pułapkami, z których możliwa jest ucieczka
pozytonów do stanu swobodnego

opisującej liczbę pozytonów w czasie będzie można wyrazić wzorem:

'l + Y.t, TTT^) • (144)

(145)

Ze wzoru tego łatwo obliczyć średni czas życia pozytonów:
N

T =

i parametr S:

o
N

(146)

Aby obliczyć liczbę pozytonów anihilujących w przedziale czasu (t.t + dt), za-
piszmy wyrażenie (144) w następującej postaci:

1 + Z^j = i (147)

i korzystając z tego, że ma ono bieguny w punktach — X'k.

1 dn{t) A'
np dt ^ - A'J

X'k spełniają następujące równanie:

N

(s A,

(-A'fci). (148)

(149)
fc=o



Również i w tym przypadku widmo czasu życia pozytonów składa się z sumy funkcji
wykładniczych, liczba elementów tej sumy jest równa liczbie stanów z których
możliwa jest anihilacja. Tym razem, współczynników w tych funkcjach nie można
wyrazić prostym wzorem jak w przypadku (131), a są one miejscami zerowymi wielo-
mianu lewej strony wyrażenia (149).

Jeśli N = 1 to

A'0)1 = 0.5 fxf + Kl+Xl+6l± ^J{Xf + Ki-\i- ó\)2 + 4K1<J1j . (150)

Wzór (148) natomiast upraszcza się do postaci:

__ A Ł - A i - f t - i T i ,
np dt AQ — A'i

Ai + <Si + # 1 - A; ,

natomiast (145) do wyrażenia:

exp (-X[t), (151)

Parametr S obliczamy tym razem ze wzoru:

b ~ Xx(Xf + K,) + S.Xf •

Dla małej wartości szybkości ucieczki, tzn. takiej aby KiSi Ĉ (Xj + Ki — X: -ói)2

z (150) otrzymujemy:
X'Q^Xf + Ku A'Ł ~ Ai + <5i. (154)

Dobrym przykładem zastosowania tego modelu jest praca Dannefaera i Kerra [155],
w której z temperaturowych pomiarów wyznaczono energię wiązania pozytonu w wa-
kancji Y.4S w GaAs.

Modele przedstawione powyżej są ogólne. Mogą być jednak zastosowane do
opisu już bardziej konkretnych przypadków. Na zakończenie przedstawimy bardziej
szczegółowy model, który wybiega poza założenia przyjęte powyżej, że wychwyt jest
możliwy tylko z jednego stanu, Rys. 22. W próbkach o dużym stopniu zdefektowa-
nia mogą pojawić się obszary o skończonej objętości, Vi, wypełnione np. pętlami
dyslokacyjnymi, w których szybkość anihilacji wynosi Ai. W obszarach tych mogą
istnieć głębsze pułapki, które także mogą lokalizować pozytony a szybkość anihilacji
w nich wynosi A2- Obok obszarów zdefektowanych istnieją obszary pozbawione de-
fektów i szybkość anihilacji będzie tu oznaczona przez A/. Objętość takich obszarów
niech będzie oznaczona przez Vo. Załóżmy, że prawdopodobieństwo zakończenia ter-
malizacji pozytonu w takim obszarze będzie równe: rj = VO/(VQ +Vi). Pozytony z ob-
szaru niezdefektowanego mogą ulegać lokalizacji w obszarze zdefektowanym z szyb-
kością K\. a także do głębszych pułapek z szybkością K-i- Oznaczmy przez
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Rys. 22. Model wychwytu pozytonów w układzie, w którym możliwe są dwa obszary
o różnych szybkościach anihilacji: Â  i Ai oraz anihilacja pozytonów zlokalizowanych w de-
fektach z szybkością A2

szybkość wychwytu pozytonów z obszaru zdefektowanego do pułapek. W przed-
stawionym modelu pozytony nie mogą opuścić stanu zlokalizowanego. Równania
kinetyczne mają tym razem następującą postać:

*£0=-A/n/(t)-(Jft:1 + tf2)
^ = -Am^t) - Knni{t) + Kinf{t),
* ^ i = -X2n2{t) + i^n^t) + K2rif(t).

(155)

Taki układ równań ma warunki początkowe: n/(0) = r\ np, nj(0) = (1 — r))np

i 712(0) = 0. Jego rozwiązanie prowadzi do następującego wyrażenia na średni czas
życia pozytonów:

T =
A i + i ^ 1 2

1-r?
'A, +K 12

1 +

1 +

K 12

A2

X,
(156)

i wartość parametru 5:

5 = —— Ko
Ky

\2

(157)

Widmo czasu życia pozytonów w takim modelu przedstawia wyrażenie:

1 dn(t)
rip dt

KlV

- A - A ,
K, #12#1
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exp (-

A 2exp(-A 2i), (158)

gdzie Af = A / + # i + # 2 i Ax = Xi+Ki2. Jest ono także sumą funkcji wykładniczych.
Jeśli podobnie jak w pierwszym rozpatrywanym modelu chcielibyśmy za pomocą
relacji (134), otrzymać wartość A/ to tym razem sumując iloczyny intensywności
poszczególnych składowych i ich wartości z (158) otrzymamy wielkość równą:
fjXf + (1 - r])X]_. Jeśli znamy wartość A/ i Ai możemy z tego wyrażenia oszacować
udział objętościowy obszaru zdefektowanego. Zwróćmy jednak uwagę, że wyrażenie
(134) ważne jest tylko dla pierwszego modelu przedstawionego na Rys. 19. Ten
model wykorzystano do interpretacji wyników eksperymentalnych anihilacji pozy-
tonów w próbkach kryształów aluminium poddanej odkształceniom zmęczeniowym
[156].

Eksperymentalne widma czasu życia pozytonów, za wyjątkiem szczególnych
przypadków zawierają kilka składowych. Ich interpretacja staje się możliwa tylko
dzięki modelowi wychwytu. Standardowy model wychwytu opisuje tylko kinetykę
procesu anihilacji i wychwytu pozytonu w ośrodkach, w których możliwe są różne
stany, z których następuje jego anihilacja. Jako fizyczne parametry wykorzystuje on
szybkości anihilacji i wychwytu. Sens fizyczny szybkości wychwytu pozytonu przez
defekt zawiera się nie tylko w proporcjonalności wychwytu do koncentracji defektów,
ale także w procesie przejścia pozytonu ze stanu swobodnego do związanego. Proces
ten podobnie jak szybkość anihilacji ma kwantowy charakter.

NEXT PAGE(S)
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8 PROCES LOKALIZACJI POZYTONÓW

8.1 Współczynnik szybkości wychwytu pozytonów

W standardowym modelu wychwytu pozytonów, pozwalającym opisać ekspery-
mentalne charakterystyki anihilacji pozytonów, parametrami fizycznymi są: szyb-
kości anihilacji i szybkości wychwytu. Znaczenie fizyczne szybkości anihilacji leży
w oddziaływaniu pozytonu z otaczającymi go elektronami, zaś szybkości wychwytu,
K (123), zawarta jest we współczynniku szybkości wychwytu /j,. On określa, jak
szybko przy danej koncentracji wakancji następuje lokalizacja pozytonu. Ekspery-
mentalne wyznaczenie współczynnika szybkości wychwytu nie jest łatwe ponieważ do
jego określenia niezbędna jest absolutna koncentracja wakancji, którą trudno w spo-
sób jednoznaczny zmierzyć. Dobrze sprawdzoną metodą są pomiary, w których
obserwacje anihilacji pozytonów dokonuje się na próbkach, w których termicznie
generowane są wakancje równowagowe. Ich koncentracje wyznacza dobrze znana
termodynamiczna zależność,

( Hv\ (ASV

SC\ , N

cv = exp - — ^ exp — - ^ , 159

gdzie Hy jest entalpią tworzenia wakancji. Niemniej w takim przypadku współczyn-
nik szybkości wychwytu określony jest z dokładnością do stałej exp (ASyc/kB), gdzie
ASyc jest zmianą entropii oscylacyjnej atomów sąsiadujących z termicznie twor-
zoną wakancją. Nieliczne są prace, w których koncentracje defektów lokalizujących
pozytony określa się z pomiarów dylatometrycznych i dyfrakcji promieni X. W Ta-
beli 5 zebrano eksperymentalnie wyznaczone wartości iloczynu współczynnika
szybkości wychwytu pozytonów i czynnika exp (ASlysc//cs) oraz czasy życia pozy-
tonów w wakancjach w kilku metalach. Wielkość ASV

SC /k,B w metalach zmienia się
w granicach l/c# -=- 4/cg, stąd czynnik ten jest rzędu 3 -r- 50, zatem współczynnik
szybkości wychwytu zmienia się w graniach 1013 l/s -^1017 l/s i jest o kilka rzędów
wielkości większy od szybkości anihilacji. To właśnie umożliwia detekcję wakancji
za pomocą anihilacji pozytonów już przy koncentracji 10~7. Nasycenie wychwytu
zaś następuje dla koncentracji rzędu 10~4.

Współczynnik szybkości wychwytu zmienia się w bardzo szerokich granicach,
znacznie szerszych niż szybkość anihilacji, jak można zauważyć to w Tabeli 5.
Nie jest on skorelowany z czasem życia w wakancjach, na co także wskazują da-
ne w tej tabeli. Są natomiast pewne dowody eksperymentalne pokazujące, że
wpływ na wartość tego współczynnika ma otoczenie wakancji np. obecność atomu
domieszki [157]. Ładunek wakancji w półprzewodnikach także wpływa na jego
wielkość. Tabela 6. Jeszcze kilka lat temu uważano, że współczynnik ten nie zależy
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Tabela 5. Czasy życia pozytonów zlokalizowanych w wakancjach wybranych metali i ilo-
czyn współczynnika szybkości wychwytu pozytonów i czynnika exp (ASyc/kB). Dane
zostały zaczerpnięte z pracy [132].

Metal

Al
a-Fe
Cu
Mo
Ag
In
W
Pt
Au
Tl
Pb

TV
(PS)
248
175
155
161
195
268
149
168
204
252
281

fxexp(AS°v

sc/kB)
( lO 1 ^" 1 )

0.57
22
1.1
530
86
130
500
0.74
0.42
38
10

od temperatury, co było bardzo pożądane, gdyż pozwalało interpretować tempera-
turowe zmiany charakterystyk anihilacyjnych zmianami koncentracji wakancji lub
innych defektów lokalizujących pozytony. Dziś pogląd ten ulega rewizji.

Z powodu dużych trudności eksperymentalnych w wyznaczeniu współczynnika
szybkości wychwytu dużą rolę w jego określeniu mają obliczenia teoretyczne. W star-
szej literaturze można spotkać stwierdzenie, że proces dyfuzji pozytonu, jeśli jest on
wystarczająco wolny, ma wpływ na wychwyt pozytonów przez wakancje. Bierze
się ono stąd, że w standardowym modelu wychwytu nie uwzględnia się procesu dy-
fuzji pozytonu, a jeśli już trzeba go rozważyć, to włącza się współczynnik dyfuzji do
szybkości wychwytu. Jak przekonamy się w następnym rozdziale, istotnie, standar-
dowy model wychwytu pozytonów jest granicznym przypadkiem tzw. dyfuzyjnego
modelu wychwytu z odpowiednim parametrem szybkości wychwytu. Model dy-
fuzyjny bierze pod uwagę dyfuzyjny ruch pozytonu zanim zostanie on wychwycony.
Sam wychwyt pozytonu trzeba jednak traktować jako proces przejścia pozytonu
ze stanu swobodnego do związanego i należy go opisać podobnie jak szybkość ani-
hilacji za pomocą formalizmu mechaniki kwantowej. Po raz pierwszy współczynnik
szybkości wychwytu w wakancji w Al oszacował Hodges [32] korzystając z z rachunku
zaburzeń - tzw. złotej reguły Fermiego. Opisuje ona prawdopodobieństwo przejścia
w jednostce czasu układu z jednego do drugiego stanu. W chwili początkowej układ
składa się z pozytonu w stanie Blocha i wakancji otoczonej elektronami, w chwili
końcowej pozyton jest zlokalizowany w wakancji, a energia wiązania przekazana jest
do otaczających go elektronów, dokładniej - wzbudzenia para elektron-dziura. Taki
mechanizm pułapkowania pozytonu zaproponował Hodges i jest on słuszny w przy-
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padku metali. W półprzewodnikach, gdy energia wiązania pozytonu nie jest duża,
wtedy możliwe jest wzbudzenie pojedynczego fononu. Przekazanie energii poprzez
wzbudzenie wielofononowe jest mało prawdopodobne i nie jest brane pod uwagę.

Współczynnik szybkości wychwytu wyrażony za pomocą złotej reguły Fermiego
można zapisać następująco [32] :

^ = T E E \M(p,ą)\2h(l - f k+ą)5(Ej - Ef), (160)
k q

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

/ k = H{kF - |k|), (161)

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

„ , h2\ k + q | 2

< 1 6 2 >
gdzie Eb (> 0) jest energią wiązania pozytonu w wakancji. Funkcja 5 jest konieczna
dla spełnienia zasady zachowania energii. M(p, q) jest elementem macierzowym
przejścia pomiędzy stanem początkowym i końcowym i zgodnie z rachunkiem
zaburzeń zależy on od funkcji falowych układu w tych stanach i potencjału od-
działywania:

M(p,q) = f dv j drV*(r, v')V{r - r')^/(r, r'), (163)

gdzie ipj to iloczyn funkcji falowej pozytonu i elektronu w stanie początkowym,
a ipf odpowiednio w stanie końcowym. V(r) jest ekranowanym potencjałem ku-
lombowskim pomiędzy pozytonem i elektronem. W pracy [32] Hodges przyjął przy-
bliżone funkcje falowe i był w stanie tylko oszacować wielkość współczynnika /z, która
dobrze korespondowała z wartością znaną z eksperymentu. Dokładniejsze rachunki
przeprowadzili wiele lat później McMullen i Stott [158], a następnie zostały one
powtórzone przez Puskę i Manninena [159].

W takim przypadku funkcję falową swobodnego pozytonu i elektronu zapisuje
się w za pomocą stanów rozproszeniowych, zatem:

(164)

gdzie
. oo m=(

| E E ' * ( * ) Ą ( p , r ) , (165)
i=0 m=-l

i Y[m to sferyczne harmoniki, Ą są radialnymi funkcjami będącymi rozwiązaniami
równania Schródingera poza obszarem oddziaływania potencjału wakancji, 8i to prze-
sunięcia fazowe dla fali parcjalnej 1. (Zakłada się, że potencjał oddziaływania pozy-
ton wakancja (109) jest sferycznie symetryczny.) Analogicznie w stanie końcowym:

r') = exp [i(k+ q) • r]u/(r), (166)
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Tabela 6. Współczynnik szybkości wychwytu pozytonów w podwójnych wakancjach (V2)
w Si. Dane zostały zaczerpnięte z pracy [178] i [161].

V2~
V2~

2

v2
+

( I O 1 5 * - 1 )
0.8 ±0.4
2.6 ± 1.3
5.2 ±2.7

<0.1

gdzie
us{v) = Yllm,{v)Tv(r). (167)

Ty to rozwiązania równania Schrodingera w obszarze wakancji. Podstawiając (166)
i (164) do (163) otrzymujemy:

, q) = -~- I d3v u*(p, T)uf(r) exp (i • r ) , (168)

gdzie V(q) jest transformatą Fouriera potencjału kulombowskiego oddziaływania
pozyton-elektron. Dla metali Puska i Mannine przyjęli następującą, uproszczoną
postać:

V(q) =

a dla półprzewodników można użyć wzór:

4TT 4TT

4TT

[ ~r rCn^p

V{q) =
q2

(169)

(170)

gdzie F = 1 — | -^-. Funkcję dielektryczną, wyrażono tu wzorem podany przez Penna
[162]. Jeśli skorzystamy z rozkładu fali płaskiej na kuliste fale parcjalne:

exp (żk • r) = 4TT

oraz skorzystamy z tożsamości:

oo rn=l

Ji(kr)Ylm*(k)Ylm(r),
;=o

lm

(171)

(172)

to element macierzowy (168) w reprezentacji fal parcjalnych przyjmuje następującą
postać:

„ ^ ^ _ (47r)2V(q)

lmd"m"

76



X

ft„(q). (173)

Elementy Ci>i»(m',m";l,m) to współczynniki Clebscha-Gordana. We wzorze (160)
potrzebny jest tylko kwadrat elementu macierzowego całkowany po kącie między
wektorami p i q, zatem:

(174)

A wzór na współczynnik szybkości wychwytu pozytonów będzie miał postać:

r +1) kp kip

X f
(175)

Dla /' = 0 po skorzystaniu z tożsamości Cop(O, 0; /, 0) = Sw wzór ten redukuje się
do postaci:

I 0.5p2 + mEb

X drr2Rt(p,r)T0{r)Ji(qr)

(176)

Funkcja K(x,y) - J dt&(l-\t\)Q(\x + t\)6(y-x-t-0.bx2), przyjmuje następujące
wartości:

K(x>y)= { 2iry/x
0

dla \x - O.bx2\ < y < x + O.bx2

dla 0 < y < x - 0.5a;2 i x < 2 (177)
dla pozostałych x i y .

Przedstawiony wzór (175) na współczynnik szybkości wychwytu pozytonu jest
ważny jeśli proces przekazywania energii do układu odbywa się poprzez wzbudzenie
elektron-dziura. Innym ważnym procesem jest wzbudzenie jednego fononu akusty-
cznego. Jest to możliwe tylko wtedy gdy przekazywana energia jest mniejsza niż
energia Debye'a: EQ = ^ B ^ D , gdzie To jest temperaturą Debye'a. Np. dla Al,
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Rys. 23. Funkcja falowa w stanach rozproszeniowych dla fali parcjalnej p (I = 1), dla
różnych energii padającego na wakancje pozytonu (linie ciągle). Linią przerywaną zazna-
czono stan związany pozytonu w wakancji w Al o parametrach V0=9.9 eV i promieniu
i?=0.1582 nm.

ED — 30 meV, jest to znacznie mniej niż energia wiązania pozytonu w wakan-
cjach (Rys.17) i ich skupiskach. Procesy wychwytu z udziałem fononów mogą być
istotne w przypadku lokalizacji pozytonu w wakancjach obdarzonych np. ujem-
nym ładunkiem w półprzewodnikach. Potencjał wokół takiej wakancji wytwarza
poziomy rydbergowskie, których odstępy z uwagi na dużą wartość stałej dielek-
trycznej ośrodka mogą być porównywalne z ED. A wtedy, jak pokazali Nieminen
i Laakkonen [163], wzór na współczynnik szybkości wychwytu pozytonu z udziałem
wzbudzenia jednego fononu akustycznego ma postać:

s2pfl

X

+ 1)|CW'(O,O,/,O)|2, (178)

gdzie q — (p2/2m + Ed)/s musi być mniejsze od ED/s aby możliwy był wychwyt,
n(q,T) = l/[exp (kqs/kBT) - 1] jest rozkładem Bosego-Einsteina w przybliżeniu
Debye'a dla fononów akustycznych, s jest prędkością dźwięku.

Jak należało oczekiwać, współczynnik szybkości wychwytu pozytonów przez
wakancje lub ich skupiska (175) i (178) zależy od pędu pozytonu. Jednak pęd
ten podlega statystyce Maxwella-Boltzmana (17), stąd ostatecznie współczynnik
szybkości wychwytu jest funkcją temperatury, bo:

Jo l V

Jest to dość niekorzystne, gdyż efekty kwantowe obecne we wzorach (175) i (178) są
rozmyte przez rozkład fp. Poza tym dostępne w eksperymencie wartości pędów pozy-
tonu p zostają mocno ograniczone do wąskiego zakresu małych wartości określonych
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Rys. 24. Współczynnik szybkości wychwytu pozytonów obliczony ze wzoru (175) dla
wakancji w Al w zależności od energii padającego pozytonu dla poszczególnych fal par-
cjalnych s, p i d i sumy (a). Temperaturowa zależność tego współczynnika dla pojedynczej
wakancji (N=l) i skupiska dwóch, trzech i czterech wakancji [159] (b)

wzorem: p — ^firnksT. Stąd stosowanie nawet szerokiego zakresu temperatur po-
miarowych z powodu termalizacji pozytonów zdecydowanie ogranicza możliwości
badań. Istotne jest jednak to, że teoria przewiduje temperaturową zależność tego
współczynnika.

Jako przykład obliczeń opartych na wzorze (175) zaprezentujemy wyniki wyko-
nane dla wakancji w Al. Model takiej wakancji zakłada, że potencjał oddziaływania
pozytonu i wakancji ma kształt sferycznej studni potencjału:

V(r) = -VQ

0
dla
dla

\r\<R
|r| > R.

(180)

Dla Al VQ = 9.9 eV i R = 0.1582 nm, w takim przypadku w wakancji utworzony
zostanie jeden stan związany o energii wiązania Eb = 2.906 eV. Promień R w tym
przypadku odpowiada promieniowi Wignera-Seitza, który łatwo można obliczyć ze
wzoru: R[nm] = (3.964 • lO^M/p) 1 / 3 , gdzie M jest masą atomową w jednostkach
atomowych a p gęstością wyrażoną w [g/cm3]. Na Rys. 23 przedstawiono funkcje
falowe padającego pozytonu dla kilku energii większych niż energie termiczne. Za-
prezentowano tam tylko obliczenia dla fali parcjalnej p, / = 1 . Linią przerywaną za-
znaczono funkcję falową pozytonu związanego w takiej wakancji. Do obliczeń wyko-
rzystano metodę rozwiązania równania Schrodingera zaproponowaną w pracy [164].
Zauważmy, że najlepsze przekrywanie funkcji falowej stanu związanego i rozprosze-
niowego odpowiada energii pozytonu ok. 1.9 eV. Rys. 24a przedstawia zależność
współczynnika szybkości wychwytu od energii dla różnych fal parcjalnych (wzór
175) oraz całkowity współczynnik, będący sumą współczynników dla poszczególnych
fal parcjalnych. Widać tu wyraźnie rezonansowy charakter wychwytu pozytonu
mającego energię ok. 2 eV, jest on spowodowany rezonansowym charakterem wy-
chwytu pozytonu dla fali p, a nie dla fal s i d [159]. Obszar zakreskowany na
Rys. 24a odpowiada energiom termicznym dostępnym w zakresie temperatur do
1000 K. Temperaturową zależność tego współczynnika obliczoną za pomocą wzorów
(175) i (179) zaprezentowano na Rys. 24b. Zależności wykreślono dla pojedynczej
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wakancji i skupiska dwóch, trzech i czterech wakancji. O ile dla pojedynczej wa-
kancji i skupisk trzech i czterech wakancji obliczenia wskazują na słabą tempera-
turową zależność współczynnika szybkości wychwytu pozytonów to dla skupiska
składającego się z dwóch wakancji wzrost ten jest bardzo wyraźny. Spowodowane
jest to także rezonansowym wychwytem pozytonów na potencjale takiego skupiska
a dokładniej fali parcjalnej p dla pozytonów o energii ok. 0.1 eV. Tak nisko położony
rezonans możliwy jest do zaobserwowania w temperaturach dostępnych w labora-
torium. Obliczenia wskazują, że szybkość wychwytu dla skupisk wakancji powinna
być większa niż dla pojedynczej wakancji, jeśli ich koncentracje będą jednakowe.
Obok faktu przewidywania rezonansowego charakteru wychwytu pozytonów przez
wakancje i ich skupiska zwróćmy także uwagę na stosunkowo dobrą zgodność obliczeń
teoretycznych i wartości eksperymentalnej współczynnika szybkości wychwytu za-
wartych w Tabeli 5.

8.2 Model wychwytu z optycznym potencjałem
W obliczeniach opartych na złotej regule Fermiego należy założyć mechanizm

transferu energii w procesie lokalizacji pozytonu. Jednak jego ustalenie nie jest
łatwe, gdyż dostępne obecnie techniki eksperymentalne nie pozwalają na jego jed-
noznacznie określenie. Złota reguła Fermiego wywodzi się z przybliżenia Borna,
które nie jest dobre, gdy energia padającej cząstki, tu pozytonu, jest znacznie
mniejsza niż głębokość jamy potencjału wakancji. Istotnie, w przypadku wy-
chwytu stermalizowanych pozytonów, ich energia jest o dwa rzędy wielkości mniejsza
od głębokości lokalizującego potencjału. Zatem lepszym podejściem teoretycznym
do obliczeń współczynnika szybkości wychwytu pozytonów jest użycie formalizmu
opartego na teoriach rozpraszania z wykorzystaniem tzw. potencjału optycznego
[165], [166], [167]. Jest ono znacznie prostsze w opisie samego procesu wychwytu
oraz nie wymaga założeń o mechanizmie transferu energii, gdyż możliwa jest praca
z fenomenologicznym potencjałem odpowiedzialnym za wychwyt lub absorpcję.

Rozważmy zatem wychwyt pozytonu jako proces absorpcji fali pozytonowej pa-
dającej na wakancje otoczoną elektronami. Potraktujmy wakancje z jej otoczeniem
jako skończony obiekt, na którym pozyton jako swobodna cząstka ulega rozprosze-
niu. Niech operator Hamiltona stanu podstawowego elektronów otaczających
wakancje będzie oznaczony przez H, zawiera on także potencjał oddziaływania wa-
kancji i elektronów, V_. Hamiltonian dla pozytonu padającego na wakancje pozy-
tonu będzie składał się z części kinetycznej T = — ^ V 2 i potencjału oddziaływania
wakancja i pozyton V+. Hamiltonian całego układu będzie Ho = H + T + V+. Po-
tencjał oddziaływania pozytonu z otaczającymi wakancje elektronami będzie zaś
sumą dwucząstkowych potencjałów oddziaływania pomiędzy elektronem i pozy-
tonem:

n = l



gdzie wskaźnik n przebiega po wszystkich elektronach w obiekcie. Niech ^-(r, £)
będzie funkcją falową stanu składającego się z pozytonu w punkcie r i elektronów
o współrzęnych (ri ,r 2 , ...,TN) = £. Jeśli chcemy otrzymać koherentną część funkcji
tyj dla pozytonu to musimy wykonać następujące całkowanie:

ih-(r) — / cfif n if-\*ty (r £\ = (n ty- \ MS9'l

gdzie r]a jest funkcją falową stanu podstawowego obiektu. Funkcja falowa układu
tyj spełnia następujące równanie Schródingera:

(Ho + V-E)tyj = 0, (183)

dla E > 0. Rozwiązanie tego równania ze względu na wielociałowy charakter od-
działywań jest trudne, lub wręcz niemożliwe. Uprościmy jednak zadanie poprzez
wprowadzenie funkcji ipn, która opisuje rozproszenie pozytonu tylko na n-tym elek-
tronie i nie jest ona zaburzana przez obecność innych elektronów. Znając i\)n można
skonstruować operator, który pozwoli otrzymać tyf

vntyj = tnipn, (184)

gdzie tn jest tzw. operatorem przejścia spełniającym następujące równanie całkowe:

E — HQ + ie

gdzie $j = $kVa, a $k jest falą płaską pozytonu padającą na obiekt i e > 0.
Włączając (184) do (183) i korzystając z (181) otrzymamy:

N

(HQ — E)ty • — — y ^ tnib . (186)

n=l

Interesuje nas tylko koherentna część tego równania czyli:

N

tn\ipn). (187)
n=\

Jest to równanie Schrodingera dla pozytonu poruszającego się w jednocząstkowym
potencjale. Aby otrzymać generalne własności koherentnej fali skorzystajmy z pew-
nych przybliżeń. Jeśli znamy zbiór możliwych stanów elektronowych w obiekcie to
prawą stronę tego równania możemy zapisać w postaci:

Q l^Va^iVa' \ tpn }• (188)

Ograniczmy się do przybliżenia, w którym a' — a, zatem:

(Va \tn\ipn >- {Va \ *n I Va){Va \ "0n) = tn^)n (189)
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W ten sposób funkcja falowa ipn została zastąpiona przez jej koherentną część Ąn.
Następnym przybliżeniem będzie -ipn ~ tpj, które zakłada że ta sama koherentna fala
pada na każdy elektron w obiekcie. Dzięki temu otrzymaliśmy następujące równanie:

(T + V+ - Ek)i,j = - ( f > W , (190)
n = l

które jest rówaniem Schrodingera dla pozytonu rozpraszającego się koherentnie na
potencjale V+ i potencjale:

N

n=l

który określamy jako potencjał optyczny. Powyższe równanie jest jego przybliżoną
formą. Dokładne rachunki, które opracowano na gruncie fizyki jądrowej prowadzą
do następującej dokładnej postaci potencjału optycznego [168]:

N

a), (192)
n=l

gdzie

U fe) (193)

Jak nietrudno zobaczyć, pierwsze przybliżenie powyższego równania jest równaniem
(191). Niemniej poprawki wyższego rzędu zawierają przyczynki nie tylko od pro-
cesów elastycznych ale i nieelastycznych, które pojawiają się podczas przejścia pozy-
tonu przez obiekt. Potencjał optyczny (193) został wyrażony przez oddziaływa-
nie dwucząstkowe pozyton-elektron, którego charakter jest nam znany, to duże
ułatwienie. Reasumując proces rozpraszania i wychwytu pozytonu na wakancji
otoczonej elektronami można badać poprzez obserwację rozproszonej elastycznie
fali pozytonowej na optycznym potencjale, który pomimo złożonej postaci można
wyrazić poprzez oddziaływanie dwucząstkowe. W rzeczywistych badaniach wyz-
nacza się jego wartość z eksperymentu, a następnie porównuje się z rachunkami
teoretycznymi np. ze wzoru (191).

Pierwotnie koncepcja użycia optycznego potencjału do opisu procesu rozprasza-
nia neutronów na jądrach atomowych pochodzi od Feshbacha [169]. Później została
z powodzeniem zastosowana do opisu wielu innych procesów jak rozproszenia
mezonów na jądrach czy rozproszenia elektronów na atomach. Została także użyta
do opisu dyfrakcji niskoenergetycznych pozytonów na sieci krystalicznej. Nazwa
optyczny pojawia się tu przez analogię do rozpraszania światła, przez potencjał Vo
można wyrazić współczynnik załamania ośrodka w którym rozchodzi się fala elek-
tromagnetyczna.

Napiszmy wzory, które pozwolą nam wyrazić współczynnik szybkości wychwytu
w formalizmie optycznego potencjału. Jeśli na wakancje lub ich skupisko, które
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uważać będziemy za obiekty o symetrii sferycznej z kierunku ż pada pozyton,
który opiszemy jako falę płaską ipwe(r) = exp(ifcz), to po rozproszeniu w dużej
odległości od wakancji falę rozproszoną zapiszemy za pomocą fali kulistej: iproz(v) =

k ^ . Zatem funkcja falowa pozytonu będzie sumą tych dwóch fal:

</>(r) = exp (ikz) + f(6)exp{*kT\ (194)

którą dostatecznie daleko od obiektu możemy potraktować jako sumę fal parcjalnych
tyle, że każda z nich z innym przesunięciem fazowym.

1 °° /
^(r) ~ — Y](2l + l)ilei5' sin (kr - \ + S^P^cos (9)). (195)

We wzorze (194) funkcja / jest tzw. amplitudą rozproszenia, którą można wyrazić
poprzez przesunięcia fazowe w następujący sposób przyrównując (194) i (195):

-. 00 1)[exp {2i6l) ~ m{cos (9))- (196)

Kwadrat amplitudy rozpraszania określa „natężenie" fali rozproszonej. Aby znaleźć
przekrój czynny na proces absorpcji i rozpraszania elastycznego skorzystajmy z jego
definicji:

jdtt (197)

gdzie v jest prędkością padających na obiekt pozytonów, natomiast jraci jest radialną
składową gęstości prądu prawdopodobieństwa funkcji ip (194), którą obliczymy ze
znanego wzoru:

* - = 4 (*•£*-*£*')• (ł98)

Podstawiając (195) do (198) a następnie wykonując całkowanie po pełnym kącie
bryłowym w (197) otrzymujemy:

1=0

Podobne rachunki pokazują, że przekrój czynny na proces rozpraszania elasty-
cznego pozytonów będzie wyrażony wzorem:

oo

Oei = p ^ ( 2 / + 1) |1 - exp (2zĄ)|2 . (200)
K i=o

Związek między współczynnikiem szybkości wychwytu pozytonów a przekrojem
czynnym na absorpcję (198) jest już prosty:

li= Natvoabs, . (201)
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gdzie Nat jest gęstością atomową. Zwróćmy uwagę, że współczynnik szybkości wy-
chwytu został wyrażony tylko przez przesunięcia fazowe poszczególnych fal parcjal-
nych, to znakomite ułatwienie, gdyż usuwa potrzebę normalizacji funkcji falowych
we wzorze (201).

Optyczny potencjał generalnie jest wielkością nielokalną i zespoloną, zależną
od energii padającego pozytonu. To właśnie urojona część tego potencjału
odpowiedzialna jest za absorpcję fali pozytonowej, a stąd do interesującego nas wy-
chwytu. Tylko bowiem w takim przypadku przesunięcia fazowe w (199) są urojone.
Aby uprościć rozważania wystarczające na razie będzie założenie, że potencjał ten
jest wielkością stałą mającą jednak urojoną część. Zapiszmy zatem, że przechodząc
obok wakancji pozyton rozprasza się elastycznie na sferycznie symetrycznej studni
potencjału:

" dla T\<R

0 dla r | > « . <202>
Jego rzeczywista część zawiera człon V+ (109) ale także człon wynikający z opty-
cznego potencjału, natomiast urojona pochodzi wyłącznie od optycznego potencjału
(192). Rozwiązanie równania Schródingera z takim potencjałem symetrycznym
wokół osi z dla stanu rozproszeniowego ma postać:

(203)
1=0

gdzie k = \k\ — \J2mE/h jest wektorem falowym fali padającej, E > 0 ener-
gią pozytonu, a ui to rozwiązania radialnej części tego równania, które wyrażamy
następująco:

, ,_l cLKr3i(Kr) dla |r| < R
l[ ] ~ \ kr[aih;{kr) + khtikr)} dla |r| > R, [ '

gdzie hf = ji ± ini są funkcjami Hankela i :

K= J — [E + (yQ + iW)).
v h

Przesunięcie fazowe dla fal parcjalnych zawarte jest we współczynnikach a/, b[ i q.
które możemy wyznaczyć z warunku „zszycia" funkcji falowych w punkcie r = /?.
a dokładniej - równości pochodnej logarytmicznej funkcji ui dla r < R \ r > R.
Jako wynik otrzymujemy:

k3l{KR)h^{kR) K3i^(KR)h{kR)
X P l l) Kj{KR)ht{kR)k3{KR)ht{kRY [

Podstawiając to wyrażenie do (199) a następnie korzystając z (201) otrzymujemy
gotowe analityczne wyrażenie na współczynnik szybkości wychwytu pozytonów w za-
leżności od energii padającego na wakancję pozytonu jak i parametrów potencjału
optycznego (202) i promienia R. Pozostaje jeszcze problem: ile składników sumy
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Tabela 7. Parametry wakancji i ich skupisk w Al użyte w obliczeniach współczynnika
szybkości wychwytu. £& jest energią wiązania pozytonu, R promieniem, Vo i W to
parametry optycznego potencjału (202).

Defekt

Wakancja (IV)

Skupisko dwóch
wakancji (2V)

Skupisko trzech
wakancji (3V)

Skupisko czterech
wakancji (4V)

Typ stanu
związanego

s

s
P

s
P

s
p

R
(nm)

0.1582

0.1990

0.2279

0.2526

Eb

(eV)
2.91

4.86
0.17

5.55
1.51

6.21
2.63

(eV)
9.90

9.90

9.85

9.90

W
(eV)

0.4653

0.2376

1.182

0.3960

w (199) musimy uwzględnić. Tu można posłużyć się empiryczną regułą, że maksy-
malne / można oszacować za pomocą wzoru:

Imax 2AkR.

Zatem dla pozytonów mających energie termiczne tylko fale s, p lub d wnoszą is-
totny wkład do przekroju czynnego na proces absorpcji pozytonów przez wakancje.
Aby otrzymać temperaturową zależność tak obliczonego współczynnika szybkości
wychwytu należy wykonać całkowanie z rozkładem Maxwella-Boltzmanna (179).
Zwróćmy uwagę, że w analogiczny sposób, jak obliczenia współczynnika szybkości
wychwytu, możemy wykonać obliczenia współczynnika szybkości rozproszenia ela-
stycznego pozytonów na wakancji. Należy tylko we wzorze (201), zamiast przekroju
czynnego na absorpcje, użyć wzoru na rozpraszanie elastyczne (200). W ten sposób
będziemy mogli porównać dwie identycznie zdefiniowane wielkości fizyczne.

W Tabeli 7 zaprezentowano parametry niezbędne do obliczenia współczynnika
szybkości wychwytu w podejściu z potencjałem optycznym. Energia wiązania i rze-
czywista część potencjał optycznego (Vo) są tu komplementarne. Dla sferycznie
symetrycznej studni potencjału łączy je związek:

Eb[eV] = {VQ-Eb)cot

dla stanu s, i

Eb[eV] = (Vo - Eb) (5.123R

(206)

(207)
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energia pozytonu (eV)

Rys. 25. Współczynnik szybkości wychwytu (a) i rozproszenia elastycznego (b) pozytonów
obliczony wg formalizmu optycznego potencjału dla wakancji w Al w zależności od energii
padającego pozytonu dla poszczególnych fal parcjalnych s, p i d i sumy. Linią kropkowaną
przeniesiono zależność z Rys. 24a

dla stanu p, R wyrażone jest w nm. Wzory te mogą być użyteczne, gdyż w literaturze
niejednokrotnie podawane są wartości energii wiązania pozytonu w wakancjach, na-
tomiast do wzoru (199) należy użyć głębokości potencjału VQ. Nie zmienia to jednak
istoty procesu rozpraszania pozytonu, gdyż dowodzi się, że wyrażenie (205) ma
bieguny na dodatniej półosi urojonej odpowiadające stanom związanym.

Na Rys.25a przedstawiono zależność współczynnika szybkości wychwytu pozy-
tonów dla wakancji w Al obliczoną dla nietermicznych energii ze wzoru (201). Jeśli
porównamy to z Rys. 24a to dostrzeżemy, że są identyczne. Jeśli jednak przeniesiemy
zależność z tego rysunku (linia kropkowana), to dla energii poniżej 2 eV pojawiają
się jednak drobne różnice, które wynikają ze wspomnianego powyżej przybliżonego
charakteru wzoru (175) dla małej energii pozytonu. W formalizmie z potencjałem
optycznym jak na razie nieznanym parametrem jest urojona część (W) potencjału
(202), który jak się przekonamy można określić np. z eksperymentu lub teoretycznie,
do czego wrócimy. Na użytek jednak porównania z formalizmem złotej reguły Fer-
miego dobrano go tak, aby obliczenia tam dokonane [159] były dobrze odtwarzane
przez formalizm optycznego potencjału w obszarze energii ok. 6 eV. W Tabeli 7
zaprezentowano otrzymane w ten sposób wartości potencjału W dla wakancji i ich

86



b)

200 400 600

Temperatura (K)

1000

Rys. 26. Współczynnik szybkości wychwytu (a) i rozproszenia elastycznego (b) pozytonów
obliczony wg formalizmu optycznego potencjału dla wakancji i skupisk dwóch- (2V), trzech-
(3V) i czterech- (4V) wakancji w Al w zależności od temperatury [167]

skupisk, które są znacznie mniejsze od VQ. TO również zapewnia, że formalizm ten
jest dobrym opisem sytuacji fizycznej. Posiadając zatem dane z Tabeli 7 i korzys-
tając z algebraicznych wyrażeń podanych powyżej z łatwością można prześledzić
zachowanie się współczynnika szybkości wychwytu. Zanim jednak to zrobimy, za-
uważmy, że formalizm ten wskazuje także na znaczący udział procesu rozpraszania
elestycznego pozytonów na wakancji i ich skupiskach. W obszarze termicznych ener-
gii współczynnik szybkości rozproszenia elastycznego jest większy niż współczynnik
szybkości wychwytu. Efekt ten nie jest obserwowany, gdyż fakt rozproszenia pozy-
tonu nie jest rejestrowany w charakterystykach anihilacyjnych. Niemniej mógłby
mieć wpływ np. na przenikanie pozytonów przez cienkie folie zawierające defekt}'.
Im mniejsza energia pozytonów tym stosunek przekroju czynnego na rozpraszanie
do przekroju czynnego na absorpcję jest mniejszy i dla energii termicznych zbliża się
do jedności. To tłumaczy fakt wychwytu pozytonów przez defekty właśnie przy ener-
giach termicznych, dla wyższych energii przeważa bowiem rozpraszanie elastyczne.
Dodatkowo nakłada się i to, że urojona część potencjału W maleje ze wzrostem
energii pozytonu o czym powiemy później. Na Rys. 26a zaprezentowano wyniki
obliczeń współczynnika szybkości wychwytu dla skupisk wakancji obliczonych za
pomocą formalizmu z optycznym potencjałem, uwzględniając termiczne rozmycie
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energii pozytonu, z parametrami z Tabeli 7. Rys. 26b przedstawia współczynnik
szybkości rozproszenia dla tych skupisk. Można dostrzec tu różnice w zachowa-
niu współczynnika szybkości wychwytu jeśli porównamy Rys. 24b, choć zasadniczy
charakter zależności pozostaje jednak ten sam, tzn. silna, termiczna zależność dla
podwójnej wakancji i bardzo słaba dla pozostałych skupisk. Współczynnik szybkości
rozproszenia maleje ze spadkiem temperatury niezależnie od wielkości skupiska.

Wykreślając zależność na Rys. 26 założyliśmy, że potencjał V(r) (202) nie zależy
od temperatury. Założenie to ma jednak swoje słabe strony. Potencjał ten genero-
wany jest przez sieć krystaliczną, a dokładniej - otoczenie wakancji, które nie jest
nieskończenie sztywne. Zatem sprawdźmy, jak temperatura poprzez zmiany w po-
tencjale V(r) ostatecznie wpływa na współczynnik szybkości wychwytu pozytonów.
Najsilniej na potencjał V{r) wpływa rozszerzalność termiczna. Załóżmy, ZQVQ'IW

jest stałe, zmienia się natomiast promień R, wykazując liniową zależność:

R(T)=Ro{l + aT), (208)

gdzie RQ to promień wakancji lub skupiska w temperaturze 0 K, natomiast a to
współczynnik rozszerzalności liniowej. W przypadku Al wynosi on 2.6 • 10~° K"1.
(W takim przypadku wartości promienia R w Tabeli 7) podane są dla temperatury
300 K). Wprowadzenie tylko takiego założenia zasadniczo wpływa na kształt temper-
aturowej zależności współczynnika szybkości wychwytu, jak pokazano to na Rys. 27a.
Rezonansowy wychwyt pozytonów przez podwójną wakancję zostaje tym razem
mocniej uwidoczniony. W literaturze można jednak znaleźć prace eksperymentalne
[170] jak i teoretyczne [171] wskazujące, że temperaturowe zmiany objętości wakan-
cji są znacznie większe niż to może wynikać tylko z termicznej rozszerzalności sieci.
Pomiary temperaturowe i ciśnieniowe współczynnika samodyfuzji w Cd pokazały,
że współczynnik rozszerzalności dla wakancji może być ok. 15 razy większy niż
współczynnik rozszerzalności sieci [170]. Podobnie dla wakancji w Zn stosunek
tych dwóch współczynników może być ok. 10 [171]. Zatem w naszych oblicze-
niach (Rys. 27a) wartość a jest mocno niedoszacowana. Na Rys. 27b powtórzono
obliczenia zakładając: a — 1.7-10"4 K"1, i a = 2.6' 10"4 K"1. Rezonansowy charak-
ter wychwytu pozytonów przez podwójne wakancję ujawnia się teraz w wąskim za-
kresie temperatur. Dla wyższych temperatur zaś współczynnik szybkości wychwytu
wzrasta kilkakrotnie. Efekt ten też ma swoje źródło w rezonansowym wychwycie
pozytonów. O ile w przypadku podwójnej wakancji jest to rezonansowy wychwyt
fali p. to dla większych skupisk może być to rezonansowy wychwyt fali d. Dla fali
s objawia się on nie pikiem, a wzrostem wychwytu, gdy temperatura zmierza do
zera. Sam rezonans ma swoją przyczynę w tym, że zmieniając temperaturę tylko
w bardzo wąskim zakresie możemy zmieniać energię pozytonów, natomiast do re-
zonansu możemy „dostrajać" sam potencjał, który zgodnie z naszym założeniem
jest czuły na temperaturę. Ważne jest i to, że taki rezonans nie znika pomimo
temperaturowego rozmycia energii pozytonu.

Rezonansowy wychwyt pozytonów to koncepcja, która pojawiała się podczas
obliczeń teoretycznych w podejściu ze złotą regułą Fermiego. Niemniej podejście
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Rys. 27. Współczynnik szybkości wychwytu pozytonów obliczony wg formalizmu op-
tycznego potencjału dla wakancji i skupisk dwóch- (2V), trzech- (3V) i czterech- (4V)
wakancji w Al w zależności od temperatury. W obliczeniach założono termiczną rozsze-
rzalność sieci krystalicznej dla trzech różnych wartości parametru a [167]

z optycznym potencjałem wskazało na możliwość występowania tego zjawiska w tem-
peraturach dostępnych w laboratorium. W pracy [166] pokazano, że w podejściu tym
dla potencjału o kształcie sferycznej studni i małej energii pozytonu występują tak
naprawdę dwa niezależne parametry, są nimi urojona część potencjału W i parametr
Xo łączący promień R i rzeczywistą część potencjału Vo:

'-^VoR = 5A23y/V0[eV]R[nm}.
h

(209)

Amplituda rezonansu i jego szerokość jest wyznaczona przez potencjał W natomiast
to, czy on wystąpi zależy od wartości parametru XQ. Dla obszarów temperatur od
0 K do 600 K rezonansowy wychwyt fali ls lub 2s wystąpi gdy Xo = 1.571 lub
A'o = 4.712. W tym obszarze temperatur możliwy jest także rezonansowy wychwyt
fali lp, gdy Xo = 3.124 i Id gdy Xo = 4.485. Rezonansowy wychwyt fali parcjalnej
lf jest możliwy przy znacznie wyższych energiach. Ogólnie rezonansowy wychwyt
pojawia, gdy

^Xl + (kR)2 =* -7T,

gdzie n = 0,1. 2,..., dla fali s. Istotne jednak jest to, że przedstawiony tu mechanizm
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rezonansowego wychwytu nie jest tłumiony przez rozmycie energetyczne termicznych
pozytonów [166] [167]. Niemniej pewnym ograniczeniem jego występowania może
być długość koherencji fali pozytonowej. Aby obliczenia oparte na falowym forma-
lizmie były ważne, długość ta powinna być większa niż zasięg potencjału i długość
fali de Broglie pozytonu. W rzeczywistych materiałach obecność rozproszeń na
fononach może znacznie ograniczyć długość koherencji; dla przykładu, średnia droga
swobodnego przebiegu w Al wynosi ok. 1.3 nm, podczas gdy długość fali de Broglie
w temperaturze pokojowej wynosi ok. 5 nm. Zatem rezonansowego wychwytu można
oczekiwać przy niskich temperaturach w starannie przygotowanych próbkach.

W pracach [82], [166], [172] zaproponowano, by rezonansowy wychwyt pozy-
tonów na tzw. resztkowych wakancjach był odpowiedzialny za tzw. zjawiska przed-
wakancyjne. W jedenastu metalach o dużej czystości: Al, Ag, Au, Cd, Fe, In,
Ni, Pb, Ta, V i Zn w niskich temperaturach obserwuje się anomalne zachowanie
parametru S lub średniego czasu życia pozytonów [173]. Jest to albo niewielki
wzrost tych wielkości, gdy temperatura maleje do 0 K, albo pojawia się niewielkie
maksimum znikające, gdy temperatura się podnosi i dochodzi do termicznej genera-
cji wakancji. Efekt ten był starannie badany na monokryształach Al. Pokazano, że
wielkość wzrostu szybkości wychwytu pozytonów, gdy temperatura dążyła do 0 K
był skorelowany z koncentracją wakancji, które pozostały po szybkim chłodzeniu
z wysokiej temperatury [174]. Zatem istotnie, przedwakancyjne efekty związane
są z anomalnym zachowaniem współczynnika szybkości wychwytu, co z kolei może
być wyjaśnione rezonansowym wychwytem. Należy jednak zwrócić uwagę na to,
że przekrój czynny na wychwyt a tym samym współczynnik szybkości wychwytu
jest czuły na zmiany w otoczeniu wakancji. Na końcu tego rozdziału przedsta-
wiony zostanie przykład, wskazujący że w pewnych obszarach współczynnik ten
może wzrosnąć o rząd wielkości, podczas gdy czas życia pozytonów wzrasta o czyn-
nik trzy. Zatem gdyby pomiary tego współczynnika były tak proste jak pomiary
czasu życia, to dostarczyłyby one dużo więcej informacji o otoczeniu wakancji.

Oprócz rozszerzalności sieci krystalicznej także drgania atomów wokół położeń
równowagi mogą wpływać na kształt potencjału oddziaływania wakancji z pozy-
tonem. Jeśli oznaczmy przez V(g), transformatę Fouriera tego potencjału, to dla
temperatur większych od 0 K potencjał ten możemy wyrazić wzorem [175]:

\/(g, T) = V{g) exp [-2 |gl2 W(T)}. (210)

gdzie |g | 2 W(T) jest czynnikiem Debye'a-Wallera (105). Weźmy tylko rzeczywistą
część potencjału oddziaływania pozyton-wakancja i załóżmy, że w temperaturze
0 K potencjał ten (V'o) jest opisany jako sferyczna studnia potencjału. Wyko-
nanie odwrotnej transformaty Fouriera z wyrażenia (210) prowadzi do następującego
wzoru:

90



o

>

V(
r

0.0 -

-0.2 -

-0.4 :

-0.6 -

-0.8 J

-1.0 -.

0.0 -

-0.2 -

-0.4 -.

-0.6 -

-0.8 -

-1.0 -.

' ' ' ' ' i . . . .

/A
577 K/ / /

^ ~ ~ ^ \ / /

~ ^

a)

b)

o.o 0.5 1.0

r/R

1.5 2.0

Rys. 28. Potencjał V(r) (211) obliczony dla Tl (0D=78.5 K, M=204.37 j . at.) dla trzech
rosnących temperatur (a). Założono, że w temperaturze 0 K potencjał jest sferycznie
symetryczną studnią o głębokości — Vb- Identyczny potencjał wykreślono dla Na, Rb, Cs
i Al w temperaturach topnienia (b) [175]

gdzie F(a,b, c) = T(a,b) — T(a,c), zaś T(a,b) jest niekompletną funkcją Gamma.
Tym razem potencjał ten jest funkcją nie tylko odległości, r ale i temperatury De-
bye'a, QQ, oraz masy drgających atomów M. Na Rys. 28a pokazano jak zmienia się
kształt tego potencjału (211) dla wakancji w Tl w trzech temperaturach T=10 K,
200 K i 577 K (temperatura topnienia). Zatem studnia potencjału (T=0 K) wraz
ze wzrostem temperatury poszerza się podnosząc swoje dno. Efekt ten jest tym
większy im mniejsza jest temperatura Debye'a. Dobrze to ilustruje Rys. 28b, gdzie
pokazano ten potencjał w temperaturze topnienia dla metali alkalicznych o niskiej
temperaturze Debye'a Na (QD = 158 K), Rb (QD = 56 K) oraz Cs (QD = 38 K)
i Al (QD = 428 K). Temperaturowe rozmycie potencjału oddziaływania pozyton-
wakancja może skutkować tym, że w pewnej temperaturze we wnętrzu takiego po-
tencjału nie będzie stanu związanego i pozyton nie będzie mógł być zlokalizowany.
Rachunki te pokazują, że może się to zdarzyć właśnie dla metali o niskiej temperatu-
rze QD. Istotnie, nie obserwuje się wychwytu pozytonów przez wakancje w metalach
alkalicznych. Jak widać to z Rys. 28 potencjał (211) przyjmuje kształt potencjału
Saxona-Woodsa szeroko używanego w fizyce jądrowej do opisu stanów związanych
i rozproszeniowych układów neutron-jądro, cząstka-jądro. Przybliżona forma po-
tencjału (211) dla Al będzie wyrażona przez:

V(r,T)
-Vn

exp
R-flo
A(T)

gdzie Ro = 0.1582nm, A(T) = 4.012 • 10"3 + 1.736 • 10~5T - 2.
przedstawienie wzoru (211) może uprościć rachunki.

(212)

10~9T2. Takie
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Rys. 29. Energia wiązania pozytonu Eb obliczona dla studni potencjału o głębokości VQ =
7.865 eV. Promień tej studni był liniową funkcją temperatury (208) ze współczynnikiem
a — 2.6 • 1CT5 K""1, zależność oznaczona R(T). Dla zależność V(T) potencjał opisany był
wyrażeniem (211) uwzględniającym tylko drgania sieci krystalicznej. Zależność oznaczona
- V(T)&R(T) została wykreślona, gdy potencjał wiążący pozyton uwzględniał zarówno
rozszerzalność termiczną jak i drgania sieci. Promień wakancji w temperaturze 300 K
wynosił 0.1582 nm

Na energię wiązania pozytonu Et, może wpływać zarówno rozszerzalność sieci kry-
stalicznej jak i drgania sieci. O ile wzrost rozszerzalności termicznej, czyli wzrost
parametru R powoduje wzrost £/,, to drgania sieci powodują efekt przeciwny. Oba
efekty są liniową funkcją temperatury co ilustruje Rys. 29. Zależność tę wykreślono
dla Al zakładając, że VQ = 7.865 eV. Taką wartość dla studni potencjału można
otrzymać, jeśli posłużymy się wartością energii wiązania 1.59 eV otrzymaną za
pomocą dwukomponentowej teorii funkcjonału gęstości Tabela 4 [104]. Zwróćmy
uwagę, że jeśli połączymy oba efekty, to energia ta wykazuje słabą zależność tem-
peraturową. Niemniej warto odnotować, że w literaturze pojawiają się dowody
eksperymentalne wskazujące na temperaturową zależność energii wiązania pozytonu
[155].

Wpływ obu temperaturowych efektów na współczynnik szybkości wychwytu
pozytonów przedstawia Rys. 30. O ile obliczenia tego współczynnika dla roz-
szerzającej się studni potencjału można wykonać za pomocą wzorów (199), (201)
i (205), to dla potencjału o kształcie (211) lub (212) wymagane jest zastosowanie
procedury numerycznej. Najlepsze rezultaty takich obliczeń uzyskano wykorzys-
tując czteropunktową metodę Numerova do rozwiązania równania Schródingera dla
stanów rozproszeniowych [176]. Okazało się jednak, że podobnie jak w przypadku
energii wiązania największy wpływ na współczynnik szybkości wychwytu ma rozsze-
rzalność termiczna. Drgania sieci w niewielkim stopniu modyfikują temperaturową
zależność tego współczynnika i wydaje się, że w opisie dostępnych obecnie ekspery-
mentalnych danych mogą być one pominięte, gdyż wnoszą zbyt małe poprawki. Nie-
mniej warto o nich pamiętać, gdy techniki eksperymentalne pozwolą na uzyskanie
lepszej dokładność danych doświadczalnych.

Przedstawiony formalizm obliczania współczynnika szybkości wychwytu pozy-
tonów może być rozszerzony także na inne defekty np. defekty w półprzewodnikach
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Rys. 30. Temperaturowa zależność współczynnika szybkości wychwytu dla pozytonów
oddziałujących z wakancją o potencjale V=-7.865-0.189i dla r <0.1582 nm i V=0 dla
r >0.1582 nm w temperaturze 0 K. Zależność R(T) wykreślono uwzględniając tylko roz-
szerzalność sieci krystalicznej (208) ( a = 1.7 • 10"~4K~x), natomiast V(T), gdy potencjał
uwzględniał tylko drgania sieci (211), (V podstawiono w miejsce Vo). Zależność oznaczona
- V(T)&R(T) została wykreślona, gdy uwzględniono oba te efekty równocześnie

i dyslokacje. Defekty punktowe w półprzewodnikach mogą posiadać ładunek elek-
tryczny, zarówno dodatni jak i ujemny. Ładunek ten nie jest ekranowany, wobec tego
pole elektryczne wokół niego rozciąga się daleko od centrum. Tym razem potencjał
oddziaływania wakancji obdarzonej ładunkiem a dodatnio naładowanym pozytonem
może przyjąć bardziej złożoną formę. Daleko od centrum, zachowuje się on jak po-
tencjał kulombowski, jednak w centrum może być on przedstawiony jak sferyczna
studnia potencjału, która może mieć dwustopniowy charakter Rys. 31:

V±{r) = { -
dla |r | < R2

dla R2 < |r | ;
dla #, < rl .

(213)

Dla ogólności wprowadzono tu dwie wartości potencjału W, a związane to jest z tym
faktem, że podczas wychwytu pozyton może najpierw ulegać lokalizacji w zewnę-
trznej studni potencjału, aby następnie zostać zlokalizowany w głębszym potencjale.
Za każdym razem mechanizm przekazywania energii może być różny. W zależności
od znaku Vi wakancją może być dodatnio lub ujemnie naładowana, natomiast znak
V2 jest zawsze dodatni, gdyż tylko wtedy możliwa jest lokalizacja, jeśli dodatkowo
istnieje stan związany. Dla neutralnej wakancji potencjał oddziaływania pozyton-
wakancja będzie miał postać (202).

Rozwiązanie równania Schródingera z takim potencjałem a następnie określenie
przesunięcia fazowego 5L wg procedury opisanej wyżej prowadzi do następującego
wyrażenia:

exp +
DtGi

(214)
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dodatnio naładowana wakancja
\j(r\ Ł ujemnie naładowana wakancja

V(r) *

VW=

Rys. 31. Schematyczne przedstawienie potencjału oddziaływania pozytonu z nałado-
wanymi wakancjami w półprzewodnikach

gdzie

k23i-i{k2R2)K(k1R2) - k1jl{k2R2)K_l(klR2)
1 ~ kljl{k2R2)ht_^klR2) - kiji-ifoR^htfaRi)'

ik,Run/k)]' - k^h^kiR^Bfik,Run/k),
k^un/k)}' - k1[h+(klR1)]'Bf(k,Rl,n/k),

Ci = k^hiihR^'B+iKRun/k) - kh^hR^B+i^Ruń/k)}',
A = k1[h+(k1R1)]'B+(k,R1,n/k) - kh+(k1R1)[B+(k,R1,n/k)]'}

oraz fci,2 = ^J(2m/h2[E + (Vh2 + iWh2}), B?(k,r,n/k) = fi{k,r,n/k) ±
igi(k,r,n/k) (fi i gi to regularna i nieregularna funkcja Coulomba), n =
-sign(Vi)e2m/(h2e0). Znak ' oznacza pochodną względem r. Funkcje Coulomba
pojawiają się tu jako wynik rozwiązania równania Schródingera dla stanów roz-
proszeniowych w potencjale kulombowskim daleko od centrum. W przypadku
Si promień wakancji neutralnej i ujemnie naładowanej wynosi R2 = 0.254 nrn
[119], natomiast R\ możemy przyjąć 0.7197nm. W pracy [167] pokazano, że
przyjęcie następujących parametrów potencjału (213) dobrze odtwarza tempera-
turowe zależności przewidziane wzorem (175): I/2=3.6 eV, W2=0.108 eV oraz
Vi=0.1 eV, Wi =0.0047 eV dla wakancji o ładunku -e i V'2=3.6 eV, V^2=0.108 eV
oraz 14=0.2 eV, ^ = 0 . 0 0 4 7 eV dla wakancji o ładunku -2e. Natomiast dla wakan-
cji neutralnej: 14=3.6 eV i I47

2=0.09 eV. Temperaturowe zależności współczynnika
szybkości wychwytu pozytonów obliczone dla takich wakancji przedstawia Rys. 32.
Wzrost szybkości wychwytu pozytonów wraz ze spadkiem temperatury dla ujemnie
naładowanych wakancji istotnie jest obserwowany. W takim przypadku proponuje
się empiryczną zależność:

/i(T) ~ /x0T^. (215)

Dla ujemnie naładowanych podwójnych wakancji w Si współczynnik 8 zawiera
się w granicach 2-̂ 3 [178]. Zależności przedstawione na Rys. 32 dla ujemnie
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Rys. 32. Temperaturowe zależności współczynnika szybkości wychwytu pozytonów ob-
liczone dla wakancji o różnym ładunku. Parametry potencjałów oddziaływania opisano
w tekście. Wewnętrzny rysunek przedstawia tę samą zależność dla V~ i V~2 ale w pod-
wójnej skali logarytmicznej co pozwala zobaczyć iż p, oc T~0A6

naładowanych wakancji istotnie odpowiadają temperaturowej zależności typu (215)
Na Rys.33 pokazano wyniki pomiarów współczynnika szybkości wychwytu pozy-
tonów na centrach (Te.4sVGra)- w AsGa:Tl [177]. Do danych dopasowano funkcję
(215) (linia przerywana) i zależność obliczoną za pomocą formalizmu z optycznym
potencjałem (linia ciągła). W obliczeniach uwzględniono rozszerzalność termiczną
co dało satysfakcjonujący opis danych eksperymentalnych, uzyskując także dane
o potencjale oddziaływania pomiędzy wakancją a pozytonem.

O ile interpretacja fizyczna współczynnika /? w (215) nie jest tak jednoznaczna
to jednak temperaturowa zależność współczynnika szybkości wychwytu otrzymana
w ramach formalizmu z optycznym potencjałem wynika wprost z mikroskopowego
oddziaływania pozytonu z wakancją. To jest ważne, gdyż pomimo pewnej złożoności
rachunków otrzymuje się parametry oddziaływania, które z kolei mogą być obli-
czone z pierwszych zasad. Interesujące są także obliczenia współczynnika szybkości
wychwytu dla wakancji dodatnio naładowanej. Tym razem, aby możliwa była
lokalizacja, pozyton musi tunelować przez barierę potencjału (Rys. 31). Stąd maleje
on bardzo szybko, gdy temperatura zmierza do zera. Obliczenia takie pozwalają
określić w jakich warunkach możliwy jest wychwyt pozytonów przez dodatnie
wakancje. Rys. 32 obrazuje jeszcze jedną interesującą cechę współczynnika szybkości
wychwytu. Stan ładunkowy wakancji zmienia kształt temperaturowej zależności
(215) a stąd może być on on użyty do identyfikacji ładunkowej.

W przypadku rachunków przeprowadzanych dla wakancji w półprzewodnikach
założenie o tym, że optyczny potencjał jest wielkością zależną od odległości od cen-
trum, może nie być wystarczający. Obliczenia przeprowadzane za pomocą dwukom-
ponentowej teorii funkcjonału gęstości z uwzględnieniem dynamiki sieci w AsGa
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Rys. 33. Temperaturowe zależności współczynnika szybkości wychwytu pozytonów dla
centra pułapkującego pozyton (TeASVco)" w AsGa. Punkty pochodzą z pracy [177].
Linia przerywana opisuje najlepsze dopasowanie funkcji (215) z parametrem /? = 2.14 ±
0.05. Linia ciągła to zależność obliczona wg formalizmu z optycznym potencjałem, którego
parametry są następujące: V(r) = -13.25(1 + 0.00051?) (eV) dla r < R, V{r) = -5-10~4

(eV) dla R < r < 1.58 nm i V{r) = l/(12.9r) dla r > 1.58 nm, R = 0.2532(1 + 10"5T) nm

wskazują, że pozyton modyfikuje swój potencjał oddziaływania z wakancją [147].
Wskazuje to, że w obliczeniach należałoby się posłużyć nielokalnym potencjałem
optycznym zależnym od odległości pozyton-wakancja. W tej chwili brak jednak
eksperymentalnych przesłanek pozwalających na określenie jego kształtu. Niemniej
potencjały nielokalne mogą być użyte w rachunkach opartych na formalizmie teorii
rozproszeń. Nie jest to możliwe w obliczeniach opartych na złotej regule Fermiego,
rozdział 8.1.

Przeprowadzone powyżej rozważania koncentrowały się na wychwycie pozy-
tonów przez defekty punktowe. Rozważmy teraz lokalizację pozytonów na de-
fektach liniowych - dyslokacjach. W takim przypadku potencjał oddziaływania
pozyton-dyslokacja jest dwuwymiarowy i rozwiązania równania Schródingera należy
przeprowadzić w dwu wymiarach. Podobnie jak wyżej, możemy założyć cylindryczny
kształt tego zespolonego potencjału. Wówczas funkcja falowa pozytonu będzie miała
postać:

oo

V Rm{kr) cosm9. (216)
7T

m=0

Daleko od centrum potencjału:

= amH~{kr) + bmH+(kr) (217)

gdzie H± to cylindryczne funkcje Hankela: H^ = Jm ± iNm (Jm to cylindryczna
funkcja Bessela a Nm Funkcja Neumanna). Podobnie jak poprzednio ze znajomości
współczynników am i bm możemy określić przesunięcie fazowe:

exp (2ióm) =
kJm{KR)Hm_v{kR) - KJm^(KR)H-(kR)
KJm.l(KR)H+(kR) - kJ

(218)
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Rys. 34. Temperaturowe zależności współczynnika szybkości wychwytu pozytonów dla
dyslokacji dla rezonansowych wartości parametru XQ (209). W obliczeniach przyjęto, że
promień cylindrycznej studni potencjału wynosi R = 0.184nm, stosunek W/VQ = 0.01,
a gęstość atomów na powierzchni założono tak jak w Al (Npow — 1.29 • 1015 at/cm3)

Wielkość n zdefiniowana jest identycznie jak w (201). Całkowity przekrój czynny na
absorpcję na linii dyslokacji wyraża się wzorem [166]:

(219)
m=0

gdzie em = 2 dla m = 0 i em = 1 dla m > 0. Współczynnik szybkości wy-
chwytu określony jest wzorem (201) tyle, że tym razem Nat jest atomową gęstością
na płaszczyźnie. Podobnie jak dla defektów punktowych i tym razem obliczenia
przewidują rezonansowy wychwyt pozytonów. Dla rezonansu wartości parametru
Xo (209) są równe 0.683+k?r dla fali m = 0, 2.396+k?r dla fali m = 1 i 3.841 +kiv
m = 2 [166]. Rys. 34 przedstawia temperaturowe zależności współczynnika szybkości
wychwytu pozytonów dla bliskich rezonansowym wartościom parametru Xo. Re-
zonansowy wychwyt fali m = 0 charakteryzuje się szybkim wzrostem wartości
tego współczynnika wraz ze spadkiem temperatury, podczas gdy dla innych teoria
przewiduje szybki spadek.

8.3 Urojona część optycznego potencjału

Optyczny potencjał używany w naszych rozważaniach składa się z części rzeczy-
wistej, która w pierwszym przybliżeniu może być traktowana jako potencjał oddzia-
ływania pozytonu z wakancją (109) i części urojonej bezpośrednio odpowiedzialnej za
absorpcję lub wychwyt pozytonów. Istotnie, o ile część rzeczywista wyznacza kształt
zależności współczynnika szybkości wychwytu od temperatury lub energii pozytonu,
to część urojona odpowiada za wielkość tego współczynnika. Najlepiej oddaje to
następujący wzór łączący współczynnik szybkości wychwytu z potencjałem W [180],
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[181]:
„ 8TT

dr
1=0 J o

Jest to ogólny wzór, w którym potencjał W może być zależny od odległości. Dla
W=const tylko w pewnym ograniczonym obszarze współczynnik szybkości wy-
chwytu będzie proporcjonalny do W. Podobnie jak wyżej u\ jest rozwiązaniem
radialnej części równania Schródingera, które zapisane w formie całkowej ma postać:

2m f°°
m(r) = 2ikrji(kr) - — / dr' j^kr^hjlkr^V^r') + iW{r')]ul{rl), (221)

k Jo

gdzie r< jest mniejsze a r> jest większe z (r,r'). Oba równania mogą służyć obliczeniu
współczynnika szybkości wychwytu w sytuacji, gdy dysponujemy potencjałem opty-
cznym zależnym od odległości w sposób bardziej skomplikowany niż ma to miejsce
w równaniu (202). Wartość współczynnika szybkości wychwytu w istotny sposób
zależy od urojonej części potencjału optycznego, stąd warto skorzystać z przy-
bliżonego wzoru na potencjał Vo (191), aby oszacować jego wielkość i prześledzić
jego własności. Wykorzystując tu procedury stosowane w fizyce jądrowej można
z dokładnością do pierwszego rzędu rachunku przybliżeń podać wzór na potencjał
W, gdy energia wiązania pozytonu przekazywana jest otoczeniu poprzez wzbudzenie
pary elektron-dziura [182] i [181]:

), (222)

k q

gdzie Ei = h2 [k + q|2 /(2ro) Element macierzowy M ma tu postać:

M(p,q) = {ko + q , 6 | l / | k o , p } (223)

gdzie | b ) to stan związany pozytonu oraz { r | k0) = ii" 1/ 2 exp (zkor) i { r
ko + q) = fi~1/2exp[i(k0 + q)r], { r | p) = Q~1/2 exp (ipr). p i k0 są wektorami
falowymi pozytonu i elektronu w stanie początkowym, a q to wektor falowy przekazu
pędu. Podstawiając tak zdefiniowane stany układu do (223) otrzymujemy:

.V/(p,q) = Cl-V2V{q) | d r ^ 6 ( r ) e x p H ( p - q)r]. (224)

V(q) jest tu transformatą Fouriera potencjału oddziaływania pozyton-elektron (169)
lub (170). Przedstawmy tu funkcję falową stanu związanego pozytonu jako funkcję
Gaussa (118), wówczas:

q O.op2 + mEb/h2

 x
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Rys. 35. Urojona część potencjału optycznego W jako funkcja energii początkowej pozy-
tonu dla Eb = 1.56 eV i rs = 2.07a0 jak w Al

gdzie funkcja K określona jest wzorem (177), a a. = 1/137.03 jest stałą struktury
subtelnej.

Wzór ten wskazuje, że potencjał zależy od: wartości pędu początkowego pozy-
tonu hp, energii wiązania Eb, parametru rs, który dla gazu swobodnych elektronów
określa nam wektor falowy pędu Fermiego: kĄnm"1} = O.3169/(r5/ao) i parametru
a+. Dla uproszczenia można przyjąć wzór podany przez Thomasa-Fermiego na
funkcję dielektryczną gazu elektronowego, e{q) = l + k^F/q2 (patrz wzór (87)). Sko-
rzystajmy z wyników pracy [144], w której znaleziono parametr a+ = 8.19-10"3nm~2

i Ef, = 1.56 eV dla wakancji w Al. Dla tak określonych parametrów na Rys. 35 wy-
kreślono zależność W od energii początkowej pozytonu. W szerokim zakresie maleje
on wraz ze wzrostem energii padającego pozytonu, niemniej dla termicznego zakresu
temperatur pozostaje on prawie stały ok. 0.64 eV. Stąd też można wnosić, że pomimo
ewentualnych rezonansów przewidywanych w obszarze energii kilku eV wychwyt ta-
kich pozytonów jest ograniczany przez fakt spadku wartości potencjału W. Znacznie
szybszy spadek tego potencjału, po osiągnięciu maksimum przewidują te obliczenia
wraz ze wzrostem energii wiązania Eb, Rys. 36. Spowodowane jest to tym, że od-
działywanie kulombowskie przenoszące pęd lokalizowanego pozytonu „najchętniej"'
przenosi małe przekazy pędu. Zatem jeśli obserwuje się wychwyt pozytonu dla wa-
kancji, gdzie występuje duża energia wiązania Eb należy przyjąć inny mechanizm
przekazu energii. Mogłoby nim być np. wzbudzenie w obszarze płytkich poziomów
atomowych. Obliczenia ATSUP pokazują, że np. że energia wiązania pozytonu
w wakancji w a-U wynosi ok. 6.54 eV [135] i mogłoby to odpowiadać takiej sytu-
acji tym bardziej, że w tym metalu obserwuje się anomalne zachowania szybkości
wychwytu wraz ze wzrostem temperatury i generacją termicznych wakancji [131].
Dla ustalonej wartości Eb i energii pozytonu wykreślono zależność potencjału W od
parametru rs 37. Widać tu, że dla metali o dużym rs, lub małej gęstości elektronowej
W jest bardzo małe stąd, szybkość wychwytu pozytonów przez wakancje w tych me-
talach będzie również bardzo mała. Istotnie w metalach alkalicznych (rs > 3.2a0)
nie obserwuje się wychwytu pozytonów przez wakancje generowane termicznie.

Zasięg optycznego potencjału możemy oszacować wykorzystując wzór zapro-
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Rys. 36. Urojona część potencjału optycznego W jako funkcja energii wiązania pozytonu
w wakancji. Energia początkowa pozytonu wynosi E+ = 0.1 eV i rs = 2.O7ao jak w Al

Rys. 37. Urojona część potencjału optycznego W jako funkcja parametru rs. W oblicze-
niach przyjęto Eb = 1.56 eV i E+ = 0.1 eV
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Rys. 38. Szybkość wychwytu pozytonów przez wakancje w Al, Zn (a) i Ni Mo (b) jako
funkcja temperatury. Punkty eksperymentalne pochodzą z pracy [184], linie ciągle przed-
stawiają najlepsze dopasowanie modelu z optycznym potencjałem, którego parametry znaj-
dują się w Tabeli 8

ponowany w pracy [183]. Średni kwadratowy promień w takim oszacowaniu jest
wyrażony przez:

(i?2) = - 3
i d2vo(q

Vo(q) dq2 s q=0

gdzie Vo w zerowym przybliżeniu jest równy V(q) (169) a stąd:

(R2) = 6/k^F.

(226)

(227)

Dla Al iv/{/?2}=0.12 nm i jest to niewiele mniej niż promień wakancji przyjmowany
dotychczas (0.158 nm), co zgodne jest prowadzonymi dotychczas rachunkami.

Badania procesu wychwytu pozytonów przez wakancje lub ich skupiska należą do
trudnych i tylko nieliczni autorzy byli w stanie podjąć ten wysiłek. Trump i Petersen
[184] przeprowadzili pomiary widma czasów życia pozytonów w monokryształach
Al, Ni, Zn i Mo w niskich temperaturach. W próbkach obecne były niewielkie
koncentracje defektów typu wakancja, co łatwo jest już stwierdzić w takich po-
miarach. Na Rys. 38 punkty reprezentują wyniki tych pomiarów, do których
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Tabela 8. Parametry użyte z dopasowania współczynnika szybkości wychwytu pozytonów
opartego na modelu optycznego potencjału, do danych eksperymentalnych z Rys. 38.
Cy oznacza tu koncentrację wakancji obecnych w próbkach metali, która także była
parametrem.

Al
Zn
Ni
Mo

R
(nm)

0.144
0.132
0.136
0.134

±
±
±
±

0.001
0.001
0.002
0.001

Vo

(eV)
7.12 ± 0
8.67 ± 0
8.12 ± 0

1
5
1

7.2 ±0.04

0

0
0

(
.62
2.1
.74
.53

W
eV)
±
±
±
±

0
0
0
0

.01

.1

.01

.01

Cv
(xl0-
4.6 ±
0.81 ±
6.5 ±

1.34 ±

-7

0.
0

0.
0.

)
3
.1
4
04

a
(IO- 4 ^- 1 )
8.4 ±0.2

5.4 ±0.04
10 ± 2

16.6 ±0.4

dopasowano funkcje teoretyczne w oparciu o model wychwytu z potencjałem op-
tycznym, zakładając także rozszerzalność termiczną parametru R, promienia wa-
kancji. Tabela 8 zawiera otrzymane w ten sposób parametry dla najlepszego dopa-
sowania. Trzeba stwierdzić, że zaproponowany formalizm dobrze opisuje ekspery-
mentalne dane, a uzyskane parametry zwłaszcza promień R i głębokość studni
potencjału Vo dobrze zgadzają się innymi pracami teoretycznymi. Najlepiej opis
teoretyczny odtwarza wyniki pomiarów w przypadku Ni i Mo, niemniej dla Al
wartość parametru VQ zgadza się niemal dokładnie z obliczeniami teoretycznymi,
np. z pracy Borońskiego i Nieminena [104]. W tym przypadku wartość parametru
W jest w dobrej zgodności z obliczeniami zaprezentowanymi na Rys. 35. Intere-
sującym wynikiem jest tu niemal dwudziestokrotnie większa wartość współczynnika
a w porównaniu ze współczynnikiem liniowej rozszerzalności. Potwierdzają to po-
miary współczynników samodyfuzji, o czym już wspomniano [179] i [178]. Także
promienie wakancji uzyskane tą procedurą są o ok. 10% mniejsze niż promie-
nie Wignera-Seitza atomu w sieci krystalicznej. Efekt ten może mieć częściowo
wytłumaczenie w relaksacji atomów wokół wakancji, choć z drugiej strony zasięg
optycznego potencjału nie musi się dokładnie pokrywać z promieniem wakancji.
Także obliczenia rozkładu ładunku elektrycznego w wakancji wskazują na jego ciągły
rozkład zwłaszcza na granicy strefy Wignera-Seitza [185]. W zaprezentowanych ob-
liczeniach nie uwzględniono drgań sieci, co może częściowo tłumaczyć nie tak dobrą
zgodnością wyników dopasowania z wynikami pomiarów dla Zn. Dla tego metalu
temperatura Debye'a jest niższa niż dla pozostałych, poza tym struktura krystaliczna
nie jest jest tu strukturą kubiczną a heksagonalną. Nie można wykluczyć pewnego
wpływu typu struktury krystalicznej na współczynnik szybkości wychwytu, choć na
ten temat brak jest eksperymentalnych dowodów. Ogólnie jednak można stwierdzić,
że obliczenia współczynnika szybkości wychwytu pozytonów mogą być z powodze-
niem zastosowane do analizy danych eksperymentalnych, dając przy tym informacje
0 wartościach mikroskopowych parametrów oddziaływania pozytonu z wakancjami
1 ich skupiskami.
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Rys. 39. Czas życia pozytonów obliczony metodą ATSUP w skupiskach wakancji w Cu
(a) i współczynnik szybkości wychwytu pozytonów (b) obliczony za pomocą wzoru (179)
dla temperatury 300 K [186]. (Dla lepszej czytelności punkty połączono odcinkami)

Na zakończenie tego rozdziału przedstawmy jeszcze jeden przykład zastosowania
zaproponowanych do tej pory obliczeń charakterystyk anihilacyjnych. Niejednokrot-
nie w pomiarach przeprowadzanych dla metali obserwuje się czasy życia pozytonów
przekraczające wartości oczekiwane dla wakancji. Np. dla metali odkształcanych
plastycznie lub otrzymywanych technikami osadzania elektrolitycznego, wartości te
są niemal dwukrotnie większe. W rozdziale 6, gdzie omawiano anihilację pozytonów
w defektach sieci, wzrost taki związano ze wzrostem liczby wakancji w skupisku.
Istotnie, obliczenia przeprowadzone dla Cu pokazują niemal liniowy wzrost czasu
życia zlokalizowanego pozytonu od liczby wakancji w takim skupisku. Wyniki
obliczeń przedstawione na Rys. 39a dotyczą tylko skupiska w pierwszej strefie koor-
dynacyjnej. W wyniku obliczeń metodą ATSUP ze współczynnikiem wzmocnienia
Borońskiego i Nieminena (71) można otrzymać wartość energii wiązania pozytonu
Eb. Wynik ten może posłużyć do określenia głębokości studni potencjału (206), gdyż
możemy łatwo obliczyć promień takiego skupiska. Dysponując takimi danymi naj-
prostszym sposobem do obliczenia współczynnika szybkości wychwytu pozytonów
przez takie skupisko jest posłużenie się wzorem (175) lub (176). Jako dodatkowego
parametru musimy użyć tu jedynie wartość rs, który dla Cu wynosi 2.67ao. Rys. 39b
przedstawia uzyskane w ten sposób wartości. Pokazuje on, że współczynnik wy-
chwytu dla skupiska nie jest sumą współczynników od poszczególnych wakancji.
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Wzrost obserwowany dla skupiska czterech i pięciu wakancji spowodowany jest re-
zonansowym wychwytem fali p, fali d dla skupiska jedenastu wakancji, fali s dla
dwunastu i trzynastu wakancji w skupisku. Rys. 39 może być zatem użyteczny
do identyfikacji skupiska wakancji i określenia ich koncentracji, tylko, w zasadzie
z pomiarów widma czasu życia pozytonów.

Podsumowując ten rozdział należy stwierdzić, że badania współczynnika szyb-
kości wychwytu mogą wnieść istotny wkład w zrozumienie procesu wychwytu pozy-
tonów i poznania otoczenia fizycznego wakancji, lub innych defektów lokalizujących
pozyton. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do defektów
w półprzewodnikach. Pomimo pewnych trudności eksperymentalnych badania takie
powinny być prowadzone w szerokim zakresie temperatur tak by energia pozytonów
zmieniała się w dużym zakresie. Istotne znaczenie, jak się wydaje, miałyby po-
miary w temperaturach mniejszych od 1 K , w których z uwagi na małą gęstość
fononów termalizacja pozytonów nie jest kompletna [72]. To właśnie w takim przy-
padku pozytony mogą ulegać lokalizacji mając energię rzędu eV. Stworzyłby to nowe
możliwości lepszej weryfikacji zaprezentowanych tu wyników.



9 DYFUZJA I WYCHWYT POZYTONÓW

9.1 Dyfuzyjny model wychwytu pozytonów

Standardowy model wychwytu pozytonów zapisany w formie układu równań
kinetycznych (np. (124) i (125)) nie uwzględnia faktu dyfuzji pozytonu przed ani-
hilacją. Rozciągłość przestrzenna defektów mogących lokalizować pozytony jest
tu także pominięta. Intuicyjnie należy jednak wnosić, że charakterystyki ani-
hilacyjne dla układów silnie rozdrobnionych lub niejednorodnych o rozmiarach
niejednorodności porównywalnych z drogą dyfuzji pozytonu będą w pewien sposób
odzwierciedlać ten stan. Pierwsze, raczej mało przekonywujące próby takich ob-
serwacji można odnaleźć w pracy Lynna i współpracowników [187]. Dopiero bada-
nia na stopach ZnAl, zawierających bardzo drobne, o wymiarach 1 /im, wydzielenia
pokazały wpływ rozdrobnienia i dyfuzji pozytonów na charakterystyki anihilacyjne
[188]. Pierwsze przybliżone rozwiązanie równania dyfuzji zależnego od czasu dla
pozytonu zostało przedstawione przez Brandta i Paulina [189]. Niemniej próby
użycia tych rozwiązań do wyznaczenia współczynnika dyfuzji pozytonów nie były
zadawalające [190], [191]. Nieminen i współpracownicy [192] rozwiązali jednak ten
problem w przypadku dyfuzji pozytonów w układzie zawierającym duże pory. Obec-
nie rozwiązanie problemu wpływu dyfuzji pozytonów na charakterystyki anihilacyjne
stało się ważne w związku z rozwojem nanotechnologii i wykorzystania monoener-
getycznych wiązek pozytonowych.

Wyobraźmy sobie, że pozyton został umieszczony w układzie zawierającym
bardzo drobne ziarna, których rozmiary są takie, że podczas swojego życia może
on, na skutek ruchu dyfuzyjnego dotrzeć do granicy między ziarnami. Niech granica

możliwa
anihilacja
w stanie
swobodnym

granica
ziarna

wychwyt
i anihilacja
w stanie związanym

Rys. 40. Schematyczne przedstawienie założeń dyfuzyjnego modelu wychwytu pozytonów
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ziarna będzie tym miejscem gdzie pozyton ulega lokalizacji. Czas życia pozytonu we
wnętrzu ziarna niech będzie oznaczony przez ry, a zlokalizowanego na granicy ziarna
Tb, większy od (ry). Schematycznie przedstawia to Rys. 40. Aby nasze rozważania
dotyczyły sytuacji fizycznej, z którą mamy do czynienia w eksperymentach z izotopo-
wym źródłem pozytonów, załóżmy, że w chwili początkowej koncentracja jest stała
we wnętrzu ziarna. Oznaczmy przez C(r, t) funkcję opisującą koncentrację pozy-
tonów w chwili czasu t w punkcie r. Liczbę pozytonów zlokalizowanych na granicy
ziarna w chwili czasu t oznaczmy przez nb[t). Obie funkcje spełniają, następujący
układ równań [193]:

(228)£tnb(t)=afpdSC{r,t)-\bnb{t)

D+ § dS • VC(r, dS C(r, t) = 0,

gdzie p oznacza powierzchnię ziarna. Pierwsze z tych równań to zależne od
czasu równanie dyfuzji, w którym uwzględniono to, że pozytony mogą anihilować
z szybkością Xj = l/r/. Drugie z nich jest równaniem szybkości, w którym
wyrażono fakt, że pozytony docierając do powierzchni ziarna ulegają lokalizacji
z szybkością a, a następnie anihilacji z szybkością Â  = 1/T&. Parametr szybkości
a jest równy iloczynowi szerokości granicy i szybkości wychwytu K. Ostatnie
z tych równań będące w istocie równaniem ciągłości wyraża warunek by ilości
pozytonów wychodzących z ziarna była równa ilość ulegających lokalizacji. Ważne
jest to, że przedstawiony układ równań nie zakłada jakiegoś szczególnego kształtu
ziarna. Rozwiązanie (228) nie jest skomplikowane, gdyż tak naprawdę interesuje nas
następująca funkcja, która opisuje całkowitą liczbę pozytonów w chwili czasu t:

n(t) = nb{t) + (p dV C(r,t), (229)

gdzie 9? jest obszarem wewnątrz ziarna. Za pomocą tej funkcji możemy obliczyć
charakterystyki anihilacyjne, widmo czasu życia (131), średni czas życia (132) i pa-
rametr S (135).

Skuteczną metodą rozwiązania układu równań (228) jest wykonanie transformaty
Laplace'a (126) wszystkich zawartych tam równań:

- C 0 ( r ; 0) + SĆ(T, S) = D + V 2 Ć(r, s) - XfĆ(v, s)

sńb(s) = a §p dS Ć(r. s) - Xbńb{s)

D+ £ dS • VĆ(r, s) + Q £ dS Ć(r ; s) = 0,

(230)

Skorzystaliśmy tutaj z warunku, że dla chwili t = 0 koncentracja pozytonów jest
stała:

I/V3? dla r wewnątrz ziarnaC0(r,0) =
0 dla r na zewnątrz ziarna,
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gdzie Vj} jest objętością ziarna. W chwili początkowej także 7 ,̂(0) = 0. Korzystając
z twierdzenia Gaussa i wykonując przegrupowanie wyrazów otrzymujemy:

(231)

D+ ̂  dV V 2C(r, s) + a § dS C(r, s) = 0,

gdzie 7(s) = y/(s + Xf)/D+, zauważmy 7(0) = L+

l. L+ = ^/D+TJ jest tzw. drogą
dyfuzji pozytonów i nie należy jej mylić ze średnią kwadratową drogą dyfuzji (21).
Dla uproszczenia rachunków zdefiniujemy następującą funkcję:

- S) VSRL/ ^ F , Sj, yioAj

która zgodnie z (231) spełnia następujące równanie:

Transformata Laplace'a funkcji wyrażającej całkowitą liczbę pozytonów, po skorzys-
taniu z definicji (232), może być napisana następująco:

ń(s) - ńb(s)
1 1 C

7T- f dV F(r, s),A/ + s
(234)

lub po skorzystaniu z (231)

n(s) = — , 1 -
Xf-Xh

X
f

XSR JfR
dVF{r,s), (235)

Korzystając ze znanej już relacji (132) otrzymujemy wyrażenie na średni czas życia
pozytonów:

= n(0) =
A

/
1--1-) \i-^r<f>dVF(r,o)

X
(236)

Natomiast widmo czasu życia ma następującą postać:

dn(t)
dt

3=0

1 ~ % Łdv

1 -

e x p {~

x exp (— (237)

W przeciwieństwie do wyrażeń opisujących czas życia pozytonów, otrzymanych
w standardowym modelu wychwytu pozytonów np. (131), tym razem otrzymaliśmy
sumę, która może być nieskończoną sumą funkcji wykładniczych zależnych od
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residuów wyrażenia w drugim nawiasie kwadratowym w (237). W modelu standar-
dowym suma ta zależała jedynie od ilości stanów, z których następowała anihilacja
pozytonów. Zauważmy bardzo interesującą cechę otrzymanego rozwiązania. Inten-
sywność najdłuższej składowej w tym widmie, A&, jest dana podobnie jak średni czas
życia pozytonów, wyrażeniem w nawiasie kwadratowym (236). Różnica jest tylko
w tym, że w pierwszym przypadku s = —A&, a w drugim s = 0.

Wielkość:
l-^-<£dVF{r,0), (238)

jest prawdopodobieństwem anihilacji pozytonów na granicy ziarna. Zatem łatwo
można otrzymać z (236) ogólne wyrażenia na parametr S:

S = Sf + (Sb- Sf) (\-l-idV F(r, 0)) , (239)

gdzie St, jest parametrem S jaki otrzymalibyśmy, gdyby wszystkie pozytony anihi-
lowały na granicy ziarna.

Kluczową rolę w wyprowadzonych dotychczas wzorach pełni funkcja F, która
spełnia równanie (233). Z teorii równań różniczkowych wiemy, że możemy ją wyrazić
jako sumę:

F{r,s)=A(s)f{r,s)+g(r,s), (240)

gdzie / spełnia równanie:

s) = 0. (241)

Funkcję A możemy otrzymać podstawiając (240) do trzeciego z równań w (231):

l} + a$ dSg(v,s)
A(S) =

Stosując uzyskane wzory możemy zapisać wykorzystywane w (237) wyrażenie:

1 _ ± / d y F(Fj S) = l

*|l-(l-7^)^^(r)5)| (243)

2,dzie:

Zatem do rozwiązania (228) i napisania (229) potrzebujemy znać jedynie funkcje B
i D. Z (243) możemy łatwo otrzymać Aj w sumie (237):

^ 2

+ ) , (244)
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gdzie Ęj spełnia tzw. transcendentne równanie:

#B&) + £- = 0. (245)

Przedstawione dotychczas rozwiązania są ważne, gdy pozyton znajduje się w ziarnie
o dowolnym kształcie. Uzyskują one prostszą analityczną formę, gdy ziarno ma
symetryczny kształt. Np. dla kulistego ziarna o promieniu R można pokazać, że
[193]:

Wi = f oraz Hl-S) = h (246)

gdzie io(z) — sinh (z)/z i ii{z) = cosh (z)/z-s'mh (z)/z2. Podstawiając do wyrażenia
na widmo czasu życia pozytonów (237), dla kulistego ziarna otrzymujemy:

dn{t) _ 3L+/R £ (V1 - T//V

(247)

gdzie C(z) — coth (z) — l/z jest funkcją Langevina. Parametr ( jest rozwiązaniem
następującego transcendentnego równania:

iQ C(iCj) + arfR/L2

+ = 0, (248)

gdzie j = 1,2... oraz i — \/—1. Rozwiązania tego równania, które można inaczej za-
pisać jako: Q cot (Q)+aTjR/L\ = 1, stabelaryzowano w pracy [194]. Dianas istotne
jest to, że dla wzrastającej wartości parametru arfR/lĄ. od zera do nieskończoności
wzrastają wartości parametru Ci od zera do TT, dodatkowo Q > £j+i- O ile widmo
czasu życia pozytonu zawiera nieskończoną sumę funkcji wykładniczych zależnych
od parametru C, to średni czas życia (236) i parametr S (239) już ich nie zawierają:

r = Tf + 3(rb - 7 7 ) ^ ,L+\ ' ( 2 4 9 )

i analogiczne
T r(T} I T \

(250)
* 1 + [^ ) C(R/L+)
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Zanim przejdziemy do analizy uzyskanych wzorów i ich zastosowań, przedsta-
wimy analogiczne wzory, gdy ziarno ma kształt włókna o nieskończonej długości
i warstwy. Dla włókna o średnicy r widmo czasu życia ma następującą postać:

dn(t)
dt

2L+/r

x exp
n

t
n

1 + - ± r 2

r2 S i

x exp
t

(251)

gdzie T(z) = iJx(iz)lJa{iz) = h{z)jla{z) i Ą>2 to funkcje Bessela pierwszego
rodzaju, natomiast /i,o to zmodyfikowanie funkcje Bessela. Parametr c jest tym
razem rozwiązaniem następującego równania transcendentnego:

SjJiisj) - (arfr/LDJo^j) = o.

Średni czas życia pozytonów i parametr S obliczymy wg wzorów:

T T(<r I T \

oraz

= Tf + 2{rb

= Sf + 2(Sb-Sf)-

+

\arf

(252)

(253)

(254)

Jeśli ziarno ma kształt warstwy o grubości 2d, wówczas rozwiązując równanie
(233) tylko w jednym wymiarze otrzymujemy następujące wyrażenie dla widma
czasu życia:

L+/ddn(t)
dt y/T2 - TbTf 1 +

tanh ( -\/l — TfJTb

y^l — Tf/rb ( ^r ) tanh f

/ _ L ^ c 2 \

^ '/+ * ,J
x exP[-

•d/L

L2 \
CtTfdJ

'vi

\
Tf/Tb • d/L+ /

( l \
x exp

V nj

2
 2 L 2

+ "

^j CtTfd

1 + ^ ^ )

r?.

(255)
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1.3 -

1.2 -

as
3:
co
•o
-co
O

co
a> 0.0

20

Rys. 41. Stosunek r/rf (a), TI/T/ (b) i intensywności składowej związanej z 77, obliczonej ze
wzorów (249) i (247) gdy ziarno ma kształt kuli jako funkcje R/L+ i parametru arf/L+.
W obliczeniach przyjęto, że T^/TJ — 4/3. Linią przerywaną zaznaczono asymptotyczne
przybliżenia (259) i (260)

gdzie £ spełnia równanie:
£jtan£j = a.rjdjL\.

Średni czas życia tym razem wyraża się następująco:

T =z

oraz parametr S:

{n-Tf)-±
d 1 +

(sb-sfy d

tanh(<i/LH

tanh(d/L+)

(256)

(257)

(258)

Jeśli przyglądniemy się uważnie uzyskanym wzorom, to zauważymy, że wszystkie
one zawierają, oprócz Tf i T(, dwa dodatkowe parametry: ar//L+, który związany
jest z szybkością wychwytu oraz parametru zależnego od rozmiaru ziarna a dokładnie
od stosunku: R/L+ dla kuli, r/L+ dla włókna i d/L+ dla warstwy. Tego drugiego
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1.3 -

1.2 -

X/L+

Rys. 42. Stosunek T/TJ dla ziarn o różnych kształtach w zależności od stosunku x/L+,
gdzie x oznacza promień w przypadku kuli i włókna lub połowę grubości dla warstwy.
W obliczeniach założono arf/L+ — 1

parametru nie było w standardowym modelu wychwytu (129). Rys. 41 przedsta-
wiona symulację wypływu tych parametrów na zachowanie się średniego czasu życia,
czasu T\ będącego pierwszym wyrazem sumy w (247) i intensywności składowej
związanej z czasem T{, gdy ziarno ma kształt kuli. Zachowanie tych wielkości zgodne
jest z intuicją: im większy promień ziarna, lub mniejszy współczynnik dyfuzji D+,
czyli mniejsze L+, tym mniejsze prawdopodobieństwo dotarcia pozytonu do granicy
a intensywność składowej o najdłuższym czasie życia (TJ,) jest tym mniejszą a i średni
czas życia dąży do 17. Podobnie jest, gdy maleje szybkość wychwytu pozytonów
przez granice, czyli a jest mniejsze. Gdyby wykreślić takie zależności dla włókna
lub warstwy ich charakter byłby zbliżony do tych zaprezentowanych na Rys. 41.
Na Rys. 42 zaprezentowano porównanie zależności średniego czasu życia dla ziaren
o różnym kształcie.

Aby wydobyć mocniej sens uzyskanych wzorów przyglądnijmy się przybliżonym
relacjom jakie można uzyskać, np. dla średniego czasu życia w przypadku, gdy ziarno
ma kształt kuli o promieniu R. Z (249) gdy R > L+ i arf/L+ > 1 otrzymujemy:

T = Tf 3(rb -
R

(259)

Zatem dla ziarna o dużym rozmiarze, średni czas życia pozytonów maleje odwrotnie
proporcjonalnie do jego promienia. Gdy proces dyfuzji jest bardzo szybki w porów-
naniu z procesem wychwytu, tzn. gdy arj/L+ <C 1:

T = Tf+ 3(r6 - Tf)

Natomiast dla bardzo małych ziaren, gdy L+

nalnie do R, jeśli zaniedbamy wyrazy O(R3):

CćTf

~R
(260)

R
1 +

aR
5Z)T

R

R, zależność ta maleje proporcjo-

(261)
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Tabela 9. Rozwiązania równań transcendentnych: (256), (252) i (248) oraz oszacowania
szybkości wychwytu K dla standardowego modelu wychwytu, gdy ziarno ma kształt
warstwy, włókna i kuli w granicznych przypadkach.

lokalizację
pozytonu ogranicza

dyfuzja

wychwyt

warstwa

6 = vr/2
x v 4 ¥TJ

K^a/d

włókno

ci ^ 2.4048
K^ 5 . 7 8 3 1 ^

~ /2arjr

K =* 2afr

kula

.- r^ /ZaTfR

K S 3 a / #

Rozważmy teraz dwa graniczne przypadki uzyskanego rozwiązania, aby zobaczyć,
że model dyfuzyjny jest uogólnieniem standardowego modelu wychwytu. Pierwszym
z nich jest przypadek, gdy proces dyfuzji jest wolniejszy niż proces wychwytu. W dy-
fuzyjnym modelu wychwytu, sprowadza się to do tego, że a jest duże a L+ jest
małe, czyli parametr arfR/L+ —> co. Rozwiązanie równania transcendentnego
dla kuli (248) z takim warunkiem prowadzi dla j = 1 do Ci = TT- Jeśli zanied-
bamy rozwiązanie dla j > 1, to widmo czasu życia (247) sprowadza się do znanego
rozwiązania standardowego modelu wychwytu (131) dla N = 1 z szybkością wy-
chwytu pozytonów K = -K2IĄ./R?TJ, lub inaczej, K = TT2D+/R2. Takie rozwiązanie
można odnaleźć w pracy Brandta i Paulina [189] i określane jest mianem reżymu
dyfuzyjnego. Drugi graniczny przypadek to ten, w którym proces dyfuzji jest szybki
natomiast proces wychwytu pozytonu jest wolny, określany jako reżym wychwytu.
Ma on miejsce wtedy, gdy arfR/L+ jest małe, co pozwala rozwiązać w przybliżony
sposób równanie transcendentne (248): Ci = \/ZaTjR/L\. I tym razem zanied-
bując wyrazy z j > 1 otrzymujemy widmo czas życia pozytonów, takie jak w stan-
dardowym modelu wychwytu tyle, że K = Za/R. W obu przypadkach wyznaczona
szybkość wychwytu zależy od rozmiaru ziarna R, a w pierwszym przypadku także do
współczynnika dyfuzji D+. W standardowym modelu wychwytu (123) jest ona tylko
proporcjonalna do koncentracji defektów. W Tabeli 9 przedstawiono szybkości wy-
chwytu i rozwiązania transcendentnych równań dla ziarna także o kształcie włókna
i warstwy dla tych granicznych przypadków.

Niedogodnością rozwiązań równań dyfuzyjnego modelu wychwytu jest to, że
widmo czasu życia zawiera nieskończoną sumę składowych. Najdłuższa składowa
jest równa TJ, pozostałe są od niej mniejsze, a dodatkowo Tj+\ < TJ < TJ, CO wynika
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z rozwiązań równań transcendentnych. Tak przynajmniej jest dla ziarn w kształcie
kuli, włókna i warstwy. Nie można na razie wykluczyć, iż w przypadkach bardziej
skomplikowanych równanie (245) nie kryje niespodzianek. Przy obecnym stanie
technicznych możliwości pomiarów czasów życia pozytonów najkrótszy czas, jaki
możemy uzyskać z eksperymentu jest ok. 30 ps. Zatem można oczekiwać, że jedynie
dwa, lub trzy elementy z nieskończonej sumy w widmie czasu życia (247) można za-
obserwować. Dodatkowo intensywności kolejnych składowych czasów r, maleją dla
dużych wartości parametru Q odwrotnie proporcjonalnie do jego wartości do potęgi
szóstej. Jak dotychczas nie podjęto prób obserwacji w widmie czasu życia elementów
nieskończonej sumy, będącej wynikiem dyfuzji pozytonów, natomiast z powodzeniem
wykorzystać tu można pomiary parametru S, które nie są obciążone ograniczoną cza-
sową zdolnością rozdzielczą spektrometrów. Jego wartość, jak pokazano powyżej,
zależy także od parametrów modelu dyfuzyjnego, w taki sam sposób jak średniego
czasu życia.

Zanim przejdziemy do wykorzystania tego modelu do opisu eksperymental-
nych charakterystyk uzyskiwanych dla niejednorodnych próbek, w których rozmiary
niejednorodności są rzędu L+, czyli ok. 100 nm, wprowadzimy jeszcze dwa ele-
menty uogólniające ten model. Pierwszym z nich to dołączenie pułapek, typu wa-
kancji rozmieszczonych przypadkowo, niczym rodzynki we wnętrzu ziarna, drugim
zaś założenie, że pozytony mogą uciekać do wnętrza ziarna po zlokalizowaniu na
granicy. Rozważmy najpierw pierwszy przypadek, zakładając że pozytony wychwy-
tywane są przez wakancje ze stanu swobodnego z szybkością K, a następnie ani-
hilują w nich po średnim czasie rv, Rys. 43. Układ równań (228) musimy uzupełnić
o równanie kinetyczne dla liczby pozytonów zlokalizowanych w wakancjach ny, oraz
dodać nowy wyraz do równania dyfuzji zależnego od czasu. Ten nowy wyraz zapew-
nia, że zlokalizowane w wakancji pozytony nie biorą udziału w dyfuzji. Ostatecznie
otrzymujemy [195]:

| C ( r , t) = D+V2C(r, t) - (A, + K)C{T, t)

ftnb(t) = a§pdSC{v,t)-\bnb{t)
(262)

ftnv{t) = -Xvnv{t) + K§^dV C(r, t)

D+S dS

Ten układ można rozwiązać w analogiczny sposób jak pokazano to wyżej, z tym że
rachunki są trochę bardziej pracochłonne. Uzyskane widmo czasu życia, gdy ziarno
ma kształt kuli o promieniu R, ma teraz następującą postać:

dn(t) _ 3L+/R
dt ~

Tb(l+I<Tf)L+

X ) )aTi I VV rb(l + I<Tf) L+ ̂
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wakancja

A,f=l/x. X =1/T \f f v v A =

Rys. 43. Schematyczne przedstawienie dyfuzyjnego modelu wychwytu pozytonów, gdy
ziarno ma kształt kuli o promieniu R i w swoim wnętrzu zawiera wakancje

X

£ | / l T-l R.

II ( L+{l + l<Tf) \ r I U __ Tf fl
' L ' I W 1 TV(l + I<Tf)L +

(263)

Równanie transcendentne, które zawiera parametr C, w niewielkim stopniu różni się
od równania (248):

= 0. (264)

Jak można się było spodziewać widmo czasowe zawiera składową czasu T(,, pocho-
dzącą od anihilacji pozytonów schwytanych na granicy ziarna, Ty dla anihilacji we
wnętrzu wakancji i nieskończoną sumę składowych T//[(1 + L2Q/R2)/(1 + -fsfr/)],
mających swoje źródło w anihilacji we wnętrzu ziarna w stanie swobodnym. Ana-
logicznie jak powyżej możemy zapisać średni czas życia pozytonów:

T = Tb +
Tf

1 + KTf
K(TV - Tf) 1 -

Ti
(265)
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a także wartość parametru 5,

s = rncr^1 + ( 1 " V f ) S b + T T ^ T ^ ^ ' (266)

gdzie
3L+

77/= 1 -

Sy to parametr 5 dla pozytonów anihilujących tylko w wakancji.

Ucieczka pozytonów uprzednio zlokalizowanych na granicy ziarna fizycznie jest
możliwa, gdy granica ta zbudowana jest np. tylko z dyslokacji. Dyslokacje takie
mogą być płytkimi pułapkami dla pozytonów, jak pokazują to obliczenia w pracy
[196]. Uwzględnienie ucieczki pozytonów w modelu dyfuzyjnym, podobnie jak
i w przypadku standardowego modelu wychwytu, prowadzi do jakościowo innych
rezultatów. Ponieważ uciekające pozytony wpadają do ziarna, gdzie mogą swobod-
nie dyfundować, dlatego równanie dyfuzji musimy uzupełnić o nowy człon oprócz
niewielkiej modyfikacji równania kinetycznego. Zatem układ równań (228) przepisu-
jemy następująco [197]:

| C ( r , t) = D+ V2C(r, t) - XfC(r, t) + (3nb{t)T{r)

&nb{t) = a§pdSC(v,t)- (A„ 4- I3)nb{t) (267)

{ D+§pd$ •VC(r,t)+a$pdSC(r,t)=O,

gdzie P określa tu szybkość ucieczki pozytonów do stanu swobodnego. Praw-
dopodobieństwo tego, że uciekający pozyton znajdzie się w punkcie r we wnętrzu
ziarna obliczamy ze wzoru T(r)dV, gdzie dV to element objętości. Aby rozwiązać
dokładnie powyższy układ równań, kształt funkcji T musi być zadany. Ale w na-
szym przypadku potrzebujemy tylko znajomości całkowitej liczby pozytonów w posz-
czególnych stanach (229) i wtedy do rozwiązania (267) niezbędny jest następujący
warunek ^dVT(r) = 1. Wskazuje on, że pozyton po ucieczce, z prawdopodobień-
stwem równym jedności, lokuje się we wnętrzu ziarna, co wydaje się oczywistym
żądaniem. W ten sposób możemy ominąć podawanie kształtu funkcji T.

Stosując analogiczną procedurę rozwiązania, jak w przypadku układu równań
(228), posłużymy się funkcją F (232). Tym razem jednak w równaniu (233) parametr
7 określony jest następująco:

/(A, + s)(Xb

V
Ogólne wyrażenie na widmo czasu życia ma postać:
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R/L+

Rys. 44. Stosunek T/TJ obliczony ze wzorów (271) gdy ziarno ma kształt kuli w funkcji
R/L+ i parametru /?T/. W obliczeniach przyjęto, że Tb/rf = 4/3 oraz ay/L+ = 1

j = 0

(268)

oraz średni czas życia obliczamy ze wzoru (236). W przypadku ucieczki pozytonów
wyrażenie (243) określone jest następująco:

x 1 - 1 -
D(s)

±-<fdV~g(r,S)}, (269)

gdzie funkcje B i D zdefiniowane są jak wyżej. Xj tym razem są rozwiązaniami
równania drugiego stopnia:

X) + \j[D+$ - (Xb + Xf + 0)] + A/(A6 + 0)- D+$\b = 0, (270)

gdzie £ spełnia równanie transcendentne (245).

Przedstawione dotychczas wyrażenia dotyczyły ziarna o dowolnym kształcie.
Jeśli założymy, że ma ono kształt kuli o promieniu R, to średni czas życia pozy-
tonu na podstawie (246) będzie wyrażony:

T = Tf + 3(r6 - Tf)

natomiast widmo czasu życia:

dn(t)

arf

(271)

dt
- rf)

x E (272)
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Parametr Q otrzymamy rozwiązując równanie (248), a r,- są rozwiązaniami rów-
nania:

1 1 / L2 \ L2

Tfn^2 --[Tb + Tf + P^Tf + (jn~\ + (i + Pn) + c2^ = o. (273)

Aby zbbaczyć jaki kształt przybiera wyrażenie na widmo (272) załóżmy, że szybkość
ucieczki /? jest mała, tzn. spełnia warunek:

W takim przypadku rozwiązanie równania (273) w przybliżonej postaci możemy
zapisać następująco:

1 1 / - »O -"4- \ o- 1 1 «

gdzie

Zatem widmo zawiera nieskończoną serię dyskretnych składowych mniejszych od
Tf i dodatkowo drugą serię składowych mniejszych od rb. To istotne przewidy-
wanie modelu dyfuzyjnego w przypadku, gdy możliwa jest ucieczka pozytonów
z granicy ziarna. Dla porządku dodajmy, że gdy (5 = 0 to uzyskane wzory redukują
się do wzorów wyprowadzonych już wcześniej (251). Na Rys. 44 zaprezentowano
przykładowe obliczenia średniego czasu życia pozytonów ze wzoru (271), dla trzech
wartości iloczynu 0Tf, w zależności od promienia R. Im większa jest wartość tego
iloczynu, tzn. im większa jest szybkość ucieczki pozytonów, tym szybciej średnia
wartość czasu życia zmierza do czasu życia we wnętrzu ziarna. Jest to zrozumiałe,
duża szybkość ucieczki oznacza, zgodnie z przyjętymi założeniami, że pozytony będą
anihilowały ze stanu swobodnego we wnętrzu ziarna.

Zwróćmy jeszcze uwagę, że kształt ziarna wpływa na charakterystyki anihila-
cyjne. co wydaje się oczywiste w świetle zaprezentowanych wzorów np. (249), (253)
i (257). W pracy [193] próbowano pokazać to także na przykładzie ziarna o kształcie
eliptycznym. Wydaje się jednak, że w typowych eksperymentach, w których nie
dysponujemy dodatkowymi informacjami, w zasadzie do opisu wystarczy założyć
kulisty kształt ziarna. Niemniej gdy znamy wartość parametru L+, to z pomiarów
anihilacyjnych można otrzymać rozmiar ziarna lub wnosić o jego kształcie.
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9.2 Dyfuzja pozytonów w układach niejednorodnych

Jednym z ważnych przewidywań modelu dyfuzyjnego było to, że z charakterys-
tyk anihilacyjnych można określić drogę dyfuzji L+, a stąd współczynnik dyfuzji
pozytonów. L+ jest ważnym parametrem, może on wnieść nowe informacje o ob-
szarach próbki, w których przebywa pozyton. Po raz pierwszy udało się to zrobić na
układach zawierających drobne wydzielenia w stopach metali [188] . Wydzielenia
muszą mieć rozmiary ok. 1 //m aby obserwować efekty przewidziane przez model
dyfuzyjny. Jeśli są większe, to faktycznie R » L+ i granice ziaren przestają być
widoczne dla pozytonu. Wczesne pomiary wykonane na stopach Zn-22%wg Al przez
grupę McKee [188] pozwoliły oszacować drogę dyfuzji pozytonów L+ = 140 nm
w tym stopie. Wykorzystując te same dane Hidalgo i współpracownicy [198] na
podstawie przybliżonego wzoru (259), otrzymanego przez nich z równań standard-
owego modelu wychwytu, potwierdzili że średni czas życia pozytonów jest odwrot-
nie proporcjonalny do rozmiaru ziarna i stąd otrzymali: L+ = 120 nm. Niemniej
z (249) wynika, że zależność ta jest jednak bardziej złożona. Na Rys. 45 zaprezen-
towano pomiary zaczerpnięte z pracy [199] a wykonane na stopach Al-6%wg Ni
i Al-6%wg Ni-0.3%wg Mg, do których dopasowano właśnie ten wzór. Pozwala on
istotnie dobrze opisać dane doświadczalne, uzyskując informacje o L+, a z wartości
współczynnika ar//L+ oszacować współczynnik szybkości wychwytu pozytonów na
granicy ziarna. Jest on rzędu 1013 l/s, i jest mniejszy niż w przypadku wakan-
cji. Z pomiarów wykonanych za pomocą monoenergetycznych wiązek pozytonowych
wiemy, że L + = 110 nm w Al [80] co dobrze zgadza się z wartościami uzyskanymi
z dopasowania. W tym przypadku założono, że pozytony lokalizowane są na granicy
wydzielenia. W pracy [201] analizowano także model wychwytu pozytonów, gdy
wydzielenia rozmieszczone są w osnowie i nie rozdziela ich granica mogąca lokali-
zować pozytony. Otrzymany w takim przypadku wzór na średni czas życia różni się
od (249):

L
T = T2 + 5(n - r2) 11 - 3-±£(R/L+)\ , (275)

gdzie T\ to czas życia pozytonu w ziarnie, a T2 > rL w osnowie, natomiast L+ to droga
dyfuzji pozytonu w ziarnie o promieniu R oraz S jest udziałem objętościowym ziarn.
Wzór ten nie zawiera parametrów wychwytu, gdyż założono, że dojście pozytonu
do granicy ziarna oznacza anihilację w osnowie. Widmo czasu życia pozytonów nie
ma analitycznej postaci takiej jak np. (247). Wzór (275) może być zastosowany do
przypadku gdy wydzielenia mają charakter koherentny z osnową, natomiast (249)
dla wydzieleń niekoherentnych.

Z uwagi na dość skomplikowany charakter procesu wydzieleń w stopach oraz
fakt, że tylko w niewielu stopach wydzielenia mają wystarczająco małą średnicę
zaproponowano inny eksperyment, w którym niejednorodności wprowadzane są
poprzez sekwencyjne naparowywanie warstw dwu metali [202]. Był to dość nowa-
torski pomysł Swiątkowskiego i współpracowników, jeśli zważyć, że zaproponowano
go w roku 1975. Autorzy z pomiarów rozkładu korelacji kątowych wielowarst-
wowego układu Ag-Cd posługując się dość uproszczoną analizą, byli w stanie określić
parametr L+ w Ag. Mieścił się on w zależności od próbki w przedziale od 50 nm
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Rys. 45. Średni czas życia pozytonów w funkcji średniego promienia wydzieleń w stopie Al-
6%wg Ni (a) i Al-6%wg Ni-0.3%wg Mg (b) [199] (patrz [200]). Linie ciągłe przedstawiają
najlepsze dopasowanie wzoru (249) dopasowanie do punktów eksperymentalnych

do 100 nm. Wydaje się, że taki typ eksperymentu jest odpowiedni do weryfikacji
dyfuzyjnego modelu wychwytu. Poza tym może uzupełnić on szeroko prowadzone
obecnie badania struktur wielowarstwowych.

W pracy [195] wykonano pomiary charakterystyk anihilacyjnych dla układu
wielowarstwego składającego się z naprzemian ułożonych warstw Cu i Sn. Grubość
warstwy Sn była stała, 20 nm a warstwy Cu zmieniała się w granicy od 0.25 //m
do 3 /im w zależności od próbki. Warstwy nakładano techniką rozpylania mag-
netronowego. Grubość całego układu warstw była stała i wynosiła 15 fj,m pozwala
na absorpcję ok. 70% pozytonów w obszarze wielowarstwowym, co uwzględniono
podczas analizy wyników. Podłożem były polikrystaliczne blaszki Cu uprzednio
starannie wygrzane. Obserwacje niskokątowej dyfrakcji promieni X pokazały, że
między warstwami Cu utworzyła się faza e-Cu3Sn, która ma strukturę krystalicz-
ną różniącą się od struktury Cu. Zatem granica między tymi dwoma fazami może
zawierać skupiska wakancji, które będą lokalizować pozytony. Na Rys. 46 zaprezen-
towano wyniki pomiarów parametru S w funkcji grubości warstwy Cu. Ich ana-
liza możliwa jest za pomocą wyprowadzonych wzorów na parametr S dla warstwy
(258), ale uzyskana wartość L+ = 350 ± 5 n m jest tu zdecydowanie za duża. Zas-
tosowanie wzoru (249) dla ziarna kulistego daje wartość L+ = 138 ± 5 nm i parametr
aTj/L+ = (1.77 ± 0.8) • 104. Wartość L+ w tym przypadku zgadza się z tą otrzy-
maną za pomocą monoenergetycznej wiązki pozytonów: 130±5 nm [203]. Pośrednio
wnosić stąd można i potwierdzają to inne obserwacje, że warstwa Cu zbudowana
jest z ziaren, których średnica zależy od jej grubości. Do opisu uzyskanych danych
eksperymentalnych musi wystarczyć założenie, iż ziarna mają kształt kulisty. Ana-
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Rys. 46. Zależność parametru S od grubości warstwy Cu w układzie wielowarstwowym
Cu-CusSn. Linia ciągła przedstawia najlepsze dopasowanie wzoru (249) otrzymanego w ra-
mach dyfuzyjnego modelu wychwytu pozytonów. Określone stąd parametry wynosiły:
L+ = 138 ± 5 nm i aTf/L+ = (1.77 ± 0.8) - 104 i dodatkowe Sb = 0.5459 ± 0.0002 oraz
5/ = 0.5370 ± 0.0001. Linią przerywaną zaznaczono dopasowanie dla modelu, w którym
uwzględniono obecność wakancji we wnętrzu ziarna
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Rys. 47. Zależność intensywności najdłuższej i czas życia najkrótszej składowej w wid-
mie czasu życia w układzie wielowarstwowym CU-CU3S11. Liniami ciągłymi przedstawiono
przewidywania modelu dyfuzyjnego. Dane eksperymentalne pochodzą z pracy [195]
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liza byłaby trudna w przypadku, gdyby założyć inny kształt ziaren i dodatkowo po-
siadały one pewien rozkład promienia, z uwagi na nieanalityczny kształt wyrażenia
(236). Pomiary widma czasu życia pozytonów w tych próbkach pokazały, że jego
rozkład na dwie składowe daje %2 bliskie jedności. Najdłuższa składowa miała
wartość 308 ± 20 ps i była niezależna od grubości warstwy Cu. Jej intensywność zaś
malała ze wzrostem tej grubości, Rys. 47a. Zatem zgodnie z przewidywaniami mo-
delu dyfuzyjnego, składowa ta pochodzi od anihilacji pozytonów na granicy ziarna,
która jest zbudowana, zgodnie z wynikami zamieszczonymi na Rys. 38a, ze skupisk
składających się z dziesięciu lub jedenastu wakancji znajdujących się w pierwszej
strefie koordynacyjnej. Z wartości parametru arj/L+ możemy oszacować szybkość
wychwytu pozytonów, K ~ 3.4 • 1016 s"1. Krótsza składowa czasu życia pozytonów
miała wartość, która zmieniała się w przedziale od 138 ps do 168 ps w zależności
od grubości warstwy Cu, Rys. 47b. Wnosić stąd można, że w swoim wnętrzu
ziarna zawierają wakancje i należy zastosować model dyfuzyjny uwzględniający
ten fakt. Najlepsze dopasowanie wzoru (266) do danych doświadczalnych prezen-
towanych na Rys. 46 linią przerywaną, pozwala otrzymać następujące parametry:
L+ = 177±4nm, arf/L+ = (1.67± 1.1) • 104 i Krs = 11.8±2. Biorąc wartości rf i \i
z Tabel 3 i 5 możemy określić, że koncentracja wakancji we wnętrzu ziarna wynosi
(8.8±2.0)-10~°. Zwróćmy uwagę, że T\ na Rys. 47b zmniejsza się gdy maleje grubość
warstwy Cu. Efekt ten może być spowodowany albo zmianami we wnętrzu ziarna
powstającymi w procesie wytwarzania warstw}', albo też jest to efekt wynikający
z modelu dyfuzyjnego, patrz Rys. 41.( Numeryczna analiza widm czasu życia pozy-
tonów mogła połączyć zmiany najkrótszej składowej T\ i rv ze wzoru (263).) Wyniki
doświadczalne uzyskane w następnym eksperymencie potwierdzają raczej tę drugą
ewentualność.

Technika rozpylania magnetronowego, jak mogliśmy się przekonać, produkuje
warstwy mocno zdefektowane, wynika to z dużej energii jonów osiadających się na
podłożu. Jony te rozpylane z powierzchni katody następnie tworzą plazmę nad
powierzchnią podłoża. Inną techniką jest osadzanie elektrochemiczne z roztworu
elektrolitu. Tym razem na podłożu z dobrze wygrzanej blaszki miedzi osadzano elek-
trolitycznie tylko warstwę miedzi o określonej grubości, po czym przerywano proces
i osuszano jej powierzchnię. Cykl ten powtarzano tak długo, aż całkowita grubość
warstw miedzi wynosiła 60 /im. Na Rys. 48a zaprezentowano zależność parametru
S od grubości elektrolitycznie osadzonej warstwy miedzi. Najlepsze dopasowanie
wzoru (249) dla ziarna kulistego daje następujące wartości parametrów modelu dy-
fuzyjnego: L+ = 94 ± 2 nm i ar^jL^ = (2.8 ± 1.2) • 103. Tym razem wartość L+
jest mniejsza niż ta jaką określono dla warstw miedzi otrzymanych techniką mag-
netronową. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być dwie. Większa liczba obcych
domieszek w warstwach elektrolitycznych niż w magnetronowych może spowodować
zmniejszenie współczynnika dyfuzji pozytonów D+ a tym samym i L+. Innym
bardziej prawdopodobnym powodem jest to, że faktycznie w dyfuzyjnym modelu
wychwytu parametrem jest stosunek R/L^. Jeśli zawyżymy wartość R. to otrzy-
mamy także zawyżoną wartość L+. Oszacowanie promienia R może być kłopotliwe
zwłaszcza, że rzeczywiste ziarna mogą mieć niesferyczny kształt. Gdyby do opisu
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Rys. 48. Zależność parametru S od grubości warstwy Cu osadzanej elektrolitycznie.
Linia ciągła przedstawia najlepsze dopasowanie wzoru (249) dla ziarna kulistego a linia
przerywana wzoru (258) dla warstwy w ramach modelu dyfuzyjnego wychwytu [204]

wyników użyć wzoru (258). uważając że mamy idealną warstwę to otrzymamy:
L+ = 225±4 nm i arf/L+ = (2.6±1.1) -103. Zwróćmy uwagę, że dopasowanie takie,
zaznaczone na Rys. 47 linią przerywaną, równie dobrze opisuje wyniki eksperymen-
talne. Z faktu, że otrzymana wartość L+ nie jest dużo większa od 130 nm można
by wnosić, że ziarna w warstwie są spłaszczone.

Niemniej opis uzyskanych wyników za pomocą modelu dyfuzyjnego należy
uznać za zadowalający. W przypadku warstwy elektrolitycznie osadzanej parametr
związany z procesem wychwytu arf/L+ jest sześciokrotnie mniejszy niż w przy-
padku warstwy osadzanej magnetronowo. Wskazuje to na inny typ skupisk wakancji
lokalizujących pozytony na granicy, co wydają się potwierdzać pomiary widm czasów
życia. Na Rys. 49 zaprezentowano czasy życia pozytonów uzyskane dla warstw osa-
dzanych elektrolitycznie. Tym razem najdłuższa składowa ma wartość ok. 322 ps,
a więc granica ziarna zbudowana jest ze skupiska dwunastu wakancji. Składowa
najkrótsza, TY ma wartości bliskie TJ = 122 ps dla miedzi i podobnie jak na Rys. 47,
dla małych grubości maleje.

Pewnym sposobem na weryfikację modelu dyfuzyjnego mógłby być pomiary
o bardzo dobrej czasowej zdolności rozdzielczej, który jednoznacznie wskazywałby na
obecność bardzo krótkich składowych rzędu 50 ps. Jednak nie dysponujemy jeszcze
takim pomiarem. Zatem zwróćmy uwagę na inną różnice między standardowym i dy-
fuzyjnym modelem. W* przypadku standardowego modelu intensywności i wartości
składowych czasu życia spełniają relację (134), która służy do określania 77. Wartość
Tf tak wyliczona nie zależy od innych parametrów, jeśli spełnione są założenia mo-
delu standardowego. Nie jest tak w przypadku modelu dyfuzyjnego. Jeśli posłużymy
się wzorem (134) to podstawiając teoretyczne intensywności i składowe czasu życia
choćby z Rys. 41 otrzymamy wielkość rj zależną od R/L+, Rys. 50. Gdy stosunek
ten rośnie, rj rośnie osiągając maksimum a następnie powoli maleje. Istotne jest to,
że TJ nie jest stałe, tak jak to wynika z modelu standardowego. Policzenie wartości
r*r dla danych uzyskanych dla warstw miedzi elektrolitycznej pokazuje wzrost tej
wielkości, gdy maleje grubość warstwy, Rys. 49b. Zatem charakter tej zależności
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Rys. 49. Zależności składowych czasu życia pozytonów otrzymanych dla warstw miedzi
osadzanych elektrolitycznie od grubości warstwy Cu. Linia ciągła przedstawia najlepsze
dopasowanie intensywności I2 ze wzoru (247). Wartość r*f obliczono wg wzoru (134) [204]
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Rys. 50. Parametr TJ obliczony wg wzoru: TJ = 1/[/J/TI + (1 - /i)/r2] (wzór (134))
i unormowany do TJ. Wartości do jego obliczenia został}' wzięte z Rys. 41, do którego
zostały policzone zgodnie z przewidywaniami modelu dyfuzyjnego pozytonów
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jest zgodny z oczekiwaniami. Jest to pośredni dowód wskazujący na wpływ procesu
dyfuzji pozytonów na charakterystyki anihilacyjne i wagę modelu dyfuzyjnego.

9.3 Dyfuzja i wychwyt pozytonów przez wakancje
termiczne

Jednym z pierwszych zastosowań modelu wychwytu był opis charakterystyk ani-
hilacyjnych obserwowanych podczas procesu termicznej generacji wakancji w meta-
lach gdy temperatura wzrasta. Jak zaznaczono na początku rozdziału 8.1 koncen-
tracja takich wakancji cv, wzrasta z temperaturą, zgodnie z zależnością (159) a tym
samym w ten sam sposób wzrasta i szybkość wychwytu pozytonów K (123), jeśli
założyć że współczynnik /z nie zależy od temperatury. Średni czas życia, zgodnie
z (133), wyraża się wówczas wzorem:

1 + i f ^ ( 2 ? 6 )

Nie bierze on jednak pod uwagę faktu, że w temperaturach, w których generowane
są wakancje, ich koncentracja jest już taka, że średnia odległość między nimi jest
porównywalna z drogą dyfuzji L+. Zatem do opisu charakterystyk anihilacyjnych
w takim przypadku należy użyć raczej dyfuzyjnego niż standardowego modelu wy-
chwytu. Promień sfery Wignera-Seitza, w której znajduje się tylko jedna wakancja,
jest wyrażony wzorem, Rys. 51:

r = ratc~v'\ (277)

gdzie rat jest promieniem atomowym. Załóżmy następnie, że wychwyt pozytonu
następuje na wakancji, której promień wynosi ry, która tym samym reprezentować
będzie granicę w modelu dyfuzyjnym. Niech proces dyfuzji odbywa się w jednym
wymiarze, w obszarze między jedną a drugą wakancja. Jeśli dodatkowo założymy, że
proces wychwytu pozytonu jest tu wolniejszy niż dyfuzja, to możemy wykorzystać
otrzymane wzory na współczynnik szybkości, wyznaczony z modelu dyfuzyjnego
w reżymie wychwytu dla warstwy:

^ < 2 7 8>

Jak już zwracaliśmy uwagę na to wcześniej, tym razem szybkości, wychwytu zależy
i od odległości między wakancjami, 2d. W rzeczywistym układzie odległość ta nie
jest jednakowa. Załóżmy, że jest ona opisana rozkładem Poissona, którego średnia
wartość jest równa f/\/3. Czynnik l/\/3 wynika z faktu, że promień (277) można
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trajektoria
pozytonu

Rys. 51. Model wychwytu pozytonów przez przypadkowo rozmieszczone wakancje

traktować jako pierwiastek ze średniej kwadratowej. Zatem średni czas życia pozy-
tonów będzie wyrażony całką:

\/3 f°°
T = — dur(u)exp(-uy/3/f)t (279)

r Jo

gdzie T(U) - Tf(l + rja^Tv)/{l + ZyJ*rLTf). Wykonując całkowanie otrzymujemy:
y/3/J,rVTfcv (V3^rVTfCV\ (\/3fj,rVTfCv\ /nanX

- rf) =r^-exp I z-^— I Ei I =J—J , (280)

gdzie funkcja Ei jest funkcją całkowo-wykładniczą (141). W bardziej precyzyjnych
rachunkach można by użyć wyrażenia (257) na średni czas życia pozytonów, co jed-
nak prowadziłby do bardziej skomplikowanego w rachunkach wyrażenia, które za-
wierać by musiało jeszcze jeden dodatkowy parametr L+. W większości metali udział
anihilacji w wakancjach jest obserwowany w charakterystykach już przy koncentracji
rzędu 10~7, wtedy f < L+. Wówczas korzystając z przybliżenia tanh(z) « x, gdy
x <C 1 z (257), otrzymujemy wzór (133) z N — 1, gdzie szybkość wychwytu określona
jest wzorem: (278). Tylko w przypadku, gdy współczynnik szybkości wychwytu jest
bardzo duży, a współczynnik dyfuzji pozytonów jest mały, do obliczenia średniego
czasu życia pozytonów należałoby użyć (257). Daje to szansę uzyskania z tempera-
turowych pomiarów informacji o drodze dyfuzji pozytonów L+.

W standardowym modelu wychwytu zakłada się, że szybkość wychwytu K jest
proporcjonalna do cy, natomiast w dyfuzyjnym modelu wielkość ta, zależąc także
od odległości miedzy wakancjami, w konsekwencji jest proporcjonalna do c4j3. Ma
to istotne znaczenie. Najlepiej będzie prześledzić różnice pomiędzy wzorem (276)
a (280) na typowym eksperymencie, w którym wykonano temperaturowy pomiar
wysokości krzywej korelacji kątowej dla dwu metali Pb i Cd [205]. Za obserwowany
wzrost, Rys. 52 odpowiedzialny jest proces termicznej generacji wakancji. Do opisu
uzyskanej zależności możemy zgodnie z (276) użyć zależności

(NV-Nf) ^ V ' J , (281)
1 + UCvTf 'jlCyTf
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Tabela 10. Wartości parametrów Hy i fj,exp(ASv
sc)/kB otrzymanych z dopasowania

wzoru (281) dla modelu standardowego i (282) dyfuzyjnego do danych doświadczalnych
z Rys. 52

Metal

Pb

Cd

parametry

tiexp(ASVc)/kB [lO^s-1]
Hv [eV]

//exp(AS£?c)/fcB [lO^s"1]
Hv [eV]

Model
Standardowy

2.2 ±0.7
0.54 ±0.01

6.0 ±3.0
0.50 ±0.02

Model
Dyfuzyjny
2.5 ±0.4

0.510 ±0.005

13.3 ±7.0
0.48 ±0.016

lub zgodnie z (280)

N = Nf - {Ny - Nuj) exP

gdzie Ny to wysokość krzywej korelacji, gdyby wszystkie pozytony anihilowały w wa-
kancjach natomiast Nj - w stanie swobodnym. Jak można się przekonać obie
zależności niemal w ten sam sposób odtwarzają zależności eksperymentalne Rys. 52.
Z tych zależności można uzyskać dwa istotne fizyczne parametry: Hy - entalpia
tworzenia wakancji i /uexp ASv

sc/kB- W Tabeli 10 przedstawiono je dla Pb i Cd.
Na uwagę zasługują tu wartości Hy. W przypadku zastosowania modelu dyfuzyjnego
wartość ta w obu przypadkach wydaje się być o kilka procent mniejsza od wartości
uzyskanej przy użyciu wyrażenia (281) z modelu standardowego. Wykorzystując
anihilację pozytonów do wyznaczania entalpii Hy zauważono, że są one nieznacz-
nie zawyżone w stosunku do uzyskiwanych za pomocą innych metod. W przypa-
dku np. Pb metoda pomiarów oporności elektrycznej daje wartość 0.44 ± 0.2 eV,
a metoda dylatometryczna 0.49 ± 0 . 1 eV [206]. Wyjaśnienia tych różnic upatry-
wano np. w temperaturowej zależności Ty, Nv lub ji [207] . Wydaje się jednak,
że wykorzystanie dyfuzyjnego modelu wychwytu pozytonów do opisu temperatu-
rowych zależności charakterystyk anihilacyjnych może rozwiązać ten problem bez
uciekania się do wyszukanych argumentacji, tym bardziej, że model dyfuzyjny jest
naturalnym uogólnieniem standardowego modelu wychwytu.
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Rys. 52. Temperaturowa zależność wysokości krzywej korelacji kątowej dla Pb (a) i Cd (b),
linia przerywana opisuje najlepsze dopasowanie zależności (281) modelu standardowego
a ciągła modelu dyfuzyjnego (282) [205]. Parametry dopasowania znajdują się w Tabeli 10
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9.4 Zastosowanie dyfuzyjnego modelu wychwytu
pozytonów do opisu procesu rekrystalizacji

Ważnym procesem metalurgicznym, który kształtuje mechaniczne własnoś-
ci metali jest proces zdrowienia i rekrystalizacji po odkształceniu plastycznym.
Odkształcenie plastyczne metalu magazynuje w nim energię, która następnie
pod wpływem temperatury zostaje stopniowo uwalniana aż do osiągnięcia stanu
równowagi. Rozróżnia się trzy etapy dochodzenia do tego stanu: zdrowienie, rekrys-
talizacja i rozrost ziaren. Podczas zdrowienia następują zmiany w małych obszarach
i prowadzą one do redukcji liczby wakancji i atomów międzywęzłowych lub prze-
grupowania dyslokacji. Zasadniczo różny jest proces rekrystalizacji, podczas którego
w objętości metalu powstają zarodki nowych ziarn pozbawionych defektów. Ziarna
te następnie powiększają swoją objętość aż do wyczerpania uszkodzonych podczas
gniotu obszarów. Dalsze podnoszenie temperatury powoduje rozrost dużych ziarn
kosztem mniejszych, siłą napędową tego procesu jest obniżenie energii granic ziarn.
Procesy mające miejsce po gniocie metalu mają bardzo złożony, nierównowagowy
charakter, są one aktywowane termicznie.

Izotermiczne, lub izochroniczne pomiary charakterystyk anihilacyjnych na prób-
kach metali poddanych dużemu odkształceniu plastycznemu pokazują, że charakter
zmian jest przeciwny do tego, jaki obserwujemy podczas termicznej generacji wakan-
cji. Na przykład, pod wpływem temperatury wysokość krzywej korelacji kwantów
anihilacyjnych, lub średni czas życia, powyżej pewnej temperatury maleje po czym
pozostaje na niezmienionym poziomie [208]. Trzeba przyznać, że do tej pory nie

1.3 -

100 200 300 400

temperatura (°C)

500 600

Rys. 53. Temperaturowa zależność średniego czasu życia (249) unormowanego do TJ.
We wzorze tym za R podstawiono wyrażenie (283) opisujące rozrost zrekrystalizowanych
ziaren. Obliczenia przeprowadzono dla kilku typowych wartości energii aktywacji migracji
granic ziarna, pozostałe parametry były równe: ar//L+ = 0.01, Ai=1000, U/TJ = 4/3

udało się zaproponować przekonującego opisu. Pierwszą propozycją było włączenie
do charakterystyk anihilacyjnych równania Avramiego-Johnsona-Mehla, które po-
daje temperaturową i czasową zależność objętości fazy zrekrystalizowanej w metalu
[208]. Pewne niedostatki tego podejścia próbowano zastąpić, włączając do standar-
dowego, dwustanowego modelu wychwytu czasową i temperaturową zależność kon-
centracji wakancji, które pod wpływem temperatury mogą dyfundować na pewną
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Rys. 54. Unormowana wysokość krzywej korelacji kątowej w funkcji temperatury (czarne
punkty) mierzonej dla próbki kryształu miedzi poddanemu 83% zgniotowi. Białe kwadraty
reprezentują pomiary udziału fazy zrekrystalizowanej. Linia ciągła przedstawia najlepsze
dopasowanie modelu opisanego w tekście. Linia przerywana uwzględnia także temperatu-
rowe zmiany udziału fazy zrekrystalizowanej [201]

odległość, aby następnie anihilować [210]. Spróbujmy zaproponować inne podejście
do opisu charakterystyk anihilacyjnych z wykorzystaniem dyfuzyjnego modelu wy-
chwytu pozytonów. Zauważmy bowiem, że proces rekrystalizacji wiąże się z za-
rodkowaniem i rozrostem nowych ziaren wolnych od defektów. Z teorii rekrystali-
zacji wiadomo, że promień ziarna zależy od czasu i temperatury wg następującej
zależności [209]:

R 2 ^ R2

0 + Atexp [--— , (283)

gdzie Ro i A to stałe, t czas, a Qm jest energią aktywacji migracji granicy ziarna.
Podstawmy tę zależność do wzoru (249) na średni czas życia i prześledźmy jak zależy
on od temperatury. Tym razem otrzymane zależności mają kształt odwróconej litery
5, Rys. 53, wzrost temperatury powoduje spadek średniego czasu życia. Miejsce tego
spadku zależy od energii Qm, co jest zrozumiałe. Zależności takie istotnie obserwuje
się w wielu eksperymentach.

Na Rys. 54 przedstawiono wyniki temperaturowych pomiarów wysokości krzywej
korelacji kątowej wykonane na próbkach monokryształu miedzi poddanej zgniotowi
o wartości 83% [201]. W temperaturze ok. 100°C zaobserwowano spadek mierzonej
wielkości, który był jednoznacznie skorelowany z równie nagłym wzrostem objętości
fazy zrekrystalizowanej. Linia ciągła przedstawia najlepsze dopasowanie wyrażenia
(249) wraz z (283), uzyskano tu energię aktywacji Qm = 1.18 ± 0.02 eV. Energia ta
jest w dobrej zgodności z energią aktywacji migracji granicy ziarna w Cu, 1.27 eV
[209]. Wynik zaprezentowany na Rys. 54 nie jest jednak typowy. Na Rys. 55 za-
prezentowano dwa przykłady pomiarów temperaturowych wykonanych na próbkach
polikrystalicznych poddanych gniotowi w temperaturze pokojowej. W przypad-
ku Ag wykonano pomiar wysokości krzywej korelacji kątowej [210], a dla Zr po-
miary średniego czasu życia pozytonów [211]. Linią ciągłą zaznaczono wynik naj-

130



1.06

40 60 80 100 120

temperatura (°C)
140 160

220
Zr (zgniot 50%) b)

1 1 1 • ' 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 200 300 400 500 600 700 800

temperatura (°C)

Rys. 55. Unormowana wysokość krzywej korelacji kątowej zmierzona w funkcji tempera-
tury (a) dla próbki srebra odkształconej plastycznie [210]. Zależność średniego czasu życia
pozytonów zmierzonego dla próbki cyrkonu (b) uprzednio poddanej gniotowi [211]. Linia
ciągła przedstawia najlepsze dopasowanie modelu opisanego w tekście

lepszego dopasowania zaproponowanego modelu, który dobrze opisuje otrzymane
zależności. Dla Ag energia Qm = 1.21 ± 0.005 eV a arf/L+ = (8.4 ± 0.2) • 107,
natomiast dla Zr wartości tych parametrów były następujące: Qm = 1.23 ± 0.03 eV
a a r / / L + = (1.1 ± 0.02) • 103.

Jeśli prześledzimy inne, dostępne w literaturze mierzone temperaturowe zależ-
ności charakterystyk anihilacyjnych, [211] to stwierdzimy, że temperatura, w któ-
rej rozpoczyna się ich spadek jest proporcjonalny do temperatury topnienia -
T m . Współczynnik proporcjonalności jest równy 0.23 i jest on bliski empirycznie
ustalonemu współczynnikowi proporcjonalności pomiędzy temperaturą rekrystaliza-
cji a temperaturą Tm. Zatem pomiary charakterystyk anihilacyjnych mogą służyć
do badań procesów zachodzących podczas rekrystalizacji metalu. Istotnym jest to,
że zaproponowany tu model dyfuzyjny pozwala określić mikroskopowy parametr
Qm zarówno z pomiarów izotermicznych jak i izochronicznych. Należy jednak mieć
na uwadze, że procesy zachodzące podczas rekrystalizacji mają złożony charakter,
zależny od historii termicznej próbki, sposobu odkształcenia itp. Pomocą w ich bada-
niu może być duża selektywność metody anihilacji pozytonów.
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10 WPŁYW PROFILU IMPLANTACJI
POZYTONÓW NA CHARAKTERYSTYKI
ANIHILACYJNE

Zagadnienie wpływu profilu implantacji pozytonów, emitowanych z izotropo-
wego źródła, na charakterystyki anihilacyjne z reguły jest pomijane w opracowaniach
wyników. Jeśli próbka jest jednorodna wzdłuż całego profilu to nie ma ono znaczenia.
Niemniej jeśli niejednorodności spowodowane są np. odkształceniem plastycznym
[212], korozją [213] lub innym czynnikiem, który działał na powierzchnię badanej
próbki, to musimy rozważyć, czy głębokość wprowadzonych niejednorodności nie
jest porównywalna z liniowym współczynnikiem absorpcji a+ (7). Najlepiej ilustruje
to Rys. 56, na którym schematycznie zaznaczono przykładowy tor implantowanego
pozytonu w niejednorodnej próbce. Załóżmy, że poszerzenie dopplerowskie linii ani-
hilacyjnej pochodzącej od pozytonów, które wytracają swoją energię na głębokości
x, a następnie dyfundują w warstwie o grubości dx jest równe S(x). Na razie nie
jest istotne jakie czynniki mają wpływ na parametr S, ważne jest, że zależy on od
głębokości. Mierzona eksperymentalnie wartość parametru S jest wyrażona poprzez
następującą całkę [214]:

/>OO

Sm=:-a+ dtEi(-a+t)S(t). (284)
Jo

Taki kształt wzoru wynika z tego, że pozytony emitowane są w cały kąt bryłowy,
gdyż w typowych eksperymentach ich źródło otoczone jest mierzoną próbką. Wzór
(284) zakłada, że niejednorodności w próbce rozkładają się warstwowo. Jeśli tak nie
jest, to można go uogólnić:

Sm = — dvS{r)
2TT 'v r

gdzie tym razem parametr S zależy od położenia w objętości próbki V. Prostym
i przekonującym przykładem, ilustrującym ważność wzoru (284) niech będzie po-
miar parametru 5* w funkcji grubości warstwy miedzi, elektrolitycznie osadzonej na
dobrze wygrzane podłoże będące miedzianą blachą. To istotne, aby warstwa i pod-
łoże były z tego samego materiału, gdyż eliminuje się efekty związane z rozprosze-
niem wstecznym pozytonów. Jak pokazane to było w rozdziale 8.2 warstwa za-
wiera defekty, które lokalizują pozytony a podłoże nie. Oznaczmy przez Sw wartość
parametru S mierzonego tylko w warstwie a przez Sp w podłożu. Jeśli warstwa jest
jednorodna, to z (284) otrzymujemy następującą zależność na wartość parametru S
mierzonego w funkcji grubości warstwy d:

= Sp + a+(5p - Sw) I dtEi(-a+t). (286)
Jo
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Rys. 56. Szkic implantacja pozytonu do próbki wykazującej niejednorodności w funkcji
głębokości
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Rys. 57. Zależność parametru 5" od grubości warstwy miedzi osadzanej elektrolitycznie
na dobrze wygrzanej blasze miedzi. Linią ciągłą zaznaczono najlepsze dopasowanie wzoru
(286) z parametrem a + = 43.3 ± 6.5 cnr/g

Na Rys. 57 przedstawiono zależność otrzymaną w takim pomiarze dla pozy-
tonów emitowanych z izotopu 2 2Na. Linia ciągła przedstawia najlepsze dopasowanie
wzoru (286) z którego wyznaczono Q+ = 43.3 ± 6.5 cm2/g. Zbliżona, w grani-
cach błędu wartość otrzymamy ze wzoru (7) (44.2 cm2/g). jeśli podstawimy dane
dla miedzi. Pokazuje to ważność obu wzorów. Czasami korzystanie ze wzoru
(286) może być utrudnione, ale można się posłużyć następującym przybliżeniem:
—a^ L dt Ei( —o_t) ~ 1 — exp ( — 2a^d). jeśli zadawala nas mniejsza dokładność
rachunków.

Wzór (284) możemy uogólnić na inne charakterystyki anihilacyjne. np. widmo
czasu życia pozytonów. Generalnie jednak zagadnienie nie jest proste tak jak to ma
miejsce dla parametru S. Gdyby w takim widmie tylko intensywności poszczegól-
nych składowych zależały od głębokości t, to mierzone widmo składałoby się z takiej
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samej sumy funkcji wykładniczych z wycalkowanymi intensywnościami. Niemniej
wg standardowego modelu wychwytu np. (131) także wartość Ao zależeć będzie od
głębokości, a to prowadzi do tego, że mierzone widmo nie będzie już tylko sumą
funkcji wykładniczych.

Zastosowanie anihilacji pozytonów do badań warstw przypowierzchniowych
otwiera wiele interesujących zagadnień, niemniej aby poprawnie interpretować
wyniki należy wziąć pod uwagę profil implantacji pozytonów opisany wzorem (22).
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11 PODSUMOWANIE

Eksperymentalnie mierzone charakterystyki procesu anihilacji pozytonów w fazie
skondensowanej odzwierciedlają jej stan podstawowy na poziomie elektronowym
i atomowym. Dzieje się tak pomimo ekranowania dodatniego pozytonu przez chmurę
elektronową. Stąd pomiary anihilacyjne dostarczają informacji o rozkładzie pędów
elektronów zarówno tych silnie związanych w rdzeniu atomowym, jak i elektronów
walencyjnych i przewodnictwa. Także obecność sieci krystalicznej wpływa na ostate-
czny kształt np. widma poszerzenia dopplerowskiego linii anihilacyjnej.

Obecność defektów w regularnej strukturze krystalicznej i lokalizacja w nich
pozytonów na tyle zmienia charakterystyki anihilacyjne, że możliwa jest ich detekcja
i identyfikacja. Właściwa interpretacja wyników wymaga zastosowanie modelu wy-
chwytu pozytonów. W wielu zastosowaniach wykorzystuje się standardowy model
wychwytu, w którym istotnym fizycznym parametrem jest szybkość wychwytu, lub
przekrój czynny na wychwyt pozytonów. Ten mikroskopowy parametr związany jest
z otoczeniem i samą strukturą defektu, dobre rezultaty daje zastosowanie do jego
opisu formalizmu optycznego potencjału. Pozwala on opisać obserwowane ekspery-
mentalnie temperaturowe zależności tego przekroju a także dedukowac o mikrosko-
powych parametrach oddziaływania pozytonu z defektem.

Sam model wychwytu w swej standardowej formie nie jest wystarczający, je-
śli w badanych próbkach obecne są niejednorodności, ziarna lub domeny, których
rozmiary są porównywalne z długością drogi dyfuzji pozytonu. W takim przypadku
właściwym podejściem do opisu charakterystyk jest dyfuzyjny model wychwytu,
który uwzględnia fakt dyfuzji pozytonów zanim ulegnie on lokalizacji i anihilacji.
Model ten jest szczególnie użyteczny do badań materiałów drobnoziarnistych i pro-
cesów zachodzących na odległościach drogi dyfuzji. Jego zastosowanie może przy-
czynić się do lepszego poznania np. budowy granic międzyziarnowych.

Anihilacja pozytonów jest ważną metodą eksperymentalną, która znakomicie
poszerza naszą wiedzę o budowie materii skondensowanej.



Od autora

Zaprezentowana praca ma charakter przeglądowy, przedstawiono w niej szeroki
dorobek wielu autorów na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Uzupełnia ona brak
takiej pozycji literaturowej w języku polskim. Ponieważ jednak w zamierzeniu ma
być to także praca habilitacyjna, zatem należy uwypuklić oryginalne osiągnięcia.
Praca zawiera 25 cytowań artykułów autora opublikowanych na przestrzeni ostat-
nich sześciu lat. Na szczególne podkreślenie zasługują jednak niektóre. Oryginalne
wyniki autora znalazły się w rozdziale 8.2, 8.3 poświęconym zastosowaniu opisu wy-
chwytu pozytonów za pomocą optycznego potencjału. Część prezentowanych w tych
rozdziałach rezultatów była opublikowana w pracach [166], [167], [172], [175] oraz
[181]. Wyniki przedstawione na rysunkach Rys. 33 i 39 nie zostały jeszcze opub-
likowane w czasopismach naukowych. Rozdział 9 zawiera oryginalne rezultaty prac
autora poświęcone dyfuzyjnemu modelowi wychwytu pozytonów. Po raz pierwszy
udało się zapisać i rozwiązać układ równań modelu dyfuzyjnego (228) w sposób
całkowicie ogólny. Także równania modelu uwzględniające wakancje rozmieszczo-
ne przypadkowo w ziarnie (262) i zjawisko ucieczki pozytonów z granicy ziarna
(267) są tu oryginalnym wkładem autora. Na szczególne podkreślenie zasługuje to,
że autor rozszerzył zastosowanie modelu dyfuzyjnego do przypadków, które od lat
opisywane są przez standardowy model wychwytu pozytonów, czyli opis procesu wy-
chwytu pozytonów przez wakancje generowane termicznie. Zostało przedstawione
zupełnie nowe zastosowanie tego modelu do opisu zjawisk obserwowanych przez
metodę anihilacji pozytonów w procesie rekrystalizacji. Jak poprzednio większość
wyników z rozdziału 9 zostały opublikowane w pracach: [193], [195], [197], [201]
oraz [205]. Część jednak rezultatów przedstawionych na rysunkach Rys. 48, 49, 50
oraz 53 nie były publikowane. Zamierzeniem autora było zwrócenie uwagi bada-
czom zajmującym się pomiarami anihilacji pozytonów na problem wpływu profilu
implantacji pozytonów na charakterystyki anihilacyjne i wykorzystanie go do badań
rozkładu defektów w tzw. warstwach wierzchnich. Zagadnienie to było podniesione
w rozdziale 10 oraz w pracach autora [153], [212] i [214]. Wydaje się, że może być
to interesujący obszar badań szczególnie przydatny także z technicznego punktu
widzenia. Niemal większość istotnych wyników było prezentowane przez autora na
międzynarodowych konferencjach, warsztatach i Seminariach Anihilacji Pozytonów
organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Opolski.

Autor chciały podziękować prof. Andrzejowi Hrynkiewiczowi za to, że przed
wieloma laty zainteresował go tematyką wykorzystania metody anihilacji pozytonów
do badań materiałowych. To w Instytucie Fizyki Jądrowej pod jego życzliwym okiem
mógł on poświęcić się tej metodzie. Wyraża on także podziękowanie prof, dr hab.
Janowi Styczniowi za szereg krytycznych uwag do tekstu oraz dr Ewie Dryzek za
pomoc przy redakcji pracy.
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