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Hitzaurrea 
 
Tesi doktoral hau Suomin burutu zen; izan ere, Eusko Jaurlaritzaren beka bat 
irabazi ostean 1983-1985 urteen artean tesiaren lan gehiena Helsinkiko 
Unibertsitate Teknologikoaren (HUT ingelesez eta Teknillinen Korkeakoulu, 
TKK, suomieraz) Físika laborategian egin ahal izan nuen. Urte horietan, teknika 
espektroskopiko berri batzuk garatzen ari ziren, positroi-deuseztapena 
oinarritzat hartzen zutenak, hain zuzen. Garapen prozesu horretan HUT 
unibertsitateko talde bat zen teknika horien nazioarteko garapenean punta-
puntan zebilena. Hori dela eta hara hurbildu nintzen teknika berri horietan 
trebatzea. Garapen prozesu horretan positroi-deuseztapenaren teknika 
espektroskopikoak elementu bakar batez osaturiko metaletan erabiliak izan 
ziren bereziki; aleazio metalikoetan, berriz, erabilpena oso urria zen, 
hastapenetan zegoen, eta tesi hau burutzen hasi zenean erdieroale 
bakuneetan ezer gutxi argitaratuta zegoen, eta erdieroale konposatuei buruz ez 
zen oraindik ezer argitaratua izan. Egoera horretan, teknikaren arlo 
esperimental eta teknikoen trebakuntza lortu ostean, tesiaren helburua bihurtu 
zen positroi-deuseztapenaren espektroskopiaren baliogarritasuna frogatzea, 
ordurarte ia aplikatugabeko sistemetan hain zuzen. 
  
Tesia burutu zen Pekka Hautojärvi Doktorearen gidaritzapean eta hainbat 
arlotan Gunter Dlubek Doktorearen laguntza oso baliogarria izan zen. Tesi 
honek agerian utzi zuen positroi-deuseztapenaren espektroskopia oso 
baliogarria dela hainbat sistema materialen akats-egiturak ikertzeko. Izan ere, 
egun, teknika hau oso erabilia da aleazio metalikoetan, erdieroale bakun eta 
konposatuetan, polimeroetan eta egitura ikuspegitik konplexuak diren beste 
hainbat materialetan ere. 
 
Aipatu beharra dago, tesia burutzen nengoelarik positroi geldoen teknika 
diseinatzen eta eraikitzen ari zirela munduko laborategi gutxi batzutan; ni 
nengoen HUTeko laborategian ere. Goiko lerroetan aipaturiko teknikek 
elektroiaren antipartikula den positroia erabiltzen dute. Positroi horiek beta 
positibo desintegrazioaren bidez lortzen dira, eta beraz, aztertu behar diren 
materialetara igortzen diren positroiak energia desberdinetakoak dira, 
elektronvolt gutxi batzuetatik ehundaka elektronvoltetarainokoak. Horrek esan 
nahi du, goian aipaturiko positroi-deuseztapenaren teknika “arruntenak” 
materialaren bolumen handia aztertzen dutela, hots, ingelesez deritzon 
materialaren “bulk”a aztertzeko teknikak dira. Positroi geldoen teknikak 
helburutzat zuen energia desberdineko positroi monoenergetikoak lortzea 
materialen akats-profila gainazaletik barnerantz ikertu ahal izateko. Gainera, 
honek aukera emango luke (izan ere. ematen du), hainbat arlotan hain 
garrantzitsuak diren geruza meheak eta heteroegiturak ikertzeko. Tesi honetan 
HUTeko laborategian diseinaturiko positroi-geldoen azeleragailua eta bertan 
lorturiko lehen emaitzak ere plazaratzen dira. 
 
Helsinkiko Unibertsitate Teknologikoan, tesia lantzean ikasitakoa aukera eman 
zidan Euskal Herrian horrelako sistema espektroskopikoak diseinatzeko eta 
eraikitzeko. Egun, Zientzia eta Teknologia Fakultatean, Leioako Campusean,



 
  

 
 
positroi-deuseztapenaren hiru teknika espektroskopiko erabilgarri daude: 
positroiaren bizidenboren espektroskopia (positron annihilation lifetime 
spectroscopy, PALS), positroi-deuseztapenaren Doppler zabalkuntza 
espektroskopioa (Doppler broadening of the positron annihilation line, DBPAL) 
eta garatu berri den kointzidentzia bidezko positroi-deuseztapenaren Doppler 
zabalkuntza espektroskopioa. Azken teknika hori, gainera, estatu osoko bakarra 
da. Bestalde, ez da ahantzi behar, minbizien diagnosirako hain erabilgarria 
suertatzen ari den PET (Positron Emission Tomography) tomografiaren oinarriak 
tesi honetan erabilitako sistemetan funtsa dutela 
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Nere esker beroenak Ian hau burutzen lagundu didaten pertsona guztiei .
Bereziki :

P. Hautojárvi profesoreari, berak zuzenduriko laborategian onartu nindulako
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SARRERA

Zientzietako edozein arlotan,teknika experimental baten onarpenak bide luze bat
jarraitu behar du . Prozesu honek lenbora behar du, eta "teknika konbentzionalaren"
deitura lortzeko ongi kontrastaturiko emaitzak aurkitzea beharrezkoa da. Deitura hori
lortzeko bidea ez da batere erraza; gehienetan, egungo espezializazio ikaragarriari esker,
zenbait zientzilari teknikaren potentzialitate eta ezinobetasunak frogatzen saiatzen dira,
teknika hau zientzilari komunitateak onar dezan .

Edozein teknika berriren eskakizun garrantzitsuenetariko bat (informazio berria
lortzeko trebetasunetik at) ahalik eta emaitzen interpretaziorik zuzenena ematea da.

Positroi-deuseztapena teknika berria da,eta zientzilari-talde handi bat saiatzen da,
teknika hau zientzilari-komunitatean onartua izan dadin . Teknika hau akatsen egitura
ikertzeko oso trebea da, bereziki hutsune motako akatsak ikertzeko,fcc eta bcc metaletan
asid frogatu den bezala.

Positroi-deuseztapenaren teknika, ez da bakarrikan akats ikerketan erabiltzen, beste
hainbat arlotan ere erabiltzen da, beráren erabilpena benetan zabala izanik . Adibidez,
egitura elektronikoen, gainazalen, elkarfaseen etabarreko ikerketan erabili ohi da, baita
astrofisikan ere (gure galaxiaren zentrutik datorren deuseztapen erradiazioa ikertzeko)
ahantzi gabe, biomedizina, erreakzio kimikoak, fisika atomika etb .

Solidoetako akats-egituraren ikerketan positroi deuseztapenaren teknikaren
abantailak, bereziki, bi iturritatik datoz :

1) teknika ez suntsitzailea da, beraren erabilpena oso erraza izanik
(positroi-geldien teknika kontutan hartzen ez bada ) .

2) teknikaren sentikortasun partziala,hots, beraren sentikortasuna ez da akats
guztiekiko berdina. Honela, bitarte motako akatsekiko (bitarteko atomoak, bitarte-atomoen
samalda txikiak etb.) sentikortasuna ia nulua da, hutsune motako akatsekiko, berriz,
(hutsuneak, dislokazioak, hutsune-samaldak, etb .) oso sentikorra da. Sentikortasun
partziala, teknikaren desabantaila bezala - har liteke, baina benetan partzialtasun hori
ikaragarrizko abantaila da, emaitzen interpretazioa asko errazten baitu .
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Bai aleazio metalikoen hauspeaketetan eta bai erdieroaleetan, ere akatsek zeregin
garrantzitsua dute : lehendabizikoetan, hutsune motako akatsak behar beharrezkoak dira,
Guinier-Preston aldeen eraketa disoluzioa eta ondorengo hauspeakinen nukleazioa ulertzeko .
Erdieroale konposatuetako zenbait propietatetan ere, akatsek zeregin handia dute, gainera
material hauetako akatsen barietatea ikaragarria da, asko eta asko ezezagunak izanik.
Beraz, hutsune motako akatsen garrantziagatik,akats egituraren informazioa
positroi-deuseztapenaren teknika bi motetako material hauetatik lortzeko oso baliagarria
izango dela espero dezakegu. Bestaldetik, oso ikerketa gutxi egin da arlo hauetan
positroi-deuseztapenaren teknika erabiliz, eta teknika honekiko arlo oso berriak direla
baiezta dezakegu.

Tesi honen helburua, aleazio metalikoetako eta erdieroale konposatuetako
akats-egituraren sakonketan datza . Material hauek, arrazoi desberdinengatik hautatu ziren ;
aide batetik, egungo teknologian oso garrantzitsuak dira, positroi-deuseztapenaren
teknikari dagokionez ezezagunak, eta beraien ikerketak eta ezaugarritasunak
positroi-deuseztapenaren teknika finkatzeko balio dute . Bestaldetik, aleazio metalikoetako
hauspeaketa prozesuak eta erdieroale konposatuen ezaugarritasun mikroskopikoak ez dira
oso ezagunak, erdieroaleen kasuan bereziki, hauetatik ezezagunenak Ill-V erdieroale
bitarrak izanik .

Tesi hau ondoan azaltzen den moduan egitaratu da: il. gaian elektroi-positroi
bikotearen deuseztapen-propietateen aurkezpen orokorra ematen da, kristaleko akatsak
ikertzeko erabiltzen diren parametroak ahantzi gabe ; Ill . gaian erabilitako teknika
experimentalak eta emaitzak aztertzeko ereduak deskribatu egiten dira ; IV . eta V. gaietan
lorturiko emaitzak aurkeztu eta eztabaidatzen dira ; IV. gaian AI-Zn-Mg aleazio metalikoak
eztabaidatzen dira; V. gaian berriz, erdieroale konposatuak, gai hau zenbait ataletan zatitu
da: lehendabizikoan, positroi-deuseztapenaren teknikaren bitartez erdieroaleetan lorturiko
emaitzen ikuskapena eta hurrengoetan GaAs eta InP, III-V taldeko erdieroale bitarrak
aztertzen dira, eta azkenik II-VI taideko erdieroale bitarra, CdTe ; Vi . gaian ondorioak
azaltzen dira.
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II . Positroi-deuseztapenaren teknikaren oinarriak

2 .1 Positroiaren aurkikundea

Mende honetan hainbat gertae% harrigarri jazo da zientzietan; horietariko bat eta ez
gutxienekoa positroiaren aurkikundea izan genuen. Bai teoria eta bai experimentuen
azterketa ondorio berdinera iritsi ziren, beraien artean inongo elkarrekintzarik gabe,
"elektroi positiboa "-ren izaerara /l/.

1926garren urtean Gordon eta Klein-ek /2/ teoria erlatibista mekano-kuantiko bat
aurkeztu zuten, baina akats batekin : elektroiaren energiak ebazpen negatiboak zituen .
1928.ean Dirac-ek Klein-Gordon deritzan ekuazioaren zailtasun batzu gainditu zituen, hain
zuzen ere bere menpekotasun ez-lineala denborarekiko. Hala eta guztiz ere emaitza
negatiboak partikula positiboei elkar zitezkeen eta Dirac ahalegindu egin zen protoiaren
propietateekin elkartzen, orduko zatiki positibo ezagun bakarrak baitziren . Beraren
ahalegina hutsean geratu zen, energia negatiboa zuten ebazpenek elektroiaren kideko masa
baitzuten. Makina batek nahi izan zuen teoria birformulatu, energiak ebazpen negatiborik
ukan ez zezan, baina denak nahiean geratu ziren . 1930.ean Dirac-ek "zuloa"ren teoria
famatua postulatu zuen, elektroi positiboaren izaera proposaturik, edo berak idatzi zuen
bezala, bukaezinezko elektroien egoera negatiboez osaturiko itsaso batean, elektroi negatibo
baten falta /3/.

Hogeitamarreko hamarkadan Wilson ganbara deritzan gailuarekin hainbat
experimentu egin ziren, materia eta erradiazio kosmikoaren arteko elkarrekintzak
ikertzeko . Eremu magnetiko baten barnean zatiki kargatuen ibilbidea kurbatu egiten da, eta
Wilson ganbaran banan daitezke zatiki positibo eta negatiboen ibilbideak. Gainera zatiki
bakoitzak sortzen duen ionizazioa ikertuz, zatikiaren masa eta energia jakin daitezke .
Zenbait kasutan zatikiek utzitako ibilbidearen aztarnek ez zuten jarraitzen elektroi eta
protoientzat onarturiko jokaerak . Aztarna hauek árbuiatu egiten ziren "irudizkoak"
izateagatik, eta hainbat kasutan norantza faltsuan kurbatzen edo atzerantz higitzen ziren
elektroiak bailiren kontsideratzen ziren . 1932.ean Anderson-ek argazki baten azterketa
sakona egin ondoren, argazkian behaturiko aztarnak zatiki positibo batena izan behar
zuela zihurtatu zuen, eta gainera bere masak elektroiaren masatik hurbil behar lukeela
/4/ . Behaketa hau zeharo experimentala zen, Anderson-ek ez zuen ezagutzen Dirac-en
teoria, eta ez zen frogatu 1939 .urterarte, experimentalki behaturiko zatiki berriaren
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propietateak, Dirac-en teoriak aurresaten zutenekoak zirela /5/. Une honetatik aurrera,
positroiaren izaera onarturik zegoen .

Dirac-en teoriak elektroia eta positroia elkar deusezta daitezkeela ere erakusten du .
Dirac-ek bere "zulo" teorian honela iruditu zuen jokaera hau : energia positiboa duen
elektroi baten erorketa, energia negatiboko egoeren artean kokaturik dagoen zulo batetara.
Biak, elektroia eta positroia (edo zuloa) desagertzen dira, gamma erradiazio
elektromagnetikoa igorriz . "Zulo" teoriak ematen duen positroiaren aurkezpena, ez da oso
baliagarria; hobe dugu, positroia karga positiboa duen zatikiaren antzera aurkeztea, bere
masa elektroiarena eta karga ere elektroiarena baina positiboa hartuz.

2.2Deuseztapen-prozesua.

Positroi eta elektroiaren arteko deuseztapenak, ondoko iraupen legeak jarraitzen
ditu :

a) Momentu lineala eta angeluarra
b) Paritatea
c) Energia
d) Karga elektrikoa

Hots, deuseztapenaren propietateak ikertuz, deuseztapena gertatzen den aldiuneko
elektroi-positroi bikotearen egoeraren informazioa lortuko dugu . Elektrodinamika
kuantikoaren teoria oinarrizkoak /6/ modu bat baino gehiago onartzen du, deuseztapena
gerta dadin ; 2.1 irudiak modu horietariko lau azaltzen ditu, Feynman diagramen bidez .
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2 .1 irudia.- Feynman-diagramen bidez aurkezturiko deuseztapen-modu desberdinak . (a) fotoiarik
gabe, (b) fotoi batez, (c) bi fotoiez eta (d) deuseztapeneko hiru fotoiez.
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Igorritako fotoien kopuruak momentuaren eta paritatearen iraupenaren
menpekotasuna du. Elektroi eta positroi batez osoturiko sistemaren paritatea ondokoa dugu:
Pc=PIPIPa /6/. PI barne-paritatea (=-1, hemen), PI paritate espaziala (=(-1)I) eta Pa

spin-paritatea (=(-1)a), n fotoi igortzen dituen sistemaren paritatea Pc=(-1)n izanik .
Demagun 1=0 dela; orduan elektroi-positroi bikoteak osotzen duen sistemaren paritatea,
P c=(-1)a litzateke. Positroia eta elektroiaren spinak antiparaleloak balira (a=0), Pc=1
deuseztapen-prozesuan fotoi-kopuru bikoitia igorriko Iitzateke . Aldiz, spinak paraleloak
izanik, deuseztapen-prozesuak fotoi-kopuru bakoitia igortzea beharrezko du.

Fotoi bakar batek edo batek ere ez parte hartzen duen deuseztapen-prozesuetan, (ikus
2.1 (a),(b) irudiak) baste gorputzek ere egon behar dute, atzerantz momentua zurgatzeko .
Bi fotoi igortzen direnean, biak aurkako norantzetan igorriak izango dira, masa-zentruaren
sistemarekiko eta gamma fotoi bakoitzak prozesuko energia erdia eramango du . Hiru gamma
fotoi igorritakoan, hauek norabide desberdinetan igor daitezke, fotoi bakoitzaren energía
zerotik mac2-ra aldatuz . Elektroi-positroi bikotearen deuseztapenaren aldiunean
pausagunean balego, hiru gamma fotoiak plano berberean igorriko lirateke .

Elektroi-positroi bikotearen deuseztapenean foto¡ gehiago ere igor litezke, baina
probabilitatea oso txikia da. Dagoeneko, hiru fotoien igorpen-prozesuaren probabilitatea
bi fotoiena baino askoz txikiagoá da (,100 aldiz), eta solido baten barnean deuseztapen
arruntena bi fotoiena da. Honen oinarria, n fotoitako igorpen-prozesuaren probabilitatea
an faktorearekin txikiagotzean datza, non a egitura finaren konstatea den
(a=e2/(4nsohc)=1/137) .

Hirugarren gorputzaren beharragatik (momentuak iraun dezan), foto¡ bat edo batere
ez igortzen diren prozesuetan, probabilitatea a3 faktoreaz txikiagotzen da. Ondorioz,
deuseztapen-modu arruntena bi gamma fotoien igorpenarena dela erran dezakegu .

Halaber, Dirac-ek /3/ deuseztapen-prozesuaren sekzio eragile erlatibista
kalkulatu zuen , bi gamma fotoi igortzen diren kasurako, bikoteko zatiki bat pausagunean
dagoenean. Spinen norabide guztiekiko batezbestekoa eginik :
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non y=4 1-v2/c2 , v zatikiaren abiadura eta ro=e2/moc2 elektroiaren erradlo klasikoa
diren .

Muga ez-erlatibistan, adibidez, solidoan gertaturiko positroien deuseztapenak, goiko
berdintza honela geratzen da

A = n ro2 c2y

	

v

eta denbora unitateko deuseztapen-abiadurak ondokoa beteko du

A

	

nro2 cn

	

(2.2)

n elektroien dentsitatea, positroia kokatzen den tokian izanik. Deuseztapen-abiadurak
positroi-abiaduraren eta denboraren menpekotasunik ez duela azpimarratu beharra dago .
Elektroiaren eta positroiaren karga elektrikoak aurkakoak direnez, bien artean
elkarrekingo dute, elektroi-kopurua positroia kokaturik dagoen lekuan gehituz (n
gorputzen problema) .

Energiaren iraupenak, fotoien energia ondokoa izan dadin eskatzen du

Et = 2moc2 + E+

	

(2.3)

E+ eta E- positroiaren eta elektroiaren energia zinetikoak hurrenez hurren izanik . Zatiki
ez-erlatibisten kasuan, bi gamma fotoi igortzen diren deuseztapenerako, gamma bakoitzaren
energia 0.511 keV ingurukoa izango da. Elektroi-positroi bikoteak p momentua badu,
deuseztapenaren aurretik eta gamma bat p-ren norantzan igortzen bada, hauxe ukanen dugu

Et hv + hv'

hC - hc
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bikotearen energia zinetikoa txikia bada, (2 .4) berdintzak pausaguneko energiaren
funtzioan adieraz daitezke

Ip/ _ 2(hv*- hv)
c

non moc2=hvo den. Bikotearen energia zinetikoa berriz

E
_ P 2 __ 2(hv'-h-4 )

~ 2m

	

mc2

Elektroi-positroi bikotearen energia zinetikoa 10 eV ingurukoa izaten da, eta
ekoizten duen desplazamendu-energia gutxi gorabehera 1 .5 keV-koa .
desplazamendu-energia hau egoera solidoko detektagailu baten bidez detekta daiteke .
Deuseztapen fotoietan, Doppler zabalkuntzak sortzen duen desplazamendu-energia (SE)
ordckoada

E= Eo ± DE = moc2 ± Cpl/2

	

(2.6)

PL elektroi-positroi bikotearen momentuaren osagaia, fotoiak igortzen diren norabidean
izanik .

Masa-zentruaren sistemarekiko, gamma fotoi biak 180° osotuz igortzen dira .
Laborategi-sistemarekiko berriz, hots, experimentuak egiten diren sistemarekiko, fotoien
arteko angelua, 38 apurra aldentzen da 180 gradutatik. 2.2 irudiak adierazten duen bezala,
desbiderapena honelakoa izanen da

S8 z PT
P

	

(2.7)

Fotoien arteko angelua 180°-60 izanen da laborategi-sisteman . PT elektroi-positroi
bikotearen momentuaren osagaia da, fotoien igorpenarekiko norabide elkartzutean .
Orokorki, 8e oso txikia da (68<1 °) . Termalizaturiko positroien energia oso txikia denez
(-kT), DE eta S8-ren baloreak solidoko elektroien momentuekin harremanetan daude .

(2 .5)
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p 1 =moc+ 1/2 PL

2 .2 irudia.- Bi gamma fotoien deuseztapen prozesuaren momentuen irudia ; p
elektroi-positroibikotearen momentua da, eta beraren osagaiak igorpen
norabidean eta elkartzutean pIL eta pT izanik, hurrenez hurren .

Orain arte soilik aztertu dugu positroi aske baten deuseztapena solidoko elektroi
batekin, baina hainbat kasutan, biek osa dezakete sistema metaegonkorra . Sistema hau
hidrogeno atomoaren kidekoa da eta positronio (P& deritzo

e + + e - --) FS -4 y quanta

Spinen orientazio erlatiboak kontutan hartuz, positronioa bi egoera desberdinetan
eraikita egon daiteke

1) Singletea edo parapositronioa (p-Ps) : elektroiaren eta positroiaren spinak
antiparaleloak izanik.

2) Tripletea edo ortopositronioa (o-Ps) : elektroiaren eta positroiaren spinak
paraleloak izanik.

Parapositronio askearentzat deuseztapenaren bide bakarra, bi gamma fotoiren
igorpena da, beraren bizidenbora 1 .25x10-10 s-takoa izanik. Ortopositronio askea,
berriz, bakarrik deusezta daiteke hiru gamma fotoiren igorpenaren bidez, bizidenbora
1 .4x10-7 s-takoa izanik .

Solido baten barnean orto. eta parapositronio arteko arrazoia 3/1 da (3 egoera orto,
eta 1 egoera para) . Orokorki, solidoaren barnean sorturiko ortopositronioaren
bizidenbora, drastikoki laburtzen da o-P s askearekiko "pick-off" deritzan prozesuagatik .

8
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"Pick-off" prozesua gertatzen da, ingurunean barreiatzean, positronio atomoak molekulekin
talkak egiten dituelako . Talka hauetan positroiaren uhin-funtzioa eta inguruneko
elektroien uhin-funtzioak elkarrestaliko dute ; une horretan aurkako spina duen
elektroiarekin deusezteko probabilitatea asko handitzen da. Deuseztapen hau, pick-off
prozesuarena hain zuzen, bi gamma foto¡ igorriz gertatzen da. Pick-off prozesuak
nanosegundu batzutan laburtzen du ortopositronioaren bizidenbora . Ortopositronioa
dentsitate elektroniko txikiagoa duen solidoko eskualderen batetan harrapatua izan balitz,
pick-off prozesua gutxitu egingo litzateke batezbesteko bizidenbora handituz.

Metal eta erdieroale kobalenteen barnetan ez da orokorki positronioa sortzen, baina
sor daiteke gainazaletan .

2.3 Teknika experimentalak .,

Solido batean, positroiak duen jokabidea deuseztapen-prozesuan igorturiko gamma
erradiazioaren bidez ikertzen da. Mota desberdinetako neurketak egin daitezke :

a) Positroiaren bizidenboraren neurketak
b) Deuseztapen-fotoien korrelazio-angeluarren neurketak
c) Deuseztapen-fotoien Doppler zabalkuntzaren neurketak
d) Positroi geldiekin egindako neurketak .

2.3 .1 Positroiaren bizidenborari buruzko experimentuak .,

Experimentu hauek egin ahal izateko, positroi-iturriak behar ditugu, gainera iturri
hauek baldintza bat bete beharko dute: positroi bat igortzen den aldiune berean, gamma fotoi
bat ere igortzea; fotoi honi jaiotzako fotoia deritzogu . Baldintza hori betetzen duten
erradioisotopo batzuren sailkapena, 2.1 taulan.agertzen da; halaber, igorritako positroien
energia maximoa azaltzen da. Jaiotzako fotoia erloju bat martxan jartzeko erabiltzen da,
hots, fotoi hau, positroiaren bizidenboraren hastapena adierazteko erabiltzen da, eta 511
keV-tako fotoia erlojua geratzeko erabiltzen da, fotoi honek positroiaren deuseztapena
solidoko elektroi batez adierazten duelarik .

Erradioisotopo erabiliena 22Na dugu. Positroi-iturria honela prestatzen da, ur
soluketan dagoen 22NaCI xafla metaliko mehe baten gainean (-1 mg/cm2) lurrinduz eta
xafla hori, materiale berdineko beste xafla batez estaliz . Ondoren, ikertu nahi den
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materialaren bi lagin berdinen artean ipintzen da positroi-iturria . Lagin hauen lodierak
(>0.1 mm) nahikoa izan behar du positroi guztiak zurgatuak izan daitezen .

2 .1 TAULA

Isotopoa

	

Em(MeV)

	

Erdibizitza

64Cu

	

0.65

	

13 ordu

22Na

	

0.54

	

2.6 u rte

58Co

	

0.48

	

71 egun
68Ge

	

1 .9 .

	

270 egun

ABT

-i CFD

GELD IA

AMP

Lag¡ no

ADETI
Le

BDET

SCA

TAC ATZERAPENAH CFD

1 0

COI NC

MCA

ABT

AZKARRA

2.3 irudia.- Positroiaren bizidenbora neurtzeko tresneriaren irudia.
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Positroi-bizidenboren neurgailu tipikoa 2.3 irudian agertzen da. Espektroskopia
nuklearrean erabilitako kointzidentzi sistema da . Lagina/iturri-erradiaktiboa/lagina
delako egitura, argibiderkatzailez elkarturik dauden izarniadurazko bi detektagailuren
artean ipintzen da. Argibiderkatzaileetako dinodoetatik datozen seinaleak anplifikatu,
ondorenean (AMP), kanalbakarreko aztergailutik iragaten dira (SCA), hauen leihoak A eta B
detektagailuak jaiotza eta deuseztapen fotoiak har ditzaten egokitzen direlarik, hurrenez
hurren . Argibiderkatzaileen anodoetatik ateratzen diren seinaleek, "CFD "-k elikatzen
dituzte. Hauexek dira denbora-seinaleak sortzen dituzten moduluak ; seinale hauek
denbora-anplitude aldakarira (TAC) eramaten dira, eta honek ekoizten dituen puitsuen
anplitudeak, jaiotza-deuseztapen seinaleen denbora-tartearen proportzionalak dira .
Azkenik, puitsuak kanalanitzeko aztergailu batean (MCA) pilatzen dira, baina ez
denak,bakarrik kointzidentzi moduluak (COINC) onartzen dituenak ; bakarrik onartuko
ditu, jaiotza eta deuseztapen fotoietatik datozen puitsuen energiak leihoak mugaturikoak
baldin badira.

Praktikan ordea, neurturiko positroi-deuseztapenaren espektroa konboluzioa da;
espektro errealaren eta sistema experimenta¡ aren bereizmen-funtzioaren arteko
konboluzioa, hain zuzen ere . Bereizmen funtzioaren hurbilketa on bat lortzeko,
positroi-iturriaren ordez, 60Co-ko iturria ipintzen da neurgailua ukitu gabe . Iturri
honek aldibereko gamma foto¡ bi igortzen ditu, 1 .17MeV eta 1 .33MeV-takoak hain zuzen
ere . Bereizmen-funtzioaren gailurraren erdiko zabalera tipikoa (FWHM), 270 ps-takoa
izan ohi da.

Ongi suberaturiko eta elektroiez bonbardaturiko niobioaren
positroi-deuseztapenaren espektroak, 2.4 irudian agertzen dira . Akats gabeko solido
batetan (ongi suberaturiko niobioan), positroi guztiak, -cb, bizidenbora berdinarekin
deusezten dira eta solidoari dagokion deuseztapenaren espektroa, exponentzial batez osoturik
dago (exp(-thb)). Positroia egoera desberdinetatik deusezta badaiteke (bonbardatu eta
suberaturiko niobioan), deuseztapenaren espektroa exponentzial desberdinen baturaz
osoturik dagoke.
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2 .4 irudia .- Elektroiez bonbardaturiko Nb laginaren bizidenboren espektroak . ( •)
bonbardatuaurretik, (o) 77K tenperaturan bonbardatu ondoren, (A) 400 K-eraino
suberatua, eta (A) 520 K-eraino suberatua .

2.3 .2 Deuseztapen-fotoien korrelazio-angeluarrari buruzko,
experimentuak .

Momentuaren iraupenagatik, deuseztapen-prozesuan igortzen diren bi fotoiak,
lerrokidetasunetik e angelu txikiaz aldentzen dira . Termalizaturiko positroien energia oso
txikia denez, e angelua solidoko elektroien momentuekin lotuta egongo da, hots, nolabait
elektroi horien momentua adieraziko du . Teknika honen oinarria, e angeluaren neurketan
datza; honetarako, 2.5 irudian agertzen den tresneria erabiltzen da.
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2.5 irudia.- Bi gamma fotoien korrelazio-angeiuarra neurtzeko tresneriaren irudia .

Iturrian sorturiko positroia, laginean sartu ondorenean bi gamma fotoi igorriz
deusezten da. Fotoi hauek, kointzidentzi moduan bi detektagailuren bidez detektatzen dira.
Sistemaren bereizmena, detektagailuen aurrean dauden kolimadoreek mugatzen dute (,r0.5
milierradianak) . Gamma fotoien momentu handiari esker, e direlako angeluak oso txikiak
izaten dira (milierradian batzu) . Arrazoi honengatik, detektagailuek nahiko urrun
(5-1 Om) egon behar dute laginetik. Gertaera kointzidenteren kopurua, detektagailuen
arteko angeluaren arabera neurtu ohi da. SCA moduluen leihoak, 511 keV-tako
deuseztapen-fotoiak hartzeko egokitzen dira.

Kolimadoreak

	

1

2 .6 irudian, ongi suberaturiko Al eta Cu materialetan lorturiko
korreiazio-angeluarraren kurbak erakusten dira. Ikus daitekeenez, kurbak bi aldez
osoturik daude : bata parabolikoa, erdian, balentzia-elektroiekin gertaturiko
deusezpenetatik datorrena, eta bestea gaussiar-antzekoa ingurukoa, barne-elektroiekin
gertaturiko deusezpenetatik sortutakoa. Bi kurba horien gainerzarüenak,
Fermi-gainazalaren berri ematen du . Ohar gaitezen, aide gaussiarrak eta aide
parabolikoak, bi metal horietako barne- eta baientzi-elektroien dentsitateen
desberdintasuna adierazten dutela . Korrelazio-angeluarraren kurbek, solidoko egitura
elektronikoaren informazio sakona eskeintzen digute .



ct~
L

C
Y

0.

Cu Al

0

	

5

	

10

	

0

	

5

	

10

ez (mrad)» Pz/moc

2.6 irudia.- Akats gabeko Cu eta Al laginen korrelazio-angeluarraren kurbak.

Duela urte gutxi, 2D deritzan neurgailu experimental berriak eraiki dira . Hauek,
momentua, espazioko bi norabideetan bereiz ditzateke . Tresna hauendeskribapen sakona,
Berko&Mader /7/ eta West /8/ idatzitako artikuluetan dator.

2.3.3Doppler zabaikuntzaren experimentuak .

Deuseztapen-fotoien Doppler zabalkuntza, elektroi-positroi bikoteko
luzera-momentuarekin erlazionaturik dago . Doppler zabalkuntza, egoera solidoko
detektagailu batez neurtzen da, baina detektagailuaren bereizmenak, oso handia izan behar
du. Neurgailu experimentala, 2.7 irudian azaltzen da
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2 .7 irudia .- Doppler zabalkuntza neurtzeko tresneriaren irudia .

Nahiz Doppler zabalkuntzaren neurketek ere, solidoko elektroien momentu-banaketa
adierazi, teknika honen bereizmena korrelazio-angeluarrarena baino askoz txikiagoa da.
Adibidez, Ge(Li)-ko detektagailuekin lorturiko bereizmen handienak, 0 .5 MeV-tako
fotoientzat, 1 keV-takoak izaten dira ; bereizmen hori erradianetara pasatuz, 5
milierradianetakoa dela ateratzen da, hots, korrelazio-angeluarreko neurgailuekin
lorturiko bereizmena baino handiagoa, magnitude orden batez . Hala eta guztiz ere, Doppler
neurketek, beste neurriekiko abantaila bat dute, beraien efizientzia askoz handiagoa dela
alegia ; eta gainera, kointzidentzi baldintza ez da beharrezkoa. Hau da, teknika honekin,
estatistika oneko neurketak denbora oso laburrean egin daitezke (10-15 minutu) . Doppler
teknikaren bereizmena, elektroi-momentuen dentsitatea neurtzeko txikia denez, gehien bat
akats egituraren ikerketan erabili ohi da.

ADC

MEM

KANALANITZA

Doppler zabalkuntzaren kurbak ere, bi aldez osoturik daude : bata parabolikoa eta
bestea gaussiarra . 2.8 irudian kurba tipiko batzu agertzen dira, bata akats gabeko metal
batena eta bestea positroi-segadaz betetako metalean . Ohar gaitezen, harrapaketa
fenomenoak irudiko neurketetan Buen eraginaz, beraz, Doppler neurketen sentikortasuna,
oso handia da harrapaketa fenomenoarekiko . Hutsune motako akats batean kokaturiko
positroia, nagusiki, balentzi elektroiekin deuseztuko da, eta harrapaketaren eragina,
kurbako aide parabolikoan agertuko da.
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2.3 .4 Positroi geldiekin egindako experimentuak . .

Kasu honetan, positroiak, isotopo erradiaktiboen bidez edo elektroi-azeleratzaileen
bidez (LINAC) lor daitezke . Azken hauetan, azeleraturiko elektroiak frenatzen badira,
energia handik0 elektroi-positroi bikoteak sortzen dira, eta hauexek jokatzen dute
positroi-iturri modura .

Teknika honen lehenengo ahalegina, ahal den positroi sorta monokromatikoena sortzea
da, sortaren energia nahi den modura aldatuz . Laginean ezarritako positroien
sartze-luzerak, sortako energiaren menpekotasuna du . Isotopo erradiaktibo batetik
lorturiko positroien espektro jarraiaren batezbesteko energia, 200 keV inguruan dago, eta
sartze-luzera, 0.1 mm inguruan . Sorta lortzeko lehen urratsa, isotopo erradiaktibotik (edo

2.8 irudia: Akats gabeko metal baten (-) eta positroi-segadaz beteriko . metal baten (--) Doppler
zabalkuntzaren kurbak.

Doppler kurbak, S eta W parametroen bidez ezaugarritzen dira, eta beraien
definizioa, 2 .8 irudian azaltzen da.



LINAC-etik) igorritako positroen moderaketa da. Hau lortzeko, positroiak, suberaturiko
kristalbakar batean ezartzen dira. Positroien sartze-luzera ahal den txikiena izan dadin,
akats gabeko kristalbakarraren dentsitateak handia izan beharko du . Halaber, beharrezkoa
da, materialaren lan-funtzioa positroiarekiko negatiboa izan dadin. Positroiak, termalizatu
ondorenean, solidoan zehar barreiatuko dira ; gainazaleraino iristen direnak, berriz,
lan-funtzioa negatiboa denez, solidotik ihes egiteko probabilitate ez-nulua daukate, energia
oso txikiko positroiak lortzeko modua hauxe izanik . Moderaketa-prozesuaren efizientzia
ondoko moduan adierazten da /9/.

E--yo( Dt)1 /2 p/?,

non Vp, r espektroaren ahuidura-luzera den /10/, p, moderatzailearen dentsitatea,
(Dti) 1 /2 , positroiaren barre¡apen-luzera moderatzailean, eta yo, positroia gainazaletik
hutsera ihes egiteko probabilitatea izanik .

Tresneria experimental honekin, ondoko ikerketak egin daitezke : positroiaren eta
gainazalaren arteko elkarrekintzen ikerketa, akats konzentrazioaren ikerketa sakoneraren
arabera, positroiaren barreiapenaren ikerketa materialean, erdieroaleetako elkarfaseen
ikerketa, etb . Lan honetan ordea, GaAs erdieroalearen kasuan, aipaturiko beste teknikekin
egindako ikerketa, teknika honekin osotzeko erabiltzen da.

2 .4Akatsen ikerketa . positroi-deuseztapenaren teknikaren
bitartez

1967.ean, lehendabiziko aldiz, Mackenzie eta lankideek, metaletan behatzen den,
positroi-bizidenborak tenperaturarekin duen gehikuntza itzulgarriari, termikoki
sorturiko hutsunetan gertatzen den positroiaren harrapaketa-fenomenoa iratxekitzen diote .
Orduz gero, hainbat experimentuk, positroiek hutsune motako akatsetan egoera lotuak era
ditzaketela frogatu du.

Hutsunetan egoera lotuak eratzeko joera, erraz uler daiteke. Hutsunea sor dadin,
atomoaren nukleoak barne-elektroiekin gainazaleraino joan beharko du, atomoaren tokian,
elementuaren balentziaren berdina den karga negatiboa geratuz, eta karga hau
eroalpen-elektroiek hutsunearen inguruan birbanatuz estaltzen dute . Prozesu honek,
positroiarekiko potentzial erakarlea sortzen du, eta behar adina indartsua bada, positroia
harrapatua gerta liteke .
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Harrapaketa-fenomenoa behatzeko, positroi-akats egoera lotuak egotea, beharrezko
baldintza da, baino ez nahikoa. Positroi-akatsaren lotura-energiak behar adina indartsua
izan behar du, desarrapaketa probabilitatea bere bizidenboran, tid , txikia izan dadin . e,

desarrapaketa probabilitatea, honela hurbil daiteke

c= hT exp(-
kT )

EB, positroi-akatsaren lotura-energia izanik . Orduan harrapaketa behatzeko baldintza
andokoadugu

E B>kTln(kTtid/h)

Demagun, tid=200 ps dela, orduan 250K-etako tenperaturarentzat E B-ren balore
kritikoa, 0.15 eV-takoa izango da.

Hutsune motako akatsetan, dentsitate elektronikoa gutxitzen denez, eta gogoratuz
deuseztapen-probabilitatea eta dentsitate elektronikoa proportzionalak direla (ikus 2.2
ekuazioa), aske deusezten diren positroiekiko, kokaturiko positroien bizidenbora luzatu
egiten da . Harrapaketa hutsunetan gertatzen denean, gehikuntza hori, materialaren
arabera, 20%-60%-koa izaten da.

Positroi-deuseztapenaren espektroak, harrapaketa deritzan eredu teorikoa jarraituz
interpretatzen dira /15,16,17/. Eredu honek, positroiak, kokagabeko egoeran daudela
hasieran suposatzen du, eta hortik, denbora-unitateko, %I probabilitatearekin deusez
daitezke edo positroiek egoera lotuak hutsune motako akatsekin era ditzateke .
Desarrapaketa-probabilitatea arbuiatuz, eta nl(t) eta ni(t), t aldiuneko egoera aske eta
lotuan dauden positroi-kopuruak badira, hurrenez hurren, ki eta xli denbora-unitateko
deuseztapen-probabilitatea i egoera lotutik, eta transiziokoa egoera asketik, hurrenez
hurren izanik, t aldiuneko solido barneko positroi-kopurua, ondokoa izango da

n(t) - 2 nj (t) .+ n1 (t)
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ni(t) eta ni(t) ondoko ekuazioek mugatzen dituzte

~i (t) = - A, n 1 (t) - 2 klj n, (t)

3 (t) _ - xi ni( t) + k lj n, (t)

	

(j=1,2. . .)

Ondoko ingurune-baldintzak erabiliz

ni(0)=0, n i(0)=n o

non no positroi-kopuru totala den; (2.8) sistemak ematen duen ebazpena hauxe da

x

n(t) = n,[1 - 2	
1j

	

1 exp[-( ;1 + Ti ) t] +
i (xi - xi + vi)

no xl .
+ j -(	-	 A+n) exp(-A t)

	

(2.9)

i1=licii izanik,

Hots, deuseztapen-espektroa, ondoko motakoa izango da

n(t)

	

exp(-Aj t)

non I i eta n; xii, 2 eta . i-ren funtzioak diren .

Harrapaketa modeloa, desarrapaketa-prozesuak kontsideratuz, orokor daiteke, baina
kasu honetan ebazpen analitikoak oso konpiexuak dira /18/ .

xii probabilitateak, positroiak harrapatzeko gai diren, ci, akats konzentrazioarekin
harreman zuzena du ; orokorki honela idazten da

xli=µiCi

	

(2.10)
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Berdintza honek, µi parametroaren garrantzi experimentala adierazten du ; bera
ezagutuz eta uii experimentuetatik mugatuz, akatsen kontzentrazio absolutuak kalkula
ditzakegu . µ parametroaren tenperaturarekiko menpekotasunari buruz, Ian teoriko
/19,20,21/ eta experimental /22,23,24/ asko egin dira. Bi moduz, problema hau iker
daiteke ; 1) Hodges-ek /25/ proposaturiko plandeamendu koantikoren hildotik, hemen, µ,
egoera asketik egoera lotura igarotzeko probabilitatearen bidez mugatzen da. Metaletako
akats ez oso handietan (harrapaketa-erradioa, positroiaren uhin luzera baino txikiagoa
denean), plandeamentu honek, µ parametroak tenperaturaren menpekotasun nulura
eramaten gaitu. Kasu hau, positroia, hutsune edo hutsune samalda txikietan harrapatzen
denean ematen da /26/. 2) Harrapaketa, trantsizio kuantikoaren probabilitatea izan
beharrean, positroiaren higikortasunak kontrolatzen duenean, barreiapen plandeamentua
erabil daiteke /27/ . Honela, bada, µ barreiapen koefizientearen proportzionala da.
Elektroi, fono¡ eta ezpurutasunekin gertaturiko sakabanaketa-prozesuek, positroiaren
higikortasuna mugatzen dute . Tenperatura oso txikietan ez ezik, non ezpurutasunen
sakabanaketa nagusitzen hasten den, Bergersen eta lankideek /28/, positroi-higikortasuna
fonoiez mugaturik dagoela frogatu zuten . Beraz, barreiapen-koefizientearen
tenperaturarekiko menpekotasun teorikoa hauxe da, D.T-1 /2 , µ parametroarena /24/
µ-T-1 /2 izanik.

Harrapaketa-ereduaren bidez, deuseztapenaren espektroaren parametro oso
garrantzitsu bat, ;E, batezbesteko bizidenbora kalkula dezakegu . (2.9) berdintza erabiliz
ondokoa lortzen da

Jn(t)dt

	

1 + 1 x jj / ,X j

no

	

A + I x 1j
(2.11)

Praktikoki nahiko garrantzitsuak direnez, goazen (2.9) eta (2.11) adierazpenak,
positroia harrapa lezakeen akats mota bakarra dagoen kasurako partikularizatzera . (2.9)
adierazpenak, deuseztapen-espektroa bi exponentzialen baturaz osoturik dagoela erakusten
du, beraien intentsitateak (11 ,12) eta faktore exponentzialak (A1 , A2) ondokoak izanik

A1= 11 + xit
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Orduan (2.11) adierazpena idatz daiteke

t T l _ Klt
Tt

	

Al

Akats-dentsitatea, oso txikia (icl t«XI) edo oso handia (xl t>AI) den kasuetan,
espektroa exponentzial bakar batez osoturik dagoke, A=1/td edo A=1/'r1 hurrunez hurren
izanik.

Orokorki, F deuseztapen parametroa, positroi-egoeraren funtzio lineala dela esateko,
ondokoa bete beharko du

F=ENIF//EN 1

Fi eta Ni direlakoak, positroia i egoeratik deusezten denean, F parametroak hartzen
duen balorea eta egoera horretatik deusezten diren positroien kopurua adierazten dute,
hurrenez hurren . Berriro ere, harrapaketa eredutik, honela ]or dezakegu Nj

= f?;n j (t)dt

(2 .9) erabiliz

N1Al	
no

	

ul, no
(A1+r1) '

	

N~

	

(A1+r1)

S parametroa eta positroiaren bizidenbora, deuseztapen parametro linealen
adibideak ditugu .
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III . Teknika experimentalak .

Gai honen asmoa, positroi-deuseztapenaren neurketei dagokienez, experimentuetan
erabilitako neurketen deskribapen sakona ematea da; halaber, laginak prestatzeko eta
ezaugarritzeko teknikak aipatuko dira, akatsak sortzeko erabiliak ahantzi gabe .

3 .1	Positroien deuseztapena

3 .1 .1 Positroi-bizidenboren espektroak ;

Bizidenboren espektroak, kointzidentzi sistema konbentzional bat erabiliz lortu dira
(ikus 2.3 irudia). Espektro bakoitzaren neurketa denborak, ¡turriaren aktibotasunaren
eta jaiotza-deuseztapen seinaleak aukeratzean erabilitako energi tartearen menpekotasuna
du. Azterturiko espektro guztien gailurra hondoa arrazoia 103 baino handiagoa izan da.

Positroi-iturri eran 22 Na isotopoa erabili da. Positroi-iturriak prestatzeko, ur
soluketan zegoen 22 NaCI, nikelezko (0 .89mg .cm-2) xafla mehe batean ipintzen da.
Experimentuaren geometriaren arabera, erabilitako positroi-iturrien aktibotasuna 5 eta
25 pCi artean aidatu da.

Sistemaren bereizmena, 250 eta 280 ps inguruan egon da. Bereizmenaren
menpekotasun nagusia detektagailu, argibiderkatzaile eta energia leihoen zabaleran datza .

Bigarren gafan, bizidenboren espektroak, osagai desberdinetan nola atalbana
daitezkeen ikusi genuen . Halaber, osagai horiek solidoko akatsen egitura, nola
ezaugarritzen duen frogatu zen . Praktikan, atalbanaketak zailtasun batzuk azaltzen ditu .
Bereziki hiru faktore nagusitzen dira :

a) Edozein espektro experimentalek, espektroaren atalbanaketa osagaietan
oztopatzeko doitasun estadistikoa darama.

b) Neurturiko espektroa, espektro errealaren eta bereizmen funtzioaren
konboluzioa da; bereizmen funtzioa oso zaila da matematikoki deskribatzea, hemen,
funtzio konplexuagoa izan arren funtzio gaussiar baten bidez hurbilduko dugu /29,30/ ;
gainera, experimentalki lorturiko bereizmen-funtzioak, erabilitako isotopoaren eragina
duela frogatu da. Bestaldetik, sistemaren ez-egonkortasun elektronikoek ere
bereizmen-funtzioaren eitean eragiten dute.
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c) Edozein espektroan, intentsitate xumeko zenbait osagai egoten dira ; osagai hauek
NaCI-an, xaflan eta gainazalean gertatzen diren deuseztapenetatik datoz . Faktore hau

zihurgabetasun iturria dugu, ez baita erraza jakiten, ¡turriaren eraginez zenbat osagai
dauden eta zeintzu diren beraien ezaugarriak .

Bizidenboren espektroak interpretatzeko, datu experimentalen azterketa sakona egin
beharra dago . Solidoko akatsen informazioa, modu desberdinetan eskura daiteke .
Posibilitate bat, osagai bateko azterketa egite ;a litzateke, osagai hori, distribuzioko masa
zentrua izanik. Parametro honek jasan litzakeen aldaketek, akats-konzentrazio eta egituran

sorterazitako aldakuntzak adieraziko lituzkete ; metodo honen abantaila aipagarriena,
bereizmen-funtzioarekiko edo iturriko osagaien zuzenketekiko, masa-zentruaren
sentikortasunik eza da. Beste posibilitatea, azterketa-parametro ezberdinekin, ahal den gai,

gutxien finkatuz egitea litzateke . Lehen kasuan, harrapaketa-osagaien ezaguera galtzen da,
lorturiko emaitzen fidagarritasunean irabaziz . Bigarrenean berriz, informazio aberatsagoa
lortzen da, baina deuseztapen-parametroak zihurtasun gutxiagokoak dira . Zenbait kasutan,

erdiko posibilitatea erabili ohi da, hots, hipotesi fidagarriak jarraituz,
egokitze-parametro batzu murriztu, baten bat finkatuz. Orokorki, iturriko osagaien

balóreak finkatu egiten dira, halaber bereizmen-funtzioaren eitea eta beraren FWHM .
Lehen esandakoa errepikatuz, iturriak, osagai-multzoa ukan dezake, baina Ian honetan,
espektroko iturri-osagaiak bi direla suposatuko dugu :

a) Xafla euskarrian gertatzen diren deuseztapenak, osagai bat osotuko dute. Kasu
honetan, positroiaren bizidenbora, euskarri moduan erabilitako material deformatuan
lortzen den bizidenbora izango da. Eta xaflan deusezturiko positroien frakzioa, ondoko

berdintzaren bidez kalkula daiteke/32/

0.47
II-N = 0.324 ZO.93 S(3.45/Z

	

)

	

(3.1

non z ikertzen ari garen materialaren zenbaki atomikoa den, eta s xafla-euskarriaren
lodiera, mg .cm-2-etan .

b) Bigarren osagaia, gatzeko eta gainazaleko deuseztapenen arteko batezbesteko
bizidenbora da. Bizidenbora hau 500 ps inguruan dago (Ian honetan, 450 ps erabili da),
beraren intentsitatea oso xumea izanik.
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Bizidenboren espektroa aztertzeko, distribuzio experimentala, funtzio batez
egokitzen da, funtzio hau bereizmen-funtzioa eta exponentzialen batura baten konboluzioa

izanik. Egokitze hau . egiteko programa desberdinak erabiltzen dira, erabilienak

Positronfit/33/ deritzana eta beraren ondorengo bertsioak /34,35,36/ izanik. Guk ere,

programa hau erabili dugu . Programa honek, kanalanitzeko kanal-denbora bakoitzaren
pultsu-kopurua, parametro batzuren arabera kalkulatzen du. Egokipena, kanal bakoitzean,
balio experimentala eta teorikoa minimo karraturen metbdoaren bitartez gonbaratuz egiten
da; Modu honetan, neurturiko distribuzioari hobekiago egokitzen zaien parametroak lortzen
dira. Eredu matematikoa eraikitzeko, hipotesi hauek erabiltzen dira:

a) Espektroaren kanal bakoitzeko pultsu-kopurua, kurba batetan zehar banatzen da,
non kurba hau, hondo konstante bat gehi sistema esperimentalaren
bereizmen-funtzioarekin konboluzionaturiko gai exponentzial baten kopurua den .
Kanalanitzeko aztergailuak, kanal bakoitzean ematen duen pultsu-kopurua, lehen aipaturiko
kurbaren neurria kanal bateko zabaleran adierazten du .

b) Bereizmen-funtzióa funtzio gaussiar batez hurbil daiteke . rj=1 /ij,
deuseztapen-abiadurari dagokion gal exponentzialaren adierazpena, hauxe izango da

lj (t) = I, exp[-r, t)

	

, t>O bada

I i (t) = 0

	

, t<O bada

Ij , gai exponentzialaren pisua adierazten duen konstantea izanik . Bereizmen-funtzioa,
R(t),funtzio gaussiar batez hurbilduz

R(t) =

	

1

	

exp(-{(t-T0)/a } 2 1

a, FWHM parametroarekin ondoko berdintzaren bidez harremanetan egonik

FWHM = 211n2 a

R(t) funtzioaren zentrua t=To puntuan dago, eta denboraren jatorria adierazten du .
Distribuzioa, R(t) eta I j '(t) arteko konboluzioak sortuko du
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+oo
Fj (t) = R(t)*1 j (t) = J()R(t-t)dtht

-oo

j gai exponentzialari dagokion i-kanaleko pultsu-kopurua teorikoki lortzeko, Fj(t),
kanal-zabaleraren berdina den tarte batetan integratu beharko da, ondoan adierazten den
moduan

t i+at
F1 = JF(t)dtj

	

F(Ij ,

	

, ti, ti+ At, To, a )
ti

Orduan, experimentalki lorturiko distribuzioa, matematikoki (B hondoarekin eta ko
osagaien bidez) honela idatz daiteke

Iturriaren zuzenketa egiteko, espektro totalari, ks osagaiez osoturiko
iturri-espektroa kendu behar zaio ; iturri-espektroa honelakoa da

ks
f -2 Fij=1

Fjis gaiak, formalki Fji gaien berdinak dira

Egokiketaren funtsa, ondokoa betetzen Buen, 11 . .-lko,'n1 . ..tko,a,To eta B baloreak
aurkitzea da

m
_

	

w(y-f. (I I

	

T

	

'c

	

a
i=1 i i

	

> 1' ko ' 1`

	

ko'

	

' ))2 = mínimo

hemen, m-k egokitze-prozesurako hartutako kanal-kopuru totala, y i-k i kanalean
neurturiko pultsu-kopuru totala, w i-k i puntuaren pisua, eta fi-k modelo matematikoak
aurresaten duen pultsu-kopurua i kanalerako adierazten dute .

'
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Egokipenaren ontasuna, x2 /37/ parametroaren bidez neurtu ohi da, eta beraren
balorea 1 inguruan egon beharko da, datu experimentalak eŕedu matematikoa jarrai dezaten .

Espektro-azterketan, Positronfit delako progamaren berdinxamarra den beste bat
erabili da. Honek, egokitze parametrotik kanpo, distribuzioko masa-zentruaren balorea ere
kalkulatzen du, eta halaber, ti-ren balorea, T=E-rill adierazpenaren bidez. Zenbat eta
egokitze prozesua hobea izan, azken bi parametro horien desberdintasuna txikiagoa izango
da

Xafla-euskarriari dagokion osagaia, arazo handirik gabe lor daiteke . Azterketa
guztiak, xaflaren bizidenbora -rx=180 ps balorera finkatuz egin dira, euskarri-materiala
Ni izan baita, eta xaflari dagokion intentsitea, Ix, (3 .1) berdintzaren bidez kalkulatu da.
Gatza eta gainazalen eraginari dagokion osagaia lortzeko, beste prozesu desberdina jarraitu
da. Positroi-iturria, ongi suberaturiko (akats gabeko) aluminioa (aleazioetan) edo
p-motako GaAs edo InP (erdieroaleetan) erabiliz ezaugarritu da. Erabilitako erdieroale
guztietan, iturri-osagaiakjornaAs eta InP erreferentzi laginetan berdinak direla egiaztatu da .
'Azterketa hau, bi osagai erabiliz egin da; osagai laburrenak akats gabeko materialaren
osagaiarekin bat egin behar du eta osagai luzean (-r l, i l) gainazalean eta gertaturiko eta
positroi-deuseztapenak biltzen dira. Lagin-osagaien baloreak lortzeko, lehenik, espektro
experimentálari, iturri-espektroa kendu behar zaio, hots, aide batetik nikeleko xaflaren
kontribuzioa (tix,ix ) eta bestetik erreferentzi laginetik ateratakoa (ti1 ,1 1), eta bigarren, x2

minimoa egiten duen bereizmen-funtzioaren balorea bilatu behar da.

3 .1 .2 Doppler zabalkuntzaren bidez egindako experimentuak .

Erabilitako neurgailua 2.7 irudian agertzen den modukoa da. Energia detektagailuz,
1 .2 MeV-etako fotoientzat, 1 .9 MeV-etako bereizmena duen egoera solidoko Ge(Li)
detektagailua erabili da. Deuseztapenaren gailurra, bigarren gaian definituriko S
parametroaren bidez ezaugarritu da. S parametroa, bereziki, aleazio metalikoen ikerketan
erabili da (ikus IV.garren gala) ; hauetan beti S/SA, arrazoia agertzen da, non SAI ,
suberaturiko akats gabeko aluminio lagin baten S parametroa den. S parametroa
kalkulatzeko erabili den kanal kopurua, SAI=0.5 egiten zuena izan da, honela, experimentu
desberdinetako emaitzak errazago gonbara daitezke.
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Positroi geldiekin egindako neurketetan ere , S parametroa erabili da. Kasu honetan,
kanalanitzeko aztergailuaren kontaketa-denbora finkoa mantendu da, hots, benetako
denborari, denbora hila (puitsuen pilaketagatik kanalanitzeko sarreran dagoena) kendu
zafo .

3 .1 .3 Positroi geldiekin egindako experimentuak .

Helsingi-ko Teknologi Unibertsitatean eraikitako positroi-geldien sistema
/11,12,13/ 3 .1 irudian erakusten da. Moderatzaile moduan W(110) kristalbakarra
erabili da, eta lorturiko efizientziak 10-3-raino iristen dira, hots, moderatzailearen
barnean ezarritako mita positroietatik bakarrik bat erabil daiteke lagina ikertzeko .
Moderatzaile-ganbararen geometria "back-scattering" deritzona da. Isotopo erradiaktiboa
moderatzailearen aurrean dago eta azeleratuko dire,n positroiak sartutako gainazal
berberetik igortzen direnak ditugu (ikus 3 .1 irudia) . Sistema osoa 10-9 mbar. baino
presio txikiagoetan mantentzen da
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3 .1 irudia .- Helsingi-ko Teknologi Unibertsitatean eraikitako positroi-geldien sistema : (1)
moderatzaile-ipintzailea, (2) Ti huts-ponpa, (3) huts-ponpa ionikoa, (4)
2000'C-tarainoko labea, (5) moderatzailea W(110), (6) Berunazko estalia, (7)
solenoidea, (8) azeleratzailea, (9) lagina, (10) ponpa hornitegia, (11) gamma
fotoien detektagailua, (12) sputtering .



Positroiak, moderatu ondoren, tentsio handi batez azeleratzen dira, nahi dugun
energia lortu arte . Sistema hau positroiak 40 keV-tako energia lortu ahal izateko
diseinatuta dago. Lan honetan, ordea, ez da 15 keV tako energia gainditu .

Edozein aldiunetan, solenoide batzuk sortzen duten eremu magnetikoaren eraginez,
positroiak sorta batean egotea murrizturik daude (ikus 3 .1 irudia) . Positroiak,
positroi-iturritik lagineraino 4 m-tako luzeradun hodian zehar eroaten dira . Hain luzera
handia beharrezko da, positroiaren jaiotzako aldiunean, moderatzailearen ganbaran sortzen
diren gamma izpiak, Ge-ko detektagailuak detektatu ez ditzan .

Lagin-ganbarak eta moderatzailearenak, behar den hutsartea lortzeko, ponpa
ionikoak eta sublimaziozkoak (TSP) dituzte . Hondar-gasak masa espektrometro baten bidez
neurtzen dira . Gainera, sistemak LEED-ganbara, Auger espektrometroa eta
ioi-bonbardaketarako kainoia (0-3 keV) atxekirik dauzka. Lagina 1200°C-raino subera
daiteke eta 150K-raino hoztu, eta tenperatura-tarte honetan laginaren potentziala, 0-±2
keV tartean manten daiteke .

Positroi-deuseztapenek sortzen dituzten gamma fotoiak, Ge-ko detektagailuan biltzen
dira. Detektagailuaren ezaugarriak hauexek dira: efektibitatea=35 %, bereizmena=1 .75
keV (FWHM), 60Co isotopoaren 1 .33 MeV-etako gammarentzat . Detektagailu eta lagin
arteko luzera 45 mm-takoa da. Laginaren aurrean, eta tentsio handiagoan saretxo bat dago
(OV=20 eV), bere lana, positronio eraikitzeke berrigorritako positroiak laginera itzultzea
da, han deusez daitezen .

3 .1 .3 .1 fparametroaren neurketa .

f parametroak, solido barnean ezarriak izan ondoren, solidotik positronio atomoak
osotuz.,ateratzen den positroi-frakzioa neurtzen du. Gertaera hau, energia aldakorreko
positroi monoenergetikoen fluxu handia lortzeko metodoa asmatu zenean aurkitu zen
/38,39/ . Positronio atomoa gainazaletik igorria izan dadin, positronio atomoaren
lan-funtzioa negatiboa izatea beharrezkoa da. Honela izanik, gainazalerantz barreiatzen
diren laginean ezarritako positroiei, gainazaleko elektroi bat harrapatzea eta Ps moduan
hutsera berrigortzea, energetikoki lagungarria izango zaie . Positronio atomoaren
lan-funtzioa hauxe da
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(DPs= <D- + `D+ EB

non EB=6.8 eV, positroiaren eta elektroiaren arteko lotura-energia den, berau elektroiaren
lan-funtzioa baino handiagoa delarik. Metaletako, elektroiaren Ian-funtz1o tipikoak 2 . . .5
eV-etakoak izaten dira ; honegatik, positroiarekiko, positronio atomoaren igorpena,
energetikoki mesedegarria da; energia urritzen baitu . Gainazaletik hutserako iragapena
adiabatikoki gertatuko balitz, gainazaletik bakarrik positronio atomoak igorriko lirateke,

baina dinamikoa denez, beraren probabilitateak positroiaren abiaduraren menpekotasuna
ukanen du . Hots, positronioaren frakzioa, positroiaren Ian-funtzioaren negatibotasuna
handitzean gutxituko da. Positroiaren Ian-funtzioa positiboa balitz, positronioaren
igorpena berezkoa Iitzateke .
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3.2 irudia.- Ge detektagailu baten bidez neurturiko deuseztapenaren gamma espektroa,
positroi-erasotzaileen energia 30 eV-etakoa (f=1) eta 15 keV-etakoa (f=0) denean.
AI(110) lagina 720 K-eko tenperaturan mantendu zen . C-k puitsu kopurua
adierazten du eta E-k gamma fotoien energia.



Positronio atomoa , bi energi egoera desberdinetan aurki daiteke : singletea, 1 1 So
(parapositronioa) edo tripletea, 1 3S1 (ortopositronioa) . Bi egoera horien arteko energi
desberdintasuna, gutxi gorabehera 8.10-4 eV-etakoa da. Igorritako positronio
kopurutik, 3/4 frakzioa orto-P s egoeran legoke, eta beste 1 /4 para-Ps eratuz .
Parapositronioa bi gamma igorriz deusezten da, beraren bizidenbora 125 ps-takoa izanik;
bizidenbora hau eta positroiaren deuseztapenarena, oso antzekoak dira metaletan .
Ortopositronioa berriz, bakarrik hiru gamma sortuz deusez daiteke, gamma fotoien
energiak 0. . .511 keV tartean egonik . Ortopositronioaren deuseztapen-abiadura nahiko
motela da, beraren hutseango bizidenbora 142 ns-takoa izanik.

Positronioaren eraketak, gamma kuantuen espektroan eragin handia du, 3.2 irudian
erakusten den modura. Espektroa, Ge-ko egoera solidoko detektagailu batez, 450°C-tara
neurtuta dago . Positroi-erasotzaileen energia txikia denean (30 eV-etakoa irudian) eta
gainazaleko tenperatura altua, gainazaleraino iristen diren positroietatik, kopuru handi bat
positronio atomoak osotuz igorriak izanen dira . Ordea, positroi-erasotzaileen energia 15
keV-etakoa denean, sartze-luzera handia izanen da eta termikoki sorturiko hutsuneek,
positroiak harrapatzen dituzte, beraien barreiapena gainazaleraino oztopatuz . Metal
baten barnean, eroalpen-elektroiek sortzen duten estalkuntzari esker, positronioaren
eraketa ezinezkoa da; honek esan nahi du, deuseztapenaren gamma fotoiak 511 keV-etakoak
direla.Ondoren, neurturiko energi espektrotik, igorritako positronio frakzioa aterako dugu
/40/ .

Demagun, N denbora-unitateko positroiaren deuseztapenaren gertaeren kopurua dela .
Aurreko gertaeretatik, positronioari dagokion frakzioa f da, eta positronio atomoen
deuseztapenetik ortopositronioari dagokiona k. Gertaturiko deuseztapen guztiak, hiru
kontribuzio hauetan sailka ditzakegu .

1) Positroi askeenak : Na=N(1-f) .
2) Parapositronioarenak: Np=Nf(1-k) .
3) Ortopositronioarenak : No=Nfk.

Fotogailurraren eskualdean, espektroko pultsu-kopurua hauxe da

P=N[(1-f)ga + f(1-k)g p + fkgo]
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non ga, espektroko gailurraren eskualdean puitsu bat sortzeko positroi-aske baten
deuseztapen-fotoien probabilitatea den . g p eta go era berdinean definitzen dira
parapositronioaren eta ortopositronioaren kasuetan, hurrenez hurren . Halaber, espektro
osoaren kasuan, ha, hp eta ho era berean definituz, pultsuen kopurua espektro osoan ondokoa
izango da

T=N(1-f)h a + Nf(1-k)hp + Nfkho

Parapositronioaren eta positroiaren deuseztapen-fotoiak ia berdinak direnez,
egoera-solidoko espektrometro gehienetan ga=gp eta ha=hp gertatzen da. Positronio
frakzioa f=1 (100%) denean

P 1 =N 1 [(1-k1)gp + k, go]
T1=N 1 [(1-k 1 )hp + k,h o]

eta f=0 (0% Ps) kasuan

Po=NogaNogp
To=Noha=Nohp.

Puntu bakoitzean puitsuen kontaketa-abiaduraren menpekotasuna kentzeko, R
parametroa kalkulatuko dugu

R = T - P

	

R _- T1 - P1

	

R = To- Po
p

	

P1

	

O

	

PO

Positroi-sortaren korrontea konstantea dela onartuz (NO=N,), eta orto-Ps frakzioa
ere konstantea izanik (k=k 1 ), ondoko erlazioa Iortzen da

f=[1+P1 ( R1'R ) -1

P o R - Ro
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Adierazpen hau, igorritako positroiak gainazalera berritzuli ondoren, positronio
atomoa eratu edo gainazalean deuseztatzen denean betetzen da. Goiko formula erabiltzeko
zailtasun handiena , Ro, R1 , eta P1/Po parametroak lortzea da. f=0 lortzeko, ezarritako
positroi guztiek laginean deuseztu behar dute . Ezarpen-energia, behar adineko handia
denean, ezarritako positroien gainazalerainoko barreiapen probabilitatea ia nulua izan
dadin, Ro lor daiteke. Oraindik, bai ioi-bonbardaketaren bidez, akatsak lortuz edo bai Ro
parametroa tenperatura altuan neurtuz, non hutsuneak sortzen diren, gainazaleranzko
barreiapena, gehiago murriz daiteke .

Deuseztapenaren aurretik, positroi guztiak positronio bilakatzea, zailagoa gertatzen
da. R 1 neurtzeko, positroien energia ahal den txikiena izan behar da eta laginaren
tenperatura ahal den handiena, gainazalean harrapaturik dauden positroiak positronio
moduan termikoki igorriak izan daitezen , U eginez.

f=0 eta f=1 positronio frakzioak eta lehen aipaturiko parametroak 3 .2 irudian
agertzen diren espektroetatik kalkulatzen dira, hots, 450°C-etara zegoen AI(110)
laginetik . Energi gailurra 500-520 keV tartean mugatu zen, eta neuturiko
baloreak ondokoak dira : Ro=3.28±0 .01, R1=10.20±0.05 eta P1/Po=0.40±0.01 .

R parametroaren erroreak lortzeko, S parametroaren erroreak lortzeko /41/
erabiltzen den antzeko distribuzio binomiala erabili da. R-ren bariantza ondokoa dugu

eta f-ren bariantza honela kalkulatzen da/42/

2

	

2

	

2

	

2a 2 _ f2 (1 _ f) 2 { ~P1 +

	

Po ± 6R1 	+ aRo	 +
f

	

P 2

	

P2

	

(R 1 R) 2

	

(R -RO ) 2

1

	

1+ aR 1 R1-11
o +

R-R0
1 2 }

f-ren errore erlatiboa, Ro , R 1 eta P 1 /Po parametroen kasuan lorturiko errorea
baino txikiagoa da, f<0.5 baloreetarako, af<0.01 izanik.
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3 .1 .3.2Eo parametroaren mugapena .

Parametro hau, lagineko positroiaren barreiapen-Iuzerarekin harremanetan dago .
Dimentsiobakarreko barreiapen-eredua erabiltzean, f parametroa eta positroi
erasotzaileen energia, E, ondoko berdintzaren bidez erlazionatzen dira /43,44/

f=
fo

+(E/Eo )"

gehienetan n=1 .6 izanik /45,46/. Eo eta positroiaren barreiapen koefizientea, D + ,
ondoko berdintzaren bidez harremanetan jartzen dira

nAID+TeffE0_	
A

non 'reff , lagineko positroiaren bizidenbora eragilea den /46/ eta L+=(D+Teff)
1/2

positroiaren barreiapen-Iuzera ; A konstantea da, eta beraren bidez L+ , positroiaren
barreiapen-Iuzera , honela lor daiteke

L+ = AEon

	

(3.3)

Ikus daitekeenez, Eo parametroak harreman zuzena du lagineko
deuseztapen-parametroekin, honexegatik, lagina ezaugarritzen duen parametro propioa
da. Positroi geldien teknika, gainazala eta gainazal inguruak ikertzeko oso ona izan arren,
Eo parametroaren bidez, barne materiala ikertzeko ere erabil daiteke, honela positroi
azkarrekin lorturiko emaitzak osotuz .

Zoritxarrez, ikerturiko GaAs laginetan,, neurtutako f parametroaren balorea oso
txikia zen eta ezinezkoa izan da metodo zuzen honen bidez Eo parametroa lortzea .
Honegatik, Eo lortzeko, positroi-erasotzaileen energiekiko S parametroak duen
menpekotasuna erabili da, laginetik berrigorritako positroien frakziotik positronioa
osotzen duen parteak S parametroaren aldaketetan linealkí eragiten duela suposatuz .

S/E kurben egokipena, ondoan deskribatzen den modura egin da. E energiarekin
ezarritako positroiaren probabilitateak, F(E) delakoak, sartu den gainazaleraino heltzeko,
bi menpekotasun ditu : bata, positroiaren barre¡apen-luzerarena laginean, eta bestea,

(3 .2)
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termalizazio ondorengo aldiuneko positroien ezarpen-eitearena solidoan, p(x,E) .
Dimentsiobakarreko barreiapen-ekuazioa erabiliz/47 /, hauxe idatz daiteke

m

F(E) = jexp(-x/L.F.)p(x,E)dx

	

(3.4)
0

E0 parametroaren definiziotik, positroiak energia horrekin ezartzen direnean,
gainazaleraino berriristeko probabilitatea 1/2 dela ateza daiteke (ikus 2.3) .

Duela gutxi, MonteCarlo metodoaren bidez egindako kalkukuek, positroiaren
ezarpen-eitea mugatu Jute, eta oso ongi egokitzen dira, jatorrian, Makhov-ek
proposatutakoekin /49/.

p(x) =
dX

exp[-(ó)m ])

non x0=	1	 den

non x-ek positroiaren batezbesteko sartze-luzera, m-k parametro bat eta r-k gamma
funtzioa adierazten Jute . Monte Carlo metodoaz egindako kalkuluek ere, ondokoa adierazten
dute

xo = AEn

Positroiaren barreiapen-luzera, Eon parametroaren proportzionala dela jakinik,
(3 .4) berdintzan ondoko aldaketak egin daitezke

s = x0/L+ = (E/E0 )n

	

t= x/x0

orduan, (3.4) berdintza, honela idatz daiteke

+oo

	

+00

F

	

= Jexp(-st)pm(t)dt = f exp(-st)mtm exp(-tm)dt
0

	

0

I(1+m )'x
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Hemen, m eta n parametroak experimentalki muga daitezke . Azken kalkuluetan
oinarriturik /48/, m=1 .9 . . .2.0 eta n=1 .5 . . .1 .6 dira. Balore hauek, literaturan sarritan
erabilitako ezarpen-eite exponentziala (m=1 .0) okerra litzatekeela adierazten dute. Hala
eta guztiz ere, energía txikietan F 1 0(s)~F2 0(s) .

m parametroa xo-ren bidez Eo parametroari lotuta dagoenez, kalkuluetan erabilitako
ezarpen-eite desberdinetarako, Eo ez da berdina izanen. n=1 .6 hartuz, hauxe lortzen da

E0(m=2) = [r(1 +1 /2)] 1 / 1 .6E0(m=1) = 0.93E0(m=1)

S/E kurben egokipena, ondoko funtzioa erabiliz egin da

y(E) = AFm(s) + B

non B-k, S parametroak laginaren barnean duen balorea, Sbulk, adierazten duen, . Hots,
positroien energia behar adina handia denean, beraien barreiapen-probabilitatea
gainazaleraino iristeko ia zero izango da eta positroi guztiak laginaren barnean
deuseztatuko dira, B E-y(E) . A parametroak, laginaren gainazaleko S parametroaren,

Ssurf, eta laginaren barneko S parametroaren arteko, Sbulk, desberdintasuna adierazten
du .

Kurba experimental bakoitzaren egokipena, ondoko funtzioa minimoa egiten duen E o
balorea bilatuz egin da

x2 = N i2 (S i - y(x1 ))2 = mi ni moa
i=1 a.

non ai, puntu experimental bakoitzaren errorea, eta SI beraren balorea diren . Hots,
minimo karratuen egokipena-egin da, eta goiko adierazpenean, Eo minimizatzen duen
balorea, laginaren Eo bailitzan hartu da.

35



3.2Bonbardaketak .

Lan honetan, GaAs, InP eta CdTe erdieroale bitarrak, 20 K-etako tenperaturan
eginiko erradiazioen ondoren ikertu dira. Erradiazio hauek, Grenobleko CEA-CEN zentruak
duen Van der Graaff azeleratzailean, 3 MeV-etako elektroiez egin dira . Ongi jakina da,
erdieroale kristalinoetan, honelako erradiazioek hutsune eta bitarteko akatsen distribuzio
homogenoa sortzen dutela

GaAs-eko laginak, neutroi azkarrez ere erradiatu ziren . Erradiazio hauek, Suomiko
Ikerketa Teknologikorako Zentruaren Triga Mark II erreaktore experimentalean egin ziren .
Neutroi termikoak estaltzeko, 3 mm-etako lodiera zuen Kadmioko hodia erabili zen, hots,
kadmioko hodiaren barnean laginak ipini ziren. Neutroi erradiazioek katen talkak sortzen
dituzte eta horrexegatik, akatsen distribuzioa nahiko ez-homogenoa izaten da.

3.3Tenpleak.,

Teknika hau, hutsune motako akatsak Al-Zn-Mg aleazioetan sortzeko erabili da.
Tenple guztiak modu berdinean egin dira : helioko gainpresioan, 480°C-tan orduerdiz
mantendu ondorenean, laginak ingurune-tenperaturan zegoen uretan tenplatzen ziren .
Tenplatu ondorengo laginen hauspeaketa-prozesu desberdinak, laginaren konposaketaren eta
zaharpen-periodoaren arabera ikertu dira .

3 .4Beste teknika Iaguntzaileak .,

Lagin erdieroaleak ezaugarritzeko, orokorki teknika elektrikoak erabili dira,
eroankortasunarenak eta erresistibitatearenak bereziki . Hala eta guztiz ere, zink atomoez
dopaturiko InP erdieroale bitarraren kasuan, infragorrien isladapenaren neurketak egin
ziren .
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IV . Guinier-Preston izeneko aldeen eraikipena eta
errebertsioaren ikerketa AI-Zn-Mg aleazioetan .

Guinier-Preston aldeen (GPZ) eraikipenaren, atalbanaketaren eta
hauspeaketa-prozesuaren ikerketa, zahartzapenez gogorturiko aluminio aleazioetan, azken

hamarkadako ikerketaren alor oso ekinkorra izan da . Honen arrazoia,bereziki beraien

aplikazio teknologikoetan datza, adibidez, erresistentzi mekaniko handiko materialen
lorpenean . Oso ezaguna da /50/, tenplearen bidez materialetan lorturiko hutsune-soberak,
aipaturiko aleazioen atalbanaketan jokatzen duen papera

GP aldeen eraikipenaren ezaguera ondoko tekniken bidez lortu da nagusiki : X izpien
sakabanaketa angelu txikietarako (XSAS), transmisiozko mikroskopia elektronikoa (TEM),

bero-neurketak (DSC) eta erresistibitate elektrikoaren neurketak . Teknika guzti hauek,
ordea, ez dute hutsuneen informazio zuzena ematen . Hala eta guztiz ere, jakintza-alor hau,

positroi-deuseztapenaren teknikaren kasuan oso berria da, nahiz teknika hau, hutsune
motako akatsekiko oso sentikorra izan /51 . . .54/, gainera, duela gutxi, positroiak, tenplatu

eta giro tenperaturan zaharturiko Al-Zn aleazioetan eraikitzen diren Zn atomoetan
aberatsak diren GP aldeetan harrapatzen direla frogatu da /55/.

Positroiaren deuseztapenak, aldeen eraikipena, hazkundea, atalbanaketa eta
hauspeaketa-prozesuak jarraitzeko posibilitate ia bakarra eskaintzen digu . Asmo honekin,
Al 4.5at%Zn-xat%Mg eta kideko aleazio sailak aukeratu ditugu ; egungo teknologian,'
aleazio hauek garrantzi handikoak dira, bereziki Mg-aren iratxekipenak sortzen duen

gogortasunagatik.

Berriki, aleazio sail berberak ikertzeko, teknika desberdinak erabili dira (DSC,
TEM, XSAS) /56/. Ondorio bezala, Mg kontzentrazioa 0.5at% baino txikiagoa denean, bi GP
alde desberdin eta izankideak daudela lortu dute. Teknika horien bitartez lorturiko
emaitzak, Ian honetan lortutakoekin gonbaratuko dira .

Al-Zn-Mg aleazioen zaharpen tratamendua, aleazioa soluketa solido homogenoan

dagoen tenperatura altutik tenplatu ondorenean hasten da . Giro-tenperaturaren inguruan,

gainaseturiko soluketa solidoan gertatzen den atalbanaketarekin (tenplearen bidez lortua)
Guinier-Preston aldeak eraikitzen dira . Azken hauek, matrizearekin erabat koherente
diren hauspeakinak dira . Tenperatura altuagoetan beste fase metaegonkorrak eraikitzen
dira (i') eta oraindik tenperatura altuagoetan fase egonkor baten eraikipena (11) beha
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daiteke .

4 .1 Experimentuak.

Neurketak, AI-Zn-Mg aleazio sailetan egin dira . Aleazioak Freiberg-eko (DDR)
metalgintza ez-ferrosorako ikerketa institutuan, 99.99% purutasuneko Al, Zn eta Mg
erabiliz prestatu ziren . Lagin guztiak, 480°C-tan orduerdia iragan ondoren
giro-tenperaturan zegoen uretan tenpiatu ziren. Hurrengo urratsa, laginak, ordubetez,10
egunez, 3 hilabetez, 6 hilabetez, urtebetez eta 2 urtez giro-tenperaturan zahartzea izan
zen. Zaharpen hau jasan zuen aleazio sailaren Zn kotzentrazioa 4 .5at%-takoa zen, hain
zuzen ere, Mg atomoaren kontzentrazioa berriz, 0, 0.05, 0.1,_0.2, 0 .5, 1 eta 2.5at%-takoa
izanik. Al-3at%Zn-xat%Mg (x=0.5,0.8 eta 1 .5) eta Al-6at%Zn-xat%Mg (x=0.1,0 .5 eta
1 .4) aleazio sailek berriz, 10 eguneko zaharpena jasan zuten giro-tenperatu ran .

4.2	Emaitzak eta eztabaida.

4 .2 .1 Aleazio-konposaketarenetazaharpen denboraren
eraginaGPaldeen propietateetan .

Al-4.5at%Zn-xat%Mg aleazio sailean, bizidenboraren eta Doppler zabalkuntzaren
neurketen emaitzak 4 .1 irudian agertzen dira. 0.5 eta 1 urtez zaharturiko laginen
emaitzak, 2 urtez zahartutakoen berdinak dira eta honexegatik ez dira irudietan azaltzen .

AI-4 .5at%oZn aleazioako positroi-bizidenboraren espektroa, 155 ps-tako
bizidenbora duen exponentzial bakar batez osoturik dago eta S parametroaren balioa
0.911 SAI da (ikus 3 .1 .2) ; gainera, beha daitekeenez, 2-k eta S-k ez dute zaharpen
denboraren menpekotasunik. Jokaera hau gertatzen da, positroiak Zn atomoetan aberatsak
diren eta dislokazio edo hutsune-motako akatsik gabeko GP aldeetan
asetasunerarte harrapatuak direlako . Ondorio hau Iortzeko, 1 eta S-ren baloreak aleazio
honetan eta suberaturiko akatsgabeko Zn elementuan paretsuak direla kontutan hartu dugu,
aluminio-barneko kasutik edo hutsune eta dislokazioen kasuetatik oso urrun egonik. Azken
bi kasuetan ti eta S-ren baloreak handiagoak izaten dira . Mota honetako GP aldeei, GPZ1
deritzegu. Positroi-harrapaketaren arrazoia aide hauetan, positroiak Al matrizean Zn
atomoekin duen kidetasunean datza. Kidetasun hau ulertzeko, Stott&Kubika-ren /57/ Ian
teorikoan oinarrituko gara. Lan teoriko honen ondorioak jarraituz, gutxi gorabehera jakin
daiteke ea ezpurutasun-atomo bakar batek (edo neurri eta konposizio bateko ezpurutasunen
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samaldak) kokatu ahal dezakeen positroia . Demagun, Vo sakonerako eta Ra erradioko
potentzial-putzu esferikoak /57/ egoera lotua daukala, honetarako, hauxe betetzea
beharrezkoa eta nahikoa da

L (p s)

220

200

180

160

S

	

1.01

SA1
0.99

0.97

0.95

0.93

0.91

0.89
0

o

i

0.05 0.1
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A1-Zn(4.5)-Mg(X) -
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-A 1b

GPZ1
Znb

GPZ2
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GPZ 1

4 .1 irudia.- Batezbesteko bizidenbora ti (a) eta normalizaturiko Doppler parametroa S/SAI(b)
Al-4 .5at%Zn-xat%Mg aleazioetako Mg kontzentrazioaren arabera . Aleazioak
480'C-tatik tenpiatu ondoren 1 orduz,( •) , 10 egunez (o), 3 hilabetez (A) eta 2 urtez
(A) giro-tenperaturan zahartu ziren . Alb, Znb, GPZ1 eta GPZ2 mailek, Al eta Zn
bamematerialeen eta GP aldeetako parametroak adierazten dituzte .



=Ra C	 2m+	V o ` 1/2 > n
+2

	

i -

m-" deiakoa positroiaren masa eragilea izanik . Ezpurutasunen samalda esferikoak,
gutxienez positroi-egoera lotu bat ukanen du, beraren erradioak ondokoa betetzen badu

Ra > n
(

	

1 2 ,1 /2
2 2m V Jo

Vo=0.28 eV erabiliz /55/, 0.4 nm-tako erradio kritikoa lortzen da. Baina lotura
hain ahula denez, positroia aide barnean aurkitzeko probabilitatea oso txikia da.
Samaldaren erradioa 1 nm-takoa edo handiagoa denean, positroí gehienak, aide barnetik
deusezten dira, hots, samaldaren erradioa handitzean, aide barneko positroien dentsitatea,
ahulki kokaturik egotetik gogor kokaturik egotera iragaten da.

AI-4.5at%Zn-2 .5at%Mg aieazioaren kasuan ere, zaharpen denborarekiko
menpekotasun gabeko osagai bakarra azaltzen da, bain kasu honetan bizidenbora askoz
luzeagoa da, t=220 ps. Baiore honek, positroi guztiak hutsune batetan kokaturiko egoera
batetatik deusezten direla esan nahi du. Positroiaren deuseztapena, Mg atomoez aberatsak
diren GP aideetatik baztertu beharra dago, aiuminiozko matrizean positroiek ez baitute Mg
atomoekiko kidetasunik /53/ . S=1 .010SA1 baloreak argi eta garbi adierazten du,
hutsunearen inguruetan Zn atomoak daudela (ikus hurrengo zatia). Hala ere, AI-Zn
aleazioetan ez dira sekulan, honelako positroi-segadarik behatu. Beraz, behaketa honen
lehen ondorioa, Mg atomoek hutsuneak egonkortzen dituela da. Jakina, lehendabizi,
positroiak Zn eta Mg daukaten aide hauetan harrapatzen dira, eta gero, deuseztu baino
lehen,aide bameko hutsune batean kokatzen dira. Mota honetako GP aldeei, GPZ2 derftzegu .

Magnesioaren kontzentrazioa xat%-takoa (0<x<2.5) denean, ti eta S parametroak,
GPZ1 eta GPZ2 markatzen duten baioreen artean daude. Aleazioko magnesioaren
kontzentrazioa gehitzean, T eta S, GPZ1-ren baioretik urruntzen dira, eta Mg-ren
kontzentrazioa, lat% baino handiagoa denean, GPZ2-ren baiorera hurbiltzen dira .
Bizidenboraren espektroa ataibanatzean, bi osagai azaitzen dira, beraien bizidenborak

'i1='LGPZ1=155 ps eta ti2=tGpZ2=220 ps izanik . Honek garbi adierazten du, positroi guztiak
bi motetako aldeetan harrapatuta daudeia (positroi kopuru bat GPZ2-an harrapatzen da eta
bestea GPZ1 -tik deusezten da) . Positroi-harrapaketaren asetasun mugan, bigarren
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osagaiaren intentsitatea, 1 2, eta GPZ2-k harrapaturiko positroi-frakzioa, r1GPZ2, berdinak
dira eta ondoan azaltzen den modura estima daitezke

(

	

_~- TGPZ1	KGPZ2	 __	rGPZ2 CGPZ2
2- GPZ2 'rGPZ2 TGPZ1 KGPZ1 +KGPZ2

	

rGPZ 1 CGPZ 1+ rGPZ2 CGPZ2

non i =4nD+aPpria (i=GPZ1 edo GPZ2) positroiaren harrapaketa abiadura GP aldeetan den;
gainera, u, GP aideen r i erradioa eta aideen bolumen kontzentrazioa proportzionalak dira .

Irudizko barreiapen konstante baten erabilera, Dapp, positroiaren
harrapaketa-prozesuaren barreiapen muga /58/ eta transizio muga /58/ kontsideratu
beharrezkoak dira, 2 nm inguruko aldeetan, µ parametroa kalkulatzeko

µ = 4irrDaPP

Bi motetako aldeen erradioak berdin xamarrak izanez gero, 12 eta ti parametroek

bigarren motako aldeen kopuru-erlatiboa honela mugatzen dute

CGPzz (CGPZ1+ CGPZ2)

4.1 irudiak adierazten duen bezala, GPZ2-ren frákzioa, aleazioaren Mg-kopurua
handitzean edo giro-tenperaturako zaharpen-denbora luzatzean asko gehitzen da.
Aleazioaren Mg kontzentrazioa xzO .1 at% denean, hiru edo hilabete gehiagoko zaharpenaren

ondorioz, bakar bakarrik GPZ2 positroi-segadak detekta daitezke . Jokaera hau honela
explika daiteke (ikus 4.2 irudia) : aleazioak giro-tenperaturan tenplatzean, Zn

atomoa/hutsunea bikotearen migrazioari esker, GPZ1 aldeak eraikitzen dira . GP aide hauen
tentsio-eremuak Mg atomoen aldeen bamera sorterazten du eta honen ondorioz GPZ2 aldeak
sortzen dira ; hots, GPZ1 aldea GPZ2 bilakatzen dela diogu (kontutan hartu, Al-Mg
aleazioako, Mg-ren giro-tenperaturako solugarritasun muga, 2.3%-takoa dela) . Mg
atomoa/hutsunea bikoteen higikortasuna hain txikia izanik, prozesuak denbora behar du .
Honek explikatzen du GPZ2-ren gehikuntza frakzionala, zaharpen-denbora luzatzean edo eta
aieazioko Mg-kopurua handitzean.
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4.2 irudia .- Gunier-Preston aldeen aurkezpen eskematikoa .

1

4.3 irudian, Zn kontzentrazioaren (3,4.5 eta 6at°/a) eragina Al-Zn-Mg aleazioen
propietateetan beha daiteke . Y eta 12 parametroen gehikuntza, Mg gehitzean, handiagoa
egiten da, Zn kontzentrazio handiagoko aleazio sailetan. Honek esan nahi du, Mg-kopurua
konstantea bada eta zaharpen denbora aurretik mugatzen bada, GPZ2-ren kopurua gehitu
egingo dela, aleazioko Zn kontzentrazioa handitzean. Gertakizun honek, Guinier-Preston
aldeen tentsio-eremuak sorterazten duen Mg-barreiapenaren eredua baieztatzen du. Zenbat
eta GP aldeen neurria handiagoa izan (tentsio eremua), Mg atomoen hauspeaketa handiagoa
izango da aldeetan. Zaharpen-denbora eta tenperatura aurretik jartzen badira, GP aldeen
neurria, aleazioko kontzentrazioarekin gehituz doa. Beraz, aleazioko Zn-kontzentrazioa
handiagoa bada, hauspeaturiko Mg-kopurua eta GPZ2-ren frakzioa handiagoak izango dira .
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4.3 irudia.- Positroiaren bizidenbora ti eta bigarren osagaiaren intentsitatea 12 , Al-Zn-Mg
aleazioetako Mg kontzentrazioaren . arabera. Aleazioak 480'C-tatik giro
tenperaturako uretan tenpiatu ondoren, 10 egunez zahartu ziren tenperatura honetan .
Al-3at%Zn-xat%Mg (0), AI-4.5at%Zn-xat%Mg (o), Al-6at%Mg-xat%Mg ($) .

4.2.2 Guinier-Preston aldeen konposaketa .

Positroi guztiak Guinier-Preston motako aldeetan erabat harrapaturik daudenez, ti
eta S parametroek, positroiaren kokapena eta positroia deusezten den eskualdeko
konposaketa kimikoa /54/, zuzen adieraz ditzakete . Konposaketa kimikoa estimatzeko, GP
aldeetako deuseztapen-parametroak eta metal puruetakoak harremanetan jartzen dira.
GPZ1 delakoari dagokion S parametroa honela adieraz daiteke
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SGPZ1 AI = i1-cZn)SbA + CZnSbZn

SbAI eta SbZn, Al eta Zn metal barneko egoera askei dagozkien S parametroak dira /54/.
SCPZ1 AI=0.911SAI, SbZn=0.890SAI eta SbAI=SAI, balore experimentalak erabiliz,
estimaturiko GPZ1 aldeetako Zn atomoen kotzentrazioa 81t2at %-takoa da. Balore hau,
ordea, ez da balore erreala, ez baita kontutan hartu positroiek Zn atomoekin duten
kidetasuna. Aurreko baloreari, kidetasunaren zuzenketa kendu behar zaio, GP aldeen
konposaketa erreala lortzeko .

Idetasunaren eragina A-B aleazio desordenatuan neurturiko kontzentrazioan, ondoko
berdintzak adierazten du /55/

'1A21 -C BVO eta 11B=1 +CAVO

,q-k positroi-dentsitatearen gehitzea edo gutxitzea, aleazioko X motako gelasketan, X metal
puruko gelaskekin gonbaratuz (X=A edo B), adierazten du, hots

cxx
cx

11
X

Zuzenketa hau erabiliz, Zn atomoen kontzentrazioa, GPZ1 aldeetan 71±5at %-takoa
dela estimatzen da

GPZ2-ren kasuan, positroiak, Zn eta Mg atomoez osoturiko GP aldeen barneko
hutsune batetan, oso gogor kokaturiko egoeretatik deusezten dira . Lehen bezala, GPZ2-ren
S parametroa metal puruetako hutsuneetako S parametroekin harremanetan jarriz, Al
(S vA1 =1 .05SAI ), Zn (SvZn=0 .966SA1), Mg (SvM 9=1 .13SAI), hutsune inguruko
eskualdearen konposaketa kimikoaren estimazioa, honela lor dezakegu

SGPZ2AJ _
(1 - CZn - CMg)Sv'4j + CZnSvZn + CMgSvMg
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4.4 irudia .- _ a) positroiaren bizidenbora ¶ (o) eta normalizaturiko Doppler parametroa S/SAI ( •)
480'C-tatik tenplaturiko eta 3 hilabetez zaharturiko Al-4.5at%Zn-xat%Mg
aleazioetan . T eta S/SAI parametroen eskalak GPZ1 eta GPZ2 aldeentzat balore
berdinak lortzeko egokitu dira . b) SGPZ2al/SAI parametroa aleazioko Mg
kontzentrazioaren arabera.
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Al-4.5at%Zn-2 .5at%Mg aleazioaren kasuan, experimentalki lorturiko
SGpZ2Al=1 .016SAI balorea, ondoko egiturarekin elkargarria da: 1, 2 edo 3 Mg atomoak eta
7, 8 edo 9 Zn atomoak, hutsunearen 12 hurbilen posizioetan kokaturik egongo litzateke .
Aleazioko Mg kontzentrazioa 2 .5at% baino txikiagoa denean, GPZ2 aldeetako Mg-kopurua
ere txikiagoa da.

GPZ2 aldeen konposaketa aldatu arren, positroiaren bizidenbora ez da aldatzen,
T2=tGpZ2=220 ps baloreak ez du aleazioaren konposaketaren eta zaharpen denboraren
menpekotasunik. Arrazoia, positroiaren bizidenborak, positroia kokaturik dagoen tokiko
bolumen irekia, adibidez hutsunearen bolumena, bereziki adieraztean datza S parametroak
berriz, positroia kokaturik dagoen inguruko konposaketa kimikoaren eragina jasaten du ;
hau oso ongi ikus daiteke 4.4(a) irudian . Irudi horretan, 3 hilabetez zaharturiko S eta ti
parametroek ez dute modu berean jokatzen . S parametroaren balorea, ti-ri dagokionaren
beherago geratzen da tiGpZ2 bizidenborak, GP aldearen konposaketaren menpekotasunik ez
duela suposatzen badugu, jokaera desberdin horren funtsa ulertzeko, SGpZ2Al parametroak
GPZ2 aldearen konposaketaren menpekotasuna ukan behar du. T (edo 12) eta S parametroen
arteko gonbaraketatik, SG p75, AI parametroaren balorea estima daiteke . 4.4(b) irudian
behatzen denez, aleazioko Mg-kopurua gutxitzean SGpZ2 Al parametroaren balorea 1 .01 OSAi
baloretik, 0.983SA, baloreraino gutxitzen da. Hutsune inguruko hurbilen posizioetan
Mg-ko atomo bat eta Zn-eko 10 dauden egiturari, SGpZ2AI=0 .983SAI balore minimoa
dagokio. Beraz, SGPZ2Al parametroaren gutxitzeak aleazioko Mg-kontzentrazioarekin, argi
eta garbi,GPZ2 bametan dauden hutsuneen inguruko magnesioaren gutxitzea edo eta Zn-en
gehitzea adierazten du.

4.2.3Guinier-Preston aldeen errebertsioa .

Errebertsioaz, tenperatura handitzean, aleazio tenplatu eta zahartuetan sorturiko GP
aldeen disoziazioa ulertzen da. GP aldeak, beste aldeak nukleatu eta haz¡ baino lehen erabat
disoziatzen badira, errebertsioa totala da. Errebertsioa partziala da, GP aldeen disoziaketa
eta beste faseen nukleazioa gainezartzen direnean.

46



u (ps)

1401
0

1

	

T

1 1

100

	

200

	

300

	

400
T(°C)

47

4 .5 irudia .- Positrolaren bizidenbora ti (a) eta normalizaturiko Doppler parametroa S/SAI (b)
lagin-tenperaturaren arabera, 2 hilabetez zaharturiko Al-4.5at%Zn-xat%Mg
aleazioan, x=0 (o), 0.05 (•) eta 2.5 (A) izanik .



ti eta S parametroen jokaerak, laginaren tenperaturaren arabera,
Al-4.5at%-xat%Mg (x=0,0.05,2.5) aleazio sailean tenpiatu eta bi hilabetez zahartu
1
ondoren, 4.5 irudian agertzen dira . Al-4.5at%Zn aleazio bitarraren kasuan, positroi
guztiak giro tenperaturan, GPZ1 delako aldeetan harrapatuta daude, horregatik ti eta S-ren
baloreak, aluminio barnekoak baino txikiagoak dira . 120°C-tara behatzen den gehikuntza
azkarrak, GPZ1 aldearen disoziazioa adierazten du. Tenperatura hori gainditzean, aluminio
barnean lortzen diren baloreetatik oso hurbil daude; honek, positroi guztiak kokagabeko
egoeretatik deusezten direla esan nahi du. Y eta S parametroen gehitze ahula 220°C-tara
heldu arte, laginaren expantsio termikoari dagokio . Tenperatura 220°C baino handiagoa
denean, deuseztapen-parametroek gehikuntza handiagoa jasaten dute, positroiak, termikoki
sorturiko hutsuneetan harrapatzen baítira, eta hutsune-kopurua tenperaturarekin handituz
baitoa.

Al-4.5at%Zn-0 .05at%Mg aleazioaren kasuan, positroi guztiak, tenpiatu eta bi
.hilabetez zahartu ondoren, GPZ1 eta GPZ2 aldeetan harrapatuak dira . Bizidenboraren
espektroak bi osagai ditu, beraien baloreak ti1 =VGpZ1 =155 PS, ti2=tiGpZ2=220 ps eta
12=60% izanik. S parametroaren sentikortasun handiena GPZ1 aldearekiko da eta
bizidenboraren sentikortasuna berriz, GPZ2 aldearekiko . T=1 00°C gainetik, S parametroa
oso bizkorki handitzen da Honek GPZ1 aldeen disoziazioa adierazten du, eta honexegatik, ti
apur bat handitzen da. Tenperatura 180°C baino handiagoa denean, ti1 parametroak,
harrapaketa sinplearen eredu teorikoak aurresaten duen balorea jarraitzen du,
ti1=1/(1/,rbAl + xGPZ2) ; honek esan nahi du, GPZ1 erabat disoziaturik dagoela tenperatura
horretan, eta positroiak GPZ2-tik eta matrizetik deusezten direla . Positroiaren
harrapaketa-abiadura GPZ2 aldeetan, ondoko ekuazioak adierazten du
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T=1 80°C zenean, 12=53% balore experimentala neurtu zen eta balore honetatik,

KGpZ2=1 .7x109 s'1 balorea lortzen da. GPZ2 aldeek, 3 nm-etako erradioa dutela suposatuz,
1 .1X1015 GP aldexcm'3 kontzentrazioari, aipaturiko harrapaketa-abiadura dagokio .
ti-ren gutxitzea 150°C-etako tenperatura gainditzean, GPZ2 aldeen disoziazioari
iratxekitzen zaio . T=240°C denean, deuseztapen parametroak, aluminio barneko
parametroen berdinak dira, eta garbi dago, tenperatura honetan GPZ2 aldeak erabat
disoziaturik daudela. Tenperatura handiagoetan, positroia termikoki sorturiko hutsuneetan
harrapatzen da eta Y eta S, berriz ere hazten dira. Hau da, saileko bi aleazio hauetan,
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4.6 irudia.- Positroi-biz1denboraren espektroaren atalbanaketa AI-4 .5at%Zn-2 .5at%Mg
aleazioaren kasuan.

AI-4.5at%Zn-2.5at%Mg aleazioaren kasuan, positroi guztiak GPZ2-segadetatik
deusezten dira, bizidenbora 220 ps-etakoa eta S parametroa 1 .010SAI izanik . ti eta S ez
dira 120'C-taraino aldatzen . Tenperatura honen gainetik eta 240°C-tara iritsi arte,
parametro biak monotonoki gehitzen dira. Gehikuntza honek positroi-segada berrien
agerpena adierazten du . Positroi-segada berri hauek, r' partikula erdikoherenteekin
identifika daitezke. Positroiaren 'kokapena, partikularen eta matrizearen arteko
elkarfasean dagoenez, eta S gehitu egingo dira . 4.8 irudian 263±5 ps-tako osagai baten
agerpena, 260'C gainditzean, nabari da eta i partikula ez-koherentearekin identifikatu
dugu . 120'C eta 260°C artean, ,' fasea, haziz eta koherentzia galduz doa, 260'C-tako
tenperaturan ,t fase egonkorrago bihurtuz; fase honetan, garbi dago, positroiaren kokapena
(matrize/hauspeakin elkarfasean) r' fasearena baino sakonagoa dela .
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4.3Beste tekniken bidez lorturiko emaitzekiko gonbaraketa .

Txosten honetan lorturiko emaitzek eta aleazio sail berdinean, kalorimetria bidez

(DSC), X izpien bidez (XSAS) eta transmisiozko mikroskopia elektronikoarekin (TEM)

/56/ lorturikoek, nahiko ongi bat egiten dute .

Lan horretan, magnesio-kontzentrazio txikiko (x50.5 at%) aleazioetan, bi gailur

exotermikoen agerpena DSC termogrametan behatu zen eta, gailurrak GP motako bi aldeei
iratxeki zitzaizkien . Denbora luze batez zaharturiko edo Mg-kopuru handiagorekin

egindako aleazioetan, disoziazio gailur bat bakarrik aurkitu zuten, GP aide egonkorrenak

daudela adieraziz. Argi dago, DSC termogrametan azaitzen diren, GP motako bi aldeak,
positroiaren deuseztapenaz detektatutakoen berdinak direla . DSC teknikak, Magnesioak

aldeak egonkortzen dituela erakusten du. Positroiaren deuseztapenaren bidez ere, ondorio
berberera iritsi gara eta gainera Ian honetan frogatu denez, hutsuneak dauzkate . Emaitzek

erakusten dutenez, AI-Zn aleazioan Mg-kopuru txikia sartzea, nahikoa da eragin horiek
kausatzeko.

Laginen suberaketan lorturiko emaitzak gonbaratzean, suberaketa-abiadurak eta
tekniken sentikortasunak desberdinak direla kontutan hartu beharra dago . Txosten honetan,
GP aldeen disoziazioa 120 eta 180'C-tara gertatzen dela behatu da; DSC termogrametan
berriz, disoziazio gailurrak 80 eta 160°C-tara behatzen dira . Desberdintasun honen
jatorria, harrapaturiko positroiaren frakzioak, h arrapaketa-abi ad u rare ki ko duen
menpekotasun handian eta ez linealean datza /59/. Hots, funtsean
positroi-deuseztapenak, GP aldeen azken uneko disoziazio egoera erakusten du . Lehen
aipaturiko arrazoi berdinagatik (sentikortasun handia eta ez-lineala) eta ikerketa honetan
erabilitako 0.1 Kxmin-1 -etako suberaketa-bizkortasuna txikiagatik, i' fasearen eraiketa
120°C-tako tenperaturan detektatzen da. 40 Kxmin'l -etako bizkortasunarekin harturiko
DSC termogrametan, hiru gailur exotermiko, . 205, 240 eta 290°C-tako tenperaturetan

azaltzen dira ; gailur hauek TEM teknikari esker, i' fasearen nukleazio homogeno eta
heterogenoari eta r fasearen eraiketari iratxekitzen zaizkie, azken honen osagaia
bizidenboren espektroetan, 260°C-tara, oso erraz atalbanatzen delarik.

Positroiaren deuseztapen parametroen jokaera ere, XSAS teknikan sakabanaturiko
intentsitatearekin nahiko ongi elkar daiteke . Azken teknika honek, Mg-kopuru txikia duten
aleazioetan (<_0.5at%), GP aldeak disoziatu ondoren, beste fase berriak ez direla eraikitzen
erakusten du, eta Mg-kopurua 1 at% baino handiagoa den aleazioetan berriz, r' eta i fase
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egonkorragoen eraiketa, GP aldeen disoziazioa amaitu baino lehen hasten dela.

Ondorioz, hauxe esan dezakegu : ikerturiko aleazio sailetan, positroiak harrapatzeko
gai diren bi segada-mota daude . Lehendabizikoa, GPZ1, erabat akatsgabekoa da eta
70at%Zn-eko konposaketa du; GP aide hau, AI-Zn aleazio bitarretan agertzen den aldearen
mota berdinekoa da. Bigarrenean, hutsuneak Zn eta Mg atomoez inguraturik daude; aleazioko
Mg-kopurua handitzean, hutsuneen inguruko Mg-kopurua 8-tik 25 %-etara gehitzen dela
frogatu da

Aleazioko Mg-kopurua gehitzean eta zaharpen-denbora luzatzean, GPZ2-ren frakzioa
gero eta gehiago nagusitzen da GPZ1-ren frakzioarekiko ; hau, GPZ1-ren bilakapen
geldiagatik, GPZ2 aldean, gertatzen dela frogatu da. Jokaera hau, GP aldeen
tentsio-eremuak sorterazten duen Mg atomoen hauspeatzean, Zn atomoetan aberatsak diren
GP aldeen barnetan datza. GPZ1 eta GPZ2 aldeen disoziazioa 120°C eta 180°C-tara
gertatzen da, hurrenez hurren .

Beste teknikekin egindako gonbaraketatik, ondorio hau atera daiteke :
positroi-deuseztapenaren teknikak, aldeen disoziazio partziala ez duela sentitzen
AI-4 .5at%-2.5at%Mg aleazioaren kasuan, baina bestaldetik, 1' fase erdikoherentearen
eraiketa eta 11 fase ez-koherentearenak 100°C eta 260°C-etara gertatzen direla erakusten
du.

Azkenik, ;C eta S parametroen sentikortasuna, ikerturiko aleazioetan desberdina dela
frogatu da. Positroia kokaturik dagoen tokiko bolumen irekiak, T mugatzen du eta
inguruetako konposaketa kimikoak, S.
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V . Akats-egituraren ikerketa erdieroale
konposatuetan

5 .1 Bibliografiaren ikuspena .

Positroi-deuseztapenaren teknikaren bidezko materiale erdieroaleen ikerketa,
ikerketa-arlo berria da. Hala eta guztiz ere, arlo honetako lehen lanak duela 30 urte egin
ziren, baina benetazko bultzada, azken hamarkadaren amaierararte ez da gertatu eta gehiena
azken 5 urte hauetan .

Lehen ikerketak, korrelazio-angeluarraren teknikaren bitartez, Si eta Ge-ko
kristaletan egin ziren /60 . . .63/ . Neurketa hauen emaitzen interpretazioa,
positroi-deuseztapena egoera askeetatik gerta bailitzan egin zen . Honen aurka,
bizidenboren neurketetan /64,65,66/, bi osagaiez osoturiko espektroak lortu ziren ;
osagaietatik bata ¡aburra (t1-0 .2-0 .4 ns) eta bestea luzea (c2 .0 .5-2 .0 ns) ziren .
Positroiaren bizidenboren emaitzak, erdieroaleetan positroiak bi egoera desberdinetatik
(bata askea eta bestea kokatua) deusezten direla adierazi nahi du. 1971 . urtean ordea, P.
Sen-ek /67/ sasoi hartako ezaugarri oso oneko sistema bat erabiliz (FWHM=290 ps, eta
gailur/hondo arrazoia 4x104), osagai luzea intentsitate ahulekoa zela (120.6%) eta ez
zela materialaren ezaugarri bat positroi-iturriaren eragina baizik ondorioztatu zuen .

Bai goian aipaturiko lanetan, eta bai beste Ian berriagoetan ere /68,69,70/, Ge eta
Si-ko n eta p motako kristalen artean ez da desberdintasun nabarigarria aurkitu .
Sen&Sen-ek /70/, positroiak balentzi elektroiekin deusezten direla suposatuz azaldu dute
jokaera hori,, eroalpen-elektroiek emailearen mota eta kontzentrazioaren eragin handia
jasaten baitute . Egile hauek, positroiaren batezbesteko bizidenbora, n zein p motaz
dopaturiko Si-kristaletan, 6-9% Iuzeagoa dela erdieroale intrintsekoan baino behatu
zuten,eta hau berrikiago, B eta P atomoez dopaturiko silizioan /71 / baieztatu da.

Korrelazio-angeluar teknikarekin egindako experimentuetan /72/ ikusten denez, HA
taldeko elementuez (Be,Mg,Ca eta Ba) dopaturiko Ge-zko erdieroaleetan, ezpurutasunaren
izaera kimikoa aldatzean kurbaren eitea aldatu egiten da angelu txikietan, baina kurbaren
FWHM kurba guztientzat berdina da. Eragin hau, ezpurutasun-atomoen inguruko
momentu-distribuzioak, sareko deformazio elastikoaren kausaz jasaten duen perturbazioari
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iratxeki zieten, ezpurutasun eta matrizearen atomoen neurriak ez baitira berdinak .

Positroi-bizidenborak, dopantearen izaera kimikoarekiko eta motarekiko duen
menpekotasun eza, ez da oso ongi ulertzen .

Positroi-deuseztapenaren teknika oso sentikorra da, materialen akats-egiturari
dagokionez. Teknika honen erabilera erdieroaletan oso interesgarria Iitzateke, materiale
hauetan, akats-mota desberdin asko egon baitaitezke ; gainera, Fermi mailaren posizioaren
arabera, energi debekatuen banda barnean, akatsak karga elektrikoko egoera desberdinetan
egon daitezke.

Positroi-deuseztapenaren bitartez, nagusiki silizioaren akats puntualak ikertuak
izan dira, silizioko hainbat akatsen egitura elektronikoa, beste teknikei esker ezaguna baita .
Akats horiek, bereziki spinaren erresonantzia elektronikoaren bidez (ESR) ikertu dira
/73 . . .77/ . Erradiazioz sorturiko akatsekiko positroiaren sentikortasuna adierazi zuen
lehen experimentua, Si, Ge eta GaAs-ko laginetan egin zen /64/ . Experimentu honetan
positroiaren batezbesteko bizidenboraren gehikuntza, neutroiez erradiaturiko laginetan
behatu zen eta erradiatu gabeko laginekiko gonbaratu . Orduz gero, experimentu gehienak,
elektroiez, neutroiez edo protoiez erradiaturiko Si kristaletan egin dira . Neutroiez
erradiaturiko Si kristaletan, positroiaren bizidenbora erdieroale bateko akats batean, lehen
aldiz atalbanatu egin zen /78/ . Positroiaren bizidenbora akats~horretan tid=325 ps-takoa
zen eta bihutsunetan gertaturiko positroiaren harrapaketari iratxeki zitzaion, hauxe baita
giro-tenperaturako akats nagusia, erradiaturiko silizioan /76/ ; tenperatura handiagotan,
Iauhutsunei dagokion 'td=435 ps balorea lortu zuten . Lan honen aurretik ere,
protoi-erradiazioaren /79/ eta neutroi-erradiazioaren /80/ ikerketak, p motako silizio
kristaletan eginak ziren . Bi kasu hauetan, fluxua D>10 17 cm-2 zenean, positroiaren
batezbesteko bizidenboraren zuzperraldia 450°C-tara behatu zen ; fluxuak txikiagoak
direnean, neutroiez erradiaturiko laginean bi zuzperraldi egoera azaltzen dira, bata
150°C-tara eta bestea 400°C-tara . Bi zuzperraldi-egoera horiek, lauhutsuneen samaldak
osotzeko bihutsuneen migrazioari eta samalden disoziazioari iratxeki zitzaizkien /78/ .
Emaitza hauek bezain interesgarriak, p motako Si, 80°C-tara 10 MeV-etako elektroiez
erradiatzerakoan lortutakoak dira /81/ . Oreka-experimentuen bidez, tenperatura
handitzean positroiaren batezbesteko bizidenbora, gutxitu egiten dela behatu zuten . Emaitza
hau, metaletan lortutako emaitzekiko kontraesan nabarian dago, eta harrapaketa-eredu
teorikoan oinarrituz, termikoki aktibaturiko desarrapaketa suposatuz interpretatu zuten .
Dannefaer eta lankideek /78/ ez zuten explikazio hori onartu, eta jokaera hori,
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tenperaturaren arabera, harrapaketa-abiaduraren gutxitzeari iratxeki zioten . Hipotesi
hau oinarritzeko, Lax-en /82/ eredua proposatu zuten . Eredu hau, elektroia edo zuloa,
segada neutroez edo emailearekiko aurkako karga duten segadez, harrapatzen den kasurako
garatuta dago. Eredu honen arabera, elektroiaren harrapaketa energia mailaz maila galduz
eta urrats bakoitzean fonoi bat igorriz gertatzen da; harrapaketa-prozesuan fonoi
akustikoak nagusi badira, harrapaketaren sekzio eragilea T-1 .5 jarraituz aldatzen da, fonoi
optikoak nagusiak badira, berriz, menpekotasunak T-n jarraitzen du, n, 1 (tenperatura
txikietan) eta 4 (tenperatura handietan) tartean aldatuz. Akats neutroen kasuan n, 1 eta 0
tartean legoke .

Hutsunebakarretako positroiaren bizidenbora, ti=266±10 ps, lortu zuten lehenak,
Fuhs eta lankideak /71/ izan ziren . Honetarako, MeV bateko elektroiekin, fluxua
o=7x1018 e/cm2 izanik, silizioko lagin bat, 4.2 K-etako tenperaturan erradiatu zuten .
Aurreko experimentuetan, ez zen hutsunebakarra detektatzea posible izan, erradiazio
guztiak giro-tenperaturan edo hadiagoan egin baitziren, non hutsunebakarrak ezegonkorrak
diren. Fluxu eta energia berdinarekin, boroz oso gogor dopaturiko silizioa (p=0.01 Q)
erradiatu zutenean, ez zuten positroi-deuseztapen parametroen aldaketarik nabaritu . Kasu
honetan Fermi energia, balentzi bandatik oso hurbil dago eta honexegatik hutsunebakarra
positiboki kargatuta dago /77/ ; intuitiboki, positroi-harrapaketaren probabilitatea,
hutsune neutro eta negatiboetan baino txikiagoa dela ematen du. Lan hauen ondorioz,
silizioan bí zuzperraldi-egoera aurkitu dira : bata, 150 K-etara, bihutsuneak eratzeko
hutsunebakarren migrazioari iratxeki zaio, eta bestea, 450 K-etara, non bihutsuneak
desagertzen diren, lauhutsuneen samaldak osotzeko . 300 eta 540 K tantean, ezpurutasunez
egonkorturiko hutsunebakarren izaeraren arrastoak ere badaude /78/, halaber 180 K
baino tenperatura handiagoetan /71/.

Positroiaren deuseztapenaren parametroen tenperaturarekiko menpekotasuna,
eztabaida handien iturria da. Si-an, neutroien erradiazioen bidez sorturiko akatsek,
tenperaturaren menpekotasun handia duten bitartean /78,83/, elektroiez erradiaturiko
Si-an berriz, akatsek ez dute tenperaturaren inongo menpekotasunik /71/ . Irudizko
kontraesan hau, experimentuak printzipioz ezin daitezkeelako gonbaratu sortzen da :
lehenik, hasierako materiala ez da berdina (erresistibitate desberdinak), eta bigarren
neutroi-erradiazioek fosforoa sortzen dute Si barnean, eta honegatik Fermi mailaren
posizioa, ikerturiko laginetan berdina ez denez, akatsen karga-egoera ere desberdina da.
Honek, erdieroaleetako informazioa, metaletakoa bezain zuzen ezin daitekeela atera
adierazten du.
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Aspaldidanik, tenperatura handietan Si erdieroalean orekan dagoena zein akats mota
den eztabaidatzen da, hots, hutsune motakoak ote diren edo bitarte motakoak.
Positroi-bizidenboraren teknikak, eztabaida hau amai lezake ; hutsune motako akatsen
eraiketa positroi-bizidenbora gehituz agertuko den bitartean, bitartekoen eraiketak ez du
aldaketarik sortuko edo gehienez jeitsi -egingo da. Berriki, Dannefaer-ek /84/ egindako
aurretiko lanean, positroiaren batezbesteko bizidenborak, 930°C gainditzean, gehikuntza
bat agertzen du . Experimentu honetatik, Dannefaer-ek silizioan hutsuneen eraiketarako
1 .6 eV-etako energia lortu zuen; teorikoki, ordea, bai Swalin-ek /85/ eta bai Car eta
lankideek /86/, 5-6 eV-etako energia lortu dute . Hala eta guztiz ere, experimentu hau,
kontu gehiagorekin egindako experimentuen bidez baieztatu beharra dago .

Ge erdieroalea, Si baino askoz gutxiago ikertu da. Erdieroale honetan, experimentu
gehienak neutroiez erradiaturiko laginetan egin dira. Yeh eta lankideek /87/, p motako Ge
lagin bat, neutroi azkarrez erradiatzerakoan, positroiaren batezbesteko bizidenbora 300
ps-tako mailan asetzen dela behatu zuten ; halaber, bi zuzperraldi-egoera, bata
200°C-tara eta bestea 250-400°C tartean, aurkitu zituzten . Lehendabizikoan,
positroiaren bizidenbora pixkanaka pixkanaka 340 ps-tara iristen da; jokaera hau,
hutsuneen hirudimentsiotako samalden eraiketar iratxeki zioten . Bigarren zuzperraldian,
bizidenbora erradiatu gabeko materialaren baloretara itzultzen da, hau da, samaldak
disoziatu egiten dira, materiala zuzpertuz . Germanion egindako ondorengo lanak, korrelazio
angeluarraren teknikaz egin dira . Arifov eta lankideek /88/, neutroien erradiazioaz
sorturiko hutsuneen migrazio-energiaren kasurako Em=0 .6 eV-etako balorea, eta beraien
disoziazio-energiaren kasurako 1 .8 eV-etakoa lortu zuten. Bartener eta lankideak /89/,
korrelazio-angeluarraren bidez, 1018 neutroixcm-2 -tako dosiaz erradiaturiko n motako
Ge lagin batean, 3 zuzperraldi egoera behatzeko gal dira. Lehendabiziko bi zuzperraldiak,
erradiazioz sorturiko akatsen berrordenaketari, harrapaketa-erradlo eragilearen eta karga
egoeraren aldaketari iratxeki zizkioten eta hirugarrena sorturiko akatsen zuzperketari .
Emaitza hauek, bizidenboraren teknikaz /87/ goian aipaturikoekiko kontraesanean daude,
eta halaber, berrikiago korrelazio-angeluarraren bidez /90/ lortutakoekin . Azken
hauetan bi zuzperraldi egoera behatu zituzten .

Ge erdieroalean, silizioarekin gonbaratuz /84/, urtze tenperaturaraino behinik
behin, S parametroak ez du tenperaturaren menpekotasunik /91/ . Honek, orekako
hutsuneen kontzentrazioa, tenperatura handietan txikia dela eta positroi-deuseztapenaren
teknikako sentikortasunaren eskualdetik at dagoela adierazten du. Beste explikazioa,
tenperatura horietan, hutsuneak positroi-harrapaketa oztopatuz karga positiboko egoeran
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daudela litzateke.

Positroiaren jokaera erdieroale bitarretan, oraindik ezezagunagoa da. Cheng eta
lankideek /92/ elementu ezberdinekin dopaturiko GaAs erdieroaletan, bizidenboren
espektroetan, osagai bakarra lortu zuten . Osagai hau, ordea, dopante ezberdinen artean
15% aldatzen da. Dopatu gabeko lagina (bizidenbora luzeena zuena) hutsean 24 orduz
suberatzean, 300-500°C tenperatura tartean, positroiaren bizidenbora dexente jeisten da.
Jokaera hau, hutsune-motako akatsen izaerari, Ga-ko azpisarean iratxeki zioten . Takai eta
Iankideek /93/ eta Dannefaer-ek /94/ ordea, espektro konplexuak lortu zituzten ; halaber,
GaAs erdieroaleko positroiaren bizidenboran dopantearen eragina dagoela behatu zuten ;
honelakorik, bizidenboraren teknikaren bitartez ez da sekula erdieroale sinpleetan
behatu. Arifov eta lankideek /95/ korrelazio-kurba desberdinak lortu zituzten, Te eta
Cr-atomoez dopaturiko GaAs erdieroaletan . Goian aipaturiko Ian guztietan,
positroi-bizidenbora luzeenak, GaAs-ko kristale "puru "-etan lortu dira, hots, hauetan
akats-kontzentrazio handiena behatu da.

Positroi-deuseztapenaren parametroen tenperaturarekiko menpekotasuna,
desberdina da erdieroale bitar eta bakarretan, Erdieroale sinpleetan, tenperatura
handitzean harrapaketa-abiadura gutxitzen den bitartean, GaAs erdieroale bitarrean,
harrapaketa-abiadura tenperaturarekin gehituz doa /96,97,98/ . Gainera, antza denez,
dopantearen eragina dago /97/, bereziki 10 K inguruko tenperaturetan .

GaAs-ko lagin "puru "-en el ektroi -errad¡ azi oak giro tenperaturan, positroiaren
batezbesteko biz1denboraren gehitzea sortzen du /92/. Halaber, Si atomoez dopaturiko GaAs
erdieroalean, elektroi-erradiazioak korrelazio-angeluarraren kurba estutzen du /99/ .
Elektroiez erradiaturiko laginen suberaketak, erradiazio tenperatura (giro tenperatura)
eta 150°C tartean deuseztapen parametroak zuzpertzen ditu . Protoiez erradiaturiko
GaAs:Te /100/ erdieroalean bi zuzperraldi-egoera, bata 250°Ctara eta bestea 450°C-tara
behatu dira. Protoien gainkorronte batez erradiatzean (j=75 Acm-2), berriz, tenperatura
altuagoetan zuzperraldi-egoera bakarra aurkitu da /101/, bestea erabat desagertzen
delarik . a-zatikiez erradiaturiko GaAs :Si erdieroaleak, giro tenperaturatik
600°C-tarainoko Doppler parametroaren zuzperketa jarraia erakusten du /102/ .

Beste rrr-V erdieroale bitarretan egindako lanak, urriak dira . p motako GaP
erdieroalean, Karins eta lankideek /103/ elektroi-erradiazioz sorturiko akatsetatik
positroiaren harrapaketa, akats neutroetan edo negatiboki kargaturik dauden akatsetan

56



bakarrik gerta zitekeela proposatu zuten . Brudnyi eta lankideek /104/, korrelazio
angeluarraren teknika erabiliz, elektroiez erradiaturiko n motako GaP erdieroaletan, bi
auzperraldi-egoera behatu zituzten, hauek 100-200°C tartean eta 200-280°C tartean

ft-tzen diraelarik . Giro tenperaturan, elektroi-korronte handiz erradiaturiko n motako
/105/ eta InAs /106/ erdieroaleen kasuan, suberaketa isokronoan bi

zperraldi-egoera behatzen dira ; halaber GaP erdieroalean /104/ behatu den moduko
b ste zuzperraldi egoera negatiboa behatzen da. Zuzperraldi horiek, positroiaren
harrapaketari ui-taldeko atomoen hutsuneez eta hutsune-samaldak sortzeko (zuzperraldi
negatiboa) ondorengo migrazioari iratxeki zizkioten, azken zuzperraldia, samalden
disoziazioari iratxekiz. Erradiazioak, korronte handiez eta giro tenperaturan egin direnez,
akats primarioak sortu beharrean, probableena akats sekundarioak sortzea zitekeen ;
gainera, experimentu hauetan erabilitako korrelazio-angeluarraren teknikak, ez ditu
bizidenboren teknikak bezain ongi akats horiek bereizten .

Erdieroaleetan, positroi-deuseztapenaren teknikaz deformazio experimentu oso
gutxi, ikertu dira . Si erdieroalean, deformazioak bi positroi-segada desberdin sortzen ditu
/107/ : hutsune-samaldak, non positroiaren bizidenbora 520 ps-etakoa den eta
dislokazioak ; azken hauetan, harrapaketaren sekzio eragileak tenperaturaren menpekotasun
handia du, dislokazioa kargaturik egon daitekeela esan nahi duelarik . Hutsune-samaldak,
725-775°C tartean desagertzen dira, eta dislokazioak 915-970 °C-taraino egonkorrak
dira. n motako germanioaren dislokazioetan, positroiaren harrapaketa-abiadura, p motako
germanioaren dislokazioetan baino handiagoa da /108/. GaAs deformatzerakoan, bi
dislokazio-mota sor daitezke : As dislokazioak edo/eta Ga dislokazioak /109/. Si
dislokazio-motek /110/ tenperaturaren menpekotasun handia dute .

u-Vi taldeko - erdieroale bitarrak ia ez dira positroi-deuseztapenaz ikertu . Egileak
ezagutzen duen Ian bakarrak, korrelazio-angeluarraren teknikaren bitartez CdTe, CdSe eta
ZnSe kristaletako korrelazio-kurben aldaketa kristalen norabidekiko ikertzen du, eta
menpekotasuna baldin badago, nabariezina dela ondorioztatzen du /111/.

Arefiev eta lankideek /112,113/, positronioaren eraiketa erdieroaleen barnean
posiblea dela , behin eta berriro espekulatu dute. Hipotesi honen ikerketa sakona, n, p, eta
intrintseko motetako GaP eta GaAs kristaletan, 3 gamma fotoien teknika erabiliz egin da
/114/. Lan honek, elektroi/positroi bikoteko deuseztapenaren kontaketa-abiadura
neurtuz, abiadura hau, metal eta erdieroaletan berdina dela ondorioztatu zuen . Honek,
erdieroaleen barnean, giro tenperaturan positroniorik ez dagoela esan nahi du.

57



5.2Positroiaren deuseztapena erdieroaletan .

Solido kristalino perfektu batetan, termalizatu ondoren, positroiak Bloch egoeretatik
deusezten dira. Deuseztapenaren abiadura, positroi-bizidenboraren alderantzizkoa,
positroiaren eta elektroiaren dentsitateen gainezarmenaren proportzionala da. Erdieroale
batetan, harrapaketa-abiadura, balentzi-elektroien dentsitateaz eta polarizabilitateaz
adieraz daiteke. Brandt&Reinheimer-ek /115,116/, energia debekatua duen elektroi
askeen gas baten bitartez simulatu zuten erdieroalea, eta deuseztapen-abiadura adierazteko
ondoko berdintza lortu zuten

ABR =A (r,, E 9 ) =,1,(r.,){ 1 +f (rs , E9)( (rs)-1 l}

non rs=(3/4nn e) 1 /3 den, ne balentzi elektroien dentsitatea unitate atomikoetan,
a,o=12/rs3 eta 4(rs) energia debekaturik gabeko elektroi/gasaren irabazi-faktorea diren ;
azken hau, honela hurbil daiteke 4(r s)=1+0 .63rs2 /115,117/ . f(rS ,EG) faktoreak,
energia debekatua kontutan hartzen du, eta balore maximoa EG=O denean lortzen da, hots,
metaletan . Ohar gaitezen, goian erabilitako EG balorea, ez dela banda debekatuaren energia
erreala, egokitze-parametroa baizik. EG, ereduak experimentuetako konstante dielektriko
egonkorra berdina lor dadin egokitzen da. 5.1 taulan (5.1 irudian ere) beha daitekeenez, ez
lotura motak (kobalente purua edo kobalente-loniko nahastua) eta ez nukleo atomikoaren
egiturak ez dute paper handirik jokatzen deuseztapen-abiaduran . Ikus adibidez, Si
(kobalente purua) eta CdTe (nahasketa) erdieroaletako balore experimentalaren eta
teorikoaren arteko akordio ezin hobea, nahiz ereduak lotura-mota kontutan ez hartu .
Halaber, rs berdina duten Si eta GaP erdieroaleen kasuan, nahiz nukleoaren egitura
atomikoa oso desberdina izan, deuseztapen-abiadura experimentala eta teorikoa bata
bestetik oso hurbil daude .
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5 .1 TAULA
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5.1 irudia.- Positroiaren deuseztapen-abiadura, erdieroale kobalente eta kobalente-ioniko nahastu
batzuren dentsitate elektronikoaren, rs , arabera . ( •) emaitza experimentalak, (o)
Brandt&Reinheimer-en ereduan oinarrituriko emaitza teorikoak .
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5 .11 TAULA
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5 .2 irudia.- Positroiaren deuseztapen-abiadura, erdieroale ioniko batzuren, r s, dentsitate
elektronikoaren arabera . ( •) emaitza experimentalak eta (o) Brandt&Reinheimer-en
ereduan oinarrituriko emaitza teorikoak .
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Lotura oso ionikoa duten erdieroale bitarren kasuan, 5.2 irudian eta 5.11 taulan
azaltzen diren modukoak, emaitza experimental eta Brandt&Reinheimer ereduarekin
lorturiko balore teorikoen artean akordio falta handia dago. Konposatu hauetan, elektroi
askeen dentsitateaz mintzatzeak zentzu handirik ukan ez arren, r s parametroaren baloreak,
kanpo geruzaren elektroi-kopurua erabili da balore experimentalak eta ereduarenak
gonbaratzeko . 5.3 irudian ikusten denez, erdieroale ioniko hauen eta
Brandt&Reinheimer-en ereduen arteko desakordioak, 40%-a gainditzen du ; 5.3 irudian
errore erlatiboa, loturako elektronegatibitatearen arabera /118/ marraztu da. Erdieroale
sinple eta 111-V bitarren kasuan, desakordioa 10%-a baino txikiagoa da, eta errorea
nagusiki, ereduak nukleoko elektroiekin gerta daitekeen deuseztapena kontutan hartzen ez
duelako sortzen da
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5.3 irudia.- Brandt&Reinheimer-en ereduan oinarrituriko emaitza teorikoen eta emaitza
experimentalen arteko errore erlatiboa, loturaren elektronegatibitatearen arabera .



5.2.1 Positroiaren harrapaketa-prozesuakerdieroaleetan .,

Sarean positroiak harrapatzeko gai diren akatsak daudenean, deuseztapenaren

propietateak erabat aldatzen dira. Positroia harrapatzeko kandidatuak, bolumen askea
elkarturik daukaten akatsak dira, adibidez hutsuneak eta dislokazioak. Positroi/akats
elkarrekintza Hodges-ek /25,119/ proposaturiko bidea jarraituz uler daiteke .
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5 .4 irudia.- Positroiak, erdieroale bateko hutsune baten inguruan "ikusten" duen potentzialaren
aurkezpen eskematikoa. E+ positroiaren zero puntuko energia Bloch-egoeran dagoenean .
EB hutsunean kokaturiko positroiaren lotura energia . Beheran : hutsunean dagoen
positroiaren potentzial putzu karratuaren eskema sinplea . Vo, V- eta V+ ikurrek,
hutsune neutroa, negatiboki eta positiboki kargaturikoak adierazten dituzte .



5.4 irudiak, erdieroale batetako hutsune bakarra azaltzen du . loi positiboek,
positroiaren gainean sortzen duten aldarapenagatik, positroia bitarteko eskualdeetan
zehar higitzen da, E+ ordenako kontribuzioa positroi-harrapaketaren potentzialari
emanez. Beste bi kontribuzio ere badaude, bata hutsunearen barneko lotura
puskatuetako elektroiak sortzen duten Coulomb potentzialarena, eta bestea
positroi/elektroi korrelazio-energiaren aldaketetatik datorrena. Harrapaketaren
potentzial osoa eV batzutakoa da eta, beraz, positroia kokatu egin daiteke /57/. 5.4
irudiko behekaldean, harrapaketa-potentziala putzu karratu batez aurkezten da; V°
delakoa hutsune neutroari dagokio. Erdieroale batetan, adibidez silizioan, akats
kargatuak ere egon daitezke. Fermi mallaren arabera, hutsuneak (eta orokorki akatsak)
karga-egoera neutroan edo karga elektriko positibo edo negatiboarekin egon daitezke .
Hutsune kargatu baten, lehen aipaturiko hutsune neutro bateko
harrapaketa-potentzialaren kontribuzioetatik at, irispide urruneko' potentziala dago eta
beraren estaltze-luzerak eramaileen kontzentrazioaren menpekotasuna du . Negatiboki
kargaturiko hutsunearen kasuan, V- , irispide-urruneko potentzialak, positroiak
hutsunerantz erakartzen ditu . Positiboki kargaturiko hutsunearen kasuan, V+, irispide
urruneko potentziala aldaratzailea da eta positroiaren harrapaketa oztopatu egiten da.
Fuhs eta lankideek/71/ ez zuten harrapaketarik detektatu, p motako Si erdieroalea
elektroiez erradiatu zutenean . Behaketa honek, goian aipaturiko ideia indartzen du, hots,
hutsune neutroen eta negatiboki kargatuen ideia, berauek positroiak harrapatzen
dituztelako, baina ez positiboki kargatuena .

Positroiaren lotura-energia, hutsunean, elektron-Volta ordenakoa, positroiaren
harrapaketa gertatzen denean, solidoaren kilikadura elementalek eramaten dute . Hauek
elektroi/zulo kilikadurak edo sarearen bibrazioak izan daitezke. Metalen kasuan,
eletroi/zulo kilikadura nagusi da. Baina erdieroaleen kasuan, kilikadura horiek muga
bat dute, eta orokorki ez dira aplikagarriak ; materiale hauetan, energi eskualde
debekatu bat dago, EG, eta orokorki positroiaren harrapaketan askatzen den energia
baino handiagoa da. Kasu gehienetan ez dago behar adina energia eleektroi bat balentzi
bandatik eroalpen-bandaraino jauzi dadin, elektroi/zulo bat sortuz. Ez dago inongo
oztoporik, ordea, askaturiko energia sarearen bibrazioek (fonoiek) eraman dezaten .

Hutsune-motako akatsen kasuan, Coulomb potentzialaren irispidea, positroiaren
uhin-luzera, ? (X-100 A), baino laburragoa da . Harrapaketa-abiadura espezifikoa,
honela idatz daiteke

63



v=V+ad

non v+=(2kBT/m *) 1 /2 positroiaren batezbesteko abiadura den eta ad
positroi-harrapaketarako akatsaren sekzio eragilea . Ezin daiteke ad erraz estimatu, eta
erdieroaleen kasuan ezezaguna da. Hiru eredu dira, harrapaketa-abiadura espezifikoa
estimatzen ahalegintzen direnak: 1) Brandt-en eredua /58/: hemen
positroi-harrapaketa hutsunetan eta neutroi-harrapaketa nukleoan kidekoak dira, eta
aurresaten duen harrapaketa-abiaduraren tenperaturarekiko menpekotasuna T-1 /2 erakoa
da. 2) Lax-en eredua /82/ : hemen positroiaren harrapaketa, elektroiaren (zuloaren)
"turrusta harrapaketa" delako horri asimilatu zaio. Eredu honek esaten duenez,
elektroiak (zuloak) energia mailaz maila eroriz galtzen du, trantsizio bakoitzean fonoi bat
igorriz. Eredu honek aurresaten duen harrapaketa-abi adu rare n tenperaturarekiko
menpekotasuna, i T-1 /2 da. Elektrikoki kargaturiko akatsen kasuan, fonoi akustikoak
harrapaketa-prozesuan nagusi badira, n=1 .5 ; eta fonoi optikoak nagusiak badira, n 1
baloretik (tenperatura txikietan) 4-eraino (tenperatura handietan) aldatzen da . Akats
neutroen kasuan, n 1 eta 0 tartean dago . 3) Fonoianitzen igorpenaren eredua /120/ :
hemen ere positroi-harrapaketa elektroiarenari asimilatzen zaio, baina eredu honetan,
karga-eramaileak bapatean galtzen du energia, fonoianitzen igorpenaren bidez . Eredu
honek, tenperatura handietan, harrapaketaren sekzio eragilearen menpekotasun hau
aurresaten du

ad=a.exp(-E/kT) ,

	

a*,=10-15 -10-14 cm2

Karga-eramaileen (elektroi, positroi edo zuloa) harrapaketa mekanismoak
erdieroaleetan oso ezezagunak dira eta ez dago prozesuak esplikatzeko teoria orokorrik .
Elektroien harrapaketarako sekzio eragile hauek, 1012-1015s-1 -etako positroiaren
harrapaketa abiadura espezifikoei dagozkie, balore hauek Si-n hutsune motako
akatsetan positroiaren kasuan lortutako baloreekin gonbaragarriak direlarik .

Neutroiez erradiaturiko silizioan sortutako akatsetan, positroiaren
harrapaketa-abiadura neurtuz /78/ eta estimaturiko akats-kontzentraziotik, 4x10-6
cm3s-1 -etako harrapaketa-abiadura espezifikoa bihutsunetan lortu da. Shimotomai eta
lankideek /121/ 4x101 6cm3 bihutsune kontzentraziorako, elektroiez erradiaturiko
silizioa ikertu zuten . Bizidenboren espektroen emaitzetatik, 5x10-9 cm3s-1 inguruan
dagoen harrapaketa-abiadura espezifikoa Iortzen da. Hutsuneen ekoizpen-abiaduraz
/77/ aztertuz, Fuhs eta lankideek /71/ elektroiez erradiaturiko silizioan lortutako
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emaitzen, balore berdin xamarrak lortu ditugu . Emaitza hauek eta metaletako positroiaren
harrapaketa-abiadurak, 1014 1015s 1 /119/, gonbaragarriak dira .

Erdieroale bitarretan, hutsunetan positroiaren harrapaketa abiadura
espezifikoaren estimaziorik ez dagoenez, hemendik aurrera, silizioan lorturiko baloreak
erabiliko ditugu .

. Dannefaer eta lankideek /107/ silizioko dislokazioetan positroiaren
harrapaketa-abiadura, 6 cm2s-1 -etakoa dela estimatu dute . Ge /108/ eta GaAs /109/
erdieroaleen kasuan antzeko baloreak, . lortu dira . Balore hauek metaletan lortutakoak
(0.1-1 cm2s 1 /119/) baino handiagoak dira, antza denez. Arrazoia, dislokazioen karga
izan liteke. Aurreko baloreetatik, dislokazioetan positroiaren harrapaketa 106 cm2
ordenako dentsitateetan hasten dela ondorioztatzen da. Balore hauek, txosten honetan
erabilitako dislokazio-dentsitateak baino askoz handiagoak dira . Beraz, hemendik
aurrera, dislokazioetako positroi-harrapaketa arbuiatu egingo da.

5 .3 Emaitzaketaeztabaida III-V erdieroale bitarretan .

Bai oinarrizko ikuspegitik eta bai teknologiari dagokionez, erdieroaleetako akatsen
ezagutza oso garrantzitsua da. Ill-V erdieroale bitarretan, adibidez GaAs delakoan,
akats puntualak bi azpisareetako edozeinetan /125/ egon daitezke. Printzipioz,
hutsuneak Ga posizioetan, edo As posizioetan (VGa,VAs), Ga edo As bitartekoetan
(Gai,Asi), edo antiegiturako akatsak osotuz (GaA S , AsGa) aurki ditzakegu. Akats hauek,
kristalaren hazieran, tenperatura altuetan sor daitezke eta konposaketa ez
estokiometrikoa gertatuz /126/. Kristala giro tenperaturaino hoztean, akatsak samalda
daitezke eta beste egitura-akatsekin, emaileekin edo hondar-ezpurutasunekin konplexuak
eraiki . Eta berriro errepikatuz, Fermi mallaren arabera, akatsak neutroak edo
negatiboki edo positiboki kargatuak izan daitezke.

Nahiz Ill-V erdieroale bitarretan akats desberdin asko egon, akatsen izaera
mikroskopikoa identifika lezakeen teknika experimental baten falta, akats-propietateen
ezagutza ezosoaren arrazoia da. Teknika optikoak (zurgapen infragorria eta
fotoluminiszentzia) eta kapazitantzia iragankorrarenak (DLTS) banda debekatuaren
barneko akatsaren energi-mailaren informazioa ematen dute . Neurketa elektrikoen
interpretaziorako (Hall, eroankortasuna) akats-mota eta karga-egoera postulatu
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beharra. dago. Urria izan arren, sare-parametroaren neurketetatik, dentsitatearen
neurketetatik, barne marraskadura eta barreiapen neurketetatik ere informazioa lor
daiteke. Spin-erresonantzia elektronikoa (ESR), akatsen egitura mikróskopikoa
detektatzeko gai den teknika, ezin dakieke aplika Ill-V erdieroale bitarrei, siliziori eta
II-VI konposatuei hain erraz aplikatzen zaien bezala . Beraren erabilgarritasun eza,
Ill-V taldeko nukleoen zabalkuntza hiperfina II,IV edo VI taldeko zabalkuntza bezalakoa
baina magnitutea ordena bat handiagoa izatean datza, protoi eta neutroi kopuru-bikoitia
duten nukleoek momentu magnetiko nulua baitute . Hala eta guztiz ere, antiegiturako
akatsak, AsGa , GaAs erdieroalean eta PGa, GaP-ean, ESR teknikaren bidez identifikatu
dira /127/.

Erdieroale konposatu batetan, hutsune-motako akats desberdin asko egon daitezke .
5.111 taularen eskubiko aldean, horietariko batzu zerrendatu dira, bolumen irekia
kontutan hartuz (GaAs adibide moduan hartuta) . Mats hauetan harrapaturiko
positroietan, tid/rb bizidenboren arrazoia, silizioko hutsunebakar, bi- eta
lauhutsunekoen berdinak direla itxaron daiteke . Positroia, hutsunebakar batetan
harrapatzen denean, bizidenbora, ti1 v=(1 .2-1 .3)'tb balorearen inguruan egongo da.
Hutsunearen karga egoerak eragin nabarigarria ukan dezake positroiaren bizidenboran,
elektroien eta positroien dentsitateen benetazko galnezarmenaren menpekotasuna
baitu ; GaAs adibide moduan hartuz, As-ko hutsunean, VAS, hiru elektroi daude, 5
elektroi VGa hutsunean eta 6 behin kargaturiko VGa- hutsunean. Hutsune barneko
elektroi-dentsitatearen gehitzeak, harrapaturiko positroien bizidenbora Iaburtzea
sorteraz dezake . 5-Ill taula jarraituz, bihutsunetako positroiaren bizidenbora,
t2v=(1 .4-1 .5)tib inguruan egongo da. Ill-V erdieroale bitar batetan, mota
desberdinetako bihutsuneak daude . (VAS)2 eta (VGa)2 kasuan, sareko hutsune-posizioak
bigarren hurbilen posizioetan daude, bolumen irekia ez da oso uniformea eta
positroiaren bizidenbora VGaVAs motako bihutsunetan baino laburragoa izan daiteke .
Hutsune/ezpurutasun konplexuen kasuan, bitarteko ezpurutasuna erdirantz lasai daiteke,
bolumen irekia eta positroiaren bizidenbora gutxituz . Ez da itxaroten,
antiegitura-akatsak, bitarteko atomoak edo ezpurutasun neutroak, positroiaren gainean
eragin dezaketenik . Negatiboki kargaturiko ezpurutasunak, azeptoreak, eta GaAs
moduko sare-posizioak, berriz, harrapaketa-zentru ez oso sakonen moduan joka
dezakete ; hala eta guztiz ere, ahulki loturiko positroien deuseztapena eta positroi
askearena ez daude oso urrun .
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akatsa

hutsunebakar 266±1 1 .22±0 .10
bihutsune 318±15 1 .46±0.12
lauhutsune

	

420±15

	

1 .93±0.14

Deuseztapen-ezaugarrien aldaketak, positroiaren harrapaketa zentruen
kontzentrazioaren arabera harrapaketa-ereduak deskribatzen ditu /58,128,129/ (ikus
3 .1 .1 atala) . Positroiak harrapatzeko gai den akats mota bakarra dagoenean,
bizidenboren espektroa bi exponentzialez osoturik dago . Barne-materialaren
deuseztapen-abiadurari X b=1/'cb baderitzogu, kd=1/tid deuseztapen abiadurari akatsean
eta x harrapaketa-abiadurari, 'c1,2 konstanteentzat eta beraien intentsitateentzat, 1 1,2 ,
ondoko berdintzak Iortzen dira

1 1 =1-1 2

Si, -cb=218±8 ps

	

GaAs, tib=235±5 ps
dagokion akatsatid td/"b

5 .111 TAULA

t2= td

12=x/(ñ.b-ñd+x)

Positroiaren, ~F, batezbesteko bizidenbora hauxe izango da

t=tc11 1 +ti212

Harrapaketa-abiadurak honela lor daitezke, atalbanaturiko parametroetatik edo Y
batezbesteko bizidenboraretik

K=

	

bT -12 (Ab_ Ad )=

	

T
ñ d

I i

	

Td T
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v
N

Positroiaren harrapaketa-abiadura, x, akats-kontzentrazioaren proportzionala da

x=µdCd

µd positroiaren harrapaketa-abiadura espezifikoa akatsean izanik .
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5 .5 irudia.- Positroi-bizidenboraren, T=I1 T1 +I2T2 eta osagai luzearen intentsitatearen, 12 , irudia
harrapaketa--biaguraren ,x=gvcv , eta dagokion hutsune kontzentrazioaren arabera,
c,.~2x10" cm s" 1 balorea positroiaren harrapaketa-abiadura espezifikoarentzako
erabili da .
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Hutsuneen kontzentrazioarekiko positroiaren bizidenboraren teknikaren sentikortasuna,
lortzeko asmoz, 12 eta T, harrapaketa abiaduraren eta hutsune-kontzentrazioaren
arabera kalkulatu dira GaAs erdieroalean ; honetarako gd=2xl 0-9 cm3s'1 , tib=235 ps eta
tiv=295 ps (ikus 5.3 .1 .1 atala) baloreak erabili dira . 5.5 irudian erakusten denez,
biek, T eta 12 , akats-kontzentrazioarekiko menpekotasun sigmoidala dute.
Akats-kontzentrazioa 1017 cm-3 ingurukoa denean, batezbesteko bizidenbora gehitzen
hasten da, eta ti„ asetasun-maila, non ia positroi guztiak deuseztapenaren aurretik
harrapatzen diren, 1019 cm-3 inguruan Iortzen da; 1 2 parametroaren gehitzea
hutsune-kontzentrazio txikiagotan hasten da. Baina aurrerago ikusiko denez, 12
parametroaren balorea espektro experimental batetatik, bakarrik 12>40% denean
fidagarritasunarekin lor daiteke . Honen arrazoia, erdieroaleetan eta tib nahiko
hurbil dauden bitartean (ti„/tib=1 .25), metaletan 'cv/ib=1 .4-1 .7-takoa izatean datza .

5.3.1GaAs.

GaAs erdieroalea, egungo erdieroale garrantzitsuena da silizioaren atzetik. GaAs eta
erlazionaturiko konposatuek, azken urte hauetan beraien aplikazioei esker begiramen
handia jaso dute. Aplikazio hauen zerrenda txiki bat ondokoa dugu: mikrouhin-tresnak,
eguzkitiko zelulak, hainbat sistema optoelektronikoak, adibidez, diodo argi-igorleak (LED),
laserrak, optoisolatzaileak etb . eta halaber eremu efektuko trantsistoreak (FET) zirkuitu
azkarretan erabiltzeko . Material honen propietate garrantzitsuenetariko bat, karga
eramaileen higikortasun ikaragarria da. Orokorki, material honetan eta baita ere hainbat
aplikazioetan akatsek eragozpen handiak sortzen dituzte, karga-eramaileen segada-zentru
eta birkonbinaketa-zentru moduan jokatzen baitute, karga eramaileen higikortasuna eta
halaber goian aipaturiko aplikazioen etekina gutxituz .

GaAs-zko kristalak hazteko teknikak sofistikazio handira iritsi arren, GaAs-zko
kristal hazi-berriek, orokorki akats-kontzentrazio handia dute. Gainera, GaAs
teknologiaren urrats kritikoena ezarpen ionikoa egiten denekoa (materiala dopatzeko) eta
ezarpenaren ondoren egiten den suberaketa dira . Honexegatik, akatsen ikerketa, beraien
propietate elektrikoak eta suberaketetan duten jokaera ezagutzea, behar beharrezkoa da
GaAs erdieroalearen teknologia garatzeko .
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5.3 .1 .1 Hutsuneak hazi-berriko materialean .

n, p eta erdisolatzaile motako GaAs laginetan, positroiaren bizidenborak ikertu dira .
Kristalbakarrak LEC metodoaren bidez hazi ziren eta elementu desberdinekin dopatu
j x,018 cm-3-tako kontzentrazioetaraino (ikus 5.1V taula) . Halaber, positroiaren
bizidenboraren aldaketa espaziala, MCP Electronics Materials etxeak hornituriko GaAs
erdieroalezko lingote batetan zehar ikertu da. Lingoteak 6 bederatzitako purutasuna zuen
eta diametroa 60 mm-takoa ; "horizontal gradient freeze delako teknikaz hazi zen.
Lingotetik ebaki ziren diskoek, gutxi gorabehera 1 cm2-tako garauak erakusten zituzten .
"Sandwich"-a eraikitzeko aldameneko bi disko eta 2 mm-tako diametroko positroi-iturria
erabili ziren . Diskoen barne-gainazalak x- eta y- norabideetan, positroi iturria 5
mm-tatik 5 mm-tara mugituz, posizio bakoitzean neurtu ziren (ikus 5.7 irudia) .

5 .1V TAULA

Dopantea Eramail

	

Eramaile

	

tit

	

tie

	

1 2

	

y
kontzentr .

	

mota

	

(PS)

	

(PS)

	

(%)

	

(PS)
(1018cm'3 )

dop.gabe P1 0 .03

	

n

	

237±2
P2

	

203±11 296±15 42±+13 242±+2
P3 121±14 292±3 84±2 265±2

Te

	

0.5-1 .5

	

n

	

251±2
Se

	

0.5-0.7

	

n

	

250±2
Sn

	

1 .3-2.1

	

n

	

248±2
Si

	

0.9-1 .5

	

n

	

242±2
Zn

	

0.5-0.7

	

p

	

230±2
Cr

	

p_10611cm

	

230±2
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5.1V taulak, positroiaren bizidenbora lagin desberdinetan, 230-265 ps tartean
dagoela erakusten du. Dopaturiko kristalbakarretan, espektro experimentala osagai bakar

batez oso ongi egoki daiteke (ti, 230 eta 251 ps tartean). Diskoan berriz, espektroa
egokitzeko, 2 exponentzial beharrezkoak dira. Kasu honetan, positroiaren bizidenbora
luzeena 290 ps inguruan dago eta beraren intentsitatea 84%-ra iristen da batzutan .
Adibide moduan, 5.1V taulan 3 posiz1o desberdinetako emaitzen balore numerikoak azaltzen
dira. Batezbesteko bizidenbora luzeenak 265 ps-tako balorea du, beraren intentsitatea
1 2=84 -takoa izanik. Batezbesteko bizidenbora 242 ps baino laburragoa denean
(12=40%), bigarren osagaia ezin daiteke egokipen aske batez behar bezala bereiztu .
Orduan, bakarrik t2 finkatuz, 12 behar den doitasunarekin estima daiteke .
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5.6 irudia .- Positroien bizidenborak T~ eta T1 , osagai luzearen 12 intentsitatearen arabera, dopatu
gabeko GaAs lagin polikristalino batean . Behekaldeko 1rudiaren lerro jarraia,
harrapaketa eredu sinpleari darraio, T2=Td=295 ps eta Tb=240 ps direla suposatuz .



,r2 parametroaren balore guztiak, 290 ps inguruan daudenez, positroiak hutsune
motako akats-mota bakar batean harrapatzen direla dirudi . Hipotesi hau frogatzeko, 5 .6
irudian, ti1 eta 'y2 bizidenborak, 12 intentsitatearen arabera marraztu dira . Irudian
azaltzen diren baloreak, bi osagaiez egindako bizidenboren espektroaren egokipen askean
lortutakoak dira . Irudian ikusten denez, ti2 bizidenborak errore estadistikoaren mugen
barnean 295±5 ps inguruan fluktuatzen du, 12 parametroaren menpekotasunik ukan gabe .

ti± bizidenboraren jokaera 1 2-ren arabera, harrapaketa eredu sinplearen bidez
honela lor daiteke

Ti-
~b-I2ñd

	

(5.1)

~2=`Cd=1 /a ,d=295 Ps erabiliz, kurba experimentala tib=1/Xd=240 ps eginik, oso
ongi egoki daiteke (5.6 irudiko lerro jarraia) . Egokipenak, c l bizidenbora
experimentalaren jokaera, positroi-segada bakar batez ongi deskriba daitekeela adierazten
du . Hipotesi hau, r2-295ps bizidenboraren iraupenak baieztatzen du . Balore hau,
hutsuneen ezaugarria denez, GaAs erdieroale polikristalinoan positroia harrapatzeko gai den
hutsune-motako akats bakarra dagoela edo bizidenbora berdineko batzu daudela suposa
dezakegu .

Barnematerialeko positroiaren bizidenborarako teorikoki lorturiko balorea, 240
ps, 5.IV taulako balore minimoa baino pixka bat Iuzeagoa da. Honek ez gaitu harritu behar,
atalbanaketak normalean osagai laburra Iarrerizten baitu . Bi balore hauen batezbestekoa,
tid=235±5 ps, GaAs barnematerialaren bizidenboratzat hartuko dugu .

5.7 irudiak 12 intentsitatearen aldaketa azaltzen du, dopatu gabeko GaAs
polikristalinoa x- eta y- norabideetan ekortzen denean . Bizidenboren espektroen azterketa,
'12 295 ps-etara finkatuz egin da. Honela, 12 intentsitatearen sakabanaketa estadistikoa
1-2%-takoa da 12=80-60% denean, eta 3-4%-takoa 12=40-20% denean. Halaber, 12
baloreetatik akats-kontzentrazioa estimatu da, µd=µv=2xl0-9 cm 3s-1 harrapaketa
abiadura espezifikoa erabiliz (ikus 5.2 atala) .

Lorturiko baloreek, tib=235±5 ps barnematerialeko positroiaren bizidenboraren
kasuan eta tid=295±5 ps akatsen bizidenboraren kasuan, tid r̀b=1 .25±0.05 arrazoia ematen
dute. Arrazoi hau, I taulan azaltzen den eta silizioko hutsunebakarretan lorturiko /71/
1 .22±0.10 balorearekin ados egonik . Lehen eztabaidatua izan denez (ikus 5.3 atala),
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5.7 irudia.- Osagai luzearen, 12 intentsitatearen aldaketa (ti2=295 ps finkaturik), dopatu gabeko
GaAs lagin polikristalino baten posizio desberdinetan . Hutsuneen kontzentrazioa, 12
baloreetatik lortu da (ikus 5.5 irudia) .



balore horretako bizidenbora, bi azpisareetako hutsunebakarrei, hutsune/antieg¡turako
atomo konplexuei edo hutsune/ezpurutasun atomo-bikoteei iratxeki behar zaie .

Dannefaer eta lankideek /98/, dopatu gabeko .GaAs erdieroalean 290 ps-tako bizidenbora
duen ezpurutasunekin elkarturiko hutsunebakarrei iratxeki zioten, bereziki zuzperraldia
tenperatura altuetan gertatzen delako . Baina 5 .7 irudian estimaturiko hutsuneen
kontzentrazio maximoa 2x10 18cm'3-raino iristen da. Kontutan hartuz, Ian honetan
erabilitako GaAs erdieroalea 6N purutasunekoa dela, ezpurutasunen kontzentrazioa,
hutsuneen kontzentrazioa baino bi magnitude ordena txikiagokoa da, hots, hutsuneak ezin
daitezke ezpurutasun-atomoekin elkarturik egon . Gainera, antiegiturazko akatsak
3x10 16cm-3 /130,131,132/ baino kontzentrazio txikiagotan behatzen dira . Geratzen
zaizkigun probabilitate bakarrak, galioko hutsunea, VGa, edo artseniokoa, VAs, dira, karga
elektriko negatibo edo neutroan .

Dopatu gabeko GaAs polikristalinoa n motako da, giro tenperaturako elektroien
kontzentrazioa 2.8x1016cm-3-takoa delarik. Eroalpen-elektroi hauek azaleko emaileek
(-3meV) hornitzen dituzte, ziurraski hondar-ezpurutasunei dagozkienak . Egile gehienen
artean nahiko onartua dago, galioko hutsuneek maila azeptoreak eraikitzen dituztela,
artsenioko hutsuneek maila emaileak eratzen dituzten bitartean /125,126/. Baiezpen
hauek kalkulu teorikoek /133,134/ baieztatu arren, frogapen experimentalik ez dagoela
kontutan ukan behar dugu . Hutsune-motako akats guztiek (cd-10 18cm-3) azeptore mailak
eratuko balituzte, ezpurutasunen emaileek hornituriko elektroi guztiak, _10 16cm-3 ,
harrapatuko Iituzkete eta lagina p motakoa edo erdisolatzaile litzateke. Hau gure kasua ez
denez, dopatu gabeko GaAs laginean behaturiko akatsek, maila azeptoreak eratzen dituztela
ondorioztatu beharra daukagu, eta bereziki artseniko-azpisareko hutsuneak direla .

5 .7 irudiak erakusten duenez, positroi-bizidenboraren bidez estimaturiko
hutsune-kontzentrazioa detekzio mugatik (5x1 .016cm-3) 2x1018cm-3 balore maximoraino
aldatzen da. Akats puntualen kontzentrazio hain handiaren agerpena, GaAs erdieroaleko
konposaketa estokiometrikoaren desbiderapenari jotzen zaio . Emaitza hauek, Bublik eta
lankideek /135/ eta Fujimotok /136/ dopatu gabeko GaAs erdieroalean lortutako
emaitzekin ados daude. Sare-parametroaren neurketetatik, dentsitate neurketetatik eta X
izpien neurketetatik 5x10 18cm-3-tako hutsune kontzentrazioak Iortu zituzten . Bublik eta
lankideek /135/ lortutako emaitzetan oinarriturik, Hurle-k /126/ GaAs erdieroalearen
fase-diagrama kalkulatu zuen, artseniko-azpisareko Frenkel akatsa eredutzat hartuz .
Txosten honetan agertzen diren emaitzak ados daude eredu horrekin, non estokiometri
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ezaren frakzio handi bat hutsuneak sortzen dituzten . Txosten honetan kalkulaturiko
hutsune-kontzentrazioa, 6 desbiderapen estokiometrikoren behe muga ematen du :
8=[As]-1 /2=-[VAS]--0.005at%. Artsenikoaren hutsunetik at, bitarteko galioak eta
antiegiturazko akatsak kristalaren desbiderapen estokiometrikoa gehi dezakete .

Willoughby eta lankideek /137/ sare-parametroaren fluktuazioak GaAs kristal
batetan behatu zituzten eta kristalaren konposaketaren aldaketa lokaleei iratxeki zizkieten .
5.7 irudian kalkulaturiko hutsune-kontzentrazioak sortzen duen konposaketa
estokiometrikoaren desbiderapena, 5, GaAs-zko disko polikristalinoaren posizioaren
arabera aldatzen da, 10-6 . . .5x10-5 tartean . Diskoaren posizioarekiko eta
garau-egiturarekiko ez da desbiderapen sistematikorik behatu .

5.3 .1 .2 DopatugabekoGaAserdieroalearen hutsuneen
suberaketa .

Suberaketa-ikerketaren emaitzak, 5.8 irudian azaltzen dira . Erabilitako lagina,
dopatu gabeko GaAs disko polikristalinoaren akats seinale handieneko posiziotik ebaki zen .
Erreferentzi lagin moduan, akats-seinale txikiena ematen zuena hartu zen . 5.8 irudian
agertzen denez, bigarren osagaiaren intentsitateak, 1 2 , 450°C-raino aldaketarik gabe
irauten du . 450°C-tako tenperatura gainditzean, 12 gutxitzen hasten da eta 600°C-tan
erabat desagertu da. Akatsaren bizidenbora, 'c2, berriz, ez da suberaketa osoan aldatzen . cl
bizidenbora, 12 gutxitzean harrapaketa-eredu sinpleak (ikus 5 .3 berdintza) aurresaten
duen moduan aldatzen da. Batezbesteko bizidenborak, T, 12 intentsitatearen moduan,
akatsaren zuzperraldia 500°C inguruan adierazten du . Erreferentzi laginaren
bizidenborak, berriz, ez du 600°C-raino suberaketaren eraginik jasaten . Jokaera honek,
600°C azpitik, laginaren barne-egoera ez dela positroien ikuspegitik suberaketarekin
aldatzen esan nahi du . Gainazaleko efektuek,(adibidez 350°C gainditzean dagoen
gainazalaren berreraiketa edo laginaren gainazaletikO As-ren lurrinketak, ez dituzté
200.tm-tako sakoneraraino sartzen diren positroiak eragiten .

Akatsaren suberaketak, beraren propietateen informazioa ematen du . 5 .6 irudian
agertutako harrapaketa-eredu sinplearen azterketarekin bat eginik, 500°C-tara egindako
zuzperraldi-egoera bakarraren behaketak, argi adierazten du, positroiak akats-mota
bakarrean harrapatzen direla . Halaber, zuzperraldian zeharko, t2 bizidenboraren
iraupenak, akatsa ez dela suberaketan zehar aldatzen esan gura du ; bereziki ez da
hutsune-samalden erpinik behatzen .
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5.8 irudia.- Positroi-bizidenboren suberaketa isokronoa . Lagina, dopatu gabeko GaAs-ko disko
polkristalinoaren seinale handieneko posiziotik ebaki da.



Berriki, Dannefaer eta lankideek /98/ dopatu gabeko GaAs erdieroalearen berezko
akatsak ikertu dituzte . Beraien espektroetako batezbesteko bizidenbora, L= ti111 + T212,

atalbanaturiko baloreetatik kalkulatu ondoren, txosten honetako baloreekin ados daudela
behatu dugu . Hala eta guztiz ere, tenperatura altuetako emaitzak gonbaratzean, 550°C
gainetik,desberdintasunak daude, non bi kasutan ti-k barnematerialaren balorea lortu duen .
Dannefaer eta lankideek /98/ espektroa atalbanatzeko gai izan ziren eta beraien osagai
luzea, T2=225 ps, positroiaren harrapaketa antiegitura-akatsetan gertatzen dela
espekulatu zuten . Txosten honetan lorturiko emaitzak kontutan harturik, i-k, 550°C
gainditzean, 'cb-ren balorea hartu duenean, bizidenboren espektroa, erabat zuzpertu dela eta
ez dagoela harrapaketa seinalerik sinisten dugu . Besteritzi honek, bizidenboren espektroen
atalbanaketaren zailtasunak adierazten ditu, r1 eta c2 oso desberdinak ez direnean .

Positroi-deuseztapenaren bidez, 450 eta 550°C tartean behaturiko
zuzperketa-egoera, experimentu optiko, elektriko eta DLTS-n bidez ere /138,124/ behatu
da. Energi handiko elektroiez, ioiez edo neutroiez bonbardaturiko GaAs erdieroaleen,
zuzperraldi-egoera nagusi bat azaltzen da 400°C-tik gora eta luzera urruneko akatsen
migraketari iratxeki zaio /138/. Akatsak gainazalerainoko edo barne hilobietarainoko
barreiapenaz desager daitezke . Elektroiez bonbardaturiko GaAs erdieroalean 250°C-tara
beste zuzperraldi-egoera ere behatu da, eta As-azpisareko hutsune/bitarteko bikote
hurbilen birkonbinaketei iratxeki zaie /139/ . Baina, aipaturiko teknikak ez dira
Ga-azpisareko Frenkel bikotearen zuzperketa detektatzeko gai izan/l24 / .

ESR teknikaren bidez egindako experimentuetan, 2.5x10 17neutroi azkarrak/cm3
dosiarekin bonbardaturiko GaAs erdieroalea erabiliz, 500°C-tara zuzpertzen diren
6x1017cm-3 antiegiturazko akatsen kontzentrazioa detektatu da /140/. 450. . .620°C
tartean plastikoki deformaturiko GaAs erdieroalean behatzen den antiegitura-akatsen
zuzperketa ezosoak, antiegiturazko akatsa tenperatura-tarte horretan higikorra ez dela
adieraz dezake /141/. Frank eta IankideeI `/142/, 500°C-tan behatzen den
zuzperketan, akats artean erreakzio desberdinak gerta daitezkeela iradoki dute .
Txosten honen emaitzak, hutsuneak zuzperraldi-egoera honetan desagertzen direla
adierazten du, eta migratzen duen akatsa hutsunea izan daitekeela.
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5.3 .1 .3EL2 zentruaren ikerketa.

Berriki, DLTS teknikaren bidez, GaAs erdieroaleko debekaturiko energi tarte barnean
detektatutako energi mallen izaera mikroskopikoaren interesa asko ¡go da /138/ . EL2
zentruak, garrantzi handia dauka, paper handia jokatzen baitu GaAs erdieroalearen
hazkundean. Zentru horretan antiegiturazko akats batek, AsGa delakoak, parte hartzen duela
esateko, nabaritasun handia dago /141/; baina ez bakarrik, beste akats puntual batekin
batera konplexu bat eratuz, adibidez, AsGaVAs , AsGaVAsVGa edo AsGaGaAs /138,143/.
Beste. egile batzuk, berriz, EL2 zentrua (VGa)2, VGa edo As¡ akatsei /144/ iratxeki diote .

d [1101 (mm)

5.9 irudia.- El 51 zentruaren kontzentrazio-aldaketa irudiko laginetako [110] norantzaren luzeraren
arabera. Kontzentrazio-neurketak, erradiazio infragorriren zurgapenaz, irudiko GaAs
bi lagin erdisolatzaileetan egin dira, eta positroi-bizidenborenak goiko laginean
markaturiko posizioetan .

Zentru honen positroi-deuseztapenaren teknikarekiko erantzuna ikertzeko asmoz,

neurketa batzu egin dira LEC teknikaren bidez hazitako GaAs-zko bi lagin kristabakarretan,
beraien erresistibitatea giro tenperaturan p_ 108 S2cm izan¡ k. Bi laginetan EL2 zentruaren
kontzentrazioa, erradiazio infragorriren zurgapenaz neurtu da eta 1016 cm-3 ingurukoa da,
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kristaletan zehar espazialki aldatuz (ikus 5 .9 irudia) 5.V taulak erakusten duen bezala .

Posizia desberdinetan lorturiko emaitzak, 231±2 ps-takoak dira . Emaitza hauek,

positroi-deuseztapenaren teknikak ezin dezakeela akats hóri detektatu adierazten dute, bai
hutsuneek parte hartzen ez dutelako edo bai hartzen badute positiboki kargaturik daudelako .

Baina, akats-kontzentrazioa teknikaren sentikortasuna baino txikiagoa dela explikazio

errazena da (ikus 5 .3 atala). Hutsunekiko sentikortasuna GaAs erdieroalean 5x1016cm-3

kontzentrazioan hasten da.

5 .V TAULA

Lagina

	

Posizioa

	

ti (PS)
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232±2

231±2

231±2

231±2

231±2

231±2
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5.3 .1 .4 Dopantearen eragina positroiaren bizidenboran .

5.1V taulan beha daitekeenez, GaAs erdieroaleko kristalbakarretan positroiaren

bizidenbora 20 ps aldatzen da dopantearen arabera . Bizidenbora laburrena, 230 ps,

erdisolatzaile eta p motako materialetan aurkitu da, adibidez GaAs :Zn eta GaAs :Cr

erdieroaleetan . n motako erdieroaleetan, silizioz dopaturiko laginean 242 ps-tako

bizidenbora lortu da, Sn, Se edo Te-z dopaturiko laginetako bizidenborak, berriz, 250 ps

inguruan daude .



Dopantearen eragina, GaAs erdieroalean, egile desberdinek /92,93,94/ positroiaren
bizidenboraren bitartez ikertu dute . 5.VI taulan Ar balorea aurkezten da; balore hori,
batezbesteko bizidenboraren, t, eta erreferentzi balore baten tiref arteko diferentzia da.

tiref balorearen aldaketak datu experimentalen azterketarako erabilitako teknika
desberdinetatik datoz .

5 V I TAULA

Dopantea Eramaile Lan honetan Dannefaer Takai et al . Cheng et al .
mota

	

(1982)

	

(1980)

	

(1979)

tiref=230 ps 233 ps

	

235 ps

	

248 ps
á,r(Ps) ár (Ps) Ar (Ps) áT(Ps)
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0

	

2
Mn
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3
O

	

p handia

	

0
Cr
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1
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5.VI taulak, AT balorearen joera sistematikoa dopantearen arabera erakusten du. Bai
GaAs oso erresistiboan (Cr, O atomoez dopatua edo dopatu gabeko batzutan) eta bai p motako
GaAs erdieroalean (Mn, Cd eta Zn atomoez dopatua), ¿ t-ren baloreak zerotik hurbil daude,
hots, positroiaren bizidenbora laburrenak . n motako GaAs kasuan, Dti-ren baloreak
10-20 ps tartean daude eta IV-taldeko dopanteen kasuan behatzen diren baloreak Ax-l 0
ps-takoak dira (Ge eta Si) ; Sn kasuan (IV taldea) eta Se eta Te kasuetan (VI taldea) berriz,
Oti-ren baloreak 20 ps-tik hurbil dabiltza . Oti parametroaren balore handienak n motako
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dopatu gabeko GaAs kasuan lortzen dira ; lehen eztabaidatu denez, artsenioko hutsuneetan
gertatzen den harrapaketari iratxekitzen zaio .

n motako GaAs erdieroalean behaturiko bizidenbora luzeagoa explikatzeko,
positroiaren harrapaketa hutsune azeptore/dopantea konplexuetan gertatzen dela

proposatzen da, akats hauek n motako kristaletan zentru-konpentsadore moduan era

baitdaitezke. Hurle-k /126/ xehetasun handiz, teorikoki eztabaidatu du emaile/Ga hutsune

konpiexuen eraiketa ; eta Te eta Sn-z dopaturiko GaAs erdieroalean TeAsVG a- eta SnGaVGa
moduko konplexuak era daitezkeela itxaron dezakegu . Beraien karga negatiboari esker,

positroiaren bizidenbora konplexu hauetan artsenioko hutsuneen bizidenbora baino

laburragoa izango da, dentsitate elektronikoa handiagoa baita . Honegatik, espektroaren

atalbanaketa oso zaila da, baina batezbesteko bizidenbora, ti, oso nabari gehituko da.

p motako edo erresistibitate handiko laginetan, Fermi maila energi debekatutakoen

beheko erdian kokatuko da eta artsenioko hutsuneak erabat ionizaturik egongo dira, V As+

eratuz eta akats honetan ez da positroi harrapaketarik egongo, positroiarekiko potentzial

coulombiar aldaratzailea baitago (ikus 5.2 atala). Bestaldetik ZnAsVAs+ /145/ motako
konplexuak eraiki daitezke eta hauek ere positroiarekiko aldaratzaileak dira, eta
positroiaren batezbesteko bizidenbora, barnematerialarenaren berdin xamarra izanik .

5.3 .1 .5 Elektroi-bonbardaketarenbidezlorturikoakatsen
ike rketa .

Experimentu hauetan erabilitako laginak, n motakoak izan dira; 1 zenbakiko lagina Te

atomoez dopaturik zegoen (1016 cm-3) eta LEC teknikaren bidez hazitako kristalbakar
batetik ebaki zen . 2 zenbakiko lagina aurreko experimentuetan erabilitako GaAs
polikristalinotik ebaki zen .

1 zenbakiko lagina hazi berriko egoeran bonbardatu zen eta 2 zenbakiko lagina

750°C-tara orduerdiz suberatu ondoren . Elektroi bonbardaketa 20 K-etara 3 MeV-etako

elektroiez eta 5x1018 elektroi/cm2 dosiaz egin zen. Suberaketa isokronoa (30

min/20-50 K) 77 eta 800 K tartean egin zen. Suberaketa bakoitzaren ondoren,

bizidenboren espektroa 77 K tenperaturan neurtu zen .

Bonbardaketa aurretik, Te atomoez dopaturiko laginaren batezbesteko bizidenbora

250±2 ps-takoa zen, positroiaren harrapaketa berezko hutsuneetan (VAs) adieraziz (ikus
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5.3.1 .1) . 5.3.1 .1 ataiean erakutsi denez, dopatu gabeko GaAs diskoan, 2 zenbakiko lagina
ebaki denetik, bizidenbora desberdinak lortu dira, 240 eta 265 ps tartean aldatuz,
disko-barneko posizioaren arabera . Hau positroiaren harrapaketari VAs akatsetan iratxeki
zaio (ikus 5.3.1 .1) . Harrapaketaren efektua lagin honetatik ekiditeko, 2 zenbakiko lagina
orduerdiz 750C-tara suberatu zen bonbardaketaren aurretik. Tratamendu honen ondorioz,
positroiaren bizidenbora bonbardaketa aurretik 235+2 ps-takoa zen, hots, positroiaren
bizidenbora GaAs erdieroaleko barnematerialean .

T (K)

5 .10 irudia .

	

Positroi-bizidenbo raren zuzperketa, elektroiez bonbardaturiko GaAs Iaginetan,
suberaketa tenperaturaren arabera .
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Bonbardaketaren ondoren lortutako positroiaren bizidenboraren emaitzak, 5.10
irudian beha daitezke . Bizidenboren espektroak egokitzeko, osagai bakarra nahikoa izan zen .
Ohar gaitezen, nahiz bonbardaketa aurreko positroiaren erantzuna desberdina izan,
bonbardaketa ondoren positroiaren erantzuna berdintsua da bi laginetan. Baina nahikoa da
bonbardaketaren dosi txikia p_1016 e-/cm2), ahulki dopaturiko lagina (1016 cm-3)
erdisolatzailea bihur dadin eta positroiaren harrapaketa desager dadin /146/ .
Bonbardaketaren lehen aldiuneetan gertatu zena hau zela suposatzen dugu ; argi dago, hau eta
2 zenbakiko laginaren tratamendu termikoa kidekoak direla .

Bonbardaketa ondorengo positroi-bizidenboren baloreak hauxek ziren bi laginetan :
256±2 ps, Te atomoez dopaturiko laginean eta 262±2 ps, 2 zenbakiko laginean. Balore
hauek barnematerialaren baloretik, 235 ps, oso urrun daude, positroiak bonbardaketak
sorturiko hutsune motako akatsetan harrapatzen direla adieraziz . Interesgarriena,
positroiaren batezbesteko bizidenbora da, eta horrexegatik akatsak giro tenperaturara
iritsi baino lehen zuzpertzen hasten direla . Zuzperketa 300 K-etan zentraturiko egoera
zabalean gertatzen da. 400 K baino tenperatura handiagoetan, positroiaren bizidenbora
barnematerialaren balorera heldu da.

Elektroien bonbardaketak, bai Ga-azpisarean eta As-azpisarean hutsune eta
bitartekoak sortzen ditu . Printzipioz, positroiak bi azpisareetako hutsuneetan harrapa
daitezke, baina hutsune baten karga positiboak harrapaketa oztopa dezake .

Lehen ikusi dugun bezala (5.3.1 .4 atala), positroiaren harrapaketa bakar bakarrik n
motako materialetan gertatzen da, hauek hazi berriak badira ; p motako edo erdisolatzaile
diren materialetan, non VAS positiboki kargaturik dagoen, ez dago harrapaketarik . Halaber,
dosi txikiko elektroi-bonbardaketa ((D_1016 e-/cm2) nahikoa da, ahulki dopaturiko n
motako lagina erdisolatzailea bihurtzeko, positroi-harrapaketa desagertuz /146/ . Hau
erraz uler daiteke, VAS positiboa bihurtzen dela jakinik. cp=5x10 18e-/cm2 dosiko
bonbardaketaren ondorioz, laginak erdisolatzaileak dira eta Fermi maila debekatutako
energi tartearen erdian datza . Artsenioko hutsuneak positiboki kargaturik daude, eta ezin
dezakete positroirik harrapa . Bonbardaketa ondoren, positroiak harrapatzen dituzten
akatsek, galioko hutsuneak izan behar dute, hauek egoera elektriko negatiboan edo neutroan
egon baitaitezke .

5.10 irudiko behaketa experimentalak, baztertu egiten du positroiaren harrapaketa
artsenioko hutsunetan, VAS, hots, zuzperraldia giro tenperatura baino tenperatura
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txikiagotan hasten dela, zeren ezaguna baita VAS 550 K-eraino egonkorra dela ;
tenperatura horretan, Frenkel bikotearen birkonbinaketa behatu da artsenioko azpisarean
/147/. Positroiaren bizidenborak ez du zuzperraldi egoerarik detektatzen tenperatura
hoietan, 400 K-etara erabat zuzpertu baita, barnematerialaren baloreraino helduz . Kasu
honetan ezin esan daiteke, Ga-azpisareko hutsuneen desagerpena hutsune edo bitarteko
migrapenarengatik izan den. Zuzperketaren zabalkuntzagatik, probableena lehena izan
liteke .

5.10 irudiko emaitzak exponentzial bakarreko egokipenetan oinarriturik daude .
Bonbardaketa dosia, eta honexegatik sorterazitako akatsen kontzentrazioa handia
(>1018cm-3) izan arren, deuseztapenaren aurretik ezin baiezta dezakegu, positroi guztiak
harrapaturik daudenentz. Lagin arteko diferentzia txikia, batezbesteko bizidenboretan 5
ps-takoa, bonbardaketa dosien diferentziei edo iturri zuzenketei iratxeki dakieke . Ga
hutsuneen bizidenbora ateratzeko asmoz, egokipenak bi osagaiekin egiten ahalegindu ginen,
baina atalbanaketa ez zen posiblea izan . Tratatu gabeko kristaletan , lehen ikusi dugunez
(5.3.1 .1 atala), artseniko hutsuneen bizidenbora 295 ps-takoa da. Argi dago, balore hau
oso luzea dela, elektroi bonbardaketak lorturiko espektroan egoteko ; honexegatik estimatzen
da 'WGa=260. . .280 Ps"! tVAs. Galioko hutsunearen bizidenbora artsenikoarena baino
laburragoa izatea, lehen aipaturiko ideia teorikoarekin ados dago, hots, VGa neutroan edo
negatiboki kargatuan, elektroi-dentsitatea VAs hutsunean baino handiagoa dela .

Erresistibitate neurketen bidez, elektroiez bonbardaturiko GaAs erdieroalean,
Thommen-ek /148/ hiru zuzperraldi-egoera lortu zituen : I egoera 230 K-etara, n egoera
280 K-etara eta iii egoera 500 K inguruan . I eta ii egoeren tenperatura-eskualdea, VGa
zuzperketa egoeraren tenperatura berdinetan gertatzen da. Egile batzuk /124,149/,
kapazitantzia iragankorraren teknikari (DLTS) jarraituz, E7, E9. eta berrikiago E(0.23)
segadak i egoerari iratxeki dizkiote ; baina ez da sekula DLTS teknikaren bidez, ii egoera
sorterazten duen akatsen seinalerik . Rezazadeh eta Palmer-en /149/emaitzek, elektroien
bonbardaketak sortzen dituen energi' mailak, debekatutako energien behekaldeko partean
daudela adierazten dute; gainera kontzentrazioak, DLTS teknikaren bidez behaturikoak
baino askoz handiagoak direlarik, maila azeptore hauek neurri handian 80. . .300 K tartean
zuzpertzen dira. Ziurraski, positroiaren batezbesteko bizidenboraren zuzperketak ez du
paretsurik DLTS teknikan .
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Ondorio moduan, elektroiez bonbardaturiko GaAs erdieroalean, positroiaren
harrapaketa galioko hutsuneetan gertatzen dela ziurta dezakegu, hutsune hauek pixkanaka
pixkanaka 200-350 K tartean zuzpertzen direlarik .

5.3 .1 .6 Neutroien bonbardaketak sorturiko akatsen ikerketa .

Bonbardaketak sortzen dituen akatsen informazioa Iortzeko asmoz eta neutroien
bonbardaketa, ezarpen ionikoak sortzen dituen eraginak simulatzeko erabilia izan dela
jakini.k /150/, GaAs erdieroalé polikristalinoa giro tenperaturan neutro¡ azkarrez
bonbardatu da, dosia ondokoa izanik D=4x1018 n/cm3. Bonbardaketa aurretik laginak,
elektroiez bonbardaturiko 2 zenbakiko laginaren tratamendu berbera jasan zuen, hots,
orduerdiz 750'C-tara suberatu zen positroi harrapaketa ezabatzeko . Bonbardaketa aurreko
bizidenbora 235±2 ps-takoa zen, hau da, GaAs erdieroaleko barnematerialatik deusezten
den positroi askearena.

270 -

GaAs
n - bonbardatua

100

	

300

	

500
T (*C)

5.11 irudia.- Positroi-bizidenboraren zuzperketa, neutroiez bonbardaturiko G s lagin
polikristalino batean, suberaketa tenperaturaren arabera . 0.4x1018cm
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Bonbardaketa ondoren, laginak 600 °C-tarainoko suberaketa isokronoa jasan zuen ;
positroi-bizidenboraren neurketak 20°C-tara egin zirelarik . Emaitzak, 5.11 irudian
aurkezten dira, non batezbesteko bizidenbora, ti, suberaketa-tenperaturaren arabera
marraztu den.

Espektroak egokitzeko osagai bakarra nahikoa izan zen, hala eta guztiz ere,
tenperatura 300°C baino txikiagoetan espektroaren atalbanaketa bortxatu zen, 270±5
ps-tako osagai luzea lortuz, beraren intents .itatea 90%-ren gainetik egonik; honek, ia
positroi guztiak bonbardaketak sorturiko akatsetatik deusezten direla adierazten du.

Ohar gaitezen, positroiaren bizidenbora eta berarekin bonbardaketak sorturiko
positroia harrapatzeko gai den akatsa, 300°C-tara zuzpertzen hasten dela, bonbardaketa
aurreko balorea jadanik 550°C-tara helduz .

Neutroien bonbardaketak hutsune eta bitartekoak sortzen ditu, baina talkaren bidez
transferitutako energia nahiko handia denez, hutsune eta bitartekoa ez daude bata bestearen
aldamenean, elektroien bonbardaketan gertatzen den modura, oso urrun baino, eta
elkarrekiko birkonbinaketa zuzena ezinezkoa da. Konplexuen eraketa, neutroien
bonbardaketaren eraginez, oso posiblea da .

270±5 ps bizidenborako osagaiaren izaerak, non ia positroi guztiak deuseztapenaren
aurretik harrapatzen diren, eta zuzperketa egoera bakarraren behaketa, positroiak
akats-mota bakar batetan harrapatzen direla adieraz lezake . Halaber, ohar gaitezen,
positroiaren bizidenbora elektroien bonbardaketaren ondoren lortutako bizidenboraren
berdintsua dela; beraz, positrolak harrapatzen dituzten hutsune-motako akatsek, bi zatiki
desberdinekin bonbardaturiko lagin berberetan sorterazitakoen berdinak izan beharko dute,
edo positroiaren bizidenborak akats desberdinetan berdinak .

Elektroien bonbardaketaren kasuan, negatiboki kargaturiko galioko hutsuneak

harrapaketaren arrazoia zirela ondorioztatu genuen ; halaber, akats hau 300 K inguruan
zuzpertzen dela ikusi zen . Neutroien bonbardaketak sortzen duen akatsa, tenperatura askoz
altuagoan zuzpertzen da, 5.11 irudiak azaltzen duenez, zuzperketa 300°C-tara hasten da,
hots, ezin dezake bi laginetan akats berberak positroia harrapa. Geratzen zaigun
posibilitate logiko bakarra, neutroien bonbardaketak sortzen duen akatsa, konplexua izatea
da, non partaide bat Ga-azpisareko hutsunea den. Posibilitate hau nahiko hurbila da, bi
azpisareetako atomoei transferitutako energia, oso handia baita. Bestalde, ezin izan ditugu

86.



hutsune-samaldak aurkitu, zeren, honelako zerbait gertatuko balitz, positroiaren
bizidenbora behaturikoa baino askoz handiagoa litzateke . Beraz, positroia harrapatzen duen
akatsa, galioko hutsuneaz osoturiko konplexua dela ondorioztatu beharra dugu .

Goiko eztabaidan lorturiko ondorioa, Goltzene eta lankideen /150/ emaitza berriek

indartzen dute . Egile hauek neutroiez bonbardaturiko GaAs erdieroalearen lagina ESR
teknikaren bidez ikertu dute. Beraien ondorioa, neutroien bonbardaketak AsGaVGa motako

akats konplexuak sortzen dituela da, gainera konpiexu horiek 400°C inguruan

deskonposatzen dira, eta VGa tenperatura horretan suntsitzen den bitartean, antiegiturazko
akatsak 600°C-taraino irauten du. Akats konpiexu hau, txosten honetan lorturiko

emaitzekin erabat elkargarria da.

Wbrner eta lankideek /140/ lorturiko emaitzei jarraituz, hots, batezbesteko neutroi
erasotzaile bakoitzak antiegiturazko, AsG a, hiru akats sortzen dituela kontutan hartuz,

laginaren barnean -10 19cm3 akats ditugu, eta VGa hutsunearen kontzentrazioa paretsua

litzateke. Proposaturiko ereduari jarraituz, positroiaren asetasuna ukan beharko genuke
(ikus 5 .5 irudia), bizidenboren espektroetan behatzen dena hori izanik . Azken argudio

honek, proposatúriko eredua berrindartzen du, eta neutroien bonbardaketak, positroia

harrapatzeko gal diren sortutako akatsak VGaAsGa motakoak direla ondoriozta dezakegu .

5.3 .1 .7 Positroi geldiekin egindako neurketak.

Positroi geldien teknika erabiliz, Doppler parametroaren neurketak GaAs laginetan
egin dira, ezarritako positroien energien arabera . Neurketa hauetan, erabilitako laginak
modu desberdinetan tratatu dira : batzuk argon ioien bonbardaketa jasan dute, besteak giro

tenperaturan edo tenperatura altuetan neurtu dira . Positroien energia 0-15 keV energi

tartean aldatu da. Espektroak aztertzerakoan, m eta n parametroak 2.0 eta 1 .6 baloretara
finkatu ziren hurrenez hurren (ikus 3.1 .4 atala) .

Espektro tipiko bat eta beraren egokipen teorikoa 5.12 irudian azaltzen dira ;
bereziki GaAs :Te (1016cm-3) 550°C-tara suberaturiko laginari dagokio irudia .
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5 .12 irudia .-

	

S parametroaren espektro arrunta positroi-erasotzaileen energiaren arabera .
Eo=6.42±0.25, Ssurf=0.4707±0 .0013, Sb=0.4518±0.0006 .

S parametroaren balorea, ezarpena energia handiko positroiekin egiten denean ere
ikertu da, hots, 22 Na iturri erradiaktiboa bi lagin artean ipintzen denean, bat
erreferentziazkoa izanik (dopatu gabeko GaAs) eta "sandwich" motako paketea osotuz .
Iturritik igorritako positroiak energia handikoak dira eta barnematerialean deusezten
dira. Honela, erreferentzi laginarekiko gertatzen diren aldaketa erlatiboak iker daitezke .
Lagin bakoitzean lorturiko S parametroaren balorea, 5 .VII taulan erakusten da.

Espero genezakeen bezala, barnematerialeko S parametroaren balore handienak n
motako GaAs erdieroalearen kasuan lortzen dira . Hauen kausa, positroiaren harrapaketa
hutsune motako akatsetan datzala da (ikus 5.3.1 .1 atala) ; erdisolatzaile eta p motako GaAs
erdieroaletan positroia harrapatzen ez denez, hauetan S parametroaren balorea txikiagoa da.
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lagina

	

dopaketa

	

mota

	

S±0.0001
(cm-3)

5 .V I I TAULA

Zn(1018)

	

p

	

0.4457
Zn(1016)

	

p

	

0.4468
Cr - 0 .4461

Te(10 16) n 0.4480
Te(10 17)

	

n

	

0.4490

GaAs erdieroalean, positroi geldien bidez lorturiko emaitzak aztertu aurretik,
teknika honen zailtasun batzu aipatuko ditugu . Jadanik 3.1 .4 atalean, m eta n parametroen
hautapenak, kurba experimentalen egokipenean eragin handia duela aipatu zen . m=1
denean, ezarpen-eitea exponentziala da eta (3.3) integrala F1 0 (s)=(1 +s) -1 berdintzaren
bidez zehazki muga daiteke. m=2 denean, ezarpen-eitea gaussiar antzekoa da eta
batezbesteko sartze-luzerak n parametroaren menpekotasun handia du . Dirudienez,
positroiaren harrapaketa-abiaduraren neurketen emaitzak oso ongi uler daitezke,
exponentzial motako ezarpen eitea erabiliz /151/ . Bestaldetik, MonteCarlo bidez eginiko
simulazioek /48/ m=2.0 ondoriora eroaten gaituzte .

Emaitzak gonbaratzeko asmoz, espektr a batzuren azterketa egin da, bai ezarpen-eite
gaussiarrak eta bai exponentzialak erabiliz . Eo 4keV baino handiagoa den espektroetan,
Eo(m=2)O.85Eo(m=1) dela behatu da. Eo txikia denean, gaussiar motako ezarpen-eiteak
exponentzial motakoak baino E ,-ren balore handiagoak ematen ditu .

Barnematerialeko S parametroaren, Sb , desberdintasun sistematikoa,
Sb(m=2)"'Sb(m=1)+0.001, kontutan ukan beharreko beste faktorea da; desberdintasun
hau 5.13 irudian oso ongi azaltzen da.
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5.13 irudia.- Erabilitako ezarpen-eitearen eragina S parametroaren kurbetan

n

	

E0(keV)

	

m

	

x2

1 .6*

	

6.42±0.25

	

2.0

	

1 .0
1 .6 7.12±0.49 1 .0 1 .3

1 .68±0.09 6.31±0 .21 2 .0 1 .0
1 .93±0 .12

	

6.29±0 .28

	

1 .0

	

0.9

Ezarpen-eite desberdinekin lorturiko Eo parametroaren desberdintasuna azaltzeko,
5.VIII taula eraiki da, non Eo, n eta m parametroen arteko korrelazioa ikus daitekeen . (*)
ikurrak, azterketan parametro hori finko mantendu dela adierazten du. Positroi geldien
teknikaren bidez lorturiko S parametroaren emaitzen laburpena, 5 .IX taulan azaltzen da. Sb



parametroaren baloreak, neurketa desberdinetan 0.449-0.451 tartean aldatzen dira.
Ahulki dopaturiko p motako laginean eta lagin erdisolatzailean Sb-en balorea 0 .449-takoa
da eta gogor dopaturiko p motako laginean 0.451-eraino iristen da. n motako laginetan
berriz, korrelazio garbirik egon ez arren, Sb parametroaren baloreak lagin
erdisolatzailearenak baino handiagoak dira .

Positroien ezarpena 0-15 keV tartean egin denez, ez da laginaren Sb parametroaren
egiazko balorea lortu ; honexegatik, espektroak balore hau finkatu gabe aztertu dira .
Finkatu arren, Eo parametroaren baloreak ez luke aldaketa handirik jasango, baina
erroreak txikiagoak lirateke . Hala eta guztiz ere, lehen aipatu denez, energia handiko
positroiak laginean ezartzerakoan (ikus 5 .VIl taula) itxarondako emaitzak lortu ziren, hots,
S parametroaren balore handienak n motako laginen kasuan behatu ziren, 5.3.1 .4 ataleko
emaitzekin bat eginik .

lagina

	

dopante

	

Eo/keV
kontzen .
(cm-3)

5 .I X TAULA

1 GaAs:Zn(1 018) 3'.97±0.25 0.4574±.0006 0 .4504±.0002 650
2 GaAs:Zn(101 6) 4 .62±0.31 0.4556±.0007 0 .4487±.0003 830
3

	

GaAs:Cr

	

5.02+0.27 0.4582±.0008 0 .4490±.0003 950
4 GaAs:Te(101 6) 6 .42±+0.25 0.4707±.0013 0 .4518±.0006 1400
5

	

GaAs:Te(1017) 6.30±0.40 0.4611±.0019 0 .4507±.0007 1350

9 1

ssu Sb

	

L/Á



5.IX taulan azaltzen diren positroi-barreiapen luzerak, (3.3) berdintza erabiliz
kalkulatu dira, proportzionaltasun konstantea A=70A izanik . 5.3.1 .4 ataleko eta 5.VI
taulako emaitzak ikusita, positroiaren higikortasuna n motako GaAs laginetan p motako edo
erdisolatzaileetako laginetan baino txikiagoa izatea itxaron genezakeen . Baina 5 .IX taulak

e

erakusten duenez, positroiaren higikortasuna n motako laginetan (E0>6 keV, L>I000A), p
motako laginetan (E0<5 keV, L<1 000A) baino handiagoa da. Cr atomoez dopaturiko laginean
Eo eta L-ren baloreak aurrekoen artean daude .

0.48 D

0

0.47 -'~
s a

NE

	

a
S
O.

0.48

i .3	
•	

0.45 -

	

_

1 i 1 1

0.44

	

'
0.0 2.0 4.0 8.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16 .0 18.0 20.0

Einc (keV)

5.14 irudia.- Ar ioi-bonbardaketaren eragina S parametroaren kurbetan . (o) 3 keV-etako ioiak,
( •) 300 eV-etako ioiak . 5 zenbakiko Iagina
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Jakina da, p motako lagineko higikortasun txikiagoa ezin daitekeela positroiaren
harrapaketaz hutsune motako akatsetan uler. Gogoratu dezagun, 5.3.1 .1 atalean ikusi zena ;
bizidenboren espektrotako osagai luzea ezin daitekeela atalbana, osagai horren intentsitatea
40%-takoa baino txikiagoa denean . Honek esan nahi du, positroiaren batezbesteko
bizidenbora ti<245 ps denean, espektroa ezin daitekeela bi osagaietan atalbana . Gainera,
5.3 .1 .1 atalean frogatu zenez, p motako GaAs erdieroaleetan, positroia ez da hutsune motako
akatsetan kokatzen . Kokapena, bizidenboren espektroak eta S parametroak detektatzen ez
duen beste motako akatsetan gerta daiteke, adibidez Zn-ko ioi negatiboen inguruan, p motako
laginen kasuan positroiarekiko potentzial erakarlea baitago . Zn ioi negatiboaren inguruan
positroia kokatzeko ahalmenak eta positroiarekiko potentzial erakarle baten izaerak,
positroiaren higikortasuna gutxituko lukete eta honexegatik Eo-ren balorea ere ; gainera,
Zn atomoen kontzentrazioa handitzean, positroia Zn Wen inguruetan kokatzeko
probabilitatea handituko litzateke, higikortasuna gutxituz. Bestaldetik, kokapen hau ezin
daiteke bizidenboren teknikaz detekta, Zn ioiaren inguruko dentsitate elektronikoa ez baita
barnematerialarena baino txikiagoa, bizidenbora positroi askearen bizidenboraren
berdintsua edo pixkat txikiagoa Iitzatekelarik Gainazalaren egiturak, E o parametroaren
balorean eragin handia du .

300 eV-etako Ar ioien bonbardaketa arinak ez du gainazaleko akats kontzentrazioa
nabariki altxatzen . 3 keV-etakoak, berriz, kurba hasierako S parametroa ikaragarri
altxatzen du, hots, ezarpen-energia txikien kasuan ; ondorioz, Eo txikiagotu egiten da eta
positronio frakzioa gehitu (ikus 5.14 irudia) .

5 zenbakiko laginean, gainazaleko egituraren eraginez, S parametroa energia
txikietan txikiagotu egiten da; efektu honek Eo-ren balorean eragiten du, 5.15 irudian beha
daitekeen bezala . Orokorki, f positronio-frakzioa 5% baino handiagoa deneko puntuak, ez
dira azterketan sartzen .

Gogoan ukan, Eo parametroaren gainean dagoen eragina, energia txikietan lorturiko S
parametroaren baloreak erabiltzen badira edo erabiltzen ez badira ere ; 5.14 irudiak
erakusten duenez, puntu guztiak erabilitako egokipenean, Eo parametrorako Iortzen den
balorea 9.0 keV-etakoa da. Lehendabiziko puntuak ezabatu ondoren, berriz, 6.3 keV-etakoa
Iortzen da, azken hau da ontzat hartzen duguna .
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5 .15 irudia .- f>5% duten puntuak egokipenean erabiltzen ba dira, irudiko laginean E0=9.0 keV
balorea Iortzen da. Erabiltzen ez ba dira, berriz, E0=6.3 keV.

Positronio-frakzioak 0-1 keV tartera murriztu dira, tarte horretan, hasieran 20%
izanik eta zorrozki zeroraino helduz 1 keV-etara.

S parametroak ezarritako positroien energiarekiko duen menpekotasuna erabiliz, E0
parametroaren mugapena ez da batere zuzena eta aipaturiko eraginen kausaz inoiz ere
erraza . Errazena, positronio igorlearen ezaz izan ez balitz, E0 parametroa, f
parametroaren bidez Iortzea litzateke. Kasu honetan, E0 parametroa zuzen muga daiteke ;
zeren E0 parametroak, ezarritako positroi kopurutik kopuru erdia gainazaleraino
barreiatzen den enérgia definitzen baitu .

Ondorio moduan, atal honetan lorturiko emaitzak, kuantizatzeko aurkitu diren
hamaika zailtasunengatik, kualitatiboki hartu behar direla esan beharra dago . Funtsezko
ondorioa, positroien higikortasuna p motako GaAs erdieroalean, n motakoan baino txikiagoa
dela da. Hau, atomo dopatzailearen ioi negatiboen inguruko positroiaren kokapenaz
explikatu dugu .



5.3.2InP .

Azken urte hauetan, InP erdieroaleak garrantzi handia hartu du; bereziki beraren
erabileragatik sistema optiko eta mikrouhinetakoetan . InP dispositiboak Iortzeko, teknologi
garrantzitsuenetariko bat kalitate handiko P-N junturak egitea da; bereziki IMPATT
diodoetan eta argi igorle diodoetan erabiliak. P-N juntura hauek, Zn eta Cd-z dopaturiko
InP erdieroaleaz, p+ geruza osotzeko eta Sn-z dopaturikoaz n motako geruza osotzeko bi aide
hauez osotuta daude . Ge eta Si atomoek ezin dezakete InP erdieroalean p motako
eroankortasunik hornitu ; hau frogatu zenetik, p motako geruzak Iortzeko gehien erabilitako
dopantea Zn da

Halaber, InP erdieroalea garrantzi handikoa da abiadura handiko zirkuitu
elektronikoak, infragorri-detektagailuak, eguzkitiko zelulak . . . eraikitzeko; bereziki bera
eta elkarturiko konposatuak, Ga-In-P-As asko erabiltzen dira urtutako silizean (fused
silica) oinarrituriko komunikabide-sistemetan . Zuntz optiko hauek 1 .1-1 .5 µm tartean
indargetze eta sakabanaketa oso txikia daukate; uhin-luzera hauetan igortzen duten LED eta
laser diodoak argi-iturri oso onak dira . Ikerlari batzuk /152,153/, InP/InGaAsP
sisteman oinarrituta, uhin-luzera tarte horretan igortzen duten igorleak eraiki daitezkeela
frogatu dute . Sistema honen xarmangarritasuna, konposaketa-tarte handian InP/InGaAsP
sare akoplatuak haz daitezkeela da. Beraz, energi tarte debekatua, dispositibo
optoelektronikoen uhin-luzeren igorpena, zuntz optikoen propietate espektralekin
elkargarritzeko akopla daiteke .

Material hauetan ere, akatsen ikerketa oso garrantzitsua da. Sustratu materialeko
akatsak, geruza epitaxialen hazkundean eragiten baitute, dispositiboen luminiszentzi
propietateak aldatuz edo, adibidez, erdieroale honetan oinarrituriko zirkuitu elektrikoen
azkartasuna degradatuz.

5.3 .2 .1 Hutsuneak hazi berriko materialean .

Positroiaren bizidenborak, bai n motako eta bai p motako InP erdieroaleetan ikertu
dira. Kristalbakarrak, LEC metodoaren bidez hazi ziren, gainazalaren orientazioa (100)
izanik, eta dopaketa, elementu desberdinekin 10 18cm-3-tarainoko kontzentraziorarte
egin zen (ikus 5.X taula) . . Halaber, positroiaren batezbesteko bizidenboraren aldaketa
espaziala, dopatu gabeko disko polikristalino batetan ikertu da. Diskoaren purutasuna
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6N-takoa zen eta garauaren neurria 1 cm-takoa edo handiagoa . 5.X taulan dopanteak eta
eramaile motak deskribatzen dira. Kristalbakarrak Cambridge Instruments etxeak (2,5,6
zenbakikoak) eta Sumitomo etxeak (3,4,7 . . .10 zenbakikoak) hornitu zizkiguten . 7 . . .10
laginak, xerra berberatik ebaki ziren . Taulako eramaile kontzentrazioak hornitzaileak
emandakoak dira, salbuespen bakarra Zn atomoez dopaturiko laginak (6,7 . . .10
zenbakikoak) dira; hauetan, eramaile kontzentrazioa isladapen infragorriren bidez
kalkulatu da. Zn atomoen kontzentrazioak, 2x1018 cm-3-takoak (6 zenbakikoa) eta
4.5x1018 cm -3-takoak (7 . . .10 zenbakikoak) ziren ; balore hauek, hornitzaileak
emandakoak dira eta urtutako materialaren konposaketan oinarriturik daude . Gainera,
xerra hauen akats-egiturak X erradiazioaren sinkrotoi topografiaz, aurretik ikertu ziren
/154/ .

5 .X TAULA

Lagina Dopante Eramail

	

Eramaile

	

tii

	

ti2

	

12

	

ti
zenbak.

	

kontzentr .

	

mota

	

(PS)

	

(PS) (%)

	

(PS)
( 1018cm-3 )

1

	

dop.gabea

	

10-2

	

n

	

252±2 -

	

252±2
2

	

Sn

	

0.7

	

n

	

246±2 -

	

246±2
3

	

S

	

5.9

	

n

	

245±2 -

	

245±2
4

	

S

	

9-12

	

n

	

242±2 -

	

-

	

242±2
5

	

Fe

	

1-2

	

p

	

243±2 -

	

243±2
6

	

Zna)

	

1-2c)

	

p

	

242±2

	

-

	

-

	

242±2
7

	

Znb)

	

1-2c)

	

p

	

158±8 321±3 73±2 277±2
8

	

of

	

of

	

of

	

171±9 323±3 75±3 284±2
9

	

of

	

Is

	

of

	

162±9 321±3 80±2 289±2
10

	

of

	

of

	

of

	

172±9 335±3 75±2 297±2

a Dopantearen kontzentrazioa = 2x1018cm-3

b Dopantearen kontzentrazioa =4.5x1018cm 3

c Isladapen infragorriaren bidez neurtua
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Positroi-bizidenboren emaitzak InP kristaletan, 5.X taulan azaltzen dira. GaAs-ko

lagin poli kristal in oan behaturiko emaitzen jazargoan (ikus 5.3 .1 .1 atala), InP erdieroale

polikristalinoan neurturiko 9 posiz1o desberdinetan, ez da inongo aldaketarik positroiaren

bizidenboran behatu ; lagin honetan ez da ere bigarren osagairik behatu . Hutsuneen

kontzentrazioa detekzio-mugapean egotea, edo hutsuneak kontzentrazio handian badaude

positroirik ez harrapatzea gerta zitekeen . Egileak behintzat, ez du akatsen oreka ereduak

edo homogenotasun-neurketarik ezagutzen .

. Sn, S eta Fe atomoez dopaturiko kristaletan, osagai bakarra aurkitu da, kristal

hauetan positroiak egoera askeetatik deusezten direla adieraziz . Emaitza interesgarrienak,

InP :Zn laginetan lorturikoak dira . Zn kontzentrazio txikienaren kasuan (2x1 0 18 cm-3),

berriro osagai bakarra lortzen da, beraren balorea t1=242±2 ps izanik; baina Zn

kontzentrazio handiagoko beste lau kristaletan (4 .5x1018cm"3) bigarren osagaia beha

daiteke, bizidenbora ¶2=320-330 ps eta intentsitatea 12=70-80% izanik. Argi dagoenez,

bigarren osagaia, kokaturiko egoera batetiko deuseztapenetik dator .

Lehen aipatu denez, InP erdieroalean zinka, p motako dopanteetatik erabilitakoena

dugu. Baina kontzentrazio handietan, Zn atomoek jokaera nahiko arraroa jarraitzen dute ;

nahiz Zn kontzentrazioa 1021 cm-3 bezain handia izan, InP:Zn erdieroalearen zulo

kontzentrazioa 1018 cm-3 mailan asetzen da /155/. Gainera, Zn atomoen barreiapenaren

ondoren, Zn atomoen perfil konpiexuak behatu dira /156,157/, Zn atomoak bi edo hiru

egoera desberdinetan daudela adieraziz .

Ezaguna da, Zn-eko atomoak, In-azpisareko posizioetan, sakonera txikiko azeptoreak,

ZnIn , eratzen dituztela, baina Zn-eko atomo neutro baten sare-posizioa erabat ezezaguna

da. Egile batzuren eritziz /157/, Zn-eko azeptoreen aide bat ionizatu gabe egon zitekeen ;

Tuck eta Hooper-ek /158/ eta Yamada eta lankideek /156/, Zn-eko atomo neutroak,

fosforoko hutsuneekin konpiexuak eratzen daudela proposatu dute . Wong eta lankideek

/159/ Zn-eko atomoen alde bat bitarte posizioko emaileak izan zitekeeia sinisten dute,

modu honetan, Zn-eko azeptoreak konpentsatuz . Halaber, Zn hauspeakinak, oso gogor

dopaturiko InP erdieroalean behatu dira /160/ .

Lehen alpaturikoa errepikatuz, positroiaren harrapaketa-zentruak, atomoak falta

diren sareko akatsak izan ohi dira, edo dentsitate atomiko txikiko lekuak, adibidez,

hutsuneak, hutsune-samaldak, ezpurutasunekin osoturiko konpiexuak eta disiokazioak

/59,129,161/ . Dentsitate elektronikoaren eta positroiaren gainezarmenaren gutxitzeak
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akatsean, barnematerialeko positroi askeen bizidenbora baino luzeagoak ekoizten d'itu
/119/ . Zn kontzentrazio handienarekin dopaturiko InP erdieroalean behaturiko osagai
luzea, ezin dakioke bitarte edo antiegitura motako akatsei edo bitarteko edo ordezko
ezpurutasunei iratxeki . Beraz, azeptore neutro edo ionizatuak (Zni n, Znin- ), eta ezta ere,
Zn bitarteko atomoak ezin daitezke osagai luzearen jatorria izan .

X erradiazioaren sinkrotoi topografiaren aurreko ikerketak /154/, Zn atomoez
dopaturiko kristalean, 60 pm periodoko hazkundeko hildaska erregularrak aurkitu zituzten .
Hauek, Zn kontzentrazioaren aldaketak sorterazitako sare-parametroen modulazioei
iratxekitzen zaizkie . Hildaskak, Sn eta S-z dopaturiko InP erdieroaleetan ere behatzen
dira, eta jakina, ez dute inongo eraginik positroiaren bizidenboran . Hildasketatik at, neurri
handiko, 50-100 µm, akats gutxi batzu behatu dira, Sn eta Zn atomoez dopaturiko akatsetan .
Hauek, ziurraski, hauspeakinen inguruko dislokazio-samaldak dira . Positroiaren
batezbesteko barreiapen-Iuzera 1000A ingurukoa denez, positroiak ez dira sentikorrak
akats makroskopiko hauekiko .

Printzipioz, Zn atomoen hauspeakinak, positroi-segada potentzialak izan zitezkeen ;
Mahajan eta lankideek /160/, 700A inguruko Zn hauspeakinak behatu dituzte . Metaletako
emaitzetan oinarriturik /52/, nahiz Zn-kopuru guztia hauspeatu, oso erraz kalkula
daiteke, neurri horretako hauspeakinen kontzentrazioa txikia Iitzatekela positroiaren
harrapaketa sortzeko .

Goiko eztabaidaren ondoren, Zn atomoez (4.5x1 018 cm-3) oso gogor dopaturiko InP
erdieroalean, positroi-segada moduan joka dezaketen akats bakarrak, hutsuneak direla
ondoriozta daiteke . Zn kontzentrazio txikiagoko (2x1 018 cm-3) laginean, berriz, ez ziren
hutsune motako akatsak aurkitu . Beraz, hutsune motako akatsak, Zn kontzentrazio
handiarekin erlazionaturik daude .

Infragorrien isladapenaren bidezko neurketek, plasma erresonantziako minimoa, bai
InP:Zn (4.5x10 18 cm -3) eta bai InP :Zn (2x10 18 cm-3) erdieroaleetan, uhin-luzera
berean gertatzen dela erakusten dute . Emaitza honek, bi kontzentraziotarako
zulo-kontzentrazioa 2% barru berdina dela adierazten du. Balore absolutua, (1-2)x1018
cm'3 dela estimatu da, non ziurgabetasuna, masa eragilearen ezagutza gabekotasunagatik
datorren . Zenbaki horretatik, InP :Zn (4 .5x1018 cm-3) kristaleko Zn kontzentrazio
neutroa (2.5-3 .5)x1018 cm-3 ingurukoa dela estimatzen da, InP:Zn (2x1018 CM -3)

kristalekoa berriz, praktikoki zero delarik. Behaketa honetatik, bizidenboren espektroetan
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lorturiko osagai luzea, hutsune motako akatsei iratxeki zaiona, Zn atomo neutroen
kontzentrazioarekin zuzenean erlazionaturik dagoela ondorioztatzen dugu .

5.X taulan aurkezturiko emaitzak kontutan harturik, positroi askeen bizidenbora
244±2 ps-takoa da barnematerialean . Positroi harrapatuen bizidenborak, tid=325±5 ps,
akatsen bolumen irekia adierazten du. Akatseko bizidenboraren gehikuntza erlatiboa,

td/tb=1 .36±0.03-takoa da. 5.111 taulan beha daitekeenez, itxaron genitzakeen balore
erlatiboak hauexek dira : tiv/'cb.1 .2-1 .3 hutsunebakarren kasuan, -1 .4-1 .5 bihutsuneen
kasuan eta -1 .9-2.0 lauhutsuneen kasurako (ikus 5.3 atala) . Beraz, InP:Zn kristaletan
positroiak harrapatzen dituzten akatsak, bihutsune motakoak direla ondoriozta dezakegu .
Ondorio hau eta elektroiez bonbardaturiko InP erdieroalean lorturiko bizidenbora, ti=280
ps, hutsunebakarrei iratxekitakoa (ikus 5 .3 .2.2 atal), oso ongi batera daitezke . Tuck eta
Hooper-ek /158/, Zn-eko atomo neutroak, VpZnlnVp motako konplexuak osotzen dituztela
proposatu dute. Eredu hau, txosten honetan lorturiko emaitzekin akordio osoan dago,
akatsaren bolumen irekia, Id-ren baloretik itxarondakoaren berbera baita.

Bigarren osagaiaren, 12 , intentsitatetik harrapaketa-segaden kontzentrazioa kalkula
daiteke. Harrapaketaren eredu sinplea jarraituz, harrapaketa-abiadura honela idatz
daiteke, x=(l 2 /I 1 ) (1 /ib-1 /tid) . 5 .X taulan lorturiko baloreetatik lortzen den
harrapaketa-abiadura, x=(3-7)x10 9s -1 -etakoa da, nondik akatsen kontzentrazioa,
x=µdcd berdintzaren bidez kalkulatzen den . Estimaturiko bihutsuneen kontzentrazioa,
hauxe da, cd=(1-2)x1018 cm-3 . Kontutan hartuz, µd balorearen ziurgabetasuna,
akats-kontzentrazio hau, InP :Zn (4 .5x10 18 cm -3 ) erdieroalean lorturiko
(2.5-3.5)xl 018 cm-3 Zn-eko atomo neutroen kontzentrazioarekin akordio oso onean dago .
Beraz, bai positroi-segada motak eta bai kopuruak, guztiz eusten diote gainezkako Zn
atomoak bihutsune-Zn atomo konplexuak eratzen daudela dioen eritziari .

600°C-rarte eginiko suberaketa isokronoaren emaitzak, 5.16 irudian azaltzen dira ;
suberaketa-periodoa 30 minututakoa izan zen eta neurketetako tenperatura 20°C. Irudian
ikus daitekeenez, Zn-bihutsune konplexuak, 400°C-rarte egonkorrak dira . Tenperatura
hori gainditzean, batezbesteko bizidenbora, T, oso azkar gutxitzen da, 575°C-tan 260 ps
izanik. Osagai luzearen intentsitatea, 400-450°C tartean gutxitzen da eta 'C2, 475°C
gainditzean, 300 ps-tako balorerantz gutxitzen hasten da. Erreferentzi moduan, InP :Sn
(0.7x1018 cm-3) erdieroalea erabili zen; lagin, honetan positroi guztiak egoera askeetatik
deusezten dira. Batezbesteko bizidenborak, 600°C gainetik ere konstante irauten du ;
behaketa honek, InP :Zn(4.5x1018cm3) erdieroalean behaturiko zuzperraldi-egoera, InP
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gainazaiaren deskonposaketaren kausa ezin daitekeela izan adierazten du.
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T CC)

5 .16 irudia.-

	

Positroi-bizidenboren zuzperketa, Sn eta Zn (4.5x1018cm-3) atomoez dopaturiko
InP erdieroalean, suberaketa tenperaturaren arabera .

5.16 irudiko emaitzetatik, Zn-bihutsune konplexuen frakzio handi bat, 400'C
gainditzean desagertzen dela ondoriozta daiteke. Gertaera hau, konplexuak disoziatzen
direlako edo Zn barreiatzen delako gerta daiteke . r2 bizidenboraren gutxitzeak eta 475°C
gainetiko 12 parametroaren balore konstanteak, konplexuaren egitura aldatu egin dela, eta
oraindik 1017 cm-3-tako hutsune motako akatsen kontzentrazioak laginean irauten duela
adierazten dute .

1 00



5.3 .2 .2 Elektroi-bonbardaketak sorturiko akatsen ikerketa .

Experimentu hauetan erabilitako laginak, n eta p motakoak izan dira, biak, LEC

teknikaren bidez haziak . p motako lagina, lehen aipaturiko InP :Zn (2x1018 cm-3 ) kristala

da. n motako lagina berriz, nominalki dopatu gabekoa da, elektroien kontzentrazioa 10 16

cm-3 ingurukoa izanik .

Bi laginak, 20 K-etako tenperaturan, hazi berriko egoeran bonbardatu ziren, dosia

(D=4x.1018 cm-2-takoa izanik . Suberaketa isokronoa 77 eta 400 K tartean egin zen, non

neurketa-tenperatura 77 K zen .

Positroiaren bizidenborak bonbardatu aurretik, 242±2 ps-takoa Zn atomoz

dopaturiko laginaren kasuan eta 246±2 ps-takoa dopatu gabeko laginarenean

ziren.Bizidenbora hauek, egoera askeetatiko positroi deuseztapenari dagozkio (ikus 5.3.2 .1

atala), hots, bonbardaketa aurretik ez da positroi-harrapaketarik behatzen .

Elektroi-bonbardaketaren ondorengo emaitzak, 5.17 irudian agertzen dira. Bi

laginetako bizidenboren baloreak, barnematerialaren bizidenbora, c=242±2 ps, baino

askoz handiagoak dira ; positroiak, elektroi-bonbardaketak sorturiko hutsune motako
akatsetan harrapatzen direla adieraziz . Elektroiez bonbardaturiko GaAs erdieroalearen

kasuan gertatzen zen bezala, hemen ere, positroiaren bizidenbora giro-tenperatura baino

tenperatura txikiagoetan zuzpertzen hasten da; zuzperraldia 200 K inguruan zentratzen da.

Gainera, dopantea, bi laginetan desberdina izan arren, bietan jokaera berdina behatzen da .

Jadanik, 300 K gainditzean, positroiaren bizidenborak barnematerialaren bizidenbora

lortu du .

Elektroi-bonbardaketak, bi azpisareetan, hutsune eta bitartekoak sortzen ditu .

Printzipioz, positroia bi azpisareetako hutsuneetan harrapatua izan daitekeela itxaron

genezake, baina hutsune mota baten karga positiboak, harrapaketa oztopa dezake .

InP kristaletako hutsune idealen egitura elektronikoaren kalkulu teorikoaren

arabera /162,163/, GaAs erdieroalearen kasuan eta dirudienez III-V erdieroale konposatu

guztien kasuan, V-taldeko hutsuneak emaile moduan jokatzen du, eta III-taldekoak azeptore

moduan, hots, Vp emailea da eta Vin azeptorea. Positroiaren bizidenboraren zuzperketak

dopantearen menpekotasunik ez duenez, akats intrintseko baten aurrean gaude, non

ezpurutasunek ez dutén inongo eraginik egiten .
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Bizidenboren espektroen atalbanaketak, 280±5 ps-tako osagai luzea ekoizten du,
beraren intentsitatea 12=90% delarik. Osagai luze hau barnematerialaren bizidenbora
baino 15% handiagoa denez, atalbanaketa balear bakarrik 12 handia denean egin daiteke. 12,
50% ingurukoa edo txikiagoa denean, atalbanaketa ez da fidagarria, hau 200 K gainetik
gertatzen dena izanik .

5.17irudia .-

	

Positroi-bizidenboraren zuzperketa, elektroiez bon1 ard~turiko InP laginetan,
suberaketa tenperaturaren arabera . (a) InP:Zn (2x10 cm- ), (b) dopatu gabea.
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5.17 irudian ikus daitekeenez, zuzperraldia, giro tenperatura baino tenperatura
txikiagoetan gertatzen da. Emaitza experimental honek, P-azpisareko akatsak,
elektroi-bonbardaketaren ondoren positroiak harrapatzeko gai diren akatsak izateko
posibilitateak ezabatzen ditu . Ondorio hau, In atomoen desplazamendurako atari-energia
baino txikiagoekin egindako elektroi-bonbardaketazko experimentuetan oinarritzen da
/164,165,166/ . In atomoen desplazamendurako atari-energia 270 keV-etakoa da; InP
erdieroalearen bonbardaketak 180 keV-etako elektroiekin P-azpisarean akats
intrintsekoak sortzen ditu, hauek 330 K baino tenperatura handiagoetan zuzpertzen
direlarik /167,168/. Arrazonamendu honetatik, In-azpisareko hutsuneak
positroi-harrapaketaren kausa direla ondorioztatu beharra dago .

Elektroiez bonbardaturiko GaAs eta InP erdieroaleak gonbaratzen baditugu, elektroiez
bonbardaturiko InP kristalean, positroiak harrapatzen dituzten akatsak tenperatura
baxuetan, In-azpisarekoak direla baieztatzen da. V taldeko hutsunearen bizidenboraren
gehikuntza erlatiboa, tid/tib, GaAs erdieroalean (VNS) 1 .25-etakoa da. Balore hau, InP
kristaletako berdina dela suposatuz, positroiaren bizidenborak Vp hutsunearen kasuan, 305
ps ingurukoa izan beharko du, balore hau experimentalki lorturikoa baino handiagoa izanik .
Akats bateko positroiaren harrapaketa-abiadura, 2d--21 /":d, beraren dentsitate
elektronikoaren proportzionala da. P-azpisareko hutsuneak, Vp, egoera neutroan hiru
elektroi ditu eta Vin hutsuneak 5 eta 6 elektroi egoera neutro eta negatiboan huŕrenez
hurren, hots, tVP>tVIrn eta akordio osoan dago, goian aipaturiko ondorioarekin, hots,
behaturiko bizidenbora karga-egoera neutro edo negatiboan dagoen V ln hutsuneari dagokiola
alegia.

Oso interesgarria da, emaitza hauen eta GaAs erdieroalean lortutako emaitzen
akordioaz jabetzea . Bietan, III taldeko atomoaren azpisareko hutsuneak maila azeptoreak
sortzen dituzte eta beraien seinalearen zuzperketa, positroi-deuseztapenaren teknikaren
bidez behaturik, V taldeko hutsunearen zuzperketa baino tenperatura txikiagoetan gertatzen
da. III taldeko hutsunearen zuzperraldia oso zabala da eta giro-tenperaturaren azpian
gertatzen da

Bestaldetik, DLTS teknika ez da gai III-taldeko atomoaren azpisareko akats
intrintsekoak detektatzeko, ez GaAs erdieroalean eta ezta ere InP erdieroalean . Gertaera
honi bi arrazoi bilatu zaizkio /124,169/ : 1) 111 taldeko akats primarioek ez dutelako
energi tarte debekatuan energi mailarik sotzen, 2) egoera hauek ezpurutasun emaileen
egoerak baino sakonera txikiagokoak direlako . Rezazadeh eta Palmer-ek /149/ ordea,
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elektroi-bonbardaketak, elektroi-segaden mailak energi tarte debekatuaren behekaldeko
erdian, DLTS teknikaz behaturiko kontzentrazio normaletan baino askoz handiagoetan
sortzen dituela ziurtatzen dute . Hala eta guztiz ere, GaAs eta InP erdieroaleetarako txosten
honetan aurkituriko zuzperraldiak, dirudienez, ez du paretsutik DLTS teknikan .

Laburtuz, positroiaren harrapaketa, elektroiez bonbardaturiko InP erdieroaleetan,

In hutsuneen kausaz gertatzen da. Hutsune hauek, 200 K tenperaturan zentraturiko

zuzperraldi egoera zabalean zuzpertzen dira .

5.4 II-VI erdiaroale konposatuen akatsen ikerketa .

II-VI erdieroale konposatuen fisika eta kimika, hasiera batean, berezko akatsen eta

ezpurutasunen arteko elkarrekintzen bidez ulertzen . zen . Berrikiago, CdTe eta ZnTe moduko

materialen propietateak, akats estekiometrikoek kontrolatzen dituztela onartu zen,

materiala nahita dopatzen , ez bada (ikus adibidez, Króger-en CdTe erdieroalearen
akats-egituraren ikuskapena /125/) . Baina duela gutxi, emaitza oso interesgarriak lortu

dira, ZnTe eta CdTe erdieroalean A 70,171,172/. Emaitza hauek, material puruenean ere,
akats estekiometrikoak giro-tenperaturan ikustezinak diren bitartean ezpurutasunek paper

handia jokatzen dutela erakusten dute . Material hauen ulermenerako, .beste urrats

garrantzitsua, suberaturiko lagineko ezhomogenotasun makroskopikoen (100im)

aurkikundea /173/ izan da .

Materiale hauetan egindako ikerketa guztiek, egituraren kalitatearen kontrolarekin

eta dopaketarekin aurre egin dute . Energi tarte zabaleko II-VI erdieroaleak, argi igorle

sistementzako oso interesgarriak dira, baina beraien propietate elektrikoak trata ezinak

dira; adibidez, oraindik ez da posible izan, n motako ZnTe erdieroalea lortzea. Nahiz p

motako kristalak nahiko erraz lor daitezkeen, orokorki, biak, ZnTe eta CdTe erdieroaleak

oso erresistiboak dira .

Positroi-deuseztapenaren teknikaz, oso experimentu gutxi egin dira erdieroale

hauetan /177/. Positroi-deuseztapenaren teknika, CdTe erdieroaleko hutsune motako

akatsak ikertzeko asmoz, txosten honetan erabili dugu .
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5.4.1 CdTe

Erdieroale honetan, hutsune motako akatsak ikertzeko, mota deberdinetako laginak
erabili ditugu, bai CI atomoez dopaturikoak eta bai dopatu gabekoak; hauetariko lagin
batzuk, atmosfera desberdinetan tratamendu termikoak jasan dituzte (ikus 5 .XI taula) .
Giro tenperaturan eginiko neurketetatik at, akatsen zuzperraldi egoerak ikertzeko, 1
zenbakiko lagina elektroiez bonbardatu zen tenperatura baxuetan .

Giro-tenperaturan lagin desberdinetan egindako neurketen emaitzak, 5 .XI taulan
azaltzen dira . 1 zenbakiko laginean, dopatu gabeko CdTe erdieroaleari dagokiona,
bizidenboren espektroa exponentzial bakar batez osoturik dago, osagaiaren bizidenbora
297±5 ps-takoa delarik, eta CdTe barnematerialaren bizidenboraz hartuko dugu .
Neurturiko beste lagin guztietan, espektroa bi exponentzialez osoturik dago, osagai luzearen
bizidenbora 286±10 ps-takoa izanik, eta intentsitatea 85%-40% tartean aldatzen da. 3
zenbakiko laginak ere, osagai luzea azaltzen du, baina ataibanaketa zaila da.

Bi exponentzialen atalbanaketa garbia da eta, atalbanaketak harrapaketa eredu sinplea
jarraitzen duenez, hutsune motako akats bakar baten aurrean aurkitzen garela esan
dezakegu (edo bizidenbora berdineko akats desberdin batzuren aurrean) .

Nahiko ezaguna da, CI atomoez dopaturiko CdTe erdieroalea erdisolantea dela /174/ .
CI atomoak, Te-azpisareko ordezko posizioetan kokatzen dira CI Te akatsak eratuz ; akats
hauek emaile motakoak dira eta beraien energi maila ezaguna da /1741 . Baina ez da
ezagutzen, materialaren konpentsazioa zein akatsak sortzen duen . Proposatuetariko eredu
batek, Cl atomo guztiak ;ez daudela ordezko posízioetan CITe eratuz dio, batzu VCd CITe
konplexua eratzen baizik egongo liratekeela suposatzen duelarik eta azken akatsa azeptore
sinplea delarik /175/ . Akats hau, materialaren konpentsazioa kausatzen duena bada,
positroiak harrapatzeko gai izango dela itxaron dezakegu eta, honexegatik,
positroi-deuseztapenaren teknikaren bidez detektatua izan daitekeela . 2,4,5 eta 6
zenbakiko laginetan lorturiko emaitzek (ikus 5 .XI taula) posibilitate hori adierazten dute.

td/' cb-1 .29±0 .1 balorea, hutsunebakar motako akats batekin elkargarria da. Gainera,
bigarren osagaia, bi teknika desberdinekin hazitako laginetan azaltzen da, eta lagin
erdisolante guztietako balorea berdina da; batezbesteko bizidenboraren aldaketa lagin
horietan 7 ps-takoa izanik. Ohar gaitezen, dopaketa, material urtuari 850 ppm-tako
CdCI2-en kontzentrazioa erantsiz egin dela (2,4,5 laginak) ; eta, honexegatik, CI atomoen
amaierako kontzentrazioa, laginez lagin apur bat alda daiteke behaturiko bizidenboraren
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aldaketa sortuz .

Lagina Hazkun . Trata Dopant. Erama Y

	

ti1

	

ti2

	

12

	

cv
Teknika mendua

	

kontz . (PS) (PS) (PS) (%) 10 -1 8

(cm-3)

	

(cm-3 )

1

	

Bridgman*

	

-
2747

2

	

Bridgman* -

	

CI#
2598

	

(10ppm)
3

	

700°C

	

CI#
Cd(gain) (1Oppm)

4

	

Bridgman* -

	

CIO
2484

	

(1 Oppm)
Bridgman* -

	

CI#
2680

	

(1Oppm)
THM** 700°C

	

CI
39

	

Te(gai.n)
.,

	

700°C

	

CI
Cd(gain)

Bridgman

	

-

7

* Grenoble-ko LETI Institutuan hazla

** Bellevue-ko CNRS Institutuan hazla

Masa-espektroskopiaren bidez neurtua

# Azterketaren bidez estimatua

5 Xl TAULA

1 06

297,

<101. 1 334 171±7 382±277±1 .3 1 .2

n mota 310 0.29

<1011 340 230±9 395±5 67±3.8 1 .6

<10 11 333 179±7 381±2 76±1 .5 1 .1

<10 11 339 137±7 376±1 85±0 .7 1 .5

2x10 17 315 270±9 386±15 39±10 0.4
n mota
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3 eta 7 zenbakiko laginak, Cd gainpresioan suberatu ondoren,
deuseztapen-parametroak txikiagotu egiten dira . Halaber, bi lagin hauek Cd gainpresioan
suberatu ondoren, erdisolante izatetik n motakoak izatera pasatzen dira (2,6 laginak), hots,
CdTe:Cl lagin erdisolanteen suberaketak, tenperatura altuan eta Cd gainpresioan, laginaren
eroankortasuna aldatzen du. Efektu hau, eroankortasunaren aldaketarena, bizidenboren
emaitzekin elkargarrituz gero, oso erraz uler daiteke . Konpentsazioa sortzen duen
akatsean, Cd-azpisareko hutsune baekt parte hartzen badu behinik behin Cd gainpresioan
egindako tratamenduak Cd hutsuneen kontzentrazioa tamaina handian gutxituko duela itxaron
dezakegu ; hutsuneen kontzentrazioa gutxituz gero, osagai luzearen intentsitatea ere
gutxituko da, eta horrexegatik, batezbesteko bizidenbora, ti (3,7 laginak) . Bestaldetik,
tratamendua Te gainpresioan eginez gero (6 lagina), ez da inongo aldaketarik behatuko, 6
zenbakiko laginarekin gertatzen den bezala.

1 zenbakiko lagina, 2,4 eta 5 zenbakiko laginak bezala hazia izan arren,
desberdintasun bakarra, 1 laginari CdCI 2 erantsi ez zitzaiola izanik, positroi-bizidenboren
emaitzak oso desberdinak dira, .honek, CI atomoak hutsuneen kausa direla ziurtatzera
eroaten gaitu . Lagin guztietan, erantsitako CI 2Cd kopurua gutxi gorabehera berdina denez,
sorterazitako akatsen kopuruak ere berdintsua izan beharko du ; 5.XI taulak, 2,4,5 eta 6
laginen kasurako horixe erakusten du. Proposaturiko azeptorearen, VC dCITe , eredua egia
bada, Cd hutsuneen kontzentrazioak CI kopuruarena jarraitu beharko du. Neurketetatik,
28±5 ppm-tako Cd hutsuneen kontzentrazioa lortzen da, hots, CI atomoen kopurua baino 6
aldiz gehiago. Kontutan ukan, akats-kontzentrazioaren balore koantitatiboa Iortzeko egin
den hurbilketaz. Kontzentrazio hori, x--µc (ikus 2.4 atala) berdintza erabiliz lortu da, non
µ (positroiaren harrapaketa-abiadura espezifikoa) positroiak harrapatzen dituzten akatsen
kontzentrazioaren eta espektro experimentaletatik lortutako positroiaren
harrapaketa-abiaduraren arteko proportzionaltasun konstantea den. Kalkuluan erabilitako
µ-ren balorea, 5 .3 .1 eta 5.3.2 ataletan erabilitakoa da, balore hori hutsune neutroen
kasurako lortu zen . Proposaturiko ereduaren kasuan, VCdCITe akatsa, negatiboki
kargaturik legoke, azeptore moduan jokatuz; beraz, akateak eta positroiak karga
desberdinak dituztelako, positroiaren harrapaketa abiadura gehitu beharko Iuke .

Laburtuz, duseztapen-experimentuen interpretazio koalitatiboak, VCdCITe akatsek
CdTe:CI erdieroaleko konpentsazioaren kausa direlako eritziari eusten dio .

Elektroien bonbardaketa, 20 K-go tenperaturan 1 eta 8 zenbakiko laginetan egin zen .
Suberaketa isokronoaren neurketak 77 K-etara egin ziren . Bonbardaketaren aurretik, bi
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laginak barnematerialaren bizidenbora zuten, tib=297±5 ps. <D=4x10 18 e/cm2
dosiarekin bonbardatu ondoren, bi laginetan bizidenbora 327±3 ps-raino igotzen da, 5.18
irudian azaltzen den modura. Bonbardaketaren ondoren lorturiko bizidenboren
baloreek, argi eta garbi, positroiak, bonbardaketak sorturiko akatsetan harrapatzen direla

adierazten dute . Bonbardaketak sorturiko akatsak, giro tenperatura baino tenperatura
askoz txikiagotan zuzpertzen dira. Zuzperketa, 120 K inguruko tenperaturan, zuzperraldi

estu batetan gertatzen da, eta jadanik, 200 K tenperaturan barnematerialaren bizidenbora

lortu da.

300

1 300

100

	

200

	

300

T(K)

5.18 irudia .-

	

Positroi-bizidenboraren zuzperketa, elektroiez bonbardaturiko CdTe laginetan,
suberaketa tenperaturaren arabera . (o) CdTe:In, ( •) dopatu gabea .
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Hainbat aldiz errepikatutakoari jarraituz, elektroi-bonbardaketak, erdieroaleko bi
azpisareetan, hutsune eta bitartekoak sortzen ditu. Printzipioz, positroiak, bai Vcd eta bai
VTe hutsunetan harrapa daitezke, baina akatsak, positiboki kargaturik badago, harrapaketa
oztopa dezake.

Aurreko atalean aipatu denez, VCd azeptore motakoa da. VTe berriz, emaile motakoa.
Gainera, In atomoez dopaturiko Iaginak,eta dopatu gabekoak, batezbesteko bizidenbora
berdinak aurkezten dituzte bonbardaketaren ondoren, ezpurutasun-atomoen eragin eza
positroiaren bizidenboran adieraziz . Hau honela izanik, positroiak harrapatzen dituzten
hutsuneek, Cd-azpisareetakoak izan behar dute. Hipotesi hau, berriki, Iuministzentzi
exzitonikoaren bidez /176/ emaniko interpretazioarekin akordioan dago ; Ian honetan,
zuzperraldia, VCd- -Cd++ , Frenkel bikoteen birkonbinaketari iratxekitzen zaio .
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VI . Ondorioak.

Segidan tesi honetatik atera daitezkeen ondorioak zerrendatzen dira :

1) AI-Zn-Mg aleazioétan, bi motatako Guinier-Preston aide izankideak daudela
frogatu da; bata, akats gabea eta nagusiki Zn atomoez osoturik dago (70%), eta bestea, Zn
atomoez eta Mg atomoez osoturik dago barnean hutsuneak edukiz. Azken hauetan hutsunearen
inguruneko Zn eta Mg kontzentrazioek, aleazioko Mg kontzentrazioaren menpekotasuna dute .
Bigarren motako Guinier-Preston aldeen frakzioa, aleazioko Zn-kopuruarekin gehitzen doa,
azken aide hau bestea baino egonkorragoa izanik.

2) Al-4.5at%Zn-xat%Mg aleazioen kasuan, Guinier-Preston aldeen
deskonposaketak aleazioko Mg-kontzentrazioaren menpekotasuna duela frogatu da. x<1
denean, Guinier-Preston aldeen errebertsioa totala da; x>1 denean berriz, errebertsioa
partziala da, lehendabizi, fase erdikoherente bat nukieatuz, eta 260°C-tan fase koherentea,
fase honetako positroiaren bizidenbora 265±5 ps izanik .

3) AI-Zn-Mg aleazioetan egindako neurketek, positroiaren bizidenboraren eta S
parametroaren sentikortasun desberdinak argi eta garbi adierazten dute; lehena, positroia
kokaturik dagoen bolumen irekiarekiko sentikorra da, eta bigarrena, inguruko konposaketa
kimikoarekiko .

4) Dopatu gabeko GaAs lagin polikristalinoetan, deuseztapen parametroen
menpekotasun espaziala aurkitu da. Laginaren konposaketa estokiometriko ezak sorturiko
artseniko hutsuneak, positroi harrapaketaren kausa dira, hutsune hauen kontzentrazioa
10 18cm -3 -taraino iritsiz .

5) Lan honetan loturiko emaitza experimentalek, Ill-V erdieroale bitarretako
positiboki kargaturiko hutsuneek ez duteia positroik harrapatzen argi eta garbi adierazten
dute . Negatiboki kargaturiko hutsuneak eta hutsune neutroak, berriz, positroiaren
harrapaketa-zentru potentzialak dira.
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6) Hazi berriko GaAs laginetan, dopatzaileak deuseztapen parametroetan eragin
handia du. GaAs oso erresistiboa edo p motakoa sortzen duten dopatzaileen kasuan,
bizidenbora-espektroak akats gabeko materialaren kidekoak dira . IV eta VI taldeetako
dopatzaileentzat berriz, positroiaren batezbesteko bizidenbora barnematerialarena baino
10-20 ps Iuzeagoa da. Proposatutarikoari jarraituz galioko hutsunei elkarturiko konpiexu
negatiboek kausatzen dute fenomeno hod.

7) Lehendabiziko aldiz positroi geldiekin, GaAs laginetan egindako neurketek,
positroiaren higikortasuna p motako laginetan n motako laginetan baino txikiagoa dela
erakusten dute. Hau, dopatzailearen ioi negatiboaren inguruko positroiaren kokapenari
iratxeki zaio .

8) Positroi-bizidenboraren neurketek, Zn atomoez oso gogor dopaturiko InP
kristalak, hutsune motako akatsez beteta daudela adierazten dute. Akatsen kontzentrazioa,
lagin bameko Zn atomo neutroen kopuruarekin oso ongi elkartuz. Egoera neutroan dauden Zn
atomoek, Zn/hutsune konpiexuak eratzen dituzte . Akats hauek 400°C-raino egonkorrak
dira.

9) CdTe erdieroalean egindako positroi-deuseztapenaren experimentuen
interpretazioak, VCdCITe akatsak CdTe:CI erdieroalea konpentsatzen duela eusten du. Orain
arte ez zen sekula hutsunerik zuzenki behatu CdTe erdieroalean .

10) III-V erdieroale bitarretan, tenperatura baxuetan egindako elektroi
bonbardaketek, orain arte behatu gabeko III taldeko atomoaren azpisareko hutsuneak sortzen
ditu . GaAs eta InP erdieroaleetan hutsune hauek giro-tenperatura baino tenperatura
txikiagoetan zuzpertzen dira .

11) Tesi honetan zehar, aleazio metalikoen hauspeaketa prozesuak eta
erdieroaleetako hutsune motako akatsen ezaugarritasuna ikertzeko
positroi-deuseztapenaren teknikaren egokitasuna agerian jarri egin da .
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