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1. fejezet

Bevezetés

A holográfia olyan eljárás, melynek során egy három dimenziós minta képét rögzít-
jük két dimenzióban, majd azt rekonstruáljuk ismét három dimenzióban. Feltalá-
lója Gábor Dénes [1, 2] az eljárás nevét az oλoς (teljes) és a γραφη (írás) szavakból
alkotta. A holográfia alapelve az, hogy egy, a mintáról szóródott koherens hullám-
nyalábot (tárgynyalábot) interferáltatunk egy ismert, és a tárgynyalábbal koherens
hullámnyalábbal (referencianyalábbal). A két nyaláb által létrehozott interferencia-
csíkrendszert rögzítjük két dimenzióban. Így a mintáról szórt nyalábról egyszerre
kapunk intenzitás és fázisinformációt, aminek segítségével az eredeti három dimen-
ziós alakot vissza lehet állítani. A visszaállítás úgy működik, hogy a hologram
minden pontjából az interferencia-csíkoknak megfelelő intenzitású, egymással ko-
herens gömbhullámokat indítunk úgy, hogy bármely két pontban a gömbhullámok
fázisának különbsége megegyezik a referencianyaláb adott pontokban levő fázisai-
nak különbségével. Ekkor külső szemlélőnek úgy tűnik, hogy a közben eltávolított
minta pontjai az alkalmazott sugárzás forrásaiként működnek. A különbség a fény-
kép és a hologram között a mélységi információban van, amit a felületen érzékelt
fázis-eloszlás határoz meg.

Az akkori technikai szinten Gábor Dénes az eredeti ötletét (a transzmissziós
elektronmikroszkóp felbontásának javítását holográfiával) nem tudta megvalósí-
tani. Az első hologramot egy higanylámpa közel monokromatikus vonalával készí-
tette el [2]. A holográfia a lézer feltalálása után kezdett elterjedni, és közkedvelt
mérési módszerré válni. Anyagszerkezet-vizsgálathoz azonban a látható fénnyel
készített hologram felbontása nem elegendő. A rekonstruált hologram felbontása
első rendben az alkalmazott nyaláb hullámhosszától függ. A hullámhossz csökken-
tésével tehát elvben javul a hologram felbontása. Problémát okoz viszont az anyag
és a sugárzás kölcsönhatásának megváltozása és a koherenciahossz lecsökkenése.
Míg röntgennyalábnál lehetséges egymással koherens részecskéket létrehozni, ad-
dig fermionok (mint az elektron vagy a neutron) esetében ezt a Pauli-elv tiltja.
További problémát jelent, hogy a hullámhossz csökkenésével egyre nehezebb biz-
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tosítani a referencia és a tárgynyaláb fáziskülönbségének a stabilitását. Ezeken a
problémákon túljutva az első, atomi felbontású hologramot (AFH) Larry Bartel
készítette el gáz mintán elektronnyalábbal [3]. Ahhoz, hogy szilárdtestben hasonló
felbontást lehessen elérni, Szöke Ábrahám ötletére volt szükség [4]. Ő javasolta,
hogy egy orientációs renddel rendelkező mintába (legegyszerűbb esetben egykris-
tályba) helyezzünk ún. forrás-atomokat úgy, hogy mindegyik forrásatomnak azonos
környezete legyen azonos orientációval. Ekkor a forrásatomról szóródás nélkül a
detektorba jutó nyaláb a referencia, míg a forrásatom szomszédjain szóródott nya-
láb a tárgynyaláb. Az így kapott hologram a belső forrásos hologram (ISH). A
javaslatot Barton igazolta modellszámításokkal [5]. Az első valós kísérleteket Harp
végezte el Kikuchi-elektronokkal [6] és Auger-elektronokkal [7]. Az ugyanezen az
elven működő első röntgen hologramot Tegze Miklós és Faigel Gyula készítették el
[8]. A optikai út megfordíthatóságának törvényét kihasználva Gog és munkatársai
[9] a forrásatomok helyett detektoratomokat használva ún. inverz, más néven belső
detektoros hologramot (IDH) készítettek. Az atomi felbontású holográfia (mind a
belső forrásos, mind a belső detektoros módszer) neutronokkal Cser László ötlete
alapján [10] vált megvalósíthatóvá. Az első belső forrásos neutron holográfiai mé-
rést Sur és munkatársai [11], míg az első belső detektoros mérést Cser László és
munkatársai [12] végezték.

Az AFH a diffrakcióval ellentétben egy adott atom (vagy izotóp) környezetének
a direkt leképezését adja. Segítségével megkerülhető a diffrakciónál nagy gondot
jelentő ún. fázisprobléma. A kristályos anyagokba beépülő szennyezőknek mind
a rácsot, mind a mintában jelen levő mágneses teret torzító hatása direkt módon
vizsgálható [T6]. Bizonyos esetekben fázisátalakulás is direkt módon vizsgálható
[13]. Az AFH viszonylag új mérési módszer. Sokat ígérő eredményei ellenére a mai
napig kevés anyagszerkezetre vonatkozó kérdésre adtak választ az atomi felbontású
holográfiai mérések. Ez nagyrészt a mérés nehézségeinek köszönhető. Elektron ho-
lográfiában az anizotróp atomi szórás és a többszörös szórás, röntgen holográfiában
kismértékben az anizotróp szórás, nagyobb mértékben a tárgynyaláb intenzitásá-
nak megnövekedése a Kossel-irányokban okoz problémákat. Neutron holográfiában
a kis szórási amplitúdó (néhány fm) és a szinkrotronokhoz képest kis intenzitású
neutronforrások miatt a mérési idő extrém módon megnő. A rugalmatlan szórás
növekvő valószínűsége miatt nem lehet akármilyen kis hullámhosszú neutronokat
használni, ami a háttér modulációjának meghatározásánál okoz jelentős problémá-
kat. Ezeken a problémákon kívül az atomi felbontású holográfia a diffrakcióhoz
képest más szemléletet igényel, ami eleve megnehezíti a holográfia geometriájának
megértését, és sikeres mérések véghezvitelét.

Mint látni fogjuk, a neutron holográfia igen nehezen kivitelezhető és időigényes
mérési módszer. Azonban a második generációs neutronforrások (nagy intenzi-
tású spallációs impulzus neutronforrások) térnyerésével (J-SNS Japánban, SNS az
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USA-ban), és a még nagyobb intenzitású hosszú impulzusú spallációs forrás (ESS)
felépítésével a holográfiai mérések könnyebbé és gyorsabbá válnak, és olyan fontos
területeken adhatnak pótolhatatlan információt, mint például a nem kristályosít-
ható membránfehérjék szerkezetének vizsgálata [14]. Dolgozatom célja elsősorban
mérési és feldolgozási receptek létrehozása az atomi felbontású neutronholográfiá-
ban. Ehhez szükséges a holográfiában fellépő fizikai és matematikai torzító hatá-
sok korrekt vizsgálata. A torzító hatásokról a 3. fejezetben írok. Egy új mérési
és rekonstrukciós eljárást javasolok a 4. fejezetben. Az 5. fejezetben a neutron
holográfiai mérésekre teljes mérési recepteket, illetve optimalizációs eljárást adok.

Az elméleti munka mellett a Budapesti Kutatóreaktor Műszerközpont régi ter-
mikus háromtengelyű spektrométerét holográfiai mérésekre alkalmassá tettem. Mind
a hazai műszeren, mind külföldi neutroncentrumokban végzett mérésekkel igazol-
tam a számolások nagy részét. Ezekről a 6. fejezetben írok. Habár dolgozatomban
a fő hangsúlyt a neutron holográfiára helyeztem, értekezésemben a kapott elméleti
eredményeknél kitérek a más (röntgen, elektron) holográfiában való alkalmazható-
ságra is.



2. fejezet

Az atomi felbontású holográfia
alapjai

2.1. Jelölések és elnevezések az atomi felbontású
holográfiában

Az atomi felbontású holográfiának két alapvető módszere van. A belső forrásos
holográfiát ISH-val, míg a belső detektoros holográfiát IDH-val jelölöm. Neutron
holográfiában a belső detektoros holográfia alapulhat mind inkoherens szóráson
[T4], mind neutron aktivációs gamma-sugárzáson [12]. Ez utóbbi módszert gamma
konverziós neutron holográfiának (GNH) nevezem. Az inkoherens szóráson alapuló
neutron holográfiában (INH) az inkoherens szórócentrum mind detektorként, mind
forrásként tud működni.

A hologramot lehet egy adott hullámhosszú nyalábbal mérni, ezt a hologramot
monokromatikus hologramnak hívom. Az ugyanazon a mintán több hullámhosszon
lemért monokromatikus hologramok együttesét polikromatikus hologramnak neve-
zem.

A dolgozatomban némely fizikai paraméterre egységes jelölést alkalmazok. A
skalár mennyiségeket normál, míg a vektormennyiségeket félkövér szedéssel jelzem.
A nyaláb hullámhossza λ, hullámszáma k = 2π/λ, hullámszámvektora pedig a hul-
lámszám szorozva a terjedés irányába néző egységvektorral. A mérés a mintához
rögzített rendszerben a nyaláb hullámszámvektorának a függvényében történik.
Ezt a teret általánosan k térnek jelölöm. IDH-nál a detektált nyaláb, míg ISH-nál
a direkt nyaláb hullámszámvektora szerint mérünk. A két mért teret ennek megfe-
lelően IDH-térnek vagy kd-térnek és ISH vagy ks-térnek hívom. A k hullámszámú
monokromatikus nyaláb a k-térben egy origó középpontú k sugarú gömbfelületet
jelöl ki.

Az atomi pozíciókat kis r-el jelölöm, míg a rekonstruált hologram egy pontjának
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a helyvektorát nagy R-el. Természetesen a vektorok hosszát a megfelelő normál
szedésű betű jelzi. χ(k) a normalizált hologram a momentum térben, azaz a holo-
grafikus oszcilláció a referencianyaláb amplitúdójával mért egységben, míg U(R)
a visszaállított komplex hologram a valós térben. Optikai holográfiában az analóg
visszaállításnál a rekonstruált komplex hologram intenzitását látjuk |U(R)|2

2.1.1. A holográfia geometriája

Dolgozatomban mind az impulzus, mind a valós tér a mintához kötött ortonormált
rendszer. Bázisvektorainak iránya megegyezik, így a valós térbeli atomok irányával
lehet jellemezni a momentum tér irányait.

A hologramot lehet egy jól meghatározott hullámhosszú (monokromatizált)
nyalábbal, vagy többször egymásután különböző hullámhosszú nyalábokkal mérni.
A mért adatok a mintához rögzített rendszerben egy k = 2π/λ sugarú gömbfelü-
leten helyezkednek el. A belső forrásos és a belső detektoros hologram közötti kü-
lönbségeket, és a mérések geometriáját is könnyebb gömbi koordinátarendszerben
leírni. A távolság az origótól a hullámszám. A polárkoordináták szögeit a dolgoza-
tomban hosszúsági és szélességi szögeknek hívom. A szélességi szög a Descartes-i
koordinátarendszer Z tengelyétől való eltérés, a hosszúsági szög pedig az adott pont
X-Y síkra vett vetületébe mutató helyvektor és az X tengely pozitív irányába néző
félegyenese által bezárt szög. Ennek megfelelően a 0o-os és a 180◦-os szélességi
szögnek megfelelnek a pólusok, a 90◦-os szélességi szögnek pedig az egyenlítő.

A minta orientációját nem lehet leírni két szöggel, helyette az Euler-szögeket
lehet használni. Az ún. ZY ′Z ′ Euler-szögek ( φ′ θ′ Ψ′) két azonos origójú há-
rom dimenziós ortonormált rendszer relatív orientációját írják le. Megadják, hogy
az egyik rendszert a saját Z, Y majd megint Z tengelye körül mekkora szögekkel
kell elforgatni, hogy a másikkal azonos rendszert kapjunk. Az Euler-szögek kiszá-
molhatóak egy általános diffraktométer jellemző szögeiből (mintatartó szöge: ω,
az Euler-kör szögei: φ és χ, és a szórási szög 2θ). A mintatartó szögeit magya-
rázza a 2.1 ábra. Az Euler-szögek közül az első szög belső forrásos holográfiában
a φ′ = 90o + ω, azaz a direkt nyaláb és az Euler-kör síkja által bezárt szög, míg
belső forrásos holográfiában φ′ = 90o − 2θ − ω azaz az Euler-kör síkja és a szórt
nyaláb közötti szög. A fennmaradó szögek megfeleltethetőek egymásnak: Θ′ = χ
és Ψ′ = φ. Az Euler-szögek így a mintatartó rendszerét adják meg a műszer rend-
szeréhez képest, amiből a minta orientációjára jellemző U unitér mátrixszal lehet
kiszámolni a direkt nyaláb és a szórt nyaláb helyzetét a minta terében. A diff-
raktométerek pontos geometriai leírása megtalálható Busing és Levy munkájában
[15].

Belső forrásos holográfiában a referencianyaláb iránya egy adott mérési pont-
ban megegyezik a detektor irányával, míg belső detektoros holográfiában a direkt
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2.1. ábra. Egy általános neutron egykristály diffraktométer szögei: ω a mintatartó asztal szöge,
χ és φ az Euler-kör szögei, és 2θ a szórási szög

nyaláb irányával. Ezek az irányok, illetve az ebbe az irányba mutató hullámszám
vektorok jelölik ki a mért pont pozícióját a k-térben. Monokromatikus mérésnél
egy kétdimenziós felületet kell pásztázni, ezért a holográfiai mérés közben elég két
tengelyt forgatni a teljes k-gömb lefedéséhez. A dolgozatomban a továbbiakban ez
a két tengely az Euler-kör két tengelye lesz. Azonban az Euler-körnek nem minden
orientációjában tudjuk a teljes k-gömböt lemérni. Ha a mért pont, azaz a hul-
lámszámvektor iránya a laboratóriumi rendszerben nem párhuzamos az Euler-kör
nagy körének síkjával, akkor az Euler-kör "pólusait" nem tudjuk elérni. Szélső-
séges esetben, ha az Euler-kör nagy körének tengelye egybeesik az általunk mért
referencianyaláb irányával, akkor csak az egyenlítőn tudunk mérni, a nagy kör (χ
szög) mozgatása nem okoz elmozdulást a k-térben. Érdemes tehát az Euler-kör
pozícióját úgy megválasztani, hogy a mérési irány párhuzamos legyen a nagy kör
síkjával. Ennek megfelelően belső detektoros geometriának nevezem azt a mérési
elrendezést, amikor az Euler-kör síkja párhuzamos a direkt nyalábbal (ω = ±90◦),
és belső forrásos geometriának amikor az Euler-kör síkja párhuzamos a detektálási
iránnyal (ω = ±90◦ − 2θ). Ekkor a megfelelő hologramhoz tartozó k-gömbön az
Euler-kör φ és χ szögei megfelelnek a k-gömbhöz tartozó szélességi és hosszúsági
szögeknek.

2.2. A holográfia elve
A holográfia a tárgyról szóródott nyaláb egy adott felületen való rekonstrukcióján
alapul. Ha egy felületen rögzítjük a mintán szóródott sugárzás minden paraméterét
(a sugárzás intenzitását a hely, az idő, a hullámszámvektor és a fázis függvényében),
és a minta elvétele után a felületen ugyanilyen paraméterekkel rekonstruálni tudjuk
a nyalábot, akkor a külső szemlélőnek úgy tűnik, hogy a közben eltávolított minta
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felületi pontjai az alkalmazott sugárzás forrásaiként működnek.
A véges kiterjedésű minta belső pontjaiban a hullámtérről torzított képet ka-

punk. Legegyszerűbb esetben a csak reflektáló felületű minta belsejében a hullám-
tér nulla, míg a rekonstruált hologramon nem ezt látjuk. Neutron holográfiában
(elhanyagolható mágneses térrel rendelkező mintában) a tárgyak az atommagok,
amelyek kiterjedése az alkalmazott nyaláb hullámhosszánál öt nagyságrenddel ki-
sebb, így végtelenül kicsinek tekinthetőek.

A sugárzás minden paraméterének egyszerre való meghatározása elvi akadá-
lyokba ütközik. Az időfüggéstől eltekinthetünk, mert a rekonstrukcióhoz nem a
sugárzás abszolút fázisát kell ismerni, hanem csak a referencia és a tárgynyaláb
közötti fáziskülönbséget. Ez, mozdulatlan forrás, tárgy és detektor esetén időfüg-
getlen. Monokromatikus nyaláb esetén nem kell figyelembe venni az intenzitás
hullámhosszfüggését. A Huygens-Fresnel elv illetve a Kirchoff-integrál felhaszná-
lásával eltekinthetünk az intenzitás irányfüggésétől, rekonstrukciókor elég a felület
minden pontjáról gömbhullámokat indítani. Maradt a sugárzás fázisának a mérése.
Gábor Dénes javaslata [1] szerint a tárgynyalábbal koherens referencianyaláb alkal-
mazásával tulajdonképpen a tárgynyalábnak csak azt a részét látjuk, amelynek a
fázisa megegyezik a referencianyaláb fázisával. Így a fázisinformáció felét ismerjük
csak (a relatív komplex amplitúdó valós részét). Ennek köszönhetően monokroma-
tikus hologramnál a rekonstrukció nem lesz tökéletes, mindig megjelenik egy ún.
ikerkép. A gyakorlatban még csak elektromágneses sugárzás (röntgen, γ), elektron
és neutronsugárzás segítségével készült atomi felbontású hologram. Az 2.2(a) és a

(a) (b)

2.2. ábra. Az optikai in-line (a), és off-axis holográfia sematikus rajza (P. Hariharan: Optical
Holography [16])

2.2(b). ábrán látható az optikai holográfia kétfajta szokásos elrendezése az ún. in-
line és az off-axis elrendezés. Mint az elnevezés is mutatja, az in-line elrendezésben
a referencianyalábban van a tárgy, míg az off-axis elrendezésben a direkt nyalá-
bot kettéválasztva a tárgynyaláb a referencianyalábon kívül elhelyezkedő tárgyról
verődik vissza, és a két nyaláb a detektor síkja környékén találkozik. Az 2.2(a). áb-
rán láthatjuk az eredeti ötletet elektronmikroszkópra, míg a 2.2(b). ábrán látható
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elrendezést főleg az optikai holográfiában alkalmazzák. A holográfia az eredeti
elképzelésben (és néhány kivételtől eltekintve manapság is) objektívlencse nélkül
működik. Gábor Dénes célja az elektronmikroszkóp mágneses objektívlencséjének
elhagyása, így a mikroszkóp felbontásának javítása volt. Az akkori technikai fel-
tételek mellett ezt nem sikerült kivitelezni. Azonban a holográfia elve mindenféle
hullámra működik fajtától függetlenül, így közel monokromatikus látható fénnyel
(nagynyomású higanygőzlámpát használva) sikerült elkészítenie az első hologramot
(2.3. ábra). Az optikai holográfia a lézer feltalálása után terjedt el. Később egyre
többféle hullámot (rádió, hang stb..) alkalmaztak holografikus mérésekre. Gábor
Dénes eredeti ötletét (az in-line holográfiát) bár megvalósították elektronmikro-
szkóppal is, azonban nem terjedt el, általános mérési módszerként. Hagyományos
elrendezéssel a mai napig nem sikerült atomi felbontást elérni sem in-line sem off-
axis holográfiával.

2.3. ábra. Az első hologram (Gábor Dénes, London, 1948)[1]

2.3. Atomi felbontás feltételei
Ebben az alfejezetben a monokromatikus hologram felbontását tárgyalom. A meg-
állapítások első rendben alkalmazhatóak polikromatikus hologramra is, ha a su-
gárzás hullámhossza alatt az előforduló legnagyobb hullámhosszt értjük. Mivel a
hologram rekonstrukciója véges hullámhosszú sugárzással működik, a visszaállított
képen két megkülönböztethető pont között a távolság általában nagyobb a hullám-
hossz felénél. Az irodalomban néhol (pl: [17]) a hologramra is alkalmazzák az
Abbey-törvényt [18] kis módosítással, azaz egy rekonstruált hologram felbontása
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(a legkisebb távolság, amelynél két különálló, végtelenül kis kiterjedésű tárgy képe
még elkülöníthető egymástól):

∆r =
0.61λ

sin
(
θ
2

) (2.1)

ahol λ az alkalmazott nyaláb hullámhossza, θ a kör alakú apertúra látószöge. Itt
∆r az apertúra tengelyére merőleges felbontás. Az atomi felbontású holográfiában
elvben lehetséges a teljes 4π térszögben mérni, vagy a mérési tartományt kiter-
jeszteni a minta szimmetriáinak felhasználásával. Így természetesen θ elveszti az
eredeti értelmét, helyére π érték kerül. Amennyiben a mérési tartományt ki tudjuk
terjeszteni a teljes térszögtartományra, akkor a rekonstruált kép felbontása izotróp
és a 0.61λ értéket veszi fel.

Valójában a 2.1 egyenlet az inkoherens fénnyel működő mikroszkóp felbontá-
sára vonatkozik. Az atomi felbontású holográfiában a felbontás erősen definíció-
függő, és a rekonstruált képen sok esetben pozíciófüggő is. Erről részletesebben
a 3.3. részben írok. Ökölszabályként alkalmazhatjuk viszont hogy a mintában
lévő legkisebb atomtávolságnál kisebb hullámhosszú sugárzásra van szükségünk.
Ilyen sugárzás a röntgensugárzás vagy bármelyik De-Broglie sugárzás a megfelelő
impulzussal. Az atomi felbontású hologramnak csak szükséges, de nem elégséges
feltétele a megfelelő hullámhosszú sugárzás. Ahhoz, hogy a hologramon az in-
terferencia felismerhető legyen, a nyaláb által befutott optikai úthosszkülönbségek
bizonytalanságának kisebbnek kell lennie a hullámhossz felénél. Ellenkező esetben
egy adott mérési pontban egyszerre adódhat kioltás és erősítés, azaz az interferen-
cia vonalak kiátlagolják egymást. Hagyományos elrendezésben (azaz, ha mind a
forrás, mind a detektor makroszkopikus távolságra van a mintától), amennyiben a
mintának (a sugárforráshoz illetve a detektorhoz viszonyított) rezgésének amplitú-
dója Angström nagyságrendű, akkor már nem lehet atomi felbontást elérni. Ilyen
feltételek mellett a mai hagyományos (pl.: diffrakciós) berendezésekkel a mintán
kívül lévő forrással és detektorral nem lehetséges atomi felbontású hologramot ké-
szíteni. Az optikai úthosszkülönbség szórásának megfelelő értékre csökkentését és
ezzel együtt az atomi felbontású holográfia alapelvét Larry Bartell oldotta meg
[3, 19, 20]. Az ő elvét fejlesztette tovább Szőke Ábrahám [4]. Javaslata szerint,
ha egy a mintában levő atomot forrásnak használunk, akkor az atomi távolságok-
hoz képest távol levő makroszkopikus méretű detektorral is el lehet érni az optikai
úthosszkülönbség szórásának az erőteljes csökkentését (2.4(a) ábra). Ezt a mód-
szert nevezzük belső forrásos holográfiának (ISH). A forrásatom működhet spontán
emisszióval [21], ionizációval, rugalmatlan szórással, illetve rugalmas, de inkohe-
rens szórással. A második esetben a vizsgáló nyalábunk lehet másodlagos elektron
[17], karakterisztikus röntgen [22, 8], vagy Auger elektron [6]. A harmadik eset-
ben lehet Kikuchi-elektron [7], rugalmatlanul diffúzan szórt elektron [23, 24], vagy
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Bremsstrahlung [25] (röntgen foton mely az ionizációval keletkezett nagy energiájú
elektron fékezési sugárzása). A negyedik esetben spin-inkoherens neutronszórás
után a szóródott neutron lesz a nyaláb [11, 26, 27]. Ezen felül létezik egy spe-
ciális eset is. Egy atom abszorpciós élének közelében az anomális röntgenszórást
kihasználva két különböző, de közeli hullámhosszon mért szóráskép különbsége az
anomálisan szóró atom mint belső forrás hologramját tartalmazza. Ekkor rugal-
mas koherens szórásból lehet hologramot kapni [28]. A belső forrásos holográfiának
az elve visszafele is működik. Ha makroszkopikus méretű forrással dolgozunk, és
a detektorunk egy atom, akkor csak a nyaláb irányát fordítottuk meg, de a geo-
metriából adódó torzítás ugyanakkora marad (2.4(b). ábra). Ezt a módszert belső
detektoros (IDH) holográfiának nevezzük. Az IDH-t Gog és munkatársai javasol-
ták, és ők végezték el az első mérést is [9]. Detektoratomként működik minden
másodlagos forrásatom (röntgen-ionizáció [9, 29, 30], Mössbauer izotóp [31, 32] il-
letve neutronoknál bármilyen inkoherens szórócentrum [T4]). Neutronok esetében
ezen kívül detektoratomként lehet használni erős prompt-gamma vonallal rendel-
kező (de egyébként nem, vagy csak kis mértékben aktiválódó) neutron elnyelő ma-
gokat [10, 33, 12]. Mivel néhány kivételtől eltekintve minden forrásatom egyben
detektoratom, és fordítva, minden detektoratom forrásatom, ezért a mért kép in-
tenzitását egyszerre határozza meg a belső forrásos és a belső detektoros hologram.
Ezzel a problémával részletesebben a 4. részben foglalkozom. Mivel nincsen megfe-

(a) (b)

2.4. ábra. Belső forrásos (a), és belső detektoros (b) holográfia sematikus rajza

lelő intenzitásunk ahhoz, hogy egyetlen atomot és a környezetét vizsgáljuk, ezért a
minta alapvető feltétele, hogy a detektor- vagy forrásatomok környezete mindenhol
ugyanaz legyen, azaz a mintától megkövetelünk egy orientációs rendet. Ennek a
követelménynek legkönnyebben az egykristályok felelnek meg. Fontos megjegyezni,
hogy habár maga az optikai úthossz szórása az egyes befutott utakra 6-8 nagyság-
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renddel meghaladja a hullámhosszt, ez azonban nincs hatással az optikai úthosszak
különbségének a szórására.

2.4. Az atomi felbontású neutron holográfia mate-
matikai leírása

A következő részekben a neutron holográfia szempontjából néhány egyszerűsítő
feltevést alkalmazok:

• Az atomi felbontású hologramot kis méretű, ideális egykristály mintán írjuk
fel. Habár a holográfiának nem alapfeltétele az, hogy a minta egykristály le-
gyen, sőt kvázikristályon is készült már mérés [30], neutron holográfiai méré-
sek még csak kristályos mintákon készültek. Mérés közben a kollektív szórást
nem látjuk (Bragg-csúcsok közelében nem mérünk, a diffúz szórás és a ru-
galmatlan szórás háttérmoduláló hatását elhanyagoljuk). Valós mérésekben
természetesen nagy probléma a diffrakciós moduláció megjelenése, aminek a
kiszűréséről a 4. részben részletesebben írok.

• A referencia és a tárgynyaláb is monokromatikus és azonos a hullámhosszuk,
a rugalmatlan szórást elhanyagoljuk mind a koherens mind, az inkoherens
szórás esetén.

• IDH-nál a referencianyaláb síkhullám, ISH-nál gömbhullám. A részecskék
az atommagokon az első Born közelítés szerint izotróp gömbhullámban szó-
ródnak. Így a koherens szórást lehet a b koherens szórási hosszal közelíteni.
A dolgozatomban nem térek ki a nagy elnyelési hatáskeresztmetszettel ren-
delkező atomok vagy izotópok holografikus képére, így a szóráshossz tisztán
valós.

• Koherens szórás esetén a polarizációtól függetlennek tekintjük a szórást (po-
larizáció alatt a spin-polarizációt értem).

• Koherenciahosszon belül (vagy a modellben figyelembe vett térfogaton belül)
egy atom képes inkoherensen szórni vagy másodlagos prompt γ sugárzást ki-
bocsátani, ez az atom az origóban van és az egyes sorszámot viseli. Ez az
atom lesz a detektor- illetve a forrásatom. Ennek az atomnak a koherens
szóráshossza 0. A többi atomnak csak a koherens szóráshosszát vesszük fi-
gyelembe, a kölcsönhatás többi részét elhanyagoljuk. Ennek megfelelően a
szórási operátorok egy kivételével számok. Ezt a megszorítást a 2.4.3. rész-
ben a holografikus szimmetria definiálásánál részben módosítom.
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• Az atomi felbontású holográfia levezetésében az intenzitás b/r szerinti sor-
fejtésben (ahol b az adott atom szóráshossza, r pedig az origótól való távol-
sága) magasabb rendű tagokat (például a tárgynyaláb intenzitását) elhanya-
golom. Ez az elhanyagolás nem helyes a Bragg-irányokban, ahol az atomi
szórt hullámok fázishelyesen adódnak össze, és Kossel-vonalakat alkotnak.
A Kossel-vonalak megjelennek mind a tárgynyalábban mind a holografikus
tagban[34, 35]. Ezt a hatást azonban nem veszem figyelembe tekintettel
arra hogy két speciális mérésen kívül [36, 37] nem sikerült neutronszórással
Kossel-vonalakat kimutatni.

2.4.1. A hologram egyenlete

Mind a belső forrásos, mind a belső detektoros holográfiát ugyanaz a függvény írja
le első rendben [4, 5, 9]. A detektornál (vagy a detektoratomnál) észlelt intenzitás:

I (k) = I0

∣∣∣∣∣1 +
n∑
j=1

−bj
rj

ei(krj−krj)

∣∣∣∣∣
2

(2.2)

Itt I0 a referencianyaláb intenzitása, b az atommagok szóráshossza, k a referenci-
anyaláb hullámszámvektora, és rj a j-edik atom pozíciója a forrásatomhoz képest
ISH esetben, illetve a detektoratom pozíciója a j-edik atomhoz képest IDH esetben.
A referencianyaláb belső forrásos módszerben a forrásatomtól a detektorba érkező
nem szóródott nyaláb, míg a belső detektoros módszerben a direkt nyalábnak az a
része, amelyet a detektoratom érzékel. A 2.2 egyenlet kifejtve:

I (k) = I0

1 +
n∑
j=1

−2bj
rj

cos (krj − krj) +

∣∣∣∣∣
n∑
l=1

−bl
rl
ei(krl−krl)

∣∣∣∣∣
2
 (2.3)

I (k) = I0

(
1 + χ (k) + |O (k) |2

)
(2.4)

Itt a zárójelben az első tag a normalizált referencianyaláb, a második tag a nor-
malizált hologram, míg a harmadik tag a normalizált tárgynyaláb. Mivel a 2.2
képletben használt b/r érték nagyon kicsi (neutronok esetében 10−4-10−5 nagy-
ságrendű), ezért a tárgynyaláb intenzitását elhanyagolhatjuk. A mért normalizált
hologram tehát:

χ (k) =
n∑
j=1

−2bj
rj

cos (krj − krj) . (2.5)

Mint a fenti egyenletből is látszik, a normalizált hologram az egyes atomok által
létrehozott normalizált oszcillációk összege. Az egy r helyen levő, b szóráshosszú
atom által létrehozott oszcilláció tehát:

χ1 (k) =
−2b

r
cos (kr − kr) . (2.6)
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A mérési adatokból pedig a következőképpen kapjuk meg a normalizált holog-
ramot az i-edik mérési pontban (egyenletes I0 háttérintenzitást és elhanyagolható
statisztikus zajt feltételezve):

χ (ki) =
Ii − I0

I0

. (2.7)

A dolgozatom során ezzel a képlettel dolgozom, illetve ezt a képletet módosítom a
jelenség jobb leírása érdekében. Az intenzitás alatt az egységnyi idő alatt beérkezett
beütést, illetve valós méréseknél a detektorral mért beütés és a monitordetektor-
ral mért beütés hányadosát értem. A további tárgyalásokhoz bevezetek néhány
elnevezést:

• Egy, a forrás vagy detektoratomtól különböző atom által okozott oszcillációt
a k-térben (2.6 képlet)a továbbiakban atomi hologramnak hívom.

• Az atomi hologram fázisának hívom a 2.6 képletben megjelenő koszinusz
függvény argumentumát.

• Bár az r távolságra levő atom atomi hologramja a k–gömbön a gömbi ko-
ordinátarendszer szögei szerint nem szinuszos, a különböző forgásszögű, de
azonos fázisú pontok legkisebb távolsága (továbbiakban a k-térben legkisebb
„hullámhossz”) 2π/r.

• Az atomi hologram frekvenciájának nevezem az atom irányával párhuzamos
főkörön levő periódusok számát (2kr/π = 4r/λ).

A k-térben levő hologram tulajdonságai:

• Egy az origóról r távolságra levő atom atomi hologramjának (2.6 képlet) a há-
rom dimenziós k-térben az egyenlő φ = kr−kr fázisú felületei paraboloidokat
alkotnak (a kr − kr = φ egyenlet a paraboloid egyenlete a három dimenziós
k-térben), melyek gyújtópontja az origó, tartósíkjaik pedig az atom irányára
merőlegesek, az origótól az atom irányával ellentétes irányban φ/r távolságra
levő síkok.

• Az atomi hologram(2.6 képlet) az origótól az atomi irányban haladva a k-
térben nem változik, az ellenkező irányban viszont cos(2kr) szerint hullámzik.

• A monokromatikus atomi hologram (2.6 képlet) az atom irányával párhu-
zamos, az origón átmenő tengelyre nézve hengerszimmetrikus (a fázist leíró
kr − kr tag csak a k és a r vektorok által bezárt szögtől függ), és erre a
tengelyre vetítve szinuszos függvényt ad.
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• Középpontosan szimmetrikus rendszerben a hologram is középpontosan szim-
metrikus lesz. A szimmetrikus atompároknál rj = −ri és bi = bj, így a két
atomi hologram összege:

χi (k) + χj (k) =
−2bi
ri

(cos (kri − kri) + cos (kri + kri)) (2.8)

χi (k) + χj (k) =
−4bi
ri

cos (kri) cos (kri) (2.9)

tehát a két atomi hologram a |2 cos(kr)| függvény szerint erősítheti és akár
ki is olthatja egymást[38][T6]. Ezt a tulajdonságot a továbbiakban koszinusz
törvénynek nevezem.

• Mivel az atomi hologramok a k–térben 1/r-el súlyozottak (2.5 képlet), viszont
az r és r + δr távolságok közötti atomok száma eléggé nagy távolságoknál
közel r2-el nő, a számított k–térbeli hologram a modellbe rakott atomok
számának növelésével nem abszolút konvergens, így a számolt határértéke
(ha létezik) nem ad információt a méréssel kapcsolatban.

2.4.2. A hologram visszaállítása

A mért atomi felbontású hologram rekonstrukciója elvben megoldható analóg mó-
don (mint az optikai hologramnál), azonban ez túlságosan bonyolult, adatvesztéssel
és felbontásromlással jár. Barton javasolta a mért monokromatikus hologram re-
konstrukcióját [5]:

U (R) =
1

VM

∫
M

χ (k) eikRdσM (2.10)

ahol U a rekonstruált komplex hullámtér (analóg rekonstrukciónál az intenzitást,
|U |2-et látnánk), M a mérési tartomány, azaz a k-térben a 2π/λ sugarú k–gömb
része, VM a mérési tartomány általánosan vett térfogata (azaz a mért felület nagy-
sága), R pedig a rekonstruált tér egy pontja. Valós méréseket természetesen nume-
rikusan állítunk vissza, ekkor a rekonstrukciós képlet (egyenletes referencianyalábot
feltételezve):

U (R) =
1

VM

∑
j

χ (kj) e
ikjR∆kj (2.11)

U (R) =
1

VM

∑
j

Ij − I0

I0

eikjR∆kj (2.12)

A 2.10 képlet az origón átmenő egy e irányvektorú egyenesen való rekonstrukció
esetén megegyezik egy 1/k rectk(ke)χ”e(ke) függvény Fourier-transzformálásának
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a −1/2-szeresével, ahol χ”e(ke) −k és k között megegyezik az eredeti hologram
e irányvektorú egyenesre vetített és átlagolt értékeiből álló (χ′e(ke)) függvénnyel
máshol bármi lehet, és rectk(ke) függvény a dobozfüggvény, −k és k között egy,
máshol nulla. Ennek belátásához vegyünk egy e irányvektorú egyenest, ami átmegy
az origón. A k-teret forgassuk el úgy, hogy a Z tengelye egybeessen az adott
tengellyel. Ekkor az Rz = (0, 0, Z) helyen, a a 2.10 képlet átírható:

U (Rz) =
1

4πk2

∫ π

θ=0

∫ 2π

φ=0

χ (k, φ, θ) eikR cos θk2dφ sin θdθ (2.13)

U (Rz) =
1

4π

∫ −1

cos θ=1

∫ 2π

φ=0

χ′ (k, φ, cos θ) eikR cos θdφd cos θ (2.14)

U (Rz) =
1

2

∫ −1

z=1

χ′e (k, z) eikRzdz (2.15)

U (Rz) =
−1

2

∫ ∞
kz=−∞

rectk(kz)

k
χ”e (kz) e

ikzRdkz (2.16)

A visszaállítás alapvető tulajdonságainak leírásához nézzük meg egy r-pontban
ülő atom rekonstruált képét:

U1(R) =
−b
r

(
eikr sinc (k|r−R|) + e−ikr sinc (k|r + R|)

)
. (2.17)

ahol sinc (x) = sin (x) /x. A fenti képlet levezetése megtalálható Stefano Mar-
chesini doktori munkájában [38]. Az atomi kép jól mutatja az ikerkép jelenlétét,
valamint a valós és az ikerkép közötti fáziskülönbséget. Mivel a holográfia képletei
lineárisak, ezért a rekonstruált kép az atomi rekonstruált képeknek az összege. Kö-
zéppontosan szimmetrikus atompárok esetén a rekonstruált képen is megfigyelhető
a koszinusz törvény. Két (r és −r pontban elhelyezkedő) atom rekonstruált képe:

U(R) =
−b
r

(
eikr sinc (k|r−R|) + e−ikr sinc (k|r + R|)

)
+

−b
r

(
eikr sinc (k|r + R|) + e−ikr sinc (k|r−R|)

)
(2.18)

U(R) =
−2b cos (kr)

r
(sinc (k|r−R|) + sinc (k|r + R|)) (2.19)

tehát a középpontos holografikus szimmetriával rendelkező minták rekonstruált
képe tisztán valós, és az atomi csúcsok amplitúdója (−2b/r) cos (kr) (a holografikus
szimmetriát a 2.4.3 részben definiálom).

Több hullámhossznál végzett mérésnél a 2.10. egyenlet nem használható, ugyanis
az atomi valós csúcs hullámhosszfüggő fázisa miatt a különböző hullámhosszok-
nál végzett rekonstrukciók az atom pozíciójában akár ki is olthatják egymást. A
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problémára a megoldást szintén Barton javasolta [39]. Mivel a 2.10. egyenlettel
végzett rekonstrukciónál az atom valódi képének fázisa kr, az egész hologramot
e−ikr-el megszorozva a valódi kép fázisa az atomi pozícióban nulla, így a több hul-
lámhosszon mért hologramok szimplán összeadhatóak. A több energiás hologram
rekonstrukciója tehát [39, 40]:

U(R) =
∑
i

∆ki

∫
Si

χi(ki)e
i(kiR−kiR)dσSi (2.20)

U(R) =

∫
S

χ(k)ei(kR−kR)d3k (2.21)

ahol ki az i-edik hullámhosszhoz tartozó hullámszámvektor, Si az i-edik hullám-
hosszú mérés mérési tartománya, ∆ki pedig az adott hullámszámhoz tartozó hullámszám-
tartomány. A valós mérések numerikus rekonstrukciója (egyenletes referencianya-
láb esetén):

U (R) =
1

V

∑
i

∆ki

∑
j

χ (ki,j) e
iki,jR−kiR∆ki,j (2.22)

U (R) =
1

V

∑
i

∆ki

∑
j

Ii,j − Ii,0
Ii,0

eiki,jR−kiR∆ki,j (2.23)

Ahol i jelöli a hullámhossz, illetve hullámszám sorszámát, j az adott hullámhossznál
a mérési pontok sorszámát, ∆ki az i-edik hullámszámhoz tartozó hullámszámtar-
tomány, ∆ki,j pedig az i-edik hullámszámnál mért sorozat j-edik mérési pontjához
tartozó gömbfelületelem. A polikromatikus rekonstrukciónál a valós atomi csúcsok
abszolút értéke (különböző pozitív együtthatókkal) összeadódik, míg a 2kr fázisú
ikerképek (megfelelő hullámhosszoknál végzett mérésben) kioltják egymást. Mivel
a 2.21 egyenletben az e−ikir kiemelhető az integrál elé, az 2.17. egyenletet felhasz-
nálva egyszerűen belátható, hogy amennyiben a teljes három dimenziós impulzus-
térben tudunk mérni, akkor a rekonstruált kép egy Dirac-delta-szerű függvényt ad
az atomi pozícióban (azaz a végtelenbe tart az atomi pozíciókban, és nullához más-
hol). A több hullámhosszon végzett mérésnek nem csak az ikerképek elnyomása
az előnye. Az atomi kép oldalhullámzásai is elnyomódnak, valamint a neutron
holográfiában kikerülhetetlen diffrakciós effektusok torzító hatásai is csökkennek.

Az irodalomban a Barton-féle eljárásnak sokfajta módosítása található: Tong
és Saldin beleépítette a (nem izotróp) szórási tényező inverz függvényét (scatte-
red wave included Fourier transformation SWIFT) [41, 42], Huang és Tong az
erős előreszórást kihasználva a forrásatomtól indulva egy irányban elhelyezkedő
atomi láncok holografikus mérését dolgozta ki kis mérési tartományon, de több
hullámhosszon (small window energy extension process SWEEP) [43, 44]. Ké-
sőbb Szőke Ábrahám javaslatára [45] teljesen új ún. inverz iterációs eljárások
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alakultak ki [46, 47, 48]. Az inverz iteráció egy univerzális eljárás olyan mérés
feldolgozására, ahol a mért adat a kísérletező számára fontos fizikai paraméterek
függvényének egy integrál-transzformációja, jelen esetben az elektronsűrűség valós
térbeli eloszlásának a hologramja. Az eljárásban a mérendő fizikai paraméterek
(elektronsűrűség eloszlása a térben) a fittelés változói, a fittelő függvény maga
az integrál-transzformáció, amely ki van bővítve az összes ismert fizikai és mérési
torzító effektussal (anizotróp szórás, anizotróp referencianyaláb, többszörös szó-
rás, mérési felbontás stb.), a célfüggvény pedig a mért hologram. A módosított
Barton-féle eljárásra nincs szükség, mert a neutronnyaláb homogén, és a neutron-
szórás izotróp. Az inverz iteráció pedig nem működik a mért neutron hologram
tipikus jel/zaj viszonyai között.

2.4.3. Szimmetriák

A hologramnak kitüntetett középpontja van (a detektor- vagy a forrásatom pozí-
ciója). Amennyiben ez a pozíció nem rácspontra esik, akkor a hologramnál látott
szimmetriacsoport különbözni fog a kristály pontcsoportjától. A kitüntetett közép-
pont miatt transzlációs szimmetria nem jelenik meg a hologramon. Fontos kérdés,
hogy mi történik akkor, amikor a detektor- vagy forrásatomunk az elemi cella több
különböző pontjában is előfordulhat. Ebben az esetben a modellbe az összes le-
hetséges szomszédos atom átlagát kell beleírni. Az így rekonstruált kép magasabb
rendű szimmetriával rendelkezik, mint az eredeti kristály. A hologramon megjelenő
összes szimmetriát az eredeti kristályszimmetriától megkülönböztetve holografikus
szimmetriának neveztem el.

2.5. Az atomi felbontás megvalósítása, eddigi ered-
mények

2.5.1. Elektron és pozitron holográfia

Az első sikeres atomi felbontású holográfiai kísérletet Bartell [3, 19, 20] csinálta meg
1974-ben. Ő gáz halmazállapotú mintán végzett szóráskísérletet elektronokkal, és
az elektronszórás erős anizotrópiáját, valamint a véges mérési tartományból eredő
anizotróp felbontást használta fel. A szilárd mintákra alkalmazható mérési elvet
Szőke Ábrahám írta le 1986-ban [4], az első tényleges modellszámításokat Barton
végezte el 1988-ban [5], amit Harp és munkatársai alkalmaztak is 1990-ben réz egy-
kristályon Kikuchi-elektronokat [6] és Auger-elektronokat [7] használva. Valójában
az elektrondiffrakciós mérésekben korábban is megmérték a közeli szomszédok-
tól jövő hologramot, Liebsch [49], Saldin [50] és Barton [51] is próbált kis ener-
giás elektrondiffrakciós (LEED) képből direkt valós térbeli szerkezetet számolni,
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hasonló számolásokat végzett Li [52] Auger-elektronokra. Az elektron holográfia
nagy előnye, és egyben nagy hátránya is a relatíve nagy hatáskeresztmetszet. Így,
a referencianyaláb kivonása nélkül is sikeres rekonstrukciót lehet végrehajtani [23],
viszont a többszörös szórás elkerülhetetlen. További hátrány a szórási tényező erő-
teljes szögfüggése. Jelentős elméleti munkát végzett ezen a területen több szerző
is. de Andres írta le először, hogy diffúz kis energiás elektron diffrakcióval is lehet
holográfiai méréseket végezni [24]. Saldin részletes számításokat végzett szintén
kis energiás elektrondiffrakciós hologramra [50, 23, 53] és Auger-elektron holog-
ramra [42, 54], valamint kidolgozta az iteratív rekonstrukciós eljárást [46]. Barton
a korábban említett alapvető munkák mellett kidolgozta a több energiás hologram
elméletét [39]. Tong foglalkozott a fázistolás és az anizotróp referencianyaláb prob-
lémájával [55, 56, 57], valamint a pozitron holográfiával [58]. Thevuthasan és Wu
az elektronemissziós holográfiával foglalkoztak [59, 60, 61, 62].

2.5.2. Röntgen és gamma holográfia

A röntgen holográfiában a belső forrás egy ionizálható atom, a vizsgáló nyaláb en-
nek az atomnak a karakterisztikus röntgensugárzása. A belső detektoros mérésnél
a vizsgáló nyaláb egy külső forrásból (általában szinkrotronból) jövő monokromati-
zált nyaláb, amely a detektoratom abszorpciós éle feletti energiával rendelkezik. Ez
a nyaláb ionizálja a detektoratomot. A detektoratom karakterisztikus sugárzása a
kijövő jel, aminek az intenzitása arányos a detektoratom helyén levő ionizáló sugár-
zás intenzitásával. A röntgensugárzásnak a holográfia szempontjából van néhány
kedvező tulajdonsága az elektronokhoz képest. A kisebb, és kevésbé szögfüggő szó-
rási tényező jelentősen jobb minőségű rekonstruált képet ígér röntgen hologramnál,
mint elektron hologramnál [63]. Persze a kis szórási hatáskeresztmetszet miatt a
mérések tovább tartanak, és nagyobb hangsúlyt kell fektetni a referencianyaláb kor-
rekt kivonására. Az első atomi felbontású belső forrásos röntgen-hologramhoz meg
kellett oldani a hosszú távú renddel járó Kossel-vonalak problémáját [22], utána
1996-ban Tegze Miklós és Faigel Gyula stroncium-titanát (SrTiO3) egykristályon
megmérte az első röntgen hologramot [8]. (A Kossel-vonalak kiszűréséről hosszú
vita bontakozott ki [64, 65, 66] annak ellenére hogy a Kossel vonalak a hologram
részei [38, 37].)

Gog és munkatársai megmérték az első inverz hologramot [9]. Ez az újítás azzal
a jelentős előnnyel járt, hogy a detektoratom abszorpciós éle fölött elvben bármi-
lyen energiájú nyalábbal lehetővé vált a röntgen hologram mérése. Ezt kihasználva
több energiás röntgenhologramot (MEXH) mértek. A Thompson szórás erős pola-
rizációfüggését felhasználva javítottak a hologram minőségén [40]. A polikromati-
kus belső forrásos hologram mérése is lehetővé vált, amikor Miller számításai [67]
alapján Bompadre elkészítette az első Bremsstrahlung hologramot [25]. A Brem-
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sstrahlung előnye, hogy folytonos spektrumot ad, kis rendszámú elemek is lehetnek
forrásatomok, hátránya viszont, hogy nem elem-specifikus, így a minta mindegyik
atomja viselkedhet forrásként és tárgyként is.

Nishino és munkatársai [68] kidolgoztak egy új eljárást, amiben két közeli ener-
gián felvett hologram különbségének segítségével kiküszöbölhető az ikerkép a re-
konstruált hologramból. Omori és munkatársai [69] a minta egyes atomjainak
az abszorpciós élének a közelében mért hologramokból elem-specifikus holográfiai
eljárást dolgoztak ki. Az eljárás továbbfejlesztését Takahashi dolgozta ki [70]. Ta-
kahashi eljárását komplex röntgen holográfiának hívják, mert az abszorpciós él
környékén a szórási tényező fázisának megváltozását használja ki.

Az első gamma hologramot Korecki és munkatársai mérték meg [31, 32]. A vas
57-es izotópjának nukleáris rezonanciaszórását, valamint a Mössbauer effektust
használták ki. A forrás egy 57Co izotóp sugárforrás volt. A detektormag a 57Fe
izotóp magja, a detektorjel pedig az elnyelés, majd legerjesztődés utáni konverziós
elektron.

Kopecky és munkatársai transzmissziómérésen alapuló röntgen holográfiás mé-
rést publikáltak CoO mintán [71], Tegze Miklós és munkatársai bebizonyították,
hogy nem a holografikus jelet, hanem a minta teljes rugalmas szórási hatáskereszt-
metszetét mérték [72, 73]. A mérési eljárást ennek ellenére alkalmazni lehet az
atomok környezetének direkt vizsgálatára [74]

2.5.3. Neutron holográfia

A neutron holográfia elvét Cser László írta le [10]. A belső forrásos módszerben
a hidrogén magját (a protont) lehet másodlagos forrásmagként alkalmazni. A je-
lenleg ismert összes izotóp közül a hidrogénnek (1

1H) a legnagyobb az inkoherens
szórási hatáskeresztmetszete (80 barn). Ennek a neutron holográfia szempontjá-
ból két előnye van. Egyrészt kis hidrogén-tartalmú minták is és nagy hidrogén-
tartalmú, de kis méretű minták is alkalmasak mérésre. Másrészt amennyiben a
minta totális szórási hatáskeresztmetszete nagyon nagy, a többszörös szóródás so-
rán a neutron az utolsó inkoherens szórás előtti állapotát „elfelejti” (a megválto-
zott spinű szóródott neutron nem tud a nem szóródott résszel interferálni), tehát a
többszörös szórás nem rontja a kísérlet minőségét. Az első belső forrásos neutron
holográfiai kísérletet egy kanadai csoport (Sur, Rogge, Hammond, Katzaras) vé-
gezte Chalk-Riverben [11]. Cser László és munkatársai Török Gyula, Gerhard
Krexner, Ivan Sharkov hidrogénnel töltött palládium egykristályon végeztek sike-
res mérést [26, 75]. A belső detektoros neutron holográfiának két fajtája lehetséges.
Az első módszernél egy inkoherens szórócentrum működik neutron-detektorként is
[T4]. Ekkor a mag helyén lévő neutronintenzitással arányos 4π-be szórt inkoherens
háttér összintenzitása adja a holografikus jelet a beeső neutronnyaláb mintához
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viszonyított irányának függvényében. A másik módszer szerint neutron-elnyelő
izotópokat lehet detektor-atomként használni. A detektoratom a mag helyén lévő
neutron intenzitással arányosan elnyeli a neutronokat, és egy prompt-gamma fotont
emittál. Mivel egyes izotópok abszorpciós hatáskeresztmetszete messze meghaladja
a hidrogén szórási hatáskeresztmetszetét, valamint ebben a mérésben nem kevere-
dik a belső detektoros és a belső forrásos jel (illetve a belső forrásos gamma jel a
kis hullámhossz és a gammadetektor nagy látószöge miatt kiátlagolódik), ezért ez
a fajta mérés könnyebben kivitelezhető. Az első belső detektoros neutron holográ-
fiai mérést szintén Cser László és munkatársai végezték el [12, 75]. A minta ólom
egykristály volt, hígan ötvözve kadmiummal. A hologram rekonstrukciója után az
első szomszédok voltak láthatóak. A további, általam leírt elméleti megfontolások
utáni pontosabb kiértékelésről a 6.5. részben bővebben írok.

2.5.4. Neutron hologram amplitúdója

Az atomi felbontású neutron hologramban a normalizált atomi hologram ampli-
túdója a 2.6 képlet alapján −b/r, ahol b az adott atom koherens szóráshossza, r
pedig a forrás/detektoratomtól való távolság. A 2.6 képlet azon alapul, hogy az egy
atom által szórt neutron gömbhullámként terjed, és a Ψs(r) = −b/r exp(ikr + φ0)
hullámfüggvénnyel írható le, ahol R a szórócentrum rendszerében a helyvektor, φ0

pedig a nem szóródott neutron fázisa a szórócentrum helyén. A b/r érték meg-
lehetősen kicsi 10−4 − 10−5 nagyságrendű már az első szomszédokra is. A 3.5
részben bebizonyítom, hogy a rekonstruált képen csak a mérésnél kapott statisz-
tikus zajjal számítva a jel-zaj viszony 1/

√
Itot nagyságrendű. Ennek megfelelően

a mérések során minimum 108 − 1010 beütést kell összegyűjteni. Egy mérés kivé-
telével [12] a mérések összbeütése kisebb volt az így számolt minimális beütésnél.
Ennek ellenére három egymástól független csoport (Rogge és munkatársai a Ka-
nadából, Cser és munkatársai Magyarországról valamint Hayashi és munkatársai
Japánból) is sikeres holográfiai mérést hajtott végre. A Cser László és munkatár-
sai által végzett mérések közül az ólom-kadmium rendszeren végzett mérésnél[12]
a rekonstruált jel nagyjából háromszorosa, a palládium-hidriden végzett mérésnél
nagyjából 10-szerese a modellszámításból jövő amplitúdónak. A hidrogéntartalmú
rendszereken végzett többi mérésnél is a rekonstruált képnek tízszer nagyobbnak
kell lennie a számításból kapott képnél hogy a rekonstruált kép jel-zaj viszonya
három fölé nőjön. A rekonstruált kép jel-zaj viszonyára vonatkozó számolási mód-
szert a 3.5 részben vezetem le. A saját méréseim alapján is hasonlóan megnőtt
holografikus amplitúdót találtam. Ennek egyik magyarázata lehet, hogy a szó-
ródott neutron amplitúdója az atom néhány hullámhossznyi környezetében nem
b/r, hanem annál nagyobb. Doktori munkám során nem találtam egzakt meg-
oldást ennek az ellentmondásnak a feloldására. A másik lehetséges ok lehet a
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nem nulla spinű magok polarizációfüggő szórási amplitúdója, illetve hogy a rész-
ben spin-polarizált magpárok esetén helytelen a szórt neutron hullámfüggvényét az
egyrészecske-szórások összegeként felírni. Pont a hidrogén az egyik legjobb példa
erre az effektusra. A hidrogén átlagos szóráshossza -3.74fm, azonban a proton feles
spinje miatt a neutron-proton rendszer szinglett állapotában (antiparallel spinek
esetén) a szóráshossz -47.4fm, míg triplett állapotban 10.8fm. A két hidrogént
tartalmazó rendszerekben (hidrogén gáz, víz) levő hidrogénatomok spinje korre-
lált, szinglett vagy triplett állapotban van, és az átmenet a két állapot között
erősen gátolt. A magspinek közötti kölcsönhatást a kötő elektronpárok közvetítik.
Neutronszórás esetén a hidrogénmolekula hatáskeresztmetszete spinállapottól és
hullámhossztól függően 10 és 240 barn között változhat. Az effektust már Fermi
is tárgyalta azonban differenciális (irányfüggő) hatáskeresztmetszet mérésekről és
számolásokról nem találtam adatot az irodalomban.



3. fejezet

Torzító hatások az atomi felbontású
holográfiában

Az atomi felbontású holográfiában a nem ideális mérési körülmények torzító ha-
tásairól csak kevés publikáció jelent meg. Ennek egyik oka, hogy a mérések zöme
elektronnal történt, ahol a fizikai hatások (anizotróp szórási tényező, többszörös
szórás stb.) jóval erősebb torzító hatást gyakorolnak a rekonstruált képre, mint a
mérési effektusok. A másik ok pedig, hogy éppen a fizikai effektusok kivédésére
megalkotott inverz iterációs módszerekbe viszonylag könnyen be lehet építeni bár-
milyen mérési effektust, így tulajdonképpen nincsen szükség a mérési effektusoknak
a rekonstruált képre való hatását vizsgálni (az inverz iterációs módszerek illeszté-
sek, és kikerülik a holografikus rekonstrukció problémáját). Neutron holográfiában
a viszonylag kis intenzitású neutronforrások miatt a mért hologram jel/zaj viszonya
sokkal kisebb 1-nél, így semmilyen illesztési eljárás nem működhet megbízhatóan.
Ebben a fejezetben a valós mintákon végzett valós méréseket közelítem a modell
módosításával. Kiszámolom a mérési tartomány hatását a visszaállított képre, a
véges hullámhossz- és szögfelbontást, illetve a véges mérési idő, azaz a statisztikus
zaj hatását. A következő részek alapján az 5. részben egy általános optimalizációs
és mérési receptet adok az atomi felbontású neutronholográfiához. Az eredmények
itt már jelentősen különbözőek a neutron holográfiára nézve mint a röntgen vagy
az elektron holográfiára nézve.

Nem tárgyalom ebben a fejezetben a neutron holográfia legnagyobb torzító
tényezőjét, a mért hologramon megjelenő diffrakciós képet. A nagy intenzitású
Bragg-csúcsok hatását csak úgy lehet elkerülni, ha mérés közben távol járunk a
diffraktált nyalábtól, vagy a mért képből kivágjuk azokat. Az első neutron holo-
gráfiai mérésben ugyan a mért képben megmérték a Bragg-csúcsokat is, amit ké-
sőbb kivágtak [11], valamint én is végeztem ammónium-kloridon olyan holográfiai
mérést, amelybe Bragg-csúcsok kerültek. A Bragg-csúcsok közelében jelentkező
egyéb diffrakciós jelenségek (Huang és Lee szórás) megbújhatnak úgy a zajban,

24
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hogy intenzitásuk még mindig nagyobb mint a holografikus intenzitás, így előre
nehezen megjósolható torzításokat okozhatnak. (A saját mérésemben kis intenzi-
tású Bragg-csúcs közelében mértem, így a diffúz szórás hatása is kicsi volt). A
Bragg-csúcsok között megjelenő diffrakciós kép (rugalmas diffúz szórás [27], rugal-
matlan inkoherens és koherens (fonon) szórás) hatásainak a minimalizálásáról a 4.
és az 5. fejezetekben részletesen írok.

3.1. A mérési effektusok beépítése a modellbe
A 2.4.1 és a 2.4.2 részben a k–térbeli hologramot és a rekonstrukcióját ideális mérési
körülményeket feltételezve írtam fel. A nem ideális mérés miatti torzító hatások
leírására a felbontást és a véges mintavételezést beépítem a modellbe. A számolások
monokromatikus hologramra vonatkoznak, viszont a hullámhosszfelbontás miatt a
három dimenziós k-térbeli hologramból kell kiindulnunk.

Egy tökéletes egykristályon a normalizált hologramot (χ(k)) ideális esetben
a 2.5 képlet írja le. Általános közelítésben az egyes mérések k–térbeli felbontását
egy a(k) függvénnyel, az ún. apparatív függvénnyel való konvolúcióval közelítem.
Így, a valós mérést kissé jobban leíró képlet a normalizált hologramra:

χ′ (k) = χ (k) ∗ a (k) . (3.1)

Valójában a műszer teljes felbontásának hatása nem feltétlenül írható le konvolú-
cióval. A felbontást meghatározó paraméterekről, és a különböző típusú felbontá-
sokról a 3.4 részben írok. Valós méréseknél nem tudunk a teljes három dimenziós
k-térben mérni. Sőt, az adott hullámhosszú nyalábbal történő méréseknél sokszor
nem tudunk a k–gömb teljes felületén mérni. Ezért a valóság jobb leírása miatt a
modellbe beépítem a d(k) detektorfüggvényt, amely egy a mérési tartományon, és
nulla azon kívül. Így az átalakított normalizált hologram:

χm (k) = (χ (k) ∗ a (k)) d(k). (3.2)

Monokromatikus esetben (analitikus számoláshoz) a detektor függvény konstans
1. A mérés diszkrét mintavételezéssel történik. Belső forrásos esetben a detek-
tornak véges mérete van, belső detektoros esetben a minta mozaicitása miatt a
detektoratomok irányvektorai az egyes szomszédos atomokhoz viszonyítva egy vé-
ges felületelemet jelölnek ki az egységgömb felületén. A mérési adatok feldolgo-
zása során mégis egy mérési ponthoz egy diszkrét k–térbeli vektort rendelünk. A
diszkrét mintavételezés modellezésére a detektorfüggvényt átalakítom Dirac-delták
összegére:

d (k) =
N∑
l=1

∆lδ
2
φ,χ (k− kl) (3.3)
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ahol kl az l-edik mérés pozíciója a k-térben, ∆l az l-edik mérési ponthoz tartozó
tartomány felülete (a teljes mérési tartomány felülete: Sm =

∑N
l=1 ∆l) valamint

δ2
φ,χ (k− kl) = 1/(4πk2)δ (φ(k)− φ(kl)) δ (χ(k)− χ(kl)) a gömbi koordináták φ
és χ szögein értelmezett Dirac-delták. Polikromatikus esetben három dimenziós
Dirac-deltákat kell venni:

δ3
φ,χ,k (k− kl) = 1/(4πk2)δ (φ(k)− φ(kl)) δ (χ(k)− χ(kl)) δ (k − kl), ekkor a ∆l

is az adott mérési ponthoz tartozó három dimenziós térrész térfogata.

3.1.1. A Barton-féle monokromatikus rekonstrukció kiter-
jesztése három dimenzióra

A 3.1 részben leírt módosítások hatását a visszaállított képre legegyszerűbben a
Fourier-transzformáció tulajdonságainak felhasználásával lehet kiszámolni. Mivel a
Helmholtz-Kirchoff- integrál egy három dimenziós Fourier transzformálás origó kö-
zéppontú gömbfelületre szorítva, ezért kiszámolom a teljes k–térben levő hologram
Fourier-transzformáltját. A további számolásokhoz érdemes kissé átalakítani a nor-
malizált hologram (2.5) és a Barton-féle rekonstrukció (2.10) definícióját úgy, hogy
az 1/Vm normáló faktort elhagyjuk a rekonstrukcióból, viszont hullámhosszanként
beépítjük a hologramba:

χ′k (k) = d0(k)
1

4πk2

n∑
j=1

−2bj
rj

cos (krj − krj) (3.4)

U3D (R) =

∫
χ′ (k) eikRd3k (3.5)

ahol d0(k) a detektor függvény, amely a hologram mérési vagy értelmezési tarto-
mányát jelöli ki. A 3.5 képlet nem egyezik meg a polikromatikus hologram rekonst-
rukciójával (a 2.21), így, mint látni fogjuk az atomi csúcsok sem fognak megjelenni.
Jelenleg nem modellezem a diszkrét mintavételezést, így a detektorfüggvény mo-
nokromatikus esetben δ(k− k0) (egydimenziós Dirac-függvény). Ekkor a mérésből
kapott hologramot is módosítani kell a rekonstrukció előtt. Az i-edik pontban mért
hologram egyenletes I0 hátteret feltételezve:

χ′k (ki) =
1

4πk2
i

Ii − I0

I0

. (3.6)

Ezzel a változtatással a teljes k-gömbön értelmezett monokromatikus hologram (és
a rekonstruált képe) nem változik, viszont a 3.5 képlet Fourier-transzformáció. A
χ′ függvény teljes három dimenziós Fourier-transzformáltjából egyszerűbb követ-
keztetéseket levonni az ideálistól eltérő mérési hatások tanulmányozására mint a
normalizált hologram eredeti definíciójából (2.5 képlet) és a Barton-féle rekonst-
rukcióból (2.10 képlet).
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A továbblépéshez még szükséges, hogy a normalizált hologram eredeti definíci-
ójának a fent leírt két módosítását (3.2 és 3.4 képletek) egy képletbe ültessem:

χ′′k (k) =

((
1

4πk2

n∑
j=1

−2bj
rj

cos (krj − krj)

)
∗ a (k)

)
d(k) (3.7)

χ′′k (k) =

((
1

4πk2
χ (k)

)
∗ a (k)

)
d(k) (3.8)

ahol χ (k) az eredeti 2.5 képlettel számolt normalizált hologram. Itt d(k) függvény
három dimenziós Dirac-delták összege, amelyeket a d0(k) függvény (3.4 képlet) és
a 3.3 képletben leírt detektorfüggvény szorzatából kapunk meg. A konvolúció és a
detektorfüggvénnyel való szorzás sorrendje lényeges, mert nem a mért hologramon
végzünk konvolúciót, hanem a felbontási függvénnyel konvolvált elméleti hologra-
mot mérjük.

A mérési hatások számításához először ki kell számítani az elméleti torzítatlan
módosított χ” hologram Fourier-transzformáltját. Mivel a 3.5 képletből számolt
rekonstrukció monokromatikus esetben megegyezik az eredeti Barton-féle rekonst-
rukcióval, a három dimenziós kiterjesztésben csak a sugár (k) szerinti integrálást
kell elvégezni. A detektorfüggvényünk persze ebben az esetben konstans 1. Így,
az r helyen ülő atom teljes k-térben értelmezett atomi hologramjának rekonstruált
képe:

U3D
1 (R) =

∫ ∞
k=0

−b
r

(
eikr sinc (k|r−R|) + e−ikr sinc (k|r + R|)

)
dk. (3.9)

A rekonstruált hologramnak csak a valós kép részét számolva (azaz az ikerképet
elhagyva):

U3Dr
1 (R) =

∫ ∞
k=0

−b
r
eikr sinc (k|r−R|) dk. (3.10)

Az integrálást külön-külön elvégezve a valós és képzetes részre az atom valódi (nem
iker) képe:

U3Dr
1 (R) =

−b
r

π (1− sign (|r| − |R− r|))
4 |R− r|

+

+i
−b
r

ln (|r|+ |R− r|)− ln (||r| − |R− r||)
2 |R− r|

(3.11)

ahol sign(x) az előjel függvény. Értéke 0-ban nulla, egyébként x/|x|. Kihasználva
hogy az atom képe konjugáltjának az origóra való tükrözése az ikerkép, a teljes
rekonstruált atomi hologram:

U3D
1 (R) = U3Dr

1 (R) + (U3Dr
1 (−R))∗ (3.12)
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ahol ()∗ a konjugálást jelenti. Az r-pontban ülő atom valódi képének valós része
tehát az atom r-sugarú környezetében nulla, távolabb az atomtól való távolsággal
fordítottan arányos. A képzetes rész csak az atom pontos pozíciójában nulla, az
atomtól r-távolságra szingularitása van, de véges tartományon integrálható.

A 3.8 képletet behelyettesítve a 3.5 képletbe:

U3D (R) =

∫ ((
1

4πk2
χ (k)

)
∗ a (k)

)
d(k)eikrd3k (3.13)

A módosított rekonstrukció egy egyszerű három dimenziós Fourier-transzformá-
ció. A konvolúciós tétel szerint két függvény szorzatának a Fourier-transzformáltja
megegyezik a Fourier-transzformált függvények konvolúciójával, és viszont:

F(fg) = F(f) ∗ F(g) = F ∗G (3.14)
F(f ∗ g) = F(f)F(g) = FG. (3.15)

Felhasználva a konvolúciós tételt a 3.13 képlet a következőképpen alakul:

U3Dm (R) = F

{[(
1

4πk2
χ (k)

)
∗ a (k)

]
d(k)

}
(3.16)

U3Dm (R) = F [(χ′ (k) ∗ a (k)) d(k)] (3.17)
U3Dm (R) = F (χ′ (k) ∗ a (k)) ∗ F (d(k)) (3.18)

U3Dm (R) = (F (χ′ (k))F (a (k))) ∗ F (d(k)) (3.19)
U3Dm (R) =

(
U3D (R)A (R)

)
∗D (R) (3.20)

Itt bevezettem a valós térben megjelenő D(R) detektorfüggvényt, ami az ere-
deti d(k) detektorfüggvény Fourier-tanszformáltja, valamint a valós térben meg-
jelenő A(R) felbontásfüggvényt, ami az eredeti a(k) felbontásfüggvény Fourier-
tanszformáltja.

3.2. A mérési tartomány hatása
Egy valós mérésben nem tudunk a teljes három dimenziós k–térben mérni. A
mérések nagy része monokromatikus, azaz a mérés csak az k–gömbre szorítko-
zik. Azonban van, amikor k–gömb teljes felületén sem lehetséges a mérés. Ebben
az alfejezetben először megmutatom, hogy az ideális monokromatikus mérésből
rekonstruált atomi hologramok maximumhelyei sem mutatják meg pontosan az
atomi pozíciókat. Ezen kívül leírom, hogy a nem teljes mérési tartomány hogyan
befolyásolja az atomi csúcsok alakját.
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3.2.1. A rekonstruált atomi hologramok alakjának a hatásai

Mint a 2.4.2. részben megmutattam, a teljes k–gömbön mért hologram visszaállí-
tása után az atomi csúcsok alakja (a visszaállított hologram apparatív függvénye)
egy gömbszimmetrikus sinc függvény, amelynek hullámhossza az alkalmazott nya-
láb hullámhosszával egyezik meg. Vegyünk egy origóhoz közeli pontot. Ebben a
pontban a távoli atomi képek hullámzásának amplitúdója a távolság mínusz má-
sodik hatványával arányos (a sinc függvény 1/r-es lecsengésű, és az R távolságra
levő atomok rekonstruált képének amplitúdója 1/R-el súlyozott). Mivel az r + dr
távolságra levő atomok száma r2-el nő, egy ideális monokromatikus mérésnél (a k–
térben végtelen felbontással) a távoli szomszédok képeinek összege nem abszolút
konvergens, azaz ugyanúgy mint a k-térbeli hologram, a modelbe rakott atomok
számának növelésével kapott határérték (ha létezik) nem ad információt a valós
mérésről. Azonban nemcsak a távoli atomok vannak hatással az egy atom pozíci-
ója körül visszaállított hologramra. Vegyünk csak egy atomot, és a rekonstruált
képét. Ekkor a rekonstruált képen megjelenik az ikerkép is. Mind a valós, mind
az ikerképnek 1/r-es lecsengésű oldaloszcillációja van (2.17 képlet). Az ikerkép ol-
daloszcillációja az eredeti atom helyén levő csúcsot eltolja. Mivel az atomi csúcs
teljes szélessége (az atomi hologram csúcsához legközelebb eső azon zárt felület
legkisebb átmérője, amelynél az atomi hologram amplitúdója 0) egy hullámhossz
(a vizsgáló nyaláb hullámhossza), a hullámzás fázisától függően az ikerkép a va-
lódi kép csúcsát eltolhatja, amplitúdóját és szélességét is változtathatja. A 3.1
ábrán látható az atomi csúcs maximumhelyének és az amplitúdójának a változása
az atomi távolság és a hullámhossz arányának függvényében. A modellszámítás-
kor a mérési tartomány a teljes k–gömb volt. Az ikerkép miatti eltolódás csak
pozitív lehet, ezt a rekonstruált kép fázisával lehet indokolni. Két szimmetrikusan

(a) (b)

3.1. ábra. Egy atom rekonstruált holografikus képe maximumának (Rmax) sugárirányú eltoló-
dása az r atomi pozícióhoz képest (a), illetve a kép amplitúdójának változása (b) az atomnak az
origótól való távolságának függvényében hullámhossz egységekben (modellszámítás)
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elhelyezett atomnál a rekonstruált atomi csúcsok a koszinusz törvény szerint vál-
toznak, és a rekonstruált kép tisztán valós. Ekkor a csúcsok eltolódásai megnőnek
mint az a 3.2 ábrán látható. Az atomi pozíciókat tehát tökéletes mérésnél sem le-

(a) (b)

3.2. ábra. Két, origóra szimmetrikusan elhelyezkedő atom rekonstruált holografikus képe ma-
ximumának (Rmax) sugárirányú eltolódása az r atomi pozícióhoz képest (a), illetve a kép amp-
litúdójának változása (b) az atomnak az origótól való távolságának függvényében hullámhossz
egységekben (modellszámítás)

het a maximumok keresésével vagy egy csúcs illesztésével meghatározni. A pontos
meghatározáshoz az atomi képek függvényével kell illeszteni a képet.

3.2.2. A nem teljes mérési tartomány hatása

Ha a 3.20 képletbe behelyettesítjük az atomi hologramot a 3.11 és a 3.12 képletek
szerint, akkor elvben kiszámolható a véges tartományból rekonstruált atomi ho-
logram képe. Tételezzünk fel ideális felbontást, azaz a(k) = δ(k). Ekkor a valós
térben az apparatív függvény konstans 1, így elhagyhatjuk. Ekkor a rekonstruált
atomi hologram:

U3Dm
1 (R) = U3D

1 (R) ∗D (R) (3.21)

ahol D a valós térbeli detektorfüggvény (a d detektorfüggvény Fourier-transzfor-
máltja). Ideális monokromatikus hologramnál tehát az atom képét a mérési tar-
tomány, illetve annak Fourier-transzformáltja határozza meg. Mivel azonban a
teljes k-térből rekonstruált atomi hologram U3D

1 meglehetősen bonyolult (a 3.11
és a 3.12 képletek írják le), ezért a konvolúció kiszámolása nehézkes. Azonban
tudjuk, hogy a teljes k–gömbön mért monokromatikus hologram rekonstruált képe
sinc-függvény (2.17 képlet). Az ideális monokromatikus mérés detektorfüggvénye:
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d0(k) = δ(k− k0). Amennyiben nem tudunk a teljes k-gömbön mérni, akkor a de-
tektorfüggvényünk felírható a következő alakban: d(k) = d0(k)d′(k). d′ = 1 ahol
mérünk, és 0 máshol. Így az r helyen ülő atom rekonstruált atomi hologramja:

U(R) = F(χd0d
′) = F(χd0) ∗ F(d′) (3.22)
U(R) = U0 ∗D′ (3.23)

U(R) =

[
Σ±e

±ikr sin(k|R∓ r|)
k|R∓ r|

]
∗D′ (3.24)

Itt D′ a d′ függvény három-dimenziós Fourier-transzformáltja. A 3.24 képlet már
egyszerűbben számolható. A Fourier-transzformáció tulajdonságaiból következik,
hogy az atomi csúcs kiszélesedik azokban az irányokban, amely irányokra fektetett
egyenes nem megy át a mérési tartományon. Amennyiben a mérési tartomány nem
középpontosan szimmetrikus, vagy nem terjeszthető ki középpontosan szimmetri-
kussá, akkor az atomi csúcs fázisa is megváltozik. Ideális monokromatikus esetben
a sugár irányban végzett rekonstrukció megfelel az adott irányú origón átmenő
(k-térbeli) egyenesre vetített és átlagolt mérési adatok Fourier-transzformálásával
(2.16 képlet). Könnyen belátható, hogy amikor a mérési tartomány nem fedi le
a teljes gömböt, akkor az egyenesre vetített és átlagolt mérési adatokat az adott
pontra levetített mérési tartomány felületével kell súlyozni, és az így kapott függ-
vény Fourier-transzformáltja a rekonstruált kép. Ekkor a detektorfüggvény pont
a súlyzófüggvénnyel egyezik meg. Minél kisebb a mérési tartomány, annál kes-
kenyebb a detektorfüggvény, illetve annál szélesebb a detektorfüggvény Fourier-
transzformáltja, azaz az atomi csúcs szélessége. Ennek megfelelően minél kisebb
az adott irányba néző egyenesre vetített mérési tartomány, annál szélesebb lesz az
atomi csúcs.

Polikromatikus mérések esetén a visszaállított monokromatikus képek összege
adja a képet, ennek megfelelően polikromatikus hologramok atomi képét is a mérési
tartomány határozza meg.

A mérési tartományt virtuálisan meg lehet változtatni, amennyiben a rend-
szerünk holografikus szimmetriákkal rendelkezik, és van olyan szimmetriaoperáció,
amely a mérési tartományt nem önmagába képezi le (például középpontosan szim-
metrikus mintán, ha csak egy félgömböt fedünk le méréssel, a szimmetria kihaszná-
lásával a teljes gömbre kapunk adatokat). Ebben az esetben az atomi holografikus
csúcsok keskenyebbé válnak a szimmetriaoperáció alkalmazása után, és a hologra-
fikus csúcs maximumában kis változás következik be. A csúcs keskenyedésével
többletinformációhoz jutunk. Ezt a többletinformációt mi építettük be a mérésbe,
amikor a mért adatokon alkalmaztuk a szimmetriaoperációt. Amennyiben az adott
szimmetriaoperáció a mérési tartományt önmagára képezi le, akkor a holografikus
jelünk, a szimmetriaoperáció alkalmazása és a normálás után nem változik, így a
rekonstruált képen sem változik a holografikus jel. Itt a többlet információ bevite-
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lével a statisztikus zaj szintje fog csökkenni. Ezzel a hatással részletesebben a 3.5.
részben foglalkozok.

3.2.3. A mérési pontok sűrűségének hatásai

A Barton-féle rekonstrukció (2.10 képlet) egy gömbfelületre korlátozott Fourier-
transzformáció. Felmerül a kérdés, hogy a gyors Fourier-transzformációnál (FFT)
leírt jelenségek mennyire alkalmazhatóak az atomi felbontású holográfiában. Az
FFT-nek két alapvető tulajdonsága van [76]: Amennyiben a mintavételi frekven-
cia felénél kisebb a mért jel maximális frekvenciája, akkor a Fourier-térben az
FFT szabályai szerint meghatározott pontokban torzítatlanul megkapjuk az adott
frekvencia-komponensek amplitúdóit. Tehát a mintavételezés frekvenciája megha-
tározza a Fourier-térbeli "látótávolságot". A második tulajdonság, hogy az egyen-
letes mintavétel miatt minden, a jelben levő frekvenciának a Fourier-térben perió-
dikus képe van, a periódus hossza pedig megegyezik a mintavételezés frekvenciájá-
val. Így a mintavételezés felénél nagyobb frekvenciájú komponensek megjelennek
az FFT-képben (azaz "betükröződnek" az FFT szabályai által meghatározott -f/2
- f/2 frekvenciatartományba, ahol f a mintavételezés frekvenciája). Ezt a jelenséget
nevezzük aliasingnak.

Az atomi felbontású holográfiában általában (röntgen és neutron esetében) ki-
terjedt gömbfelületen mérünk, legtöbbször a gömbi koordinátarendszer szögei sze-
rint egyenletes felbontásban. Ekkor a háromdimenziós k-térben a mérési pontok
sűrűsége minden irányban változó, így nem lehet az FFT-módszerből jól ismert
egzakt maximális frekvenciát (a mintavételi frekvencia fele) kiszámolni. A gömbfe-
lületen végzett mintavételezés során a gömbfüggvényekkel végzett spektrális analí-
zis eredményeképpen megjelenő betükröződésről részletes számolások találhatóak
az irodalomban (pl.: [76]). Azonban a Barton-féle rekonstrukció különbözik a
gömbfüggvények szerinti spektrális vizsgálattól. A holográfia használhatóságának
megállapítására elegendő közelítő számolásokat alkalmazni.

A teljes gömbfelületen mért monokromatikus hologram valós térbeli detektor-
függvénye (D(R)) sinc(kR) függvény alakú. Ez az állítás könnyen belátható: a 2.17
képlet szerint egy atom képe sinc(kR) ami pontosan megegyezik a valós térbeli
detektorfüggvénnyel, hiszen Dirac-deltaszerű szórócentrumot feltételeztünk a szá-
molásnál. Diszkrét mérési pontokat feltételezve azonban, az origóban megjelenő
csúcs adott távolságonként újra és újra megjelenik (bár torzítva) a rekonstruált
képen. A csúcs ismételt előfordulásának távolságát (Ri) egy adott e-irányban az
ugyanolyan irányú origón átmenő egyenesre vetített mérési pontok legnagyobb első
szomszéd távolsága (∆ek) határozza meg az FFT-ből jól ismert képlethez hason-
lóan: Ri ≈ 2π/∆ek. A nem egyenletes mintavételezés miatt az ismételten megje-
lenő csúcs torzított. A detektor függvény origóbeli csúcsának ismételt megjelenését
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láthatjuk a 3.3 ábrán. Jól látható, hogy a hamis csúcsok az x-y síkon körben nagy
amplitúdóval jelennek meg, míg z-irányban egyenletes Ri ≈ 2π/∆ek magasságban.
Valójában az aliasing egy gömbfelületen jelenik meg, azonban a gömbi koordináták
miatt a Z-tengely körüli hengerek és a megfelelő magasságú Z-tengelyre merőleges
síkok metszéspontjaiban megerősödik. Fontos még megjegyezni, hogy az ismétel-
ten megjelenő csúcsok legnagyobb amplitúdója is sokkal kisebb, mint az origóban
levő csúcs amplitúdója. A legnagyobb csúcs a pólusok (χ = ±900) irányában je-
lenik meg. Ekkor a (00Rz) pontban ismételten megjelenő csúcs Az amplitúdója
kiszámolható a következő képlettel:

Az =

90/∆φ∑
n=−90/∆φ

cos (n∆φ) cos (kRz cos (n∆φ)) (3.25)

ahol Rz = π/ (k sin (∆φ/2)). A képlet a Barton-féle rekonstrukció numerikus alakja
(2.12 képlet) Z irányban számolva úgy, hogy a k-gömbön a hosszúsági és a szélességi
szögekben egyenletes a mérés felbontása. Három fokos felbontásban az eredeti
csúcshoz legközelebb eső hamis csúcs (aliasing) magassága 0.34-szerese az origóban
levő csúcs magasságának. A felbontást növelve az ismételten megjelenő csúcsok
relatív amplitúdója csökken.

Mivel a valós térbeli detektorfüggvény írja le az atomok képeit, így az atomok
képeinek is vannak az atomoktól Ri távolságra megjelenő hamis csúcsai. Azonban
kimondható, hogy ha az origótól az Ri távolság felénél nagyobb távolságra nincs
olyan atom, amelynek számottevően nagy csúcsa van a rekonstruált képen, akkor
az aliasing hatása a hologram látótávolságán kívülre esik. A fentiek alapján, ha

(a) (b)

3.3. ábra. A D(R) valós térbeli detektorfüggvény 3o-os mintavételezési gyakoriságú mérési rács
esetén. A tengelyeken a valós tér koordinátái vannak hullámhossz egységekben. A rekonstrukció
síkja az egyenlítővel párhuzamos (3.3(a)), és arra merőleges (3.3(b))
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meg tudjuk határozni a hologram látótávolságát (rmax, aminél távolabbi atomi
csúcsokat elhanyagolhatónak vesszük), akkor hologramon a legkisebb periódushossz
(2π/rmax) felénél kisebbnek kell választani a szomszédos mérési pontok maximális
távolságát |∆k|max:

|∆k|max <
π

rmax
(3.26)

A hologram látótávolságát (rmax-ot) a 3.4. részben fogom tárgyalni.
Az aliasing problémáját megoldja a mintának a mérés közbeni állandó mozga-

tása, ekkor ugyanis a mintavételezés frekvenciájának a felénél nagyobb frekvenciájú
jel (ami aliasingot okoz a számunkra érdekes tartományban) részben kiátlagolódik.
Ezt a módszert főleg röntgen holográfiában alkalmazzák [77, 71, 78, 70]. Neutron
holográfiában a hosszú motorkábelek miatt nem ajánlott mérés közben mozgatni
a mintát, mert az előerősítő könnyen felveszi az elektronikus zajokat és hamis
beütéseket látunk. További terveim között van azonban gondos elektronikus ár-
nyékolással és földeléssel megoldani a hosszú motorkábelek miatti elektronikus zaj
problémáját.

A további számítások szempontjából lényeges megállapítás, hogy az aliasing
határán belül egy atom rekonstruált képe független a mintavételezési frekvenciá-
tól. Tehát amennyiben egy adott mintavételezésnél az aliasing határán túl levő
atomok képének amplitúdója elhanyagolható, akkor a mintavételezés felbontásá-
nak javítása nem változtatja meg számottevően a rekonstruált képet. Ez az állítás
más úton is belátható. Ha egy (kj) mérési ponthoz tartozó felületelembe az eredeti
pont helyett több új mérési pontot (kjn) rakunk, akkor a rekonstrukció során az
eredeti pont hozzájárulása a rekonstruált képhez nagyon közel lesz az új pontok
hozzájárulásainak összegéhez: ∑

n

χ(kjn)∆jne
ikjnR ≈

≈
∑
n

χ(kj)∆jne
ikjR = χ(kj)∆je

ikjR (3.27)

ahol ∆j az eredeti ponthoz tartozó felület, ∆jn az új pontokhoz tartozó felületek,
és
∑

n ∆jn = ∆j. Az aliasing határán bőven belül levő atomokhoz tartozó k-térbeli
hologram változása a valamint a rekonstrukciónál használt kR fázis változása is
szomszédos mérési pontok között csekély.

3.3. A rekonstruált kép felbontása
Az irodalomban kétféle holografikus felbontásról esik szó: Az Abbey-határról, és a
diffrakciós határról. Mint látni fogjuk azonban a hologram felbontása nagyban függ
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az atomi csúcsok elhelyezkedésétől és attól, hogy éppen hogyan nézzük a rekonstru-
ált képet (intenzitás, valós kép vagy a képnek egy adott fázissal rendelkező része).
A felbontás erősen mérési tartomány függő. Most csak a teljes k–gömbre kiter-
jesztett mérésből rekonstruált hologram felbontásáról beszélünk. A legegyszerűbb
rendszerek a középpontosan szimmetrikus rendszerek. Ezekben, ha a felbontást
úgy definiáljuk, hogy két atomi csúcs között az intenzitás lemenjen egészen 0-ig,
akkor a felbontás mértéke minden irányban megegyezik az alkalmazott nyaláb hul-
lámhosszával. A mikroszkópiában definiált felbontás (az egyik atom képének a
minimuma és a másik atom képének a maximuma egybe essen) nem alkalmazható
a holográfiában, ahol a különböző atomi csúcsok képei koherensen adódnak össze
(fázissal). A sinc függvény abszolútérték-négyzetének az első minimuma ugyanis
fél hullámhossznál van, és két azonos fázisú, egymáshoz képest fél hullámhosszal
eltolt sinc függvény összege egy csúcsot ad. Általánosan, középpontos holografikus
szimmetriával nem rendelkező rendszerben két adott azonos szóráshosszú atom csú-
csára a felbontást a monokromatikus hologram rekonstrukcióját alkalmazva (2.10
képlet) az amplitúdó térben az

U ′ (r) =
−b
r1

sinc (k |r− r1|) +
−b
r2

sinc (k |r− r2|) eik(r1±r2) (3.28)

egyenlet vizsgálatával kiszámolható. Az exponensben megjelenő ± jelből a valódi
képnél az összeadást, ikerképnél a kivonást kell alkalmazni. Érdemes megjegyezni,
hogy k (r1 ± r2)→ π fáziskülönbségnél a felbontás bármelyik definíciót alkalmazva
közelít a nullához, viszont a közeli (iker és valódi) csúcsok intenzitása is a nullához
tart, a maximumok helye pedig egyre távolodik a tényleges atomi pozíciótól.

3.4. A felbontásfüggvény hatása
Az előző fejezetben tárgyalt d detektorfüggvény Dirac-delták sorozata. A valóság-
ban mi nem egy 0 kiterjedésű pontban mérünk, hiszen magának a műszernek, és a
detektornak véges felbontása van, valamint a minta mozaicitásának köszönhetően
az egyes krisztallitok k-terének adott pontjai nem esnek egybe. Azonban az ilyen
detektorfüggvény alkalmazása mégsem helytelen, hiszen valós mérés után úgyis úgy
tekintjük az adott pontban mért adatokat mintha tényleg a k tér egy pontjában
mértük volna, azaz a megfelelő detektorfüggvény alkalmazásával a véges mérési tar-
tomány hatásán kívül a numerikus számolás hatását is modellezni tudjuk. A mérés
véges felbontását azonban egyéb módon be kell építeni a modellbe. A felbontás-
függvényt legegyszerűbben (és erős közelítéssel) konvolúció formájában lehet leírni.
Neutron holográfiában a felbontást meghatározza a monokromátor rendszer, a kol-
limátor rendszer, a minta mozaicitása és a detektor felbontása (belső detektoros
méréseknél a detektor felbontása a detektormag elemi cellán belüli pozíciójának
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bizonytalanságából számolható). A 3.1.1 részben leírtak szerint monokromatikus
hologramnál, illetve nem túl tág határok között mozgó polikromatikus hologramnál
jól közelíthető a véges felbontás hatása az apparatív (a) függvénnyel való konvolúci-
óval: Ha σk-szórású gömbszimmetrikus Gauss-függvénnyel közelítjük a felbontást:

a(k) = e−|k|
2/2/σ2

k (3.29)
A(R) = e−|R|

2σ2
k/2 (3.30)

Ekkor a hologram „látótávolsága”, azaz az a távolság, amin túl erőteljesen csökken
az atomok visszaállított képének az intenzitása:

Rmax = 1/σk (3.31)

míg a j-edik atomi csúcs magassága:

U(R = rj) =
−bj
rj

e−
r2j σ

2
k

2 (3.32)

A fenti számolás ökölszabályként elfogadható, azonban csak közelítés. Egyrészt
a mérés felbontása általában nem gömbszimmetrikus, másrészt az izotróp felbon-
tásfüggvény hatása a mért hologramon nem lesz izotróp. Neutron holográfiában
felbontásfüggvényt három részre lehet bontani. A kollimátorrendszer egy irány-
beli felbontásfüggvényt ad, a monokromátorkristály mozaicitása a k-térben radi-
ális felbontást ad (persze a kollimátorrendszertől függően). A harmadik tag a
minta mozaicitása, ami tisztán iránybeli felbontást ad. Általában az atomok át-
lagos mozgásából és a szórócentrumok méretéből is lehetséges első rendben egy
k-téren vett kvázi-felbontásfüggvényt számolni, azonban ez neutron holográfiában
sokkal kisebb hatást eredményez, mint az első három effektus egyenként. Röntgen,
illetve elektron holográfiában persze megnő a szórócentrumok méretének szerepe,
a szórási tényező irányfüggése nem lesz elhanyagolható.

A kollimátorrendszerbe beleértem a monokromátor előtti és utáni kollimátort,
a minta méretét a minta utáni kollimátort és a detektor méretét (ez utóbbi kettőt
csak belső forrásos holográfiánál). A monokromátor előtti és utáni kollimátor va-
lamint a minta mérete (ha az kisebb mint a ráeső direkt nyaláb keresztmetszete)
határozza meg a mintára eső neutronok divergenciáját. A monokromátor mozai-
citását is figyelembe véve megkapjuk a direkt nyaláb hullámhossz eloszlását is. A
hullámhosszeloszlás a divergencián belül irányfüggő, ezt azonban a dolgozatomban
elhanyagolom. A minta mozaicitását is figyelembe véve megkapjuk a belső detek-
toros holográfia teljes felbontásfüggvényét. Belső forrásos esetben a direkt nyaláb
divergenciája figyelmen kívül hagyható, ekkor a hullámhossz eloszlás megegyezik
a mintára eső nyaláb hullámhossz eloszlásával, a detektált nyaláb szögfelbontását
pedig a minta mozaicitása, a minta utáni kollimátor (ha van) és a detektor mérete



FEJEZET 3. TORZÍTÓ HATÁSOK 37

illetve helyzetérzékeny detektornál a detektor szögfelbontása adja meg. A felbon-
tásfüggvény pontos leírása nem célja a dolgozatomnak, egyrészt mert az általam
feltételezett Gauss-os felbontásfüggvénytől való eltérés első rendben nem befolyá-
solja a rekonstruált képet, másrészt pedig hosszadalmas analitikus vagy numerikus
számításokat igényel. Neutronszórási műszerek felbontását általában numerikus
Monte-Carlo módszeren (pl. Vitess, McStas) vagy ún. Ray-tracing módszeren (pl.
ATSAS) alapuló programokkal szokás számolni a műszerek tervezésekor. Mint azt
a 3.1.1 részben levezettem, a mért hologram (Um(R)):

Um(R) =
(
U3D(R)A(R)

)
∗D(R) (3.33)

(3.34)

ahol U3D a 3.1.1 részben számolt hologram a teljes három dimenziós térből re-
konstruálva. U3D nem Dirac-delták összege, az atomok képe egy bonyolult nagy
kiterjedésű függvény, amit a 3.11 és a 3.12 függvények írnak le. Az atomi re-
konstruált hologramok 8-as (illetve hóember) alakúak, az origótól r távolságra levő
atom pozíciója és az ikerkép pozíciója körül rajzolt r-sugarú kör után 1/r-el csök-
kennek. Ennek megfelelően a felbontásfüggvény hatása a rekonstruált térben az
atom irányában nagyobb lesz, mint arra merőlegesen, így a k–térbeli detektorfügg-
vénnyel való konvolúció után sugárirányban elnyúlik a rekonstruált kép. Hasonló
végeredményre jutunk, ha megvizsgáljuk a felbontásfüggvény mért hologramra való
hatását: A k-gömb felületén a hologram oszcillációja változik. Mivel az atomi ho-
logram hengerszimmetrikus, elég csak egy, az atom irányával párhuzamos főkörön
nézni az oszcillációt. A főkör egy pontját írjuk le θ szöggel. Ekkor az atomi
hologram: −b/r cos(kr(1 − cos(θ))). Így az atomi mért hologram szögben mért
„hullámhossza” az atom irányában (Wlpang) megfelelően nagy impulzusvektornál

Wlpang = 2
√
π/ (kr) (3.35)

(a kr (1− cos θ) = 2π képletből számolva sorfejtéssel) míg az atom irányára merő-
legesen (Wlmang)

Wlpang = 2π/ (kr) (3.36)

Ennek megfelelően az atom irányában ugyanaz a felbontásfüggvény kisebb hatással
nyomja el a mért hologramot, mint az arra merőleges irányban. A k-gömbfelületre
merőleges irányban is különbségek lépnek fel. Az atomi hologram egyenlő fázisú
felületei paraboloidok, melyek tengelyén a paraboloidok belsejében van az atom
(mint azt a 15. oldalon leírtam). Ezért az atomi hologram az atom irányában
nem változik, míg az ellenkező irányban radiálisan 2kr szerint hullámzik. Tehát a
felbontásfüggvény egy anizotrópiát okoz az atomi hologramban (hasonlót, mint az
anizotróp szórásfaktor röntgen holográfiában), amit anizotróp intenzitású detektor-
függvénnyel is modellezhetünk, az viszont egyértelműen sugárirányban megnyúlt
atomi hologramot eredményez.
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A különböző felbontások vizsgálatára modellszámításokat végeztem gömbszim-
metrikus, szögbeli és hullámszámbeli Gauss-felbontásfüggvénnyel (a felbontásfügg-
vények szórása rendre: σk,g, σk,ang, σk,wl). A különböző felbontásfüggvények hatá-
sát, és az R = 1/σk távolságban levő atomok rekonstruált csúcsainak a sugárirányú
kiszélesedését a 3.4 ábrán mutatom be. A kapott adatokat R = 1/σk távolságig

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

3.4. ábra. A különböző felbontásfüggvények hatása a rekonstruált atomi csúcsok amplitúdójára.
Oszloponként: szögfelbontás, hullámhosszfelbontás és gömbszimmetrikus felbontás. Első sor:
R = 1/σk távolságban levő atomi hologramok abszolút amplitúdója az atomi pozíciótól vett
távolság függvényében (hullámhossz egységekben) sugárirányban (kék vonal) és arra merőlegesen
(zöld vonal). Második sor: a különböző távolságra levő atomok képeinek maximális amplitúdója
(kék vonal), valamint a 3.39, 3.38 illetve 3.37 képletek görbéi (zöld vonal) az atomi távolság és a
k–térbeli felbontás szorzatának függvényében.

megillesztettem Gauss-függvénnyel, az illesztés paramétere a Gauss-függvények
szórása volt. Az illesztés az adott távolságig jó egyezéseket mutatott. Nagyobb
távolságoknál az elnyomás kisebb, mint azt az illesztett Gauss-függvény jósolná,
viszont erőteljesen megnyúlik sugárirányban az atomi csúcs, ami így kisebb kont-
rasztot eredményez. Az illesztés alapján a három fajta felbontás a 3.32 képlethez
képest különböző nagyságú elnyomást okoz. A holografikus csúcsok A0 amplitúdó-
inak elnyomása tehát R = 1/σk távolságig felírhatóak a következő függvényekkel:

A = A0e
−R

2

2 (σk,g1.29)
2

(3.37)

A = A0e
−R

2

2 (σk,wl1.03)
2

(3.38)

A = A0e
−R

2

2 (σk,ang0.80)
2

(3.39)
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Az eltérő együtthatók ellenére az atomi csúcsok magasságát és a hologram látótá-
volságát jól közelíthetjük a 3.31 és a 3.32 függvényekkel legalább az optimalizációs,
illetve a megvalósíthatósági számítások erejéig.

A nagy távolságú atomokra végzett modellszámítások azt mutatják, hogy a
véges hullámhossz és a véges szögfelbontás együttesen jobban nyomja el a rekonst-
ruált atomi csúcsok amplitúdóit mint 1/r. A rekonstruált tér egy R pontjától
r (nagy) távolságra levő atomok száma r2-el nő, az atomi csúcsok amplitúdója
gyorsabban csökken mint 1/r2, és a távoli atomi csúcsok oszcillációja az R pont-
ban 1/r-el csökken, tehát a modellbe épített térrész r sugarának növelésével az R
pontban a rekonstruált tér változása lassabb mint 1/r. Mivel az atomi csúcsok
oldaloszcillációi alternáló függvények, ezért a felbontás beépítése a modellbe azt
abszolút konvergensé teszi.

Fontos megjegyezni, hogy míg az adott látótávolság rmax = 1/σk (3.31 képlet),
a hologram sikeres rekonstrukciójához szükséges legnagyobb mérési ponttávolság
π/rmax = ∆k (3.26 képlet). Az előző képlet megmutatja, hogy adott felbontás
esetén milyen távolságig látjuk az atomi csúcsokat, míg a másik képlet megmondja,
hogy adott látótávolság esetén milyen maximális lépésközzel kell lépnünk. A két
(3.31 és 3.26)képletből a következő összefüggés jön ki:

∆k < πσk (3.40)

Azaz, a mérési pontjainknak nem kell „összeérniük”, annak ellenére hogy felületet
pásztázunk, a mintavételezési lépéstávolság nagyobb lehet mint a felbontás széles-
sége. A 3.40 képlet ellentmondásban van azzal az elvvel, miszerint a felbontásnak
meg kell egyeznie a lépésközzel, hogy ne veszítsünk információt. Valójában azonban
az az információ, amit elvesztünk a felbontásnál nagyobb lépésköz esetén, úgyis a
hologram látótávolságánál távolabbi atomokról érkezik. A torzítás, ami a véges lé-
pésköz miatt keletkezik a hologram látótávolságán belül, az az aliasing, amit a 3.2.3
részben tárgyaltam. Ez a torzítás viszont nemcsak a véges felbontás miatt csökken,
hanem a nem egyenletes mintavételezés miatt is. A távoli atomoknak a hologram
látótávolságán belülre betükröző képe amplitúdójának csökkenését a 3.25 képlettel
lehet felülről becsülni. Ezenkívül a 3.40 képlet nem azt jelenti hogy a felbontásnál
háromszor nagyobb lehet a lépésközünk. Gaussos felbontást feltételezve a félér-
tékszélesség a Gauss függvény szórásánál

√
8 ln 2-ször nagyobb, azaz a 3.40 képlet

szerint a maximális lépésköz ∆k a mérésnél a felbontásfüggvény félértékszélesség
1.3-szerese lehet. A számolás ökölszabályként elfogadható, azonban a gömbszim-
metrikus Gauss-os közelítés miatt modellszámítással ellenőrizni érdemes. Ekkor
a modelbe épített térrész méretének meghatározásakor az aliasing által meghatá-
rozott sugár háromszorosát kell alkalmazni ugyanis az ezen a távolságon túl lévő
atomok első aliasingjai is kívül esnek a számunkra érdekes tartományon. Elvben
ugyanez a képlet alkalmazandó a polikromatikus holográfiára, azonban tudomásom
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szerint a Brehmsstrahlung holográfián [25] kívül az összes többenergiás holográfiai
mérésben a hullámszámban történő lépések nagyságrendekkel nagyobbak mint a
mérés sugárirányú felbontása a k-térben.

Végezetül tehát bebizonyítottam, hogy a véges nagyságú felbontás hatására tor-
zul a rekonstruált atomi csúcs, és erősen csökken az amplitúdója. A sugár irányú
véges felbontás nem simítja ki teljesen a hologramot, sőt külön (nem holografikus,
de az atomi holográfia alapjain nyugvó) mérési módszer létezik a sávkorlátozott
fehér nyalábbal való mérésre [79]. A véges szögfelbontás (ebbe tartozik a minta
mozaicitása is) viszont az atom pozíciójának irányában is kiátlagolja a távoli szom-
szédok hologramját. Ha a távoli szomszédok pozíciója nem érdekes a mérés szem-
pontjából, akkor tehát érdemes nagy mozaicitású (rossz minőségű) mintán széles
szögfelbontású mérést végezni, ami egyrészt növeli a detektált intenzitást, másrészt
csökkenti a távoli atomi csúcsok oldaloszcillációja és az esetleges aliasing által oko-
zott torzítást. Azzal a feltevéssel, hogy Rmax = 1/σk (ahol σk a Gauss-os felbontás
paramétere) távolságon túl a véges felbontás miatt nem látjuk az atomokat, a maxi-
mális lépésköz felső határát a 3.40 képlet adja meg. Ezen kívül a felbontásfüggvény
beépítése a modellbe megoldja az eredeti modellnek a konvergenciával kapcsolatos
problémáját is.

3.5. A statisztikus zaj hatása
A neutron holográfiában a mérésben jelentkező statisztikus zaj visszaállított képre
való hatásának vizsgálata kiemelkedő jelentőségű. A kis szóráshosszak miatt az
atomi holografikus jel a háttérnek a 10−3-10−5-része. Ennek megfelelően, ha látni
szeretnénk a neutron hologramot a k–térben, akkor mérési pontonként legalább
107-1011 db beütést kellene összeszedni. Ez, tekintve hogy egy átlagos hologram
több mint ezer pontból áll, megvalósíthatatlanul hosszú mérési időt jelentene. Ezért
a neutron holográfiában alapvető kérdés, hogy a mért térben jelentkező zaj hogyan,
illetve mekkora amplitúdóval jelenik meg a rekonstruált képen. Röntgen és elektron
holográfia esetében sokkal kisebb jelentősége van a jel/zaj viszonynak egyrészt az
erősebb holografikus jel, másrészt a fényesebb források miatt. Azonban problémát
okozhat a sugárkárosodás, a kis méretben rendelkezésre álló minta, könnyű ele-
mek vizsgálata, és néhány speciális mérés (például a rezonancia röntgen holográfia
[69] ahol erőteljesen lecsökken a normalizált hologram amplitúdója). Ezért, meg-
látásom szerint, számításaim alkalmazhatóak és hasznosak a röntgen, és elektron
holográfiában is. A számításokat monokromatikus esetre végzem el. Polikroma-
tikus esetben az atomi csúcsok amplitúdóit az adott együtthatókkal (általában
k2-el), míg a statisztikus zaj varianciáit az együtthatók négyzetével súlyozva kell
összeadni.

A számolásokban az egyszerűség kedvéért monokromatikus hologramnak a po-
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likromatikus rekonstrukcióval (2.21 képlet) visszaállított képén számolom ki a jel/zaj
viszonyt. Mivel a monokromatikus (2.10 képlet) és a polikromatikus (2.21 kép-
let) rekonstrukció egy energián mért hologram esetén csak egy fázisfaktorral tér
el egymástól, ezért a számításaimat a monokromatikus rekonstrukcióra is lehet al-
kalmazni. A polikromatikus hologram numerikus rekonstrukciójánál (2.23 képlet)
vegyünk csak egy hullámhosszat, ekkor hullámhossz-tartománynak nincs jelentése,
vegyük 1-nek, és osszuk végig az egyenletet a teljes mérési tartománnyal:

U(R) =
N∑
l=1

∆r,lχ(kl)e
i(klR−klR) (3.41)

Itt ∆r,l az l-edik mérési ponthoz tartozó felületet osztva a teljes mérési tarto-
mánnyal.

Az i-edik pontban mért beütések (Ci) és a mérési ponthoz tartozó mérési idő (ti)
hányadosa adja az adott pontban mért Ii intenzitást. Valós mérésekben általában
a monitorszámlálóval osztunk, de ez egyenletes forrásintenzitást feltételezve nem
különbözik az idővel való osztástól. Tételezzük fel, hogy a mérésnek egyenletes
háttere van, így az I0 háttérintenzitás közelíthető az összes mért beütés Ctot =∑

j Cj és a teljes mérési idő ttot =
∑

j tj hányadosával I0 = Ctot/ttot. A közelítés
hibája (ami abból következik, hogy a hologram átlaga nem feltétlenül nulla) sokkal
kisebb a holografikus amplitúdónál. A normalizált hologram definícióját használva
(χl = (Il − I0)/I0 = (Cl − I0tl)/(I0tl)) a 3.41 képlet:

U(R) =
1

I0

N∑
l

(Cl − I0tl)
∆r,l

tl
ei(klR−klR) (3.42)

Bevezetem a várható beütést Il0. A statisztikus zaj a beütés várható és mért
értékének a különbsége: δstatl = Cl − Il0tl. Ekkor a rekonstruált képünk:

U(R) =
1

I0

N∑
l

(
δstatl + Il0tl − I0tl

) ∆r,l

tl
ei(klR−klR) (3.43)

U(R) =
1

I0

N∑
l

δstatl

∆r,l

tl
ei(klR−klR) +

1

I0

N∑
l

(Il0 − I0) ∆r,le
i(klR−klR) (3.44)

U(R) = ∆U(R) + U0(R) (3.45)

Itt U0 az elméleti torzítatlan hologram, és ∆U a statisztikus zaj hatása. A beütések
Poisson-statisztikát követnek, és mérési pontonként statisztikusan függetlenek. I0

az összes mérési pontban mért intenzitás átlaga, relatív szórásnégyzete a nagy
számú mérési pont miatt elhanyagolható az egyes pontokban mért beütések relatív
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szórásnégyzetéhez képest. Így egy adott pontban a rekonstruált hologram hibája:

∆U(R) =
1

I0

N∑
l

δstatl

∆r,l

tl
ei(klR−klR) (3.46)

A holografikus oszcilláció több nagyságrenddel kisebb mint a háttér, ezért nem kö-
vetünk el nagy hibát, amikor az egyes beütések szórás négyzetét az átlagos beütéssel
közelítjük. Az egyes pontban mért beütések nagy száma miatt a Poisson-eloszlás
helyett számolhatunk normális eloszlással. A teljes hologram jel/zaj viszonya he-
lyett a hologram valós részének jel/zaj viszonyát számolom ki. A rekonstruált
hologram valós részének szórásnégyzete: σ2

U1(R) (U1(R) = <(U(R)) a rekonstruált
hologram valós része). A jel/zaj viszonyra csak az atomi pozíciókban vagyunk kí-
váncsiak. Mivel polikromatikus rekonstrukciónál az atomi pozícióban tisztán valós
rekonstruált képet kapunk, ezért a teljes hologram és a hologram valós része meg-
egyezik. A holografikus rekonstrukció egy lineáris kombináció. Normális eloszlású
statisztikailag független változók lineáris kombinációjának a szórásnégyzete meg-
egyezik a változók szórásnégyzetének egy lineáris kombinációjával, ahol a lineáris
kombináció együtthatói az eredeti lineáris kombináció együtthatóinak a négyzetei.
Így a rekonstruált hologram szórásnégyzete egy pontban:

σ2
U1(R) =

〈
(∆U1(R))2

〉
(3.47)

σ2
U1(R) =

1

I2
0

∑
j

(δstatj )2
∆2
r,l

t2l
|cos(kjR− kjR)|2 (3.48)

σ2
U1(R) ≈

1

I2
0

∑
j

I0tl
∆2
r,l

t2l
cos2(kjR− kjR) (3.49)

(3.50)

Vezessük be a relatív időt: tr,l = tl/ttot

σ2
U1(R) ≈

1

Ctot

∑
j

∆2
r,l

tr,l
cos2(kjR− kjR) (3.51)

σ2
U1(R) ≈

1

Ctot
M (3.52)

(3.53)

Itt M értéke a mérési pontok és a mérési idő felosztásától függ, de az összes mérési
időtől, illetve a mért beütésektől független. Bebizonyítottam tehát hogy a vissza-
állított hologramon megjelenő statisztikus zaj szintje elsősorban az összes beütés
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reciprokától függ, másodsorban a mérési pontok és a mérési idő felosztásától. A 3.52
képletben megjelenő M függvény:

M =
∑
j

∆2
r,l

tr,l
cos2(kjR− kjR) (3.54)

M =
∑
j

∆2
r,l

tr,l

(
1

2
+

cos(2(kjR− kjR))

2

)
(3.55)

M =

(
∆r,l

2tr,l

)
+

(
∆r,l cos(2(kjR− kjR))

2tr,l

)
(3.56)

ahol a felülvonás az adott függvénynek a gömbfelületen számolt első momentumát,
azaz a felületelemekkel súlyozott átlagát jelzi. Vizsgáljuk meg M értékét két kü-
lönböző esetre: az egyenletes zaj-sűrűség elvét alkalmazva a relatív mérési idők
és a relatív felületek aránya konstans egy, így (konstans referencianyalábbal szá-
molva) az egységnyi felületen mért beütések száma, ezzel együtt a variancia, illetve
annak négyzetgyöke is konstans. Ekkor a 3.56 első tagja 0.5, a második tagjáról
pedig könnyen belátható [80] hogy a numerikus számítás torzításától eltekintve
sin(4kR)/(4kR). A számunkra érdekes tartományban, azaz az origótól legalább
hullámhossznyi tartományban, és az aliasing határán belül tehát M közelíthető
1/2-el. Ekkor tehát a hologram varianciája közelíthető a:

σ2
U1(R) =

1

2Ctot
(3.57)

képlettel. A második eset az egyenletes mérési idők esete, ami a mérés beprogramo-
zása szempontjából a legegyszerűbb (ezért általában ez használatos). Ekkor az egy
pontbeli mérési idő független a mérési pontok felosztásától, amik viszont általában
forgási szögekben egyenletesek, azaz a k-gömbön nem egyenletesek. Ekkor a 3.56
függvényben mindkét tag egy kissé megnő. A második tagot itt is elhanyagolva,
az első tag a teljes k-gömbön való mérésnél 1◦ felbontásnál 0.62, de ha a szélességi
szögekben csak ±60◦ között mérünk, akkor már csak 0.515, ami alig különbözik az
egyenletes zajsűrűségnél kapott értéktől, ezért a 3.57 képletet általánosnak mond-
hatjuk. Hasonló számolást végrehajtva a visszaállított hologram képzetes részének
varianciájára ugyanezt a képletet kapjuk. A visszaállított atomi hologram valós
része az r = R atomi pozícióban:

< (U(R)) ≈
−b
R

(3.58)

Az érték megfelel a 2.4.2. részben kapott eredménynek (2.17 képlet) azzal a kité-
tellel, hogy az itt szereplő számolás egy eikr faktorban különbözik a 2.4.2. részben
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leírt számolástól, azaz a rekonstruált atomi hologram alakja sinc függvény, fázisa
az atomi pozícióban nulla. Habár a visszaállított teljes hologram nem feltétlenül
veszi fel az intenzitásának lokális maximumát egy atomi pozícióban, a maximumtól
való eltérés, ezzel együtt a többi atom képének hatása az adott pontban az első-
rendű számolásra nincs hatással (kivéve a középpontos szimmetriával rendelkező
mintát). Valós mérésben a kapott intenzitás kisebb. Az előző fejezetekben le-
írt hatásokat (gömbszimmetrikus felbontásfüggvény hatását és az iker-effektusból
származó koszinusz-törvényt[T6]) bele lehet foglalni egy X(R) ≤ 2 függvénybe.
A 2.19 és a 3.37 képleteket felhasználva:

X(R) = 2 cos(kR)e−R
2(1.29σk)2 (3.59)

Így a visszaállított intenzitás valós része:

< (U(R)) ≈
−bX (R)

R
(3.60)

Most már az 3.57 és az 3.60 egyenletekből a jel/zaj hányados (továbbiakban SNR
: signal- to noise ratio)[T3]:

SNR =
|< (U(R))|
σ<(U(R))

≈
√

2Ctot
b

R
X (R) (3.61)

Az 3.61 egyenletből első ránézésre is levonhatunk néhány alapvető fontosságú ta-
nulságot. A jel/zaj viszony nem a mérési pontonkénti beütésszámtól függ, hanem
az összbeütéstől. Figyelembe véve, hogy az impulzus térben a mért atomi hologram
SNR-je a koherenciahossztól és az instrumentális hatásoktól eltekintve Cj 2b

r
/
√
Cj

ami egyenletes mintavételezést feltételezve 2b
r

√
Ctot
N

, ez a hasonló körülményekből
származó visszaállított hologram jel/zaj viszonyának (az 3.61 egyenlet X(R) = 1

estetén) a
√

N
2
-ad része. Azaz 1800 mérési pontnál a visszaállított hologram jel/zaj

viszonya a mért hologram jel/zaj viszonyának a 30-szorosa. A rekonstruált holog-
ram jel/zaj viszonyát tovább lehet javítani a szimmetriaoperációkkal, valamint az
esetlegesen megjelenő kettős (belső detektoros és belső forrásos) hologram dupla
rekonstrukciójával (ami szintén egy általánosított szimmetriaoperáció). A szim-
metriaoperációk hatásával a 3.5.2., míg a dupla rekonstrukcióval a 4. részben
részletesen foglalkozom.

3.5.1. A rekonstruált kép pontjainak az összefüggősége

Habár a visszaállított hologramon a jel/zaj viszony számottevően megjavul a mért
hologramhoz képest, a valós képen megjelenő statisztikus zaj erősen összefüggővé
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válik. Fontos kérdés, hogy az adott távolságra levő különböző atomok rekonstruált
csúcsára rakódó statisztikus zaj összefüggő-e, azaz az atomi csúcsok origótól való
távolságának illetve a csúcsok amplitúdójának meghatározásakor a különböző csú-
csok átlagolása csökkenti-e a kapott adat hibáját. A monokromatikus hologram
rekonstrukcióját használva (2.10) a tisztán statisztikus zajt tartalmazó adatból
két tetszőleges rekonstruált pont korrelációját számolom ki. A 3.42 képletnél hasz-
nált eljárást alkalmazzuk a 2.10 képletre, majd alkalmazzuk a tr,l = tl/ttot és a
Ctot = I0ttot jelöléseket. Így a rekonstrukció:

U(R) =
1

Ctot

N∑
l

(Cl − I0tl)
∆r,l

tr,l
ei(klR−klR) (3.62)

(3.63)

Az egyszerűség kedvéért számoljunk az egyenletes zajsűrűség elvén mért adatok-
kal, azaz ∆r,l/tr,l = 1, és vezessük be a ∆Cl = Cl − I0tl jelölést. A zajból jövő
visszaállított kép két pontjában levő rekonstruált pont szorzatának várható értéke:

CR,R+∆R = E (U (R)U∗ (R + ∆R)) (3.64)

CR,R+∆R = E

((
1

Ctot

∑
j

∆Cje
ikjR

)(
1

Ctot

∑
l

∆Cle
−ikl(R+∆R)

))
(3.65)

CR,R+∆R = E

(
1

C2
tot

(∑
j

∑
l

∆Cj∆Cle
i(kjR−kl(R+∆R))

))
(3.66)

ahol E (X) az X valószínűségi változó várható értéke. Két mérési pont statiszti-
kailag független. Felhasználva az adott mérési pontban levő beütés varianciáját:
E (∆C2

i ) = σ2
I ≈ Ci. Az egyenletes zajsűrűség elve szerint: Ci ≈ Ctot∆r,i (∆r,i itt

a relatív mérési tartomány). Így felírható két mérési pontban a beütések átlagtól
való eltérései szorzatának várható értéke: E (∆Ci∆Cj) = δijCtot∆r,i. Ekkor a 3.66
egyenlet:

CR,R+∆R =
1

Ctot

∑
l

∆r,le
i(kjR−kl(R+∆R)) (3.67)

CR,R+∆R =
1

Ctot
D∗ (∆R) (3.68)

ahol D a 3.2.2. részben tárgyalt valós térbeli detektorfüggvény (a d(k) detek-
torfüggvény Fourier-transzformáltja). Érdemes megjegyezni, hogy a 3.68 képlet
független az eredeti két pont helyzetétől, csak a két pont relatív pozíciójától függ,
azaz megegyezik a rekonstruált kép autokorrelációjával. A számolást ∆R = 0-ra
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számolva CR,R = 1/Ctot, így a rekonstruált kép két, egymáshoz képest ∆R-re levő
pontjának a korrelációja:

C(∆R) = D∗ (∆R) (3.69)

Többenergiás rekonstrukcióval (de monokromatikus adatsorból számolva) elvé-
gezve a fenti számításokat a korreláció csak egy fázisfaktorban különbözik az előző
értéktől:

C(∆R) = D∗ (∆R) eik∆R (3.70)

Polikromatikus mérések esetén a különböző hullámhosszon mért monokromatikus
hologramok összeadásánál alkalmazott együtthatók négyzetével súlyozva kell a kor-
relációkat összeadni. Habár a monokromatikus és a polikromatikus rekonstrukció-
ból kapott pontok közötti korreláció abszolút értékben megegyezik, a polikromati-
kus rekonstrukciónál egy helyfüggő fázis keletkezik, ami több hullámhosszú mérés
esetén tovább csökkenti a pontok közötti korrelációt.

Mind a monokromatikus, mind a polikromatikus esetben tehát a statisztikus
zaj a rekonstruált képének két pontja közötti korrelációt a valós térbeli detektor-
függvény (polikromatikus esetben a detektorfüggvények) határozza meg. A valós
térbeli detektorfüggvények szélességéről a 3.1. részben levezettem, hogy az alkal-
mazott nyaláb hullámhosszának nagyságrendjébe esnek. Ennek megfelelően, ha
két adott rekonstruált pont pozíciója közötti távolság a hullámhossz többszörö-
sével egyenlő, akkor a két pont korrelációja kicsi, azaz az atomi csúcsok origótól
való távolságának, illetve a csúcsok amplitúdójának meghatározásakor a különböző
csúcsok átlagolása csökkenti a kapott adat hibáját.

3.5.2. Szimmetriák alkalmazásának hatása a jel/zaj viszonyra

Amennyiben a minta holografikus szimmetriával rendelkezik, a szimmetriaoperá-
ciót végre lehet hajtani a mért hologramon, azaz egyrészt az előforduló hologra-
fikus szimmetriák szerint átlagolni lehet a hologramot, másrészt, amennyiben a
szimmetriaoperáció kivezet a mérési tartományból, a szimmetria alkalmazásával
látszólagosan növelni lehet a mérési tartományt, ami a visszaállított képen az atomi
hologramok csúcsának keskenyedésével jár.

A 2.4.3. alfejezetben leírtak szerint holografikus szimmetria az adott pont origó-
tól való távolságát nem változtatja meg, ennek megfelelően az ebben az alfejezetben
tárgyaltak mind az 2.12 egyenlet szerinti, mind a 2.23 egyenlet szerinti rekonstruk-
ciónál is igazak maradnak. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért egyenletes
mintavételezést feltételezek (azaz ∆r,l = tr,l1/N ahol N a mérési pontok száma), és
a polikromatikus rekonstrukciót (2.23 egyenlet) alkalmazom monokromatikus adat-
soron. Legyen Sl, l = 1..m m-darab különböző szimmetriatranszformáció mátrixa
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az adott minta holografikus szimmetriacsoportjából, ekkor a kj helyen mért értéket
hozzá lehet rendelni az kjSi helyekhez, így az új visszaállított hologram:

Um(R) =
∑
j

1

m

m∑
l=1

χ(kj)e
i(kjSlR−kR) (3.71)

Itt kihasználtam a szimmetriáknak az origótól való távolságtartó tulajdonságát,
azaz |kjSi| = |k|. A fenti egyenletből az is leolvasható, hogy a szimmetriaművele-
teket a visszaállítás után alkalmazva ugyanarra az eredményre jutunk. A fejezet
elején használt gondolatmenetet és az 3.51 egyenletet felhasználva a statisztikus
zajok aránya a szimmetriaoperáció utáni és előtti visszaállított hologramon:

σ2
<(Un(R))

σ2
<(U(R))

=

∑N
j=1

∣∣∑n
l=1

1
n
cos(kl

jR− kjR)
∣∣2∑N

j=1

∣∣cos(k1
j R− kjR)

∣∣2 (3.72)

Amennyiben az alkalmazott szimmetriaoperációk a mérési tartományt helyben
hagyják, a holografikus jelünk nem fog változni, viszont az 3.72 egyenletből ki-
olvasható, hogy a zaj szintje csökkenni fog:

σ2
<(Un(R))

σ2
<(U(R))

≤ 1 (3.73)

A fenti képlet könnyen belátható: a mérési pontokat ekvivalenciaosztályokra bontva
(azok a pontok kerülnek egy osztályba, amelyeket a szimmetriaoperációk egymásba
visznek), a nevezőben a szimmetriaosztályba tartozó pontokhoz tartozó koszinu-
szok négyzeteinek összege van, a számlálóban pedig a pontok számával szorozva
ugyanazon koszinuszok átlagának négyzete. Így a számlálóban lévő bármely cso-
portban a tagok összege mindig kisebb vagy egyenlő lesz a megfelelő, nevezőben
lévő csoport tagjainak összegénél. Nagy számú mérési pontnál néhány R ponttól
eltekintve (ahol a szimmetriaoperáció nem változtatja meg nagyon az R pontot,
így az ekvivalenciaosztályban levő koszinuszok nem különböznek nagy mértékben)
a 3.73 egyenlet az alkalmazott szimmetriaoperációk számának az inverze közelé-
ben lesz. Ezt az állítást más úton is beláthatjuk: ha a szimmetriaoperációkat a
visszaállított téren alkalmazzuk, akkor az egymástól távol levő, de a szimmetri-
ákkal egymásba transzformálható pontokban a hologram értékeinek a statisztikus
összefüggősége csekély, így átlagolás után a varianciájuk a szimmetriaoperációk
számának a gyökével csökken (független de azonos szórású valószínűségi változók
átlagának a szórásnégyzete a változók számával fordítottan arányos). Ebből vi-
szont az is következik, hogy szimmetriaoperációk alkalmazása után a rekonstruált
kép pontjainak statisztikus összefüggősége megnő.
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Speciális eset a középpontos szimmetria, amikor a monokromatikus hologramra
alkalmazható Barton-algoritmust alkalmazzuk (2.10 képlet). Ekkor a 3.72 képlet-
ben a koszinusz függvényben csak az első tagok jelennek meg. Középpontos szim-
metriánál viszont mivel a koszinusz függvény páros, ezért a nevező megegyezik a
számlálóval. Valójában azonban a teljes jel/zaj viszony csökken, hiszen a rekonst-
ruált kép képzetes része teljesen eltűnik (a zaj képzetes részének a számolásakor
a 3.72 képletben a koszinusz függvény helyett a páratlan szinusz függvényt kell
alkalmazni). Általában azonban elmondható, hogy megfelelően nagyszámú min-
tavétel esetén a statisztikus zaj rekonstruált képének a varianciája (mind a valós,
mind a képzetes rész varianciája) az alkalmazott (forgási) szimmetriák számával
osztódik, tehát maga a zajszint a szimmetriák számának a gyökével fordítva ará-
nyos. Ekkor tehát N s független forgási szimmetria alkalmazása esetén a teljes
jel/zaj viszony (felhasználva a 3.61 képletet):

SNR =
< (Un(R))

σ<(Un(R))

≈
√

2ItotN s
b

R
X (R) (3.74)

Ez az állítás nem feltétlenül igaz arra az esetre, amikor a szimmetriaoperációk
kivezetnek a ténylegesen mért tartományból. Ekkor szerencsétlen esetben akár
nőhet is a zaj szintje, viszont a szimmetriával bevitt plusz információ miatt az
atomi csúcsok keskenyednek (amíg el nem érik a gömbszimmetrikus sinc függvény
alakját, azaz amíg le nem fedjük a teljes k–gömböt). Ökölszabályként azonban
kimondható hogy a mérési tartományt növelő szimmetriaoperációk is csökkentik
a zajszintet. Ennek ellenőrzését egy adott mérés tervezésekor a 3.72 képlettel
viszonylag könnyen elvégezhetjük.

3.6. Háttérvonal meghatározása és kivonása a mért
adatokból

Neutron holográfiában a nem egyenletes háttér miatt a különböző szűrők nagy
szerepet kapnak. A nyaláb inhomogenitása, a nem tökéletesen pozícionált minta
és a minta alakja miatt a háttér modulációja általában a nyers képen több nagy-
ságrenddel meghaladja a holografikus jel modulációját. Nem tökéletesen centrált
mintánál (amikor a minta nem pontosan az Euler-kör forgástengelyeinek metszés-
pontjában van) a háttér modulációja a forgatási szögek függvényében változik,
ami azt jelenti, hogy a pólusok környékén gyorsan tud változni. Ezért a háttér
meghatározását általában a χ− φ-síkon végzem és nem magán a k–gömbön.
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3.6.1. Fourier-típusú szűrők alkalmazásának hatása
a visszaállított hologramra

Atomi felbontású holográfiában gyakori az alul-áteresztő szűrők alkalmazása, a sta-
tisztikus zaj csökkentésére [31], Kossel-vonalak elnyomására vagy a távoli atomok
járulékainak csökkentésére [81, 77]. Ebben a részben megmutatom hogy pusz-
tán a rekonstruált képre gyakorolt hatást tekintve az aluláteresztő szűrőnek nincs
javító hatása a fennt felsorolt effektusokra. Néha egyéb, nem Fourier-típusú alul-
áteresztő szűrőt alkalmaznak a statisztikus zaj kiszűrésére [81]. A továbbiakban
amikor Fourier-szűrőkről beszélek, akkor mindíg soronkénti (az Euler-kör φ-szöge
szerint, miközben a χ szög konstans), vagy oszloponkénti (az Euler-kör χ-szöge
szerint, miközben a φ szög konstans) szűrésre gondolok. Kipróbáltam a kétdimen-
ziós Fourier szűréseket is, azonban nem hoztak megfelelő eredményt, és a leírásuk
nehézkes, ezért erre nem térek ki a dolgozatomban. Az oszloponkénti szűrésnél a
periodicitást úgy érem el, hogy a mért mátrixot a vízszintes tengelyre tükrözve
önmaga alá rakom. A soronkénti szűrés egyik igen nagy hátránya, hogy a Z ten-
gely mentén minden jelet eltüntet, ezt azonban kompenzálni lehet a szimmetriák
alkalmazásával.

Felüláteresztő szűrés

A felüláteresztő szűrés elengedhetetlen a neutron holográfiában a háttér kivonása
miatt. Egy jól tervezett mérésnél a háttérnek elhanyagolható része a tényleges,
nem a mintáról jövő háttér, míg majdnem a teljes része a referencianyaláb. Op-
timális mérésnél a referencianyaláb intenzitása konstans. Ekkor a felüláteresztő
szűrés egyszerű átlagkivonás, azaz a nulla frekvenciájú Fourier-tagon kívül min-
dent átereszt. Neutron holográfiában a konstans hátteret az eddigi mérések során
nem sikerült elérni. Ez egyrészt köszönhető a minta alakjának, másrészt annak,
hogy a minta nem volt tökéletesen centrált (azaz a mintát mozgató berendezés
forgástengelyeinek metszéspontja nem a minta középpontjában volt), és valószí-
nűleg az alkalmazott nyalábok is inhomogének voltak. Az aluláteresztő szűrésnek
két fajtáját határoztam meg: a tényleges felüláteresztő Fourier-szűrést, valamint a
mért adatok aluláteresztő szűrővel meghatározott háttérrel való osztását. Az első
módszer hátránya, hogy amennyiben számottevő a háttér hullámzása, akkor a ho-
lografikus jel amplitúdója is meg van modulálva a háttér változásával, ami torzítja
a rekonstruált képet.

Aluláteresztő szűrés

Bármely frekvenciatérben való szűrés (ide tartoznal az alul vagy felül áteresztő
Fourier-szűrők, a konvolúciók (amelyek a megfelelő térben megegyeznek egy alu-
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láteresztő Fourier-szúrővel) a rekonstruált képen ugyanolyan mértékben (termé-
szetesen sugártól függően) nyomják el a zavaró effektus hatását mint magának a
holografikus jelnek a rekonstruált képét. Ennek megfelelően az aluláteresztő szű-
rők nem alkalmasak a rekonstruált képen megjelenő statisztikus zaj kiszűrésére.
Ez az állítás látszólag megkérdőjelezi az előző részben leírt felüláteresztő szűrő
hatékonyságát is. Valójában azonban a háttér (és az esetleges modulációja) nagy-
ságrendekkel nagyobb jelet ad a rekonstruált képen mint a holografikus jel, és a
hatása az origótól való távolság reciprokával csökken, így még a távoli atomok-
nál is nagyobb a háttér miatti oszcilláció mint a holografikus jel. Az első néhány
felharmonikus kiszűrésével az origó környékén megjelenő jelet és annak 1/r-es le-
csengését is elnyomjuk, így előtűnnek az atomi hologramok. Ugyanez az állítás
igaz az aluláteresztő szűrőre is. Ha a mért hologramon megjelenik egy a hologra-
fikus oszcillációnál nagyságrendekkel nagyobb sávkorlátozott zaj, akkor a zaj képe
az adott frekvenciatartományhoz tartozó térrésztől távol is nagyobb lesz mint az
atomi csúcsok. Azonban a statisztikus zaj fehér (a mintavételezési frekvenciáig ér-
telmezve), így semmiféle Fourier-típusú szűrés nem tudja javítani a jel-statisztikus
zaj viszonyt.

Az érthetőség kedvéért vegyünk két különböző effektust. A mért hologramon
ideális esetben a háttér frekvenciája nulla, (kevésbé ideális esetben egy főkörre
nézve 1 vagy 2). Ezzel szemben a statisztikus zaj fehér a mintavételezés frekven-
ciájával sávkorlátozva. Ha nem szűrjük ki a hátteret (azaz nem vonjuk le a mért
adatokból), akkor semmi mást nem látunk, mint az origó középpontú detektor-
függvényt (teljes monokromatikus mérési tartománynál a sinc függvényt) origó kö-
zépponttal, amely mindenhol elnyomja a nála több nagyságrenddel kisebb hologra-
fikus oszcillációt. A konstans hátteret (esetleg az első néhány Fourier-komponenst
is) kivonva viszont megszűnik a háttér hatása mindenhol, míg a holografikus jelet
csak az origóban nyomjuk el (ahol egyébként sincs atomi csúcs).

Az aluláteresztő szűrő az aliasing problémáján sem segít. Az aliasing a távoli
atomok hatása, melyek atomi hologramjainak oszcillációja gyorsabb mint a min-
tavételezés. Azonban az aliasing a mért képen is lassú oszcillációként jelenik meg,
így az aluláteresztő szűrők nem befolyásolják a hatását.

A fentieknek megfelelően Fourier-típusú szűrők csak és kizárólag akkor haszno-
sak, ha a kiszűrni kívánt zavaró hatás a mért tér Fourier-terében, így a rekonstruált
térben is lokalizált, és nagyságrendekkel nagyobb mint a holografikus jel. Általában
ennek a kritériumnak csak a lassan oszcilláló háttér fel meg, így a rekonstrukció
előtt csak a felüláteresztő szűrők használata javasolt.
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3.6.2. A háttérvonal kezelése

Az alul-áteresztő szűrőkkel kapott háttérmodulációval osztott adatok átlaga nem
feltétlenül egy. Ekkor a meghatározott háttérrel való osztás után nem pontosan
egyet kell kivonni. Neutron holográfiában ilyenkor mérési pontokhoz tartozó fe-
lületelemek reciprokával súlyozott átlagot kell számolni (azaz pontosan az átlag
kivonása nélküli rekonstruált kép origóban levő amplitúdóját), és azt kivonni az
adatokból. A 3.5. részben leírtak alapján akkor ideális a rekonstruált hologram
jel/zaj viszonya, ha a mért adatok statisztikus zajsűrűsége a k– térbeli gömbön
állandó. Ekkor persze a pólusok környékén jelentősen megnő az egy pontra eső
relatív zaj, így nem járunk távol a valóságtól, ha nem a tényleges zajjal, hanem a
szélességi szög szinuszával súlyozzuk az adatokat. Mivel a mért monokromatikus
atomi hologramok felület szerint súlyozott átlaga szintén nem azonosan nulla, a
teljes mért holografikus oszcilláció átlaga sem az. Így a háttérkivonással determi-
nisztikus torzítást viszünk be az adatokba. Azonban ha az alkalmazott hullámhossz
kisebb, mint a szomszédoknak a vizsgáló atomtól való távolsága, akkor az atomi
hologramok átlaga sokkal kisebb mint azok amplitúdója. Tehát a rekonstruált kép
origójában megjelenő csúcs ideális háttérkivonáskor sokkal kisebb mint az atomi
csúcsok. A valós háttérkivonásnál ennek a csúcsnak a magasságával megegyező
sinc függvényt vonunk ki az ideális rekonstruált hologramból, aminek az 1/r-es
lecsengése miatt a valós atomi pozíciókban a torzítás elhanyagolható.



4. fejezet

A belső detektoros és a belső
forrásos hologram keveredése

Mint a 2.4.1. rész végén is említettem, néhány kivételtől eltekintve minden má-
sodlagos forrásatom egyben az elsődleges sugárzásra nézve detektoratom is, azaz
a belső forrásos jel referencianyalábja nem független a direkt nyaláb és a minta
relatív helyzetétől. A mérés közben tehát a két (belső detektoros és belső forrásos)
hologram egyszerre határozza meg a mért kép intenzitását. Ahhoz viszont, hogy a
problémával részletesebben lehessen foglalkozni szükségünk van egy teljesebb leíró
modellre.

4.1. A keveredett hologramok leírása
Ebben a részben a Helmholtz-egyenletből (stacionárius hullámegyenlet) vezetem
le a kettős hologram képletét. Az alapfeltevések ugyanazok, mint a 2.4. részben
egy kis kiegészítéssel: van elsődleges és másodlagos részecskénk, mindegyiknek van
külön hullámfüggvénye, hullámszáma, és mindegyik részecskére van a magoknak
szóráshossza. Az elsődleges részecskére vonatkozó adatokat felső d indexel, a má-
sodlagos részecskére vonatkozó adatokat felső s indexel jelölöm. A bejövő nyaláb
csak az elsődleges részecskét tartalmazza, és síkhullám:

Ψd
0 (r) = eik

drφd0. (4.1)

A részecskék az atomokon (illetve neutronszórásnál a magokon) az első Born-
közelítés szerint gömbhullámban szóródnak, azaz a szórt hullámfüggvény leírható
a

Ψx
i (r) =

eik
x|r−ri|

|r− ri|
φxi (4.2)
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függvénnyel, ahol x lehet mind d, mind s, bxi és ri az i-edik atom kötött szórás-
hossza és pozíciója, kx az adott részecske hullámszámvektora, φx pedig a kezdeti
amplitúdó. A teljes hullámfüggvény:

Ψ (r) =

(
Ψd (r)
Ψs (r)

)
. (4.3)

Írjuk fel a Helmholtz-egyenletet:

∇2Ψ (r) + k2Ψ (r) +
N∑
n=1

aiδ(r− ri)Ψ (r) = 0 (4.4)

Itt ai az i-edik atom szórási operátora neutronokra:

ai =

(
bdi 0
δi,1s bs

)
. (4.5)

Itt s a szórási operátor azon része, amely az eredetivel általánosan vett inkoherens
részecskét kelt (azaz vagy ténylegesen inkoherens azonos részecskét, vagy másod-
lagos részecskét ahol a másodlagos és az elsődleges részecske között nincs fázis
korreláció). Alapfeltevéseink közé tartozott még, hogy bs1 = bd1 = 0. Habár mind
elektronokra, mind röntgenre a szórási operátor különbözik, hasonló alakot ka-
punk a fenti egyszerűsítések figyelembevételével. A megoldást a következő alakban
keressük:

Ψ (r) = Ψ0 (r) +
N∑
i=1

Ψi (r) (4.6)

Itt Ψ0 a bejövő nyaláb, és síkhullám, Ψi az i-edik atom által szórt gömbhullám.
Csak az elsődleges nyalábot figyelembe véve az első rendű közelítés (azaz a szórt
nyaláb csak a direkt nyalábtól függ: Ψd

i (r) = bdi e
ikdrieik

d|r−ri|/ |r− ri| adja meg a
diffrakció kinematikus elméletét. A másodrendű számításnál figyelembe kell venni,
hogy az adott atom a direkt nyaláb és a többi atom által szórt nyaláb összegét
látja, valamint azt is, hogy van másodlagos részecskénk. Ekkor a fenti egyenlet
kiszámításához a következő lineáris egyenletrendszert kell megoldani:

φdi = −bdi

(
φd0e

ikdri +
N∑

j=2,j 6=i

φdj
eik

d|rj−ri|

|rj − ri|

)
(4.7)

φsi 6=1 = −bsi

(
φs1
eik

sri

ri
+

N∑
j=2,j 6=i

φsj
eik

s|rj−ri|

|rj − ri|

)
(4.8)

φs1 = s

(
φd0 +

N∑
j=2,j 6=i

φdj
eik

drj

rj

)
(4.9)
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Mivel az első atom kivételével a szórási operátor normája kicsi, első rendben
φdj ≈ −bdjφd0eik

drj , a másodrendű közelítésnél maradva a 4.7 egyenlet jobb olda-
lának második tagjában írhatjuk ezt a közelítő értéket. Hasonló megfontolásból
a 4.8 egyenlet második részében φsj helyébe írhatunk φs1b

s
je
ikrj/rj-t, mivel a má-

sodlagos részecske forrása az első atom (ami a rendszerünk origójában van). Így
viszont, mivel a behelyettesítés után b/r-ben másodrendű tagot kaptunk, ezt a
tagot elhanyagolhatjuk. Így az egyenletrendszerek közelíthetőek a következő ala-
kokkal:

φdi = −bdiφd0

(
eik

dri +
N∑

j=2,j 6=i

eik
drj
−bdjeik

d|rj−ri|

|rj − ri|

)
(4.10)

φsi 6=1 = −bsiφs1
eik

sri

ri
(4.11)

φs1 = sφd0

(
1 +

N∑
j=2,j 6=i

eik
drj
−bdjeik

drj

rj

)
(4.12)

Az egyszerűsítő feltételeket felhasználva könnyen belátható, hogy az elsődleges
részecske alakítja ki a diffrakciós képet. Azaz tökéletes egykristályt feltételezve,
a 4.10 képletnek mindkét tagjáról belátható, hogy egykristály minta esetén vagy
kölcsönhatás nélkül áthalad a mintán, vagy beszóródik egy Bragg-csúcsba. Transz-
lációs renddel nem, de orientációs renddel rendelkező minta esetén pedig koherens
diffúz szórást kapunk. Ebből az következik, hogy általánosan vett inkoherens szórás
nélkül nem lehet atomi felbontású hologramot mérni (itt általánosan vett inkohe-
rens szórásnak nevezem a röntgen és az elektronok által keltett másodlagos részecs-
két is, amennyiben nincs fáziskorreláció az elsődleges és a másodlagos részecskék
között). Most vizsgáljuk meg a másodlagos részecske intenzitását. Legyen R a
detektor helye a minta terében, ekkor a detektált intenzitás:

I = |Ψs|2 (4.13)

I =

∣∣∣∣∣
N∑
i=1

Ψs
i

∣∣∣∣∣
2

(4.14)

Felhasználva a 4.2 valamint a 4.11 képleteket

I
(
kd,ks, (R)

)
=

∣∣∣∣∣
N∑
i=1

φsi
eik

s|R−ri|

|R− ri|

∣∣∣∣∣
2

(4.15)

I
(
kd,ks, (R)

)
=

∣∣∣∣∣φs1 eikRR +
N∑
i=2

−bsiφs1eik
sri
−bi1
ri

eik
s|R−ri|

|R− ri|

∣∣∣∣∣
2

(4.16)
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felhasználva a 4.12 egyenletet, az ks |R− r| − ksR = −ksr átalakítást (ks a távoli
detektorba érkező szórt nyaláb hullámszámvektora), valamint azt, hogy a másodla-
gos részecske detektora sokkal távolabb van mint a minta atomjai közötti távolság:

I
(
kd,ks, (R)

)
=
s2 |φ0|2

R2

∣∣∣∣∣
(

1 +
N∑
i=2

−bdi e
i(kdri+kdri)

ri

)
(

1 +
N∑
j=2

−bsjei(k
srj−ksrj)

rj

)∣∣∣∣∣
2

(4.17)

A direkt nyaláb intenzitásával osztva a fenti képletet megkapjuk a normalizált
összintenzitást. Így a belső detektoros és a belső forrásos tárgynyalábokat rendre
Od-vel és Os-sel jelölve az intenzitás:

I
(
kd,ks

)
=
s2 |φ0|2

R2

∣∣(1 +Od
(
kd
))

(1 +Os (ks))
∣∣2 (4.18)

(4.19)

A b/r-ben másodrendű tagokat elhanyagolva:

I =
s2 |φ0|2

R2

(
1 + 2Re

(
Od
)

+ 2Re (Os)
)

(4.20)

I
(
kd,ks

)
=
s2 |φ0|2

R2

(
1 + χd

(
kd
)

+ χs (ks)
)

(4.21)

Ahol χd
(
kd
)
és χs (ks) a normalizált belső detektoros és belső forrásos hologramok.

Csak az első rendet megtartva, tehát a mért intenzitás kifejtése:

I
(
kd,ks

)
=
s2 |φ0|2

R2

(
1 +

N∑
i=2

−2bdi
ri

cos
(
kdri + kdri

)
+

N∑
j=2

−2bsj
rj

cos (ksrj − ksrj)

)
(4.22)

A kapott egyenlet első tagja a referencia nyaláb. A második tagja a belső detektoros
hologram, és ez a két tag együttesen adja a referencia nyalábját a belső forrásos
hologramnak.

A fenti levezetésből két igen fontos eredmény jött ki: amennyiben van inkohe-
rens szórócentrumunk, vagy olyan abszorbens atomunk, amelyből az elnyelés után
másodlagos sugárzás jön ki, akkor ez az atom mind detektorként, mind forrásként
működik, és a mért intenzitásban a belső detektoros és a belső forrásos hologram
összege jelenik meg. Ha azonban a mintánk tisztán koherens szórócentrumokból
áll, akkor csak az elsődleges nyalábot tudjuk detektálni, ekkor nem kapunk holo-
grafikus oszcillációt.
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4.1.1. A kevert IDH és ISH hatásai

Ebben a részben a mért hologramon esetlegesen megjelenő kettős hologram prob-
lémáját tárgyalom. A 4.22 egyenlet szerint a detektált intenzitás két különböző
vektortértől függ. Amennyiben a hologramot a Barton-féle algoritmussal (2.10
képlet) állítjuk vissza, ki kell választani, hogy melyik hologram hordoz számunkra
több információt, és annak a hologramnak a k-teréből kell visszaállítást elvégezni.
A továbbiakban a kiválasztott hologramot elsődleges hologramnak hívom, míg a
másik hologramot parazita hologramnak. Mivel a holografikus rekonstrukció lineá-
ris, és a mért képen az elsődleges és a parazita hologram összege jelenik meg, ezért
a visszaállított térben a parazita hologram rekonstruált képe additívan fog megje-
lenni. A fejezet ezután következő részében INH-ról írok, ahol a proton a belső forrás
és a belső detektor. Ekkor az elsődleges és a másodlagos sugárzás hullámhossza
megegyezik (természetesen a minősége is). Amennyiben nincsen lehetőségünk spin-
polarizált nyalábot és a detektor előtt polarizációs szűrőt alkalmazni, akkor a két
nyaláb nem szeparálható. Ellenkező esetben a proton inkoherens szórásának a 2/3-
részét (a spin-flippel történő inkoherens szórást) le tudnánk választani a koherens
szórásról és a nem spin-flippel történő inkoherens szórásról [82]. Ez a fajta mé-
rés a nagymértékű intenzitásvesztés miatt jelenleg kivitelezhetetlen. A számolások
használhatóak más esetekre (röntgen vagy elektron holográfia) is, annak a figye-
lembe vételével, hogy a kétfajta holografikus oszcilláció lehet más amplitúdójú, és
az elsődleges és másodlagos nyaláb hullámhossza nem egyezik meg.

A két különböző mérési tér és a két különböző hologram hatásainak szemlélte-
tésére modellszámításokat végeztem egy, egy síkban fekvő, 5x5 atomot tartalmazó
atomcsoporton. A középső atom a forrás és a detektor atom. A szóráshosszakat
úgy állítottam be, hogy a b/r érték állandó legyen, így a rekonstruált képen csak a
koszinusz törvény határozza meg a csúcsok intenzitását. Az első-szomszéd-távolság
1Å, az alkalmazott hullámhossz 0.5Å. A modellszámítást belső detektoros mérési
elrendezésre végeztem (ω = 90o azaz az Euler-kör nagy körének síkja a direkt nya-
lábbal párhuzamos). A detektor szöge 2θ = 15o. A k-gömbön való mozgáshoz csak
az Euler-kör szögeit változtattam. A modellezett hologramok a különböző terekben
a 4.1 ábrán láthatóak. Lényeges tulajdonsága a mérésnek, hogy amennyiben lehe-
tőség van a belső detektoros mérésben valamelyik pólust elérni (azaz az Euler-kör
mintatartója párhuzamos a direkt nyalábbal), akkor a belső forrásos a maximális
(illetve minimális) zenit szög ±(90o− 2θ). Persze ez fordítva is igaz, belső forrásos
mérési elrendezésben (amikor az Euler-kör síkja párhuzamos a detektált nyaláb irá-
nyával), a belső detektoros térben elérhető maximális és minimális szélességi szög
ugyanúgy ±(90o − 2θ). Ebből persze következik, hogy amennyiben a detektálási
irány merőleges a direkt nyaláb irányára (és csak a mintát forgatjuk), akkor a pa-
razita hologram teréből csak egy vonalat (a k-térbeli gömb egyenlítőjét) mérjük,
azaz az elsődleges hologram terében a φ szögtől függő harmonikus hullámzásként
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jelenik meg a parazita hologram. A 4.2 ábrán láthatóak az IDH térből rekonstruált

4.1. ábra. Egy 5x5-ös egy síkban fekvő atomcsoport holografikus képe a belső detektoros térben
(a,b,c) és a belső forrásos térben (d,e,f). Az első oszlopban az adott térhez tartozó elsődleges
hologramok, a másodikban a parazita hologramok, míg a harmadik oszlopban azok összegei
láthatóak.

adatok. Összehasonlítva az ábra a és b részét látható, hogy a rekonstruált parazita
hologram hasonló az elsődleges hologramhoz, csak el van fordítva a szórási szöggel,
és kissé torzult. (A szórási szög növelésével a parazita hologram mért saját tere
csökken, így a rekonstruált parazita hologram is jobban torzul.) Megfigyelhető még,
hogy a parazita hologram elrontja a rekonstruált hologram szimmetriáját egyfajta
szellemképet alkotva. Röntgen és elektron holográfiában az elsődleges és parazita
hologramhoz tartozó nyaláb hullámszáma (ke és kp) különbözik. Így a parazita
hologram a mért térben meg lesz nagyítva egy ke/kp értékkel, míg a rekonstruált
térben ennek az inverzével.

4.2. ábra. A szimpla elsődleges, parazita és a kevert hologramok rekonstrukciója a belső detek-
toros térből (4.1 ábra a, b és c része). a: az elsődleges hologram rekonstruált képe, b: parazita
hologram rekonstruált képe, c: dupla hologram rekonstruált képe. Az atomi pozíciók a segédvo-
nalak metszéspontjában találhatóak.
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4.2. A kevert belső forrásos és belső detektoros ho-
logram kezelése

Elméletben a két különböző tér (a belső detektoros tér és a belső forrásos tér)
szétválasztható a mérés során. Azaz lehetséges úgy lemérni a teljes k–gömböt
az IDH térben, hogy közben nem mozgunk az ISH térben, vagy fordítva, az ISH
térben mozgunk, míg az IDH térben nem. Például, ha a mintát csak a direkt
nyaláb körül forgatjuk, és a detektor szögét változtatjuk mint Sur és munkatársai
[11], vagy banán detektort (egy sor függőlegesen álló számláló cső szorosan egymás
mellett a minta körül egy köríven) alkalmazunk, mint Hayashi és munkatársai [27],
akkor a mérés a belső forrásos tér nagy részét lefedi, míg a belső detektoros térben
nem mozdulunk (a bemenő nyaláb a minta orientációjához képest nem változik).
Belső detektoros esetben a mintát a detektor irányába eső tengelyen kell forgatni,
és a függőleges tengely körül egyszerre forgatni a mintát és a detektort. Ezek a
megoldások extra megszorításokat tartalmaznak az alkalmazható szögekre, és a
műszer egyéb részei miatt (mintatartó, detektorvédelem, amik nem fordulhatnak
bele a nyalábba) kisebb terület mérhető az adott térben, mint a megszorítások
nélkül.

Egy másik megoldást adtak a dupla hologram problémájára Tegze és munka-
társai [29]. Ők a mintát forgatták egy vízszintes tengely körül (a forgatás szögét
nevezzük φ-nek), belső forrásos esetben a detektort, belső detektoros esetben a
mintát és a detektort együtt forgatták a minta közepén átmenő függőleges tengely
körül (ezt a szöget nevezzük ω-nak). Ebben a mérési elrendezésben a parazita ho-
logram csak a φ szög szerint változik. Így, nagyon precízen megmérve a parazita
hologram modulációját (például az elsődleges hologram pólusában, ahol a φ szög
változtatása nem okoz elmozdulást az adott térben) egy normalizáló függvényt
kaptak, amivel elosztva a hologramot eltűnik a parazita hologram. Neutron holo-
gráfiában ez a mérés a rossz jel-zaj viszony miatt tovább tartana, mint magának a
hologramnak a lemérése, így sajnos ez a módszer nem alkalmazható.

Adams adott egy újfajta megoldást a parazita hologram kiszűrésére [83]. Ő
azt javasolta, hogy egy adott pont mérése közben forgassuk a mintát belső de-
tektoros mérésben a bejövő nyaláb körül, míg belső forrásos mérésben a detektor
iránya körül. Ez a megoldás nem tünteti el teljesen a parazita hologram oszcillá-
cióját, viszont erőteljesen lecsökkenti azt. Nagy hátránya a módszernek viszont,
hogy legalább eggyel több szabadsági fokot igényel a mintaforgató berendezéstől,
mint ami egy szokásos diffraktométerben található, és a plusz forgatás beépítése
növeli a berendezés méretét, amivel az elérhető szögtartományok viszont lecsökken-
nek. Másik hátránya a módszernek, hogy neutron holográfiában a Bragg-csúcsokra
kell figyelni, röntgen holográfiában pedig a parazita hologram Kossel-vonalaira. A
Bragg-csúcsokat gondos tervezéssel ki lehet kerülni, viszont a Kossel-vonalakat csak
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átugrani lehet. Amennyiben nem vesszük figyelembe a parazita hologram esetleges
szimmetrikus Kossel-vonalait, az egy adott mérési pontban levő intenzitás a keresz-
tezett Kossel-vonalak száma (illetve azok összegzett integrált intenzitása) szerint
modulálva lesz. Mivel a Kossel-vonalak élesek, ezért kicsi, de lépcsőszerű intenzi-
tásváltozásra számíthatunk. Mivel a lépcsőfüggvény Fourier-spektruma nem cseng
le a végtelenben sem, ezért annak a torzító hatása a hologram minden részén ér-
zékelhető. Neutron holográfia szempontjából még van egy hátránya a mérésnek:
a hosszú motorkábelek okozta elektronikus zaj megnő a mérés közben, ha jár egy
léptetőmotor.

A mérések geometriáján alapuló megoldások súlyos problémákat okoznak a ne-
utron holográfiában. Mivel a belső detektoros és a belső forrásos tér egy-egy pontja
meghatározza a szórás során bekövetkező impulzusátadás vektorát (kd − ks = q),
ezért a fenti esetekben a q-térnek igen nagy részét pásztázzuk végig a mérés során.
Röntgen és elektron holográfiában ez nem probléma, viszont az általunk tárgyalt
esetben nem lehet szétválasztani a másodlagos nyalábot az elsődlegestől, így az
elsődleges nyaláb által kialakított diffrakciós kép megjelenik a mért hologramon.
Sur és munkatársainak a Bragg-szórás okozott komoly bonyodalmakat [11], míg
Hayashinak a rugalmas diffúz szórás [27]. Ez utóbbi fizikai effektus nagyon veszé-
lyes a neutron holográfiában, hiszen a teljes mért térre kiterjedő és a hologrammal
közel egyező frekvenciájú modulációt okoz. Míg a Bragg-csúcsokat elvben ki lehet
vágni a mért képből, a rugalmas diffúz szórás Bragg-csúcsoktól távol eső részeit
csak elmélettel korrekten alátámasztott függvény illesztésével lehet meghatározni,
illetve az illesztett függvénnyel osztva az oszcillációit eltüntetni. A rugalmas diffúz
szórás még nagyobb szerepet játszik olyan transzlációs szimmetriával nem rendel-
kező minták mérésénél, mint például az orientált membránfehérjék, amelyek ho-
lografikus vizsgálata igen értékes, más módszerrel nehezen vizsgálható szerkezeti
információval szolgálhat [14].

A Szőke Ábrahám által javasolt [45] inverz iterációs módszerek, mint például
Saldinnak az iteratív rekonstrukciója [46], vagy Matsushitának a szórási mátrix
módszere [47] meg tudják kerülni a kettős hologram problémáját. Mivel ezek a
módszerek a valós térbeli eloszlás paramétereit fittelik, a célfüggvény pedig a mért
hologram, a valós teret a mért k-térbe transzformáló függvénybe bármilyen fizi-
kai vagy mérési torzító hatást be tudnak építeni. Így egy egyszerű módosítással
a szimpla holografikus képletnek a dupla holografikus képletre való cseréjével a
parazita hologram torzító hatásból információforrássá válik, így a mért kép infor-
mációsűrűsége megnő. Sajnos az inverz iterációs módszerek a mért hologram kis
jel-zaj viszonya miatt nem alkalmazhatóak neutron holográfiában, ezért a dolgoza-
tomnak nem célja a fenti állítás matematikai bizonyítása.

Én, kifejezetten a neutron holográfiai mérésekhez egy speciális mérési módszert,
és egy újfajta kiértékelést javasolok. A következő részekben bemutatom, hogy egy
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két dimenziós helyzetérzékeny detektor (PSD) használatával hogyan lehet mind a
parazita hologram, mind a diffrakciós kép modulációját csökkenteni, valamint meg-
mutatom, hogy a dupla rekonstrukció módszerével mind a rekonstruált hologram
minősége (statisztikus zaj nélkül), mind a jel-zaj viszony javítható.

4.2.1. Helyzetérzékeny detektor használata

A helyzetérzékeny detektorokat (PSD) használják mind az elektron, mind a rönt-
gen holográfiában. Hayashi [27] a neutron holográfiában is használt többcsöves
detektorrendszert, aminek tulajdonképpen a továbbfejlesztése a helyzetérzékeny
detektor. Az eddigi mérésekben a felbontás javítására, illetve a mérési idő csök-
kentésére alkalmazták azokat. Azonban a PSD-nek nagy szerepe lehet az egyszerre
megjelenő belső detektoros, belső forrásos holográfiai és a diffrakciós jel szétválasz-
tásában is.

A PSD egy mintaorientációnál egy véges kiterjedésű felületdarabot mér a belső
forrásos k–gömbön, míg természetesen egy pontot a belső detektoros térben. For-
gassuk a mintát két tengely körül ugyanúgy, mint pontdetektorral belső forrá-
sos vagy belső detektoros geometriában (az Euler-kör síkja a detektálási iránnyal
párhuzamos vagy a bejövő nyalábbal). A pontdetektor helyett alkalmazzunk két
dimenziós helyzetérzékeny detektort. Ekkor a mérési pontokban (detektorpixelek-
ben) kapott beütések különböző felösszegzésével a belső detektoros, vagy a belső
forrásos hologramot elnyomhatjuk, míg a másik hologram amplitúdója nem válto-
zik. Ha egyszerűen felösszegezzük a PSD pixeljeinek a beütéseit egy adott mintaori-
entációban, akkor a belső detektoros hologramot kapjuk. Így a belső forrásos jelen,
ami most éppen a parazita hologram, egy konvolúciószerű műveletet hajtunk végre,
ahol a konvolváló függvény a detektor képe a belső forrásos k-térben. Ha a minta
forgatási lépései sokkal kisebbek mint a detektor látószöge, akkor az ISH térben a
különböző forgatási szögekhez tartozó mérési tartományok többszörösen átfednek.
Ekkor, ha a pixelekben mért beütéseket adott belső forrásos térbeli térfogatelemek-
ben összegezzük fel, mivel különböző forgatási szögekhez tartozó beütésszámokat
adunk össze, a parazita (ebben az esetben belső detektoros) hologramon végzünk
egy simítást. Egyik esetben sem valódi konvolúciót hajtunk végre, hiszen a simító
függvény alakja és mérete a minta orientációjával változik, azonban ökölszabály-
ként ki lehet mondani hogy a simítás hatása közel van egy olyan, a gömbfelületen
végzett konvolúcióval, ahol a konvolváló függvény doboz függvény, és a szélessége
megegyezik a detektor látószögének megfelelő ∆k-értékkel, és lehet rá számítani,
hogy az 1/|∆k| sugárnál nagyobb távolságokban a parazita hologram torzító hatása
erőteljesen lecsökken [T1, T3].

A helyzetérzékeny detektort azonban nagyon óvatosan kell használni. A neutron
holográfia nagy intenzitást igényel kis felbontás mellett. Ennek megfelelően az
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esetleges Bragg-csúcsok intenzitása igen nagy, így a detektor holtideje megnő. A
Bragg-csúcsok mérése egyébként is nagy problémákat tud okozni egy holografikus
mérés során, azonban ezeken túl, a holtidő megnövekedése is súlyos problémákat
okoz. Jelenleg a kétdimenziós neutrondetektorok nagy része ún. késleltető-vonalas
kiolvasású, ami azt jelenti, hogy a detektor szálsíkjaiban a szálak egy-egy késleltető
elemmel vannak összekötve. Ekkor a beérkezett neutron adott irányú pozícióját a
szálsík két végére kiérkezett jelek közötti időkülönbség adja. Jelenleg a késleltető-
vonalas detektorok holtidejét a jelfeldolgozó elektronika holtideje határozza meg.
Az ilyen típusú kiolvasáskor a holtidő megnövekedése egy mérési hatásfokcsökke-
nésben jelenik meg a detektor teljes felületére (egészen addig, míg az egy pontra
beérkező neutronok átlagos követési ideje le nem csökken a gáz rekombinációs ideje
alá, ekkor anizotróppá válik a hatásfok változása). Tehát a holtidő megnövekedése
nem csak a Bragg-csúcs magasságának, hanem a teljes kép magasságának a csök-
kenésével jár. A fentiek szerint, tehát kétdimenziós késleltető-vonalas kiolvasású
detektorral való holográfiai méréskor sem szabad Bragg-csúcsot mérni. Mivel a
hidrogén szórása nem teljesen izotrop, és a minta alakfaktora sem az, nagyon leegy-
szerűsíti a normálási feladatot, ha mérés közben a detektor szögét nem változtatjuk
(ekkor az összes mérési pontot felösszegezve a holografikus oszcillációk kiátlagolják
egymást, és egy effektív hatásfok-felületet kapunk a detektorra). Ha azonban a de-
tektort mozgatjuk, akkor minden egyes pozícióban külön-külön meg kellene mérni
az inkoherens háttér lejtését, ami vagy túlságosan pontatlan eredményt adna, vagy
még egyszer annyi ideig tartana, mint a mérés.

Ennek megfelelően (mivel a mintát két tengely körül is forgatjuk), a PSD-
t nem szabad mozgatni, és a látószögének kisebbnek kell lennie, mint az adott
szórási szöghöz legközelebb levő Bragg-irány szögének a kétszerese. Így tehát az
optimális pozíció az első Bragg-csúcs és a direkt nyaláb között van félúton, és a
detektort olyan közel kell rakni a mintához, hogy se a Bragg-csúcs, se a direkt
nyaláb ne okozzon extra hátteret. Ez az előre szórási geometria további előnyökkel
jár. Az Euler-kör ekkor párhuzamos, vagy majdnem párhuzamos a direkt nya-
lábbal. A q vektor egyrészt kicsi, másrészt közel merőleges a direkt nyalábra,
tehát közel párhuzamos az Euler-kör nagy körének (a χ-szög) tengelyével. Így a
χ szög változtatásakor nem, vagy csak nagyon kicsit mozdulunk el a q térben. A
teljes mérés során az impulzuscsere térben tehát egy kis sugarú, közel négyszög
keresztmetszetű toroid alakú térrészt pásztázunk végig. Az esetleg megjelenő mért
diffrakciós hullámzást mind a belső detektoros, mind a belső forrásos térben való
felösszegzés során kisimítjuk. A 4.3 ábrán ábrázoltam a kétdimenziós detektor
használatának hatását modellszámítással. A modellben alkalmazott atomcsoport
és a mérési elrendezés is ugyanaz, mint amit eddig használtam ebben a fejezetben,
csak a pontdetektor helyett 8o-os fél-látószögű PSD van.
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4.3. ábra. Különböző (pont és PSD) detektorokkal mért kevert hologramok holografikus re-
konstrukciója. a: pontdetektor használatával, b: PSD használatával. A segédvonalak metszetei
jelölik az atomi pozíciókat.

4.2.2. Dupla rekonstrukciós eljárás

A keveredett hologramok (IDH és ISH) esetén a jelenlevő parazita hologram sú-
lyos torzulásokat, és hamis csúcsokat tud okozni, illetve az elsődleges hologram
egyes csúcsait erőteljesen el tudja nyomni, mint az látható a 4.2 ábrán. Ez a tor-
zítás annál nagyobb, minél nagyobb a parazita hologram saját mért tere. Mint
azonban az előző (4.2.1) fejezetben megmutattam, a helyzetérzékeny detektor kö-
zepének az optimális helyzete az első Bragg-csúcs és a direkt nyaláb között van,
ekkor a parazita hologram teréből igen nagy részt látunk. Viszont, (ha a para-
zita hologramot nem torzító hatásnak, hanem jelnek tekintjük) az így mért képben
több információt kapunk a tisztán elsődleges hologramhoz képest, illetve könnyebb
szétválasztani a hologramot a nem holografikus hatásoktól (statisztikus zaj, diffúz
szórás modulációja, stb). A teljes információ kinyerését, mint említettem, az in-
verz iterációs módszerekkel lehet elérni. Azonban neutron holográfiában az inverz
iterációs módszerek nem működnek. Ezért kifejlesztettem a dupla rekonstruk-
ciós eljárást (DR). A dupla rekonstrukció nem áll másból, mint hogy ugyanabból
a mért adatból rekonstruálom a hullámteret mind a belső forrásos térből (IDR),
mind a belső detektoros térből (ISR), és a két rekonstruált ábrát összeadom. Mivel
mindkét térben az elsődleges hologramok ugyanazon a helyen ugyanazzal a fázissal
adják vissza az atomi csúcsokat (csak az atomi csúcsok alakja különböző), így azok
amplitúdója megduplázódik. Mivel azonban a rekonstruált parazita hologramok
ellentétes irányba fordulnak el a két visszaállításnál, illetve röntgenes és elektro-
nos esetben a rekonstruált parazita hologramok nagyításai egymásnak az inverzei,
ezért azok nem adódnak össze. Különös figyelmet kell azonban fordítani a szórási
szög megválasztásakor arra, hogy amennyiben a mintának van függőleges hologra-
fikus szimmetriatengelye, akkor az ehhez a tengelyhez tartozó szimmetria fele távol
legyen a szórási szögtől, különben a szórási szöggel balra, illetve jobbra forgatott
rekonstruált parazita hologramok csúcsai egybeesnek és hamis csúcsot képeznek a
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DR képen. Amennyiben nincs a mintának függőleges szimmetriatengelye, akkor is
eshet a két parazita hologram némely csúcsa közel egymáshoz, ez az eset azonban a
mérés korrekt tervezésével és előzetes modellszámításokkal elkerülhető. Ha együtt
alkalmazzuk a helyzetérzékeny detektort a dupla rekonstrukcióval, akkor a parazita
hologramok torzítása még jobban eltűnik. A 4.4 ábrán látható az ebben a fejezet-
ben végig használt atomcsoport hologramjainak dupla rekonstrukciója. Jól látható,
hogy a pontdetektorral végzett mérésnél is javul a kép, viszont a PSD használata
szinte teljesen kisimítja a parazita hologramok hatását. A dupla rekonstrukciónak

4.4. ábra. Pontdetektorral (a), és PSD-vel (b) mért kevert hologramok dupla rekonstrukciója.
A segédvonalak metszetei jelzik az atomi pozíciókat

van még egy járulékos hatása is. Mivel a DR egy speciális szimmetriaoperáció,
ezért az a parazita hologramokon túl a statisztikus zaj, és egyéb nem holografikus
hatások torzítását is csökkenti a rekonstruált képen. Ezért, a neutron holográfiá-
ban, amely erősen zajjal terhelt, és gyakran előfordulhatnak diffrakciós effektusok
is (rugalmas diffúz szórás, rugalmatlan szórás stb.) a DR ajánlott persze olyan
mérési elrendezésben, hogy mindkét térbeli elsődleges hologram rekonstrukciója
értelmezhető képet adjon. Azaz mindkét térben megfelelő nagyságú terület legyen
lefedve méréssel.

A kétdimenziós detektorral végzett mérés és a dupla rekonstrukció tehát majd-
nem teljesen eltünteti a parazita hologramok hatását, javítja a jel-zaj viszonyt, és
erőteljesen csökkenti a diffrakciós effektusok torzítását a rekonstruált képen. Habár
más holográfiákban a diffrakciós effektusok nem annyira zavaróak, a megfelelően
mért kevert hologramból akár dupla rekonstrukcióval, akár inverz iterációs mód-
szerekkel több, vagy jobb minőségű információ nyerhető ki. Ezt fel lehet használni
a mérési idő csökkentésére, a minta sugárkárosodásának csökkentésére, vagy még
kisebb minták mérésére.



5. fejezet

Optimalizáció és mérési receptek

A holografikus mérést, mint általában minden összetett mérést, több szempont
szerint lehet optimalizálni. Ebben a fejezetben elsősorban a rekonstruált képnek az
adott idő alatt elérhető jel-zaj viszonyára való optimalizálást (a neutron holográfia
legfőbb problémáját) tárgyalom. A hologram felbontására való optimalizációt nem
tárgyalom, mert neutron holográfiában az atomi távolságoknál kisebb távolságra
nincsenek objektumok egymástól, így az atomi felbontás elérése után a még jobb
felbontásra törekedni nem érdemes.

5.1. A minta
A mintának több feltételnek kell egyszerre megfelelnie. Szükséges, hogy a háttér
alakfaktora ne változzon sokat az átlagos háttérhez képest, ne legyen benne éles
változás, és ha lehet akkor az alakfaktor elméleti úton számolható vagy illeszthető
legyen. Ha a minta alakjából jövő háttérmoduláció nagy, akkor azonos mérési idők
mellett a zajszint nem lesz egyenletes, így a rekonstruált képen a jel-zaj viszony
kisebb lesz, mint amit azonos összintenzitással egyenletes háttér mellett kapnánk.
Ha a háttérben éles csúcsok jelennek meg, amiket nem lehet vagy nagyon nehézkes
elméleti úton kiszámolni, akkor nagy nehézségeket okoz a háttér modulációjának
meghatározása. Éles csúcsok vagy élek esetén maga a háttér magas frekvenciájú
Fourier-tagokat tartalmaz, és a Fourier-szűrés vagy nem szűri ki rendesen a hát-
tér változásait, vagy elnyomja a közeli atomok holografikus oszcillációit is. Ekkor
az alakfaktor meghatározását csak illesztéssel lehet elvégezni. Az ideális minta
neutron holográfiában tökéletes gömb alakú, ekkor (ha a szórási szöget nem vál-
toztatjuk), a minta alakfaktora sík.

A minta méretére vonatkozóan érdemes optimalizációs számításokat végezni.
A túl vastag minta felületéről kiszóródik a nyaláb. Ez egyrészt extra háttérmo-
dulációt okoz, másrészt ekkor a mérésben a minta közepe nem vesz részt, viszont
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nagyon megnő a többszörös szórás esélye, így a rugalmatlan szórás esélye is, aminek
hatása elfedheti a hologramot. Ezen kívül a neutron holográfiai méréseknél előnyös
előreszórási geometriában nagyon lecsökken az intenzitás, a hátraszórási geometri-
ában pedig egyéb problémák adódnak, pl. sűrű Bragg-csúcsok. Bizonyos határig a
kis minta teljes szórási hatásfoka a minta sugarának harmadik hatványával emelke-
dik. A minta szórási hatásfokát viszonylag könnyen közelíthetjük. Elhanyagolva a
többszörös szóródást kiszámoljuk a minta pontjaiban a direkt nyaláb intenzitását,
ebből az elemi térfogat által szórt részecskék intenzitását, és kiszámoljuk hogy az
adott pontból a detektor felé indulva a szórt nyaláb mennyire gyengül. Így csak
fel kell integrálni a minta pontjaiból egyszeri szórás után a detektorba érkező in-
tenzitásokat. A minta méretére ezen kívül egy felső korlátot ad a direkt nyaláb
keresztmetszete. Ha a minta nagyobb mint a direkt nyaláb, akkor a nyalábból ki-
lógó részek nem vesznek részt a szórásban, viszont gyengítik a szóródott nyalábot,
tehát csökken a detektált intenzitás.

5.2. Hullámhossz
A hullámhossz vagy a hullámhosszak megválasztásánál neutron holográfiában há-
rom különböző hatást kell figyelembe venni. Az első a középpontos holografikus
szimmetriával rendelkező rendszerekben a koszinusz törvény hatása. Minden egyes
szomszéd-távolságra ki kell számolni az atomi csúcsok intenzitását, és olyan hul-
lámhosszat, esetleg hullámhosszakat kell választani, amelyeken jól látszanak a szá-
munkra fontos atomok. Amennyiben pontos pozíciómeghatározást szeretnénk (és
van megfelelő intenzitásunk) érdemes több hullámhosszat kiválasztani úgy, hogy
a koszinusz törvényben levő legnagyobb és legkisebb kr fázisok különbsége na-
gyobb legyen 2π-nél. Ekkor az atomi pozíció pontos meghatározását (koszinusz
törvénnyel) és a véletlenszerű atomi elmozdulások (pl hőmozgás) által létrejövő
csökkenését az atomi csúcsok amplitúdójának egyszerre meg lehet határozni (a
koszinusz-törvény periodikus változást ír le, a véges felbontás miatti csökkenés vi-
szont monoton).

Következő szempont az alkalmazott nyaláb energiája. Gamma konverziós ho-
logramnál olyan hullámhosszat érdemes választani, hogy a detektormag elnyelési
hatáskeresztmetszete nagy legyen. Például kadmium vagy gadolínium detektorma-
got alkalmazva 0.7Å-ösnél kisebb hullámhosszú nyalábot alkalmazva az elnyelési
hatáskeresztmetszet, és így a detektált intenzitás is erőteljesen lecsökken. Inkohe-
rens szóráson alapuló neutron holográfiai mérésnél lehetőség szerint el kell kerülni
a rugalmatlan szórást. Amennyiben a hidrogén a forrás vagy a detektormagunk,
akkor a rugalmatlan szóráson felül az inkoherens hatáskeresztmetszet energiafüggé-
sére is figyelni kell (a hatáskeresztmetszet négyszeresére nő mialatt az alkalmazott
nyaláb energiája lecsökken a hidrogén rezgési energiái alá).
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A harmadik szempont természetesen a felbontás figyelembe vétele. A hullám-
hossznak kisebbnek kell lennie, mint a rekonstruált atomi csúcsok távolsága

5.3. Optimalizáció jel-zaj viszonyra
Jelöljük az adott doménen ideális mérési környezetben mért atomi hologram vissza-
állítását U e(R)-el. Az előző fejezetekben leírt módosítások után egy atomnak a
visszaállított képe a mérési összeállítás (gömbszimmetrikus) felbontásának (σk)
hatására a 3.37 képlet szerint:

U(R) = U e(R)e−1.66
R2σ2k

2 (5.1)

Fontos megjegyezni, hogy a fenti képlet konzervatív becslés, hiszen a 3.37 képlet
csak Rσk = 1 távolságig írja le az elnyomást, valójában a távolabb levő atomok
csúcsa magasabb, mint amit az 5.1 képlet jósol. A mérés felbontását leíró σ2

k-
et szét lehet bontani három részre, a mérőműszer beállításai megadják a szög-és
hullámhosszfelbontásból jövő torzítást (σ2

wl és σ2
ang), illetve a kristály mozaicitása

is megad egy plusz torzítást (σ2
m). Mindegyik érték 1/Å dimenzióval rendelkezik,

és a hullámszámvektor bizonytalanságát fejezi ki. Így a teljes felbontást felírhatjuk
a következő módon:

σ2
k = σ2

wl + σ2
ang + σ2

m (5.2)

Első rendben az atomok termikus mozgásából eredő elmosódást (σr) a valós térben
közelíthetjük a modellben úgy, hogy egy extra gömbszimmetrikus k-térbeli felbon-
tásromlást (σIk = 1

σ2
r
) építünk be a modellbe. Így az optimális méréshez képest

van egy elnyomásunk, ami e−R2∗α2 alakú, ahol α2 = 1
σ2
r

+ σ2
wl + σ2

ang + σ2
m. Ezek a

nem ideális mérés miatti elnyomások két csoportra bonthatóak. Az egyik csoport,
amit bizonyos határok között szabadon lehet változtatni, és az adott felbontással
fordítottan arányosan, vagy négyzetesen fordítottan arányosan változik a detektált
intenzitás is. Ezek a hullámhosszfelbontás, és a mérési szögfelbontás. A másik cso-
portba tartozik a minta mozaicitása, és az atomjainak a hőmozgása. Ezen utóbbi
tagok változásával nem jár együtt intenzitás-változás.

Az optimalizációhoz ez utóbbi felbontásokat nem kell figyelembe venni. Az 3.61
képletben (SNR = b/rX

√
2Itot) az X tag tartalmazza műszer felbontásfüggvényé-

nek az atomi csúcsok magasságára gyakorolt hatását, és középpontos holografikus
szimmetriával rendelkező rendszereknél a koszinusz-törvényt. Adott hullámhosszal
és mintával számolva az X függvény felírható: X(R) = C(R)e−R

2σ2
k,eff alakban,

ahol C tartalmazza a koszinusz törvényt, és a minta minőségétől függő tagokat. Az
exponensben található effektív felbontás felírható a 3.38 és a 3.39 képleteket fel-
használva a következő alakban: σ2

k,eff ≈ 0.64σ2
wl + 1.03σ2

ang. A detektált intenzitás
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a hullámhosszfelbontás első, míg a szögfelbontás második hatványával növekszik. A
jel/zaj viszony tehát a következő egyenlet szerint függ a különböző felbontásoktól:

SNR = C ′(R)
√
σwlσange

−R
2

2 (1.03σ2
wl+0.64σ2

ang) (5.3)

Itt C ′(R) tartalmazza az optimalizáció szempontjából lényegtelen tagokat. A deri-
válást elvégezve adott maximális R távolságnál az jel/zaj viszony szerinti optimális
felbontások:

σoptwl ≈
1

1.44R
(5.4)

σoptang ≈
1

0.8R
(5.5)

Az optimális felbontás érzékeltetésére, ha adott hullámhosszal mérünk, és tízszeres
hullámhossznyi távolságban levő atomokat szeretnénk látni, akkor 1%-os hullám-
hosszfelbontás, és 1.1o-os szögfelbontás az optimális (az adatok szigma értékek a
félértékszélesség ezeknek a 2

√
2 ln (2)-szerese). Az optimális felbontás a rekonst-

ruált képen látni kívánt maximális távolság és a hullámhossz arányának a recipro-
kával arányos. Nem tárgyaltam ebben a részben a koszinusz törvény hatását. Ezt
a hullámhossz vagy a hullámhosszak megválasztásánál kell figyelembe venni.

5.4. Mérési pontok és mérési idő meghatározása
Mivel a rekonstruált képen az atomi csúcsok alakját a mérési tartomány Fourier-
transzformáltja határozza meg, ezért törekedni kell a minél szélesebb mérési tarto-
mányra. Figyelembe kell azonban venni, hogy a berendezés részei ha közel kerülnek
a direkt nyalábhoz vagy a detektorba szórt nyalábhoz, extra hátteret okoznak. A
megnövekedett háttér miatt ebben a tartományban nem érdemes mérni. A minta
orientációját ( amennyiben választható, vagy változtatható) akkor úgy kell be-
állítani, hogy a felhasználható holografikus szimmetriákkal le tudjuk fedni a 4π
térszöget.

Általában adatkezelési és szűrési okok miatt a mérési pontok között a polár-
koordináták szögeiben egyenlő lépésközök vannak. Ez azt jelenti, hogy a pólusok
felé közeledve egyre sűrűbbek a mérési pontok. A 3.5 részben bebizonyítottam,
hogy a mérési pontok adott felosztásánál a jel/zaj viszony akkor a legnagyobb, ha
a gömbfelületen a zajszint-sűrűség egyenletes. Így tehát (pontdetektorral való mé-
résnél) a mérési időnek arányosnak kell lennie a mérési ponthoz tartozó felületelem
területével. Ha nem mérünk a pólusok közelében akkor viszont nem okoz nagy kü-
lönbséget, ha egyenletes mérési időket alkalmazunk, aminek beprogramozása nem
okoz problémát egy általános diffraktométeren.
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A mérés tervezésekor először a mérés k–térbeli felbontását kell meghatározni,
mert a mért intenzitást a felbontás nagyban befolyásolja. Általában egy neutron
diffraktométer felbontását nem lehet (vagy nem lehet megfelelő mértékben) változ-
tatni. Ha lehet, akkor a fent leírtaknak megfelelően a lehető legroszabb felbontást
érdemes választani, amivel még nő a detektált intenzitás, viszont nem emelkedik
nagyon a műszerről jövő háttér. A szükséges mintavételi lépésköz (3.2.3 fejezet
3.26 képlet: ∆kmax = π/rmax ahol rmax a legtávolabbi, számunkra fontosnak ítélt
atom távolsága) nagyobb a mérés σk felbontásánál, mert a nagyobb frekvenciájú
holografikus jelek elnyomódnak a mérés felbontásfüggvénye miatt (3.4 fejezet 3.32
képletből számolva: σk = 1/rmax). Így kevesebb lépéssel tudjuk nagyjából ugyan-
olyan minőséggel a hologramot megmérni, és a minta mozgatására fordított idő
nem megy veszendőbe. Vannak ugyan olyan mérések, amikor a minta folyama-
tosan mozog mérés közben, ez a módszer viszont a neutron fizikában általában
kerülendő a hosszú léptetőmotor-tápkábelek, és a neutrondetektorokhoz használt
előerősítők nagyfokú zajérzékenysége miatt.

Kétdimenziós detektort használva általában a detektor egyes pixeleinek felbon-
tása nagyobb, mint a pixelek közötti távolság, így belső forrásos mérésnél (egy
adott orientációban) az Aliasing nem okoz problémát. Ekkor viszont érdemes úgy
forgatni a mintát, hogy a különböző orientációkban mért képek átfedjenek, így
nem jelent problémát a szélsőségesen anizotróp mintavételezés sem az atomi csúcs
alakjának meghatározásakor, sem az aliasing számításánál. Figyelembe kell azon-
ban venni, hogy amennyiben belső detektoros vagy dupla rekonstrukciós mérést
végzünk, akkor a belső detektoros mérés felbontása határozza meg a szükséges
lépésközt.

5.5. Háttér csökkentése
Ebben a részben a nem a mintából jövő háttér elnyomásával foglalkozom. A ISH-
nál illetve inkoherens IDH-nál (ahol neutront detektálunk) a háttérnek négy fajtá-
ját különböztetem meg:

• A mintáról és a direkt nyalábból kiszóródott termikus neutronok, amelyek a
műszer egyéb részein való másodlagos szórás után a detektorba jutnak

• A reaktorból és a szomszéd műszerekből jövő termikus neutron háttér

• Egyéb fizikai háttér pl: gamma háttér amit detektál a detektor, kozmikus
háttér stb

• Elektronikus zaj
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A másodlagosan szóródott neutronok jelentős modulációt okozhatnak. Sok műszer-
nek van saját neutron védelme a minta körül. Ez a védelem általában bór-karbid
tartalmú műanyag falakból áll, amivel körbeveszik a mintát vagy magát a mű-
szert. Ez a védelem nagyon jól működik a szomszédos műszerektől jövő neutron
háttér kivédésére, azonban a műanyag nagy hidrogén-tartalma a Bragg-irányokban
kiszóródott erős neutronnyaláb egy részét visszaszórhatja a detektorba. Ez ellen
elvileg jól működik az erős kollimáció a mintától teljesen a detektorig. Azonban
a kollimátor védelmi anyagai is szórják a neutronokat, és a kollimátor bemeneti
nyílásába ütköző esetleges Bragg-nyaláb szintén nem kívánt csúcsot okoz a háttér-
ben. Amennyiben nagy, és időben nem állandó a műszeren kívülről érkező neutron
háttér, akkor ezeket a falakat a mintától a lehető legtávolabb kell elhelyezni mivel
a Bragg-nyalábból diffúzan visszaszórt neutron intenzitás a faltól való távolsággal
négyzetesen csökken. Elvben további javulást tudunk elérni, ha a falakra (lehe-
tőleg kadmiumból) bordákat helyezünk, melyek a minta felé néznek, így elnyelik
a detektor felé szóródott neutronokat, azonban ez a megoldás igen körülményes,
drága, és nagyon megemeli a gamma-hátteret így további sugárvédelmi kérdéseket
vet fel. További háttérokozó tényező a direkt nyaláb csapdája ha a műszerhez közel
helyezkedik el.

Alapvetően a neutron háttér csökkentésének legjobb módja a kollimátorok al-
kalmazása. Ekkor azonban különös tekintettel kell lenni a hátteret okozó neutronok
spektrumára. A gyors neutronok detektálását a műanyag vagy paraffin védelem
önmagában csak elősegíti, hiszen termalizálja őket. A kadmium védelem nem nyeli
el a 0.7Å-nél kisebb hullámhosszú neutronokat. Az ideális kollimátor vastag, nagy
hidrogéntartalmú bóros anyagból és kadmiumból álló szendvics szerkezet. Közé-
pen van a bóros anyag, amit kívülről kadmium borít. A kívülre rakott kadmium
ugyan növeli a gamma-hátteret, viszont a szomszédos műszerek felé szórt neutronok
intenzitását erősen csökkenti. A kollimátor (ha nem Soller-kollimátor, ami sok egy-
más mellé rakott neutronelnyelő lapból áll) belsejében diafragmákat kell elhelyezni
úgy, hogy a kollimátor faláról szóródott neutronok ne tudják elérni a detektort. A
diafragmák hátsó (neutron haladási irányával szembe néző) oldalának bóros mű-
anyagnak, az első oldalának kadmiumos borításúnak kell lennie.

A detektált gamma háttér általában kicsi a kis gamma detektálási hatásfok mi-
att, azonban ezt érdemes ellenőrizni. A direkt nyalábba betett kadmium megfelelő
mennyiségű gammát ad a detektálási hatásfok felső becslésére (a gamma-intenzitást
felülről lehet becsülni a direkt nyaláb intenzitásával szorozva a kaszkád bomblások
számával).

A diszkriminációs szint fölé növő elektronikus zaj esetenként erős csúcsokat tud
okozni. Az elektronikus zaj fő forrása lehet a helytelen vagy hiányzó földelés (pl
a földhurkok), illetve az elektromos hálózaton terjedő zavarok, amelyek főleg egy
nagy teljesítményű eszköz ki és bekapcsolásakor jelentkeznek. Az elektronikus zaj
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erősen csökkenthető megfelelően tervezett földeléssel és leválasztó transzformátor
alkalmazásával.

Gamma-konverziós IDH-nál a háttér jöhet:

• Neutron védelemből jövő háttér

• A minta egyéb (nem detektor) magjainak a promt és késő aktivációs gammái

• A detektor vagy a detektorház felaktiválódásából jövő gamma háttér

• A detektor gamma-védelmének aktivációs gammái

A gamma védelem tervezésénél tisztában kell lennünk a detektálni kívánt gamma
sugárzás energiájával, a gamma detektor felaktiválhatóságával, illetve a neutron
háttér spektrumával. Csak olyan neutron védelmi anyagot érdemes használni,
amelynek az aktivációs gamma energiái kisebbek a detektálni kívánt gamma energi-
ánál. Mivel a gamma detektort minél közelebb kell vinni a mintához, nagy mennyi-
ségű neutron juthat mind a detektorba, mind a detektor védelmébe, és aktivációs
gammákat kelthet. Ezért elkerülhetetlen a 6Li tartalmú műanyag használata.

5.6. Holografikus mérések lehetősége impulzus
neutron forrásoknál

A neutron holográfiai mérésekhez elvben a nagy intenzitású impulzus neutronfor-
rások (spallációs források: SNS, JSNS vagy a tervezés alatt álló ESS) optimálisak
a nagy intenzitás, a jobb neutronfelhasználási hatásfok és a többenergiás holog-
ram mérési lehetősége miatt [T7]. Impulzus üzemű neutronforrásoknál a detek-
tált neutron hullámhosszának meghatározása a repülési idő (TOF) mérésén alapul.
Munkámban a mérési lehetőségek hiánya miatt nem tértem ki a TOF-on alapuló
holográfiai mérések problémáinak tárgyalására. Ebben a fejezetben csak felsorolom
a jövőben megoldandó problémákat.

• Elvben egy TOF műszeren mért hologramot hullámhosszanként ugyanúgy fel
lehet dolgozni, mint a monokromatikus hologramokat. Azonban minőségbeli
különbségek vannak az impulzus nyalábon és a folytonos nyalábon mért szó-
ráskísérletek között. Az impulzus üzemű forrásoknál a direkt nyaláb k-térbeli
és valós térbeli eloszlása elvben hullámhosszfüggetlen. Ez lehetőséget ad az
alapvonal háromdimenziós meghatározására, ami matematikailag és progra-
mozástechnikailag nehezebb feladat, viszont kevésbé érzékeny a statisztikus
zajra. Amennyiben mégis hullámhosszanként szeretnénk a háttér moduláció-
ját meghatározni, az alapvonal meghatározás pontatlanabb lesz, mert ugyan
a teljes neutron fluxus nagy, a hullámhosszankénti intenzitás kisebb, mint
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egy folytonos üzemű reaktornál. Ki kell tehát dolgozni a háromdimenziós
alapvonal meghatározási módszert.

• A háromdimenziós alapvonal meghatározásához szükség van a detektorok (il-
letve a detektor mag) és a monitor detektor hatásfok hullámhosszfüggésének
pontos ismeretére, és egy eljárást kell kidolgozni, amely hullámhosszfüggően
kiszámolja az adott minta alakfaktorát.

• A hologramot elvben a minta forgatása nélkül is meg lehet mérni, azonban az
inkoherens szóráson alapuló holográfiában a diffrakciós effektusok elnyomása
érdekében érdemesebb a mintát forgatni. Mivel a nagy intenzitású neut-
ronforrásoknál helyzetérzékeny detektorokat alkalmaznak, ki kell dolgozni az
adatok felösszegzésére egy optimalizációs eljárást. A mérés tervezésénél és a
rekonstrukciónál mindenképpen a dupla rekonstrukciós eljárást kell követni.

• Mivel TOF-méréseknél a Bragg-csúcsok elkerülése szinte lehetetlen, pontos
eljárást kell adni a Bragg-csúcsok kivágására a mérésből, valamint meg kell
határozni a kivágás során keletkező esetleges torzulást a rekonstruált képen.

• A nagy bejövő intenzitásra való törekvés mellett meg kell határozni, hogy az
erős Bragg-csúcsok helyileg vagy a teljes detektorra nézve változtatják-e a de-
tektor hatásfokát. Ezt a munkát minden egyes detektortípusra el kell végezni
(gáztöltésű, szcintillációs, direkt, delay-line, töltésosztásos vagy klaszteres
kiolvasású)

• Ki kell dolgozni a detektorok optimális elhelyezését a minta körül, illetve a ho-
lográfia szempontjából nem optimálisan elhelyezett detektorrendszerek (pl az
ún. idő-fókuszáló geometria, amiben adott időpontban az adott impulzuscsere-
értékhez tartozó neutronok nyelődnek el), esetén meg kell határozni, hogy
milyen feltételekkel lehet azokat használni.



6. fejezet

Neutron holográfiai mérési
eredményeim

6.1. Holografikus mérőberendezés a Budapesti Ku-
tatóreaktor Műszerközpontban

A mérések egy részét a Budapesti Kutatóreaktor 8-as radiális termikus neut-
ronnyalábjára telepített és megfelelően átalakított háromtengelyű spektrométeren
(TAST) végeztem. A spektrométert a KFKI neutronfizikai osztálya kapta Svájc-
ból működésképtelen állapotban. A műszernek a saját ω asztalán kívül nem volt
mintamozgató része, az elektronika elavult (és így fejlesztésre alkalmatlan) volt, és
nem lehetett cserealkatrészeket venni hozzá. A mérésvezérlő gép egy VAX volt,
aminek a javítása igen drága, az operációs rendszere nagyon bonyolult, és az erre
a gépre írt program íróját nem tudtuk elérni. A szögtávadók (mechanikus abszo-
lút párhuzamos kiolvasású rendszerek) egy részének az érintkezői oxidálódtak, ami
helytelen pozícionálást és sokszor programhibát okozott. Ezen kívül a reaktor-
csarnok padlója (önterülő műanyag) nem volt megfelelően sima a műszer 3× 2 db
légpárnájának a megfelelő működéséhez.

6.1.1. A berendezés fő részeinek felújítása

A berendezés fő részei: monokromátor (ami a reaktorból jövő fehér nyalábból
kiválaszt egy jól meghatározott hullámhosszú nyalábot), monitor detektor, minta-
tartó asztal, analizátor (ami a szórt nyalábból választ ki egy adott hullámhosszú
nyalábot), és neutron detektor. A monokromátor kétszeresen fókuszáló réz (200)
monokromátor, a monitor detektor hasadási kamra, az analizátor vízszintesen fóku-
száló pirografit (002) monokromátor, a detektor pedig 3He töltésű proporcionális
kamra. A berendezés alaprajza a 6.1 ábrán látható. A monokromátorra érkező
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nyaláb divergenciája 1◦, a monokromátor mozaicitása 30’, 1Å hullámhosszon a
mintára érkező nyaláb divergenciája 1.3◦, relatív hullámhosszfelbontása pedig 2.7-
6.2% a fókuszáló görbülettől függően. A berendezés felújításában hárman vettünk

6.1. ábra. A BKR 8-as radiális termikus neutron csatornájára telepített háromtengelyű spekt-
rométer alaprajza

részt. Cser László témavezető, és projektvezető, Török Gyula és én. A felújításkor
az alapelveket én fektettem le kollégáim hasznos tanácsainak figyelembevételével,
a megrendelések műszaki tartalmát én írtam le, és a külső cégek által végzett mun-
kák nagy részét én felügyeltem. A berendezést két ütemben újítottuk fel, illetve
fejlesztése jelenleg is folyamatban van. Első lépésként OM pályázaton (szerződés-
szám: OMFB 00478/2004) nyert támogatásból beszereztünk egy Euler-kört, és
hozzá vezérlő elektronikát. Kialakítottam egy, az eredetivel párhuzamos mérésve-
zérlő rendszert, amely ipari PC-n futó program segítségével Advantech motorve-
zérlő és számlálókártyákkal mozgatni tudta az Euler-kört, és számolni a monitorból
és a detektorból érkező jeleket. Ezzel együtt a berendezés alá márványpadlót rak-
tunk, ami megfelelő simaságot és vízszintességet biztosított a légpárnáknak. Ezzel
a módosítással a TAST elvben alkalmassá vált egyszerű holográfiai mérésekre, il-
letve nagy pontosságú transzmissziós mérésekre.

A felújítás második lépcsője az eredeti motorok, szögtávadók és a teljes vezérlő
elektronika cseréje, illetve a vezérlőprogram írása. Megterveztem az elektronikus
és mechanikus felújítást, amit felügyeletem alatt a MADOMAT Kft. hajtott végre.
Kialakítottam a vezérlő program szerkezetét. A program két különálló részből áll:
hardverközeli, tényleges vezérlést végző ún. Low Level program, valamint a tényle-
ges mérést vezérlő (és az adott q, k és ω fizikai paramétereket a műszer tengelyeinek
forgási szögére átszámoló) ún. High Level program. Az előbbi részleteit a MADO-
MAT Kft, míg az utóbbi részleteit Gerard Pepy a saclay-i LLB intézet munkatársa
készítette el. Ezzel a programrendszerrel a berendezés mind háromtengelyű (rugal-
matlan szórás vizsgálatára), mind holográfiai mérésekre alkalmassá vált. A prog-
ramrendszer elvi felépítésének leírása a Jedlik Ányos pályázat (szerződésszám: OM
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00079/2008) egyik munkapontja volt, melynek keretében egy, a Budapest Kutató-
reaktor Műszerközpont (BNC) neutronszórásvizsgáló berendezései elektronikáinak,
valamint mérésvezérlő és feldolgozó programjainak jövőbeli egységesítését tűztük
ki célul.

6.1.2. GNH mérések lehetővé tétele

Gamma konverziós belső detektoros mérésekhez a meglévő gammadetektorunkhoz
(három inches BGO szcintillációs detektor) gamma és neutron védelmet építet-
tem. A detektor által mért háttér fő összetevőit előzetes mérésekből határoztam
meg, valamint a védelem építésének különböző szakaszaiban ellenőriztem. A háttér
fajtái:

• Gamma háttér amely a reaktorból és a neutronvédelmekből származik

• Termikus neutron háttér amely egyrészt eljutva a detektorig aktiválja a de-
tektor rozsdamentes acél burkolatát, másrészt aktiválja az ólom védelmet. A
neutron aktiváció prompt és késő gamma hátteret okoz. A termikus neutron
háttér forrása nagyrészt az alkalmazott monokromatikus neutron nyaláb,
amely a mintán, a levegőn és a mérőberendezés egyéb részein szóródva a
detektorhoz érkezik, de számottevő neutron jön a szomszédos műszerektől, a
reaktorból, valamint a mérőcsarnokban jelen levő neutron gázból.

• Gyors neutron háttér amely a paraffinos neutron védelmen részlegesen terma-
lizálódik, így a termikus neutron háttérhez hasonló aktivációs gamma hát-
teret kelt. A gyors neutronok a neutron csatornán keresztül jönnek ki a
reaktorból, és a monokromátor védelmén átjutva tudják elérni a detektor
védelmét.

A felsorolt hátteret okozó hatások figyelembevételével szendvics típusú védel-
met építettem: kívülről befelé: nagy hidrogéntartalmú bóros védelem a termikus
neutronok ellen és a gyors neutronok lassítására, kadmium lap az átjutó termi-
kus és termalizálódott neutronok ellen, ólom a gamma háttér ellen, végül legbelül
6Li tartalmú műanyag a detektor közelébe jutott neutronok ellen. Ettől a szend-
vicsszerkezettől különbözik a védelemnek a minta felé néző oldala, itt a helyhiány
miatt vékonyabb az ólomvédelem (emiatt nem lehet kadmiumos neutron védelmet
alkalmazni), valamint vastag bórtartalmú műanyag vagy paraffin védelem sem al-
kalmazható. Így az ólomvédelem két oldalán vékony 6Li tartalmú műanyagokat
alkalmaztam.

A védelem külső része (amely nem néz a minta irányába illetve lefelé) bóros pa-
raffintéglákból áll. Alulról a paraffintéglák helyett 5cm vastag bórtartalmú kemény
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műanyagot alkalmaztam, amely számottevő deformáció nélkül tartani tudja a ráhe-
lyezett ólom védelmet. A bórtartalmú műanyagot eredetileg az orosz atomtenger-
alattjárók reaktorának védelmi anyagának fejlesztették ki. Osztályunk a leszerelt
tengeralattjárókból visszamaradt műanyagot vette meg. Védelmi tulajdonságai
jobbak a paraffintéglánál, viszont nem rendelkezünk megfelelő mennyiséggel ahhoz
hogy az összes paraffintéglát ezzel a műanyaggal helyettesítsük.

Az ólom védelem a minta felé néző oldal kivételével mindenhol több mint húsz
centiméter vastag.

A gammadetektor védelme közel fél tonna tömegű. Ezért a detektor mozga-
tásához és pontos pozícionálásához egy speciális légpárnákon mozgatható asztalt
építtettem. Az asztal légpárnáit ugyanaz a sűrített levegő rendszer látja el levegő-
vel mint a műszert. A két rendszert csak külön-külön lehet használni, ez azonban
nem probléma hiszen GNH mérés közben sem a detektor sem a TAST légpárnáit
nem kell használni, csak a mérés beállításához.

A mérési adatok regisztrációjához a detektor jeleit egy spektroszkópiai erősí-
tőbe vezettem még a műszer mellett, majd onnan egy amplitúdó diszkriminátorba,
mely a mérőfülkében volt elhelyezve. A neutronszórásnál alkalmazott alapelv az,
hogy a lehető legkevesebb félvezető alapú elektronikai eszköz legyen a sugárvédelmi
zónán belül (az a terület, amely le van zárva nyitott nyaláb esetén). Így általában
csak a szögtávadók, és az előerősítők találhatóak ott. Ez a megoldás gammade-
tektorok esetén nem megfelelő, mert a spektroszkópiai erősítő sokkal érzékenyebb
az elektronikus zajra, mint a neutrondetektorok jeleit fogó szimpla erősítők. A
spektroszkópiai erősítőt tartalmazó NIM keretet tehát a sugárvédelmi zónán be-
lül kell elhelyezni, minél közelebb a gamma detektorhoz, de olyan helyen ahol a
legjobban védve van mind a monokromátor védelmen átjutó gyors neutronoktól,
mind az esetleges Bragg-szórás utáni neutronoktól. (A gyors neutronok roncsol-
ják a félvezető szerkezetét, a termikus neutronok csak aktiválják az alkatrészeket,
amitől az elektronika extra beütéseket számolhat be.)

Az ebben az alfejezetben leírt fejlesztésekkel a TAST alkalmassá vált gamma-
konverziós neutron holográfiai mérések végzésére.

6.1.3. Fejlesztések INH mérés pontosabb és gyorsabb elvég-
zésére

A 3.5 részben leírtak alapján a holográfiai mérések optimális felbontása nagyság-
rendekkel szélesebb mint egy átlagos neutron diffraktométertől elvárható felbontás.
A műszer felbontóképességét alapvetően két paraméterrel lehet jellemezni, a szórt
neutronok hullámhosszeloszlása (illetve a rugalmatlan szórást elhanyagolva a mo-
nokromátor hullámhossz felbontása) illetve a detektor és a hozzá tartozó kollimá-
torrendszer szögfelbontása. Elvben tehát az optimális felbontás eléréséhez mind a
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hullámhosszfelbontást mind a szögfelbontást szélesíteni kell. A monokromatizált
nyaláb hullámhosszeloszlásának szélesítésére pénzügyi és technikai okokból nem
tudtunk megoldást találni. A detektor szögfelbontását viszont elvben nagymérték-
ben lehet változtatni a minta-detektor távolság változtatásával. A szögfelbontás
rontásához viszont három alapvető problémát kellett megoldani:

• A TAST-on nem lehet a detektorházat végtelenül közelíteni a mintához, mert
az analizátorház a minta és a detektorház között van, a szögfelbontás növe-
léséhez a detektort az analizátorházba kell rakni.

• Az analizátorházba rakott detektor előtt a kollimációs feladatokat csak az
analizátorház bementeti nyílása látja el, így a termikus neutron háttér meg-
engedhetetlen mértékben megnő. A probléma kiküszöböléséhez külön kolli-
mátort építettem az analizátorház és a minta közé kadmium csőből.

• A monokromátor védelmén kijutó gyors és epitermikus neutronok a kollimá-
toron és a berendezés egyéb részein szóródva (jelentős energiaveszteséggel)
a detektorba tudnak jutni, és számottevő hátteret okoznak. A megmaradó
hátteret a kollimátor vastag, bór-karbidos műanyaggal való bevonása szinte
teljesen megszüntette.

A szögfelbontás szélesítése után a jelentkező háttér ellen tehát vastag bóros mű-
anyagból és kadmiumból álló szendvics szerkezetű cső kollimátort építettünk. A
kollimátor így eléggé vastagra sikeredett. Mivel a bóros műanyag a nyalábnak csak
egy részét nyeli el, a többi részét szórja, figyelembe kell venni, hogy amennyiben a
direkt nyaláb vagy az esetleges erős Bragg-csúcsokban kiszóródott neutronok elérik
a kollimátor külső rétegét, akkor többszöri szóródás után a detektorba juthatnak,
azaz növekedik a háttér. A mérések alapján viszont a minta-detektor távolság
csökkentése, és az ezzel együtt szükséges vastag kollimátor alkalmazásának pozitív
hatása (a mért intenzitás nagy arányú növekedése és így a mérési idő csökkenése)
jóval meghaladja a háttér növekedésének hatását. Végeredményben tehát az ebben
a részben leírt fejlesztésekkel nagyban sikerült csökkenteni a sikeres INH méréshez
szükséges mérési időt.

6.2. Ón-kadmium híg ötvözet hologramja
Az első gamma konverziós belső detektoros neutron holográfiai mérés a TAST mű-
szeren ón-kadmium híg ötvözetből készült egykristály mintán történt. A mérés
célja volt a belső detektoros holográfiai mérés megvalósíthatóságának demonstrá-
lása a TAST műszeren, valamint annak a feltevésnek az igazolása, hogy a szennyező
kadmium az ón rácspontjába ül be.
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Az ón rácsa tetragonális, az I41/amd tércsoportba tartozik. Rácsállandói: a:
5.8318 Å b: 5.8318 Å c: 3.1819 Å. A tetragonális elemi cellájában a téglatest csú-
csain, a testközépben és az oldallapokon a rövidebb oldal irányában két szemben
fekvő lapon 1/4, a másik kettő oldalon 3/4 rácsállandó magasságban vízszintesen
középen helyezkedik el. Az ón tetragonális elemi cellája látható a 6.2 ábrán. A
primitív cellájában két atom van (csúcsban és az egyik oldallapon). A két atom
első szomszédjai ellentétes irányban helyezkednek el. Alapfeltevésünk, hogy a kad-
mium kicserélődési helyre ül be. Mivel a két nem ekvivalens atom szomszédjainak
száma és az előjeleket nem tekintve a szomszédok pozíciója is megegyezik, ezért
a kadmium bármely pozícióba beülhet. Így viszont a holografikus szimmetria egy
középpontos, és egy, a rövidebb rácsállandóhoz tartozó tengely körüli négyfogású
szimmetriával bővül a kristály eredeti szimmetriájához képest. A középpontos
szimmetria megjelenésével együtt a rekonstruált kép tisztán valós lesz, és megjele-
nik a cosinus-törvény hatása is.

6.2. ábra. Az ón tetragonális elemi cellája (www.webelements.com)

A minta 7mm átmérőjű gömb volt, 0.24% kadmium tartalommal. A kadmium
tartalmat prompt-gamma aktivációs analízissel ellenőriztük. A minta orientációját
a Grenoble-i D9-es egykristály diffraktométeren határoztuk meg neutron diffrakci-
óval. A mintatartó grafit rúd volt, és kis mennyiségű kevés hidrogént tartalmazó
ragasztóval erősítettük rá a mintát.

A detektor mag szerepét a kadmium (133Cd izotóp) töltötte be, melynek prompt-
gamma intenzitását a nyalábra merőlegesen elhelyezett BGO gamma detektorral
mértem. A csatorna irányában kilépő, és a monokromátor védelmén átjutó (és rész-
ben termalizálódó) neutron háttér ellen a 6.1.2 részben leírtakon kívül két réteg
bóros paraffintéglából álló fallal védekeztem, amelyet a neutroncsatorna irányá-
ban a monokromátorház elé építettem. A közelebbi szomszéd mérőberendezés az
MTEST egykristály diffraktométer, ahonnan a neutron háttér nagy része eredt.
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A két berendezést 1 cm vastag műanyag válaszfalba töltött bórsav választja el
egymástól, ez azonban nem elégséges az esetleges nagy intenzitású Bragg-csúcsok
elnyelésére. Ezért paraffintégla, ólomtégla és rozsdamentes acél kombinációjából
védelmet építettem a bór-karbidos fal elé. A műszertől távolabb helyezkedett el
a bóros paraffin, ami elnyelte a neutronokat. A bór aktivációs gamma sugárzása
elleni védekezésként pedig ólomból és acélból építettem védelmet a műszer és a pa-
raffin téglák közé. A berendezés neutron detektorát a mérés során nem használtuk.
Az analizátor védelmet, és a detektor védelmet a direkt nyaláb irányába forgat-
tam. Így, mivel a védelmek belépő nyílásai sokkal nagyobbak a direkt nyalábnál,
a neutronok a detektorban, illetve a detektor védelem hátsó részében nyelődtek el
messze a gamma detektortól. A mérés vázlatos elrendezése a 6.3 ábrán látható.

6.3. ábra. GNH mérés elrendezésének vázlatos rajza

Az Euler-kör párhuzamos volt a direkt nyalábbal (ω = 90o a belső detektoros mé-
rés követelményeinek megfelelően). A gamma detektor a mintától 15 cm-re volt.
Az amplitúdó diszkriminátor szintjét úgy állítottam be, hogy minta nélkül nyitott
nyalábnál a háttér a legkevesebb legyen (az egyéb neutron elleni védelmek bór, és
kadmium vonalainak a Bremsstrahlungja fölé). Így a mért háttér több mint három
nagyságrenddel kisebb volt a tényleges mérés közben mért átlagos intenzitásnál.
A direkt nyaláb intenzitását a műszer saját monitor detektorával mértük (kis ha-
tásfokú hasadási kamra). Mérés közben csak az Euler-kör szögeit változtattam.
A mérést egy fokos felbontásban végeztem mindkét (χ, φ) irányban. A mintát a
hosszúsági szögekben (φ) a teljes tartományon, szélességi szögekben (χ) −60o és
+60o között végeztem. Így összesen 360x121=43560 mérési pont volt. A mérési
idő a szélességi szög koszinuszával változott, de egy mérési pontban sem volt több
10s-nál. A mérést többször ismételtük. Így az időfüggő hatások (változó háttér,
reaktor intenzitásának és a spektrumának változása stb.) torzítását is csökken-
tettük. Az összes beütés több mint 1.5x109 volt. Az adott lépéstávolsággal az
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Aliasing határa 30Å felett volt, azaz a számunkra érdekes 5Å távolságban az 55Å
távolságra levő atomi csúcsok tükröződnének be, ilyen távolságra viszont az atomi
csúcsok amplitúdója elhanyagolható.

A reaktorból jövő nyaláb intenzitásának változását elvben a monitordetektor
beütésszámaiból lehetett követni. Azonban a monitordetektor nagyon kis hatás-
fokú detektor. Így egy adott pontban a monitor által mért beütés a gammadetek-
tor által mért beütésnél csak 50%-al volt nagyobb. Ekkor, ha a monitorszámokkal
normáljuk a mért adatot, akkor a normált adatok relatív hibája majdnem meg-
kétszereződik, ami megengedhetetlen. Ezért a monitorszámokból 60 mérésenként
csúszó átlagot számoltam, így a normálófüggvény relatív hibája erőteljesen lecsök-
kent. A 60 mérési ponthoz tartozó 5-10 perc mérési idő alatt a reaktor teljesítménye
nem változhat számottevően. Az átlagolásból akkor származhat hiba, ha a telje-
sítmény időbeli második deriváltja jelentősen különbözik nullától, azonban ezt a
hibát elhanyagoltam.

Az így kapott normált adatok háttérmodulációját soronként a hosszúsági szö-
gek szerinti aluláteresztő Fourier-szűrővel határoztam meg, majd a 3.6.2. részben
leírtak szerint elvégeztem a háttérkivonást. A normált adatokat valamint a hát-
térkivonás után kapott adatokat a 6.4 ábrán mutatom be. A 6.2 ábrán megjelenő
háttérmoduláció a nem tökéletes mintapozícionálásból, az inhomogén megvilágí-
tásból, és a nem tökéletesen gömb alakú mintából adódik.

(a) (b)

6.4. ábra. Az ón-kadmium egykristályon mért GNH. a.) mért és monitorra normált adatok b.)
mért adatok a háttérkivonás után

A rekonstrukciót a Barton-féle képlettel végeztem [5]. A rekonstruált képen
(6.5 ábra) az origó síkjában (100) irányra merőlegesen, és alatta valamint fölötte
egy fél rácsállandó magasságában láthatóak az atomi csúcsok. A modellezés során
a számolt k-térbeli hologramon ugyanazokat a szűréseket végeztem el mint a mért
adatokon. A mért és számolt rekonstruált hologramok jellege jó egyezést mutat,
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viszont a mért adatokból rekonstruált kép nagyjából háromszor nagyobb amplitú-
dójú mint a modelszámításból kapott kép. Mivel az ón-kadmium rendszer közép-
pontos holografikus szimmetriával rendelkezik, a rekonstruált kép tisztán valós. A
középpontos holografikus szimmetriát úgy vettem figyelembe, hogy a rekonstruált
kép képzetes részét nullával tettem egyenlővé. A 6.5 ábrán jól látszik, hogy az
atomi csúcsok előjele valamint intenzitása a cosinus-törvény által változik. Az első
szomszédok távolsága 3.02 Å, ami az alkalmazott 1Å-ös hullámhossz 3.02 szerese,
így az atomi csúcsok negatívak (figyelembe véve hogy az ólom szóráshossza pozitív
és az atomi csúcs amplitúdója −b/r cos(kr)). A második és harmadik szomszédok
távolsága 3.18Å és 3.77Å , ami közel van a hullámhossz n+1/4- illetve n+3/4-
szereséhez, így az atomi csúcsok amplitúdója közel nulla, és nem látszanak ki az
egyéb atomi csúcsok oldaloszcillációi közül. Az ötödik szomszédok távolsága 4.42Å,
aminek megfelelően erős pozitív atomi csúcsokat látunk a rekonstruált képen. Az
atomi csúcsokon kívül viszonylag erős oszcillációk és csúcsok rajzolódnak ki mind
a mért mind a számított hologramon. Ezek a csúcsok egyrészt az atomi csúcsok ol-
daloszcillációinak az egymást erősítő interferenciája miatt keletkeznek, másrészt az
alkalmazott szűrők melléktermékei. Ezeknek a csúcsoknak viszont sem az alakja,
sem az intenzitása nem olyan, hogy atomi csúcsok lehessenek. (Az alakjuknak kö-
vetni kellene a sinc-függvényt, intenzitásuknak pedig a cosinus-törvényt. Az egyéb
eltérések a modelszámítás és a mérés között két okra vezethetőek vissza: Egyrészt
az ónrácsba beépülő kadmiumatomok torzíthatják a rácsot, aminek megfelelően a
különböző szomszédok távolságai kismértékben megváltoznak, így a csúcsok relatív
amplitúdói, valamint az egymásra ülő oldaloszcillációk erősítési helyei változnak.
Másrészt a mért hologramon megjelenik a statisztikus zaj hatása is, amely torzítja
a mért képet.

Az esetleges intersticiális helyen levő kadmium szomszédjainak pozíciójában
nem tudtam atomi csúcsot kimutatni. Annak kijelentésére, hogy a kadmium egy-
általán nem ül be intersticiális helyre, nagyobb statisztika, és több hullámhosszon
való mérés kell (ekkor az atomi csúcsok oldaloszcillációi elnyomják egymást és a
rekonstruált kép tisztább lesz).

A 6.5 ábrán látható rekonstruált hologram alapján tehát sikeres gamma-konverziós
belső detektoros neutron holográfiai mérést végeztem az ón-kadmium híg ötvö-
zetből készült egykristály mintán. A kadmium mint detektoratom Ón (Sn) első
szomszédjainak csúcsai jó egyezést mutatnak a modellszámításokkal, amelyekben
a kadmium az ón rácspontjába ül be. Rácsközi helyre beépülő kadmiumot, illetve
az esetlegesen rácsközi helyen levő kadmium szomszédjait nem tudtam kimutatni.
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(a) (b)

6.5. ábra. Ón-kadmium egykristály rekonstruált belső detektoros hologramja mérésből (bal
oldal) és modell számításból (jobb oldal az (100) irányra merőleges síkokban). A középső sík
közepén helyezkedik el a kadmium magja (ami nem látszik a hologramon). A szomszédos ón ato-
mok helyét fekete körökkel jelöltem. A koszinusz-törvény miatt az első szomszédok holografikus
csúcsai negatívak, míg a második szomszédok csúcsai pozitívak amik a színskála szerint rendre
kékkel illetve pirossal vannak jelölve.

6.3. Ammónium-klorid (NH4Cl) hologramja
Az ammónium-klorid volt az első minta, amelyen belső detektoros és belső forrásos
(dupla rekonstrukciós) holografikus mérést végeztem. A mérést a TAST spektro-
méteren hajtottam végre. A spektrométer holográfiai mérésekre való alkalmasságá-
nak demonstrációja mellett célom volt a jel/zaj viszonyra vonatkozó optimalizáció
valamint a dupla rekonstrukció módszere működőképességének megmutatása. Az
ammónium-klorid bonyolult szerkezetű kristály, melyben az atomok nagyon sű-
rűen helyezkednek el. A rekonstruált szerkezetet tovább bonyolítja a holografikus
szimmetria hatása.

Az ammónium-klorid szobahőmérsékleten CsCl szerkezetű. A klorid ionok egy-
szerű köbös rácsot alkotnak. A köbös elemi cella közepén helyezkedik el az ammó-
nium ion. A testközépben van a nitrogén, a protonok pedig a nitrogéntől négy nem
szomszédos sarok felé eső egyenesen helyezkednek el. Az ammónium ion tehát két
helyzetben helyezkedhet el a rácson belül amint az a 6.6 ábrán látható. A hidro-
gén, mint inkoherens szórócentrum mind detektoratomként mind forrásatomként
működik. A hidrogének első szomszédja a nitrogén atom, amely 1.03Å-távolságra
van tőle. Mivel a köbös elemi cellában nyolc lehetséges hidrogén pozíciónk van, a
rekonstruált képen a hidrogénnek nyolc nitrogén első szomszédja jelenik meg köbös
szimmetriával. Az elemi cellában a kétszer négy hidrogén mindegyikének három
hidrogén első szomszédja van. A lehetséges 28 szomszéd közül 2-2 egy helyre esik,



FEJEZET 6. HOLOGRÁFIAI MÉRÉSEK 82

6.6. ábra. Az ammónium klorid elemi cellája a két lehetséges ammónium ion orientációval.
(Bacon: Neutron Diffraction [84])

így a rekonstruált képen 12 különböző hidrogén első szomszédot találunk 1.68Å-
távolságra. Az első szomszéd klór atomok 2.23Å-távolságban ugyanolyan irányban
vannak, mint a nitrogén első szomszédok.

A minta egy 7 mm átmérőjű ammónium-klorid egykristály volt vizes oldatból
növesztve. Az orientálás Svájcban a PSI TRICS egykristály diffraktométerén tör-
tént. A mintatartó egy 2µm falvastagságú (eredetileg röntgen kisszögű mérésekre
tervezett) kvarcüveg cső. A mintát kis mennyiségű, ultraibolya fényre polimerizá-
lódó ragasztóval ragasztottam fel a csőre, hogy a mintatartóból és a ragasztóból
jövő háttér minél kisebb legyen.

A mérést a Budapest Kutatóreaktor Műszerközpont termikus háromtengelyű
spektrométerén végeztem el. Az optimális felbontás megközelítéséhez a neutron
detektort az analizátorház belépő oldali nyílásához tettem. A nem a mintáról jövő
háttér elnyomására alkalmazott kollimátort a 6.1.3 részben írtam le. A detektor
teljes látószöge így közel 5o volt. A reaktor teljesítményének ingadozását a műszer
saját monitor detektorával mértük.

Mivel az analizátor védelme, valamint a detektor és a minta közé tett kollimá-
tor túlságosan vastag volt, ezét nem tudtam előreszórási geometriában mérni ami
az ideális elrendezés lenne INH méréshez. Próbaméréseket végeztem 42o, és 90o

szórási szög környékén. Azt tapasztaltam hogy a hidrogén némileg anizotrop inko-
herens szórása és a minta alaktényezője miatt 42o-nál az intenzitás nagyobb, mint
90o-nál. Ezen kívül a nagyobb szórási szögekhez nagyobb szórási vektor tartozik,
ami miatt a Bragg-csúcsok sűrűsége a szórási szög függvényében megnő. Nagyobb
szórási szögnél így több Bragg-csúcs kerül közel az k-gömbhöz, és gyorsabb lesz
mind az esetleges koherens diffúz szórásból mind a rugalmatlan szórásból eredő
háttérmoduláció, ezért a szórási szöget 42o- nak választottam. Ennél a szórási
szögnél mindössze 4 kis intenzitású Bragg-csúcs volt látható, amellyel ellenőrizni
tudtuk a minta orientációját. A mérési geometria belső forrásos geometria volt,
azaz az Euler-kör síkja közel párhuzamos volt a detektálási iránnyal. A vastag kol-
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limátor miatt az Euler-kör síkját csak ω = 45o-ra tudtam beállítani. Ez a beállítás
nem akadályozta a belső detektoros hologram megfigyelését. A mérés vázlatos el-
rendezése a 6.7 ábrán látható. A mérés során csak az Euler-kör szögeit mozgattam.

6.7. ábra. Az ammónium-klorid mérésének sematikus rajza.

Így a ks gömb nagy részét le tudtunk mérni jelentősebb háttérmoduláció nélkül. A
detektorral szembe kerülő mintatartó nem okozott számottevő háttérnövekedést,
így meg tudtam mérni a pólust is. Ez belső detektoros geometriában (amikor az
Euler-kör párhuzamos a direkt nyalábbal) nem lehetséges. Az Euler-kör χ szögével
0o és 180o között mértem, azaz az egyenlítőtől a póluson keresztül megint az egyen-
lítőre érkeztem. Minden χ értéknél egy teljes kört mértem a hosszúsági szögben (az
Euler-kör φ szögében). Ennek a mérési módnak az előnye, hogy a pólust átlépve az
IDH és az ISH relatív helyzete, és ezzel együtt a reciprok tér és a holográfiai terek
relatív helyzete is megváltozik. Ekkor az adott térben csökken a mind a parazita
hologramból. mind az esetleges anizotrop diffúz szórásból eredő torzítás. A mérési
tartomány a belső forrásos térben a 00 és a 87o szélességi fok közötti területet fedte
le, azaz az egyenlítő felett majdnem a teljes félgömböt, míg a belső detektoros
térben a 00 és a 45o szélességi fok közötti területet. Így a dupla rekonstrukciónál
elvben figyelembe kellene venni a két mért tér felülete közötti különbséget, azon-
ban a szimmetriák alkalmazásával mindkét mérési tartomány kiterjeszthető a teljes
kd-illetve ks-gömbre, így a választott mérési geometria ebből a szempontból nem
okoz problémát. A lépések mindkét szögben 5o-osak voltak, így a minta forgatá-
sához szükséges idő alacsony maradt. Ennél a lépésköznél a 6Å-nél távolabb levő
atomok okoznak torzítást az origó 6Å-ös környezetében, ekkor viszont az atomi
csúcsok magassága már elhanyagolható az első néhány atomi csúcs magasságához
képest. Egy mérési ciklusban 37x72=2664 mérési pont volt. A mérési idő minden
pontban változott a szélességi szög koszinuszának függvényében, de minimálisan
10 másodperc volt. A beütésszám másodpercenként több mint száz volt. A mérést
többször ismételtük, így összesen közel 200 millió beütést számolt a detektor.

A mért adatokon megjelentek az ammónium-klorid Bragg-csúcsai is. Ezek helye
egyezett az orientációs mátrixból számolt Bragg-pozícióval. A Bragg-csúcsokat
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kivágtam a mérésből, és a környező háttérvonallal helyettesítettem. Ezzel ugyan
torzítást vittem bele a rekonstruált hologramba, azonban a torzítás csak az origótól
távol okoz problémákat, mert a Bragg csúcs keskeny. A beütéseket normáltam a
monitorszámláló által mért beütésszámmal. Az így kapott, χ-φ síkon ábrázolt
mérési adatok alapvonalát két irányú Fourier aluláteresztő szűrővel határoztuk
meg. φ irányban az első három, míg χ irányban az első kettő Fourier komponenst
hagytuk meg. A kapott alapvonallal elosztottuk a mérési adatot. Az így kapott
szűrt adatokból az egyenes hátteret a 3.6.2. részben leírt módszerrel vontam ki.
A Bragg-csúcsok kivágása utáni képet, és a háttérkivonás utáni képet a 6.8 ábrán
mutatom be. A mért, valamint a modellszámításból kapott adatok belső forrásos

(a) (b)

6.8. ábra. Ammónium-klorid minta mért neutron hologramja. a.) mért adatok monitorra való
normálás és a Bragg csúcsok kivágása után, b.) háttérkivonás után a mért hologram

rekonstrukcióval visszaállított első szomszéd nitrogén-csúcsai a 6.10 ábrán, míg a
teljes belső detektoros, belső forrásos illetve dupla rekonstrukcióval visszaállított
hologramjai a 6.10 ábrán láthatóak. Az eddig végzett mérésekhez hasonlóan a mért
adatokból rekonstruált képen a hidrogénatomok képének amplitúdója egy közel 10-
es faktorral, míg a nitrogénatomok képének amplitúdója 7-es faktorral nagyobb a
modelszámításból jövő amplitúdónál.

A belső detektoros rekonstrukcióval feldolgozott mért, és modelszámításból ka-
pott adatok lényeges különbséget mutatnak. Megjelennek az első hidrogén szom-
szédok atomi csúcsai. Elvileg a két mérési térben a mért területek közötti nagy
különbség miatt a belső detektoros térben a parazita hologram képének oszcillációja
el kellene hogy nyomja az elsődleges holografikus oszcillációt. Azonban feltételezé-
sem szerint az ammónium-ion mozgékonysága miatt a belső detektoros jel jobban
definiált mint a belső forrásos jel (a hidrogénen történő rugalmatlan szórás a belső
detektoros jelet nem torzítja, viszont a belső forrásos jelet torzítja). Így a belső
detektoros jel erősebb, mint a belső forrásos jel, tehát IDR esetén az elsődleges
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6.9. ábra. Mért (a) és modellezett (b) belső forrásos ammónium-klorid hologram rekonstrukciója
az (100) irányra merőleges síkban a hidrogén felett. A fekete körök a nitrogénatom pozícióját
jelölik.

rekonstruált hologram amplitúdója a parazita hologram torzítása fölé nő.
Végezetül, a 6.10 ábra alapján sikeres inkoherens szóráson alapuló dupla re-

konstrukciós neutron hologramot mértem ammónium-klorid egykristály mintán a
TAST spektrométeren. Az optimálishoz közelítő felbontás nagy mértékben lecsök-
kentette a mérési időt (illetve megnövelte a detektált intenzitást), mialatt nem
nyomta el az atomi csúcsokat. A rekonstruált mért és modellszámításból kapott
hologramok atomi csúcsai (valamint a keveredett hologramok miatti műtermékek
is) jó egyezést mutatnak bizonyítva az alkalmazott méréstechnika és a mérés kiér-
tékelési módszerek hatékonyságát.

6.4. Palládium-hidrid egykristály
holografikus mérése

A palládiumon korábban már két neutron holográfiai mérés is történt [26, 27], de
mindkét mérés csak arról tanúskodott, hogy a hidrogén atomok szobahőmérsék-
leten zömmel oktaéderes pozícióban találhatóak. Az általam végzett mérés elé
két célt tűztem ki: az elméletileg megjósolt, diffrakciós adatokkal alátámasztott
[85, 86] tetraéderes helyen levő hidrogének kimutatása, valamint a dupla rekonst-
rukciós eljárás két dimenziós helyzetérzékeny detektorral való kombinációjának a
demonstrálása. Jelentős számú tetraéderes helyen tartózkodó hidrogén várható
600K fölött. Sajnos, a palládium minta réz burkolata nem képzett megfelelő záró-
réteget, ezért a hidrogén 500K felett szökni kezdett a mintából. Ebből az okból a
tényleges mérést 500 K-en végeztük el.

A palládium nagy hidrogén befogadó képességének köszönhetően számos szer-
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(c) (d)

(e) (f)

6.10. ábra. Mért (első oszlop) és modellezett (második oszlop) ammónium-klorid hologram
rekonstrukciói az (100) irányra merőleges síkokban. A különböző sorokban a különböző rekonst-
rukciók vannak: a,b: ISR, c,d: IDR és e,f: DR. A fehér körök a hidrogénatom, a fekete körök a
nitrogénatom pozícióját jelölik. Az origó síkjában megjelenő hamis csúcsok a keveredett hologram
miatti műtermékek.
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ző által részletesen vizsgált rendszer [87]. Kristály szerkezete FCC (Fm3m). Az
FCC rácsba a hidrogén oktaéderes és tetraéderes intersticiális helyre tud beülni.
A lehetséges hidrogén pozíciók a 6.11 ábrán láthatóak. A hidrogén szobahőmér-
sékleten és alatta oktaéderes intersticiális helyre épül be, azaz a kocka alakú elemi
cella közepébe, és élközepeire. Ennek megfelelően elvben a csak oktaéderes helyen
levő hidrogének száma elérheti a palládium atomok számát. Kis hidrogén tarta-
lomnál az α szerkezet jelenik meg, amelyre jellemző, hogy a hidrogének elszórva,
de párosan vannak jelen a mintában. Nagy hidrogéntartalomnál a β fázis jelenik
meg, amiben a nem betöltött intersticiális pozíciók véletlenszerűen helyezkednek
el a mintában.

6.11. ábra. Az FCC rács oktaéderes és tetraéderes intersticiális helyei. (Furrer: Neutron
Scattering from Hydrogen in Materials [87]

A mintánk egy 7mm átmérőjű Pd egykristály gömb volt. A hidrogén betöltését
és utána a záró réz réteg felrakását galvanizációval a Bécsi Egyetem Fizikai Intéze-
tében végeztük el. A hidrogéntartalmat töltés közben röntgen diffrakcióval, mérés
előtt neutron diffrakcióval rácsparaméter méréssel ellenőriztük. A hidrogén tarta-
lom 60% volt. Ennél a hidrogénkoncentrációnál a palládium-hidrid a β fázisban
van.

A mérést a Paul Scherrer Intézet folytonos üzemű spallációs neutronforrásá-
nál (SINQ) végeztük a TRICS (tripple counter single crystal spectrometer) nevű
egykristály-diffraktométeren. A mérésnél a 4. részben tárgyalt dupla rekonstruk-
cióhoz ideális elrendezésben mértük két dimenziós helyzetérzékeny neutrondetek-
torral. Az alapbeállítás a belső detektoros geometria volt (ω = 90o azaz a mintát
mozgató Euler-kör síkja a direkt nyalábbal volt párhuzamos) a detektor közepe
előreszórási geometriában 2θ = 15o volt. A detektor (delay-line típusú 3He töltésű
kétdimenziós detektor) átmérője 180mm, a minta-detektor távolság 650mm volt.
Így a detektor legkisebb, illetve legnagyobb szórási szöge 8o, illetve 22o volt, távol
a Pd első (111) Bragg-csúcsának a szórási szögétől, ami 2Θ111 = 28.68o. Mérés
közben csak az Euler-kör két szögét változtattuk.
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A két dimenziós helyzetérzékeny detektor pozíciófüggő hatásfokának nagy pon-
tosságú meghatározása döntő fontosságú a holografikus mérések szempontjából.
A hatásfok pozíciófüggését döntően három hatás befolyásolja: a detektor oldala
torzítja az elektromos teret, illetve a nagy elektrosztatikus erők miatt a detektor
szálai behajlanak, és az egy síkban levő szálak cikk-cakk alakban helyezkednek
el. Az első kettő lassú, míg a harmadik hatás gyors modulációt okoz a hatásfok-
mátrixban. A belső forrásos képen az átfedő mérési tartományok miatt mind a
lassú mind a gyors moduláció Moire-képet tud alkotni a felösszegzés során, mely-
nek frekvenciatartománya lefedi a hologram frekvenciatartományát. Ezen kívül
a detektor hatásfok-eloszlása időben elvileg konstans, azonban a detektor szélé-
nek és a közepének az egymáshoz viszonyított hatásfoka változott a legutóbbi (a
műszergazdák által végzett) hatásfok kalibráció óta. Ennek oka lehet a kiolvasó
elektronika paramétereinek hőmérséklet függése illetve az, hogy a detektor beállí-
tásakor nem pontosan ugyanazokat az értékeket (nagyfeszültség, drift-feszültség,
diszkriminációs szint) állították be a műszergazdák. Ezért, és minta szórási szög-
től függő alakfaktora miatt a detektor normálófüggvényét egyszerűen a különböző
mintaorientációkban felvett mérések összeadásával határoztuk meg. Ekkor mind
a holografikus mind a diffrakciós effektusok kiátlagolják egymást. A kapott nor-
máló mátrix kizárólag a hatásfokot és a minta alakfaktorát tartalmazta. Mivel
a normáló mátrix a teljes mérési idő alatti beütéseket tartalmazta, a statisztikus
hibája elhanyagolhatóvá vált az egyes mérési pontok statisztikus hibájához képest.
A felösszegzés során az egyes mérési pontok kismértékben összefüggővé váltak, ezt
a hatást azonban elhanyagoltam.

A mérést három fokos felbontásban végeztük mind a φ, mind a χ szögben.
A minta egy kályhában volt elhelyezve két kilyukasztott vékony rézlap segítségé-
vel. A kályhának két fala volt, egy hővédő vékony vanádium cső, és egy vastag
alumínium fal, ami a vákuum házat alkotta. Mind a vanádiumnak, mind az alu-
míniumnak kicsi a koherens szóráshossza, ezért nem okozott jelentős hátteret. A
kályha faláról, és a berendezés egyéb alkatrészeiről jövő szórt neutronok kiszűrésére
egy vízszintesen konvergens ún. radiális Soller-kollimátort alkalmaztunk. A kon-
vergens Soller-kollimátor szorosan egymás mellé kifeszített vékony neutronelnyelő
anyaggal átitatott lemezek sorozata. Mindegyik lemez síkja tartalmazza a minta
közepén átmenő függőleges egyenest, így csak a mintáról, illetve pontosan a minta
irányába eső alkatrészekről jut szóródott neutron a detektorba. Mivel a kollimátor
iránya és a direkt nyaláb szöget zárnak be egymással, ezért az egyszer szóródott
neutronok kizárólag a mintáról tudnak a detektorba jutni. Annak érdekében, hogy
a detektoron a kollimátor ne vessen árnyékot, egy mozgató mechanika néhány tized
Hz frekvenciával egy köríven mozgatta a kollimátort.

Egy kétszeresen fókuszáló germánium monokromátor szolgáltatta az 1.18Å hul-
lámhosszú neutronok nyalábját. Sajnos, a műszer kijövő nyalábja fixen beépített
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a biológiai védelembe, ezért a hullámhossz megváltoztatását csak a monokromátor
cseréjével lehet megoldani, így nem adódott lehetőség a mérést különböző hullám-
hosszaknál elvégezni. A mérés χ irányban 1o-os, míg φ irányban 3o-os lépésközzel
történt. A hosszúsági (φ) szögekben a teljes körben, míg a szélességi (χ) szögek-
ben 147o-210o-ig (ennyi lehetőséget adott a mozgásra az adott mérési berendezés
kályhával felszerelve). Az összbeütés közel 108 volt. A mérési adatok feldolgozása
jelentősen különbözik a kétfajta geometria esetében. A belső detektoros mérés
terében egyszerűen a detektorba jutó összes neutront kell ábrázolni az Euler-kör
szögeinek a függvényében. A belső forrásos mérésnél a detektor minden pixelére
meg kell határozni, hogy az adott mintaorientációban a belső forrásos k-gömb mely
pontjára esik. A mért adatokat mindkét irányban 1o-os felbontású rácson össze-
geztem fel. A kétfajta felösszegzés után φ-irányú aluláteresztő szűrő segítségével
(soronként) meghatároztam a háttérvonalat, majd a 3.6.2. részben leírtak szerint
kivontam a maradék hátteret. A kapott adatok a 6.12 ábrán láthatóak. Fontos
kiemelni, hogy az ezen eljárással kapott mért adatokon egyáltalán nem látható a
Hayashi által mért rugalmas diffúz szórási kép [27]. A 6.12 ábrán az első sorban
a háttérmodulációban látható különbség annak az eredménye, hogy a belső de-
tektoros geometriában az orientációs (UB) mátrix a diffrakcióval meghatározott
orientációs mátrix mínusz egyszerese. A φ irányt a belső detektoros mérésnél for-
dítva ábrázolom, így könnyebben összehasonlíthatóak a kétfajta felösszegzés során
kialakult alakfaktorok, és kiszűrhetőek az esetleges programozási hibák.

Az alapvonallal való osztás és a középpontos szimmetria alkalmazása után a
Barton-féle algoritmussal végeztem el a rekonstrukciót. A visszaállításhoz nem al-
kalmaztam a 6.13 ábrán alkalmazott konvolúciót, az csak a mért adatok helyes
háttérkivonásának ellenőrzésére szolgál. A középpontos szimmetria miatt a re-
konstruált képnek csak a valós részét tartottam meg. A rekonstruált IDH-t és
ISH-t ezek után összeadtam. A rekonstruált képeken (6.13 ábra) a hidrogén és
palládium atomok láthatóak. A hidrogén atomi csúcsai az ábrázolt térrészben ne-
gatívak, míg a palládium csúcsai pozitívak. Az atomi csúcsok előjelét a szóráshossz
ellentettje, a forrás/detektor magtól való távolság reciproka és a koszinusz törvény
együtt határozzák meg. Ennél a mérésnél is a hidrogénatomok csúcsai 10-szer, míg
a palládium atomok csúcsai 7-szer nagyobbak a modelszámításnál, valamint az első
szomszéd palládium alig látszik. Az eltérések okait a bevezetés végén leírtakon kí-
vül még két okban lehet keresni. A palládium-hidridben erős a hidrogének kollektív
mozgása a palládium atomokhoz képest[88] (optikai fonon ág). Így a hidrogének
relatív mozgása kisebb mint a hidrogén és palládium atomok közötti relatív moz-
gás. Ennek megfelelően a palládium magok holografikus képe jobban elnyomódik,
mint a protonoké. Az effektust elvileg fel lehet használni az atomok átlagos rez-
gési amplitúdójának mérésére (ahogyan Hu és munkatársai csinálták [13]), azonban
az általam használt viszonylag nagy hullámhossz, és kis jel/zaj viszony nem tesz
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(a) (b)

(c) (d)

6.12. ábra. Belső detektoros (első oszlop) és belső forrásos (második oszlop) geometriában fel-
összegzett adatok. Első sor: mért adatok a monitorral osztva, második sor: aluláteresztő szűrővel
meghatározott háttérvonallal való osztás után 6o-os dobozfüggvénnyel végzett konvolúcióval.

lehetővé elegendően pontos vizsgálatokat. A másik ok lehet, hogy a mérés elején
elkezdett a hidrogén szökni a mintából 580K-nél, és a szökés nagyon lassan, de foly-
tatódott 500K-en is. A csökkenő hidrogéntartalom miatt a rácsállandó is csökkent,
így a koszinusz törvény miatt folyton változott az adott atomokhoz tartozó hologra-
fikus oszcilláció amplitúdója. Ahhoz, hogy megkülönböztessük a koszinusz-törvény
hatásait az atomi mozgások hatásaitól, több kisebb hullámhosszal végzett mérés
szükséges jobb összesített statisztikával. A fent említett különbségektől eltekintve
a mért és a számolt rekonstruált képek jellegükben megegyeznek.

Végezetül, sikeres inkoherens szóráson alapuló dupla rekonstrukciós hologra-
fikus mérést végeztem kétdimenziós helyzetérzékeny detektorral palládium-hidrid
egykristály mintán. A dupla rekonstrukciós eljárásnak, a helyzetérzékeny detek-
tor alkalmazásának és a helye optimális megválasztásának köszönhetően a mért
ábrán nem mutatható ki elasztikus diffúz szórás. A rekonstruált mérés és modell-
számítás atomi csúcsai pozíciójukban egyeznek. A csúcsok relatív magasságainak
különbségének három oka lehet a statisztikus zaj, az optikai fononok jelenléte, és a
mérés közben változó hidrogén koncentráció miatti rácsparaméter-változás. Össze-
ségében bebizonyítottam, hogy a dupla rekonstrukciós eljárás és a kétdimenziós
detektor használata jelentősen javítja a neutron holográfia hatékonyságát. Ezeken
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

6.13. ábra. Mért (bal oldal) és modellezett (jobb oldal) PdH hologram rekonstrukciói az (100)
irányra merőleges síkokban. A különböző sorokban a különböző rekonstrukciók vannak: a,b:
IDR, c,d: ISR és e,f: DR. A szomszéd hidrogénatomok pozícióit fehér, míg a palládium atomok
pozícióit fekete körrel jelöltem. Az atomi csúcsok előjelét a koszinusz törvény, és a szóráshossz
előjele együttesen határozza meg. A negatív csúcsok kék színnel, míg a pozitívak pirossal vannak
jelölve.
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kívül a mérés tervezése során hatékony módszert fejlesztettem ki a helyzetérzékeny
detektor pozíciófüggő hatásfokának és a minta alakfaktorának együttes mérésére.

6.5. PbCd egykristály holografikus mérésének
pontosabb kiértékelése

Ebben a fejezetben az első gamma konverziós belső detektoros neutron holográfiai
mérés [12] kiértékelését tárgyalom, az atomi pozíciók meghatározása céljából. A
mérést Cser László és munkatársai végezték 2001-ben a Grenoble-i ILL(Institute
Laue Langevin) nagyfluxusú kutatóreaktor meleg neutronforrására épült D9-es egy-
kristály diffraktométerén [12]. A mérés három fokos lépésközökkel történt, a χ
szögben 0o és 45o között. Egy mérési pontban egy mérés 30 másodpercig tartott
volt. A mérési sort 14-szer ismételték meg. Az összbeütés 48 és 29 milliárd volt
BGO és NaI(Ti) szcintillátor detektorokkal melyek közel a mintához a nyalábra
merőlegesen helyezkedtek el.

A mérés elsődleges célja a neutron holográfia megvalósíthatóságának bizonyí-
tása volt az első szomszédok atomi csúcsainak rekonstruálásával. A későbbiek
során sikerült rekonstruálni további szomszédok csúcsait is. A rekonstruált képek
χ-φ koordinátarendszerben a 6.14 ábrán láthatóak[T6]. Az ólomnak lapcentrált

6.14. ábra. (a)-(d):Az ólom-kadmium egykristály mintában a rácspontba ült kadmium atom
1.-4. szomszédjai. Mindegyik kép tetején a rekonstruált hologramok láthatóak, az atomi csúcsok
segítségképpen egyenes vonallal vannak összekötve. A képek alján az adott szomszédtávolság-
nak megfelelő távolságnál rekonstruált modellhologram látható. A rekonstrukciók gömbfelületen
készültek, a tengelyeken a gömbi koordináták láthatóak.
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köbös (FCC) rácsa van. Híg ötvözetnél a kadmium kicserélődési helyre ül be az
ólom kristályrácsába. Az FCC rács középpontos szimmetriával rendelkezik. Ta-
nulmányozva a szimmetrikus rendszerek hologramját, felismertem, hogy a rekonst-
ruált atomi csúcsok intenzitását a koszinusz-törvény (2.9 képlet) határozza meg,
valamint hogy az adott mérési elrendezésben az atomok kismértékű elmozdulása
viszonylag nagy relatív amplitúdóváltozással jár a rekonstruált képeken. Ez a felis-
merés lehetővé tette számomra kadmium atomok körül levő ólomatomok pozíciójá-
nak nagy pontosságú meghatározását a mért holografikus csúcsok intenzitásából.
Szemben a hidrogén tartalmú mintákkal, az ólom rácsában az atomok fixen kö-
töttek. Kis amplitúdójú mozgásuk van, és mivel az FCC rácsban minden atom
ekvivalens, ezért mindegyik atom azonos amplitúdóval mozog. Az atomi csúcsok
abszolút intenzitását a sok ismeretlen körülmény miatt nem tudjuk pontosan meg-
határozni. Ahhoz, hogy az atomi csúcsok relatív intenzitásából távolságértékekre
tudjunk következtetni, tudnunk kell legalább egy atomi pozíciót pontosan. Mivel
az atomi pozíciók és a rekonstruált atomi csúcsok közepe nem esik egybe, ezért más
módszerhez folyamodtam. A legerősebb atomi csúcsa az első szomszédoknak van.
Modellszámítást végeztem a torzítatlan ólom rácson több mint 20 000 atommal. A
modellszámítás után a rekonstruált csúcs tetejét sugárirányban Gauss-függvénnyel
illesztve meghatároztam az atomi csúcsok helyének és a valós pozíciók eltérését.
Azt az eredményt kaptam, hogy az adott elrendezésben az atomi csúcs két század
Å-el közelebb van az origóhoz mint a valós pozíció. A mérésből rekonstruált atomi
csúcsok közepéhez hozzáadva a modellszámításból kapott differenciákat, az első-
szomszéd távolságra 3.5318±0.002Å adódott. A hibát a kapott átlagérték standard
deviációja adja meg. Ezek után az azonos távolságra levő szomszéd atomok atomi
csúcsainak átlagos maximális intenzitásait kiszámoltam. A koszinusz törvény az
atomi csúcsok maximális intenzitásának modulációját írja le. A 2.9 szerint közép-
pontos holografikus szimmetriával rendelkező rendszerekben az r-távolságra levő
atomi csúcsok maximális intenzitása arányos az:

F (r) =
cos2 (kr)

r2
(6.1)

függvénnyel. Egy ismert r0 távolságra lévő atom atomi csúcsának és egy nem
pontosan ismert r1 + ∆r távolságra lévő atom atomi csúcsának I1/I0 relatív in-
tenzitásából a következő egyenlettel r1 ismeretében a ∆r távolság kiszámolható a
következő egyenlettel:

I1

I0

=
F (r1 + ∆r)

F (r0)
(6.2)

I1

I0

=
cos2 (k (r1 + ∆r)) r2

0

cos2 (kr0) (r1 + ∆r)2 (6.3)
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atomi relatív számolt torzítatlan eltolódás
réteg intenzitás pozíció pozíció

1 1 3.5318 3.5007 0.0311± 0.002
2 0.155 4.8481 4.9508 −0.1027± 0.011
3 0.583 6.0392 6.0635 −0.0243± 0.011
4 0.381 6.9676 7.0015 −0.0339± 0.013

6.1. táblázat. A Pb0.9974Cd0.0026 híg ötvözetben a kadmium atom első négy szomszédos atomi
rétegében a kadmiumtól való távolságok holografikus mérésből számolva

A különböző távolságra levő szomszédok átlagos atomi csúcsintenzitásainak hánya-
dosait figyelembe véve a 6.3 függvényt numerikusan ∆r-re megoldva a legkisebb ab-
szolút értékű megoldásokat figyelembe véve meghatároztam a második, harmadik,
illetve negyedik szomszédtávolságot. Az adatokat a 6.1 táblázatban láthatjuk[T6].
Egy tiszta kristályos környezetbe kicserélődési helyre beépülő szennyező rácstorzító
hatása két alapvető okra vezethető vissza. Az egyik az eredeti atom és a szennyező
atom átmérőjének a méretkülönbsége, a másik pedig az eltérő elektronszerkezetből
adódó elektrosztatikus erő. Az ólom atom atomi sugara a kötéshosszból számolva
175 pm, míg a kadmium atomi sugara 149 pm. Ezekből az adatokból azt gon-
dolnánk, hogy a rács összehúzódik a kadmium atom körül (ezért is kezdtük el
pontosabban kiszámolni az elsőszomszéd távolságot). A kapott eredmények (6.1
táblázat) ezt a feltevést nem igazolják. Ezért alternatív magyarázatként felvetet-
tük, hogy az elektrosztatikus kölcsönhatás dominál a mérethatás felett. A kad-
miumnak ugyanis két vezetési elektronja van az 5s alhéjon, míg az ólom atomnak
négy vezetési elektronja a 6s és a 6p alhéjakon. Így a Cd atom helyén -2 egység-
nyi (elektron töltés) töltéshiány alakul ki. Más szavakkal egy egyszerű kvalitatív
leírást használva az ólom rácsba helyezett kadmium atomok extra negatív töltés-
ként viselkednek a rácsban és ólom p-elektronjai szóródnak az extra töltés által
keltett potenciálon. Ennek eredményeként pl. az első szomszéd ólom atomokra
taszító hatással van a kadmium. A jelenség részletesebb leírására Friedel elméletét
alkalmaztuk [89, 90]. A Friedel-oszcilláció a szennyező atomokon szóródott vezetési
elektronok interferenciáját írja le a szennyezőtől való távolság függvényében:

∆ρ (R) =
−1

2π2R3

∑
L

(2L+ 1) sin (ηL)

× (cos (2kfR + ηL − Lπ)− cos (ηL + Lπ)) (6.4)

ahol kf = 1.57 Å−1 az ólom Fermi-hullámszáma. ηL-t a Friedel-féle összegszabály
alapján lehet kiszámolni:

Z =
2

π

∑
L

(2L+ 1) ηL (6.5)
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Az ólom vezetési elektronjai: 6s2 és 6p2, míg a kadmiuméi: 5s2. Ezek alapján
Z = 2 és L = 1. A töltésoszcilláció:

∆ρ (R) =
−27

2π2R3

[
cos

(
2kfR−

2π

3

)
+

1

2

]
(6.6)

A számolt töltésoszcillációt és a holografikus mérésből kapott rácstorzulást a 6.15
képen ábrázoltam. A kadmium atom első szomszéd pozíciójában az extra elektron-

6.15. ábra. A kadmium atom körüli töltésoszcilláció (folytonos vonal) és az ólom atomok
elmozdulásai a torzítatlan rácsbeli helyzetüktől

sűrűség pozitív, ami egy taszító hatást okoz a kadmium és az ólom atomok között.
A távolabbi szomszédok elmozdulása a torzítatlan rácstól előjelben szintén meg-
egyeznek az extra elektronsűrűség oszcillációjának előjelével. A 6.15 ábra alátá-
masztja a töltéssűrűség oszcilláció és a rácstorzulás közötti korrelációt. (Hasonló
összefüggést találtak Vrijen és munkatársai NiCu ötvözetben a Friedel-oszcilláció
és a pár kölcsönhatási energia között [91] diffúz neutronszórási adatok alapján.)
Így a feltett modell szerint az atomsugarak méretkülönbsége okozta feszültség ha-
tásánál nagyobb lehet az elektrosztatikus taszítás. Amint a 6.15 ábrán láthatjuk,
a környező atomok átlagosan közelebb kerülnek a kadmiumhoz.

Az ebben a fejezetben leírt fő eredményem tehát, hogy a koszinusz törvény
alkalmazásával holografikus mérés alapján nagy pontossággal meghatároztam az
atomi pozíciókat, és így a lokális rácstorzulást a kadmium atom körül[T6]. Ez,
jelenlegi ismereteim szerint hasonló híg fémötvözetek esetében gyakorlatilag nem
határozható meg másfajta mérési módszerrel. A fentiek alapján az atomi felbon-
tású holográfia egy nagyon pontos lokális rácstorzulást kimutató mérési módszer.
A hullámhossz megfelelő kiválasztásával egy adott szomszédos atomnál el lehet
érni, hogy az atom rekonstruált holografikus atomi csúcsának amplitúdója gyorsan
változzon az origótól való távolság függvényében. Így bármely, az atomi pozíció
kis változásával járó effektus megfigyelhető (hőtágulás, egyirányú feszültség hatása,
mágneses fázisátalakulás stb.)



7. fejezet

Összefoglalás

7.1. Elméleti eredmények
Doktori munkám során megismertem és továbbfejlesztettem az atomi felbontású
neutron holográfia elméletét.

Kiszámoltam a nem ideális mérési körülmények hatását (véges hullámhossz,
véges mintavételezés, a műszer véges felbontása, a minta mozaicitása) [T1]. Bemu-
tattam, hogy ideális monokromatikus mérésnél sem egyezik pontosan a rekonst-
ruált atomi csúcs maximuma az atomi pozíciókkal. Az eredmények használhatók
röntgen és elektron holográfiában is.

Kiszámoltam a mérés statisztikus zajának hatását a rekonstruált hologramra.
Bebizonyítottam, hogy a rekonstuált hologram jel/zaj viszonya nem az egy mérési
pontban összegyűjtött beütésektől, hanem a mérés során számolt összes beütéstől
függ. Kiszámoltam a szimmetriák hatását a rekonstruált kép jel/zaj viszonyára,
és bebizonyítottam hogy a Fourier-típusú szűrők nem alkalmasak a rekonstruált
kép jel/zaj viszonyának javítására [T3]. Az eredmények használhatóak röngten és
elektron holográfiában is.

Általános mérési optimalizációs eljárást adtam az atomi felbontású neutron
holográfiára, és mérési receptet a felbontásra, mintavételezési frekvenciára és a
hullámhossz kiválasztására. [T1, T3]

Pontosan leírtam a mért hologramon megjelenő belső detektoros és belső for-
rásos jel keveredését. Új módszert adtam az inkoherens szóráson alapuló neutron
holográfiai mérésekre, amely során mind a két fent felsorolt holografikus jelet meg-
mérjük egyszerre, és a dupla rekonstrukciós eljárással rekonstruáljuk a holografikus
képet. A módszer csökkenti a diffrakciós effektusok hatását a rekonstruált képre,
ezenkívül, habár a rekonstruált képen megnő az ismert (modellszámítással ellen-
őrizhető) torzítás, csökken a (nem korrigálható) zajszint. Bemutattam továbbá,
hogy a helyzetérzékeny detektor alkalmazása még tovább csökkenti a diffrakciós
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effektusok (pl. elasztikus diffúz szórás), és a dupla rekonstrukcióhoz tartozó mérési
módszer torzító hatását [T4].

7.2. Kísérleti eredmények
Holográfiai mérésekre alkalmassá tettem a BKR 8-as radiális termikus neutroncsa-
tornájára épült háromtengelyű spektrométert (TAST). Teljes elektronikai felújítást
végeztem, és új programrendszert terveztem..

Gamma konverziós belső detektoros mérést végeztem a BKR-nél a TAST mű-
szeren ón-kadmium híg ötvözet egykristályon. Bebizonyítottam, hogy a kadmium
kicserélődési helyre ül be az ón rácsába. A rekonstruált képen az első- és másod-
szomszédok láthatóak [T5].

Inkoherens szóráson alapuló dupla rekonstrukciós holográfiai mérést végeztem
ammónium-klorid egykristályon a BKR-nél a TAST műszeren. A rekonstruált
képen az első szomszéd nitrogén-atomok, és az első szomszéd hidrogén atomok
láthatóak[T5].

Inkoherens szóráson alapuló dupla rekonstrukciós holográfiai mérést végeztem
kétdimenziós helyzetérzékeny detektorral palládium-hidrid egykristályon 500K hő-
mérsékleten. A mérést Svájcban, a PSI TRICS egykristály-diffraktométerén vé-
geztem. A mért hologramon nem jelent meg az elasztikus diffúz szórás okozta
háttérmoduláció sem a belső detektoros térben sem a belső forrásos térben fel-
összegzett adatokon. A rekonstruált képen az első hidrogén szomszédok, és a má-
sodik palládium szomszédok atomi csúcsai láthatóak. A palládium FCC rácsában
nem tudtam kimutatni tetraéderes helyre beült hidrogén atomot [T4]

A grenoblei ILL-ben mért gamma konverziós belső detektoros neutronholográ-
fiai mérést PbCd mintán újra kiértékeltem. Felismertem, hogy az adott hullám-
hossznál az atomi csúcsok intenzitásának erős pozíciófüggése van a koszinusz tör-
vény miatt. Század Å pontossággal meghatároztam a kadmium atom első négy
szomszédjának a pozícióját. Azt találtam, hogy a kadmium első szomszédja a tor-
zítatlan rácshoz képest távolabb esik annak ellenére, hogy a kadmium atomsugara
kisebb az óloménál. Átlagban az első négy szomszéd viszont rácsállandó csökkenést
mutat. Az első négy szomszéd torzítatlan rácshoz viszonyított eltolódása korrelá-
ciót mutat a vezetési elektronok különbségéből adódó töltéssűrűség hullámzással
(Friedel-oszcillációval) [T6, T7]

7.3. További kutatási irányok
Munkámban kidolgoztam a neutron holográfiai mérések pontos leírását, mérési és
optimalizációs recepteket határoztam meg. Egyik legfontosabb feladatomnak tar-
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tom a neutron holográfiában a rekonstruált atomi csúcsok amplitudójának pontos
meghatározását, valamint a jelenlegi elmélettől való eltérés magyrázatának megta-
lálását. A teljes mérési recepthez hiányzik ezenkívül a rekonstruált képből kapott
adatok pontosságának korrekt meghatározása.

A TAST műszert mind holográfiai, mind háromtengelyű mérések szempontjából
tervezem továbbfejleszteni: kollimátorrendszert fejlesztek és építek, a kétdimenziós
detektort alkalmassá kívánom tenni holográfiai mérésekre, a detektorhoz neutron
védelmet és oszcilláló kollimátort kell tervezni és építeni. Tervezem egy változtat-
ható felbontású monokromátor építését a holografikus mérések optimalizációjához.

Mint azt az optimalizációval foglalkozó fejezet (az 5.6.) végén leírtam, a TOF
neutron holográfiai mérésekhez számos elméleti problémát kell megoldani. Mivel
nagy intenzitású impulzusüzemű neutronforrásoknál mért hologramok várhatóan
minőségbeli ugrást jelentenek az eddig mért neutron holográfiai mérésekhez képest,
ezért az 5.6 részben leírtakkal kiemelten kívánok foglalkozni.

Egy atomi felbontású holográfiai programcsomagot kívánok fejleszteni Scilab
környezetben. Az alapvető adatstruktúrák leírása, a modellszámítást, szűrést és
rekonstrukciót végző függvények készen vannak. A programcsomag publikálásá-
hoz a forráskód teljes dokumentációját el kell készíteni, és a grafikus felhasználói
felületet fejleszteni.

Továbbá terveim között szerepel a mágneses rendszerek, a magspinkorrelációval
rendelkező rendszerek holográfiájának pontos leírása, és mérések végzése. Ezekkel
a mérésekkel a bevezető részben említett feltevést lehet igazolni vagy elvetni, mi-
szerint a holografikus hullámzás amplitúdójának az elméleti számításoktól való
eltérése többek között a spinfüggő szórásra vezethető vissza.



8. fejezet

Tézisek

1. tézispont

Kiszámítottam a mérési tartománynak, a mérőberendezés felbontásának, a minta
mozaicitásának valamint az atomok termikus mozgásának hatását a hologramra.
Bebizonyítottam, hogy egy atom rekonstruált képének az alakját a mérési tarto-
mány határozza meg. Bebizonyítottam, hogy a rekonstruált holografikus csúcsok
eltolódásában a statisztikus zajon kívül a szomszédos atomok holografikus jelé-
nek az oszcillációja is szerepet játszik. Beépítettem a mérés véges felbontását a
holográfiai modellbe. Így, a módosított modell az atomok számának növelésével
abszolút konvergenssé vált, ami lehetővé teszi, hogy a valós mérést nagy pontos-
sággal közelítsük modellszámítással. Közelítő értéket adtam a véges lépéstávolság
miatti hamis csúcsok (aliasing) origótól való minimális távolságára, és a csúcsok
nagyságára. [T1, T2]

2. tézispont

Kiszámítottam a rekonstruált hologram jel-zaj viszonyait, és a különböző képjavító
eljárások (felül-illetve alul áteresztő szűrő használata szimmetriaoperációk, konvo-
lúció) hatását a rekonstruált hologramra. Bebizonyítottam hogy a rekonstruált
hologram jel/zaj viszonya nem az egyes pontokban mért beütések, hanem a mérés
során mért összes beütés négyzetgyökével arányos. Bebizonyítottam hogy a minta
holografikus szimmetriacsoportjának alapján alkalmazott szimmetriaoperációk nö-
velik a rekonstruált kép jel/zaj arányát. Az eredmények alapján a rekonstruált
hologram jel-zaj viszonyának javítására optimalizációs eljárást dolgoztam ki. A
kapott eljárás széleskörűen alkalmazható az atomi felbontású holográfiában füg-
getlenül az alkalmazott nyalábtól. [T3]
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3. tézispont

Új eljárást dolgoztam ki az INH-ban egyszerre megjelenő belső detektoros és belső
forrásos jel egyidejű mérésére és a külön-külön történő rekonstrukciójára, amit
dupla rekonstrukciós módszernek neveztem el. Az eljárás jelentősen csökkenti a
nem holografikus oszcillációkból származó torzításokat (pl. rugalmas diffúz szórás),
valamint javítja a rekonstruált kép jel-zaj viszonyát. A módszer ezenkívül meg-
oldást nyújt a kétdimenziós helyzetérzékeny detektor pozíciófüggő hatásfokának
meghatározására a méréssel egyidejűleg. Az eredményeket kísérletileg igazoltam
(lásd a 5. valamint a 7. tézispontokat). [T4]

4. tézispont

Dedikált holográfiai mérőhelyet alakítottam ki a Budapesti Kutatóreaktor 8-as
vízszintes termikus neutron csatornájára épült háromtengelyű spektrométerből. A
mérőberendezés mind gamma-konverziós belső detektoros, mind inkoherens szórá-
son alapuló neutron holográfiai mérésekre alkalmas. A berendezés felbontása jó
háttérviszonyok mellett eléri az optimális felbontást amennyiben a szükséges lá-
tótávolság nem kisebb 2Å-nél. A műszer a világon az első és jelenleg az egyetlen
neutron holográfiai mérőberendezés. [T5]

5. tézispont

Inkoherens szóráson alapuló neutron holográfiai mérést és sikeres rekonstrukciót
végeztem ammónium-klorid (NH4Cl) rendszeren. A mérés igazolja mind az ál-
talam felújított műszer (4. tézispont) mind a dupla rekonstrukciós módszer (3.
tézispont) hatékonyságát. Fizikai eredményként említem, hogy a kapott lokális
szerkezet egyezésben van a neutrondiffrakcióból ismert Frenkel modellel. [T5]

6. tézispont

Gamma konverziós belső detektoros holografikus mérést és sikeres rekonstrukciót
végeztem ón-kadmium egykristályon a hazai holográfiai berendezésen. Bebizonyí-
tottam, hogy az ón tetragonális rácsába a kadmium szennyező atom kicserélődési
helyre ül be. A mérés ezen kívül igazolja a hazai holografikus mérőberendezés (4.
tézispont) gamma-konverziós neutron holográfiai vizsgálatára való alkalmasságát
is. [T5]
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7. tézispont

Sikeres inkoherens szóráson alapuló holografikus mérést végeztem palládium-hidrogén
rendszeren. A mérés kísérletileg igazolja a dupla rekonstrukciós módszer és a két-
dimenziós helyzetérzékeny detektor használatának előnyeit (3. tézispont). Ezen
kívül a mérés igazolja, hogy nagy hőmérsékletű mintakörnyezet mellett is lehet
atomi felbontású neutron holográfiai mérést végezni. [T4]

8. tézispont

A középpontosan szimmetrikus rendszerek hologramjának vizsgálatából nagy pon-
tosságú kiértékelési módszert adtam az atomok távolságának a kiszámítására. A
módszert sikerrel alkalmaztam az első belső detektoros neutron holográfiai mérés
(ólom-kadmium ötvözet) újbóli feldolgozásánál melynek során a lokális rácstorzu-
lást sikerült rekord (pikométeres) pontossággal meghatározni. Azt találtam, hogy
a kadmium első szomszédja a torzítatlan rácshoz képest távolabb esik annak el-
lenére, hogy a kadmium atomsugara kisebb az óloménál. Átlagban az első négy
szomszéd viszont rácsállandó csökkenést mutat. Az első négy szomszéd torzítatlan
rácshoz viszonyított eltolódása jellegre követi a vezetési elektronok különbségéből
adódó töltéssűrűség hullámzást (Friedel-oszcillációt) [T6, T2, T7]

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném megköszönni témavezetőmnek, Cser Lászlónak az irányítását
mellyel nagymértékben segítette doktori munkámat. Jelentős segítséget kaptam
Gerhard Krexnertől, a Bécsi Egyetem Fizika Intézetének professzorától a fém-
hidridek szerkezetének megismerésében és a diffrakciós jelenségek megértésében,
Török Gyulától a neutron holográfiai műszer építésében, a mérések pontos elvég-
zésében, és az instrumentális háttér nagymértékű csökkenésének elérésében. A
kiértékelő függvények és különböző szűrő függvények megírásában nagy segítséget
nyújtott Ivan Sharkov, majd később Szakál Alex akivel jelenleg is együtt dolgo-
zunk a neutron holográfiai programcsomag fejlesztésén. Köszönet illeti még Vannay
Lászlót és Chalupa Jánost a minták előállításáért és akakításárért, Belgya Tamást
és Szentmiklósi Lászlót a minták hidrogén és kadmiumtartalmának meghatározá-
sáért. Köszönöm a segítséget ezen kívül Rosta Lászlónak, Tegze Miklósnak, Káli
Györgynek valmint Jürg Schefernek. Végül köszönöm az OM, NKTH, OMAA és
az NMI3 anyagi támogatását.



Irodalomjegyzék

[1] Dénes Gábor. A new microscopic principle. Nature, 166:777, may 1948.

[2] Dénes Gábor. Microscopy by reconstructed wavefronts. Proc. R. Soc. A, 197:45,
1949.

[3] L. S. Bartell. Atomic images by electron-wave holography. Science, 185:1163,
1974.

[4] A. Szöke. Short wavelength coherent radiation: Generation and applications.
AIP Conf. Proc. No 147ed D T Attwood and J Boker (New York: AIP), page
361, 1986.

[5] J. J. Barton. Photoelectron holography. Phys. Rev. Lett., 61(12):1356–1359,
September 1988.

[6] G.R. Harp, D.K. Saldin, and B.P. Tonner. Atomic-resolution electron hologra-
phy in solids with localized sources. Phys. Rev. Lett, 65(8):1012–1015, August
1990.

[7] G.R. Harp, D.K. Saldin, and B.P. Tonner. Scanned-angle X-ray photoemission
holography with atomic resolution. Phys. Rev. B, 42(14):9199–9202, November
1990.

[8] M. Tegze and Gy Faigel. X-ray holography with atomic resolution. Nature,
380:49–51, March 1996.

[9] T. Gog, P. M. Len, G. Materlik, D. Bahr, C. S. Fadley, and C. Sanchez-Hanke.
Multiple-energy X-ray holography: Atomic images of hematite (Fe2O3). Phys.
Rev. Lett., 76(17):3132–3135, 1996.

[10] László Cser, Gerhard Krexner, and Gyula Török. Atomic-resolution neutron
holography. Europhys. Lett., 54(6):747–752, JUN 2001.

102



IRODALOMJEGYZÉK 103

[11] B. Sur, R. B. Rogge, R. P. Hammond, V. N. P. Anghel, and J. Katsaras.
Atomic structure holography using thermal neutrons. Nature, 414:525–527,
November 2001.

[12] László Cser, Gyula Török, Gerhard Krexner, Ivan Sharkov, and Béla Fa-
ragó. Holographic imaging of atoms using thermal neutrons. Phys. Rev. Lett.,
89(17):175504, Oct 2002.

[13] Wen Hu, Kouichi Hayashi, Naohisa Happo, Shinya Hosokawa, Tomoyuki Terai,
Takashi Fukuda, Tomoyuki Kakeshita, Honglan Xie, and Tiqiao Xiao. Struc-
tural analysis of Ti50Ni44Fe6 single crystal by X-ray fluorescence holography.
J. of Crystal Growth, 311(3):982 – 985, 2009. The Proceedings of the 4th
International Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology.

[14] Norbert Kučerkaa, Mu-Ping Nieha, Jeremy Pencera, Thad Harrounb, and
John Katsaras. The study of liposomes, lamellae and membranes using neut-
rons and X-rays. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 12(1):17–22,
February 2006.

[15] William R. Busing and Henry A. Levy. Angle calculations for 3- and 4- circle
X-ray and neutron diffractometers. Act. Cryst., 22:457, 1967.

[16] P. Hariharan. Optical holography: Principles, Techniques and Applications.
Cambridge University Press, 1996.

[17] J. J. Barton. Photoelectron holography = holography + photoelectron diff-
raction. J. of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 51:37–53, 1990.

[18] M. Born and E. Wolf. Principles of Optics. Pergamon (London), 1959.

[19] Larry S. Bartell and C. L. Ritz. Atomic images by electron-wave holography.
Science, 185(1457):1163–1165, September 1974.

[20] Larry S. Bartell and R.D. Johnson. Molecular images by electron-wave ho-
lography. Nature, 268:707, August 1977.

[21] Gyula Faigel. Holography with resonant quanta. Hyperfine Interactions,
125:133, 2000.

[22] M. Tegze and Gy Faigel. Atomic-resolution X-ray hologarphy. Europhysics
Letters, 16(1):41–46, September 1991.

[23] D K Saldin and P L de Andres. Holographic LEED. Phys. Rev. Lett.,
64(11):1270 – 1273, March 1990.



IRODALOMJEGYZÉK 104

[24] Pedro L. de Andres. Recent advances in diffuse LEED as a surface structure
tool. Physica Scripta, T39:318–322, 1991.

[25] S. G. Bompadre, T. W. Petersen, and L. B. Sorensen. Tabletop bremsstrahlung
x-ray holography: Making multiwavelength X-ray holograms. Phys. Rev. Lett.,
83(14):2741–2744, Oct 1999.

[26] László Cser, Gerhard Krexner, Manfred Prem, Ivan Sharkov, and Gyula Tö-
rök. Neutron holography of metal-hydrogen systems. J. of Alloys and Com-
pounds, 404-406:122 – 125, 2005.

[27] Kouichi Hayashi, Kenji Ohoyama, Shin-ichi Orimo, Yuko Nakamori, Hideyuki
Takahashi, and Kaoru Shibata. Neutron holography measurement using multi
array detector. Jpn. J. Appl. Phys., 47(4, Part 1):2291–2293, Apr 2008.

[28] M. Kopecký, J. Kub, E. Busetto, A. Lausi, M. Cukr, V. Novák, K. Olejník,
J. P. Wright, and J. Fábry. Location of Mn sites in ferromagnetic Ga1−xMnxAs
studied by means of X-ray diffuse scattering holography. J. Appl. Cryst, 39:735–
734, 2006.

[29] M. Tegze, G. Faigel, S. Marchesini, M. Belakhovsky, , and A. I. Chumakov.
Three dimensional imaging of atoms with isotropic 0.5 å resolution. Phys. Rev.
Lett., 82(24):4847 – 4850, June 1999.

[30] S. Marchesini, F. Schmithüsen, M. Tegze, G. Faigel, Y. Calvayrac, M. Belak-
hovsky, J. Chevrier, and A. S. Simionovici. Direct 3d imaging of Al70.4Pd21Mn8.6

quasicrystal local atomic structure by x-ray holography. Phys. Rev. Lett.,
85(22):4723–4726, Nov 2000.

[31] P. Korecki, J. Korecki, and T. Śl ezak. Atomic resolution γ-ray holography
using the Mössbauer Effect. Phys. Rev. Lett., 79(18):3518 – 3521, November
1997.

[32] P. Korecki, M. Szymoński, J. Korecki, and T. Ślȩzak. Site-selective holographic
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