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A kutatások előzménye

Gábor Dénes által kidolgozott holográfiát Larry Bartel és Szőke Ábra-
hám javaslata alapján lehetett alkalmazni úgy, hogy atomi felbontású
képet kapjunk. Módszerük azon alapul, hogy atomokat használnak
elektronforrásként, és ezeknek a forrásatomoknak a környezetét látjuk
a rekonstruált hologramon. Ezt a módszert belső forrásos holográfi-
ának hívjuk. Az ötletüket Faigel Gyula és Tegze Miklós alkalmazta
röntgen sugárzásra. Később Gog az optikai út megfordíthatóságának
törvényét alkalmazva atomi forrás helyett atomi detektorral végzett
atomi felbontású holográfiai méréseket (belső detektoros holográfia).
Neutronsugárzásra mind a belső forrásos mind a belső detektoros
módszert Cser László javasolta. Belső forrásként inkoherens szóró-
centrumot javasolt. A legjobb választás a proton melynek az összes
jelenleg ismert izotóp közül a legnagyobb az inkoherens szórási ha-
táskeresztmetszete. Belső detektorként prompt-gamma fotont kibo-
csátó, de nem aktiválódó jó neutron elnyelő izotópokat javasolt. A
neutron holográfia ezen fajtáját gamma konverzión alapuló neutron
holográfiának (GNH) hívom. Az első belső forrásos neutronholográ-
fiai mérést Sur és munkatársai, míg az első belső detektoros mérést
Cser László és munkatársai végezték el. A proton nem csak az in-
koherensen szórt neutronok forrásaként, hanem a direkt nyaláb, és a
mintán koherensen szóródott elsődleges neutronnyaláb detektoraként
is használható. Így a mérésben geometriától függően megjelenhetnek
külön-külön, illetve összekeveredve a belső detektoros és a belső for-
rásos hologramok (a probléma a röntgen holográfiában is megjelenik).
Ezért a továbbiakban ezt a fajta mérést inkoherens szóráson alapuló
neutron holográfiának hívom (INH).

Az atomi felbontású hologramnak jelentős előnyei vannak a diff-
rakcióhoz képest. Mivel a rekonstruált hologramnak kitüntetett kö-
zéppontja van (a forrás vagy a detektoratom), és a középponttól való
távolsággal fordítottan arányos a rekonstruált holográfiai jel, az alkal-
mazott forrás vagy detektoratom lokális környezetét, azaz egy atom-

3



nak a parciális párkorrelációs függvényét lehet direkt módon vizsgálni.
Ezzel szemben a diffrakciós méréseknél kapott intenzitást a teljes pár-
korrelációs függvény határozza meg. Ezen kívül a diffrakciónál fellépő
fázisprobléma a holográfiában nem jelenik meg. Így direkt módon
vizsgálható többek között egy atomnak az elemi cellán belüli pozíci-
ója, vagy a szennyező atomok által létrehozott lokális rácstorzulás.

Az atomi felbontású holográfia a fent felsorolt előnyök ellenére nem
terjedt el mint rutinszerű mérési módszer. Valójában atomi felbon-
tású holográfiai mérést néhány kivételtől eltekintve csak bemutatási
céllal végeztek, és nem egy konkrét anyagtudományi vagy szilárdtest-
fizikai kérdés megválaszolásának céljából.

A holográfiai mérésekhez szükséges konkrét mérési információk
(szükséges felbontás, a rekonstruált hologram jel-zaj viszonya, mé-
rési műtermékek leírása illetve kivédési módszerei) nem, vagy csak
részlegesen voltak megtalálhatóak az irodalomban.

Célkitűzések

Doktori munkám célja első sorban az atomi felbontású neutron holog-
ráfia lehető legteljesebb leírása. Ennek része a holográfiai mérések kri-
tériumainak meghatározása, amihez szükség van a véges méretű mé-
rési tartomány, a véges mintavételezés és a véges mérési idő rekonst-
ruált hologramra való hatásának meghatározására. Az elméleti mun-
kában kitűzött célok között a legfontosabb a kapott számolási ered-
mények alkalmazásával optimalizációs függvények kidolgozása, mérési
receptek adása, és új mérési módszerek kidolgozása, valamint a ka-
pott rekonstruált holografikus képből a minta szerkezetére vonatkozó
adatok minél teljesebb kinyerése.

Doktori munkám további célja a Budapesti Kutatóreaktor Műszer-
központ termikus háromtengelyű szórásvizsgáló műszerének, neutron
holográfiai mérésekre való alkalmassá tétele és optimalizálása a kapott
elméleti eredmények felhasználásával.
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Végezetül mind az itthoni berendezésen mind külföldi berende-
zéseken az elméleti munkám eredményeit igazoló és konkrét fizikai
kérdésekre választ adó holográfiai mérések végzése ammónium-klorid,
palládium-hidrid, és ón-kadmium egykristály mintákon.

Új tudományos eredmények
Doktori munkám eredményeit az alábbi tézispontokban foglalom össze:

1. tézispont

Kiszámítottam a mérési tartománynak, a mérőberendezés felbontásá-
nak, a minta mozaicitásának valamint az atomok termikus mozgásá-
nak hatását a hologramra. Bebizonyítottam, hogy egy atom rekonst-
ruált képének az alakját a mérési tartomány határozza meg. Bebizo-
nyítottam, hogy a rekonstruált holografikus csúcsok eltolódásában a
statisztikus zajon kívül a szomszédos atomok holografikus jelének 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 va-
lós mérést nagy pontossággal 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 külön-
böző képjavító eljárások (felül-illetve alul áteresztő szűrő használata
szimmetriaoperációk, konvolúció) 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 ho-
lografikus szimmetriacsoportjának alapján alkalmazott szimmetria-
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operációk növelik a rekonstruált kép jel/zaj arányát. Az eredmények
alapján a rekonstruált hologram jel-zaj viszonyának javítására opti-
malizációs eljárást dolgoztam ki. A kapott eljárás széleskörűen alkal-
mazható az atomi felbontású holográfiában függetlenül az alkalmazott
nyalábtól. [T3]

3. tézispont
Új eljárást dolgoztam ki az INH-ban egyszerre megjelenő belső detek-
toros 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 megoldást
nyújt a kétdimenziós helyzetérzékeny detektor pozíciófüggő hatásfo-
kának meghatározására a méréssel egyidejűleg. Az eredményeket kí-
sérletileg igazoltam (lásd a 5. valamint a 7. tézispontokat). [T4]

4. tézispont
Dedikált holográfiai mérőhelyet alakítottam ki a Budapesti Kutatóre-
aktor 8-as vízszintes termikus neutron csatornájára épült háromten-
gelyű spektrométerből. A mérőberendezés mind gamma-konverziós
belső detektoros, mind inkoherens szóráson alapuló neutron holográ-
fiai mérésekre alkalmas. A berendezés felbontása jó háttérviszonyok
mellett eléri az optimális felbontást amennyiben a szükséges látótá-
volság 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 re-
konstrukciót végeztem ammónium-klorid (NH4Cl) rendszeren. A mé-
rés igazolja mind az általam felújított műszer (4. tézispont) mind a
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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 re-
konstrukciót végeztem ón-kadmium egykristályon a hazai holográfiai
berendezésen. Bebizonyítottam, 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 alkalmassá-
gát is. [T5]

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

8. tézispont
A középpontosan szimmetrikus rendszerek hologramjának vizsgálatá-
ból nagy pontosságú kiértékelési módszert adtam az atomok távol-
ságának a kiszámítására. A módszert sikerrel alkalmaztam az első
belső detektoros neutron holográfiai mérés (ólom-kadmium ötvözet)
újbóli feldolgozásánál melynek során a lokális rácstorzulást sikerült
rekord (pikométeres) pontossággal meghatározni. Azt találtam, hogy
a kadmium első szomszédja a torzítatlan rácshoz képest távolabb esik
annak ellenére, hogy a kadmium atomsugara kisebb az óloménál. Át-
lagban az első négy szomszéd viszont rácsállandó csökkenést mutat.
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Az első négy szomszéd torzítatlan rácshoz viszonyított eltolódása jel-
legre követi a vezetési elektronok különbségéből adódó töltéssűrűség
hullámzást (Friedel-oszcillációt). [T2, T6, T7]

8



A tézispontokhoz
kapcsolódó tudományos
közlemények

[T1] Márton Markó, László Cser, Gerhard Krexner, and Ivan Shar-
kov. Instrumental distortion effects in atomic resolution neutron
holography. Phys. B: Cond. Matt., 385-386(Part 2):1200 – 1202,
2006.

[T2] László Cser, Gerhard Krexner, Márton Markó, Ivan Sharkov,
and Gyula Török. Neutron holography. Acta Phys. Hung. B,
26:189 – 194, 2006.

[T3] Márton Markó, László Cser, Gerhard Krexner, and Gyula Tö-
rök. Theoretical consideration of the optimal performance of ato-
mic resolution holography. Meas. Sci. Technol., 20(1), JAN 2009.

[T4] Márton Markó, Jürg Schefer, Alex Szakál, Gerhard Krexner,
and László Cser. Atomic resolution holography using advanced
reconstruction techniques for two-dimensional detectors. New J.
Phys., 12, 2010.

9



[T5] Márton Markó, Alex Szakál, Gyula Török, and László Cser.
Construction and testing of an instrument for neutron hologra-
phic study at the budapest research reactor. Reviev of Scientific
Instruments, 81(105110), 2010.

[T6] László Cser, Gerhard Krexner, Márton Markó, Ivan Sharkov,
and Gyula Török. Direct observation of local distortion of a crystal
lattice with picometer accuracy using atomic resolution neutron
holography. Phys. Rev. Lett., 97(25):255501, 2006.

[T7] László Cser, Gerhard Krexner, Márton Markó, Manfred
Prem, Ivan Sharkov, and Gyula Török. Atomic resolution neutron
holography (present status and future prospects). Phys. B: Cond.
Matt., 385-386(Part 2):1197 – 1199, 2006.

10



Egyéb publikációim

[N1] László Almásy, Adél Len, Márton Markó, and Eszter Rétfalvi.
The effective wavelength in sans experiment using mechanical ve-
locity selector. Zeitschrift fur Kristallographie, 23:211 –216, 2006.

[N2] Orsolya Koszor, Levente Tapasztó, Márton Markó, and Csaba
Balázsi. Characterizing the global dispersion of carbon nanotubes
in ceramic matrix nanocomposites. APPLIED PHYSICS LET-
TERS, 93(20), NOV 17 2008.

[N3] K. Sipos, M. Markó, B. Pénzes, and G. Vétek. Study on the
emergence of the raspberry cane midge (resseliella theobaldi bar-
nes) on the basis of temperature data and catches of sex phe-
romone traps. International Journal of Horticultural Science,
e(14):7 – 10, 2008.

[N4] A. Szakál, Sz. Czifrus, M. Markó, J. Füzi, L. Rosta, and
L. Cser. Optimization of focusing supermirror neutron guides
for low [gamma]-background. Nuclear Instruments and Methods
in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, De-
tectors and Associated Equipment, 634(1, Supplement 1):S130
– S133, 2011. Proceedings of the International Workshop on
Neutron Optics NOP2010.

11


