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7.2. Modellek összehasonlı́tása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
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1. fejezet
Bevezetés
A kı́sérleti eszközök, technikák ugrásszerű fejlődése nagy változásokat idéz elő
a meglévő kutatási területek eredményességében, sőt, gyakran új területek is
létrejönnek. A röntgentechnika közel 100 éves történetében többször sikerült
újfajta források épı́tésével lényegesen javı́tani a diffrakciós szerkezetmeghatározáshoz használt sugárzás paramétereit. Erre tipikus példa az 1970-es évektől széles körben használt szinkrotron források: amellett, hogy a tradicionális
röntgen mérések sokkal jobb minőségben és nagyságrendekkel rövidebb idő
alatt elvégezhetők lettek, számos teljesen új méréstı́pus került bevezetésre,
mint pl. a mágneses röntgenszórás, nukleáris rezonanciaszórás, inelasztikus
röntgenszórás, stb. A szinkrotron sugárforrások talán a leglátványosabb fejlődést a biológiai szerkezetkutatásban hozták. Az utóbbi évtizedekben fehérjék
tı́zezreinek atomi felbontású szerkezetét határozták meg.
Bár e sugárforrásokat folyamatosan továbbfejlesztették, és ı́gy az ún. harmadik generációs szinkrotronok sokkal jobb minőségű és nagyságrendekkel
intenzı́vebb próbanyalábot szolgáltatnak, mint elődeik, igény mutatkozik —
elsősorban épp a szerkezeti biológia területéről — még jobb sugárforrások
iránt. Azonban a szinkrotronok az adott technikai feltételek mellet mára
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elérték az elméleti határokat. Így kerültek előtérbe az 1990-es évek elejétől az
ún. Röntgen Szabad Elektron Lézerek (X-FEL). Az X-FEL minden eddiginél
rövidebb impulzushosszú és nagyobb intenzitású röntgensugárzást bocsáthat
ki. Mivel a nyaláb paraméterei drasztikusan eltérnek a szinkrotronokétól,
sok területen, köztük a biológiai szerkezetkutatásban, ismét jelentős fejlődés
várható.
Ennek hatására indult 1999-ben a Femtosecond Imaging of Biomolecules
with X-Rays elnevezésű nemzetközi projekt. A kutatás célja a szerkezetmeghatározás jelenlegi korlátainak felülvizsgálata, és annak megválaszolása, hogy vajon lehetséges-e egyetlen önálló molekula vagy biológiai rendszer (pl. egyetlen vı́rus) szerkezetének atomi felbontású feltérképezése. Az
MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Röntgendiffrakciós csoportja
bekapcsolódott e munkába, melynek a dolgozatomban leı́rt eredmények szerves részei.
A probléma igen összetett. A megoldandó feladatok között szerepel a
minták előkészı́tése és kezelése, a minta sugárkárosodásának vizsgálata, a
szórt sugárzás méréstechnikájának kialakı́tása, a mért jelek feldolgozása és
kiértékelése. Az alapvető nehézséget — amellett, hogy rendkı́vül gyenge és
rossz jel-zaj viszonyú jeleket kell mérni — a minták intenzı́v károsodása adja.
A céltárgy teljes roncsolódása jóval azelőtt megtörténik, hogy hagyományos
módszerekkel elegendő információt gyűjtenénk róla. Azonban vannak olyan
várakozások, hogy az X-FEL szolgáltatta impulzusokkal a szerkezetet megadó
információhoz juthatunk még a sugárkárosodás kifejlődése előtt. Az első, a
sugárkárosodás leı́rására irányuló, ámde korántsem teljes munka 2000-ben
jelent meg [1], ami a doktori munkám motivációját is adta.
Csoportunk a projekt feladatai közül a sugárkárosodás dinamikájának és a
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mért szórásképek modellezésének és feldolgozásának vizsgálatát végzi. Doktori munkám során a többlépéses folyamat részkérdései közül a molekulák
és atomklaszterek sugárkárosodásának kutatásával, valamint a szerkezet
rekonstrukciójának megvalósı́thatóságával foglalkoztam. Célom az intenzı́v röntgenimpulzusban végbemenő klaszterrobbanás általános tulajdonságainak feltérképezése, és azon keresztül a szerkezetmeghatározásra vonatkozó
következtetések megfogalmazása. A cél érdekében szén atomokból álló modellrendszerek intenzı́v röntgenimpulzusban történő viselkedését vizsgáltam
számı́tógépes szimulációkkal, a szimulációk eredményét felhasználva pedig
konkrét esetekben hajtottam végre modellezett szóráskép alapján rekonstrukciót.

Dolgozatomat a következőképpen épı́tettem fel. A bevezetést követő,
azaz a második fejezetben bemutatom a hagyományos szerkezetmeghatározás legnagyobb területeinek eredményességét az egyedi biológiai molekulák
szerkezetmeghatározásában, és felvázolom a probléma megoldásának általános korlátait, valamint ezen korlátok kiterjesztésére irányuló eddigi eredményeket. Ezután röviden ismertetem a legfontosabb röntgen sugárforrások
tulajdonságait: a fejlődés következő állomását jelentő, és doktori munkám
aktualitását szolgáltató X-FEL-ek, a biológiai szerkezetkutatásban nagy
szerepet játszó, és az X-FEL technikai alapját szolgáltató szinkrotronok,
valamint — a teljesség kedvéért — a hagyományos röntgengenerátorok
működését. A negyedik részben az intenzı́v elektromágneses terekben végbemenő atomi folyamatokat tekintem át, aminek ismerete elengedhetetlen a
kollektı́v viselkedés vizsgálatához. Tekintettel arra, hogy a nagy hullámhosszú
(lézer) terek esetére már mind elméleti, mint kı́sérleti téren jelentős eredmények születtek, célszerű ezek összefoglalása és összehasonlı́tása a rövid

5

hullámhosszú (röntgen) esettel. Ezt követően szórásképek rekonstrukciós
eljárásáról adok rövid összefoglalót. Az ötödik és hatodik fejezetben a doktori
munkámban alkotott modell felépı́tését ismertetem, továbbá a szimulációk és
a rekonstrukciók eredményét mutatom be és elemzem. Végül az utosó részben
a főbb eredményeimet foglalom össze.
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2. fejezet
Biológiai molekulák
szerkezetmeghatározása
2.1. Általános jellemzők
A szerkezetmeghatározási módszerek legtöbbje valamilyen hullám (pl. elektromágneses, elektron, neutron, stb.) kristályos mintán történő diffrakciójának
megfigyelésén alapszik. Az elérhető felbontást az alkalmazott sugárzás fajtájától függetlenül annak hullámhossza határozza meg. Atomi szintű felbontás
eléréséhez angström hullámhosszú hullámot kell használni. A hullámhossz
megválasztása azonban rögzı́ti a sugárzás energiáját, ami elektronok esetén a
100 keV, neutron esetén a 25 meV, elektromágneses tér esetén a 10 keV körüli
(röntgen) tartományba esik.
Az egyetlen molekulából álló biológiai minták szerkezetmeghatározásának alapvető korlátját ezen sugárzások intenzı́v roncsoló hatása jelenti: hagyományos módszereket használva a céltárgy jóval azelőtt teljesen elveszı́ti
eredeti atomi szerkezetét, minthogy elegendő információt gyűjtöttünk volna
róla. Egy kı́sérletből kapott mért kép” ezért összemosva tartalmazza az
”
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eredeti molekula szerkezetét és a mérés alatt végbemenő szerkezetváltozás
következményeit [2].
A struktúrára vonatkozó hasznos információt a rugalmas szórási folyamatok megfigyeléséből lehet nyerni, mı́g a sugárkárosodásért az energiaátadással járó rugalmatlan folyamatok felelősek. A biológiai mintákban
nagyszámban előforduló szén, oxigén, nitrogén, hidrogén elemek esetében —
bármelyik megvilágı́tó sugárzást is alkalmazva — a rugalmatlan folyamatok hatáskeresztmetszete többszöröse a rugalmasénak, azaz sokkal gyakrabban következnek be. A rugalmatlan folyamatok során a mintában elnyelődő
energia lavinaszerűen egymást követő újabb folyamatokon, másodlagos ionizációkon keresztül eredményez nagy területen végbemenő károsodást. A
károsodás mértékét a hatáskeresztmetszetek arányánál is jobban jellemzi az,
hogy két rugalmas szórás között végbemenő rugalmatlan események összesen mekkora energiafelhalmozódást okoznak a mintában. Többek között ezen
paraméter segı́tségével hasonlı́tom össze a következő alfejezetekben a legjelentősebb módszereket.
A

sugárkárosodás

szerkezetmeghatározást

megnehezı́tő

(bio-

lógiai mintákra majdhogynem azt megakadályozó) hatását több módon is
megkı́sérelték visszaszorı́tani. Egyik lehetőség lehet a minta kristályosı́tása.
Kristályos minta esetén a sugárkárosodás okozta lokális szerkezetváltozások
helyről helyre másképp mennek végbe, ami a mérés eredményére tett hatásukban bizonyos fokú kiátlagolódást eredményez, bár ezzel párhuzamosan a
torzulatlan, eredeti elrendeződésű környezetek száma csökken. Tovább lehet
csökkenteni a céltárgy roncsolódását, ha alacsony hőmérsékleten (∼77 Ken) végzik a mérést: a tapasztalatok szerint ekkor a lavinaeffektusok hatása
erősen csökken, a változások során új kémiai kötések kisebb valószı́nűséggel
jönnek létre, a minta élettartama több tı́zszeresére (akár százszorosára) nőhet
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[3, 4, 5]. Ugyancsak egy lehetőség, ha a molekulákat jégmátrixba foglaljuk
[6, 7]: bár az ionizációs folyamatok száma ezzel nem csökken, a mechanikai
rögzı́tés révén lassabb lesz a károsodás folyamata.
Természetesen a kristályosı́tás sok esetben nem kielégı́tő megoldás,
hiszen egy kristályban, vagy mátrixban lévő molekula szerkezete eltérhet az
egyedülállóétól, valamint sokszor nem is kivitelezhető (nem kristályosı́tható
minták). Igazi kiútnak a sugárforrások teljesı́tményének növelése tűnik, ami
lehetőséget adhat a lavinahatások kifejlődése előtti információgyűjtésre.
A következő alfejezetekben részletesebben elemzem a neutronokkal, elektronokkal és röntgensugárzással történő biológiai szerkezetkutatás jelenlegi
eredményességét és korlátait.

2.2. Elektronmikroszkópia
Az elektronmikroszkópia napjainkra nagy sikereket ért el az egyedi molekulák
szerkezetvizsgálatának területén [8, 9, 10, 11]. Jelenleg az elért legnagyobb
felbontás 5 Å körüli [12].
A mérésekhez használt elektronok 80–500 keV energiájúak, ami ∼0.01–
0.04 Å hullámhossznak felel meg. Az elektronok okozta sugárkárosodás fő
mechanizmusa a másodlagos ionizáció, melyek során kiszabaduló újabb elektronok további ionizációt okoznak, beindı́tva a lavinaeffektust. A kérdéses
energiatartományban a rugalmatlan és rugalmas folyamatok aránya 3 körüli,
a két rugalmas szórás között leadott energia kb. 60 eV, ami a többi diffrakciós területhez viszonyı́tva a legkisebb érték [12]. Az elektronmikroszkópia
mégsem érte még el az atomi felbontást. Ennek egyik oka az elektronok többszörös rugalmas szóródása, ami jelentősen megnehezı́ti a képfeldolgozását. A
másik ok a mért molekulák orientációjának meghatározásában rejlő nehézség,
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amit a többszörös szórás tovább nehezı́t. Az orientáció meghatározása elkerülhetetlen feladat, ugyanis az, hogy a molekula teljes szerkezetéről elegendő
információt gyűjtsünk, csak sok identikus minta mérésének összességéből
lehetséges.

2.3. Neutrondiffrakció
Ahogyan a látható fény fotonjai, úgy az 1–10 Å hullámhossz tartományba
eső, néhány meV energiájú hideg neutronok” sem károsı́tják szignifikánsan
”
az élő sejteket. A rugalmasan szóródott, sőt, a rugalmatlan koherens és inkoherens szórásban részt vevő neutronok is a termikus energia hátteréhez képest
elhanyagolható energiaváltozást okoznak a mintában [12]. Éppen ezért a neutronsugárzás ı́géretes jelölt lehet a biológiai molekulák szerkezetmeghatározásának számára.
A neutronok — az elektronokkal és a röntgennel ellentétben — az anyag
atommagjaival hatnak kölcsön, és a magokon történő szóródásukat lehet
szerkezetmeghatározásra használni. A szóba jövő energiaintervallum 25 meV–
800 eV, ami 1.8–0.01 Å -ös neutronsugárzást jelent. Ebben az tartományban a
rugalmatlan és rugalmas folyamatok aránya 0.08 körüli. Biológiai mintákban
problémát leginkább az alábbi két magreakció okozhat:
14

1

N(n,p) → 14 C

H(n,γ) → 2 H .

Bár e folyamatok igen kicsi valószı́nűséggel mennek végbe, az általuk leadott energia nagy, átlagosan 2 keV. Egy lehetséges megoldás a magreakciók
kiiktatására, és ı́gy a sugárkárosodás majdnem tökéletes megszüntetésére
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a

14

N és 1 H magok

15

N, illetve 2 H izotópokkal való helyettesı́tése. 99%-os

izotópcsere esetén az egy rugalmas szórásra eső, mintában elnyelt energia
mindössze 0.02 eV [12].
A neutrondiffrakciós módszerek alkalmazása viszont egy gyakorlati korlátba ütközik. Az előzőekben tárgyalt szórási folyamatok hatáskeresztmetszete, közöttük a rugalmasoké is, rendkı́vül kicsi, ı́gy tekintettel a minták
molekuláris méretére és a jelenleg rendelkezésre álló neutronfluxusra, egy
mérés irreálisan sok időt (millió éveket) venne igénybe. Egyedi molekulák
szerkezetmeghatározása ezért neutronszórással — napjaink technikáját alkalmazva — egyenlőre nem kivitelezhető.

2.4. Röntgendiffrakció
A röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározási módszerek nagy sikereket értek
el mind a szilárdtestfizika, mind a szerkezeti biológia területén. Előnye az
elektronmikroszkópiával szemben, hogy a minta belsejéből is információt nyerünk, mivel a röntgensugárzás anyaggal való kölcsönhatási valószı́nűsége jóval
kisebb az elektronénál. Az 1 Å körüli hullámhossztartományba eső röntgenfotonok többszörös szóródása gyakorlatilag nem lép fel, ami a szórásképek
kiértékelését könnyı́ti meg. Az egyedi molekulák vizsgálatában viszont a sugárkárosodás komoly nehézséget jelent. A röntgenfotonok biológiai mintán
való rugalmatlan szórása leggyakrabban fotoeffektus révén történik, aminek
hatáskeresztmetszete közel tı́zszerese a rugalmas szórásénak. A fotoeffektus
eredményeképp a kontinuumba gerjesztett ∼keV-es elektronok pedig létrehozzák a lavinaeffektus-szerűen lezajló másodlagos ionizációk sorozatát, ami
az anyag nagyarányú károsodását okozza.
Az alkalmazott elektromágneses sugárzás hullámhosszának megválasztá-
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2.1. ábra. Fotonszórás hatáskeresztmetszete szén atomra [15]. Jelölések:
×: rugalmas szórás; O: fotoeffektus; M: Compton szórás; +: párkeltés; ◦: teljes
hatáskeresztmetszet (kı́sérleti eredmény).
sánál az egyik szempontot az atomi felbontás elérése jelenti. A másik szempont a rugalmatlan és rugalmas folyamatok valószı́nűsége közötti különbség
csökkentése. A fotonenergia csökkenésével a fotoabszorpció hatáskeresztmetszete erősen növekszik, mı́g a rugalmas szórásé állandóvá válik. Nagyobb
energiák felé a fotoeffektus hatáskeresztmetszete σinel ∼ λ2 -es, a rugalmas

szórásé σel ∼ λ3 -ös függést mutat [13], azaz σinel /σel arány csökken, kedvezve

a szerkezetmeghatározásnak. Azonban λ < 0.5 Å esetén megnő a Comptonszórás, majd 500 keV fölött a párkeltés valószı́nűsége. A legkedvezőbb tartománynak az 1 Å (10 keV) körüli zóna adódik (2.1. ábra) [14].
1.5 Å hullámhosszú (∼8 keV fotonenergiájú) röntgensugárzás esetén a fotoeffektus hatáskeresztmetszete a rugalmas szórásnál kb. 10-szer nagyobb.
Amennyiben a leadott fotonenergia teljes mértékben a minta sugárkároso-
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dására fordı́tódik — elegendően nagy, pl. kristályosı́tott minta esetén —,
úgy két rugalmas szórás között ez kb. 80 keV energiaátadást jelent. Bár
egyedi molekulák esetén ennek csak töredéke fordı́tódik közvetlenül a minta
károsı́tására, a fotoeffektusokat követő Auger folyamatok indı́tanak el lavinaszerű roncsolódást. Ez a tény erősen megkérdőjelezi a röntgensugárzást
alkalmazó módszerek eredményességét, különösen az elektronmikroszkópiával összehasonlı́tva. Ahogy azt majd később látjuk, az egyetlen lehetőség a
korlátok kiszélesı́tésére a rendkı́vül intenzı́v és rövid impulzusok alkalmazása
lehet.
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3. fejezet
A jelen és a jövő
röntgenforrásai
3.1. Forgóanódos röntgenforrások
Napjainkban a leginkább elterjedt, a röntgendiffrakciós laboratóriumokban leggyakrabban megtalálható sugárforrások a forgóanódos röntgengenerátorok. Ezeket az eszközöket a hagyományos egykristály diffrakciós és
pordiffrakciós mérések, valamint az azokkal rokon kı́sérletek elvégzéséhez alkalmazzák.
A forgóanódos röntgenforrásokban az atomok karakterisztikus röntgensugárzását használják fel a mérések próbanyalábjának előállı́tására. A berendezésben található izzó katódból a hőmozgás hatására elektronok lépnek
ki, amelyeket a megfelelően kapcsolt sztatikus elektromos tér a forgó anód
felé gyorsı́t. Az elektronok az anódba csapódva ionizálják az anyag atomjait, amit azok relaxációjával és más elektronokkal való rekombinációjával
keletkező karakterisztikus elektromágneses sugárzás megjelenése követ. Az
anód anyagától függő diszkrét spektrumú, teljes 4π térszögbe távozó sugár14

zásból a mérésekhez csak egy kis szögdivergenciájú rész használható fel, ami
nagy relatı́v veszteséget jelent. A mérésekhez alkalmas hullámhosszú komponenst röntgenoptikák segı́tségével választják ki. Célszerű az anód anyagának
megválasztásakor figyelembe venni azt, hogy a spektrumban általában a K α
sugárzás a legnagyobb intenzitású. Éppen ezért atomi felbontású szerkezetmeghatározáshoz az angström hullámhossztartományban sugárzó, pl. Mo,Cu
anyagokat használják.
A forgóanódos röntgenforrás sugárzásának paraméterei a mai modern források mellet igen szerények. Ennek ellenére napjainkban is széleskörben elterjedt, mivel könnyen elérhető és sok hagyományos szilárdtestfizikai mérésre
alkalmas.

3.2. A szinkrotronok
Az első szinkrotronok az 1970-es években részecskefizikai mérésekhez épültek, és szilárdtestfizikai célokra a mágnesek segı́tségével körpályán tartott részecskék által kibocsátott elektromágneses sugárzást használták fel
parazita üzemmódban. Ezek voltak az első generációs szinkrotronok. Később
a szinkrotronok tervezésekor már a sugárzás optimalizálása volt a fő szempont (második generációs szinkrotronok). A napjainkban alkalmazott, harmadik generációs szinkrotronokban az elektronok útja mentén elhelyezett periodikus mágnesrendszerek segı́tségével sikerült a felhasználható intenzitást
nagyságrendekkel növelni.
A szinkrotronsugárzás relativisztikus energiájú töltött részecskék elektromágneses sugárzása, éppen ezért a berendezések tervezésénél — többek
között — a gyorsuló töltés sugárzási terének tuljdonságait veszik figyelembe.
Több szempontból célszerű relativisztikus (∼GeV) energiájú részecskéket al-
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elektronpálya
gyorsulás
elektronpálya

gyorsulás

PSfrag replacements

mc2
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≈

1
γ

v/c ≈ 1

v/c << 1

3.1. ábra. Körpályán mozgó elektron által kibocsátott sugárzás intenzitásának szögeloszlása v/c << 1 illetve v/c ≈ 1 esetben [16].
kalmazni. Egyrészt a részecske nagyobb sebessége — adott körpályán —
nagyobb teljesı́tményű sugárzást eredményez. Másrészt, mı́g alacsony energián a kisugárzott elektromágneses tér közel izotróp, addig relativisztikus
energián erősen anizotróp: a pillanatnyi sebesség irányában 1/γ (≈80 µrad)
nyı́lásszögű kúpba koncentrálódik (γ = Ee- /me- c2 ). Ennek következtében a
szinkrotronsugárzás a körpálya sı́kjára merőleges irányban erősen kollimált
(3.1. ábra). A sugárzás teljesı́tményének maximalizálása érdekében pedig célszerű kis tömegű részecskéket (pl. elektronokat vagy pozitronokat) használni.

Mivel a pálya érintője mentén távozó sugárzást használják a mérésekhez, a
körpályán pedig az elektronok csomagokban koncentrálódnak, ezért a mérőállomásokon a sugárzás impulzusokban jelenik meg. Az impulzus τ hosszát a
körpálya sugara és a csomagok longitudinális mérete szabja meg. Az egymást
∼50 ns-onként követő impulzusok hossza tipikusan 50 ps körüli. A sugárzás
spektrális tulajdonságait — tekintettel arra, hogy a gyorsuló töltés sugárzásának szı́nképe folytonos — az impulzushossz szabja meg: a szinkrotron az
16

undulátor
α < 1/γ

1/γ
PSfrag replacements

wiggler
1/γ

α > 1/γ
λu

3.2. ábra. Az elektron mozgásának és sugárzásának vázlatos képe undulátorban, illetve wigglerben [16].
infravöröstől az ωc = 1/τ határfrekvenciáig terjedő tartományban sugároz.
A harmadik generációs szinkrotronoknál — a korábban látottaktól
eltérően — nem a pálya körı́vén keletkező sugárzást használják fel. Az elektronok pályájába egyenes szakaszokat iktatnak be, melyek mentén B z =
B0 sin(2πs/λu ) formulával leı́rható, többpólusú periodikus hajlı́tó mágnest
helyeznek el (λu és B0 a hajlı́tó mágnes periódusa és a mágneses indukciója,
a tér merőleges az elektron trajektóriájának sı́kjára, s pedig az elektron útját
paraméterezi). A mágnesekben lévő pályaszakasz — a Lorentz erő hatására
— szinuszgörbe alakú lesz (3.2. ábra). A mérésekhez a szinuszpályának több
gyorsulási szakaszán keletkező sugárzás együttese használható. Az, hogy az
eredő sugárzás mennyivel nagyobb intenzitású az egy szinuszperiódus alatt
kisugárzotténál, a hajlı́tó mágnes paramétereitől függ. Két eset különböztethető meg, melyek a dimenziótlan K = 0.934 λu [cm] B0 [Tesla] paraméterrel
jellemezhetők. K >> 1 esetén a hajlı́tó mágnes neve többpólusú wiggler.
Ebben az esetben a sugárzási kúp 1/γ nyı́lásszögénél nagyobb a kúp tengelyének α irányváltozása a pályaszakaszon. A periódus különböző szakaszain a
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sugárzási kúpok nem fednek át folyamatosan, ami azok inkoherenciáját eredményezi. Az eredő intenzitás N periódust tartalmazó mágnest alkalmazva az
egy periódus esetén tapasztalhatónak N-szeresére növekszik. K ≈ 1 esetén
viszont a sugárzási kúpok végig átfednek, és a sugárzás koherens összegződése
jön létre; az eredő elektromágneses tér intenzitása a periódusszám négyzetével
lesz arányos. Ebben a tartományban a hajlı́tó mágnes neve undulátor.
A hajlı́tómágnes paraméterei szabják meg a sugárzás spektrális tulajdonságait is. A mágnes hossztengelyének irányába terjedő tér jó kollimáltságú,
kvázi-monokromatikus. Undulátor esetén λrad ∼

λu
(1 + K 2 /2)
E2

hullámhosszú

a sugárzás, wiggler esetén a λu -nak megfelelő frekvencia felharmonikusai is
megjelennek az elektromágneses spektrumban. Mivel a gyorsuló töltés sugárzásának spektruma folytonos, az undulátor K paraméterén keresztül hangolható a szinkrotron sugárzás frekvenciája. A mágnesek térbeli elhelyezése
rögzı́tett, ezért K értéke a gyakorlatban a mágneses tér nagyságával változtatható.
A röntgensugárzás felhasználója számára a spektrális tulajdonságok mellett a méréséhez rendelkezésre álló fotonszám lényeges információ. Ennek jellemzésére vezették be az ún. fényesség (brightness) mennyiséget,
ami a 0.001 relatı́v sávszélességhez (0.1 % BW) tartozó fotonfluxus 1 mrad 2
térszögbe menő részét adja meg. A különböző forrásokat a sugárforrás
egységnyi felületére eső fényesség (brilliance, Br) segı́tségével célszerű összehasonlı́tani, ugyanis a fókuszáló optikákon keresztül leképződő, a mintánál
keletkező képfolt a forrás méretével arányos. A Br adatok önmagukban csak
a terület szakértői részére informatı́vak, ezért — összehasonlı́tás céljából —
a röntgen szabadelektron lézer nyalábjának adataival együtt ismertetem a
3.1. táblázatban.
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3.3. A röntgen szabadelektron lézerek
(X-FEL)
A röntgentechnikában a XXI. század első áttörésének a röntgen szabadelektron lézerek ı́gérkeznek [17, 18, 19, 20]. Mind sugárzásuk intenzitásában,
mind az impulzusok rövidségében messze felülmúlják a szinkrotronokat. Napjainkban már üzemelnek az első kı́sérleti X-FEL-ek (Tesla Test Facility, TTF,
DESY, Hamburg), melyek sugárzása az ultraibolya tartományba esik. Bár
ezek a berendezések atomi szerkezetmeghatározásra még nem alkalmazhatók,
de a működésükhöz szükséges technika és a X-FEL-ben végbemenő fizikai folyamatok már kı́sérletileg tanulmányozhatók rajtuk.
A röntgen szabadelektron lézerekből származó sugárzás sok tulajdonságában hasonlóságot mutat a hagyományos optikai lézerekével, pl. a nagy
intenzitásban, kis sávszélességben, valamint abban, hogy a sugárzás létrejötte
egymással koherens fizikai folyamatok következménye. Azonban lényeges
eltéréseket is felfedezhetünk az eszközök működésében. Az egyik legfontosabb
különbség a sugárzás felerősödéséért felelős közegben van: mı́g az optikai
lézerben ez szilárdtest, folyadék vagy gáz (aminek az atomjain végbemegy
indukált emissziós folyamat), addig az X-FEL esetében relativisztikus sebességre gyorsı́tott szabad elektronok. Az optikai lézerekben tükrök segı́tségével
többször átvezetik ugyanazon a közegen az egyre erősödő sugárzást, a röntgen
szabadelektron lézerben — lévén hogy az angström hullámhossz tartományra
nem létezik tükör — erre nincs mód.
A szabadelektron lézerek technikájában a szinkrotronoknál megismert
eszközöket (gyorsı́tók, undulátorok,stb.) alkalmazzák. Látható és ultraibolya
tartományban működő berendezésekhez felhasználhatók a szinkrotronok már
meglévő tárológyűrűi is. Ezzel szemben a távoli ultraibolya és röntgen sugár-
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zás előállı́tása több tı́z km hosszú lineáris gyorsı́tót igényel, ami a nyaláb
minőségének megőrzése mellett képes az elektronokat a kı́vánt több GeV
energiára gyorsı́tani. Többek között ez a tény teszi rendkı́vül költségessé az
X-FEL technikát.
A röntgen szabadelektron lézerek alapvető működési elvét az Önerősı́tő
Spontán Emisszió (S elf Amplified S pontaneous E mission, SASE ) elmélete
ı́rja le [21, 22]. A jelenség nagy energiás, kis méretű elektroncsomag elegendően hosszú undulátoron való áthaladásakor jön létre. Miközben az elektronok az undulátorba eső pályaszakaszukat teszik meg, a csomag szerkezete fokozatosan alakul át, a részecskék mikrocsoportokba” rendeződnek
”
(3.3. ábra). Kezdetben a mágnesek okozta szinuszos mozgásuk véletlen fázisban van a spontán sugárzássukkal, ezért az elektromágneses tér bizonyosakra
gyorsı́tólag, másokra lassı́tólag hat, ı́gy kialakı́tva a finomszerkezetet.
A szinkrotronokhoz hasonlóan a sugárzás hullámhosszát a részecskeenergia és az undulátor K paramétere határozza meg. Amennyiben az elektronok
és sugárzásuk között interferencia feltétel teljesül (azaz az undulátor egy periódusán átjutva az elektron a sugárzáshoz képest egy hullámhosszal marad
le), létrejön a SASE folyamat: a spontán emisszió exponenciális növekedése
figyelhető meg telı́tődés bekövetkeztéig [23, 24, 25]. A keletkező sugárzás
időbeli szerkezete tükrözi az elektroncsomagét: kb. 100 fs hosszú impulzusok
követik egymást ∼100 ns-onként.
A berendezés vázlatos szerkezete a 3.3. ábrán látható. A szabad elektronokat egy rádiófrekvenciás elektonágyú szolgáltatja. A keletkező elektronimpulzusok több egymást követő gyorsı́tó és csoportkompresszáló, összesen mintegy 30 km hosszú szakaszon haladnak át, energiájuk és hosszuk
fokozatosan éri el a végső értéket. Végül a több GeV-es, kevesebb, mint
100 µm hosszú csomag a 100 m hosszúságú undulátorba jut, ahol az előző
20
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3.3. ábra. A röntgen szabadelektron lézer vázlata. A grafikon az undulátorban
keletkező röntgensugárzás teljesı́tményének változását és az elektronsűrűség
longitudinális modulációjának kialakulását mutatja.
fejezetben leı́rt módon a szabadelektron lézer sugárzása keletkezik.
A röntgentechnika fejlődését nyomon követhetjük a 3.4. ábrán, amin az
egyes korszakok legfejlettebb forrásainak Br paraméterét láthatjuk. A sugárzás intenzitásának időfüggésében exponenciális viselkedést tapasztalunk. Az
X-FEL és a szinkrotron sugárzásának legfontosabb adatai 3.1. összehasonlı́tó
táblázatban láthatók.
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3.4. ábra. A röntgenfoton források történeti fejlődése.

Sugárforrás:
Egy impulzus hossza:
Az impulzusban lévő fotonok száma:
Fotonenergia:
Az impulzusok követési frekvenciája:
2

Br [foton/(sec · mrad · mm2 · 0.1%BW)]

Szinkrotron

X-FEL

∼ 50 ps

∼ 100 fs

12 keV

12 keV

∼MHz

5–50 Hz

∼ 10

9

∼ 1020

∼ 1013

∼ 1026

3.1. táblázat. A szinkrotron és a röntgen szabadelektron lézer sugárzásának
tulajdonságai.

22

4. fejezet
Atomklaszterek intenzı́v
terekben
4.1. Atomklaszterek optikai lézerben
Napjaink egyik népszerű kutatási területe lett az atomklaszterek intenzı́v
ultrarövid (femtoszekundumos) lézerimpulzusokban való viselkedésének vizsgálata. A klaszter és a lézer között létrejövő kölcsönhatás során sokkal nagyobb kinetikus energiák jelennek meg, mint egyedülálló atom [26], vagy
szilárd test esetén [27]. A magasan ionizált atomokból álló plazmák extrém
tulajdonságai mellett [28, 29, 30] egészen egzotikus jelenségek — pl. lézer által
indukált, deutérium klaszterekben létrejövő fúzió [31], klaszterekből származó
röntgensugárzás [32] — vonzák magukra a figyelmet.
A tipikusan 20–50 fs-os, I ∼ 1018 W/cm intenzitású terekben a látható
hullámhossztartományba eső intenzı́v lézersugárzás és az anyag kölcsönhatási formáit erősen befolyásolják az elektromágneses tér tulajdonságai. A
tér hatására végbemenő atomi folyamatok leı́rására az irodalomban számos
összefoglaló található [33, 34].
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Most a probléma egy egyszerűsı́tett tárgyalását mutatom be. A(r, t) vektorpotenciálú elektromágneses térben lévő hidrogén atom Schrödinger egyenlete a következő:
(
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(4.1)

A (4.1) egyenlet négy változós, általános esetben nem szeparálható, ezért
közelı́tésektől mentes analitikus vagy numerikus megoldása egyelőre nem
kivitelezhető. Mivel azonban az elektromágneses tér hullámhossza az atomi
méreteknél nagyságrendekkel nagyobb ( λlézer >> aBohr ), eltekinthetünk az
atomon belül a lézersugárzás térbeli változásától, és közelı́thetjük térben
homogén, oszcilláló elektromágneses térrel. Ezt az eljárást az irodalomban
dipol közelı́tésnek nevezik. A Schrödinger egyenlet x irányban polarizált,
E(r, t) = E0 cos(ωt) térerősségű lézer esetén, nemrelativisztikus esetben a
következő alakot veszi fel:
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(4.2)

Amennyiben az elektromágneses sugárzás alacsony intenzitú, a (4.2) egyenletre alkalmazható perturbációszámı́tás.
A perturbációszámı́tás eredménye a többfotonos ionizáció jelenségének
leı́rása: ha az atomi elektron kötési energiája nagyobb a foton energiájánál, az
ionizációhoz egynél több foton szükséges. Az n fotonos ionizáció kinematikai
feltétele az
n~ω = A + Ek

(4.3)

egyenlőség teljesülése, ahol A az ionizációs energia, Ek a távozó elektron
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kinetikus energiája. A folyamat wn valószı́nűségét a perturbációszámı́tás n-ik
rendje adja meg. A perturbációs sorban az első nemzérus, n0 küszöbindexű
tag lesz a domináns, az ionizációs valószı́nűség pedig arányos I n0 -nal [35, 36].
1970-es években sikerült olyan nagy intenzitású lézert készı́teni, amellyel
elvégzett kı́sérletek tapasztalatai már nagy eltérést mutattak a perturbációszámı́tás eredményétől [37]. Erre az esetre alkalmazható volt a Keldish
által már korábban kidolgozott nemperturbatı́v analitikus elmélet [38]. Nagy
intenzitású lézerben történő ionizáció két mechanizmus útján mehet végbe a
√
lézer és az atom tulajdonságaitól függően. Az elmélet a K = ω 2mA/eE0
Keldish paraméter segı́tségével adja meg, hogy egy konkrét esetben ezek
közül melyik valósul meg. K >> 1 esetben (alacsony intenzitás, nagy ionizációs energia) a perturbációszámı́tás többfotonos folyamatára vonatkozó
eredményt kapjuk vissza, az ionizáció valószı́nűsége w ∼ I n0 . K << 1 (alacsony frekvencia, nagy intenzitás, illetve alacsony ionizációs energia) esetben viszont a valószı́nűségre w ∼ exp{const · A3/2 /eE0 } az alagúteffektusra
emlékezetető összefüggés adódik. Az eredményhez a következő kép kapcsolható. Az atomi potenciált ábrázoljuk egy potenciálgödörrel, a lézer oszcilláló
potenciáljának pedig egy V (x, t) = exE0 sin(ωt) oszilláló egyenes felel meg
(4.1. ábra). Amennyiben elegendően nagy térerősségű a lézer, képes annyira
letörni az atomi potenciált (a hidegemisszió jelenségéhez hasonlóan), hogy az
elektron alagutazási ideje sokkal kisebb lesz a tér periódusidejénél, és ezért az
alagúteffektus a potenciálgáton keresztül megvalósulhat. Ekkor optikai tunnelezésről beszélünk [39]. Kisebb intenzitás esetén azonban a potenciálfal
vastagsága miatt nincs elegendő idő az alagutazásra, mielőtt még a tér az
ellenkezőjére változna, ezért a többfotonos ionizáció valósulhat meg.
Klaszterekben lévő atomok kollektı́v viselkedését az egyedi atomi folyamatok, azok kölcsönhatásai és a jelenlévő lézersugárzás elektromágneses terének
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lézer
fotoeffektus

ωt
PSfrag replacements

alagúteffektus

4.1. ábra. Az intenzı́v lézersugárzásban lévő atom ionizációjának két lehetséges módja: a fotoeffektus és az alagúteffektus.
tulajdonságai együttesen határozzák meg. Számos elméleti (analitikus és
számı́tógép-szimulációs) [40, 41], valamint kı́sérleti munka [31, 32] jelent meg
e téren. Az optikai tunnelezés tartományában a külső tér amplitúdójának
növelésével először a legkevésbé, majd sorra az egyre erősebben kötött atomi
elektronok szakadnak le. A leszakı́tott elektronok a klasszikusan viselkedő
tér hatására kényszerrezgésbe kezdenek. A rezgés amplitúdója — elszigetelt
elektron esetén — a klaszterméret nagyságrendjébe esik, vagy annál nagyobb.
Természetesen teljes rezgés általában nem valósul meg, hiszen a klaszteren
áthaladva az elektronok egymással és az atomokkal, ionokkal is kölcsönhatnak. E folyamatok közül a legdrasztikusabb változást az elektronok okozta
másodlagos ionizációk jelentik: újabb kötött elektronok szakadnak le, és mivel
az eredeti elektron energiája a kötési energiával és a másodlagos elektron
kinetikus energiájával egyaránt csökken, ez befolyásolja a kinetikus energia
eloszlását is. A másodlagos ionizáció hatására a legnagyobb valószı́nűséggel
a külső elektronok szakadnak le.
Az ionizációk hatására az atomok egyre nagyobb pozitı́v töltésre tesznek
szert. A közöttük fellépő taszı́tó Coulomb kölcsönhatás következtében
egymástól, illetve a klaszter középpontjától távolodó, gyorsuló mozgást
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végeznek, létrejön a Coulomb robbanás [42, 43].

4.2. Atomklaszterek intenzı́v röntgensugárzásban
Intenzı́v röntgensugárzásban az atomok a lézerek terében látottaktól eltérően
viselkednek. Ennek alapvető oka a kétféle elektromágneses sugárzás hullámhossza közötti különbségből és a fotonok energiájának különbségéből
adódik. Mivel a röntgensugárzás hullámhossza az atomi méretek nagyságrendjébe esik, a hosszú hullámhossz esetén jól működő dipol közelı́tés már
nem alkalmazható. Amennyiben mégis — mintegy első közelı́tésként — alkalmazzuk a Keldish-féle eredményeket, azt kapjuk, hogy a fotoeffektus tı́pusú
ionizáció lejátszódhat, a tér igen kicsi, ∼ 10−4 fs-os periódusideje miatt a tunnelionizáció azonban nem mehet végbe. Mivel már egy röntgenfoton energiája
is sokkal nagyobb a biológiai minták atomi elektronjainak kötési energiájánál,
legnagyobb valószı́nűséggel az egyfotonos folyamatok következnek be.
Jelenleg is kutatás tárgyát képezi, hogy az extrém intenzitású röntgenlézerben hogyan megy végbe az ionizáció. A problémára alkalmazható numerikus eredmények egyenlőre csak két dimenziós esetre vannak [44], az analitikus számolások főként a dipol-közelı́tésre, illetve annak perturbációs folytatására vonatkoznak [34]. Bár voltak olyan nézetek, hogy a röntgensugárzás
a femtoszekundum töredéke alatt — az optikai lézer esetéhez hasonlóan —
leszakı́tja az atomi elektronokat [45], mai eredmények alapján az ionizációval
szembeni stabilizáció jelentkezése látszik reálisnak [46].
A fotoeffektus hatáskeresztmetszete az atomtörzshöz közeli elektronokra
a legnagyobb, ezért előszőr a K elektronok távoznak — ellentétben az intenzı́v lézerek térében látottaktól. A K-lyukak létrejöttével az atomok nem stabil
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állapotba kerülnek, és ezután relaxációs folyamatok mennek végbe. A nehéz
elemekkel szemben a biológiai rendszerekben található könnyű elemek esetén
az Auger relaxáció valószı́nűsége kb. egy nagyságrendel nagyobb a fluoreszcens relaxációénál [47], valamint az L-héj fotoeffektusának valószı́nűségénél
is nagyságrendekkel nagyobb [48], ezért az atom további fejlődését az Auger
folyamat határozza meg.
Egy klaszter atomjaiban végbemenő folyamatok viszont már erős kölcsönhatásban vannak egymással. Bár a gyors, ∼ 10 keV-es elektronok igen
rövid idő alatt távoznak a klaszter közvetlen környezetéből, az ezután megjelenő közepes energiájú ∼ 250 eV-os Auger elektronok erőteljesen ionizálhatják a szomszédos atomokat, és ennek következményeként az elektronok
átlagos kinetikus energiája csökken. Várakozásunk az, hogy a másodlagos
ionizációk lavináinak hatására fokozatosan hűl az elektrongáz. Az elektrontrajektóriákra szuperponálódó, a jelenlévő külső röntgenimpulzus tere által
okozott kényszerrezgés kis amplitúdója miatt alig befolyásolja az energiaeloszlást. Az atomok töltése az ionizációk során fokozatosan nő, a rendszer
tágulni kezd, létrejön a Coulomb robbanás.
Az elmúlt években születt néhány olyan munka, melyek az intenzı́v röntgenlézer és az anyag kölcsönhatását vizsgálták. Ezek azonban vagy a lágy
röntgen tartományra vonatkoztak [49, 50], vagy makroszkópikus anyagban
létrejövő egyetlen elszigetelt lavina hatásának elemezésére koncentráltak [51,
52]. A kérdéskörhöz legközelebb álló munka figyelmen kı́vül hagyta a klaszter
dinamikájának kialakulásában fontos szerepet játszó elektronokat [1].
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5. fejezet
Atomi szerkezet
rekonstrukciója szórásképből
Dolgozatom korábbi részében a szerkezetmeghatározás céljából elvégzett
szóráskı́sérleteknek a mintát érintő kérdéseivel foglalkoztam. A jelen fejezetben a szórásképek feldolgozásáról ı́rok.
A tudomány számos területén (krisztallográfia, elektron mikroszkópia,
csillagászat, stb.) találkozunk olyan kı́sérleti módszerekkel, melyeknél a
mérendő objektumot (ρ(x)) a mért objektummal (F (u)) a Fourier transzformáció köti össze:
F (u) = |F (u)|e

iψ(u)

= F{ρ(x)} =

Z

∞

ρ(x)e−i2πux d3 x .

(5.1)

−∞

A numerikus kiértékelések során a transzformáció és az inverz-transzformáció
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diszkretizált változatát használják:
F (u) =

X

ρ(x)e−i2πux/N ,

(5.2a)

x

ρ(x) =

1 X
F (u)ei2πux/N ,
N u

(5.2b)

ahol N a valós, illetve a reciprok térben felvett diszkrét x, illetve u rácspontok
száma.
Röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározás esetében ρ a minta elektronsűrűsége, F a szórt hullám komplex amplitúdója. Periodikus objektum mérésekor csak diszkrét, a kristályperiodicitás által meghatározott u
értékeknél áll rendelkezésünkre adat. Kristály esetén ezek a Bragg reflexiók. Nemperiodikus esetben a folytonos szóráskép az alkalmazott λ hullámhossztól függő reciprok térbeli tartományon belül tetszőleges u hullámszámvektornál mérhető. Amennyiben ismerjük az |F | amplitúdókat és a
ψ fázisokat, az eredeti objektum (5.2b) alapján rekonstruálható. A kı́sérleti módszerek legtöbbjében azonban csak az intenzitás adatokat, azaz a
Fourier amplitúdókat tudjuk mérni, a hullámok fázisinformációja elvész. A
rendelkezésre álló egyenleteink:

|F (u)| =

X

ρ(x)e−i2πux/N .

(5.3)

x

Az egyenletek száma N , viszont az ismeretlenek száma rácspontokként 2 (az
elektronsűrűség valós és képzetes része), azaz összesen 2N . Amennyiben kihasználjuk, hogy ρ valós, az ismeretlenek száma a felére csökken. Ekkor azonban a független egyenletek száma is ugyanilyen arányban változik, ugyanis
a szóráskép centroszimmetrikus lesz (|F (u)| = |F (−u)|). Általános esetben
tehát a feladat alulhatározott, nem létezik unicitás.
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Javı́thatunk a probléma megoldhatóságán, ha ismerjük az objektum
méretét1 . Felhasználva, hogy az objektum határán kı́vül az elektronsűrűség
zérus (tehát ismert), csökkenthető az ismeretlenek száma. Ezt jellemzi a
mintavételi sűrűség (oversampling paraméter ) [53]:
σ=

zérus függvényértékű + nem zérus függvényértékű térfogat
nem zérus függvényértékű térfogat

(5.4)

Amennyiben σ ≥ 2, az ismeretlenek száma már nem több az egyenletek
számánál, azaz megvan az elvi lehetőség a rekonstrukció megvalósı́tására. A
gyakorlatban az objektum méretének ismeretében meghatároznak egy bennfoglaló térfogatot, amelyen kı́vül zérus az elektronsűrűség, a megoldást pedig
egy annál legalább kétszer nagyobb V térrészben állı́tják elő, kihasználva a
zérus tartomány létét.
Az irodalomban több numerikus módszer is található, melyek iteratı́v úton közelı́tik a mért intenzitásadatokból a (5.2)-t kielégı́tő ρ függvényt [54, 55, 56, 57]. Az algoritmusok működésére és megbı́zhatóságára
vonatkozóan leginkább tapasztalati szabályok állnak rendelkezésünkre, szigorú matematikai bizonyı́tások nem léteznek. Dolgozatomban Fienup által
kidolgozott, 25 éves múltra visszatekintő hibrid input-output módszert alkalmazom [58, 59].
Fienup módszere a következő. Legyenek ismertek egy mérés eredményéből
az |F (u)| amplitúdó adatok a reciprok tér V ∗ tartományában2 ! Keressük
a valódi ρ(x) elektronsűrűséget közelı́tő g(x) függvényt a reciprok térbeli
(|F (u)| ismert) és valós térbeli (ρ(x) ≥ 0 valamint az objektumon kı́vül
1

Az |F (u)|2 intenzitásadatokból, mint Fourier amplitúdókból készı́tett Fourier sor (Patterson függvény) Fourier transzformáltja a valós objektum autokorrelációs függvénye,
aminek az ismeretében az objektum d átmérője megbecsülhető.
2
A V tartományt a mintavételi sűrűség alapján választjuk meg. V ∗ mérete a valós
térbeli felbontástól, a V ∗ -beli mintavételzés sűrűsége V méretétől függ.
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ρ(x) = 0) mellékfeltételek figyelembe vételével. Az algoritmus egyes lépéseiben azt a valós térrészt, amely pontjaiban a mellékfeltételek sérülnek, γ-val
fogom jelölni.
Az iteráció k. lépése:
1. Fourier transzformáljuk az objektum gk közelı́tését:
Gk = |Gk |eiφk = F{gk } .
2. Teljesı́tjük

a

Fourier

térbeli

mellékfeltételt:

(5.5)

Gk

amplitúdókat

helyettesı́tjük a mérésből ismert Fk adatokkal:
G0 = |Fk |eiφk .

(5.6)

3. Inverz Fourier transzformációval megkapjuk a g 0 valós térbeli objektumot:
gk0 = |gk0 |eiθk = F −1 {G0k } .

(5.7)

g 0 csupán egy köztes érték, nem a (k+1). közelı́tés!
4. A valós térbeli mellékfeltétel felhasználásával kapjuk az objektum g k+1
közelı́tését:
gk+1


 g0
k
=
 g − βg 0
k

k

x∈
/γ
x∈γ

Az iterációt véletlenszerűen választott g0 (x) elektronsűrűségből indı́tjuk.
Az irodalomban szokásos paraméterválasztás a β ≈ 0.7, σ > 2 mellett.
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6. fejezet
Modell
6.1. Általános jellemzők
A doktori munka talán leglényegesebb része egy olyan modell kialakı́tása,
mely hűen tükrözi az intenzı́v röntgenlézer impulzusban egy atomklaszter
viselkedését. Egy olyan modellt dolgoztam ki, amely tartalmazza az atomok
és elektronok egymás közti és az elektromágneses térrel való kölcsönhatásainak leglényegesebb tagjait, de mindamellett számı́tógépes adaptációja elegendően gyors kódot eredményez ahhoz, hogy nagyobb rendszerek is tanulmányozhatók legyenek. Ez az oka annak, hogy a legtöbb esetben a kölcsönhatások egyszerűsı́tett leı́rását alkalmazom, ügyelve arra, hogy a Coulombrobbanás szempontjából lényeges tulajdonságaikat megőrizzem. Az intenzı́v
elektromágneses terekben lévő molekulákat és atomcsoportokat modellező korábbi munkák vagy kis részecskeszámú rendszereket kezeltek [60, 61, 62, 63],
vagy elhagyták az elektronok hatását [1], vagy olyan analitikus módszerekkel
dolgoztak, amelyek nem alkalmazhatók kis klaszterekre [64].
A több száz–ezer részecskéből álló rendszerek kvantummechanikájának
numerikus kezelése — statisztikus módszerek alkalmazása nélkül — egyen33

lőre nem kivitelezhető. Ezért a modellemben a pontrészecskékként kezelt
atomok és a leszakı́tott, spinnel nem rendelkező elektronok dinamikáját
nemretaltivisztikus klasszikus mozgásegyenletekkel ı́rom le. A klasszikus
közelı́tés indokolt, mert az elektronok hullámhossza az atomi távolságoknál
kisebb. A kvantummechanikai folyamatokat valószı́nűségeiknek megfelelően
véletlenszerűen végbemenő eseményekként kezelem. A modellben a rendszer
mechanikai összenergiája kizárólag kvantummechanikai folyamat során változik meg.

6.2. Klasszikusan kezelt kölcsönhatások
Coulomb kölcsönhatás
A töltött részecskék közötti kölcsönhatást a Coulomb kölcsönhatás regularizált formájával vettem figyelembe [65, 66], melyet a következő potenciál ı́r
le:
q
U (r) = p
.
2
r + r02

(6.1)

Az r0 regularizációt jellemző paraméternek a szimuláció időlépésétől és a
fellépő részecskesebességektől függő helyes megválasztásával elkerülhető a
numerikus divergencia. Több tesztszámolás alapján r0 értékét 0.25 Å -nek
választottam, ı́gy a divergenciák elkerülésén túl a globális energiamegmaradás is legfeljebb néhány %-os hibával sérült a szimuláció időtartama alatt.
A mozgó töltések árama által keltett mágneses térrel való kölcsönhatások erőssége elhanyagolható a Coulomb erők mellett, ezért a modellben nem
szerepelnek.

34

Kémiai kötések
A valódi molekulák atomjai között kémiai kötések találhatók, melyek összetartják és stabilizálják a szerkezetet. Bár ezen kölcsönhatások nagy pontosságú leı́rását használják a mai molekuladinamikai programokban (pl.
GROMACS [67]), a pontos formulák adoptálása helyett az alábbi egyszerű
van der Waals alakú potenciált vezettem be az atomok közötti kémiai kötés
leı́rására:
 
 
σ 6
σ 6
−1
,
V (r) = VC
r
r

(6.2)

A a = 1.5 Å -ös hosszúságú és 3.5 eV-os erősségű C–C kovalens kötés a
VC = 14 eV és σ = 1.33 Å paraméterű formulával közelı́thető. A másodés távolabbi szomszédokkal való kölcsönhatást a (6.2) összefüggés alkalmas
(modellemben 1.2 · a) helyen történő levágásával kerülhetjük el.
Mivel az ionok között fellépő, a kémiai kötéseknél sokkal erősebb taszı́tó
Coulomb kölcsönhatás határozza meg a Coulomb-robbanás folyamatát, ezért
a dinamikát az egyszerűsı́tett (6.2) formula bevezetésével csak kis mértékben
befolyásoljuk. A kötések egyedül a szimuláció elején, a még igen kis arányban
ionizálódott klaszter esetén jutnak szerephez.

A töltések és az elektromágneses tér kölcsönhatása
A leszakı́tott elektronok pályáját elsődlegesen az atomokkal és a többi elektronnal való kölcsönhatása szabja meg, amelyre a külső elektromágneses térrel való kölcsönhatásból eredő rezgő mozgás szuperponálódik. A röntgensugárzás nagy frekvenciája miatt az elektronok oszcillációja kis periódusidejű
(T=0.41 as), és kis amplitúdójú (∆x=0.002 Å), ezért a részecskék driftjét az
atoszekundumos időskálán vizsgálva kiátlagolódik. Számolásaimban éppen
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ezért nem vettem figyelembe a töltések külső klasszikus elektromágneses térrel való kölcsönhatását.

6.3. A klasszikus mozgásegyenletek
A modellben az atomok, az ionok és a leszakı́tott elektronok klasszikus pontrészecskeként szerepelnek, melyek mozgását a közöttük lévő párkölcsönhatások alapján a klasszikus dinamika mozgásegyenletével ı́rom le. Mivel a párkölcsönhatások csak a helytől függnek, általános esetben a részecskék mozgásegyenletei:
r̈n =

Fn ({ri }N+E
+E
i=1 )
= fn ({ri }N
i=1 ) ;
mn

n = 1, . . . , N + E ,

(6.3)

ahol N és E az atomok, illetve a leszakı́tott, immár klasszikusan kezelt elekt+E
ronok száma, Fn ({ri }N
i=1 ) helyére pedig (6.1) egyenlet alapján a Coulomb

kölcsönhatás erői, továbbá atom-atom kölcsönhatás esetén (6.2) erői kerülnek.
A mozgásegyenletek numerikus megoldása negyedrendű Runge-Kutta
módszerrel történt [68], melynek egyenletei:
1
rk+1 = rk + vk dt + (k1 + k2 + k3 )dt ,
6
1
vk+1 = vk + (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )dt ,
6
k1 = f(rk )dt ,
dt
)dt ,
2
dt
dt
k3 = f(rk + vk + k1 )dt ,
2
4
dt
k4 = f(rk + vk dt + k2 )dt .
2
k2 = f(rk + vk
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(6.4a)
(6.4b)
(6.4c)
(6.4d)
(6.4e)
(6.4f)

A dt lépésköz meghatározásában a tipikus részecskesebességeket vettem figyelembe, valamint azt, hogy a későbbi fejezetekben tárgyalásra kerülő kvantummechanikai folyamatoknak a lépés időintervallumára eső bekövetkezési
valószı́nűsége elegendően kicsiny (. 10−3 ) legyen. Az utóbbi feltétel ahhoz szükséges, hogy az egyes intervallumok alatt a lejátszódó folyamatok
jó közelı́téssel egymástól függetlennek tekinthetők legyenek. Mindezek megfontolása után a szimulációkban dt=1 as-os lépésközt használtam.

6.4. Az röntgenimpulzus tulajdonságai
A szimulációkban szereplő röntgenimpulzusok paramétereit a röntgen szabadelektron lézerek tervezett értékei alapján választottam meg. Az elektromos tér lineárisan polarizált, az impulzus hossza T=10 fs, illetve 50 fs, a fotonenergia f =6 keV, illetve 10 keV, az impulzus fotonszáma Nf = 5 · 1012
[17]. A röntgensugár átmérője d=1000 Å, az intenzitás, illetve az ezzel arányos
I(t)/(f · d2 π/4) nagyságú fotonáram időfüggéséhez t = 0 közepű négyszög,
illetve Gauss alakot alkalmaztam:
I(t) = I0 [Θ (t + T /2) − Θ (t − T /2)] ,
(t − T /2)2
I(t) = I0 exp −
2
2σX




,

(6.5a)
(6.5b)

ahol a σX paramétert az eloszlás T szélessége határozza meg. Az I0 normáló
tényezőt az f fotonenergiától és Nf teljes fotonszámtól függ. A szimulációk
legtöbbjében a (6.5b) alak szerepelt.
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6.5. A klaszter kiindulási konfigurációja
A kiindulási konfigurációt a valódi rendszerek tulajdonságainak (kötéstávolságok, atomszám, stb.) figyelembevételével választottam meg. A számolások legtöbbje a C–C kovalens kötési távolsággal egyező, a=1.5 Å rácsállandójú kockarács rácspontjai körül 0.05 · a szórással véletlenszerűen elhelyezett atomok hipotetikus rendszeréből indult. Ezzel a konfigurációval
azonos kiindulási sűrűségű, de véletlenszerűen elhelyezett atomok rendszerén
is végeztem modellszámolásokat, hogy megállapı́tsam, az elrendezés okoz-e
valamilyen változást a klaszter egészének dinamikájában. Tekintettel arra,
hogy eredményeimben csak a véletlenszerű folyamatok statisztikus szórása
miatt létrejövő, kis mértékű különbségeket tapasztaltam, számolásaim legnagyobb részét a köbös elrendezésen végeztem. Ebben az esetben ugyanis a
robbanás folyamata, valamint a szerkezet rekonstrukciója vizuálisan is jobban
követhető.

6.6. Az atom elektronszerkezete
Mivel modellemben a szén atomok és ionok töltéssel rendelkező tömegpontként viselkednek, kötött elektronjai dinamikáját nem szükséges leı́rni.
Elégséges az atomok, illetve ionok töltését meghatározó, és az ionizációs
folyamatokat befolyásoló elektronkonfiguráció állapotát nyomon követni, és
a különböző konfigurációkhoz tartozó kötési energiákat ismerni. Megbı́zható
K és L kötési energia adataink a semleges (hat elektront tartalmazó) atomhoz és a hidrogénszerű (egyelektronos) állapothoz vannak, valamint az ionizációs energiák ismertek. Ezek alapján tetszőleges konfigurációhoz a kötési
energiákat a következő módon határoztam meg:
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• Az L elektronok kötési energiáit az első ionizációs energia, valamint
az egyetlen L elektront tartalmazó állapot alapján lineáris közelı́téssel
állapı́tottam meg:
L
Bk+l
= B0 +

(k + l) − Z L
(BHidr − B0L ) ,
1−Z

k + l = 1, . . . , 6 ,

(6.6)

l 6= 0 ,

ahol k, illetve l jelöli a K, illetve L elektronok számát az adott konL
figurációban, Z a rendszám, B0L , BHidr
és Bk+l a semleges atomban,

hidrogénszerű ionban, illetve a kérdéses ionban lévő L elektron kötési
energiája.
• Ha az atom két K elektronnal rendelkezik, azok kötési energiáit a
hatelektronos semleges atom adatán (B02K ) és az ötödik ionizációs energián (I5 ) alapuló lineáris közelı́téssel kaptam meg:
2K
Bk+l
= B02K +

(k + l) − Z
(I5 − B02K ) ,
2−Z

k + l = 2, . . . , 6 ,

(6.7)

k=2.

• Egy K elektront tartalmazó konfiguráció esetén az hidrogénszerű ion
1K
) tartalmazó, a (6.7) összefüggés meredekségével
kötési energiáját (BHidr

rendelkező lineáris összefüggést alkalmaztam:
1K
1K
Bk+l
= BHidr
+

I5 − B02K
(k + l − 1) ,
2−Z

k + l = 1, . . . , 5 ,
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k=1.

(6.8)
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Ionizációs állapot
6.1. ábra. A szénatom elektronjainak kötési energiájára alkalmazott közelı́tés
az ionizáció függvényében. : L elektronok kötési energiája; M: K elektron
kötési energiája 2 db K elektront tartalmazó atom esetén; O: K elektron kötési
energiája 1 db K elektront tartalmazó atom esetén; ◦: ionizációs energiák.
Az ismert adatokat, ionizációs energiákat jól leı́ró fenti közelı́téseket a
6.1. ábrán szemléltetem.

6.7. Kvantummechanikai folyamatok
Modellemben a másodlagos ionizáció kivételével a kvantumfolyamatok időegységre (illetve dt időlépésre) eső valószı́nűségei, továbbá a kezdeti és végállapotaik szerepelnek. A kölcsönhatás valószı́nűségén alapuló véletlen sorsolás
dönti el, hogy egy folyamat (pl. relaxáció) egy időlépés során végbemegye, vagy sem. A fotoeffektus valószı́nűsége a hatáskeresztmetszetének és az
elektromágneses tér pillanatnyi intenzitásának függvényeként számolhatók.
Ezzel ellentétben a másodlagos ionizáció bekövetkezése nem sorsolástól függ,
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hanem azt a folyamatban résztvevő részecskék kinematikai tulajdonságai
(pályatrajektória, sebességek), az atom elektronállapota, és az ezektől függő
hatáskeresztmetszet határozzák meg.

Fotoeffektus
A röntgenimpulzus hatására elsőként végbemenő ionizáló folyamatok az
atomklaszterben a fotoeffektusok. A szimulációban egy véletlenszerűen
bekövetkező fotoeffektus hatására az ionizált atom elektronjainak száma
eggyel csökken, töltése eggyel nő, és megjelenik egy, a továbbiakban klasszikus
részecskeként kezelt, kilökött elektron. A fotoeffektus során a semleges
atom s” pályájáról kiszabadult elektronok sebességének irányeloszlását a
”
kézikönyvekből ismert [69] differenciális hatáskeresztmetszetből számoltam:

7/2 √
5
Z
µ
4 2 sin2 θ cos2 φ
dσ = r02
dΩ ,
1374 f oton
(1 − β cos θ)

(6.9)

illetve az ebből számolt, teljes térszögre integrált hatáskeresztmetszet:
1373
σ = σ0 32 2
Z

  72
I
,
k

(6.10)

ahol I az ionizációs energia, továbbá:
β=

e2
vkiszabadulási
8π 2
; µ = m e c2 ; r0 =
r .
; σ0 =
2
c
mc
3 0

További közelı́tésként a p” pálya elektronjaira is (6.9)-et használtam.
”
Az atom fotoeffektusának valószı́nűségét meghatározó σ tot hatáskeresztmetszet értékéhez az elméleti (6.10) összefüggés alkalmazása helyett kı́sérleti
adatokat vettem [15].
A fotoeffektus dt időintervallum alatti bekövetkeztének w valószı́nűsége
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az elektromágneses impulzus dt alatti fotonszáma (dNf ) és a fotoeffektus σtot
hatáskeresztmetszete alapján határozható meg:

 σ
tot
dNf ,
dw = 1 − exp −
A

(6.11)

ahol A a nyaláb keresztmetszete.
Amennyiben a w valószı́nűségek kellően kicsik (. 10−3 ), a semleges atom
foteffektusa kezelhető úgy, mintha a K és L elektronok egyenként σ K , illetve
σL hatáskeresztmetszettel vennének részt fotoeffektusban. Ezért σK és σL és
értékeit úgy határoztam meg, hogy az atom teljes hatáskeresztmetszetére a
kı́sérleti értéket kapjam meg:
σtot = 2σK + 4σL ,

(6.12)

valamint arányuk a (6.10) elméleti összefüggésnek megfelelő legyen. (6.10)
alapján a K elektronok fotoeffektusának valószı́nűsége két nagyságrenddel
nagyobb az L elektronokénál.
A folyamatok során nem csak semleges (összes elektronját tartalamzó)
atomok ionizálódnak, hanem az ionok is szenvedhetnek újabb ionizációt,
ezért ezek fotoeffektusát is le kell tudni ı́rni. Ehhez a merev” elektronpá”
lyák közelı́tésével éltem: a szimulációban a kötött elektronok mindegyikének
fotoeffektusát a nekik megfelelő σK -ból, illetve σL -ből számolt valószı́nűséggel
sorsolom, ı́gy arányosan csökkentve az ionoknak a semleges atomokéhoz viszonyı́tott hatáskeresztmetszetét.
A klasszikus és kvantum képek közötti átmenet utolsó kérdése a modellben pillanatszerűen megjelenő kilökött elektron helyének és sebességének
a meghatározása. Plauzibilisnek tűnik az anyaatomtól (6.9) anizotrópiájának megfelelően kisorsolt irányban, a globális energiamegmaradás által
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megkövetelt sebességnagysággal, Bohr-sugárnyira lerakni az elektront. Szimulációimban a Bohr-pályákhoz igen közel, abban a távolságban helyeztem
el őket, melynél egy egyedülálló ion esetén a különböző elektronkonfigurációkból, de azonos pályáról származó immár klasszikusan kezelt elektronok
azonos sebességgel rendelkeznének. Ezek az értékek 0.2 Å, illetve 0.5 Å a K,
illetve L elektronokra. A fotoeffektus során a foton teljes impulzusát és a B
kötési energiával csökkentett energiáját az atom és a kiütött elektron kapja
meg az energia és impulzus megmaradásnak megfelelően:
p0atom + pf oton = patom + pf otoel ,
1
1
2
0
+ mf otoel vf2otoel ,
Eatom
+ f oton − B = matom vatom
2
2

(6.13a)
(6.13b)

0
ahol p0atom és Eatom
az atom eredeti impulzusa és sebessége, ∆V az ion

töltésváltozásával és az elektron megjelenésével a rendszerben jelentkező potenciális energia változás. Mivel az elektron indı́tási sebességének irányát
sorsolás adja meg, az (6.13) egyenletek egyértelműen megoldhatók.

Auger és fluoreszcens relaxáció
A fotoeffektus után a szénatom K héján elektronhiány lép fel, amit relaxációs
folyamat követ. A relaxáció során egy L elektron K héjra ugrik, a felszabaduló energiát pedig egy foton (fluoreszcens relaxáció), vagy az L héj egy
elektronja (Auger relaxáció) viszi el. A nehéz elemekkel szemben a könnyű
atomok esetén az Auger relaxáció következik be nagyobb valószı́nűséggel.
Az egy K lyukat tartalmazó szénatomra az Auger élettartam τA = 11.1 fs
[70], azaz az időegységre eső átmeneti valószı́nűség wauger = 1/τ = 0.09 1/fs.
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A fluoreszcens relaxációra a
−1
7
2
wfatom
lour [f s ] = 1.465 · 10 (EK [eV ] − EL [eV ])

(6.14)

formula alapján [71] wfatom
lour = 0.002 1/fs adódik. Az atom relaxációját a két
folyamat együttesen jellemzi, azaz a relaxáció eredő valószı́nűsége
atom
w atom = wauger
+ wfatom
luor .

(6.15)

Azt, hogy relaxáció bekövetkezte esetén melyik folyamat ment végbe,
wauger : wf luor arányú sorsolás dönti el. A szimulációban a fotoeffektusnál alkalmazott elvet követem: mivel a numerikus szimuláció dt időlépésére
eső valószı́nűségek kicsik, az atom relaxációját úgy kezelem, mint a 4 db
L-elektron egymástól független, w 1e = w atom /4 valószı́nűséggel leı́rható
átmenetét. Tetszőleges elektronkonfigurációra is ezt az eljárást alkalmazom,
azaz az atomok és ionok relaxációs valószı́nűsége arányos az L elektronjaik
számával. Két K lyuk esetén a w 1e valószı́nűségek kétszeresével számolok,
azaz két kvázi független eseménynek tekintem a két K állapotba való relaxációt. A modellben ı́gy minden egyes L elektron w 1e valószı́nűséggel relaxálhat
minden egyes K lyukba. Amennyiben egyetlen L elektronja van az atomnak, csak fluoreszcens folyamat mehet végbe, és a relaxáció valószı́nűsége
w 1e = wf1eluor .
Fluoreszcens relaxáció esetén egy kötött L-elektron a K-héjra ugrik. A
felszabaduló ∆B energiát az ion és a keletkező foton között az energia és
impulzusmegmaradásnak megfelelően osztom szét, azaz az atom visszalökő”
dik”. A foton impulzusának irányát véletlenszerűen sorsolom, f energiáját
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és az atom patom impulzusát a megmaradási egyenletekből számolom:
p0atom = patom + pf oton ,

(6.16a)

1
kin,0
2
+ f oton ,
Eatom
+ ∆B = matom vatom
2

(6.16b)

kin,0
ahol az atom folyamat előtti energiája és impulzusa Eatom
, illetve p0atom .

Auger folyamat során ugyancsak egy L elektron a K héjra ugrik, viszont egy másik L elektronból Auger-elektron lesz. Ebben az esetben egy
új klasszikus részecske keletkezik” a modellben, amelyet a fotoeffektusnál
”
látottaknak megfelelően jelenı́tek meg a valós térben. A rendszer mechanikai
energiája a ∆B = EK −2EL mennyiséggel nő meg, összimpulzusa viszont nem
változik. Az Auger elektron sebességének irányát véletlenszerűen sorsolom ki,
nagysága, valamint az atom impulzusa a megmaradási tételből határozható
meg:
p0atom = patom + pAuger ,

(6.17a)

1
1
kin,0
2
2
+ ∆B = matom vatom
Eatom
+ me vAuger
+ ∆V ,
2
2

(6.17b)

ahol ∆V az ion töltésváltozásával és az elektron megjelenésével a rendszerben
jelentkező potenciális energia változás.

Compton szórás
A foton szabad elektronokon való rugalmatlan szóródását a Klein-Nishina
formula ı́rja le [69]:
k2
1
dσ = r02 dΩ 2
4
k0



k
k0
+
− 2 + 4 cos2 θ
k
k0
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,

(6.18)

ahol k0 és k a foton szóródás előtti és utáni hullámszáma, θ a szóródás
iránya, r0 a klasszikus elektronsugár. Ez a szórási folyamat a modell kilökött,
kvázi-szabad elektronjait érinti. A (6.18) összefüggés alapján megbecsülhető
a klaszterben a számolás teljes időtartama alatt végbemenő Compton szórások száma. Mivel egy kb. ezer atomos klaszterben nagyságrendileg erre 100
körüli értéket kapunk, nem követünk el nagy hibát, ha a modellből elhagyjuk
ezeket a folyamatokat.
Ugyancsak elhanyagolható a foton kötött elektronokon történő Comptonszórási folyamata, aminek a hatáskeresztmetszete a fotoeffektusénak csupán
néhány %-a [72, 73].

Rekombináció
A rekombináció hatáskeresztmetszetére egyszerű becslés adható a részletes
egyensúly elve alapján [48]:
σrekomb =

2k 2
σf otoef f ,
p2

(6.19)

ahol p = mv a beeső elektron, k a kisugárzott foton impulzusa.
Mivel a fotoeffektusnál nagyságrendekkel kisebb a valószı́nűsége, eltekinthetünk a folyamat leı́rásától. A szén rekombinációs koefficiensére
vonatkozó kı́sérleti eredmények [74, 75] szintén alátámasztják ezt a közelı́tést.

Másodlagos ionizáció
Az elektronok által okozott másodlagos ionizáció hatáskeresztmetszetét
erősen befolyásolja, hogy az anyagban milyen kémiai kötések vannak.
Meghatározásukra ugyan léteznek elméleti [76, 77, 78] és kı́sérleti [79,
80, 81, 82] megközelı́tések, a pontos kvantummechanikai leı́rása nehéz,
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és esetünkben, ahol a kémiai környezet az állandó fotoionizáció miatt
folytonosan változik, gyakorlatilag nem megoldható. Ezért első közelı́tésként
az egyedülálló atomra vonatkozó értékeket használtam. Ebben a közelı́tésben egy adott, K vagy L pályán lévő elektron kiütésével járó ionizáció
hatáskeresztmetszete [83]:





S
Q ln t
1
1
ln t
σi =
1 − 2 + (2 − Q) 1 − −
. (6.20)
t + (u + 1) /n
2
t
t t+1
A (6.20) összefüggésben — a beérkező elektron kinetikus energiájára, a kötött
elektron kinetikus energiájára és kötési energiájára, valamint a pálya betöltési
számára alkalmazott T, U, B, illetve N jelöléseket használva — t = T /B,
u = U/B, S = 4πa20 N (R/B), a0 = 0.529 Å, R = 13.6057 eV, a dipol konstans
Q közelı́tőleg 1, ionokra pedig n ≈ 1 [83]. A teljes hatáskeresztmetszet az
egyes pályákra vonatkozó értékek összege:
σitot = σiK + σiL .

(6.21)

A kötött elektron kilökéséhez szükséges energiát a beérkező elektron
kinetikus energiája biztosı́tja. Az elektronok ionizáció utáni energiaeloszlására a differenciális hatáskeresztmetszet ad összefüggést [83]:



Ni /N − 2
1
dσ(W, T )
S
1
+
=
+
dW
B[t + (u + 1)/n]
t+1
w+1 t−w



df (w)
1
1
ln t
[2 − (Ni /N )]
+
+
,
(w + 1)2 (t − w)2
N (w + 1) dw

(6.22)

ahol a (6.20)-nél alkalmazott jelöléseken túl W a másodlagos elektron energiája, w = W/B, df (w)/dw a fotoeffektussal történő elektronkiütéshez kapR∞
csolódó kontinuum dipol oszcillátor erősség, és Ni = 0 (df /dw)dw.
A sebességek irányának meghatározásához többféle eloszlást alkalmaz47

tam: izotróp, illetve realisztikus anizotróp képleteket használtam [84]. A szimulációk tapasztalata szerint a rendszer nem érzékeny arra, hogy melyiket
alkalmazzuk ezért az egyszerűbb izotróp eloszlást választottam.
A másodlagos ionizáció leı́rása eltér a fotoeffektusnál és relaxációnál alkalmazható valószı́nűségi megközelı́téstől, ugyanis két klasszikusan kezelt, azaz
térben lokalizált objektum (az atom és a beérkező elektron) tulajdonságai
alapján kell dönteni a folyamat bekövetkeztéről. Gyakori megoldás molekuladinamikai modellekben az atom körüli kölcsönhatási gömb bevezetése: ha a
beérkező részecske az atom σitot sugarú környezetébe ér, ionizáció történik. Ez
az eljárás akkor működik, ha σitot kicsi az atomok közötti átlagos távolsághoz
képest. Esetünkben a viszonylag nagy atomsűrűség miatt másik megoldást
kell választani. Illesszünk az elektronhoz képzeletben egy σitot sugarú, a pillanatnyi sebességére merőleges körlapot, ami a mozgás során egy trajektória
középvonalú hengertérfogatot súrol. Amennyiben egy időlépés alkalmával egy
atom vagy ion kerül a hengerbe, másodlagos ionizáció történik (6.2. ábra).
Ezután σiK : σiL arányban kerül kisorsolásra, hogy K vagy L elektron lett
kiütve. Természetesen az elképzelt henger sugara különböző elektronkonfigurációjú atomokra más és más.
Egy ionizáció bekövetkezése esetén végül el kell helyeznünk a rendszerben
megjelenő kiütött elektront. Ez a probléma eltér a korábbiakban látottaktól,
ugyanis három részecskére, az atomra, a beérkező és a másodlagos elektronra
ı́rható fel a energia és impulzusmegmaradás egyenlete (a foto- és Augerelektronok megjelenésekor két részecskének, az atomnak és a kiütött elektronjának a sebességei változhattak csak). Mivel a megmaradási egyenletek
négy ismeretlen esetére biztosı́tanak egyértelmű megoldást, ismét rögzı́teni
kell bizonyos paramétereket. Elsőként megkövetelem, hogy az atomtól az elsődleges elektronhoz mutató helyvektor, valamint az elektron ionizáció előtti

48

σinel = r 2 π

v2

PSfrag replacements

v20
vsec

P2

ATOM
másodlagos e.

v1
P1
r

6.2. ábra. A másodlagos ionizáció bekövetkeztének feltétele a szimulációban.
Az elsődleges elektron v1 sebességgel P1 -ből P2 -be jut az időlépés során. A
szóródás következtében a mozgásegyenletel által meghatározott v2 helyett v20
lesz az új sebessége. Az atom mellett megjelent az másodlagos elektron vsec
sebességgel.
sebességvektora által meghatározott sı́kban legyenek a folyamat utáni elektronsebességek és az elektronoknak az atomhoz viszonyı́tott relatı́v helyvektorai. Ez a megkötés csupán a megoldhatóságot segı́ti, a sı́k véletlenszerű
irányı́tottsága miatt a klaszter globális viselkedését ezzel nem befolyásoljuk.
Az elsődleges és másodlagos elektron sebességének irányát izotróp módon,
valamint az elsődleges sebességének a nagyságát a kinetikus energia (6.22)
szerinti eloszlásnak megfelelően sorsolom. Az új elektront az atom mellett
a fotoeffektusról szóló alfejezetben tárgyaltaknak megfelelő távolságban, a
sebesség irányában helyezem el. Ezek után megmaradási egyenletekből a másodlagos elektron sebességének a nagysága, valamint az atom sebességének
három komponense határozható meg.
Ha az előbbiekben felvázolt szabályok alapján magára hagyunk egy
atomokból és elektronokból álló plazmarendszert, viszonylag rövid idő elteltével az atomok szinte teljes mértékben ionizálódnak másodlagos ionizá-
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ciók hatására, még akkor is, ha a kezdeti klaszter elektronjai messze nem rendelkeztek ehhez elégséges energiával. A jelenség oka az, hogy újabb és újabb
ionizációk történnek a rendszerben lévő mechanikai energia rovására, egyre
mélyebb potenciálra, kvantummechanikailag messze tiltott kötött állapotokba kerülnek ennek következtében az elektronok. A jelenség elkerülésére
a következő szabályt vezettem be: csak akkor engedélyezett a másodlagos
ionizáció, ha a folyamat után egyik elektron sem kerül ionhoz klasszikusan
kötött állapotba.

6.8. A szimulációs program technikai részletei
A szimuláció forráskódját C programnyelvben ı́rtam meg. Ennek előnye a
hordozhatóságon túl a különböző fordı́tók optimalizálási lehetőségeiben rejlik.
A töltések közötti erőket a regularizált Coulomb kölcsönhatás analitikus
képletéből számolom, mı́g az atomok közötti nem Coulomb jellegű (kémiai
kötéseknek megfelelő) centrális erőket a távolság függvényében parametrizált
táblázat diszkrét közelı́tő értékei adták. Ennek az az előnye, hogy — mivel
a kémiai erőknek egy durva közelı́tését használom a jelen számolásokban — a forráskód változtatása nélkül, csupán egy táblázat külső fájlban
történő megadásával lehetséges különböző atom–atom kölcsönhatásokkal rendelkező szimulációkat végrehajtani. Az ionozációs és relaxációs folyamatok
valószı́nűségei a megfelelő hatáskeresztmetszetektől függnek, melyek ugyancsak diszkrét táblázatokban szerepelnek.
A program kezdeti inicializáló szakaszában (a részecskék kezdeti helyének
és sebességének kiosztása, táblázatok beolvasása, stb.) után a futás az idő
diszkretizálásából adódó ciklus következik. Egy időlépésen belül négy nagyobb lépés történik meg: 1. fotoeffektus 2. relaxációk 3. másodlagos ioni-

50

zációk 4. mozgásegyenletek megoldása Runge Kutta algoritmussal. Az első
két szakasz időigénye az atomok számával nagyából arányos (∼ N ), mert
bennük minden egyes kötött elektronra meg kell vizsgálni, hogy a megfelelő
valószı́nűséggel elvégzett sorsolás az adott elektron ionizációját, illetve relaxációját okozza-e, vagy sem (valójában a szimuláció előrehaladtával ez
a két lépés egyre gyorsabban lezajlik, ugyanis a kötött elektronok száma
erőteljesen csökken). A másodlagos ionizációk vizsgálata már több futásidőt
igényel, ugyanis — felső becslésként egy teljesen ionizált klasztert tekintve
— a ZN darab elektron mindegyikére meg kell vizsgálni, hogy az N darab
atom valamelyikét ionizálja-e. Egy cikluson belül a leszakı́tott elektronok és
atomok közötti geometriai reláció kiértékelése legtöbbször negatı́v eredményt
hoz, ezért a másodlagos ionizáció bekövetkeztével járó hosszabb számolásokat
csak ritkán kell elvégezni. Azaz az időigény . ZN 2 . A futásidő & 90%-a a
klasszikus mozgásegyenletek megoldásával telik, hiszen ez — a szimuláció
vége felé, majdnem teljesen ionizált klaszternél — ∼ ZN · ZN = Z 2 N 2 ,
ráadásul minden egyes töltés–töltés kölcsönhatás — a Runge-Kutta algoritmus miatt — jelentős számolásigényű. A kód optimalizálásakor tehát a Runge
Kutta algoritmust tartalmazó programrészre kellett a hangsúlyt fektetni.
A szimuláció által lefedett időtartam a [T0 − 1.5σ, T0 + 1.5σ] intervallum, ahol T0 a nyaláb intenzitásának időfüggését leı́ró Gauss függvény maxip
mumhelye, σ = T / 8 ln(2) módon a T félértékszélességből számolható szórás

értéke. Az időlépés hossza dt=1 as volt, a pillanatnyi adatok mentésére 50
lépésenként került sor.
1000–5000 atomos rendszerek szimulációjának memóraigénye, valamint az
adatok tárolásának helyigénye a jelenleg rendelkezésre álló számı́tástechnikai

eszközökkel nem okozott problémát. A futásidő viszont erősen függött az
atomok számától, és megközelı́tőleg az ∼ N 2 összefüggést mutatta: 200 ato51

mos rendszerre ∼8 óra, 500 atomosra ∼2 nap, mı́g 1500 atomosra 1 hónap.
Ezen utóbbi szimuláció futtatását éppen ezért egy 30 számı́tógéppel rendelkező klaszteren végeztem. A párhuzamos futtatás végrehajthatóságához
a kódot módosı́tanom kellet az MPI [85] könyvtárcsomagnak megfelelően.
Ily módon az 1500 atomot tartalmazó rendszer modellezéséhez szükséges idő
néhány nap lett csupán.

6.9. Ellenőrzések
A modell felépı́tésének egyes fázisaiban ellenőrző szimulációkkal, és azok eredményét elméletileg jól becsülhető mennyiségekkel összehasonlı́tva szűrtem
ki az elvi, számolási és programozási hibákat. Az alábbiakban felsorolok
néhányat ezek közül:
• Rendszer: Kötött elektron ion terében.
Vizsgálat: A numerikus megoldóképletek helyes implementációjának ellenőrzése; az energiamegmaradás sérülésének nagysága és az időlépés
nagysága közötti kapcsolat vizsgálata.
• Rendszer: Végtelenből” jövő elektron szóródása az ion Coulomb
”
terében, különböző elektronenergiák és impakt paraméterek mellett.
Vizsgálat: A (6.1) formulával leı́rt regularizált Coulomb potenciál r 0
paraméterének beállı́tása a numerikus divergenciák elkerülése és az
energiamegmaradás teljesı́tése érdekében.
• Tömegközéppont mozgása: A rendszer összimpulzusának növekedését a
K héjak elektronjait érintő fotoeffektusok okozzák. Mellettük csupán
a kis valószı́nűséggel keletkező fluoreszcens fotonok csökkentik azt elhanyagolható mértékben. Elméleti becslés adható lépcső impulzus ese52

tén a tömegközéppont mozgására — a K lyukak relaxáció során történő
feltöltődésének elhagyásával —, ami a szimuláció ellenőrzésére alkalmas:
N0 M ẍ = F =

p0 dN
dN
dp
=
=
p0 = wN p0 = w·2N0 e−wt ·p0 , (6.23)
dt
dt
dt

ahol x a tömegközéppont elmozdulása, N0 az atomok száma, M =
N0 Matom a klaszter össztömege, N a rendszerben lévő összes K elektron
száma (kezdetben 2N0 ), dN a dt idő alatti K fotoeffektusok száma
(a K elektronok számának változása), w a fotoeffektus időegységre eső
valószı́nűsége egy K elektronra, p0 a foton impulzusa. (6.23) megoldása:
x(t) =

2
Matom

p0



1
t − (1 − e−wt )
w



.

(6.24)

A szimulációkban az elméleti eredménytől csupán néhány %-os eltérést
tapasztaltam.
• Rendszer: Semleges atomklaszter, benne egy szabad elektron.
Vizsgálat: Az elektron sebességétől függően vizsgálhatók fotoelektronok
és Auger elektronok által okozott ionizációs lavinák. A szimulációk
segı́tségével sikerült kiszűrni és megszüntetni a másodlagos ionizáció
leı́rásában megemlı́tett extrém ionizáció műeffektusát.
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7. fejezet
Eredmények
7.1. Coulomb robbanás
Ahogy azt az irodalmi áttekintő fejezetek alapján várjuk, az intenzı́v
röntgenlézer-impulzusba helyezett klaszterek atomjai erősen ionizálódnak,
ami plazma kialakulásához vezet. Ez a jelenségkör számos szempont alapján
vizsgálható, melyek közül — dolgozatom véges terjedelme miatt — a
leglényegesebbeket emelem ki. A fejezet a témakörrel kapcsolatos publikációm [86] részletesebb tárgyalását adja, ezért az egyes eredményeknél hivatkozást külön–külön nem adok.
A plazma kialakulásának jellegzetességeit egy 1500 atomos, 50 fs-os impulzusban lévő rendszeren mutatom be, az előző fejezetben ismertetett modell alapján. A Coulomb robbanás most bemutatásra kerülő általános tulajdonságai a többi szimulációban is megfigyelhetők, azoktól csupán időbeli és
mennyiségbeli eltérések tapasztalhatók.
A rendszer fejlődését alapvetően az ionizációs folyamatok határozzák meg.
Mennyiségüket jellemezhetjük, ha ábrázoljuk a különböző fajtájú elektronok
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7.1. ábra. Egy 50 fs-os röntgenimpulzusban felrobbanó, 1500 atomot tartalmazó klaszter általános tulajdonságai. (a): különböző tı́pusú elektronok
számának időfüggése (folytonos piros: K, szaggatott piros: L, folytonos kék:
a nyalábban lévő leszakı́tott elektronok, szaggatott kék: összes leszakı́tott
elektron, zöld: Auger, fekete: másodlagos elektronok, arany: nyalábintenzitás). A (b), (c) és (d) ábrákon az elektronok, az atomok és ionok, illetve a
teljes töltés radiális eloszlása (1 Å vastag gömbhéjakba eső részecskék száma)
látható. Az impulzus közepe t=0 fs-ra esik. A dolgozat többi ábrájánál is ezt
a konvenciót követem.
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számának időbeli változását1 (7.1.a ábra). A K héj fotoeffekusával végbemenő ionizációkat a K elektronok számának alakulása (piros folytonos vonal)
jellemzi (az L elektronok fotoeffektusa elhanyagolható számban történik, lásd:
6 fejezet fotoeffekust tárgyaló része). Mivel az ionizációk számát a fotonfluxus
határozza meg, a leggyorsabb változás az impulzus közepe körül tapasztalható. A fotoeffektusok miatti csökkenést az Auger folyamatok sem képesek
kompenzálni. Ezek a relaxációk ∼ 250 eV energiájú elektronok kilökődését
okozzák (zöld vonal). Az Auger elektronok a lavinaszerű másodlagos ionizációk kiváltói, melyek eredményeképp kb. 20 fs alatt az elektronok száma
erőteljesen nő (fekete görbe) az L elektronok számának rovására (piros szaggatott vonal). Ezután a rugalmatlan szórási folyamatok a háttérbe szorulnak,
ugyanis elfogynak az alacsony kötési energiával rendelkező atomi elektronok.
Ugyan az eddiginél lassabb ütemben, de a relaxáció miatt továbbra is csökken
az L elektronok száma: mivel az Auger relaxáció a domináns, ez az Auger
elektronok számának növekedésével jár. +25 fs-ra2 az atomok magas átlagos
ionizációs foka alakul ki: már csak átlagosan egy elektronnal rendelkeznek, a
klaszter elektronjainak mintegy 85%-a lett leszakı́tva (kék görbe).
Végül érdemes figyelmet szentelni az 1000 Å átmérőjű röntgennyalábban
maradt elektronok számára is (kék szaggatott görbe), ami nem a plazmatulajdonságok, hanem a szerkezetmeghatározás szempontjából lényeges, mivel a
szabad elektronokon történő röntgenszórás a kı́sérletben mért kép hátteréhez
járul hozzá.
7.1.b–d ábrák a leszakı́tott elektronok, az atomok és a teljes töltés radiális
eloszlását (az 1 Å vastagságú gömbhéjakba eső részecskék, illetve töltések
számát) mutatják. A b és c ábrák összehasonlı́tásából egyértelműen látszik,
1

A klasszikus modellben a leszakı́tott elektronok megkülönböztethetőek, és csoportosı́thatók attól függően, hogy milyen ionizációs folyamat során keletkeztek.
2
Szimulációimban t=0 fs-nál található az impulzus közepe.
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7.2. ábra. Egy felrobbanó 1500 atomos klaszter különböző időpontokban, a
valós térben ábrázolva. A szürke, zöld, piros és kék gömbök az atomokat,
a foto-, az Auger-, és a másodlagos elektronokat szimbolizálják. A jobb
láthatóság kedvéért az (a) ábra a klasztert felnagyı́tva is mutatja. A (d)
ábrán nagyobb skálát alkalmaztam a fotoelektronok anizotróp eloszlásának
bemutatására.
hogy a klaszterben maradt leszakı́tott elektronok kisebb térrészben koncentrálódnak, mint az atomok. Ezt támasztja alá a töltéseloszlás is (7.1.b. ábra):
mı́g a klaszter magja gyakorlatilag semleges, a külső héja pozitı́v töltésű
az ott lévő ionok révén. A röntgenlézerben felrobbanó klaszterek eme jellegzetességéről részletesebben a következő alfejezetben lesz szó.
A 7.2. ábra a részecskék valós térbeli eloszlását mutatja a robbanás különböző fázisaiban. Az eredetileg köbös struktúra az impulzus közepére már teljesen megváltozott, a klaszter mérete sokszorosára nőtt. A t=+25 fs -nál a
szürke gömbökkel szemléltetett atomok és ionok körül láthatók a klaszterből
távozó, nagyenergiás fotoelektronok (zöld gömbök), illetve az alacsonyabb
57

energiás Auger és másodlagos elektronok (pirossal és kékkel jelölve). Az
impulzus végére kialakul a 7.1. b–d ábráknál bemutatott részecskeeloszlás:
az Auger és másodlagos elektronok csak a klaszter magjában találhatók.
A nagyenergiás fotoelektronok viszont már elhagyták az atomok közvetlen
környezetét. A 7.2.d ábra az előzőeknél nagyobb skálán mutatja az impulzusvégi állapotot: a klasztertől nagy távolságokra eljutott fotoelektronok
térbeli eloszlása a lineárisan polarizált röntgensugárzásban történő fotoeffektus anizotrópiáját (6.9) tükrözi.
A következő alfejezetek témája az alkalmazható modellek közötti különbségek elemzése, a plazmadinamika részletesebb vizsgálata és a szerkezetmeghatározás lehetősége lesz.

7.2. Modellek összehasonlı́tása
Ahhoz, hogy az egyes kölcsönhatások Coulomb robbanást érintő hatása
látható legyen, három féle szimulációt végeztünk. A különbség az egyes
számolások között az, hogy egyre több fajta kölcsönhatást engedünk meg,
ı́gy egyre közelebb kerülve a valóságos robbanás folyamatához. Az elsőnél
(a továbbiakban I. tı́pusú modell ) a fotoeffektus, az Auger folyamat és az
atomok, illetve ionok közötti Coulomb és van der Waals kölcsönhatás szerepel. A leszakı́tott foto- és Auger elektronok viszont kölcsönöhatás nélkül,
szabadon hagyják el a klasztert. Ez a kép a Neutze által korábban már alkalmazott modellnek felel meg [1]. Az elhanyagolások két pontban érzékeltetik
jelentősen a hatásukat. Egyrészt az atomok ionizációjának alulbecslését okozzák, hiszen a másodlagos ionizációk nem szerepelnek a modellben. Másrészt a
klaszter össztöltésének növekedési rátáját felül becsüljük, hiszen a leszakı́tott
elektronok szabadon távozhatnak az ionoktól. Ennek következménye, hogy
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bár az atomi ionizáció alulbecsült, a Coulomb robbanás, azaz a roncsolódás
sebessége az elektronok árnyékoló hatásának hiánya miatt a valóságosnál
gyorsabb lesz.
II. tı́pusú modellben megengedjük a leszakı́tott elektronok Coulomb kölcsönhatását más töltésekkel, de újabb kvantummechanikai folyamatot nem
vezetünk be. Ekkor a másodlagos ionizációk hiánya miatt még mindig
alulbecsült a plazmadinamika szempontjából fontos leszakı́tott elektronok száma, azonban nagyobb klasztereknél már jelentkezik az elektronok
árnyékoló hatása. A III. tı́pusú modellben bevezettük a rugalmatlan elektronatom, elektron-ion szórást az előzőekben emlı́tetteken felül. A valósághoz
legközelebbinek ezen modell eredményeit várjuk (bár valamennyivel túlbecsüljük az ionizációk számát, hiszen semilyen rekombinációs folyamatot nem
modellezünk).
Először célszerű a részecskeszám statisztikák összehasonlı́tását elvégezni
(7.3 ábra). Az I. és II. modellben a görbék — egyetlen kivételtől eltekintve
— azonosan futnak, hiszen az egyes atomi ionizációk egymástól függetlenül
mennek végbe, egyedül az adott atomtól és a röntgensugárzástól függnek, a
részecskék közötti kölcsönhatás nem befolyásolja azokat. A 7.3.a és b ábrák
egyedüli különbsége a nyalábban maradt elektronok számában van. Az I. modellben a közepes energiájú Auger elektronok is távoznak a klasztertől, ezért
a nyalábban lévő elektronok száma kicsi. A II. modellben már hat az ionok
vonzó hatása az elektronokra, ezért gyakorlatilag az összes Auger elektron a
nyalábban marad.
A II. és III. modellek eredményei között már jelentős eltéréseket láthatunk
(7.3.b és c ábrák). A legszembetűnőbb a másodlagos elektronok megjelenése
és az Auger elektronok számának csökkenése. Az előbbi oka a rugalmatlan
elektronszórás bevezetése, az utóbbié pedig az, hogy a gyors lefolyású másod-
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7.3. ábra. Egy 50 fs-os impulzusban felrobbanó, 1500 atomot tartalmazó
klaszter különböző tı́pusú elektronjai számának időfüggése az I. modellt (a),
a II.modellt (b), és a III. modellt (c) alkalmazva (jelölések a 7.1. ábránál).
lagos ionizációs lavinák elfogyasztják az Auger folyamatokhoz is szükséges L
elektronok nagy részét. Jelentős, mintegy 10%-os eltérés látható a nyalábban lévő elektronok számai között is, ami az alacsony és közepes energiás
elektronok száma közötti különbség következménye.
A 7.4.a–c ábrákon a különböző modellek szimulációs eredményeinek
néhány további tulajdonságát hasonlı́tom össze. A 7.4.a ábrán az összes
leszakı́tott elektronok számának időfüggése látható. Az előző bekezdésben
tárgyaltak miatt I és II görbéi egybeesnek (az ionizációk száma azonos), mı́g
a III. modellben sokkal gyorsabb az elektronok számának növekedése. Az im-
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7.4. ábra. Az összes leszakı́tott elektron számának (a), az egy atomra jutó
klasztertöltésnek (b), és az átlagos klasztersugárnak (c) időfejlődése egy 1500
atomos klaszterben, a három különböző modellt alkalmazva. Az (a) ábrán I.
és II. görbéi egybeesnek.
pulzus végére a görbék megközelı́tően azonos értéken telı́tésbe mennek, az
atomok már csak átlagosan egy elektronnal rendelkeznek. Ugyancsak nagy
különbséget láthatunk a klasztertöltések (az atomok által elfogalalt térfogatban lévő össztöltések) egy atomra eső értékének (< Qklaszter >atom ) időfüggésében (7.4.b ábra). Az I. modellben az elektronok mindegyike elhagyja a
klasztert, azaz az egy atomra jutó klasztertöltés megegyezik az egyes ionok
átlagos töltésével. Az elektronok Coulomb kölcsönhatásának bekapcsolásával
jelentősen lassúbb < Qklaszter >atom növekedése, hiszen egyrészt az elektronok
lassabban hagyják el az atomokat, másrészt magasabb ionizációs foknál már
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nem is képesek elhagyni a klasztert (II. modell). Az alacsony energiás másodlagos elektronok megjelenésével a hatás még erősebben érvényesül (III. modell).
Az elektronok ion–ion kölcsönhatásokat árnyékoló hatásának látványos
következménye a klaszter méretének időfüggésében látható. Az N atomból
álló klaszterre definiáljuk az átlagos” klasztersugarat
”
v
u
N
u1 X
t
R(t) =
|ri (t)|2
N i

(7.1)

módon, ahol ri az atomok helyvektora a tömegközépponti rendszerben. R(t)
növekedése az I., II., és III. modellekben rendre egyre kisebb sebességű
(7.4.c ábra).

7.3. Dinamikai jellemzők
Ebben az fejezetben a valósághoz legközelebb álló III. modell alapján elemzem a részecskeszám és impulzushossz függvényében a Coulomb robbanás
dinamikáját. 10, illetve 50 fs hosszú impulzusokban lévő 50, 100, 200, 500 és
1500 atomot tartalmazó rendszerek időfejlődését hasonlı́tom össze.
Elemzésemet a 10 fs hosszú röntgenimpulzusban lévő, a=1.5 Å-ös atom–
atom távolságú rendszerekkel kezdem. Tekintsük először a Coulomb robbanás
kialakulásáértért felelős ionizációk számának alakulását! A számolás teljes
30 fs-os hossza alatt az összes leszakı́tott elektronok (azaz az összes ionizáció)
relatı́v száma nagyobb atomszámú klaszter esetén nagyobbnak adódik (7.5.a
ábra). A jelenség a másodlagos ionizációk relatı́v számának növekedésével
magyarázható. Nagyobb rendszerben kisebb az esélye annak, hogy rugalmatlan kölcsönhatás nélkül el tudnák hagyni az Auger, foto-, és másodlagos ioni62
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7.5. ábra. Az összes leszakı́tott elektron (a), az egy atomra jutó teljes
klasztertöltés (b), és a kezdeti értékkel normalizált klasztersugár időfejlődése
10 fs-os impulzusban lévő klaszterekre. A különböző tı́pusú görbék különböző
számú atomot tartalmazó klaszterekre vonatkoznak.
zációk során keletkező elektronok a klasztert. Nagyobb méret esetén a lavinák
is nagyobb kiterjedésűek lesznek, több ionizációt válthat ki egyetlen elektron.

Látszólag ezzel ellentmond az egy atomra jutó klasztertöltések összehasonlı́tása (7.5.b ábra): nagyobb méret esetén kisebb átlagtöltést látunk. A jelenség oka kettős. Egyrészt a méret növelésével több alacsony energiás másodlagos elektron keletkezik, melyek nem képesek elhagyni a klasztert. Másrészt
nagyobb rendszerben több fotoelektron keletkezik, és hagyja el a rendszert.
Ez nagyobb pozitı́v össztöltés felhalmozódásához vezet a klaszterben, és ezért
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a rendszer elhagyásához szükséges küszöbenergia is megnő (legalábbis amı́g a
klaszter mérete — és sűrűsége — nem sokat változik). Ennek eredményeként
elegendően nagy klaszterméret esetén már a 250 eV-os Auger elektronok sem
képesek elhagyni az atomok környezetét.
A következőkben vizsgáljuk meg az átlagos klasztersugár részecskeszámfüggését. Mivel különböző kezdeti méretű rendszereket kı́vánok összehasonlı́tani, ezért nem a (7.1)-gyel definiált abszolút klasztersugarak, hanem az eredeti sugárhoz viszonyı́tott normalizált klaszterméret RN (t) = R(t)/R(−∞)
értékek láthatók a 7.5.c ábrán. Az atomok számától függetlenül hasonló
viselkedés látható: egy viszonylag rövid, 5–10 fs-os, változó növekedési
sebességű szakasz után a rendszer tágulása a továbbiakban állandó. A
klasztertöltés viselkedésének ismeretében már könnyen értelmezhetők az
ábrán látottak: kisebb átlagtöltés esetén kisebb relatı́v sebességű lesz a
klaszter tágulása.
Az 50 fs-os impulzusban lévő rendszerek viselkedéséhez kapcsolódó
grafikonok az előzőekben tárgyalt jellegeket mutatják (7.6. ábra). Néhány
eltérés fedezhető fel csupán:
• Az 50 fs-os impulzusban nagyobb az összes leszakı́tott elektron, azaz
az összes ionizáció száma az impulzus végén, mint a 10 fs-os esetben
(7.6.a és 7.5.a ábrák). Ez a számolások által leı́rt időtartamok közötti
különbség következménye: mivel az Auger relaxációs idő 10 fs, ezért
esetünkben az -25 fs-ig lezajlott másodlagos ionizációk után (a 10 fs-os
impulzus esetével szemben) az impulzus alatt még van arra idő, hogy az
Auger folyamatok legtöbbje végbemenjen. Ugyanez az oka annak, hogy
7.6.a ábrán a különböző részecskeszámú rendszerekhez tartozó görbék
közel ugyanoda futnak a számolás végén.
• Kisebb (50, 100, 200 atomos) rendszerekben az egy atomra jutó
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7.6. ábra. Az összes leszakı́tott elektron (a), az egy atomra jutó teljes
klasztertöltés (b), és a kezdeti értékkel normalizált klasztersugár időfejlődése
50 fs-os impulzusban lévő klaszterekre. A különböző tı́pusú görbék különböző
számú atomot tartalmazó klaszterekre vonatkoznak.
klasztertöltés erősen függ a klaszterben lévő atomok számától. Ez
ugyancsak az ionizációk mennyiségével áll összefüggésben. Kis méretű
klaszter esetén gyakorlatilag az összes leszakı́tott elektron távozik, azaz
az átlagos klasztertöltés az ionizációk számának megfelelően alalkul.
Nagyobb klaszter esetén viszont a rendszer eléri azt az ionizáltsági
fokot, ami után keletkező Auger és másodlagos elektronok a klaszterben
maradnak.
• Adott számú atomot tartalmazó klaszterre hosszabb impulzust alkal65

mazva növekedést tapasztalhatunk az egy atomra jutó klasztertöltésben. A jelenség oka az ionizációk számának növekedése.
Eddig az időbeli változásokat tárgyaltuk. A következőkben vizsgáljuk
a térbeli eloszlásokat, elsőként a klaszter radiális töltéseloszlását. A fő jellegzetességeket a 7.7.a és b ábrák alapján ismertetem, melyek 50 fs hosszú impulzusban lévő 500, illetve 1500 atomos rendszer szimuláció végi állapotáról
készültek. A görbék az 1 Å vastagságú gömbhéjakban lévő atomra átlagolt
össztöltést, illetve kizárólag a pozitı́v ionok (ugyancsak a gömbhéjakra vett)
töltésátlagát mutatják. Az a és b ábrák hasonló jellegzetességet mutatnak: a
klaszter belsejében egy csaknem semleges mag alakul ki, amit egy viszonylag
keskeny átmenet után egy pozitı́v héj követ. Az ionok átlagos töltése mindegyik héjban közel azonos (szaggatott görbe), ami azt bizonyı́tja, hogy a semleges centrum nem semleges atomok, hanem az ionok és belső régióba koncentrálódott leszakı́tott elektronok együttesének a következménye. A külső
pozitı́v héj ezzel szemben gyakorlatilag nem tartalmaz szabad elektronokat
(a szaggatott és folytonos görbék egybeesnek). Mivel az elektronok sokkal
mozgékonyabbak az ionoknál, a töltött plazmának energetikailag kedvező
töltésszétválasztódás az elektronok elmozdulásával jött létre. Nem fedezhető
fel a pozitı́v héj és a semleges mag markáns különválása azonban az impulzus
elején (. −15 fs), valamint kisebb méretű (. 200 atomos) klaszterek esetén
az impulzus teljes hossza alatt, ugyanis túlságosan kevés elektron tartózkodik
a klaszterben.
A kialakult töltéseloszlás ismeretében jól értelmezhető az ionok kinetikus
energiájának eloszlása (7.8.a és b ábrák). Két alapvető jellegzetesség figyelhető meg:
• Az ionok energiaskálája a keV-es tartományokig ér el. Több atomot
tartalmazó klaszterben a maximális ionenergia nagyobb.
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7.7. ábra. Az ionok átlagos töltésének (folytonos görbe) és az egy ionra jutó
klasztertöltésnek (szaggatott görbe) a radiális eloszlása 500 (a) és 1500 (b)
atomot tartalmazó klaszterre, az impulzus végén. A tömegközépponttól mért
távolság a jobb láthatóság kedvéért 1-re normált.
• A spektrum két részre, egy alacsony energiás csúcsra és egy nagy energiás farokra osztható fel.
Definiáljuk a két tartomány határát azzal az energiával, ahol a farokra
és a csúcs legmeredekebb szakaszára illesztett egyenesek metszik egymást.
Látható, hogy az idő előrehaladtával a csúcs egyre laposabb és szélesebb
lesz, a legmagasabb kinetikus energia érték és a két tartomány határenergiája fokozatosan nő. Vizsgáljuk meg az 1500 atomos klaszter energiaspektrumának két részébe eső ionok radiális eloszlását t = +75 fs esetén (7.8.c
ábra). A radiális eloszlások (az 1 Å vastag gömbhéjakba eső atomok számának eloszlása) a térbeli különválást mutatják. Az alacsony energiás atomok
a belső ∼ 80 Å -ös magban helyezkednek el, mı́g a nagyenergiások az ezen
kı́vüli héjban. Mindez a 7.7.b ábra alapján értelmezhető: a semleges centrum
atomjainak taszı́tó kölcsönhatását az elektronok leárnyékolják, lassúbb a mag
tágulása. Ezt mutatja az ionok átlagos kinetikus energiájának radiális eloszlása is (7.8.d ábra): a két tartománynak megfelelő szakaszok egy-egy egyenessel illeszthetők, melyek metszéspontja ugyancsak az előzőekben meghatáro67

t=−25fs
t=+25fs
t=+75fs

ion
fE (Ekin
) [tetsz.egység]

ion
fE (Ekin
) [tetsz.egység]

1.5

0.1

1

(a)

0.05
0
0

0.5

5000

Ekin [eV ]
0
0

2000

4000

6000

1

t=−25fs
t=+25fs
t=+75fs

0.8

0.05

0.6
0.4

0
0

5000

(c)

2

100

200

10000

10000

Ekin<800eV
kin
E >800eV

4

0
0

500 1000 1500

Ekin [eV ]

0.2

Ekin [eV ]

ion
< Ekin
> [eV ]

fr (r) [tetsz.egység]

PSfrag replacements

(b)

0
0

Ekin [eV ]

6

0.1

300

8000

4000
2000
0
0

400

r [Å]
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7.8. ábra. Az ionok különböző időpontokban ábrázolt kinetikus energia eloszlásai 500 (a) és 1500 (b) atomot tartalmazó klaszterben. A (c) ábrán az
energiaeloszlás csúcsában és farkában lévő atomok radiális eloszlása látható
körrel, illetve háromszöggel jelölve (N=1500, t=+75 fs, 50 fs-os impulzus). A
(d) ábra az átlagos kinetikus energia radiális eloszlását mutatja. A görbe két
szakasza egy–egy egyenessel közelı́thető.
zott határértéket jelöli ki.
A semleges mag és a töltött héj határának időbeli változását mutatja a
7.9. ábra egy 500 és egy 1500 atomot tartalmazó klaszterre. Az impulzus
közepétől a határ sebessége ∼ 1.1 Å/fs, ami ∼ 700 eV ion energiának felel
meg.
A következőkben vizsgáljuk meg az elektronok energiaeloszlását. A
7.10.a–c ábrákon 100, 500 és 1500 atomot tartalmazó klaszter leszakı́tott
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7.9. ábra. A semleges mag és pozitı́v héj határának helye az idő függvényében
500 és 1500 atomos klaszterre.
elektronjainak kinetikus energiaeloszlása látható különböző időpontokban (a
statisztikákban nem szerepelnek a fotoelektronok, melyeket később külön tárgyalok). Az eloszlások a másodlagos elektronok keletkezésének és a klaszter
tágulásának együttes hatását mutatják: a kezdeti széles eloszlás az impulzus
végére keskenyedik, az elektronok energiája jelentősen csökken. Ahhoz, hogy
elkülönı́thető legyen a másodlagos ionizációk hatása, a 7.10.d ábrán egy 1500
atomos klaszteren végzett, rugalmatlan ion–elektron szóródást nem tartalmazó számolás eredményét is bemutattom. Ezek a görbék szintén az energia
eloszlások időbeli keskenyedését mutatják, aminek ebben az esetben egyedül
tágulás az oka. Az eloszlások éppen ezért sokkal szélesebbek, hiszen nincs
jelen az elektronok energiáját csökkentő másodlagos ionizáció.
Az atomklasztereken végzett mérések során az egyik jól mérhető mennyiség a nagyenergiás fotoelektronok energiaeloszlása. Az 7.11. ábrán ezek
a rendszerben lévő fotoelektronok számához normált eloszlások láthatók.
Különböző részecskeszámú rendszerekre hasonló jellegű az eloszlás időfüggése: az impulzus elején még éles, majd fokozatosan szélesedik, hiszen egyre
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7.10. ábra. Az elektronok különböző időpontokban ábrázolt kinetikus energia eloszlásai 100 (a), 500 (b) és 1500 (c) atomot tartalmazó klaszterben
(Timpulzus =50 fs). A statisztikák nem tartalmazzák a fotoelektronokat. Összehasonlı́tás céljából a (d) ábra a másodlagos ionizációkat nem tartalmazó modellből származó eredményeket mutatja (N=1500).
nagyobb klasztertöltés lassı́tja a távozó elektronokat. A 7.11. a–c ábrákon a
t = +25 fs és t = +75 fs -hoz tartozó eloszlások páronként egyezőek a rendszer méretétől függetlenül. Az egyezés oka az, hogy t = +25 fs után már csak
elhanyagolható számú fotoelektron keletkezik, a meglévőek pedig már távol
vannak a többi töltött részecskétől, szabad mozgást végeznek. A t = +75 fshoz tartozó eloszlás tehát már a mérés során tapasztalt eloszlásnak felel meg.
A kiszélesedés mértéke viszont függ a rendszer méretétől. Mı́g a 200 atomos
rendszernél kb. 0.5 keV, az 1500 atomosnál már csaknem 1 keV a félértékszé-
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7.11. ábra. Az fotoelektronok különböző időpontokban ábrázolt kinetikus
energia eloszlásai 100 (a), 500 (b) és 1500 (c) atomot tartalmazó klaszterben (Tpulzus=50 fs). Az eloszlások a fotoelektronok adott időpontbeli számára
normáltak.
lesség a számolás végén.
Az energiaeloszlások eddig ismertett jellegzetességi után megpróbálhatjuk
az energiát termodinamikai paraméterekhez kötni. A vizsgált rendszereinkben problémás bármilyen termodinamikai paraméter definiálása, vagy
értelmezése, hiszen erősen nemegyensúlyi állapotokon keresztül fejlődik a
klaszter. Az ilyen jellegű vizsgálatok ettől függetlenül közelebb vihetnek a
klaszter fejlődését alakı́tó folyamatok megértéséhez.
A 7.12.a és b ábrákon az ionok, illetve az elektronok átlagos kinetikus
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7.12. ábra. Az atomok (a) és az elektronok (b) átlagos kinetikus energiája a
ρ atomi részecskeszám-sűrűség függvényében. A (c) ábrán a ρ átlagos atomi
sűrűség időfejlődése látható.
energiája az ionok sűrűségének függvényében látható, a 7.12.c ábra pedig az
ionsűrűség időfüggését mutatja (1500 atom, 50 fs-os impulzus). Az impulzus
elején az atomok sűrűsége nagy, átlagos energiájuk kicsi, majd a Coulomb
robbanás kezdeti fázisában sűrűség csökkenésével hirtelen megnő az átlagenergia több keV-es értékig. Az elektronok viszont teljesen másképp viselkednek (7.12.b ábra), csaknem szétcsatolódtak az ionoktól. Átlagenergiájuk és
az ionsűrűség között egy széles tartományon lineáris kapcsolat van, majd
a sűrűség csökkenésével hirtelen lecsökken. A görbe nagy szórást mutat.
Különösen nagy a szórása a nagy ionsűrűségeknél, azaz az impulzus elején,
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ugyanis ekkor még kevés szabad elektron van a rendszerben, és egy-egy, a
klaszterben néhány as-ot tartózkodó, távozó fotoelektron nagy súllyal befolyásolja a pillanatnyi átlagot. A későbbiekben már több elektron van a
klaszterben, az átlag fluktuációja ennek megfelelően lecsökken.
Végül célszerű eredményeinket az intenzı́v optikai lézerekben lévő
klaszterek viselkedésével összehasonlı́tani. Több hasonló vonást fedezhetünk
fel: a magasan ionizált állapotokat, a nagy kinetikus energiára szert
tevő ionokat, a klaszterméret időfüggésének jellegét. Azonban lényeges
különbségek is megjelennek. Erre példa a töltéseloszlás: mı́g esetünkben
töltésszétválaszódást tapasztaltunk, optikai lézereket alkalmazva az elektromágneses tér erős hatása miatt ez nem tud kialakulni. Az ionok elektronkonfigurációjának fejlődése is eltérő, hiszen mı́g a röntgen esetben a nagy kötési
energiával rendelkező pályákon indul meg az ionizáció a fotoeffektussal, addig
a lézerben a külső héjakról fokozatosan szakadnak le az elektronok.

7.4. Szerkezetmeghatározás
Általános jellemzők
Az előző fejezetben a klaszter Coulomb robbanásának dinamikáját ismertettem. Ebben a részben a szerkezetmeghatározás szempontjából elemzem az
eredményeket, és a rekonstrukció lehetőségét vizsgálom. Az itt bemutatásra
kerülő eredmények a [87, 88] publikációimhoz kapcsolódnak, ezért további
hivatkozást nem adok rá.
A szimulációk eredményéből becslést adhatunk arra, hogy meddig
tekinthető a felrobbanó rendszer struktúrája az eredetivel megközelı́tőleg
azonosnak. Célunk annak az időpontnak a megtalálása, amı́g egy valós röntgenszórás kı́sérletet elvégezve az addig felösszegződő szórásképek eredménye
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az eredeti szerkezetről származóval egyező. A szórásképet a klaszter két
lényeges változása befolyásolja: az atomok elmozdulása eredeti helyükről,
valamint a kötött elektronok számának csökkenése. Amennyiben csupán kis
változás történik a pozı́ciókban és a töltésekben, a szóráskép az eredeti rendszeren keletkezővel közel azonos. Mint azt korábban láttuk, az impulzus teljes
ideje alatt az eredeti szén–szén távolságok sokszorosát teszik meg az atomok
(a klasztersugár több, mint 10-szeresére nőtt), most azonban néhány %-os
elmozdulások érdekelnek bennünket, amik már az impulzus elején tapasztalhatók. A mennyiségi jellemzésre bevezetem a következő R-faktor mennyiségeket (a névazonosság ellenére egyik sem azonos a krisztallográfiai R-faktorral!):
1
Rgeom (t) =
a

PN

1
i=1 s

P

p
[(ri (t) − rj (t)) − (ri (−∞) − rj (−∞))]2
j∈{si }
N

,

(7.2a)
1
R =
Z
q

PN

i=1

N

∆qi

,

(7.2b)

ahol {si } jelöli az i. atom s db legközelebbi szomszédos atomjának halmazát, ∆qi pedig a töltésváltozását, N az atomok száma, Z=6 a rendszámuk.
Kiértékeléseimben 6 db atomot tartalmazó környezettel (s=6) dolgoztam.
Rgeom jellemzi a geometriai pozı́ciók eltérését. R geom az egyes atomok
szűkebb környezetében lévő atomokhoz mutató relatı́v helyvektorok változásait átlagolja össze, ami esetünkben reálisabb képet ad egy, az abszolút
helyek változásán alapuló R-faktornál3 . Rgeom előállı́tásához az atomok hat
legközelebbi szomszédját használtam fel. A töltésváltozást az ionok Rq átlagtöltésével jellemzem.
3

Gondoljunk például egy egyenletes felfúvódásra. A klaszter széle felé eső atomok abszolút pozı́cióiban egyre nagyobb hiba tapasztalható, ami rosszul jellemezné a rendszer
egészében történt változásokat.
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Az eredeti szerkezettől való eltérést hibahatáron belülinek tekintem, ha
az
Rtot =

p
(Rgeom )2 + (Rq )2

(7.3)

módon definiált kombinált faktor értéke 20%-on belüli. A 7.13. ábra 10, illetve 50 fs-is impulzusban lévő, 1500 atomos rendszer szimulációjának eredményét mutatja. Rtot mellet Rgeom és Rq időfüggését külön-külön is ábrázoltam. 50 fs-os impulzus alkalmazása esetén Rtot görbéje az origóból indul,
majd néhány, 1–2% amplitúdójú oszcillálást mutat. Ez az oszcilláció a kiindulási rendszer egyensúlyi helyzete körüli mozgásokból adódik — mindez jól
látszik az Rgeom -mal történő összehasonlı́tásból. Az ionizációk ∼ −50 fs-nál

jelennek meg, aminek következtében Rq , és a klaszter ionjai közötti taszı́tás
miatt Rgeom is növekedésnek indul. Rtot a kritikus 20%-os hibahatárt −40 fsnál éri el. A rugalmas röntgenszórásra épülő szerlezetmeghatározás számára
az addig beérkezett fotonok száma a meghatározó, amit a szaggatott görbe
ábrázol. Leolvasható, hogy egy 50 fs hosszú röntgenimpulzussal végzett kı́sérlet során a klasztert érő fotonok csupán ∼ 3%-a használható fel. 10 fs-os
impulzus alkalmazása esetén hasonló képet látunk: az impulzus elején a geometriai R-faktor határozza meg a kombinált R-faktor értéket. Most azonban
hiányoznak az oszcillációk, ugyanis a rövid impulzushossz miatt hamarabb, a
számolás kezdete után már az első felfutó ág alatt megjelennek az ionizációk,
és tágulni kezd a rendszer. 7.13.b ábra alapján megállapı́tható, hogy −6 fsig, azaz a teljes fotonszám 10%-ának beérkezéséig az eredetitől alig eltérő
szerkezetről kaphatunk információt.
Kisebb klaszterméret esetén is az előbbiekben meghatározott −40 fs, illetve −6 fs -os határok állapı́thatók meg. Ez annak a következménye, hogy
már az impulzus elején a szerkezetmeghatározás szempontjából elfogadhatónál nagyobb változás következik be, holott a Coulomb robbanás intenzı́v
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7.13. ábra. Az atomok geometriai elmozdulásából (R geom ) és töltésváltozásából (Rq ) számı́ott R-faktorok időfüggése 50 fs-os (a) és 10 fs-os (b) impulzusban lévő, 1500 atomot tartalamzó klaszterre. R geom és Rq időfüggését
külön–külön is ábrázoltam.
szakasza még nem indult meg. A kisebb és nagyobb rendszerek viselkedésének
különválása még nem jelentős.
A gyakorlatban ezen eredmények azt jelentik, hogy az atomi szerkezet
rekonstukciójának megvalósı́tásához gondoskodni kell a mérésidő −40 fs,
illetve −6 fs-ig történő leszűkı́téséről, amivel biztosı́tható, hogy a mért
szóráskép még megközelı́tően megegyezzék az eredeti szerkezethez tartozó
szórásképpel.

Rekonstrukció
A következőkben egy modellezett diffrakciós mérés alapján végrehajtott
rekonstrukción mutatom be a szétrobbanó klaszterek Fienup által kidolgozott algoritmussal történő szerkezetmeghatározásnak a menetét és tipikus
tulajdonságait. Megvizsgálom a Fienup algoritmus hatékonyságát és megbı́zhatóságát a modellrendszereken, és elemzem, hogy egy röntgen szabadelektron lézerrel elvégzett mérés esetén hogyan kapható vissza egy biológiai
rendszer szerkezete.
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A demonstráció céljából egy 10 fs hosszú impulzusba helyezett 200 atomos klaszter esetét választottam. A kiindulási szerkezetben a 200 atom nem
tölti ki teljesen a 6 × 6-os kockát: egy két atomos lépcső figyelhető meg
(7.14.a ábra). Az egyes atomok és ionok geometriai pozı́cióiadatait és töltésük
értékét a Coulomb robbanás modellszámolásának eredményei szolgáltatták.
A szóráskı́sérletben keletkező diffrakciós képek kiszámolásakor a különböző
ionizációs állapotú atomok szórási faktorához a semleges atomok szórási faktorának az elektronszámmal súlyozott alakját használtam. Eltekintettem viszont a már leszakı́tott elektronoktól és a mérés környezetéből származó
háttértől, zajtól. Az elektronsűrűséget a valós tér 18 Å élhosszúságú köbös
cellájában kerestem, aminek a reciproka adja meg a reciprok térbeli felbontást. A valós térben a megoldást 0.3 Å felbontású köbös hálón állı́tom elő.
Az általa meghatározott 1/0.3 Å−1 maximális hullámszámú adatok helyett
azonban a konzervatı́vabb 1/0.8 Å−1 -ig állı́tom elő a szintetikus szórási adatokat. A meghatározandó objektumot bennfoglaló térrész 8.5 Å sugarú gömb.
A gömbön kı́vüli tartományban zérus az elektronsűrűség. Ez a választás az
irodalomban elfogadott σ = 2.27 mintavételi sűrűséget jelent.
A Fienup algoritmus konvergálási sebességét és a rekonstrukció jósági
fokát β = 0.7 mellett [59], és attól eltérő paraméterértékeknél vizsgáltam.
Lényeges, hogy biztosak legyünk a módszer megbı́zhatóságában, hiszen ekkor
lehetséges egyértelműen megállapı́tani, hogy a szabadelektron lézerrel történő
mérés modellezésekor a rekonstrukció minőségének romlása nagyrészben a
szerkezet roncsolódása miatt jelentkezik, és elhanyagolható az algoritmus hibája. Az elektronsűrűség egy adott g közelı́tésének a hibáját szórásképének
és a mért szóráskép közötti különbség alapján az R-faktorral jellemzem:

R=

P

i

|Fci | − |F0i |
P
,
i
i |F0 |
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(7.4)

7.14. ábra. Rekonstrukció egy 200 atomos, 10 fs-os impulzusban lévő klaszter
t=−3 fs-beli állapotáról. Az ábrán az eredeti (bal felső panel, a) és a t=−3 fsbeli (jobb felső panel, b) szerkezet elektronsűrűsége, a rekonstrukció véletlenszerűen választott kiindulási elektronsűrűsége (bal alsó panel, c), és az
iterációból kapott kép (jobb alsó panel, d) látható.
ahol Fc és F0 számolt, illetve mért szórási tényezők. Az R-faktor irányadó
arra nézve is, hogy az iterációt meddig célszerű folytatni. R . 20% értéknél
általában már elfogadható eredményeket kapunk.
Az algoritmus vizsgálatát a klaszter különböző időpillanatbeli állapotain
végeztem. Tapasztalataink szerint ∼ 400 iterációs lépés után csökkent R
értéke 20%, a megoldások már igen jó egyezést mutattak az referencia szerkezetekkel. Mindezt a 7.14. ábrán demonstrálom egy 200 atomos klaszter
t = −3 fs-beli állapotának rekonstruálásán. Az impulzus legelején az atomok
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7.15. ábra. 10 fs-os, 200 atomot tartalmazó klaszter eredeti szerkezete (balra),
és az impulzussal t=-3 fs-ig elvégzett mérés alapján rekonstruált szerkezet
(jobbra).
közel szabályosan helyezkednek el a kocka rácspontjain (7.14.a ábra). Ehhez
képest t = −3 fs-ban a Coulomb robbanás eredményeképp erősen torzult a
szerkezet, az atomok több elektronjukat is elveszı́tették (a 7.14.b ábrán a
szemléltető gömbök — a szórási erősség csökkenésének megfelelően — kisebb
átmérőjűek). Vannak olyan atomok is, melyek összes elektronja le van szakı́tva, ı́gy egy röntgenszórás-kı́sérletben nem megfigyelhetők (a 7.14.b ábra).
Ezt a szerkezetet kı́vánjuk a rekonstruálni a számolt szórásképe alapján. A
7.14.c ábra mutatja a véletlenszerűen választott kiindulási elektronsűrűséget,
amiből a t = −3 fs időpillanatban iterációk elindı́tottam. 200 iterációs lépés
után, R = 17% mellett meggyőzően kaptuk vissza a szerkezetet. A rekonstruált kép kiválóan mutatja mind a kétatomos lépcsőt, mind pedig a teljesen
ionizálódott atom hiányát (7.14.d ábra).
Következő lépésben a cél az, hogy kiderı́tsük: az impulzus mely időpontjáig elvégzett mérés használható fel arra, hogy a részimpulzus alatt
keletkezett szóráskép alapján az eredeti (t = −∞ fs) szerkezetet rekonstruáljuk. Ez a probléma eltér a hagyományos szerkezetmeghatározástól. Nem arról
van szó, hogy egy időben állandó (legfeljebb hőmozgással rendelkező) szerke79

zeten végzett mérés alapján kell rekonstrukciót végezni, hanem a Coulomb
robbanás során a klaszter különböző állapotain keletkezett szórásképek
összegződéséből szeretnénk az eredeti struktúrát megkapni. További nehézséget okoz, hogy az időben integrált szórásképben a torzult szerkezetek nagy relatı́v súllyal szerepelnek. ugyanis bár az idő haladtával az ionok
egyre kisebb szóráserősséggel rendelkeznek (hiszen az atomok elektronszáma
csökken), az intenzitás Gauss időfüggése miatt továbbra is sok fotont szórhatnak.
A számolások tipikus eredménye a 7.15. ábrán látható. Tapasztalataink
szerint a t = −3 fs-ig gyűjtött szóráskép alapján még kielégı́tő minőségű
rekonstrukció végezhető az eredeit szerkezetről (R . 20%), és a konvergencia
sebessége is megfelelő. A t = −3 fs-nál tovább végzett mérések esetén viszont
rohamosan romlik a minőség.
Eredményeinket összehasonlı́tva az előző részben elvégzett konzervatı́v
becsléssel azt látjuk, hogy 10 fs-os impulzus alkalmazása esetén mintegy 3 fsmal több idő használható fel szerkezetmeghatározásra alkalmas szóráskép
detektálására, ami alatt a teljes fotonszám 10%-a helyett mintegy 25%-a
érkezik be.
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8. fejezet
Összefoglalás
Az alábbiakban röviden összefoglalom a doktori munkám alatt elért eredményeimet.
Kidolgoztam egy modellt az intenzı́v röntgenlézer terében lévő atomklaszterek dinamikájának leı́rására. A modell tartalmazza a leglényegesebb kölcsönhatásokat: a Coulomb kölcsönhatást, az atomok közötti kémiai kötést,
a fotoeffektust, az ionok Auger és fluoreszcens relaxációját, az elektronok
által okozott másodlagos ionizációt. Elkészı́tettem a modell alapján egy
számı́tógépes kódot, amellyel szimulációk végezhetők atomklaszterek röntgenimpulzus által indukált Coulomb robbanásának vizsgálatára.
Összehasonlı́tottam az általam alkalmazott modell eredményeit két
olyan modellével, melyek egyes állomásait képezték a végleges modellünk
kialakı́tásának. Az első ezek közül az atomok kémiai kötéseihez tartozó kölcsönhatásokat, a fotoeffektust és a relaxációt tartalmazta (I. modell ; ez felel
meg az irodalomban R. Neutze által vizsgált képnek [1]). A második már
figyelembe veszi az elektronok töltését és Coulomb kölcsönhatásukat, de a
másodlagos ionizációkat nem tartalmazza (II. modell ). Megmutattam, hogy
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az I. és II. modell esetén lényegesen alulbecsült az ionizációk teljes számának növekedési sebessége, valamint túlbecsült a klaszter teljes töltésének
és méretének növekedése. Ezek az eredmények mutatják, hogy szükséges a
Neutze által alkalmazott modellnek [1] az elektronok dinamikájával és a másodlagos ionizációk bevezetésével járó kibővı́tése. A továbbiakban az általam
kidolgozott III. modell eredményei szerepelnek, mely tartalmazza az előbbi
két kölcsönhatást is.
Elemeztem a Coulomb robbanás tulajdonságait a részecskeszám és az
alkalmazott röntgenimpulzus hosszának függvényében. Megmutattam, hogy
nagyobb klaszterméret esetén a klaszter egy atomra jutó töltése kisebb lesz az
atomok között maradt lassú elektronok nagyobb relatı́v száma miatt. Ennek
következményeként eltérés mutatkozott a klaszterek méretének növekedési
sebességében is. Megmutattam, hogy adott részecskeszámú rendszerek esetén
hosszabb impulzus alkalmazása mellett a klaszter egy atomra jutó töltése
nagyobb. Ez a jelenség különösen kisebb rendszerekben tapasztalható.
Megvizsgáltam a klaszter elektronjainak és a klaszterből távozó fotoelektronoknak az energiaeloszlását különböző időpontokban. Az atomok
környezetében maradt elektronok a Coulomb robbanás folyamán erőteljesen
lehűlnek. A fotoelektronok spektruma az idő előrehaladtával egyre szélesedik,
végleges alakját — 50 fs-os impulzus esetén — +25 fs-ra éri el. A kiszélesedés
nagyobb rendszereken még jelentősebb.
Kimutattam a klaszterben végbemenő töltésszeparáció folyamatát,
melynek eredményeképp a klaszter egy csaknem semleges magra és egy pozitı́v héjra osztható fel. Megvizsgáltam a két tartomány határának időfüggését.
A határ tágulási sebességére 1500 atomos klaszter esetén 1.1 Å/fs adódott.
Rámutattam a töltésszeparáció és az ionok energiaspektruma közötti szoros
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kapcsolatra.
Konzervatı́v becslést adtam arra, hogy egy röntgen szabadelektron lézerrel elvégzett kı́sérletben az impulzus mekkora részét használhatjuk fel
olyan szóráskép méréséhez, melyből meghatározható a szerkezetet. Szimulációim alapján megmutattam, hogy 10 fs félértékszélességű impulzus esetén a
fotonoknak az impulzus elején beérkező kb. 10%-a, 50 fs-os esetén mintegy
3%-a használható fel. Modellszámolást végeztem egy 10 fs-os impulzusban
felrobbanó, 200 atomos klaszter szerkezetének rekonstruálására. A számolás
tapasztalata alapján az előzetes, csak a dinamikán alapuló 10 fs-os becslést
pontosı́tottam, és egy sokkal kedvezőbb 25%-os határt állapı́tottam meg.
Tehát az atomi szerkezet az egy impulzusba eső teljes fotonszám 25%-ának
beérkezéséig alkotott szórásképből még sikeresen rekonstruálható.
További előrelépés várható holografikus módszerek bevezetésétől [89],
melyeknek részletesebb vizsgálatát a doktori munka folytatásaként tervezem.
Ugyancsak terveink között szerepel a modell olyan fejlesztése, ami lehetővé
teszi nagyobb klaszterek szimulációját és rekonstrukcióját. Ezentúl tervezzük
a röntgenoptikai elemek intenzı́v sugárzásban való viselkedésének leı́rását,
amihez modellünk jelentős módosı́tása szükséges.
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Köszönetnyilvánı́tás
Köszönettel tartozom témavezetőmnek, Faigel Gyulának, akire bármikor
számı́thattam doktori munkám során, mind tudományos, mind egyéb
kérdésekben. Útmutatása és a vele folytatott diszkussziók nemcsak a PhD
munkához nyújtottak segı́tséget, hanem általuk megismerhettem és tanulhattam a lényegretörő, egyszerű, átlátható kutatói gondolkodásmódot.
Köszönet illeti Tegze Miklóst, aki sokat segı́tett modellem kialakı́tásában
és a szimulációs eredmények értelmezésében.
Köszönöm Oszlányi Gábornak a rekonstrukciós módszerek megismerésében, megértésében, és a rekonstrukció aktuális megvalósı́tásában nyújtott nagy segı́tségét.
Köszönöm Gránásy Lászlónak, hogy jelentős számolásigényű szimulációimhoz elérhetővé tette számomra nagy kapacitású számı́tógép klaszterét.
Köszönet illeti Bortel Gábort és Pusztai Tamást, akikhez mind tudományos, mind számı́tástechnikai problémáimmal bármikor fordulhattam.
Köszönet illeti Szabó Györgyöt és Varró Sándort az SZFKI-ban megtartott házi védésem gondos bı́rálatáért, amelyekkel hozzájárultak a dolgozatban
foglaltak világosabb megfogalmazásához.
Végül, de nem utolsó sorban, köszönöm feleségemnek, Ágnesnek, és
kislányomnak, Rebekának, hogy szeretetükkel nyugodt és biztos hátteret biztosı́tottak doktori munkámhoz.
84

Irodalomjegyzék
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Nyilatkozat
Alulı́rott Jurek Zoltán kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam
készı́tettem és abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden
olyan részt, amelyet szó szerint, vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva
más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.
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