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Bevezetés 1

1. Az atomi felbontású holográfia 5
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3. Holográfia polikristályos és amorf anyagokon 53

3.1. A polikristályos hologram egyenlete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.2. A polikristályos hologram kiértékelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.3. A kísérleti megvalósítás modellezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.4. Összefoglalás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
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Bevezetés

Az anyagszerkezet vizsgálatára széleskörűen használt módszerek állnak rendelkezésünk-
re. Ezen módszerek közül kiemelkedő jelentőséggel bírnak a különböző szóráskísérlete-
ken alapuló eljárások, amelyeket a tudomány már rutinszerűen alkalmaz az anyag atomi
szerkezetére és az atomok dinamikájára vonatkozó kérdések megválaszolására, de még
mindig van lehetőség a módszerek fejlesztésére. Ilyen terület például az atomi szerke-
zet vizsgálata lokálisan, bizonyos atomok környezetében atomi felbontású holográfiával.
A hagyományos diffrakciós módszerek csak korlátozottan, sokszor indirekt módon, mo-
dellszámítások és a mérési eredmények összehasonlításával alkalmazhatóak kiválasztott
atomok körüli szerkezet vizsgálatára. A lokális szerkezet vizsgálata érdekes lehet például
olyan esetekben, ahol egy kis koncentrációban jelen levő szennyező jelentősen befolyá-
solja a tömbi anyag tulajdonságait.

A holográfia története 1948-ban kezdődött, amikor először felmerült Gábor Dénes
fejében a gondolat, hogy lencse nélküli leképezést valósítson meg [1]. Erre azért volt
szükség, mert ugyan az akkori elektronmikroszkópokban alkalmazott elektronok hullám-
hossza megengedte volna az atomi felbontás elérését, a leképezéshez használt mágneses
lencsék gyenge minősége miatt ez nem volt lehetséges. Hiába dolgoztak a mágneses len-
csék javításán, azok felbontásának növelését műszaki korlátok akadályozták [2].

A holográfia ötletének lényege, hogy a tárgyat egy koherens, monokromatikus hul-
lámmal világítjuk meg, majd a tárgyon szóródó hullám – a tárgyhullám – a detektor
pozíciójában interferál az azonos hullámhosszú és koherens referenciahullámmal. Ezzel
a módszerrel a tárgyhullám referenciahullámhoz viszonyított fázisa is rögzíthetővé válik.
Az interferenciaképet rögzítve, a tárgy háromdimenziós képét visszaállíthatjuk úgy, ha
az interferenciaképet a rögzítésekor felhasznált referenciahullámmal világítjuk meg.

Gábor Dénes eredeti elképzelése az volt, hogy az elektronokkal rögzített hologramot
látható fény felhasználásával rekonstruálja, így a hosszabb hullámhossz miatt az ato-
mok nagyított képe jelenik meg [2]. Maga az elv ideális esetben a minta körüli teljes
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térszögben mérve az interferenciát, a térbeli felbontásra egyetlen határt szab, ez pedig
a rögzítéshez felhasznált hullámhossz. A módszer így elviekben atomi felbontású ho-
logramok rögzítésére is alkalmas, azonban ezt hosszú ideig technikai akadályok miatt
nem tudták kihasználni. Atomi felbontású hologram rögzítése először 1974-ben sikerült
Bartellnek és munkatársainak elektronokkal, nemesgáz minta atomjain [3, 4]. Szőke [5]
és Barton [6] elméleti munkássága alapján sikerült megkerülni az atomi felbontás el-
érését akadályozó technikai problémákat. A 90-es évek elején intenzíven vizsgálták az
elektron-holográfia lehetőségét. Kísérletileg Harp demonstrálta először a módszer mű-
ködőképességét Kikuchi-elektronokkal [7].

Röntgensugárzást felhasználva először a 1996-ban rögzített atomi felbontású holog-
ramot Tegze Miklós és Faigel Gyula [8], amely kísérleteket a nagy intenzitású szinkrot-
ron röntgenforrások használata később jelentősen elősegített. Cser László 2001-ben pub-
likálta a neutron holográfia elméletét [9], nem sokkal ez után Sur és munkatársai kísér-
letileg demonstrálták az első atomi felbontású, belső forrásos neutron hologramot [10].
A mintában található neutronelnyelő anyagok prompt-γ sugárzásának felhasználásával
Cser László és munkatársai rögzítettek először belső detektoros hologramot [11].

A PhD dolgozatom célja a neutron holográfia új alkalmazási lehetőségeinek felderí-
tése, valamint a módszer alkalmazása kísérleti adatok kiértékelésére.

Az 1. fejezetben az atomi felbontású holográfia alapjait foglalom össze. Először is-
mertetem egy atomi felbontású kép készítéséhez szükséges feltételeket, majd bemuta-
tom, hogy ezeket a feltételeket hogyan lehet a gyakorlatban teljesíteni a rendelkezésre
álló kísérleti technikával. A fejezetben ismertetem a neutron holográfia tulajdonságait és
összehasonlítom az elektron- illetve röntgen-holográfiával. Bemutatom a neutronok ese-
tén legelterjedtebben alkalmazott visszaállítási módszert és összefoglalom a visszaállított
kép tulajdonságait, az azt befolyásoló tényezőket. A fejezet végén röviden kitérek azok-
ra a módszerekre, amelyekkel csökkenthetőek a képen a tárgyatom anizotrop szórása és
fázistolása miatt fellépő torzulások.

A 2. fejezetben egy kadmiummal szennyezett β-Sn egykristályon mért neutron holog-
ram kiértékelését mutatom be. A β-Sn azért érdekes rendszer a holográfia számára, mert
az anizotróp, tércentrált tetragonális szerkezete miatt a szennyező körül nem csak radiá-
lis, hanem tangenciális elmozdulások is felléphetnek. Bemutatom a kadmium szennyező
körüli ón atomok elmozdulásvektorát az elméleti pozícióhoz képest, és összefüggésbe
hozom ezeket az elmozdulásokat az alacsonyabb hőmérsékleten megjelenő α-Sn allotróp
módosulatával. Bemutatom, hogy a mért rácsdeformációval kvalitatív módon magyaráz-
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ható a kadmium szennyező β → α fázisátalakulást lassító hatása.
A 3. fejezetben bemutatom, hogy a polikristályos és amorf szerkezetű minták esetén

hogyan alkalmazható az atomi felbontású holográfia módszere. A detektor vagy forrás-
atomok körüli szerkezet háromdimenziós rekonstrukciójához szükséges, hogy a minta
legalább orientációs rendet mutasson. A kísérletekhez használt egykristályok is teljesítik
ezt a feltételt, de ez a feltétel nagyon leszűkíti az atomi felbontású holográfiával vizsgál-
ható minták körét. Ebben a fejezetben megmutatom, hogy polikristályos vagy akár amorf
mintán is végezhető atomi felbontású holográfia mérés, amelyből az atomok radiális el-
oszlásfüggvénye határozható meg. Modellszámítások segítségével vizsgálom a módszer
felbontóképességét, valamint a kísérleti paraméterek hatását a visszaállított képre.

A 4. fejezetben a mágneses neutron holográfia témájában elért eredményeimet ismer-
tetem. A neutron rendelkezik mágneses momentummal, ezért az anyagban található mág-
neses atomok mágneses dipólusmomentumán szóródik. A szórás erőssége összemérhető
a nukleáris szóráséval, de jóval nagyobb az anizotrópiája, amely a neutronspin irányától
és a mágneses atom dipólusmomentumának irányától is függ. A fejezet elején felírom a
mágneses hologram egyenletét és bemutatom a hologramot meghatározó különböző té-
nyezőket. Először bemutatok egy speciális mérési elrendezést, amivel a mágneses dipó-
lusmomentum radiális – a detektoratom és a mágneses atomot összekötő egyenes irányá-
ba eső – komponense határozható meg a nukleáris holográfiában is használt, Barton-féle
rekonstrukció alkalmazásával. A fejezet végén ismertetem a korreláció használatával el-
ért eredményeimet. Bemutatok egy korreláción alapuló módszert, amellyel a mágneses
dipólusmomentumok komponensei szétválaszthatók a visszaállítás során, majd a kísérlet
modellezésének segítségével meghatározom a mérés kivitelezéséhez szükséges paramé-
tereket.

3



4



1. fejezet

Az atomi felbontású holográfia

Ebben a fejezetben az atomi felbontású holográfia témájában született fontosabb eredmé-
nyeket összegzem, illetve definiálom azokat a fogalmakat, amelyeket a dolgozat későbbi
részében használni fogok. Az első részben összefoglalom azokat a technikai követelmé-
nyeket, amelyek egy hologram rögzítéséhez szükségesek és bemutatom, hogy hogyan
teljesíthetők abban az esetben, ha az atomi felbontás elérése a cél. A könnyebb érthető-
ség kedvéért a részletes matematikai leírást először a neutronok nukleáris szórása esetén
adom meg, a fejezet végén azonban kitérek az elektronokkal és röntgensugárzással lét-
rehozható hologramok leírására is, amely a mágneses hologramokat leíró részt alapozza
meg.

1.1. A holográfia alapelve

A holográfia a fotográfiához hasonlóan egy képalkotó eljárás, azonban a két módszer
között számos különbség van. A fotográfiában a kép rögzítésekor a tárgyról visszave-
rődő hullám intenzitását rögzítik egy alkalmas detektor (pl. fotoemulzió, CCD kamera
stb.) segítségével, amely egy egylépéses eljárásnak tekinthető. A tárgyhullám intenzitása
közvetlenül rögzítésre kerül, a kép megjelenítésekor a rögzített fény intenzitását repro-
dukálják a fotópapíron vagy a képernyőn. Ezzel szemben a holográfiában nemcsak a
tárgyhullám intenzitását rögzítjük, hanem annak fázisát is úgy, hogy a tárgyhullámot egy
referenciahullámmal interferáltatjuk a detektor helyén. A rögzített hologramból a képet
egy második lépésben lehet rekonstruálni az interferenciakép referenciahullámmal törté-
nő megvilágításával. A dolgozat további részében hologram alatt az interferenciaképet,
kép alatt pedig a hologramból rekonstruált képet értem.
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1. Az atomi felbontású holográfia

Egy, az optikai holográfiában gyakran használt, ún. off-axis geometria vázlata látható
az 1.1 (a) ábrán. Ebben az elrendezésben a monokromatikus és koherens hullámot egy tü-
kör osztja meg. A hullám egyik fele – a referenciahullám – egy tükörről visszaverődve jut
a detektorra, a másik fele – a tárgyhullám – pedig a tárgyon szóródva jut el a detektorba,
ahol a két hullám interferál és létrehozza a hologramot.

(a) (b)

1.1. ábra. (a) A hologram rögzítése off-axis geometriában. (b) A hologram rekonstrukciója a
referenciahullámmal történő megvilágítás segítségével.

Az optikai képrekonstrukció vázlata az 1.1.(b) ábrán látható. A kép visszaállítása lát-
ható fény esetén úgy történik, hogy a hologramot megvilágítjuk a referenciahullámmal
azonos hullámhosszú és karakterisztikájú koherens sugárral, ezáltal a szemlélő számára
a tárgy valós képe megjelenik a hologram mögött. Amennyiben a hologramot valami-
lyen elektronikus detektorral digitálisan rögzítjük, vagy az analóg módon rögzített képet
digitalizáljuk, lehetőség nyílik a kép visszaállítására számítógép segítségével. Atomi fel-
bontású holográfia esetén az utóbbi, számítógépes visszaállítási eljárást alkalmazzuk.

1.2. Egy hologram rögzítésének technikai követelményei

Egy hologram rögzítéséhez általános esetben 4 követelményt kell teljesíteni, ezek a kö-
vetkezők:

I. Az elérni kívánt felbontással összemérhető vagy rövidebb hullámhosszú sugárzást
kell választanunk.
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1.2 Egy hologram rögzítésének technikai követelményei

II. Monokromatikus hullám szükséges.

III. A sugárzás koherenciahosszának nagyobbnak kell lenni, mint a referencia– és
tárgyhullám úthosszkülönbsége.

IV. A referencia- és a tárgyhullám fáziskülönbsége a detektálás ideje alatt állandó.

Az I. feltétel szükségessége nyilvánvaló, azt már a fotográfia is megköveteli. A II. fel-
tételre azért van szükség, hogy a különböző hullámhosszak által létrehozott hologramok
ne átlagolják ki egymást a detektor helyén, továbbá a visszaállítás során is felhasznál-
juk (mind analóg, mind pedig digitális hologram esetén), a rögzítéshez használt hullám
hullámhosszának értékét. A III. feltétel biztosítja, hogy a referencia- és tárgyhullám in-
terferenciára képes a detektorban. A IV. feltétel azért szükséges, hogy a hologram időben
állandó legyen a mérés során, és el tudjuk végezni a mintavételezést. Amennyiben a felso-
rolt feltételek bármelyike nem teljesül, a mért interferenciakép elmosódik, és a hologram
információtartalma elvész, lehetetlenné téve a rekonstrukciót.

1.2.1. Követelmények az atomi felbontás eléréséhez

Az I. feltétel teljesítéséhez, atomi felbontás esetén Å, azaz 10−10 m nagyságrendű hul-
lámhosszal jellemezhető sugárzásra van szükségünk. A látható fény erre nem alkalmas,
mert a hullámhossza három nagyságrenddel nagyobb, viszont az elektromágneses su-
gárzások közül röntgensugárzással már célt érhetünk. A nyugalmi tömeggel rendelkező
részecskék egyben hullámok is, amelyeket a de-Broglie hullámhosszuk jellemez. Ez le-
hetővé teszi hologramok létrehozását különböző forrásokból származó elektronokkal (pl.
Auger-elektron, fotoelektron, Kikuchi-elektron) és termikus neutronokkal is. Mindegyik
sugárzás különböző módon szóródik az atomokon illetve atommagokon, ezért a felhasz-
nálásukkal mért hologramok is különböző tulajdonságokkal rendelkeznek.

A II. feltételt teljesítő, monokromatizált, és az I. feltételnek is megfelelő hullám-
hosszú röntgen, elektron és neutron sugárzásokat elterjedten használnak diffrakciós szer-
kezetkutatási célra. Ezek a hullámok keletkezhetnek valamilyen karakterisztikus sugár-
zás formájában, mint például az Auger-elektronok, vagy egy polikromatikus sugárzás
monokromatizálásával is. Neutronok esetén mindig a második módszert követjük, azaz
egy polikromatikus nyalábból választjuk ki a kívánt hullámhossz körüli elegendően kes-
keny hullámsávhoz tartozó neutronokat, amelyeket már monokromatikusnak tekintünk.
Ezt a szelekciót egykristály monokromátorokkal, vagy a repülési idő elve alapján tehet-
jük meg.
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1. Az atomi felbontású holográfia

A III. feltétel teljesítése már nem egyértelmű. A neutron-nyalábok koherenciahossza
tipikusan néhány száz Ångström [12], ami azt jelenti, hogy a hologramot úgy kell rög-
zíteni, hogy a referenciahullám és a tárgyhullám úthosszkülönbsége ne legyen nagyobb,
mint ez az érték. Ezért a az 1.1. ábrán bemutatott elrendezés változtatás nélkül nem alkal-
mazható atomi felbontású holográfia esetén, mert ha a referenciahullámot előállító tükör
a mintán kívül kerül elhelyezésre, akkor az úthosszkülönbség makroszkopikus méretűre
nő.

A IV. feltétel teljesítéséhez a hagyományos off-axis elrendezésben olyan mechanikát
kellene készíteni, amely a minta és a detektor, valamint a tükör távolságát Ångström-
nyi nagyságrendben állandó értéken tartja, ilyen mechanika elkészítése azonban nagyon
nehéz feladat, ha egyáltalán lehetséges.

Szőke Ábrahám [5] mutatott rá arra, hogy a III. - IV. feltételek teljesíthetők, ha a
mintában található atomokat használjuk a sugárzás forrásaként. Ezt a módszert nevezzük
belső forrásos holográfiának. Az atomi forrás szerepét betöltheti például a röntgensugár-
zással gerjesztett atomokból kilépő karakterisztikus fluoreszcens röntgensugárzás vagy
a monokromatikus röntgensugárzással keltett fotoelektronok, Auger-elektronok. Neut-
ronok esetén belső forrásként használható a hidrogén magján, azaz egy protonon spin-
inkoherens módon szóródott neutron.

A mintába integrált forrásból kilépő gömbhullám közvetlenül, és a környező atomo-
kon koherensen szóródva is elérheti a detektort, ahol a két hullám interferál és létrehoz-
za a hologramot. Az úthosszkülönbség így a forrás és a környező atomok távolságának
nagyságrendjébe, azaz néhány Ångströmre csökken, ezért a III. feltétel teljesül. A IV.
feltétel is teljesül, mert a mintával együtt mozog a forrás és a leképezni kívánt atomok is,
így az úthosszkülönbség nagyon jó közelítéssel állandó, független a minta és a detektor
közötti távolságtól.

A belső forrásos holográfia fordítottjának tekinthető, az optikai reciprocitás elvén
alapuló belső detektoros elrendezést Gog és munkatársai javasolták és alkalmazták elő-
ször [13]. Ez az elrendezés megkapható, ha a belső forrásos elrendezésben megcseréljük
a forrás és a detektor pozícióját, valamint megfordítjuk a hullámok terjedését. Ebben az
esetben a mintában található egyik atomot használjuk detektorként. A detektoratom he-
lyén interferál a mintára érkező külső referenciahullám és a környező atomokról szóródó
tárgyhullám. Olyan atom töltheti be a detektor szerepét, amely az interferencia intenzitá-
sával arányos jelet bocsát ki. Ez a jel röntgensugárzás esetén lehet a minta egyik atom-
jának fluoreszcens sugárzása [13], vagy neutronok esetén a neutron elnyelését követő,
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karakterisztikus energiával rendelkező prompt-γ foton is [9].
A detektor vagy forrás integrálásának következménye, hogy a detektor vagy forrás-

atom körüli kicsiny, néhány Ångström sugarú környezetről kaphatunk információt, ami
a gömbhullámok amplitúdójának r−2 szerinti csökkenésével magyarázható. Ez a szelek-
tivitás lehetővé teszi a mintában akár nagyon kis koncentrációban elhelyezkedő atomok
környezetének vizsgálatát is, amit a diffrakciós módszerek nem, vagy csak korlátozottan
tesznek lehetővé. Atomi felbontású holográfiával lehetséges a detektor/forrás körüli szer-
kezet kvantitatív vizsgálata is, akár pikométeres pontossággal is [14]. A kép középpont-
jában a detektor vagy forrásatom van, ezért a továbbiakban, amikor az adott szempontból
nincs köztük különbség, együttesen központi atomként hivatkozok a belső detektor vagy
belső forrás szerepét betöltő atomokra.

Az eddigiekben egyetlen központi atomot feltételeztünk, ami elméletileg elegendő is
lenne, de sajnos egyetlen atom környezetéből – a röntgen szabadelektron-lézerek kivéte-
lével – nem lehet elegendő szórt intenzitást nyerni, valamint a belső detektoros neutron
holográfiában előfordulhat, hogy a detektor mag a neutron elnyelése után egy másik izo-
tóppá alakul, amely már nem tölti be többé a detektor szerepét. Erre a problémára megol-
dást jelent, hogy amennyiben a minta rendelkezik orientációs renddel, akkor a központi
atomok környezetéről kapott hologramok azonosak, és így összeadódnak. Ezért az atomi
felbontású hologram készítéséhez egy V. feltételt is teljesíteni kell:

V. A minta rendelkezzen legalább orientációs renddel.

A feltétel meghiúsulása esetén a különböző központi atomok környezetéről kapott kü-
lönböző hologramok szuperponálódnak, és kioltják egymást. Az orientációs rend legegy-
szerűbben egykristály minta használatával biztosítható, de demonstrálták már a módszert
kvázikristályokon is [15], és használatát javasolták fehérje membránok esetén is [16].
A 3. fejezetben vizsgálom, hogy milyen hologram mérhető egy polikristályos mintán.
Ebben az esetben a detektor/forrás atomok környezete azonos szerkezettel rendelkezik,
viszont a környezetek orientációja véletlenszerű. Az V. feltételt ez az állítás azért nem
befolyásolja, mert a polikristályos esetben csak a központi atomot körülvevő atomok ra-
diális eloszlásfüggvénye határozható meg, a háromdimenziós kép elveszik.

Az orientációs rend követelménye nagyméretű molekulák, jellemzően fehérjék vizs-
gálata esetén jelenthet problémát, ahol elegendően nagy kristályok előállítása nehezen
megvalósítható. Nagy intenzitású szabadelektron-lézerek felhasználásával egyetlen mo-
lekuláról is kaphatunk elegendő szórt intenzitást [17], azonban az így begyűjthető in-
formációt a molekula sugárkárosodása korlátozza. Előfordulhat, hogy a molekula már
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a lézerimpulzus vége előtt szétesik, ezért az impulzushossz optimalizálása nagyon fon-
tos [18]. Ez a probléma úgy is megoldható, hogy a szerkezetet nem a molekula egyetlen
példányán mérjük, hanem több impulzussal mérünk úgy, hogy egyetlen impulzusban a
molekula egyetlen, véletlen orientációjú példánya van jelen, majd ezeket a mérési adato-
kat összeillesztjük egy konzisztens adatsorrá [19]. Ezek a módszerek manapság is inten-
zíven kutatottak, mert a szabadelektron-lézerek elterjedésével a kísérleti megvalósításuk
elérhetővé válik.

1.3. Atomi felbontású holográfia különböző sugárzások-
kal

Az atomi felbontás eléréséhez szükséges forrás vagy detektor integrálását több külön-
féle sugárzás alkalmazásával is meg lehet valósítani, ezért a holografikus interferenciát
létrehozó sugárzás fajtája szerint megkülönböztetünk elektron-, röntgen-, γ- és neutron-
holográfiát. A neutron holográfiát részletesen bemutatom a fejezet további részében, eb-
ben az alfejezetben a többi sugárzással végzett kísérleteket foglalom össze, és bemutatom
a különböző sugárzásokkal rögzített atomi felbontású hologramok tulajdonságait.

Az első atomi felbontású képeket Bartell készítette, aki a nemesgáz atomokon és kis
molekulákon végzett elektron-holográfiai kísérleteket, melyek eredményeit [3, 4] még
Szőke Ábrahám belső források használatára vonatkozó javaslata [5] előtt publikálta. Bar-
tell mérési módszerével gázfázisú atomokat, és kis molekulákat lehetett vizsgálni. A mé-
rés érdekessége volt, hogy a visszaállításhoz még optikai módszereket használt [20, 21].

Szőke Ábrahám javaslata előtt több szerző is foglalkozott olyan elektronszórási kísér-
letekkel, amelyek megalapozták az elektron-holográfiát. Fotoelektron és Auger-elektron
diffrakciós mérésekkel többen vizsgálták egykristályok felületén található atomok, mo-
lekulák körüli szerkezetet. Ezek a kísérletek tekinthetőek az atomi felbontású holográfia
közvetlen előzményének. A diffrakciós mérések kiértékelésére több módszert is kidol-
goztak. Fadley és Prince modellillesztés segítségével határozta meg a lokális szerkeze-
tet [22, 23], Li és Tonner az előreszórt diffúz szórás csúcsainak irányát felhasználva,
geometriai megfontolások alapján következtettek a felület lokális szerkezetére [24]. A
holográfiához leginkább hasonló módszert Barton használt a mérési adatok kiértékelésé-
re, aki a mért spektrumok Fourier-transzformálásával határozta meg a szennyező körül
elhelyezkedő atomok távolságát [25, 26].

A lokális szerkezetet vizsgálták még kis energiás elektronok diffúz szórásának méré-
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sével is. Saldin és Pendry dolgozta ki a kísérletek modellezéséhez szükséges eljárásokat,
és sikeresen modellezték Ni(100) felületen található O adszorbens atomokból álló rend-
szer diffúz szórását [27–29]. Később Saldin és de Andres megmutatták, hogy a módszer
használható a felületen elhelyezkedő adszorbens atomok körüli szerkezet háromdimen-
ziós vizsgálatára [30].

Az első szimulációkat és kísérleteket Szőke Ábrahám ötletének felhasználásával
elektronokkal végezték. Az elektronok nagy szórási hatáskeresztmetszete, és a már lé-
tező, holográfiai célra lényegi változtatás nélkül felhasználható kísérleti berendezések
(LEED spektrométer, röntgen fotoelektron spektrométer) elérhetősége miatt a módszer
demonstrációja ezzel a sugárzással volt a legegyszerűbb. Barton végezte az első szimu-
lációkat, ahol a fotoelektronok által létrehozott hologramot modellezte, és megadta a
manapság is elterjedten használt ún. Barton-féle visszaállítási módszert, amelyet a dol-
gozatomban az 1.7 alfejezetben részletesen bemutatok. Barton ismerte fel, hogy a ko-
rábban már vizsgált fotoelektron-diffrakció tulajdonképpen a fotoelektron holográfiával
ekvivalens [31].

A hologram modellezését kis energiájú elektronok (LEED – Low Energy Electron
Diffraction) esetén Saldin és munkatársai már korábban elvégezték [29], de akkor még
nem hologramként értelmezték a kapott interferenciaképet. Harp és munkatársai Kiku-
chi elektronokkal rögzített interferenciaképre alkalmazták először a holografikus mód-
szert [7]. Ahogy az eddig leírtakból is látszik, több folyamat is alkalmas belső forrás-
ként elektron kibocsátására. Közös ezekben a folyamatokban az, hogy lokalizáltak, és
inkoherensek, azaz a forrás által kibocsátott elektron csak önmagával képes interferál-
ni. Saldin Auger-elektronokat használva Cu(111) és Cu(100) felületeken elhelyezkedő
réz atomok környezetének képét rekonstruálta [32]. Elméletben pozitronokkal is lehet-
séges atomi felbontású hologram készítése, amit Tong vizsgált szimulációkkal [33]. A
pozitronok szórási hatáskeresztmetszete kisebb, mint az elektronok szórási hatáskereszt-
metszete, ezért használatukkal jobb minőségű holografikus kép készíthető a gyengébb
torzító effektusok miatt.

Az elektronok felhasználását megnehezíti az elektronszórás több tulajdonsága is. Az
elektronok szórásfaktora anizotróp, és a szórt elektron fázisa is függ a szórási szögtől,
ami aszimmetrikus és eltolódott csúcsokhoz vezet [34]. A nagy szórási hatáskeresztmet-
szet ugyan előnyös a statisztikus zaj szempontjából, de emiatt megerősödik a többszörös
szórás súlya, továbbá főleg a minta felületén, vagy annak közelében elhelyezkedő ato-
mok környezetét lehet vizsgálni, a tömbi szerkezet elektronokkal nem látható. A rönt-
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gensugárzás szórási hatáskeresztmetszete körülbelül 3 nagyságrenddel kisebb, ezért a
többszörös szórás kevesebb problémát jelent. Röntgensugárzás esetén az elektronokon
történő Thomson-szórás izotrópiája is nagyobb, a szóródás fázistolása pedig elhanyagol-
ható [35], ezért az atomi csúcsok eltolódása és aszimmetriája is kisebb. A nagyobb be-
hatolási mélység miatt a minta tömbi szerkezetét lehet vizsgálni. A kétfajta sugárzással
mérhető hologramok tulajdonságait Len hasonlította össze modellszámítások segítségé-
vel [35].

A belső forrásos röntgen holográfia alapelvét Tegze Miklós és Faigel Gyula publi-
kálta először [36]. Belső forrásnak röntgensugárzással gerjesztett atomok fluoreszcens
sugárzását javasolták, és a kísérleti megvalósítás szempontjából két nehézséget azonosí-
tottak. Az egyik a röntgensugárzás kisebb szórási hatáskeresztmetszete az elektronokhoz
képest, amely a mérési idő jelentős megnövekedéséhez vezetett. Ezt a nehézséget később
szinkrotron-források használatával sikerült elhárítani. A másik nehézségnek a röntgen-
sugárzás nagy szabad úthossza miatt a hologramon megjelenő Kossel vonalakat [37]
tekintették. A Kossel vonalak az elektronok esetében azért kisebb jelentőségűek, mert
az elektronok a rövid szabad úthossz miatt kevésbé "látják" a mintában a hosszútávú
rendet. A Kossel vonalak kiszűrésére aluláteresztő szűrő alkalmazását javasolták, amely
a Kossel vonalak gyors térbeli hullámzását kiszűri viszont a központi atom közelében
található atomok által okozott lassú oszcillációt átengedi. A szűrés alkalmazhatóságá-
ról vita alakult ki [38–40], de azt jelenleg is használják. Később világossá vált, hogy a
Kossel vonalak a hologram részének tekinthetők, és Tegze Miklós modellszámításokkal
igazolta [41], hogy a hologramból a Kossel-vonalak kiszűrése nélkül is visszaállítható az
atomok képe.

A belső forrásos Röntgen holográfiát 1996-ban sikerült kísérletileg is megvalósíta-
nia Tegze Miklósnak és Faigel Gyulának [42, 43]. A demonstrációs mérést egy SrTiO3

egykristály mintán végezték. A kísérletben egy laboratóriumi Röntgen cső Mo Kα sugár-
zásával gerjesztették a belső forrásként szolgáló Sr atomokat. A képen csak a Sr szom-
szédok voltak láthatók, mert a Ti szórási hatáskeresztmetszete a Sr szórási hatáskereszt-
metszetének körülbelül fele, az O szórási hatáskeresztmetszete pedig még a Ti szórási
hatáskeresztmetszeténél is jóval kisebb.

Az első belső detektoros röntgen holográfiát Gog és munkatársai valósították meg
hematit (Fe2O3) mintán [44]. A belső detektoros röntgen holográfiában a mintát egy jól
monokromatizált, párhuzamos röntgensugárzással világítják meg, és a detektor szerepét
a belső forrásos röntgen holográfiában használt belső forráshoz hasonlóan a minta egyik
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atomja által kibocsátott fluoreszcens sugárzás játssza. Ezt a fluoreszcens sugárzást egy fó-
kuszáló grafit analizátorral választották külön a mintából kilépő egyéb sugárzástól, majd
egy proporcionális számlálóval detektálták. A módszer előnye, hogy tetszőleges hullám-
hosszú sugárzás alkalmazható a hologram rögzítéséhez, ha a foton energiája nagyobb,
mint a mintában található, a detektor szerepét betöltő atom fluoreszcens gerjesztéséhez
szükséges energia. Ezáltal a hologram rögzítéséhez használható hullámhossz folytonosan
változtatható, és könnyen kivitelezhető a többenergiás hologramokra kidolgozott vissza-
állítási módszer [45]. Gog és munkatársai három energián rögzítették a hologramot, és
sikeresen rekonstruálták a vas atom környezetében található vas szomszédok képét. Az
oxigén szomszédok az oxigén kis szórási hatáskeresztmetszete miatt ebben a kísérletben
sem látszottak. Nem sokkal Gog és munkatársai kísérlete után Adams és munkatársai is
sikeres mérést végeztek Cu3Au mintán, de a grafit analizátor helyett energiaérzékeny Si
félvezető detektort használtak [46]. Az első mérésekben a kis intenzitású források miatt
csak nehéz atomokat tartalmazó mintákon lehetett hologramot mérni. Később a szinkrot-
ronok adta lehetőségek jobb kihasználásával, és a kísérleti elrendezés finomhangolásá-
val [47] sikerült például az O szomszédok képének rekonstrukciója is NiO mintában [48].

Korecki a Mössbauer-effektus felhasználásával végzett belső detektoros méréseket
Fe vékonyréteg mintán [49]. A mintára eső sugárzás vagy rugalmasan szóródott a 57Fe
magokon, vagy elnyelődött bennük, és gerjesztett állapotba hozta azokat. A rugalmasan
szóródott γ-fotonok adták a tárgyhullámot, az elnyelés után kilépő konverziós elektro-
nok pedig a detektorjelet. A 57Co forrást egy Mössbauer-mozgatóval mozgatva a sugár-
zás energiájának Doppler-eltolásával lehetőség nyílt a különböző környezetben található
57Fe atomok szétválasztására. Ezt szétválasztást sikerült kísérletileg is demonstrálni mag-
netit (Fe3O4) mintán [50], ahol a hiperfinoman felhasadt spektrum Fe2+ és Fe3+ ionok-
hoz tartozó elnyelési maximumaira állítva a γ-energiát sikerült a kétfajta ion környezetét
szétválasztani.

A holográfia elve nem követeli meg, hogy a minta rendelkezzen transzlációs szim-
metriával, elegendő, ha orientációs rendet mutat. Marchesini és munkatársai belső detek-
toros hologramot mértek egy Al70.4Pd21Mn8.6 kvázikristályos szerkezetű mintán [51]. A
hologram kiértékelésével a Mn atom átlagos környezetéről kaptak információt.

A röntgen holográfia gyakorlati alkalmazásaiban a többenergiás, belső detektoros
módszert alkalmazták legelterjedtebben. Hayashi és csoportja számos mérést végzett kü-
lönböző kérdések megválaszolására röntgen holográfiával. Mérték a Ti50Ni44Fe6 emlé-
kező ötvözet fázisátalakulásának prekurzorait [52]. Vizsgálták a Zn atom környezetét
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Zn0.4Mn0.6Te kristályban [53], ahol a röngen-holográfiás mérések segítségével felállítot-
ták az ún. lokomotív-modellt, amivel magyarázni lehet, hogy ebben a rendszerben miért
adnak eltérő eredményt az EXAFS és a röntgen-diffrakciós mérések. Hayashi és csoport-
ja először alkalmazta a röntgen-holográfiát vékonyrétegek vizsgálatára [54]. Méréseik-
kel megállapították, hogy a ZnSnAs2:Mn egykristályban a szennyező Mn atomok a Zn
vagy Sn kation helyét foglalják el. Ga szennyezőt tartalmazó, In0.995Ga0.005Sb egykris-
tályon a Ga szennyezőt befogadó rács szerkezetét mérték, ahol az elsőszomszéd képé-
nek elmosódádából az atom megnövekedett pozíció-fluktuációjára következtettek [55].
Egy következő kísérletben az ólom körüli rácsot vizsgálták a relaxor ferroelektromos
Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 egykristályban [56], ahol az ólom atom körül két különböző környe-
zetet tudtak megkülönböztetni. A röntgen holográfia módszerét megpróbálták hemoglo-
bin fehérje egykristályon is alkalmazni. A kísérletben kép visszaállítása sikertelen volt,
de biztató eredmény, hogy a hologram autokorrelációs függvényén ki lehetett mutatni a
kristályszerkezet négyfogású szimmetriáját a c-tengely körül [57].

1.4. A belső forrásos neutron holográfia

Az atomi felbontású holográfia részletes, matematikai leírását neutronokkal mutatom be,
mert a neutron-holográfia esetén nem kell az elektronoknál és röntgensugárzásnál fellépő
torzító effektusokkal számolni.

A belső forrásos holográfia sémája a 1.2. ábrán látható. A belső forrásos módszer ak-
kor használható, ha a mintában olyan atommag található, amely a mintára érkező neutron-
hullámot inkoherensen szórja. A termikus neutronok nukleáris spin-inkoherens szórása
inkoherens és izotróp is, ezért a képalkotás és a matematikai modell szempontjából is
ideális. Az inkoherens szórás azt jelenti, hogy a szórt hullám nem képes interferenciára a
beeső hullámmal, ezért a szórás után már önálló forrásként kezelhetjük. Az inkoherensen
szóródott hullám önmagával koherens, ezért képes mégis az interferenciára, a hologram
létrehozására. Az ilyen forrást másodlagos forrásnak nevezzük.

Az inkoherens szórás felléphet spin- és izotóp inkoherencia miatt is, de a holográfia
számára csak a spin inkoherens szórás használható. Ez akkor lép fel, ha a forrás mag
rendelkezik spinnel, mert ekkor a neutron szóráshossza attól függően változik, hogy a
neutron és a mag spinje parallel vagy antiparallel. Azért csak ez a típus használható,
mert ez az inkoherens szórás már egyetlen magon is fellép [58], ellentétben az izotóp
inkoherens szórással, amely abból keletkezik, hogy egy kémiai elem izotópjai véletlen-
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szerűen oszlanak el az elem által elfoglalt rácspontok között. A spin-inkoherens szórás
hatáskeresztmetszete

σinc = 4π(b+ − b−)2 I(I + 1)

(2I + 1)2
, (1.1)

ahol b+ a szóráshossz, ha a neutron és a mag spinje parallel, b−, ha antiparallel, I a
magspin [58]. Nagy inkoherens szórási hatáskeresztmetszettel rendelkezik, ezért jó forrás
a hidrogén atommagja, a proton (σinc = 80.26 barn ).

1.2. ábra. A belső forrásos elrendezés sémája.

A másodlagos forrásból kibocsátott hullám a környező atommagokon koherensen
szóródik. Ez a szórt hullám a detektor helyén interferál a másodlagos forrásból szóró-
dás nélkül érkező hullámmal. A detektorral mért intenzitás a közvetlenül a detektorba
jutó és a környező atomokon szóródó hullámok úthosszkülönbségétől függ.

A másodlagos forrás által kibocsátott gömbhullám amplitúdója az atomtól mért távol-
sággal fordítottan arányos, ezért a távolabbi atomoknál a hullám amplitúdója lecsökken,
így azok a hologramon kevésbé látszanak. Ez az egyik oka annak, hogy holográfiával
csak a forrás vagy detektor 5–10 Å sugarú környezetét látjuk.

A belső forrásos esetben nem számít, hogy a mintára milyen irányból érkezik az el-
sődleges sugárzás, mert a másodlagos forrás izotróp módon szórja a hullámot a környeze-
tében, ezért a hologram intenzitását a minta és a detektor egymáshoz viszonyított iránya
határozza meg, amit a mintához rögzített koordinátarendszerben definiált kf hullámszám
vektorral jellemzünk.
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1. Az atomi felbontású holográfia

1.5. A belső detektoros neutron holográfia

A belső detektoros holográfiában a mintán kívüli forrást alkalmazunk, és a minta egyik
atomját használjuk detektornak. A mérési elrendezés vázlatát az 1.3. ábrán láthatjuk. A
mintára eső monokromatikus hullámot egy síkhullámmal közelíthetjük. Ez a síkhullám
vagy közvetlenül eljut a detektorba (referenciahullám) vagy a minta egy atomján szóródik
(tárgyhullám), és úgy éri el a detektormagot.

1.3. ábra. A belső detektoros elrendezés sémája.

Detektormagként olyan atomokat használunk, amelyek a neutron hullámfüggvényé-
nek a mag helyén felvett intenzitásával arányos jeleket adnak. Ilyen magok például azok,
amelyek képesek a neutront befogni és egy prompt-γ fotont kibocsátani. Olyan reakciók
használata is lehetséges amelyek töltött részecskét eredményeznek (α- vagy β-sugárzás),
ekkor a részecske úthosszának megfelelő mélységből kapunk csak információt, azaz a
felületi réteg hologramját tudjuk így rögzíteni [59]. Az 1.1. táblázatban összefoglaltam
néhány lehetséges detektormag adatait.

Detektormagként nem csak prompt-γ emittáló izotópokat használhatunk, hanem erre
a célra a nagy inkoherens szórása miatt a hidrogén is alkalmas, a holografikus jelet az
inkoherensen szórt neutron adja. Hidrogén tartalmú minták esetén, ezért a belső forrásos
és a belső detektoros hologram keveredik, amit a kiértékelés során figyelembe kell venni
[60].

Ha a detektormag a hullámfüggvénnyel arányos jeleket iránytól függetlenül bocsátja
ki, akkor a hologramot csak a beeső nyaláb és a minta relatív orientációja határozza
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1.6 A hologram egyenlete

Izotóp Természetes σabs
koncentráció [barn] Magreakció

[atom%]
6Li 7.59 940 6Li + n =⇒ α(2.05 MeV) +3 H(2.727 MeV)
10B 19.9 3835 10B + n =⇒ α(1.47 MeV) +7 Li(0.83 MeV) + γ(477.6 keV)

113Cd 12.22 20600 113Cd + n =⇒114 Cd + γ(576 keV)
157Gd 15.65 259000 157Gd + n =⇒158 Gd + γ

1.1. táblázat. Néhány belső detektorként felhasználható izotóp (n,γ) hatáskeresztmetszete és
magreakciója termikus neutronokra [9].

meg. Ezt a relatív orientációt a beeső nyalábhoz rendelt ki hullámszámvektor mintához
rögzített koordináta-rendszerben mért értékével jellemezzük.

1.6. A hologram egyenlete

1.6.1. A neutron szóródása spin nélküli magon

Először a neutron szóródását mutatom be egy spin nélküli, a koordináta-rendszer kö-
zéppontjában rögzített magon. A beeső monokromatikus neutronok hullámfüggvényének
térfüggő komponensét az r pontban egy síkhullámmal írhatjuk le

Ψ(r) = eikir , (1.2)

ahol ki a terjedés irányába mutató hullámszámvektor, azaz |ki| = 2π/λi =
√

2mEi
~2 .

Ahhoz, hogy megkapjuk a szórt neutronok hullámfüggvényét, az időfüggetlen
Schrödinger-egyenletet kell megoldanunk[

−~2∆

2mn

+ V (r)

]
Ψ(r) = EΨ(r) , (1.3)

ahol mn és E a neutron tömege és energiája, V (r) a neutron és a mag közötti potenciál.
A továbbiakban a neutron és a mag közötti erőt centrálisnak tekintjük, ezért a potenciál
csak a neutron és a mag közötti távolságtól függ. Felhasználva, hogy

E =
~2k2

2mn

(1.4)
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1. Az atomi felbontású holográfia

és átrendezve (1.3)-at kapjuk, hogy[
∆ + k2

]
Ψ(r) = U(r)Ψ(r) , (1.5)

ahol U(r) = 2mn
~2 V (r). Az (1.5) inhomogén egyenlet a megfelelő Green-függvénnyel

átalakítható a
Ψ(r) = Ψ0(r) +

∫
G(r− r′)U(r′)Ψ(r′) d3r′ (1.6)

integrálegyenlet alakúra, ahol Ψ0 a homogén egyenlet megoldása, azaz egy síkhullám

Ψ0 = eikir , (1.7)

G pedig problémához illeszkedő Green-függvény, azaz a

(∆ + k2)G(r) = δ(r) (1.8)

egyenlet megoldása:

G(r) = − 1

4π

eikr

r
. (1.9)

Az (1.6) egyenlet mindkét oldalán szerepel a keresett Ψ függvény, ezért az integrálást
nem tudjuk elvégezni. Ebben az esetben a megoldást egy iterációs módszerrel közelíthet-
jük. A (1.6) egyenletben végzett változócserével a Ψ(r′) függvény felírható

Ψ(r′) = Ψ0(r′) +

∫
G(r′ − r′′)U(r′′)Ψ(r′′) d3r′′ (1.10)

alakban. Az (1.10) egyenletet az (1.6) egyenletbe visszahelyettesítve kapjuk, hogy

Ψ(r) = Ψ0(r) +

∫
G(r− r′)U(r′)Ψ0(r′) d3r′

+

∫ ∫
G(r− r′)U(r′)G(r′ − r′′)U(r′′)Ψ(r′′) d3r′′ d3r′ .

(1.11)

Az (1.11) egyenletben a keresett Ψ a jobb oldalon szereplő második tagban található
meg. Ebben a tagban a potenciált tartalmazó U függvény második hatványa szerepel,
ezért gyenge kölcsönhatás esetén ez a tag elhagyható. A közelítéssel kapott megoldást
nevezzük elsőrendű Born-közelítésnek, melyet Ψ0 és a Green-függvény behelyettesíté-
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1.6 A hologram egyenlete

sével felírhatunk a

Ψ1(r) = eikir +

∫
− 1

4π

eik|r−r
′|

|r− r′|
U(r′)eikir

′
d3r′ (1.12)

alakban. Ha a kölcsönhatás hatótávolsága sokkal kisebb, mint az r távolság, azaz |r| �
|r′|, akkor |r− r′| ≈ r− ur′, ahol u az r irányába mutató egységvektor. Ezt kihasználva
az 1.12 megoldás

Ψ(r) = eikir − 1

4π

eikr

r

∫
e−iQr′U(r′) d3r′ , (1.13)

alakú lesz, ahol Q = kf − ki a szórás előtti és a szórás utáni hullámszámvektorok
különbsége. Bevezetve az f(Q) szórási amplitúdót

f(Q) = − 1

4π

∫
e−iQr′U(r′) d3r′ , (1.14)

a megoldás

Ψ(r) = eikr + f(Q)
eikr

r
. (1.15)

alakban írható fel.

Ahhoz, hogy az előbbiekben levezetett megoldást fel tudjuk használni, ismerni kell
a kölcsönhatás potenciálját. A neutron a maggal rövidtávú magerők közvetítésével lép
kapcsolatba, amelyek pontos leírása még máig sem tisztázott, ezért csak közelítésekre
hagyatkozhatunk. A termikus neutron hullámhossza 5 nagyságrenddel nagyobb, mint a
mag mérete, ezért Fermi javaslatára a szórócentrum kis hatótávolságú erejét a neutron
szempontjából egy pontszerű potenciállal közelítjük:

V (r) =
2π~2

m
bδ(r) , (1.16)

ahol a b mennyiséget a magra jellemző szóráshossznak nevezzük, és értéke termikus
neutronok esetén a femtométeres nagyságrendbe esik. Ezt a potenciált Fermi-féle kvázi-
potenciálnak nevezzük. Így az (1.3). egyenlet megoldása elsőrendű Born-közelítésben

Ψ(r) = eikr − be
ikr

r
, (1.17)

azaz megoldás egy továbbhaladó síkhullám, és egy gömbhullám összegeként adódik.

19



1. Az atomi felbontású holográfia

A szóráshossz nem függ szisztematikusan a mag méretétől, ezért neutronszórással a
periódusos rendszerben egymáshoz közel található atomok, sőt akár az izotópok is jól
megkülönböztethetőek. A neutronnal szemben a röntgensugárzás hatáskeresztmetszete
szisztematikusan függ a rendszámtól, ahogy az az (1.4) ábrán is látható, ezért röntgensu-
gárzás használatával a könnyű elemek (pl. hidrogén) csak nehezen vizsgálhatók, valamint
a közeli elemek közötti kontraszt kicsi.

1.4. ábra. A neutron– és röntgensugárzás szórási hatáskeresztmetszetének összehasonlítása né-
hány atom esetén. Az ábrázolt körök területe a szórási hatáskeresztmetszettel arányos. Röntgensu-
gárzás esetén a szórási hatáskeresztmetszet a rendszámmal szisztematikusan változik, neutronok
esetén a változás nem függ rendszámtól, valamint adott elem eltérő izotópjai különböző szórási
hatáskeresztmetszettel rendelkeznek.

Az atommag neutron hullámhosszához viszonyított kis méretéből következik még,
hogy a szórás izotrop a mag körül, és nem jelenik meg a röntgen- és elektronsugárzásnál
is tapasztalt alakfaktor. Ezt nevezem a továbbiakban ideális szórásnak és az ezzel kapott
holografikus leképezést ideális holografikus leképezésnek. Az izotrop szórás jelentősen
egyszerűsíti a hologram és a kép analitikus leírását, valamint a képen nem jelennek meg
a szórás alakfaktora miatt fellépő csúcseltolódások, aszimmetrikus csúcsalakok [61].

1.6.2. A holografikus interferenciakép

A belső forrásos és belső detektoros holográfia hasonló matematikai formulákkal írható
le, ami az optikai reciprocitással magyarázható, ezért most csak a belső forrásos esetre
vezetem le az egyenleteket, de azok igazak a belső detektoros esetre is a kf → ki csere
végrehajtásával.
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1.6 A hologram egyenlete

A holográfia abban különbözik a fotográfiától, hogy a fotográfiában csak a tárgyhul-
lám intenzitását rögzítjük, míg a holográfiában a referenciahullám hozzáadása miatt a
fázisinformáció nem tűnik el a képről. A fotográfia esetén rögzített intenzitás

Ifoto = Ψ∗tΨt , (1.18)

ahol Ψt a tárgyhullám és a ∗ a konjugáltat jelöli. A hologramon rögzített intenzitás

Iholo = (Ψr + Ψt)
∗(Ψr + Ψt) = Ψ∗rΨr + Ψ∗rΨt + ΨrΨ

∗
t + Ψ∗tΨt , (1.19)

ahol Ψt és Ψr rendre a tárgyhullám és a referenciahullám. Az összeg első és utolsó tag-
ja a referenciahullám és a tárgyhullám intenzitása, a második és harmadik tag pedig a
referenciahullám és a tárgyhullám interferenciáját írja le.

A belső forrásos hologram egyenletének levezetéséhez tekintsük az 1.5. ábrán látható
elrendezést. A referenciahullám a forrásatomról kiinduló gömbhullám, amely az 1.5 ábra

1.5. ábra. A belső forrásos holográfia sémája. A forrásatomból kiinduló hullám kétféle úton ér-
heti el a detektort: vagy közvetlenül jut a detektorba (referenciahullám) az vagy egy környező
atomról szóródva (tárgyhullám). A két hullám a detektor helyén interferál és létrehozza a holog-
ramot. Az ábra nagymértékben torzított, hiszen az r távolság 10−10 m nagyságrendű, míg az R
távolság nagyságrendje 1 m.

jelöléseivel felírható a

Ψr = A0
eikR

R
(1.20)
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1. Az atomi felbontású holográfia

alakban, ahol A0 a forráserősségre jellemző normáló tényező, k a neutron hullámszáma,
R a forrás-detektor távolság. A tárgyon történő szóródás után detektorba jutó tárgyhullám
hullámfüggvénye

Ψo = A0
eikr

r

−b
|R− r|

eik|R−r| . (1.21)

Az |R− r| távolságot R� r felhasználásával közelítve kapjuk, hogy

|R− r| =
√
R2 + r2 − 2Rr cos Θ ≈

√
R2 − 2Rr cos Θ

= R

√
1− 2

r

R
cos Θ ≈ R(1− r

R
cos Θ) = R− R̂ · r ,

(1.22)

ahol R̂ az R irányába mutató egységvektor. Ezt a közelítést, valamint a tárgyhullám és
a referenciahullám (1.21) és (1.20) képleteit felhasználva kapjuk meg az (1.19) egyenlet
második és harmadik tagját, a valós képet tartalmazó

Ψ∗rΨo = A2
0

−b
R |R− r| r

ei(kr−kr) (1.23)

és az ikerképet tartalmazó

ΨrΨ
∗
o = A2

0

−b
R |R− r| r

e−i(kr−kr) (1.24)

tagokat. Több tárgyatom jelenléte esetén a tárgyatomokról induló tárgyhullámok a detek-
torban interferálnak. Felhasználva, hogy R |R− r| ≈ R2 és bevezetve az I0 =

A2
0

R2 jelö-
lést, az (1.19) egyenletet kibővítve az egyes tárgyatomokról származó tárgyhullámokkal
megkapjuk a detektor által mérhető hologram egyenletét

I(k) = I0

(
1 +

∑
j

−2bj
rj

cos (krj − krj) +
∑
i,j

bibj
rirj

ei[k(ri−rj)−k(ri−rj)]

)
, (1.25)

ahol i és j a tárgyatomok indexei. A zárójelben szereplő összeg első tagja egy irányfüg-
getlen intenzitás, amely a referenciahullámnak felel meg. A második tag

χ(k) =
∑
j

−2bj
rj

cos (krj − krj) (1.26)

tartalmazza a szerkezeti információt, ezért ezt nevezzük a holografikus tagnak. A harma-
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1.6 A hologram egyenlete

dik tagot neutronok esetén elhanyagoljuk, mert nagyságrendje ∝ b2/r2.
A legegyszerűbb rendszer, melyet az elméleti számítások során gyakran alkalmazunk,

egy detektorból és egyetlen tárgyatomból áll. Ezt nevezem a dolgozat további részében
dimernek. Ez az elemi építőköve a bonyolultabb rendszerek hologramjának, ezért tanul-
mányozásával olyan következtetésekre juthatunk, amelyek általános érvényűek, és a több
tárgyatomot tartalmazó rendszerekre is érvényesek. Egy dimer hologramja látható az 1.6
ábrán. A hologram a forráson és a tárgyatomon átmenő tengelyre merőleges csíkokból
áll. Több tárgyatom esetén ezek az elemi interferenciacsíkok (1.26) szerint lineárisan
összeadódnak.

(a) (b)

1.6. ábra. Egyetlen forrásatomból és tárgyatomból álló rendszer valós térbeli modellje a) és
hologramja b). Az elrendezés a PdH-ben oktaéderes helyet elfoglaló hidrogén első Pd szom-
szédját modellezi. A forrásatom a koordináta-rendszer középpontjában található, a tárgyatom az
y-tengely mentén 1.945 Å távolságban helyezkedik el. A neutron hullámhossza 1 Å.

Fontos eredményre juthatunk, ha megvizsgáljuk, hogy milyen hologramot kapunk,
ha központi atom körül középpontosan szimmetrikusan helyezkedik el két tárgyatom.
Ebben az esetben az (1.26) holografikus tag

χ(k) = −2
bj
rj

[cos(krj − krj) + cos(krj + krj)] , (1.27)

amely trigonometriai azonosságok segítségével átalakítható a

χ(k) = −4
bj
rj

cos(krj) cos(krj) (1.28)

alakra. Látható, hogy a ±rj távolságra lévő atomokról kapható interferenciakép tartal-
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1. Az atomi felbontású holográfia

maz egy cos(krj) tagot, amely akár azt is okozhatja, hogy adott rj távolság és hullám-
hossz mellett a két atom hologramja kioltja egymást. Ez azt jelenti, hogy a szerkezeti
információ a hologramból elveszik, ezért azt később már nem lehet visszanyerni, azon-
ban a probléma a hullámhossz megfelelő megválasztásával megkerülhető. Ez a tulajdon-
ság hátrányosnak tűnhet, de mivel összekapcsolja az atom képének intenzitását az előre
csak hozzávetőlegesen ismert rj távolsággal, ezért lehetőséget nyújt az rj távolság pontos
meghatározására a csúcsintenzitáson keresztül [14].

Az (1.25) egyenlet segítségével meghatározható, hogy milyen intenzitású a holog-
rafikus tag a referenciahullám intenzitásához viszonyítva. bj értéke ≈10 fm nagyságú,
míg az atomok közötti távolságok ≈1 Å nagyságrendbe esnek, így megkapható, hogy
egyetlen szomszéd atom holografikus jelének relatív amplitúdója 10−4 nagyságú a re-
ferenciahullám intenzitásához viszonyítva. Ahhoz, hogy ezt a jelet a hologram minden
egyes pontjában megmérjük, pontonként ≈ 1010 neutront kell gyűjteni, ha feltesszük,
hogy a detektált beütésszám Poisson eloszlást követ. Első látásra úgy tűnhet, hogy ezt
a beütésszámot minden mérési pontban el kell érni ahhoz, hogy a képet rekonstruálni
tudjuk, de megmutatható, hogy a kép jel-zaj viszonya nem az egyes pixelekben detek-
tált neutronok számától, hanem a teljes hologramon összesen regisztrált neutronszámtól
függ [62]. Ezért az egyes mérési pontokban akár nagyságrendekkel kisebb mért neutron-
szám is elegendő lehet a kép rekonstrukciójához, ami abból fakad, hogy a visszaállítás
során a hologram összes pontjában mért intenzitás járulékot ad a kép egyes pontjaihoz.

1.7. Képrekonstrukció monokromatikus hologram esetén

Rekonstrukció alatt a valós térbeli kép előállítását értjük a hologramból. A tárgy ké-
pe rekonstruálható optikai módszerrel, ha hologramot a referenciahullámmal világítjuk
meg. Ezt a visszaállítási módot atomi felbontású holográfiában nem alkalmazzuk, bár ki-
vitelezhető az eljárás [3], de körülményes a megvalósítása. Az atomi felbontású képek
rekonstrukcióját ma már számítógéppel végezzük, amelynek további előnye, hogy a ho-
logramon a visszaállítás előtt különböző szűréseket, korrekciókat alkalmazhatunk, a kép
ábrázolása rugalmasabb, és a pozíciók meghatározása is pontosabban elvégezhető az így
kapott képen. A következő részben az egyetlen hullámhossz felhasználásával rögzített,
azaz monokromatikus hologramok visszaállítási módszerét mutatom be.

Monokromatikus hologram visszaállítására Barton javasolta a következő, az optikai
holográfiában használt rekonstrukción alapuló algoritmust [6]. Az optikai holográfiával
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analóg módon az atomi felbontású holográfia esetén megkaphatjuk a képet, ha a mért
hologramot tartalmazó gömbfelületet egy összetartó, a referenciahullámmal megegyező
hullámhosszú, koherens sugárzással világítjuk át, amely a gömbön belül létrehozza a
képet. Ha ismerjük a hullám amplitúdóját az S gömbfelületen, akkor az U amplitúdót
a gömbön belüli r pontban a Helmholtz-Kirchoff integráltranszformáció alkalmazásával
számíthatjuk ki:

U(r) =
1

4π

∫
S

[
U
∂

∂n̂

(
exp(ik|R− r|)
|R− r|

)
− exp(ik|R− r|)

|R− r|
∂U

∂n̂

]
dσ , (1.29)

ahol az S felület középpontja a központi atom, r a központi atomtól a visszaállítási pont-
ba mutató vektor a valós térben, R a központi atomtól a gömbfelület pontjába mutató
vektor, ∂/∂n̂ a gömbfelület normális irányára számolt derivált. Az integrál egyszerűbb
alakját kaphatjuk, ha figyelembe vesszük, hogy a rekonstrukciót a makroszkopikus R tá-
volságnál jóval kisebb, Ångström nagyságrendű r távolságok esetén alkalmazzuk, ahol
érvényes az |R− r| ≈ R − r · R̂ közelítés. Felhasználva, hogy k̂ = R̂, az (1.29) képlet
az

U(r) =
1

2πR2

∫
S

χ(k) exp(−ik · r) dσk (1.30)

alakra hozható, ahol χ(k) az (1.26) egyenletben definiált holografikus jel. Az integrálás
a k-térben a mérési tartományra terjed ki, amely monokromatikus esetben, teljes térbeli
lefedés mellett egy gömbfelület. Az (1.30) integráltranszformációt nevezzük Barton-féle
monokromatikus visszaállításnak.

Az (1.30) integrált egyetlen atom hologramja esetén könnyen kiszámíthatjuk. A nor-
málástól eltekintve egyetlen atom képét az R pontban megkaphatjuk az

U(R) =

∫
S

− b
r

cos(kr − k · r) exp(−ik ·R) dσk (1.31)

integrál kiszámításával, ahol r a központi atomtól a tárgyatom helyére mutató vektor, b a
tárgyatom koherens szóráshossza. Az integrálást elvégezve megkapjuk az atom képét

U(R) = − b
r

(
eikr

sin(k|r−R|)
k|r−R|

+ e−ikr
sin(k|r + R|)
k|r + R|

)
. (1.32)

Az (1.32) megodást az 1.7 ábrán mutatom be, ahol látható, hogy a képen az r és
−r pontokban jelennek meg csúcsok, holott a hologram egyetlen atomról készült. Ezt az
effektust nevezzük ikerkép problémának a holográfiában.
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1. Az atomi felbontású holográfia

(a) (b) (c)

1.7. ábra. Egyetlen forrásatomból és tárgyatomból álló rendszer hologramjából visszaállított
kép. a): A visszaállított amplitúdó valós része. b) A visszaállított amplitúdó képzetes része. c) A
visszaállított amplitúdó abszolút értéke. Az elrendezés az 1.6 a) ábrán látható, a központi atom és
a tárgyatom távolsága 1.945 Å, a neutron hullámhossza 1 Å.

A központi atomra nézve középpontosan szimmetrikus szerkezetekben egy r pontban
található atom valódi képéhez hozzáadódik a −r pontban elhelyezkedő atom ikerképe.
Így a szimmetrikusan elhelyezkedő atomok képe:

U(R) =
−2b cos(kr)

r

(
sin(k|r−R|)
k|r−R|

+
sin(k|r + R|)
k|r + R|

)
. (1.33)

Az (1.33) képletből látszik, hogy középpontos szimmetria esetén a kép valós, és az ato-
mok képei arányosak cos(kr)-el, ahogy az már a (1.28) képletből is sejthető volt. Ezt
az arányosságot nevezzük az atomi felbontású holográfiában koszinusz-szabálynak. A
koszinusz-szabály miatt az r = (n + 1/2)π/k, n ∈ N0 távolságban levő atomok nem
jelennek meg a képen, de ezt a hullámhossz helyes megválasztásával el lehet kerülni.
A koszinusz-szabállyal kapcsolatba hozható az atomok képeinek intenzitása a központi
atomtól mért radiális pozícióval, amely lehetőséget ad arra, hogy az atomok képeinek
intenzitásából meghatározzuk az atomok radiális távolságát.

Az (1.30) integrál-transzformáció tekinthető egy háromdimenziós Fourier-
transzformációnak, amelynek a k-térbeli integrálási tartományát megszorítottuk a
|k| sugarú gömbfelületre. Ez az értelmezés megkönnyíti az atom képének és a kép
felbontásának kiszámítását, mert a konvolúciós tételből következik, hogy az atomok
képének alakját a mérési tartomány Fourier-transzformáltja határozza meg [63]. Az
atomi felbontású holográfiával elérhető felbontást bővebben az 1.9 fejezetben mutatom
be.

26



1.8 Mintamozgatás az atomi felbontású holográfiában

1.8. Mintamozgatás az atomi felbontású holográfiában

Az atomi felbontású holográfia a diffrakciós mérésekhez kifejlesztett mintamozgató esz-
közöket használja. Az optimális mintamozgatás kiválasztása nagymértékben befolyásolja
a mérhető hologramon megjelenő egyéb, nem holografikus jelek mennyiségét.

A legfontosabb különbség a diffrakció és a holográfia között, hogy diffrakció esetén
a szórt intenzitást általában a Q = kf − ki szórási vektor függvényében mérjük, és a
mérés során általában érdemes minél nagyobb Q-tartományt lefedni, mert annál több a
mérés információtartalma. Ezzel szemben a hologram csak a ki vagy kf vektorok függ-
vénye attól függően, hogy belső detektoros vagy belső forrásos módszerrel mérünk. A
hologram mérése során törekedni kell arra, hogy minél kisebb Q-tartományt fedjünk
le, mert a szórási vektortól függő diffrakciós effektusok megjelenése elnyomhatja a ho-
logramot, és jelentős korrekciókat tehet szükségessé a mért adatokon. Atomi felbontású
neutron holográfiás kísérleteket eddig 3 csoport végzett. Hayashi és munkatársai a ja-
pán JRR-3M reaktornál található HERMES diffraktométeren mértek monokromatikus
hologramot [64,65], és nemrégiben publikálták a J-PARC spallációs neutronforrás BL10
nyalábján mért polikromatikus hologramot [66]. Sur és munkatársai a kanadai Chalk Ri-
verben található reaktor N5 elnevezésű diffraktométerénél mértek monokromatikus ho-
logramot [10]. A két csoport nagyon hasonló elrendezést használt azzal a különbséggel,
hogy a HERMES diffraktométer egy sokcsöves detektorrendszerrel van ellátva, míg az
N5 diffraktométer egyetlen, a minta körül mozgatható 3He gázzal töltött csővel detektál-
ja a szórt neutronokat. A HERMES spektrométernél alkalmazott elrendezés az 1.8 ábrán
látható.

A minták forgatásához a mi csoportunk egy Euler-kört használt. Belső detektoros ho-
lográfia esetén egy BGO szcintillátor detektorral mértük a γ-fotonok intenzitását [11,67],
a belső forrásos hologramok rögzítéséhez a Budapesti Neutron Centrumban egy 10 cm

magas, 5 cm átmérőjű csődetektort [67], a svájci Paul Scherrer Intézetben mért holog-
ram esetén pedig egy 20 cm*20 cm érzékeny felületű helyzetérzékeny detektort alkal-
maztunk [60]. A mérési elrendezés vázlata az 1.9. ábrán látható. Egy Euler-kör alkalma-
zásával elérhető, hogy a k-térben nagy felületet fedjünk le a méréssel, míg a Q-térben
csak kis felületen mérünk. Ez azon alapul, hogy sem a ki sem pedig a kf változtatásá-
hoz nem kell a detektor szögét módosítani, elegendő a minta forgatása az Euler-kör se-
gítségével. Így állandó detektorszög mellett pontdetektort használva egy gömbfelületen,
helyzetérzékeny detektor használatával egy gömbhéjon mérünk a Q-térben. A holográfi-
ai mérésekben azért fontos, hogy a szórási vektor a lehető legkevesebbet változzon, mert
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1. Az atomi felbontású holográfia

1.8. ábra. A HERMES diffraktométeren végzett neutron holográfiai kísérlet vázlata [64]. A
minta forgatható a nyaláb körül (φ-szög), illetve a szórt neutronok különböző szórási szögeknél
(Θ-szög) egy időben mérhetőek a diffraktométer 150 darab 3He gázzal töltött csőből álló detek-
torával.

a hologramot elnyomó diffrakciós effektusok általában a szórási vektor függvényében
változnak (pl. Bragg-szórás). Ha a szórási vektort sikerül közel állandó értéken tartani,
akkor a diffrakciós folyamatok eredményeképp detektált intenzitás is közel állandó, és
azt az alapvonal meghatározásakor ki lehet szűrni.

A hologram mérésekor csak az Euler-kör szögeit (χ, φ) változtatjuk, a szórási szög és
az Euler-kör alatt elhelyezett ω-asztal szöge változatlan marad. Az ω asztal segítségével
forgatható el az Euler-kör nagy köre a mintán átmenő függőleges tengely körül. Az ω
szög beállítása attól függ, hogy belső forrásos vagy belső detektoros módszerrel mérünk,
ugyanis az ω illetve a 2Θ szög megszabja a mérhető k-tartományt. Gondoljunk csak egy
olyan esetre, ahol az Euler-kör nagy köre merőleges a beeső nyalábra (ω = 0 ◦). Ekkor
bármilyen χ és φ állásnál a ki vektorok a kristály rendszerében egy |ki| sugarú gömb
ugyanazon főkörén fognak elhelyezkedni. Ahhoz, hogy az Euler-szögek forgatásával egy
teljes gömböt le tudjunk tapogatni a ki vagy a kf vektorokkal, belső forrásos esetben a
szórt neutronok irányával párhuzamosan, belső detektoros esetben pedig a mintára beeső
neutronokkal párhuzamosan kell állítani az Euler-kör nagy körét, amely rendre az ω =

90 ◦− 2Θ illetve az ω = 90◦-os beállítást jelenti amennyiben ω = 0◦ esetén az Euler-kör
nagy köre a beeső nyalábra merőleges, és a forgásirány valamint a szórt neutronok iránya
a 1.9 ábrán jelölttel megegyezik .

Ha az ω szöget nem lehet az ideális irányba állítani, akkor a mérés során egy 180−2δ

nyílásszögű gömbövet mérünk a k-térben, ahol a δ az abszolút eltérés az ideális iránytól.
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1.9. ábra. A holográfiához általunk használt kísérleti elrendezés vázlata, helyzetérzékeny detek-
tálással [60]. ki illetve kf a beeső illetve a szórt neutron hullámszámvektora. A χ és φ szögek
az Euler-kör szögei, 2Θ a szórási szög. Az Euler-kör nagy köre a középponton átmenő tengely
körül körbe forgatható, ezt a szöget nevezzük ω szögnek. Az ω szög nulla pontjánál a nagy kör
merőleges a beeső nyalábra. Az ábrán az ω = 90◦ eset látható.

Ebben az elrendezésben a minta forgatásával egyszerre változik a ki és kf is, ami
abban az esetben jelenthet problémát, ha a mért hologramon a belső detektoros és a bel-
ső forrásos hologram is párhuzamosan megjelenik. Ilyen eset, ha hidrogént tartalmazó
mintát mérünk, mert a hidrogén inkoherens hatáskeresztmetszete egyszerre viselkedik
detektorként és forrásként. A két hologram szétválasztására használható az ún. dupla
rekonstrukciós módszer [60], amely csökkenti a képen a két hologram keveredéséből
származó műtermékeket.

Belső forrásos esetben a szórási szög helyes megválasztása is fontos egy hologram
mérésekor, mert a hologramot az inkoherensen szórt neutronok hozzák létre, amelyet a
jóval erősebb, koherens Bragg-szórás elnyom. Az erős Bragg-csúcs és a gyenge hologra-
fikus jel szétválasztása nehezen oldható meg a kiértékelés, mert nehéz megállapítani egy
adott Bragg-csúcs kiterjedését a csúcs körül fellépő diffúz szórás miatt. Ezt a helyzetet
úgy kerülhetjük el, ha a szórási szöget az adott hullámhossz esetén a legkisebb szórási
szögű Bragg-csúcs alá választjuk.

A modellszámítások során gyakran kell a kristályhoz rögzített rendszer és a labor-
rendszer közötti koordinátatranszformációkat végrehajtani. Ezeket a transzformációkat
Busing és Levy foglalta össze [68]. A dolgozatban bemutatott szimulációkhoz az általuk
használt koordináta-rendszereket alkalmaztam.
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1.9. A kép felbontása

A kép felbontását, és az instrumentális eredetű torzításokat elektronok esetén Harp és
munkatársai [69], röntgensugárzás esetén Marchesini [70] vizsgálta. A képet befolyásoló
instrumentális tényezőket (szög- ill. energiafelbontás, mérési tartomány, mintavételezés)
munkatársam, Markó Márton és szerzőtársai vizsgálták neutron-holográfia esetén [63].
A felbontást legegyszerűbben úgy kaphatjuk meg, ha felhasználjuk, hogy az (1.30) re-
konstrukció egy Fourier-transzformáció, amelyre igaz a konvolúciós tétel, azaz

F(f ∗ g) = F(f) · F(g) , (1.34)

ahol F a Fourier-transzformáció operátora, ∗ a konvolúció szimbóluma. A konvolúció
segítségével a mért hologram (χmért) felírható

χmért = (χelméleti ∗ g) · d (1.35)

alakban, ahol χelméleti az (1.26) interferencia, g a felbontásfüggvény, d pedig a mérés-
tartományt leíró detektorfüggvény. A felbontásfüggvényt egy Gauss alakú függvénnyel
közelítjük

g(k) = e−|k|
2/2σ2

k , (1.36)

ahol σk a felbontásfüggvény k-térben vett szélessége. A detektorfüggvény felírható a
nominális mérési pontokra összegzett Dirac-delta függvények összegeként

d(k) =
∑
i

δ(k− ki) . (1.37)

A konvolúciós tételt felhasználva láthatjuk, hogy a kép felírható az

Umért = (Uelméleti ·G) ∗D (1.38)

alakban, ahol Uelméleti az instrumentális torzítások nélküli hologramból kapott kép, G
és D pedig a g felbontásfüggvény és a d detektorfüggvény Fourier-transzformáltjai. Az
(1.38) egyenletből látható az a nagyon fontos összefüggés, hogy a csúcs alakja a képen –
konstans σk felbontás mellett – nem a mérés k-térbeli felbontásától, hanem a mérési do-
mén Fourier-transzformáltjától függ. A teljes 4π szögtartományt lefedő monokromatikus
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mérés esetén ez a Fourier-transzformált

D =
sin(kr)

kr
, (1.39)

azaz a csúcs szélessége az első két zéruspont között a λ hullámhosszal egyenlő. A k-
térbeli felbontás a mérés elméleti látótávolságát határozza meg. Különválasztva a szög-
felbontást és a hullámhosszfelbontást, a látótávolság függvényében szükséges felbontás-
értékek [67]:

σang ≈
λ

2πRmax

, (1.40)

σwl ≈
λ2

2πRmax

. (1.41)

Ezek az értékek a gyakorlatban 1 Å neutron hullámhossz és 5 Å látótávolság esetén
σang = 1.3◦ és σwl = 0.03 Å. Ezek a felbontáskövetelmények a diffrakcióban megszo-
kott értékekhez képest nagyon alacsonyak, ami kézenfekvő lehetőséget ad az intenzitás
növelésére a felbontás csökkentésével.

1.10. Képrekonstrukció többenergiás hologram esetén

A többenergiás, vagy más néven polikromatikus hologram rögzítése a monokromatikus
hologramhoz hasonlóan történik, egyszerre egy energián megmérve a hologramot, majd
a sugárzás hullámhosszát léptetve. Így a mérés során több diszkrét energián rögzített,
monokromatikus hologramot kapunk. Impulzusüzemű neutronforrásoknál természetesen
lehetséges, hogy az egyes pixelekben detektált repülési idő spektrumokból számoljuk
vissza a hullámhosszat, így kvázi folytonosan változó neutron energiákon mérünk. Egy
ilyen neutron holográfiai mérést Hayashi és munkatársai publikáltak a közelmúltban [66].
Egy többenergiás hologramot a k-térben az 1.10 ábrán mutatok be, ahol a legegysze-
rűbb rendszer, az egy központi– és egy tárgyatomból álló dimer hologramja látható. A
központi atom az origóban helyezkedik el, a tárgyatom pedig az Y -tengely mentén 3 Å
távolságban.

A kép rekonstrukcióját polikromatikus hologramból először Barton vizsgálta [45].
A visszaállítására kínálkozik az a triviális megoldás, hogy a monokromatikus hologra-
mokat egyenként visszaállítjuk az (1.30) Helmholtz-Kirchoff integráltranszformáció al-
kalmazásával, majd a képek intenzitását összegezzük. Ezt a módszert alkalmaztam egy
dimer polikromatikus hologramjára, melyet az 1.11. ábrán mutatok be, ahol a hullám-
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sávhoz tartozó legkisebb és legnagyobb hullámhosszal rögzített monokromatikus holog-
ramokból kapott képet is ábrázolom. Látható, hogy a polikromatikus hologram ezzel a
módszerrel nem ad jobb felbontást a monokromatikus visszaállításhoz képest, mert kes-
kenyebb csúcsot kapunk, ha egyedül a hullámsávhoz tartozó legrövidebb hullámhosszat
használjuk.

1.10. ábra. Egy többenergiás hologram a k-térben. A hologram a monokromatikus hologram-
mal ellentétben nem egy gömbfelületen hanem egy gömbhéjon helyezkedik el a k-tében. A
modellrendszer egy központi és egy tárgyatomból áll, a központi atom az origóban, a tárgya-
tom az Y -tengely mentén 3 Å távolságban helyezkedik el. Az ábrázolt k-tartomány 0.04 Å

−1
-től

(λ = 15 Å) 2.12 Å
−1

-ig (λ = 0.3 Å) terjed.

A polikromatikus hologram előnye akkor mutatkozik, ha ki tudjuk használni az (1.30)
Helmholtz-Kirchoff integráltranszformációból kapott fázist. Ehhez tekintsük az egyetlen
tárgyatom képét leíró (1.32) képletet, amelyből látható, hogy a visszaállított komplex
kép fázisa az atom helyén az exp(ikr) függvény szerint változik, míg az ikerkép fázisa
ellentétesen, exp(−ikr) függvényt követve változik. A valódi kép és az ikerkép fázisa
ellentétesen változik, ezért Barton azt javasolta, hogy a különálló monokromatikus ho-
logramokból kapott komplex képeket szorozzuk a exp(−ikr) fázisfaktorral, és ezeket
összegezzük

U(r) =
∑
ki

e−ikir
∫
ki

χ(k)eikir dσk . (1.42)

A fázisfaktorral szorzás a valós kép fázisát zérus értéken tartja, míg az ikerkép fázisa
a hullámhossz változtatásával folyamatosan változik. Az amplitúdók megfelelően széles
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hullámsávon vett összegzése után az iker kiátlagolódik, és eltűnik a képről, ahogy azt az
1.11 ábrán is láthatjuk. A felbontásra itt is igaz az, hogy a felbontás elmarad a legrövidebb
hullámhosszhoz tartozó felbontástól, de cserébe az ikerkép eltűnik a hologramról. Mivel
a többszörös szórás sem szisztematikusan változtatja meg a komplex kép fázisát, ezért
belátható, hogy a többszörös szórás hatása is csökkenthető az (1.42) módszerrel. A javuló
felbontás felületeken adszorbeálódott atomok vizsgálata esetén látható, ahol tipikusan
csak egy félgömb mérésére van lehetőség, és a felületen elhelyezkedő központi atom
miatt a szimmetriák alkalmazása nem lehetséges. Ekkor a több hullámhosszon végzett
méréssel a felületre merőleges k-tartományt lehet növelni, ami jobb felbontóképességet
eredményez a felületre merőlegesen [45].

A polikromatikus hologram használatának még megvan az a további előnyös tulaj-
donsága, hogy az atomi csúcsok oldaloszcillációi lecsökkennek, ami csökkenti a műter-
mékeket a képen.

1.11. ábra. Egymástól 3 Å távolságban található detektor és tárgyatomból álló dimer képe külön-
böző neutron hullámhosszakkal rögzített hologramokból, illetve azonos hullámhossztartomány-
ban rögzített polikromatikus hologramokból különböző módszerekkel. A folytonos vonalak a
0.5 Å és 1.5 Å között 0.1 Å lépésközzel rögzített hologramokból kapott képeket mutatják. A fázis
nélküli rekonstrukció a monokromatikus hologramok (1.30) Helmholtz-Kirchoff integráltransz-
formációval kapott intenzitásaiból felösszegzett kép. A fázissal történő rekonstrukciót a Barton
által polikromatikus hologramokra javasolt (1.42) módszer szerint végeztem el. A szaggatott vo-
nallal jelölt görbék a polikromatikus hologramhoz tartozó legkisebb és legnagyobb hullámhossz-
nak megfelelő monokromatikus hologramok képei.
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1.11. Egyéb rekonstrukciós módszerek

A Barton által javasolt rekonstrukciós módszerek felteszik, hogy a tárgyatomon a hullám
a tér minden irányába, izotrop módon szóródik és a szórás során a fázistolás konstans.
Ezek a feltételek a neutron atommagon történő szóródása esetén teljesülnek, ezért ezek a
módszerek megfelelőek a nukleáris szóráson alapuló neutron holográfia esetén. A 4. feje-
zetben bemutatom a mágneses szóráson alapuló neutron holográfia ötletét, ahol már közel
sem igaz, hogy a tárgyatomon izotrop a szórás, ezért ebben az alfejezetben összefogla-
lom azokat az eljárásokat, amelyek figyelembe veszik az elektron anizotrop szóródását
elektron holográfia esetén.

Barton többenergiás visszaállítási módszere segít a többszörös szórás és az ikerkép
problémájának megoldásában, de az elektronok esetében erősen szögfüggő fázistolást,
illetve a szóródást anizotroppá tevő atomi formafaktort nem veszi figyelembe. Az ato-
mi szórásfaktor figyelmen kívül hagyása torzulásokat okoz a képen [71, 72]. Az izotrop
szórásra jól működő, Barton visszaállítást alkalmazva az atomok képei aszimmetrikusan
kiszélesednek, valamint eltolódnak a nagyobb távolságok irányába.

Az egyik első módszert az anizotrópia figyelembe vételére Tong és munkatársai dol-
gozták ki, amit az irodalomban "Small Window Energy Extension Process" (SWEEP)
elnevezéssel találunk meg [73–75]. A módszer azon a megfigyelésen alapul, hogy a
központi atomot és a tárgyatomot összekötő egyenes mentén erős előreszórási csúcsot
mérhetünk. A módszer a visszaállítást erre a tárgyatom körüli keskeny, α kúpszögben
detektált hologramra szorítja meg, azaz

USWEEP (R) =

∫
w(α,R)χ(k) exp(i(kR− kR)) d3k , (1.43)

ahol w(α,R) az R irány körüli α kúpszögön belül 1, azon kívül 0. A módszer hátránya,
hogy a keskeny kúpszögbe való megszorítás miatt a központi atomot a tárgyatommal
összekötő egyenes mentén nagyon leromlik a felbontás, amit a hologram több energián
történő mérésével javasoltak ellensúlyozni.

A SWEEP módszerrel párhuzamosan Saldin, Tonner és munkatársaik javasolták az
ún. "Scattered Wave Included Fourier Transform" (SWIFT) módszert [34, 61, 72]. A
SWIFT módszer azon alapul, hogy feltételezzük, hogy egy atom van az R visszaállí-
tási pontban, ezért a komplex szórási amplitúdó korrekciójához elosztjuk a hologramot
ennek a képzeletbeli atomnak a szórási amplitúdójával, ezzel visszavezetjük egy ideális
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1.11 Egyéb rekonstrukciós módszerek

szórócentrum hologramjára, amelyből már Barton módszerével megkapható a kép, azaz

USWIFT (R) =

∫
1

f(k,R)
χ(k) exp(−i(kR− kR)) . (1.44)

A módszer hátránya, hogy ismerni kell az mintában található elemeket ahhoz, hogy a
megfelelő f(k,R) komplex szórási amplitúdót tudjuk használni. Előnyös tulajdonsága,
hogy nem kell hozzá azonosítani az előreszórási csúcsokat, és a mérési adatokra köz-
vetlenül alkalmazható. Stuck és munkatársai mutatták meg, hogy a módszer alkalmazása
tömbi mintán nem lehetséges a sok előreszórási csúcs miatt amelyeket a módszer nem
vesz figyelembe [76]. Ezek kiküszöbölésére Osterwalder javasolta az ablakozás haszná-
latát [77].

Jelentős anizotrópia az elektronok tárgyatomon történő előreszórása esetén lép fel.
Hátraszórásban csökken az anizotrópia és a fázistolás változása is, viszont ezzel párhu-
zamosan a szórási amplitúdó is lecsökken. A hátraszórásos geometriát úgy lehet tisztán,
az előreszórás kizárásával megvalósítani, ha a központi atom a felületen helyezkedik el,
mert az elektron így csak akkor tud kilépni a felületből, ha a tárgyatomon hátrafelé, a
felület irányába szóródik. Ezt a módszert egymással párhuzamosan Tong és munkatár-
sai [78], valamint Wu, Lapeyere és munkatársaik [79] dolgozták ki. A kiértékelési el-
járást sikerrel alkalmazták a felületen található atomi vastagságú rétegekre [79, 80] és a
felületen adszorbeált atomokra [81].

Omori és munkatársai egy újszerű módszert fejlesztettek ki az előreszórási csúcs
mérséklésére polikromatikus holográfia esetén [82]. A módszer azon alapul, hogy az
előreszórt intenzitás szélessége csak kismértékben változik a hullámhossz változtatásá-
val, amíg a hologram gyűrűi számottevően elmozdulnak. Két közeli energiával rögzített
hologram kivonásával ki lehet szűrni az előreszórt intenzitást és megkaphatjuk a holog-
rafikus tag deriváltját, amelyből a kép már rekonstruálható.

A Greber és Osterwalder által javasolt u.n. "near node" holográfia azt használja ki
az előreszórási csúcs intenzitásának csökkentésére, hogy a forrásatom által kibocsátott
fotoelektronok irányeloszlása zérusra csökken a polarizációra merőleges irányokban. [83,
84]. Ebben az elrendezésben úgy választják meg a geometriát, hogy a detektálás iránya
merőleges legyen a foton polarizációjára, így nem jelentkezik az erős előreszórási csúcs.

Egy új irány az atomi felbontású hologramok kiértékelésében az iteratív módsze-
rek használata. Ezeket a módszereket először Marchesini vizsgálta modellszámítások se-
gítségével [85]. Később a módszert Matsushita fejlesztette tovább "Scattering Pattern
Extraction Algorithm using Maximum Entropy Method" (SPEA-MEM) néven, és alkal-

35



1. Az atomi felbontású holográfia

mazta fotoelektron- Auger elektron- és fluoreszcens röntgen hologramok kiértékelésé-
re [86–89]. Ez a módszer nem a Fourier-transzformációt használja, hanem egy iteratív
módszerrel illeszti a mért adatokat egy elméleti szóráshossz-sűrűségből számolt holog-
rammal.
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2. fejezet

Lokális deformáció mérése SnCd

kristályban

Az atomi felbontású holográfiával szilárdtestek kiválasztott típusú atomjai körüli kris-
tályszerkezetet vizsgálhatjuk nagy pontossággal. Az első holográfiai mérések [10,11,64]
a módszer működőképességét demonstrálták, de nem aknázták ki a módszerben rejlő le-
hetőségeket nyitott kérdések megválaszolására. Kis mennyiségben jelen lévő szennyezők
is jelentősen befolyásolhatják az anyag tulajdonságait, amelyben fontos szerepet játszik
a szennyező körül deformálódó kristályszerkezet. Kis koncentrációban jelen levő kad-
mium szennyező körüli szerkezetet először Cser László és munkatársai vizsgálták nagy
pontossággal neutron holográfia segítségével ólom egykristály mintában [14]. Ebben a
fejezetben egy másik, kadmiummal szennyezett ón egykristályon végzett mérés kiérté-
kelését mutatom be. A mérést Markó Márton, Cser László, és Török Gyula végezték, az
én munkám a kadmium körüli kristályszerkezet pontos meghatározása, valamint a kapott
eredmények diszkussziója volt, melyeket ebben a fejezetben mutatok be. A kiértékelés
egyik célja az ón tetragonális rendszerében várhatóan fellépő tangenciális elmozdulások
kimutatása volt, amelyek az ólom FCC kristályszerkezetében nem léptek fel. A mérés
további motivációja volt, hogy a holográfiával meghatározott atomi pozíciók segítségé-
vel magyarázatot próbáljak adni arra, hogy a kis mennyiségű kadmium szennyező miért
lassítja az ón 13.2 ◦C hőmérsékleten fellépő fázisátalakulását.

A fenti kérdések megválaszolásához a neutron holográfia azért jó választás, mert se-
gítségével a kis koncentrációban levő szennyező atom körüli szerkezet direkt módon
vizsgálható, és az anizotróp szerkezet miatt várhatóan fellépő tangenciális elmozdulás-
vektorok is mérhetők. Kiválasztott atomok körüli lokális szerkezet mérésére elterjedt di-
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rekt módszer még az EXAFS (X-ray Absoption Fine Structure) mérés [90], azonban ezzel
a technikával fizikai korlátok miatt csak az első, legfeljebb a második szomszéd távol-
ságáig vizsgálható a környezetet, és radiálisan átlagolt információt ad, amiből a tangen-
ciális elmozdulásokról nem kapunk információt. A háromdimenziós lokális szerkezetet
lehet még fluoreszcens röntgen-holográfiával [8, 44, 91] és elektron-holográfiával [7, 92]
is vizsgálni, azonban a pontos helymeghatározáshoz a neutronok jobban használhatók,
mert szóródásuk a magon izotrop és nem lépnek fel az anizotrop szórásból fakadó csúcs-
eltolódások [71]. A Reverse Monte-Carlo (RMC) [93,94] és a statikus diffúz szórás [95]
alkalmas még lokális szerkezet vizsgálatára, de ezek hátránya, hogy indirekt módszerek,
kiértékelésükhöz általában egy modellrendszerből számolt szórásképre van szükség.

2.1. Az ón-kadmium rendszer szerkezete

Az ón tetragonális tércentrált (BCT) rácsban kristályosodik, kétatomos bázissal [96]. A
szerkezet rácsállandói: a = 5.8318 Å és c = 3.1819 Å. A kadmium az óntól eltérő, szo-
rosan pakolt hatszöges szerkezetben kristályosodik [97]. A kristályszerkezet rácsállandói
a = 2.97887 Å és c = 5.61765 Å.

A kadmium oldhatósági határa ónban 1.07 % [98]. Az eltérő kristályszerkezettel ma-
gyarázható a kis oldhatóság, és az is várható, szintén az eltérő kristályszerkezet miatt,
hogy a kadmium atom körül az ón fogadó rács erősen torzul. A torzult szerkezetre és
belső feszültségek megjelenésére utal az is, hogy a kadmium szennyező hatására az ón
mechanikai keménysége megnövekszik [99].

2.2. A hologram mérése és szűrése

A hologramot a Budapesti Kutatóreaktornál kialakított termikus háromtengelyű és holog-
ráfiai mérőhelyen Markó Márton, Cser László és Török Gyula mérték [67]. A hologram
első kiértékelésével bizonyították, hogy a kadmium atom szubsztitucionális helyet fog-
lal el a rácsban, de akkor még a feldolgozás nem terjedt ki a kadmium körüli környezet
lokális torzulásainak vizsgálatára, amit már a doktori munkám keretein belül végeztem
el.

A neutron holográfiás mérés egy 0.26 atom % kadmiumot tartalmazó ón egykristá-
lyon történt szobahőmérsékleten. A gömb alakúra csiszolt kristály átmérője 7 mm volt.
A minta kadmium tartalmát a Budapesti Kutatóreaktornál található PGAA berendezés-
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nél [100] prompt-gamma aktivációs analízissel határozták meg. Az ILL-nél található D9
egykristály diffraktométerrel ellenőrizték, hogy a minta valóban egykristály, és a szerke-
zete a β−Sn fázisnak megfelelő tércentrált tetragonális maradt, valamint meghatározták
a minta orientációját leíró ún. UB mátrixot [68]. Az orientáció ismeretében fel lehet
használni a kristály ismert szimmetriáit a zaj csökkentésére és a mérési tartomány kiter-
jesztésére.

A hologramot 1.00 Å hullámhosszú neutronokkal rögzítették. A mintában található
Cd atomok prompt-γ fotonjait egy BGO szcintillátor detektor mérte, amit 20 cm vastag
ólom árnyékolás vett körül. A detektor neutronok elleni védelme is fontos volt, mert a
rozsdamentes acélból készült ház felaktiválódhat, ami a háttér időfüggő változását ered-
ményezheti. Az ólom védelem minta irányába néző ablakát ezért 6Li-ot tartalmazó mű-
anyaggal takarták ki, amely úgy abszorbeálja a detektor felé tartó neutronsugárzást, hogy
közben nem bocsát ki γ-fotonokat (6Li + n →3 He + α). Az ólom védelmet még kö-
rülvette egy 15 cm vastag bóros paraffin és kadmium lemezből álló védelem, amely az
ólom mellett megtalálható antimon aktiválódását akadályozta meg. A BGO detektor je-
léből egy diszkriminátor szűrte ki azokat, amelyek nem a kadmium prompt-γ fotonjának
megfelelő energiához tartoztak.

A mintát egy Euler-körre rögzítették, az Euler-kör χ-tengelyét a beeső neutronnyaláb
irányára merőlegesen állították be. A γ-detektor pozíciója az egész mérés alatt változatlan
volt. Az Euler-kör χ szögét −60◦ és 60◦ között 2◦-os lépésekkel, a φ kör szögét pedig 0◦

és 360◦ között szintén 2◦-os lépésközzel léptették. A 15 napig tartó mérés során összesen
1.5 ·109 fotont detektáltak. A mintára eső nyalábba helyezett kis hatásfokú monitordetek-
tor alkalmazásával a reaktorteljesítmény lassú változását ki lehet szűrni a hologramból.
A monitordetektorral korrigált hologramot a 2.1 (a) ábrán mutatom be. A belső forrásos
neutron holográfiával szemben a γ-konverziót használó belső detektoros holográfiának
előnye, hogy nem jelennek meg a koherens neutronszórásból származó effektusok, mint
például a Bragg-csúcsok és a diffúz szórás, valamint nem keveredik egymással a belső de-
tektoros és belső forrásos jel, amely a hidrogén mag izotóp inkoherens szórását használó
belső forrásos holográfiában az általunk alkalmazott geometriában elkerülhetetlen [60].

A hologramok kiértékeléséhez és a dolgozatban bemutatott számítások elvégzéséhez
saját programkódokat kellett kifejleszteni. A programok döntő részét Scilab nyelven ír-
tam. A Scilab kézenfekvő választás volt, mert kényelmesen lehet vele nagy mátrixokon
műveleteket végezni, és a számítások elvégzésén kívül az eredmények ábrázolására is
lehetőséget ad. Hátránya, hogy interpretált programnyelv, ezért bizonyos esetekben jóval
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lassabb, mint egy C nyelven megírt, majd lefordított kód. A számítás felgyorsítható C
nyelven írt kiegészítő függvények segítségével. Ilyen kiegészítő függvényekre a mágne-
ses hologramok kiértékelése során volt szükség.

2.1. ábra. Az SnCd0.0026 mintán mért hologram. (a): A monitordetektorral normalizált hologram.
(b): A hologram az alapvonal kivonása után.

Az (1.42) visszaállítás alkalmazása előtt a rögzített képen szét kell választani az erős
referenciahullámot és a holografikus oszcillációt, amely a kiértékelés legnehezebb lépé-
se. A 2.1 (a) ábrán látható, hogy φ irányban megjelenik egy lassú hullámzás a mért jelben.
Ez a hullámzás a minta nem tökéletes központosításából és a beeső nyaláb inhomogeni-
tásából fakad, amely már a korábbi mérésekben is megjelent [14, 60, 101]. A referencia-
hullám és a lassú háttérhullámzás kiszűrésére a felüláteresztő Fourier-szűrés használható.
A Fourier-szűréssel eltávolított komponensek számát körültekintően kell meghatározni,
mert ha túl kevés komponenst szűrünk ki, akkor a megmaradó, nem holografikus eredetű
hullámzás elnyomja a hologramot. Másfelől viszont, ha túl sok komponenst távolítunk
el a hologramról, akkor nem kívánt torzításokat okozhatunk, a képen az atomi csúcsok
torzulhatnak, eltolódhatnak. A szűréssel maximálisan eltávolítható komponensek számát
a szűrési folyamat modellezésével, azaz a minta orientációját is figyelembe vevő modell
hologram szűrésével és a kép visszaállításával lehet meghatározni. A hologram modelljét
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a β − Sn torzítatlan rácsát feltételezve, a 10 Å távolságon belül található atomok figye-
lembe vételével számítottam ki. A szűrt hologramok modellezése során azt tapasztaltam,
hogy a χ irányban nem használható a Fourier-szűrés, mert már egyetlen komponens eltá-
volítása is jelentősen torzítja a képet. Az optimális szűrés a φ irányban az első négy Fo-
urier komponens eltávolítása volt, amely még nem befolyásolta a képet, viszont kiszűrte
a 2.1 (a) ábrán látható lassú hullámzást. Az alapvonal kivonása után kapott hologramot a
2.1 (b) ábrán mutatom be, ahol látható, hogy a lassú hullámzás teljesen eltűnt.

Fontos megjegyezni, hogy a 2.1 (b) ábrán nem láthatók szabad szemmel a hologra-
fikus oszcillációk, mert a mérés statisztikus zaja elnyomja a holografikus jelet. Ennek
ellenére a hologramból visszaállítható az atomok képe, mert a kép jel-zaj viszonya a tel-
jes hologramon rögzített összes beütés számától függ, ami megengedi, hogy az egyes
pixelekben a statisztikus zaj elnyomja a holografikus oszcillációt [62].

A minta ismert orientációját felhasználva kiterjesztettem a mérési domént a kristály
szimmetriáinak felhasználásával. Az (1.38) egyenletből következik, hogy a megnövelt
mérési domén hatására keskenyebb csúcsokra számíthatunk, illetve a zaj hatását is csök-
kenteni lehet a szimmetriák felhasználásával [62]. A visszaállítást az (1.42) egyenlet
használatával egy olyan téglatesten belül végeztem el, amelynek az élei párhuzamosak
voltak a kristálytengelyekkel. Az a és b tengely mentén −1 Å és 6.5 Å között, a c tengely
mentén −0.5 Å és 4.3 Å között 0.025 Å felbontással számítottam ki a képet.

2.3. Az atomi pozíciók meghatározása

Ahogy azt korábban a szennyező atom pozíciójának meghatározásakor bemutatták, a ké-
pen a β-Sn kristályszerkezete alapján várható helyeken látszanak a kadmiumot körülvevő
ón atomok képei [67]. Az intersticiális vagy szubsztitúciós pozíció eldöntéséhez nem volt
szükség a pontos csúcspozíció meghatározására, elegendő volt megmutatni, hogy a tor-
zítatlan rácshoz tartozó pozíciók környezetében találhatóak az ón atomok. A kadmium
körül az ón atomok középpontos szimmetriát mutatnak a hologramon, ezért a kép tisztán
valós. A rácstorzulások pontos vizsgálatához először meghatároztam az atomok képe-
inek amplitúdóját és a csúcsok maximumának – negatív csúcs esetén minimumának –
pozícióját. A 2.2 (a)-(d) ábrán a kép z-tengelyre merőleges metszeteit ábrázoltam azok-
ban a síkokban, ahol az atomok képeinek szélső értékeit találtam. Az első, a harmadik, a
negyedik és az ötödik szomszéd képét sikerült rekonstruálni, a második szomszéd amp-
litúdója az (1.33) koszinusz-szabály miatt az adott hullámhossz mellett kicsi, ezért nem
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2. Lokális deformáció mérése SnCd kristályban

Szomszéd σMérés[1] σModell[1]
1. 0.13 0.19
3. 0.28 0.16
4. 0.32 0.27
5. 0.37 0.17

2.1. táblázat. A műtermékek amplitúdójának szórása a mérésből kapott képen (σMérés) és a
modellezéssel kapott képen (σModell).

látható a képen. A csúcsmaximumok eltolódását a torzítatlan rácshoz viszonyítva a 2.2
táblázatban foglaltam össze.

A kísérletből kapott 2.2 (a)-(d) képeken az atomok képei mellett megjelennek egyéb
csúcsok is, amelyek az atomi csúcsok oldaloszcillációinak összeadódásából, a statiszti-
kus zajból és az alapvonal nem tökéletes meghatározásából erednek. A kép jel/zaj vi-
szonyát [62] alapján megbecsültem az atomok pozícióiban, az eredményeket a 2.2 táb-
lázatban foglaltam össze, amelyből az látható, hogy önmagában a statisztikus zajjal nem
lehet az egyéb csúcsokat magyarázni. Az oldaloszcillációk összeadódását a 2.2 (e)-(h)
ábrákon bemutatott modellszámításokkal demonstrálom. A modellben a kadmium körül
10 Å távolságon belül található atomokat vettem figyelembe. A kísérletben is megfigyelt
atomokat a kísérletből kapott torzított rácspozíciókkal, a további, 10 Å távolságon belül
található atomokat a torzítatlan rácsból számolt pozíciókkal vettem figyelembe. Látható,
hogy a modellben is megjelennek a mérésben tapasztaltakhoz hasonló csúcsok, amelyek
nem atomok képei, hanem a monokromatikus hologrammal együtt járó műtermékek. A
műtermékeket nem sikerült pontosan reprodukálni, amit azzal magyarázok, hogy nem
minden atom pozícióját ismerjük a mérésből. A műtermékek amplitúdóját jellemezhetjük
az atomon kívüli kép szórásával. Ahhoz, hogy összehasonlítható eredményeket kapjunk,
a képeket az egyes képeken megjelenő atomok csúcsamplitúdójához normáltam, majd
kiszámítottam a normált képek pixeleiben kapott amplitúdók szórását úgy, hogy az ato-
mok pozíciója körüli 0.5 Å sugarú körön belüli pixeleket figyelmen kívül hagytam. Az
eredményeket a 2.1 táblázatban foglaltam össze. Látható, hogy a műtermékek szórása a
mérésben tapasztalt műtermékek szórásához hasonló nagyságú, ebből arra következtetek,
hogy a mérésben tapasztalt műtermékek döntően az oldaloszcillációk összeadódásából
származnak.

Itt meg kell említeni, hogy a kísérletekből visszaállított képek intenzitása nagyobb,
mint az elmélet által jósolt érték. Ebben az esetben az ón atomok amplitúdója a kísér-
letből kapott képen a modellhologramból kapott képek amplitúdójának 2-4-szerese. Sur
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2.3 Az atomi pozíciók meghatározása

2.2. ábra. A mérésből (a)-(d) és a modellezésből (e)-(h) kapott kép amplitúdója a [00z] tengelyre
merőleges síkokon. Az atomi csúcsok pozícióját fekete körök jelölik. (a),(e): Az első szomszéd
képe, z = 0.775 Å. (b),(f): A harmadik szomszéd képe, z = 2.675 Å. (c),(g): A negyedik szom-
széd képe, z = 1.85 Å. (d),(h) Az ötödik szomszéd képe, z = 4.3 Å.
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2. Lokális deformáció mérése SnCd kristályban

Szomszéd ∆X [Å] ∆Y [Å] ∆Z [Å] ∆Rcenter [Å] ∆Ramp. [Å] Amp.[1] SNR [1]
1. 0 −0.141 −0.02 −0.138 −0.217 4.571 15.80
3. 0 −0.545 0.289 −0.193 −0.15 −7.855 14.47
4. −0.166 −0.166 0.259 −0.113 −0.113 −7.739 4.44
5. 0 −0.591 0.323 −0.043 −0.000 7.309 8.03

2.2. táblázat. Az atomi csúcsok paraméterei a képen. ∆X,∆Y,∆Z a csúcseltolódások koordi-
nátái a torzítatlan β-Sn szerkezethez viszonyítva. ∆Rcenter az atom radiális irányú elmozdulása
az atomok képének maximumából számolva, (∆Ramp) szintén a radiális irányú elmozdulás a
csúcsok amplitúdójából, a koszinusz-szabállyal meghatározva. Az SNR értékek az atomok he-
lyén [62] alapján számolt jel/zaj viszonyok.

és munkatársai a Kossel vonalak méréséről szóló cikkükben említik [102], hogy mind a
Kossel vonalak mérésében, mind pedig a korábbi neutron holográfiás mérésükben a várt-
nál nagyobb intenzitású jelet tapasztaltak, de magyarázatot nem adtak a kérdésre. Sajnos
még nekünk sem sikerült megtalálni az anomália okát.

Az irodalomban csak a radiális elmozdulások tanulmányozására találhatunk példákat
[14, 56], azonban az SnCd0.0026 tetragonális rendszerében a tangenciális elmozdulások
is megjelennek. A következőkben először a radiális elmozdulásokat mutatom be, majd
kitérek a háromdimenziós elmozdulásvektorok elemzésére.

2.4. A lokális rácstorzulások diszkussziója

A radiális elmozdulásokat a 2.3 ábrán mutatom be. A csúcsmaximumok helyén alapuló
meghatározáson kívül – monokromatikus hologram esetén – a csúcsok amplitúdójából, a
(1.33) koszinusz-szabályt felhasználva is meghatározható az atomok radiális távolsága a
központi atomtól [14]. Ahhoz, hogy a koszinusz-szabályt alkalmazzuk a radiális elmoz-
dulások kiszámítására, az amplitúdókat az egyik csúcs amplitúdójához kell normálni. A
cos(kr) függvény a negyedik szomszéd távolságának megfelelő r érték esetén a legki-
sebb meredekségű, ezért azt választottam a normáláshoz. A normáláshoz használt csúcs
pozíciómeghatározásánál elkövetett hibának ebben az esetben van a legkisebb hatása a
többi csúcs amplitúdóból számolt eltolódásának hibájára. A csúcsamplitúdóból számolt
radiális eltolódások a 2.2 táblázatban és a 2.3 ábrán láthatók. A két módszer hasonló
eredményt adott a radiális csúcseltolódásokra, ami azt bizonyítja, hogy a képen látható
csúcsok valóban a környező atomok képei, mert a csúcsintenzitás követi a koszinusz-
szabályt.
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2.4 A lokális rácstorzulások diszkussziója

A pozíciómeghatározás hibáját nehéz pontosan leírni, inkább csak becsülni lehet. Az
amplitúdókból számolt eltolódások hibájának számításához az amplitúdó relatív hibáját
az adott csúcsra számolt, 2.2 táblázatban látható SNR érték felhasználásával 1/SNR-el
közelítettem. Ezt a hibát felhasználva a hibaterjedés figyelembevételével számoltam ki az
amplitúdóból számolt csúcspozíciók hibáját, amely a 2.3 ábrán látható. A csúcsközepek
pozícióját tetszőleges pontossággal meghatározhatjuk, mert a képet tetszőlegesen finom
rácson kiszámíthatjuk, viszont a csúcsközép a többi atom oldaloszcillációi miatt eltolód-
hat. A csúcsközepek eltolódását egy egydimenziós modell használatával becsültem meg.
A modellben két tárgyatomot modelleztem. Az első tárgyatom 3 Å távolságban volt a
központi atomtól, a második tárgyatom pozícióját 4 Å és 7 Å között változtattam és meg-
határoztam az első tárgyatom középpontjának eltolódását. A középpont eltolódásának
hibáját a modellben kapott eltolódások 0.02 Å szórásával közelítettem.

2.3. ábra. Az ón atomok távolságának változása a kadmium szennyező körül. Zöld körökkel az
amplitúdókból számolt, fekete körökkel a csúcsközepekből számolt eltolódásokat jelöltem. A fe-
kete szaggatott vonal jelöli a Friedel-oszcillációk és az 1/r2-el arányos elmozdulás összegének
illesztését. Piros és kék folytonos vonalak jelölik a Friedel-oszcilláció és az 1/r2-el arányos el-
mozdulás hozzájárulását az illesztéshez.
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2. Lokális deformáció mérése SnCd kristályban

Egy kristályban az atomok nem tekinthetők mozdulatlannak, pozíciójuk az egyensú-
lyi helyzet körül a termikus gerjesztés miatt fluktuál, ami csökkenti az atomok ampli-
túdóját a képen [91]. Egy diffrakciós mérésben ezt a fluktuációt vesszük figyelembe a
Debye-Waller faktorral. Hayashi és munkatársai mutatták ki Ga szennyezőt tartalmazó
InSb kristályban, hogy a szennyező első szomszédjának fluktuációja tangenciális irány-
ban megnőtt a többi atom fluktuációjához viszonyítva, ezért az első szomszéd amplitú-
dója lecsökkent [55]. Egy atom képének amplitúdóját egy monokromatikus hologramon
két tényező határozza meg. Az egyik a koszinusz-szabály, amely a radiális pozíciót veszi
figyelembe, a másik pedig az atomok termikus fluktuációja az egyensúlyi pozíció kö-
rül. Abból, hogy az ón-kadmium képén a csúcsközepek meghatározásából, valamint csú-
csamplitúdókból a koszinusz-szabállyal számolva ugyanazt a radiális pozíciót kaptam,
arra következtettem, hogy a megfigyelt ón szomszédok egyenlő kitérésekkel fluktuálnak
az egyensúlyi helyzet körül [P3]. Ellenkező esetben, ha lennének olyan ón szomszédok,
melyek különböző amplitúdóval fluktuálnak, akkor nem lehetne leírni az atomok ampli-
túdóját a képen az atomok radiális pozíciójával. Ebben az esetben ez az eredmény – azaz,
hogy az ón atomok egyenlő kitérésekkel fluktuálnak – nem meglepő, de rávilágít arra,
hogy neutron holográfiával vizsgálhatók ilyen jellegű effektusok is.

A radiális elmozdulások a kadmium-ón távolság csökkenése felé mutatnak, ami meg-
lepő lehet, ha figyelembe vesszük, hogy a kadmium számított atomsugara 1.61 Å, az ón
számított atomsugara pedig 1.45 Å [103]. Ezek az atomsugarak azonban csak szabad
atomok esetén írják le jól a méretet, fémekben a delokalizált elektronok miatt nem al-
kalmazhatók. Fémekben a fémes sugár jobban jellemzi az atomok méretét, ami 1.52 Å a
kadmium és 1.58 Å az ón esetén [104]. Ezekkel az atomsugarakkal már magyarázható a
rács összehúzódása. Kétkomponensű ötvözetek esetén az egy atomra jutó térfogat leírá-
sára a – Vegard-szabályhoz hasonló – Zen-szabály használható [105], amely azt mond-
ja ki, hogy ötvözetekben az egy atomra jutó térfogat megkapható az összetevők atomi
térfogatából a koncentrációkkal súlyozott lineáris interpoláció segítségével. A kadmi-
um moláris térfogata 13.1 cm3/mol kisebb, mint az ón 16.6 cm3/mol moláris térfogata,
ezért a kadmium körül összehúzódó rács összhangban van a Zen-szabállyal is. Lee és
Raynor vizsgálta röntgendiffrakció segítségével az ón-kadmium szilárd oldat rácsállan-
dóját a kadmiumtartalom függvényében [106] és kimutatták, hogy mindkét rácsállandó
csökken a kadmiumtartalom növekedésével.

Megvizsgáltam, hogy a kadmium szennyezők mennyire tekinthetők függetlennek a
szilárd oldatban, azaz, hogy az általuk okozott rácstorzulások átfedésben lehetnek-e. Ezt
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2.4 A lokális rácstorzulások diszkussziója

a kérdést egy egyszerű számítógépes szimulációval vizsgáltam. Egy 400x400x400 elemi
cellából álló ón kristály modellben a koncentrációnak megfelelő mennyiségű, véletlen-
szerűen kiválasztott atomot kadmium atomra cseréltem, majd a kapott szerkezetben meg-
kerestem a kadmium atomok első kadmium szomszédjait és meghatároztam a távolság
eloszlásfüggvényét. 1.07 % Cd koncentráció mellett, azaz a kadmium oldhatósági hatá-
ránál az átlagos Cd-Cd távolság 12 Å volt, 4 Å szórással. A kísérletben használt 0.26 %

koncentráció mellett az átlagos Cd-Cd távolság 19 Å-re növekedett 7 Å szórással. A 2.3
ábrán látható, hogy a rácstorzulások a kadmiumtól 5 Å távolságban már lecsökkennek, te-
hát elmondhatjuk, hogy a kadmium atomok egymástól függetlenek tekinthetők, az általuk
okozott rácstorzulások csak az oldhatósági határ közelében kezdenek átfedni egymással.

A szennyező atomok körüli rácstorzulásnak két forrása van: az első a különböző köl-
csönhatási potenciál a szennyező atom és a befogadó rács atomjai között [107], me-
lyet más néven méreteffektusnak hívunk. A második a szennyező atomokon szóródó
vezetési elektronok töltéssűrűség oszcillációja által keltett potenciál, melyet Friedel-
oszcillációknak nevezünk [108], és felírhatunk a

∆ρ = − 1

2π2R2

∑
L

(2L+ 1) sin(ηL) [cos(2kFR + ηL − Lπ)− cos(ηL − Lπ)] (2.1)

alakban, ahol ∆ρ a lokális töltéssűrűség megváltozása, R a szórócentrumtól mért távol-
ság, kF a Fermi hullámszám, ηL a fázistolás és az L = 0, 1, 2, . . . természetes számok
a fázistolások indexei. A töltéssűrűség-oszcillációk általában jól leírhatók a (2.1) egyen-
let első két-három komponensének figyelembevételével [109]. A fázistolások teljesítik a
Friedel-féle összegszabályt, azaz

Z =
2

π

∑
L

(2L+ 1)ηL(kF ) , (2.2)

ahol Z a szennyező atom vezetési elektron többlete a befogadó rács atomjaihoz képest.

Korábban, kis mennyiségű kadmiumot tartalmazó ólom egykristályon végzett ho-
lográfia mérés során a mért radiális elmozdulásokat sikerült kizárólag a Friedel-
oszcillációkkal magyarázni [14], azonban az SnCd0.026 esetén mért radiális elmozdu-
lásokat nem sikerült egyedül a (2.1) egyenlet segítségével illeszteni. Az illesztés során
az L = 0, 1, 2 tagokat vettem figyelembe, és egy ún. simulated annealing algoritmust
használtam a lokális minimumok elkerülése érdekében. Annak ellenére sem sikerült a
mért adatokra való elfogadható illeszkedést elérni, hogy a modell 3 szabad paraméterrel
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rendelkezett (egy skálaparaméter és két független fázistolás). Ebből azt a következtetést
vontam le, hogy egyedül a Friedel-oszcillációk használatával nem magyarázhatók a radi-
ális eltolódások [P3].

A Friedel-oszcilláció mellett a kadmium és ón atomok közötti potenciál hatását is
figyelembe kell venni a radiális eltolódások vizsgálatánál. Egy szennyező körül a meg-
változott potenciál hatására létrejött radiális elmozdulások r−2 szerint csengenek le kis
szennyező koncentráció esetén [107], azaz, amikor a szennyezők körüli torzított területek
nem fednek át. Ezért az elmozdulás leírására korábban felírt modellt [14] kiegészítettem
az atomok közötti potenciál hatását leíró taggal. Az így kapott összefüggés:

∆R = CFriedel∆ρL=0,1 + Cpot/r
2 , (2.3)

ahol ∆R a radiális elmozdulás, ∆ρL=0,1 a töltéssűrűség-oszcilláció, CFriedel és Cpot ská-
laparaméterek. A Friedel-oszcillációt leíró (2.1) egyenletben csak a minimálisan szüksé-
ges, L = 0, 1-hez tartozó tagokat vettem figyelembe. Az η1 és η2 paraméterek közül csak
az egyik volt független a Friedel-féle összegszabály miatt.

A (2.3) egyenletet az amplitúdókból és csúcsközepekből meghatározott elmozdulá-
sok átlagához illesztettem. Az illesztéshez az ón kF = 1.62 Å

−1
értékét használtam.

Az illesztéssel kapott paraméterek értékei: CFriedel = 24 ± 3, Cpot = −2.3 ± 0.8,
η1 = 71.6 ± 0.4. Az illesztés eredményét a 2.3 ábrán mutatom be, ahol a Friedel-
oszcilláció és a potenciál hatását leíró tagok hozzájárulását külön-külön is feltüntettem.
A két effektust így sikerült szétválasztanom, és az eredményekből az látható, hogy a mé-
reteffektusból származó eltolódás jelentősebb, mint a Friedel oszcilláció torzító hatása
[P3].

A csúcsmaximumok felhasználásával a radiális elmozduláson kívül a háromdimen-
ziós elmozdulásvektorok is tanulmányozhatók. Az előbbiekben említett ólom lapcentrált
köbös kristályszerkezetével szemben az ón tetragonális rácsában a tangenciális elmozdu-
lások is megengedettek a kevesebb szimmetria miatt. Az eltolódások számszerű értékeit
a 2.2 táblázatban foglalom össze, a torzult kristályszerkezet sematikus ábrázolása pedig
a 2.4 ábrán látható.

A lokális torzulások háromdimenziós mérésével vizsgálható, hogy a torzulások mi-
lyen kristályrács irányába mutatnak. Megvizsgáltam, hogy a torzított rács kapcsolatba
hozható-e az ón másik allotróp változatával, a gyémánt szerkezetű α-ónnal, más nevén a
szürke ónnal. A két allotróp változat közötti fázisátalakulás 13.2 ◦C-on megy végbe, me-
lyet a köznyelv ónpestisként ismer. A fázisátalakulás technológiai szempontból is fontos,
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2.4. ábra. A kadmium szennyező körüli deformált ón rács vázlata. A piros gömb jelöli a kadmium
atomot, az átlátszó szürke gömbök a deformálatlan ón rácsot, a zöld gömbök pedig a deformált
rácsot mutatják.

Szomszéd
(
c
a

)
calc

[1] Pcalc[GPa]
1. 0.5589 33.1
3. 0.7523 22.5
4. 0.6727 12.4
5. 0.7399 0

2.3. táblázat. A háromdimenziós elmozdulásokból számított arány ( ca)calc , valamint a megfi-
gyelt radiális elmozdulásokhoz szükséges nyomásértékek Pcalc.

mert hőmérséklete közel esik a szobahőmérséklethez és az átalakulás során az ón elpor-
lad. A β-ón kristályszerkezetéből kiindulva eljuthatunk az α-ón gyémántszerkezetéhez,
ha a c/a arányt 0.546−ról a β-ónra jellemző

√
2 értékre növeljük. A deformált rács

atomjaihoz külön-külön meghatároztam azokat c és a rácsállandókat, amelyekhez tarto-
zó tércentrált tetragonális szerkezetben az adott atom kristálytani pozícióban található.
Ezeket az eltorzított c/a arányokat a 2.3 táblázatban mutatom be. A táblázatban szereplő
értékekből látható, hogy a c/a arány megnövekedett, ami a gyémántrács irányába mutat,
azonban a rács tágulása szükséges ahhoz, hogy az α-fázis szerkezetéhez jussunk, viszont
a kísérletben a rács összehúzódását tapasztaltuk [P3].

A β → α fázisátalakulás ötvözők (pl. Bi, Sb) hozzáadásával meggátolható. A Cd
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hozzáadása nem állítja le az átalakulást, de a sebességét csökkenti [110]. Már korábban
is feltételezték, hogy ebben a jelenségben a lokális torzulások és mechanikai feszültségek
fontos szerepet játszanak [111]. Habár a rácstorzulások az α-ónra jellemző gyémántrács
felé mutatnak, ahhoz, hogy az α fázisba jusson a rács, a szerkezet jelentős tágulására van
szükség, ezzel szemben a rács összehúzódását tapasztaltuk. A rács összenyomása kül-
ső nyomás alkalmazásával is elérhető. Az 2.5 ábrán az ón p − T fázisdiagramján [112]
látható, hogy a nyomás növelésével a fázisátalakulás hőmérséklete csökkenthető és egy
küszöb elérése után az átalakulás megáll. A kadmium szomszédaira megbecsültem a mért
radiális összenyomódáshoz szükséges nyomást a Hooke-törvény felhasználásával, és az
eredményeket a 2.3 táblázatban összesítettem. A becsléshez az ón izotrop rugalmassági
modulusát használtam. A kapott nyomásértékek nagyobbak, mint a fázishatárhoz tarto-
zó 10 kbar nyomásérték 50 K hőmérséklet mellett. Ebből arra következtettem, hogy a
kadmium körül kialakul egy olyan régió, ahol a rácstorzulások miatt a β → α fázisát-
alakulás nem lehetséges, vagy csak alacsonyabb hőmérsékleten, amely a fázisátalakulás
lelassulásához vezet [P3].

2.5. ábra. Az ón P-T fázisdiagramja [112].
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2.5. Összefoglalás

Ebben a fejezetben egy kadmiummal szennyezett β-ón egykristályon végzett mérés ki-
értékelését mutattam be. Ezt a rendszert azért tartottam érdekesnek, mert a β-ón tetra-
gonális szerkezete miatt várható volt, hogy a képeken a fogadó rács atomjai tangenciális
irányban is elmozdulnak, de ilyen típusú elmozdulásokat eddig még neutron holográ-
fiával nem vizsgáltak, továbbá a kadmium eltérő rácsszerkezete miatt jelentős mértékű
rácsdeformációra lehetett számítani. A képeken a kadmium atom környezetében talál-
ható ón atomok térbeli pozícióját két módszerrel, a csúcsamplitúdók és a csúcsközepek
felhasználásával is meghatároztam. A csúcsamplitúdók felhasználásával végzett pozíció-
meghatározásra az atomok egyensúlyi helyzet körüli termikus fluktuációja is hatással
van. Egyenlő amplitúdójú fluktuációt feltételezve a két módszerrel hibán belül egyező
eredményt kaptam az ón atomok radiális eltolódására. Ebből azt a következtetést vontam
le, hogy az ón szomszédok hasonló amplitúdóval fluktuálnak az egyensúlyi helyzet kö-
rül. Az ón atomok egyensúlyi pozíciója a kadmium felé tolódott. Ezeket az eltolódásokat
nem lehet a korábban használt, Friedel-oszcilláción alapuló modellel magyarázni, ezért
kiegészítettem a modellt a szennyező atom méretét figyelembe vevő taggal. A kiegészített
modellt illesztettem a mérésből kapott radiális elmozdulásokra. Az illesztett paraméterek
felhasználásával megmutattam, hogy az ón-kadmium rendszerben a méreteffektus hatása
jelentősebb.

A háromdimenziós elmozdulások felhasználásával megmutattam, hogy az elmozdult
ón atomok pozíciójából számolt c/a arányok megnőttek, ami az α fázisra is jellemző
gyémántrács irányába mozdítja a szerkezetet. A β → α fázisátalakulás sebessége ennek
ellenére a kadmium szennyezők miatt lecsökken, amit a kadmium körüli rács összehúzó-
dásával magyaráztam. Megmutattam, hogy a kadmium szennyező körüli rácsdeformáci-
ók létrehozásához olyan nyomásértékek szükségesek, amelyek mellett a fázisátalakulás
már nem megy végbe.
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3. fejezet

Holográfia polikristályos és amorf

anyagokon

Az első atomi felbontású holográfiai mérések célja a módszer működőképességének de-
monstrációja volt [10, 11]. A további kísérletek során a módszert a kristályba beépülő
szennyezők pozíciójának meghatározására illetve a szennyező körül kialakuló rácsdefor-
mációk vizsgálatára alkalmazták, amire a neutron különösen alkalmas, mert szóródása a
magokon ideális holografikus leképezéshez vezet. Az atomi felbontású holográfia meg-
követeli az orientációs rendet, a gyakorlatban ezt egykristály minták használatával teljesí-
tik, ami megszorítást jelent a vizsgálható minták körére. Fontos előrelépést jelentene, ha
neutron holográfiát polikristályos és amorf rendszerek vizsgálatára is fel tudnánk hasz-
nálni, mert ezzel technológiailag is fontos anyagokat is lehetne holográfiával vizsgálni.

Ebben a fejezetben az egykristály hologramjából kiindulva bemutatom, hogy egy po-
likristályos mintán hogyan mérhető hologram. Polikristályos mintán mérve nem lehet-
séges a háromdimenziós atomi pozíciók meghatározása, de megmutatom, hogy megkap-
ható a központi atom körüli atomok radiális pozíciója, azaz vizsgálhatók vele a radiális
irányú rácsdeformációk, és a szennyezőatom rácshelyének típusa is eldönthető a kapott
radiális eloszlásfüggvényből. A fejezet második felében elemzem, hogy a méréshez hasz-
nált berendezés paraméterei hogyan befolyásolják a módszer felbontóképességét és látó-
távolságát, valamint bemutatom egy PdH0.7 minta szimulációjából kapott eredményeket.
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3.1. A polikristályos hologram egyenlete

A polikristályon mérhető hologram felírásához tekintsünk egy ideális polikristályt vagy
finom port, amelyben a krisztallitok minden irányban, véletlenszerűen, egyenletes elosz-
lással állnak be, azaz a kristály nem orientált.

A polikristályon mérhető hologram az egyes krisztallitokból kapott hologramok
összegeként állítható elő, az egyes krisztallitok külön-külön egykristályokként viselked-
nek. A véletlenszerű orientációban álló egykristályok hologramjai összeadódnak, ami azt
eredményezi, hogy a k hullámszámvektor irányától nem függhet a holografikus oszcillá-
ció, így a háromdimenziós visszaállítás lehetetlenné válik. A következőkben azt bizonyí-
tom be, hogy a |k|-től függő holografikus jel mérésével a központi atom és a környeze-
tében található atomok közötti távolság meghatározható.

A módszer demonstrálásához tekintsünk egy egyszerű dimert, amely egy forrásatom-
ból és a környezetében található egyetlen tárgyatomból áll. Erre az egyszerű rendszerre
a hologramot és az atomok távolságának meghatározására javasolt módszert analitikusan
levezetem. Valóságos rendszerekben a központi atomnak több szomszédja is van. Egy
ilyen rendszer képét megkaphatunk, ha az atomok képeit felösszegezzük.

Egy ideális polikristályban a krisztallitok véletlenszerű orientációval vannak jelen,
ezért a polikristály hologramját megkaphatjuk egyetlen krisztallit hologramjának irányok
szerinti átlagolásával. Ez az átlag a dimer hologramját leíró (1.26) egyenlet felhasználá-
sával felírható az

I(k) = −2b

R

∮
|R|=R

cos(kR− kR) dA (3.1)

alakban, ahol R a központi atom és a tárgyatom távolsága. Ez az integrál analitikusan
kiszámítható, ha a koordináta-rendszert úgy választjuk, hogy k a z-tengellyel párhuzamos
legyen és áttérünk polárkoordináták szerinti integrálásra, azaz

I(k) = −2b

R

∫ 2π

0

∫ π

0

cos(kR− kR cos Θ) sin Θ dΘdφ . (3.2)

A φ szerinti integrálást elvégezve, majd a v = cos θ helyettesítéssel megkapható, hogy

I(k) =
4bπ

R

∫ 1

−1

cos(kR− kRv) dv = −4bπ

R

sin(2kR)

kR
. (3.3)

Ez az egyenlet egyetlen tárgyatom hologramjának szög szerint átlagolt képét adja meg.
Valós kristályokban több szomszéd is jelen van, és az azonos távolságban található ato-
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mok héjakat alkotnak. A különböző héjakhoz tartozó atomok interferenciaképei össze-
adódnak és a hologram felírható

I(k) =
∑
i

−4biπ

Ri

sin(2kRi)

kRi

(3.4)

alakban, ahol Ri az i-ik atom távolsága a központi atomtól, bi pedig az i-ik atom szó-
rási amplitúdója [P1]. A (3.4) egyenletben felírt hologram a várakozásoknak megfelelő-
en nem függ k irányától, az intenzitás |k|-függése hordozza az információt a központi
atom és a környezetében található tárgyatomok közötti távolságokról. Ez az eredmény
szemléletesen azzal magyarázható, hogy egy atom hologramján a |k| növelésével hátra-
szórásban egyre több holografikus hullámzás jelenik meg, a hologram többi részén az
interferenciacsíkok csak eltolódnak. Ha hátraszórásban egy negatív hullám jelenik meg,
akkor az integrált intenzitás csökken, ha pozitív hullám akkor pedig növekszik.

3.2. A polikristályos hologram kiértékelése

Ahogy azt a (3.4) egyenlet mutatja, a központi atommal szomszédos atomok távolságát
a holografikus jel |k|-függése hordozza. Minden héjhoz egy 2Ri körfrekvenciájú, szinu-
szos komponens tartozik a hologramon. A hologramból a központi atom és a környezet-
ben található atomok távolságai meghatározhatók, ha I(k)-t megszorozzuk−k-val, majd
kiszámítjuk a Fourier-transzformált képzetes részét:

U(r) = Im

(∫ ∞
−∞
−kI(k)eikr dk

)
=
∑
i

NRibi
R2
i

δ(r − 2Ri) , (3.5)

ahol NRi az i-ik héjon található atomok száma. A (3.5) egyenlet szerint a központi atom
és a tárgyatom távolságának kétszeres értékénél kapunk csúcsot [P1].

A 3.1 ábrán két különböző sugarú héjhoz tartozó hologramokat és az azokból kapott
képeket mutatom be. A távolság értékeket elosztottam 2-vel, így a héjak modellben sze-
replő paramétereinél kaptam a csúcsokat. Ez a modellszámítás demonstrálja, hogy a (3.5)
egyenleten alapuló módszerrel meghatározhatók az atomi távolságok.

Mivel a (3.3) hologram felírásához csak azt használtam ki, hogy a központi atom
körül a tárgyatom minden orientációban egyenlő valószínűséggel található meg, a fenti
egyenletek általánosíthatók amorf szerkezetű minták mérésére is. Amorf minták esetén
az összegzést a (3.4) egyenletben az atomi távolságok eloszlásfüggvényével súlyozott
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3.1. ábra. Egy polikristályon mérhető hologram és az atomi távolságok meghatározásának model-
lezése. (a) A 3 Å (kék görbe) és 5 Å (piros görbe) távolságban található héj hologramja, 0.1 Å

−1

és 7.5 Å
−1

közötti k-tartományon. (b) A (3.5) egyenlettel meghatározott atomi távolságok egy
nagyon tág, 0.1 Å

−1
és 600 Å

−1
közötti k-tartományon szimulált hologramból. [P1]

összegzés váltja fel, és a (3.5) egyenlettel ezt az eloszlást kaphatjuk meg.

Hasonló módszert dolgoztak ki πXAFS néven Nishino és munkatársai röntgensu-
garak transzmissziójának felhasználásával [113]. A πXAFS mérés szimulációja során
jelentős csúcseltolódásokat, és bizonyos csúcsok hiányát tapasztalták. Ezzel szemben –
ahogy azt a későbbiekben bemutatom – a polikristályos neutron holográfia használatával
az atomi távolságok pontosabb meghatározása lehetséges a holográfia számára ideális
izotrop szórási amplitúdó miatt. Hasonló módszer még a röntgensugárzás elnyelésének
abszorpciós élek körüli vizsgálatán alapuló EXAFS módszer [90], melyet a szinkrotron
röntgenforrások mellett már rutinszerűen alkalmaznak meghatározott atomok környeze-
tének vizsgálatára. Az EXAFS módszerrel azonban csak az első, esetleg második szom-
széd távolsága vizsgálható az elektronok rövid szabad úthossza miatt, viszont neutron
holográfiával akár a távolabbi szomszédok detektálása is lehetséges, ahogy azt a 2. feje-
zetben már bemutattam. Amorf és polikristályos minták vizsgálatára elterjedten használt
diffrakciós módszerek is rendelkezésre állnak, ám ezek nem alkalmasak a nagyon kis
koncentrációban jelen levő atomok környezetének mérésére, ezért a neutron holográfia
lehetőséget adhat bizonyos esetekben eddig kísérleti úton nem vizsgálható kérdések meg-
válaszolására.
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3.3. A kísérleti megvalósítás modellezése

A polikristályos mintán mért hologramot impulzusüzemű forrásoknál, repülési idő mód-
szerrel célszerű mérni, mert így a több hullámhosszhoz tartozó értékek egyszerre mér-
hetők. A polikristályos holográfiával várható kép szimulálásához beépítettem egy valós
berendezés paramétereit a modellbe. Ebben a részben a véges szélességű hullámhossz-
sáv és az instrumentális felbontás atomi távolságok meghatározására kifejtett hatását ta-
nulmányozom. Az analitikusan levezetett tulajdonságokat a kísérlet számítógépes mo-
dellezésével demonstrálom, majd bemutatom egy valós szerkezeten mérhető hologram
modelljét.

Valós mérésekben a véges hullámhosszsáv és instrumentális felbontás hatása egy-
szerre jelentkezik, de az analitikus számításokban és a modellezésben is lehetőség van a
hatások elkülönített vizsgálatára. A hologram (3.3) egyenletéből kiindulva az instrumen-
tális felbontást és a hullámhossztartományt is tartalmazó hologram megkapható

Imért(k) = (I ∗R)Πkmin,kmax (3.6)

alakban, ahol Imért a detektor által mért hologram, R az instrumentális felbontást leíró
függvény, Πkmin,kmax egy négyszögfüggvény amely kmin és kkmax között 1, egyébként 0, ∗
a konvolúciót jelöli. A négyszögfüggvény használata a mérési tartomány leírására egy
közelítés, valójában a mérési pontokra helyezett Dirac-delta függvények összegével kell
leírni a mérési tartományt, azonban, ha a mérési pontok kellően közel vannak egymáshoz,
a négyszögfüggvény jó közelítéssel használható. Az analitikus számításokban kihasznál-
ható a négyszögfüggvény előnyös tulajdonsága, hogy a Fourier-transzformáltja felírható
zárt alakban.

Egy repülési idő diffraktométer k-felbontását közelíthetjük egy Gauss-függvénnyel

R(k) =
1√

2πσk
e
− k2

2σ2
k , (3.7)

ahol σk a műszer k-felbontása.

A (3.6) egyenletet Fourier-transzformálva a konvolúciós tétel alkalmazásával kapjuk,
hogy

Umért = (U · R̂) ∗ Π̂ , (3.8)

ahol R̂ és Π̂ a felbontásfüggvény és a hullámsávot leíró négyszögfüggvény Fourier-
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transzformáltjai. Ezek a Fourier-transzformáltak analitikus formában is felírhatók:

R̂ =
√

2πσke
−r2
2
σ2
k , (3.9)

Π̂(r) = e−ir
kmin+kmax

2
2

r
sin

(
r(kmax − kmin)

2

)
. (3.10)

A (3.8)-(3.10) egyenletek azt mutatják, hogy az instrumentális felbontás és a véges szé-
lességű mérési tartomány különböző torzítást okoz. A hullámhossztartomány Fourier-
transzformáltja határozza meg az egyes atomi távolságokhoz tartozó csúcs alakját, a mé-
rés k-felbontása pedig a távolabbi csúcsok elnyomásához vezet [P1].

3.2. ábra. A hologram és a radiális eloszlásfüggvény meghatározásának szimulációja különböző
hullámhossztartományok esetén. (a): A központi atomtól 2 Å távolságban található héj hologram-
ja. (b), (c): Széles hullámhossztartományon, 0.1 Å

−1
és 700 Å

−1
között szimulált hologramból

kapott komplex eloszlásfüggvény valós és képzetes része. (d), (e): Keskenyebb hullámhossztarto-
mányon, 1.25 Å

−1
és 7.83 Å

−1
(kék görbe), valamint 1.25 Å

−1
és 12.55 Å

−1
(piros görbe) között

szimulált hologramból kapott komplex eloszlásfüggvény valós illetve képzetes része. [P1]

A 3.2 (a) ábrán egy a központi atomtól 2 Å távolságban található héj hologramja látha-
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tó. Egy 700 Å
−1

széles k-tartományon szimulált hologramból a (3.5) módszerrel kapott
amplitúdó valós illetve képzetes része a 3.2 (b)-(c) ábrákon látható. A kapott eloszlás-
függvények valós része a (3.10) egyenlet fázisfaktora miatt nem zérus. Realisztikusan
elérhető k-tartományokon szimulált hologramokból kapható eloszlások a 3.2 (d)-(e) áb-
rákon láthatóak.

Minél szélesebb k-tartományban áll rendelkezésre a hologram, annál keskenyebb
csúcsokat kapunk a hologramból meghatározott eloszlásfüggvényen. A csúcsok széles-
ségét általában a félértékszélességükkel (FWHM, Full Width at Half Maximum) jelle-
mezzük. A (3.10) felbontásfüggvény valós részének félértékszélességére egy empirikus
összefüggést határoztam meg. Először meghatároztam a (3.10) függvény félértékszéles-
ségét kmax függvényében kmin = 1 Å

−1
mellett, majd erre a függvényre illesztettem az

FWHM = 2C(kmax − kmin) függvényt, ahol C volt az illesztési paraméter. A C paramé-
terre 1.9 adódott az illesztésből, ezért a csúcs félértékszélessége leírható az

FWHMcsúcs =
2 · 1.9

kmax − kmin
(3.11)

empirikus összefüggéssel. A kmin paraméter rögzítése 1 Å értéken azért tehető meg, mert
a hullámszám értékek alulról korlátosak, ezért a mérésekben a k-tartományt a nagyobb
hullámszámú neutronok határozzák meg elsősorban.

Például, 0.3 Å és 6 Å hullámhossz közötti neutronokat használva az atomi távolságok-
nak megfelelő csúcsok félértékszélessége 0.19 Å, amely jó értéknek mondható. A (3.11)
egyenletből az is látható, hogy a mérésekben érdemes minél kisebb hullámhosszakra ki-
terjeszteni a hullámhossztartományt, mert azzal lehet a leghatásosabban csökkenteni a
csúcsok félértékszélességét a kapott eloszlásfüggvényen.

Mivel a hullámhossz változik a polikristályos hologram mérésekor, az egykristályok
esetén alkalmazott megoldás – azaz, hogy a detektorral az első Bragg-csúcs szórási
szögénél kisebb szögnél mérünk – nem alkalmazható, különösen akkor, ha figyelem-
be vesszük, hogy a rövid hullámhosszak esetén a kis szórási szögeknél is megjelennek
Bragg-csúcsok. A Bragg-csúcsokhoz tartozó területeket ki kell vágni, de ez nem szag-
gatja meg a hologram egybefüggő mérési tartományát, mert a kivágás a Q függvényében
történik és adott k értékhez egy kiterjedt Q-tartomány tartozik.

A hologram mérésének k-felbontása konstans σk esetén a központi atom körüli lá-
tótávolságot határozza meg. A radiális eloszlásfüggvényen található csúcsokat az 1/R2

j

amplitúdócsökkenés mellett egy 2.35/σk félértékszélességű Gauss-függvény is elnyom-
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3. Holográfia polikristályos és amorf anyagokon

ja, néhány felhasználásban azonban elegendő lehet a legközelebbi atomok távolságát
vizsgálni [14,67]. Az interstíciális pozíció általában eldönthető akár már csak a legköze-
lebbi szomszéd távolságának ismeretével, és a rácstorzulások vizsgálatához sem szüksé-
ges nagy látótávolság, mert a deformációk r−2 szerinti lecsengést mutatnak a szennyező
atom körüli távolság függvényében. Ezekkel a megfontolásokkal állíthatjuk, hogy a 10 Å
látótávolság a holográfiával vizsgálható kérdések túlnyomó többségében elégséges. Ez
a látótávolság 0.2 Å

−1
felbontást von maga után, ha 10 Å távolságban 50 %-os inten-

zitáscsökkenést engedünk meg a felbontás miatt. Ez a felbontáskövetelmény könnyen
teljesíthető, jelenleg inkább az jelent problémát, hogy a diffraktométerek felbontása túl
jó, ezért a diffrakcióra specializált berendezéseknél nehéz a holográfia számára optimális
paramétereket beállítani. Az egyetlen ok, amely miatt mégis jobb felbontásra lehet szük-
ség, az a Bragg-csúcsok kiszűrése, mert jobb felbontás mellett a mért intenzitás kisebb
hányadát kell a Bragg-csúcsok miatt kivágni. A felbontás rontásával nyerhető intenzitás-
növekedést és a Bragg-csúcsok kivágásával elvesztett neutronokat figyelembe véve kell
egy adott berendezésre meghatározni az optimális felbontásértéket.

Impulzusforrást használó repülési idő diffraktométerek σk felbontása felírható

σk = k

√(
∆t

t

)2

+

(
∆l

l

)2

(3.12)

alakban, ahol t a repülési idő, l a neutron által megtett út, ∆t és ∆l pedig ezek hibája.
Ebben az esetben a (3.9) egyenlet nem írja le pontosan a látótávolságot, ezért ezt az esetet
külön modelleztem. A modellezés eredménye a 3.3 ábrán látható, ahol egy 3 Å és egy 5 Å
távolságban található héjat modelleztem különböző σk/k relatív felbontások mellett.

A (3.9) egyenletben alkalmazott közelítés szerint a hologram mérési felbontásának
hatására csak a látótávolság csökkenését kellene tapasztalni. Ezzel szemben a 3.3 áb-
rán az látható, hogy a mérés relatív felbontásának növelése a csúcsok kiszélesedésé-
hez és a csúcsok melletti oldaloszcillációk eltűnéséhez is vezet. Ez a jelenség kvalitatív
módon az ún. Weierstrass-transzformáció tulajdonságaival magyarázható. Egy függvény
Weierstrass-transzformáltja az adott függvény konvolváltja egy Gauss-függvénnyel. A
szinuszfüggvény a Weierstrass-transzformáció sajátfüggvénye, az ω körfrekvenciájú szi-
nuszfüggvényhez tartozó sajátérték

λω = exp

(
−ω2σ2

2

)
, (3.13)
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3.3 A kísérleti megvalósítás modellezése

3.3. ábra. Különböző σk/k relatív felbontással rögzített hologramokból meghatározott radiális
eloszlásfüggvények [P1]. A héjak 3 Å illetve 5 Å távol helyezkedtek el a központi atomtól.

ahol σ a konvolúcióhoz használt Gauss-függvény szélessége. A (3.13) egyenletből látha-
tó, hogy a nagyobb k-értékeknél – ahol σ értéke is nagyobb – mért jel amplitúdója jobban
csökken, és ez az amplitúdócsökkenés leírható egy Gauss-függvénnyel való szorzással a
k-térben. A konvolúciós tétel miatt ez a szorzás a valós térben egy konvolúciónak felel
meg, ami magyarázza a csúcsok kiszélesedését és az oldaloszcillációk eltűnését [P1].
Ahogy az a 3.3 ábrán látható, ez az effektus a távolabbi atomok esetén jelentősebb.

A módszerrel meghatározható radiális eloszlásfüggvény minőségét több tényező egy-
szerre határozza meg. Több szomszéd esetén az atomtávolságoknak megfelelő csúcsok
interferenciáját az eloszlásfüggvényen nehéz analitikus úton leírni. Ezért egy realisztikus
mintán, egy elérhető berendezés paramétereit figyelembe véve modelleztem a mérhető
hologramot és a javasolt módszerrel kapható eloszlásfüggvényt.

A szimulációban egy PdH0.7 mintát modelleztem. A PdH0.7-ben a H atomok okta-
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3. Holográfia polikristályos és amorf anyagokon

éderes interstíciális helyet foglalnak el a Pd lapcentrált köbös (a = 3.89 Å) rácsában.
A hidrogén magja a nagy spin-inkoherens szórási hatáskeresztmetszete (80.02 barn) mi-
att belső forrásként viselkedik. A hidrogén magas koncentrációja miatt számítani lehet
arra, hogy a módszerrel meghatározott radiális eloszlásfüggvényen a belső forrás hidro-
gén szomszédai is megjelennek, mert nagy valószínűséggel található további hidrogén
atom a látótávolságon belül. A hidrogén és a palládium koherens szóráshossza rendre
−3.7409 fm és 5.91 fm.

3.4. ábra. A PdH0.7 rendszeren modellezett polikristály hologram hidrogén inkoherens szórásá-
hoz normált interferenciaképe (a) és a hologramból meghatározott eloszlásfüggvény (b). A piros
pálcák a Pd atom héjak helyeit, a zöld pálcák a H atom héjak szomszédok helyeit jelölik. [P1]

A szimulációt 0.5 % relatív k-felbontás mellett számítottam ki, a k-tartomány
1.26 Å

−1
-től 31.4 Å

−1
-ig terjedt. Ezek a paraméterek az ISIS spallációs forrásnál talál-

ható SXD diffraktométert írják le [114]. A 3.4 (a) ábrán látható a szimulált hologram,
melyet a (3.4) egyenletből a felbontásfüggvénnyel való konvolúció után kaptam. A ho-
logram intenzitását a hidrogén inkoherens szórásához normáltam.

A (3.5) módszerrel meghatározott eloszlásfüggvényt a 3.4 (b) ábrán mutatom be. Az
eloszlásfüggvényen a palládium és a hidrogén képe jól elkülöníthető, mert a hidrogén
szóráshossza negatív, a palládiumé pedig pozitív, ezért a hidrogén negatív, a palládium
pedig pozitív csúcsokat eredményez. A csúcsok nem mutatnak eltolódást és 8 Å távolság
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3.4 Összefoglalás

alatt könnyen szétválaszthatók. 8 Å távolság felett a csúcsok a sűrűbben elhelyezkedő
atomok és a csúcskiszélesedés miatt már átfednek.

Próbálkoztam a módszer kísérleti demonstrációjával yttrium-hidrid kristályon az
SXD egykristály diffraktométernél, de a mérési adatokból nem sikerült az atomi tá-
volságok meghatározása. Az SXD diffraktométer detektora több ezer szcintillátor kris-
tályból áll, melyeket optikai szálak kapcsolnak fotoelektron-sokszorozókhoz. A mérés
sikertelenségének egyik oka az volt, hogy a szcintillátor detektorok és a fotoelektron-
sokszorozók közötti optikai szál átvitele nem volt kellően stabil, ezért detektorok hatás-
foka a mérés során ingadozott, és ezt a kiértékelésben már nem lehetett korrigálni. A
másik ok a hidrogén rugalmatlan szórásának megjelenése volt, amely a Bragg-csúcsok
kivágása után is megmaradt a mérésben. Ezt az effektust a minta hűtésével lehetett volna
csökkenteni, de akkor a termosztát faláról szóródó háttér okozott volna problémát. Ezeket
a problémákat egy belső detektoros repülési idő méréssel a jövőben meg lehetne kerülni,
mert ott sem a Bragg-csúcsok, sem a rugalmatlan folyamatok nem befolyásolják a mé-
rést, és kellő stabilitású, jó hatásfokú detektorok is rendelkezésre állnak. Ebbe az irányba
tettek lépéseket Hayashi és munkatársai a közelmúltban publikált munkájukban [66].

3.4. Összefoglalás

Ebben a fejezetben megmutattam, hogy a neutron holográfia módszere alkalmazható po-
likristályos minták vizsgálatára is, és megmutattam, hogy a polikristályon |k| függvé-
nyében mért szórt intenzitásból hogyan határozható meg a központi atom környezetében
található atomok radiális pozíciója.

Megmutattam, hogy a módszerrel kapott radiális eloszlásfüggvény felbontása az al-
kalmazott hullámsávtól függ, a hologram mérésének |k|-felbontása pedig a látótávolságot
határozza meg. Megmutattam, hogy a konstans relatív felbontás a látótávolság csökke-
nésén túl csúcskiszélesedéshez is vezet. A módszert az ISIS spallációs neutronforrásnál
található SXD egykristály diffraktométer paramétereit figyelembe véve, PdH0.7 mintára
modelleztem és megmutattam, hogy a hidrogén körüli környezet 8 Å távolságig megha-
tározható.
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4. fejezet

Holográfia mágneses anyagokon

A neutron egyik különösen előnyös tulajdonsága a szerkezetkutatást célzó szóráskísér-
letekben használt részecskék között, hogy rendelkezik mágneses momentummal, ezzel
lehetővé téve a mágneses rend vizsgálatát. A hosszútávú mágneses rend vizsgálatára ki-
dolgozott diffrakciós módszerek állnak rendelkezésre. A rövidtávú rendről közvetett in-
formációt neutronok segítségéve a mágneses diffúz szórás mérésével kaphatunk. Koráb-
ban már vizsgálták modellszámításokkal az elektron-holográfia kiterjesztését a mágneses
szerkezetekre [115–117], illetve Korecki kísérletileg, a Mössbauer-effektus felhasználá-
sával meg tudta különböztetni a hologramból kapott képen a különböző ionizációs álla-
potú Fe atomokat [50]. A mágneses neutron holográfia lehetőségét több helyen is említik
az irodalomban [118, 119] , de részletesen nem vizsgálták a kérdést előttem.

A mágneses kölcsönhatás hatáskeresztmetszete összemérhető nagyságú a nukleáris
szórás hatáskeresztmetszetével, ám leírása jelentősen bonyolultabb, ezért a fejezet el-
ső részében összefoglalom a mágneses szórási amplitúdó tulajdonságait, majd felírom a
mágneses hologram egyenletét, bemutatom a mágneses méréssel kapható hologram tu-
lajdonságait. A fejezet második felében bemutatom az általam javasolt módszereket az
atomok mágnesezettség-vektorának meghatározására.

4.1. A szórási amplitúdó mágneses atomokon

A mágneses holográfia alapelve megegyezik a nukleáris szóráson alapuló holográfia alap-
elvével, azzal a különbséggel, hogy a tárgyhullám a tárgyatom mágneses momentumán
szóródva képződik, nem pedig az 1.6.1. alfejezetben bemutatott nukleáris szórással. A
következőkben bemutatom a mágneses szórási amplitúdót leíró összefüggéseket.
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4. Holográfia mágneses anyagokon

A mágneses momentummal rendelkező atomok és neutronok elektromágnesesen hat-
nak kölcsön. A kölcsönhatás szórási amplitúdója, melyet a spin mágneses momentumon,
spin-flip nélküli szóródásra Halpern és Johnson [120] vezetett le a következő formában
írható fel:

f = r0 |γ|SP (q)F , (4.1)

ahol r0 a klasszikus elektronsugár, |γ| a neutron mágneses momentuma magmagneton
(µnucl) egységekben, S a mágneses atom spinje, P a mágneses alakfaktor, q a neutron
szórásvektora a mágneses atomon. Az F polarizációs faktor felírható az

F = 2(sng) (4.2)

alakban, ahol
g = e(eh)− h , (4.3)

h a mágneses atom spinjének irányába mutató egységvektor, e a neutron szórásvekto-
rának irányába mutató egységvektor, sn pedig a neutronspin. g az atomi mágneses mo-
mentum szórásvektorra merőleges vetületének -1-szerese. A mágneses szórási amplitúdó
kiszámításához szükséges vektorokat a 4.1 ábrán ábrázoltam.

4.1. ábra. A mágneses szórási amplitúdó számításához szükséges vektorok. ki és kf rendre a
beeső és kimenő neutron hullámszámvektorai, e a szórásvektor irányába mutató egységvektor, h
az atomi mágneses momentum irányába mutató egységvektor, g a h szórásvektorra merőleges
vetületének -1-szerese.

A nukleáris szórás esetén a neutron a magon szóródik, amely 5 nagyságrenddel ki-
sebb méretű (≈ 10−15 m), mint a szerkezetkutatásban általánosan használt neutronok
hullámhossza (≈ 10−10 m), ezért a mag pontszerűnek tekinthető, és a szórás tömegkö-
zépponti rendszerben izotróp. A mágneses szóródás során a neutronok nem az atom-
magon, hanem a párosítatlan elektronok által keltett mágneses téren szóródnak, amely
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4.1 A szórási amplitúdó mágneses atomokon

kiterjedése már összemérhető a neutronok hullámhosszával, ezért ebben az esetben a
röntgensugárzás szóródásához hasonlóan számolni kell a mágneses alakfaktorral is. Ne-
utronok esetében a mágneses alakfaktor a párosítatlan elektronok által keltett mágneses
tér eloszlásának Fourier transzformálásával kapható:

P (q) =

∫
m(r)eiqr d3r , (4.4)

ahol m(r) egy normalizált spin-sűrűség függvény, amely a mágneses tér eloszlását írja
le az atomon belül, q pedig a neutron szórásvektora a mágneses magon. A mágnességet
okozó párosítatlan elektronok hullámfüggvényét írjuk fel a

Ψ(r,Θ, φ) = U(r)Y l
m(Θ, φ) (4.5)

alakban, ahol U(r) az elektronok radiális eloszlásfüggvénye, Y l
m(Θ, φ) pedig a gömbi

harmonikus függvényeket jelöli. Megmutatható [121], hogy dipólus közelítésben, azaz,
ha az elektronok radiális eloszlásfüggvénye jóval keskenyebb, mint q−1 – ami az általam
később használt neutron hullámhosszak mellett jó közelítés – az alakfaktor felírható a

P (q) = 〈j0(q)〉+ (1− 2/g) 〈j2(q)〉 (4.6)

alakban, ahol g a Landé-faktor és 〈jl(k)〉 az ún. radiális integrálokat jelöli. A radiális
integrálok a párosítatlan elektronok U(r) radiális eloszlásfüggvényéből a

〈jl(q)〉 =

∫ ∞
0

U2(r)jl(qr)4πr
2 dr (4.7)

integrál kiszámításával kaphatók meg, ahol jl(qr) az l-ed rendű szférikus Bessel-
függvény.

Sok esetben a mágneses ionok pályamomentuma zérus (pl. Fe3+, Mn2+), vagy a kris-
tálytér miatt kvencselődik (pl. Cu2+, Cr3+), ezért a továbbiakban csak a spinmomentu-
mon történő szórást veszem figyelembe. Ha a pályamomentum járuléka elhanyagolható,
akkor g ≈ 2, ezért a (4.6)-ban felírt P (q) közelíthető a 〈j0(q)〉 radiális integrállal.

A 〈j0(q)〉 radiális integrálokat különböző mágneses ionokra Hartree-Fock [122] vagy
Dirac-Fock [123, 124] módszerekkel számolt U(r) radiális eloszlásfüggvények felhasz-
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4. Holográfia mágneses anyagokon

nálásával kiszámolták, majd az így kapott függvényeket illesztették a

〈j0(s)〉 = A exp(−as2) +B exp(−bs2) + C exp(−cs2) +D (4.8)

alakú függvénnyel, ahol s = q/(4π) [Å
−1

] egységekben és az A, a, B, b, C, c, D, pa-
raméterek az illesztésből származó állandók, melyek táblázatos formában megtalálhatók
az irodalomban [125]. A továbbiakban tehát az alakfaktort dipólus közelítésben, a pálya-
momentum járulékának elhanyagolásával, azaz g = 2 mellett veszem figyelembe.

Mn2+ atomok esetére a mágneses neutronszórás alakfaktora és a röntgenszórás alak-
faktora a 4.2 ábrán hasonlítható össze. Általánosan igaz, hogy a mágneses neutronszórás
alakfaktora keskenyebb, az előreszórás súlya nagyobb, mint a röntgenszórás esetén. Ez a
megfigyelés azzal magyarázható, hogy a mágneses neutronszóráshoz csak az elektronfel-
hő külső részén elhelyezkedő párosítatlan elektronok adnak járulékot, míg a röntgenszó-
rás esetén a maghoz közelebb eső elektrontörzs is részt vesz a szórásban. Az alakfaktor
az eloszlásfüggvény Fourier-transzformáltja, ezért a mágneses neutronszórás esetében a
kiterjedtebb eloszlás keskenyebb csúcsot eredményez.

4.2. ábra. A Mn2+ ion alakfaktora röntgensugárzás [126] és neutronok [125] esetében sin Θ/λ
függvényében, ahol Θ a szórási szög fele, λ pedig a felhasznált sugárzás hullámhossza Å egy-
ségben kifejezve.

A P (q) alakfaktort Fe2+ ionokra a k-térben, 1.5 Å és 6 Å közötti hullámhosszak ese-
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4.1 A szórási amplitúdó mágneses atomokon

tére a 4.3 ábrán mutatom be. Látható, hogy kis |k|, azaz nagyobb hullámhossz esetén az
alakfaktor szélesebb tartományon vesz fel számottevő értéket, míg nagyobb |k| esetén in-
kább az előreszórás dominál. A mérési tartomány még nagyobb hullámhosszak esetén is
leszűkül, ami korlátozza a holográfia mérési tartományát. Abban az esetben, ha az alak-
faktor annyira leszűkíti a mérési tartományt, hogy a tartományba egyetlen holografikus
oszcilláció sem fér bele, akkor az atom távolsága már nem határozható meg, a megmara-
dó folt helyzete legfeljebb a mágneses atom irányát mutatja a központi atomhoz képest. A
4.3 ábrán a legnagyobb k-vektorhoz tartozó hullámhossz 1.5 Å, ahol a mérési tartomány
leszűkül a 90◦-nál kisebb szórási szögek irányába, ami azt mutatja, hogy a mágneses ho-
lográfiában nem használható a nukleáris holográfia esetén gyakran alkalmazott 1 Å vagy
akár az alatti hullámhossz [P2].

4.3. ábra. A Fe2+ ion P (q) mágneses alakfaktora neutronokra, kf függvényében. A beeső neut-
ron iránya párhuzamos az Y-tengellyel. Az ábrán a 1.5 Å és 6 Å hullámhossz közötti tartományt
ábrázoltam.
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4.2. A mágneses hologram egyenlete

A mágneses hologram alapegyenlete belső detektoros esetben a nukleáris hologram
(1.26) egyenletéből a szórási amplitúdó lecserélésével kapható meg

χm(k) =
∑
j

−2r0 |γ|SjPj(qj)Fj
rj

cos(kirj − kirj) , (4.9)

ahol a j index a detektoratomot körülvevő mágneses atomokra vonatkozik. A továb-
biakban a belső detektoros elrendezést használjuk, mert a belső forrásként használható
hidrogén spin-inkoherens szórása megváltoztatja a neutron spinirányát. A belső detek-
toros módszer további előnye, hogy többféle detektoratom alkalmazható, ami többféle
mágneses szerkezet vizsgálatára biztosít lehetőséget. A (4.9) egyenlet a nukleáris holog-
ram egyenleténél több változótól függ, aminek az ideálistól távol álló szórási amplitúdó
a forrása. A nukleáris hologram esetén a detektált intenzitás adott kristályszerkezet és
neutron-hullámhossz esetén csak a minta rendszerében vett ki-tól függ, míg a mágne-
ses esetben további 3 tag játszik szerepet: 1) a beeső neutron spinje (sn), 2) az atomi
mágneses dipólmomentum iránya (h), 3) a neutron szórásvektora a mágneses atomon
(q).

Annak érdekében, hogy rendszerezni lehessen a mágneses hologramokat, két meg-
kötést alkalmazok a dolgozat további részében. Az első megkötés, hogy a neutronspin
iránya a laborrendszerben állandó és párhuzamos a laborrendszer valamelyik koordináta-
tengelyével. Ez a megkötés azért is célszerű, mert a neutronos kísérleti berendezésekben
általában ilyen polarizációk érhetők el. A második megkötés, hogy az atomi mágneses
momentum (h) iránya a kristály rendszerében állandó, és párhuzamos a kristályhoz rög-
zített derékszögű koordináta-rendszer valamelyik tengelyével. Az atomi mágneses mo-
mentumra vonatkozó megszorítás azért kézenfekvő, mert tetszőleges irányú atomi mág-
neses momentum esetén a (4.9) egyenletben felírt hologram előállítható a koordináta-
tengelyekkel párhuzamos, egységnyi nagyságú mágneses momentumok hologramjának
lineáris kombinációjaként.

A szimulációk során egy Euler-körre rögzített mintát modelleztem. Az Euler-kört
használó mérési geometriát az 1.8. alfejezetben mutattam be részletesebben. Belső detek-
toros hologramot modelleztem, ezért az Euler-kör nagy körét a beeső neutronok irányával
párhuzamosan állítottam be. A mintához rögzített koordináta-rendszer és a laborrendszer
tengelyei egybeesnek, amikor az Euler-kör χ és φ szögei zérus értéket vesznek fel. A
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beeső neutronok a laborrendszer Y-tengelyének irányába haladnak. A laborrendszer, a
mintához rögzített rendszer és a köztük való áttérés részletes leírása megtalálható Busing
és Levy cikkében [68].

A mágneses hologram (4.9) egyenlete 3 tagra bontható. Az egyes tagokat, illetve a
mágneses hologramot egy adott elrendezésnél a 4.4 ábrán mutatom be. Az első tag az
1
r

cos(krj −krj), amely a nukleáris szórási amplitúdótól eltekintve egy dimer hologram-
ja. Ez a tényező hordozza a mágneses atom helyzetét, de a mágneses dipólusmomentum
irányáról nem tartalmaz információt. A második faktor a Pj(qj) mágneses alakfaktor,
amely a mágneses atom kiterjedésével van összefüggésben, de sem a mágneses atom
pozíciójáról, sem pedig a dipólusmomentum irányáról nem hordoz információt. A har-
madik tényező a polarizációs faktor, amely mágneses dipólusmomentum irányáról ad in-
formációt. Mindhárom tag függ a minta orientációjától, és egy konstans szorzófaktortól
eltekintve a szorzatuk adja a (4.9) mágneses hologramot.

4.4. ábra. A mágneses hologramot meghatározó tényezők és a szorzatukként kapható mágneses
hologram a mintához rögzített koordináta-rendszerben, ki függvényében. A mágneses atom az
r = [0, 4, 0]Å pozícióban volt, a neutron hullámhossza 3 Å, a neutronspin és az atom mágneses
momentuma is az X-tengely irányába mutatott.

A mágneses alakfaktorhoz hasonló alakfaktorok jelen vannak az elektron- és röntgen-
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holográfiában is. Röntgensugárzás esetén általában nem okoz nagy problémát, azonban
elektronok esetében, főleg előreszórásban az alakfaktor torzító hatása számottevő. Az
alakfaktor (és a szögfüggő fázistolás) figyelembevételére több módszert is kidolgoztak.
Ezek közül a legfontosabbak a SWIFT [34, 61, 72], a SWEEP [73, 74] és a differenciális
holográfia módszerei [82], amelyeket az 1.11 alfejezetben mutattam be.

A mágneses hologramot meghatározó harmadik faktor a polarizációs faktor. A fo-
toelektron holográfiában használják a polarizált röntgensugárzással történő gerjesztést
[83, 84] az erős előreszórás csökkentésére, de nem nyernek belőle többletinformációt
a minta szerkezetéről. Röntgensugárzás esetén is javasolták a polarizáció kihasználását
bizonyos irányban található atomok kiemelésére [127], vagy a kép javítására több külön-
böző polarizációval rögzített röntgen hologramok felhasználásával [128]. A mágneses
polarizációs faktort neutronok esetére a 4.5 ábrán mutatom be különböző, a koordináta-
rendszer tengelyei irányába mutató neutronspinek és atomi mágneses momentumok kom-
binációja esetén. Az ábrán látható, hogy a neutronspin vagy az atomi mágneses momen-
tum megváltoztatása a polarizációs faktor jellegét, szimmetriáit is megváltoztatja.

A 4.6 ábrán egy Fe2+ mágneses atomból és egy detektoratomból álló dimer mágneses
hologramját ábrázolom különböző, a koordinátarendszer tengelyeivel párhuzamos neut-
ronspin (Sn) és kiinduló mágneses spinirány (h) esetén. A dimer atomjai közötti távolság
4 Å volt, a neutron hullámhossza 3 Å. Az ábrán látható, hogy a 3 Å hullámhosszon a mág-
neses alakfaktor leszűkíti, de nem nyomja el a hologramot, a holografikus oszcillációk
jól megfigyelhetőek. A polarizációs faktor modulálja az hologramot, amely a nukleáris
hologramhoz képest így más szimmetriákkal rendelkezik.

A polarizációs faktor (4.2) képletéből látszik, hogy előjelet vált a neutronspin meg-
fordítása esetén, ezért a polarizálatlan nyalábbal nem lehetséges a mágneses szerkezet
holografikus vizsgálata. Ez a tulajdonság azonban kihasználható a háttérvonal direkt mé-
résére [P2]. Ha megmérjük a hologramot egy adott neutronspin és az invertált neutron-
spin esetén is, majd a két hologramot kivonjuk egymásból, akkor megkapjuk a mágneses
hologram kétszeresét, és kiszűrjük az olyan komponenseit a hologramnak, amelyek nem
érzékenyek a neutron polarizációjára. Ilyen komponens a referenciahullám, az instrumen-
tális háttér és a nukleáris hologram. A neutron spinjét egy rádiófrekvenciás flippertekercs
be- illetve kikapcsolásával meg lehet fordítani 180◦-al, de az a mérési elrendezést és a
nyalábkarakterisztikát nem befolyásolja, így az instrumentális háttér, a hologram valódi
alapvonala és a nukleáris hologram nem változik a két mérésben. Az eddigi tapasztala-
taink alapján a hologramok kiértékelésének legnehezebb feladata pontosan az alapvonal
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4.5. ábra. A mágneses polarizációs faktor különböző kiinduló mágnesezettségek (h) és beeső
neutronspin irányok (Sn) esetén a mintához rögzített koordináta-rendszerben, ki függvényében.
A polarizációs faktor nem érzékeny a központi atomtól mért távolságra, a mágneses atom az y-
tengely mentén helyezkedett el a kristály koordináta-rendszerében. A mágneses atom irányának
megváltoztatásával a polarizációs faktorok nem csak elfordulnak, hanem a jellegük is megválto-
zik.

meghatározása, melyben a polarizációs faktor így nagy segítséget nyújthat.

4.3. A Barton-féle visszaállítás alkalmazása

Az atomi felbontású holográfiában használt Barton-féle rekonstrukciós módszer egy ska-
lárteret eredményez, amely a nukleáris holográfiában a szórási amplitúdó térbeli eloszlá-
sának feleltethető meg. A mágneses esetben ezzel szemben egy vektorteret kell megha-
tározni, ami kizárja a Barton-féle visszaállítás alkalmazását tetszőleges esetre.

Először azt vizsgáltam, hogy a Barton-féle visszaállítás [45] alkalmazható-e a mág-
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4.6. ábra. Egy detektoratomból és egy Fe2+ mágneses ionból álló dimer hologramja különböző
kiinduló mágnesezettségek (h) és beeső neutronspin irányok (Sn) esetén a mintához rögzített
koordináta-rendszerben, ki függvényében. Az Fe2+ mágneses atomot az r0 = [0, 4, 0] Å pontba
helyeztük el, a neutron hullámhossza 3 Å. Az ábrákon a referenciahullám intenzitásához mért
relatív intenzitást ábrázoltam.

neses holográfia valamilyen speciális esetére. A módszer alkalmazhatóságát elsősorban
a polarizációs faktor megjelenése nehezíti meg. Az alakfaktor az elektronholográfiában
is jelen van, és ugyan torzítja a képet de nem teszi lehetetlenné a visszaállítást még ak-
kor sem, ha a visszaállításhoz használt módszer izotrop szórást feltételez, és nem veszi
figyelembe az alakfaktor hatását [7].

A polarizációs faktor a mágneses alakfaktorhoz hasonló viselkedést mutat abban az
esetben, ha a neutronspin a neutronnyaláb irányban, azaz esetünkben az Y-tengellyel pár-
huzamosan polarizált és a mágneses dipólusmomentum is ebbe az irányba mutat, ami-
kor a mágneses atom az Y-tengelyen helyezkedik el. A dipólusmomentum iránya ebben
az esetben radiális, azaz párhuzamos a detektoratomot a mágneses atommal összekötő
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egyenessel. Az ehhez az esethez tartozó polarizációs faktort a 4.5 (e) ábrán, a mágneses
hologramot a 4.6 (e) ábrán mutatom be. Látható, hogy a polarizációs faktor az alakfak-
torhoz hasonlóan viselkedik, és csak a mérési tartományt szorítja meg, így a mágneses
hologram egy dimer 1.6 ábrán bemutatott nukleáris szórásból eredő hologramjához ha-
sonló marad.

4.7. ábra. Egy detektoratomból és egy tőle 5 Å távolságban elhelyezett, radiális irányba mutató
spinnel rendelkező mágneses atomból álló rendszer képe. (a)-(c): A 3 Å hullámhosszú neutronnal
modellezett, monokromatikus hologramból kapott kép (a) valós, (b) képzetes, és (c) abszolút ér-
téke. (d)-(f): Polikromatikus hologramból kapott kép (d) valós, (e) képzetes és (f) abszolút értéke.
A polikromatikus esetben a hullámhosszat 2.5 Å és 4 Å között 0.1 Å lépésközzel változtattam.

Ebben a speciális elrendezésben, azaz a beeső neutronnyaláb terjedési irányába muta-
tó neutronspin mellett használható a Barton-féle rekonstrukciós módszer a radiális mág-
neses dipólusmomentum visszaállítására [P2]. A 4.7 ábrán bemutatom egy detektora-
tomból és egy mágneses atomból álló modellrendszer monokromatikus (a)-(c) és polik-
romatikus (d)-(f) hologramokból kapott képét. A képeken jól látható a mágneses atom
pozíciója. A monokromatikus hologramból kapott képen – a nukleáris hologramhoz ha-
sonlóan – megjelenik a valós és az ikerkép. Az ikerkép a kép valós és képzetes részén
is egy gyors oszcillációként jelenik meg. A modellszámítások azt mutatják, hogy ez a
gyors oszcilláció a mágneses alakfaktorból és az ebben az esetben hasonló polarizációs
faktorból ered. A kép abszolút értékének ábrázolásakor a gyors oszcilláció ugyan eltűnik,
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de a valós csúcs előjele, azaz az információ a mágneses dipólusmomentum irányáról is
elveszik.

Több mágneses atomot tartalmazó kristály mérése esetén a 4.7 (a)-(b) ábrákon látha-
tó ikerképek gyors oszcillációi hozzáadódhatnak a mágneses atomok valós képéhez, és
eltorzíthatják, eltolhatják azokat. Az ikerképek elnyomása a több hullámhosszal felvett
hologramok felhasználásával lehetséges [45]. A 4.7 (d)-(f) ábrákon látható az előbbiek-
ben leírt mágneses dimer polikromatikus hologramból kapott képe. Az ikerkép a valós
kép amplitúdójához mérve lecsökkent, illetve az oszcillációk frekvenciája is csökkent.
Habár széles hullámhossztartományt használtunk, az ikerkép mégsem tűnt el teljesen a
képről. A tökéletlen kioltás oka, hogy a hullámhossz változtatásával a mágneses alak-
faktor is más-más nagyságú terület mérését teszi lehetővé, ezért az egyes hologramokból
kapott képeken az ikerképek amplitúdója is változik és a képek összeadásakor a kioltás
nem tökéletes.

A módszer alkalmazása során fontos, hogy külön tudjuk választani a mágneses
dipólusmomentum-vektor komponenseit, azaz ebben az esetben kiszűrjük a radiális
irányra merőleges komponensek megjelenését a radiális komponens képén. A merőle-
ges komponensek hologramjait változatlan, Y-irányú neutronspin mellett a 4.6 (d) és (f)
ábrákon láthatjuk. A Barton-féle visszaállítás (1.42) képletében található exp(kr − kr)

tényező r = [0, 5, 0] Å esetén az Y-Z síkra nézve szimmetrikus. A 4.6 (d) ábrán látható,
h = X esetére kapott mágneses hologram erre a síkra nézve antiszimmetrikus, ezért a
szorzatuk integrálja zérus. Hasonló gondolatmenettel ugyanez belátható a Z-komponens
hologramjára is. Ezzel beláttuk, hogy a mágneses atom helyén nincs hozzájárulása a me-
rőleges komponenseknek, de ahogy a 4.4 fejezetben ezt látni fogjuk, a mágneses atom
pozícióján kívül még megjelenhet hamis csúcs.

A hologramot és a radiális mágneses dipólusmomentumok meghatározására java-
solt módszert egy valós kristályszerkezeten is modelleztem [P2]. A CuCr2O4 tetra-
gonális spinel szerkezetet választottam modell rendszernek, amely a = 6.0341 Å és
c = 7.7888 Å rácsállandókkal rendelkezik [129], valamint 122 K alatt ferrimágneses ren-
deződést mutat [130]. A modellezés során feltételeztük, hogy ha Cd szennyezőt adunk a
kristályhoz, akkor a Cd2+ ionok a Cu2+ ionok helyén, szubsztitúciós pozícióban találha-
tók meg. Az így hozzáadott Cd atomok belső detektorként viselkednek, így a körülöttük
található mágneses szerkezet vizsgálható.

A mágneses dipólmomentumok a c-tengely pozitív irányába mutattak a modellben. A
Cd körüli első 30 héj 478 mágneses atomjának járulékát vettem figyelembe a hologram
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4.8. ábra. A CuCr2O4 szerkezet modellezett hologramja az y-tengellyel párhuzamos irányú ne-
utronspin és 2.8 Å hullámhossz mellett.

számításához. A legtávolabbi atom távolsága 9.08 Å volt a modellben. A hologramot
2.5 Å és 4.5 Å között, 0.05 Å lépésközzel változtatott neutron hullámhosszakra számí-
tottam ki. A 2.8 Å neutron hullámhosszal modellezett hologramot a 4.8 ábrán mutatom
be. A dipólusmomentumok radiális komponensének meghatározását az (1.42)-ban leírt,
Barton-féle rekonstrukciós eljárással végeztem el a detektoratomtól c/4 távolságra ta-
lálható, c-tengelyre merőleges síkokon. A kép intenzitása a 4.9 (b) ábrán látható, a kép
valós részét a detektoratom feletti és a detektoratom alatti síkokon a 4.9 (c) és (d) ábrákon
mutatom be.

A 4.9 (b) ábrán látható a Cu2+ ionok pozíciója, habár a csúcsok jelentősen átfednek
egymással. Az intenzitást ábrázoló képen a csúcsok jobban szétválnak, mint a valós részt
ábrázoló képeken, azonban az előjel elveszik. A valós rész előjele, ahogy azt a 4.9 (c) és
(d) ábrákon látható, azt mutatja meg, hogy a dipólusmomentum radiális komponense a
detektoratom felé, vagy azzal ellentétesen mutat.
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4.9. ábra. A CuCr2O4 szerkezetének képe a Barton-féle rekonstrukciós módszer alkalmazásával.
a) A kadmium körüli első Cu2+ atomok elhelyezkedése. b) A kép intenzitása. c) A kép valós része
a kadmium atom felett c/4 távolsággal. d) A kép valós része a kadmium alatt c/4 távolsággal. A
c) és d) ábrákon a fehér körök a mágneses atom pozícióját jelölik. [P2]
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4.4. A mágneses hologram kiértékelése korrelációs mód-
szerrel

A mágneses hologram értelmezhető úgy, mint egy erősen torzított nukleáris hologram.
Az elektron holográfiában is fellépnek hasonló torzítások, melyek figyelembevételére kü-
lönböző algoritmusokat dolgoztak ki. Ezek közül a maximum-entrópiás módszert hasz-
náló iteratív algoritmusok [85, 87] használata kézenfekvőnek tűnhet, de a hologram vár-
hatóan alacsony jel-zaj viszonya miatt nem alkalmaztam ezeket a módszereket, és egy
direkt módszert javasoltam.

Ahogy azt már Barton [45] és Marchesini [70] is említette, a Barton-féle rekonstruk-
ciós módszer értelmezhető a mért hologram és a visszaállítási pontba helyezett képzelet-
beli atom hologramjának korrelációjaként is. Az optikai jelfeldolgozásban is elterjedten
használnak korrelációs módszereket különböző mintázatok, pl. karakterek felismerésére.
A 4.6. ábrán látható mágneses hologramok jól megkülönböztethető mintázatokat mutat-
nak, ezért felmerült, hogy a korrelációs módszer alkalmas lehet a mágneses hologramok
kiértékeléséhez. Marchesini mutatta meg [70], hogy két atom hologramjának korreláci-
ója hogyan használható fel a nukleáris holográfiában. Belátható, hogy két r és r′ pontba
helyezett, izotrop eloszlással szóró atom által létrehozott hologram keresztkorrelációja
eltűnik, azaz ∫

χr(k)χr′(k) d3k = δ(r− r′) . (4.10)

Ez a tulajdonság felhasználható a visszaállításhoz, ugyanis, ha az egyik hologramot ki-
cseréljük az (1.26) egyenletben felírt hologramra, akkor a képre kapjuk, hogy

U(r) =

∫
χr(k)χmért(k) d3k =

∑
ra

δ(r− ra) , (4.11)

ahol ra az atomi pozíciók helyvektorait jelöli. Ha a (4.11) egyenletben a χr helyére
az (1.26) nukleáris hologramot helyettesítjük, akkor megkapjuk a Barton-féle rekonst-
rukciós módszerrel kapható kép valós részét. Természetesen a valóságban nem mérhe-
tünk végtelen k-tartományon, ezért a visszaállított képeken az atomok helyén nem δ-
függvényeket, hanem az (1.38) egyenletben definiált csúcsalakot kapjuk, amelyet a mé-
rési domén Fourier-transzformáltja határoz meg.

Ezt a módszert kiterjeszthetjük a mágneses hologramok kiértékelésére is abban az
esetben, ha két mágneses atom keresztkorrelációja eltűnik, amikor a mágneses atomok
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különböző helyen vannak, vagy a mágneses dipólusmomentum vektoruk merőleges egy-
másra. A (4.9) mágneses hologram a nukleáris hologram és a polarizációs faktor szor-
zatára bontható. A (4.10) egyenletből látható, hogy a nukleáris hologram korrelációja
eltűnik. A 4.5 ábrán bemutatott polarizációs faktorokra is be lehet látni szimmetria meg-
fontolásokkal, hogy adott neutronspin mellett a merőleges atomi mágneses dipólusmo-
mentumokhoz tartozó polarizációs faktorok korrelációja zérus. Tekintsük például azt az
esetet, ahol a neutronspin iránya az x-tengellyel párhuzamos. Ekkor az x-irányú mág-
neses dipólusmomentum polarizációs faktora szimmetrikus az y-z síkra (4.5. ábra (a)),
míg az y-tengely irányába mutató mágneses dipólusmomentum polarizációs faktora anti-
szimmetrikus az y-z síkra nézve (4.5. ábra (b)), ezért a két polarizációs faktor korrelációja
zérus.

Ugyan a mágneses hologramot alkotó tagok között külön-külön nincs korreláció, ez
még nem elégséges két mágneses hologram korrelálatlanságának bizonyítására, így csak
közelítésként írhatjuk, hogy∫

χ(r,hi)χ(r′,hj) d3k ≈ δ(r− r′)δij , (4.12)

ahol hi és hj párhuzamos a derékszögű koordináta-rendszer valamelyik tengelyével és
δij = 1 ha i = j egyébként pedig 0. Ezzel a feltevéssel és a (4.11) egyenlet általánosításá-
val a mágneses dipólusmomentum normalizált komponensei az r pontban megkaphatók
az

U(hi, r) =

∑
Sn

∫
χmért(k)χr,hi(k)d3k∑
Sn

∫
χ2
r,hi

d3k
(4.13)

képlet segítségével, ahol hi a meghatározni kívánt mágneses komponens irányával pár-
huzamos egységvektor, Sn a neutronspin [P4]. A korrelációs módszer képletét kibő-
vítettem a neutronspinre vonatkozó összegzéssel, mert a módszerrel egy adott atomi
dipólusmomentum-komponenst több irányú neutronspinnel is mérhetünk. A különbö-
ző neutronspin-irányokkal rögzített hologramok képeit összeadva csökkenthető a mé-
rési műtermékek megjelenése a képen. A dolgozat további részében egy adott mágneses
dipólusmomentum-komponens meghatározását 3 különböző, a laborrendszer egyes ko-
ordinátatengelyeivel párhuzamos spinű neutronok által létrehozott hologramok felhasz-
nálásával végeztem. Ez a megszorítás az alkalmazott neutronspinek számára és irányára
azért volt szükséges, hogy a modellek kezelhető méretűek maradjanak, illetve a kísérleti
berendezésekben is ezek a polarizációs irányok megszokottak.

A javasolt korrelációs módszer a (4.12) közelítésen alapszik. A közelítés hibájára ál-
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talános esetben nehéz analitikus becslést adni, viszont a fejezet további részében bemuta-
tott szimulációk azt mutatják, hogy a korrelációs módszerrel kapott képeken a (4.12) kö-
zelítésből származó, műtermékek formájában megjelenő hiba nem haladja meg a 20%-ot
a mágneses atomok képéhez mérve. Speciális esetben, ha (4.12)-ben r = cr′, ahol c egy
tetszőleges konstans, azaz a két mágneses atom a központi atomhoz képest sugárirány-
ban helyezkedik el, megmutatható, hogy a (4.12) közelítés egzakt. Ennek belátásához, a
polarizációs faktorra vonatkozó szimmetria megfontolásokat és a nukleáris hologram r

körüli forgásszimmetriáját kell felhasználni. Ezt az állítást a később részletesen tárgyalt
4.10 ábrán bemutatott képek is alátámasztják.

A következőkben modellhologramok korrelációs kiértékelésével mutatok példákat a
módszer alkalmazhatóságára, a neutronhullámhossz és az alakfaktor hatására, valamint a
minimálisan szükséges detektált intenzitás nagyságára.

A 4.10 (a)-(f) ábrán egy detektoratomból és egy mágneses ionból álló dimer egyet-
len hullámhosszal rögzített hologramjának korrelációs módszerrel kapott képét mutatom
be. A 4.10 (a)-(c) ábrákon a koordináta-rendszer különböző tengelyeivel párhuzamos
mágneses dipólusmomentumok képe látható. Ezek a képek a nemmágneses szerkezet-
ről nukleáris holográfiával kapható képekhez hasonlóak, a valós csúcs mellett tartalmaz-
zák a nukleáris holográfiában megszokotthoz képest lecsökkent intenzitású ikerképet és
a csúcs melletti oldaloszcillációkat is. Az ikerkép intenzitáscsökkenésének a mágneses
alakfaktor megjelenése az oka. A 4.10 (d)-(f) ábrákon a modellben szereplő dipólusmo-
mentumra merőleges komponensek képét mutatom be. Mivel ezekbe az irányokba nem
mutat a mágneses dipólusmomentum a modellben, így ezeken a képeken nem kellene
csúcsokat látni, ám megjelennek a (4.12) közelítésből származó műtermékek. A műter-
mékek intenzitása a valódi csúcsok intenzitásának 20%-a alatt van. Ezek a műtermékek
a mágneses atom helyén zérusak, és főleg a csúcs környezetében, attól 1-2 Å távolságban
jelentkeznek. A valós dipólusmomentumra merőleges mágneses komponenseket ábrázo-
ló képeken megfigyelhetők olyan síkok is, ahol a kép intenzitása zérus, azaz a (4.12)
közelítés egzakt. Egy ilyen sík látható a 4.10 (f) ábrán, de a 4.10 (d)-(e) ábrákon mutatott
síkokra merőlegesen is találtam ilyen síkot.

Az optimális hullámhossz kiválasztásához két tényezőt kell figyelembe venni. Az
első a cos(kr − kr) tag k-térbeli oszcillációjának frekvenciája, amely a detektor-atom
távolságot írja le. A hullámhossz csökkentésével az oszcilláció frekvenciája megnő, és a
képen az atom csúcsa keskenyebb lesz. A másik tényező – a mágneses szórás alakfaktora
– éppen ellenkezően hat, azaz, ha csökkentjük a hullámhosszt, akkor az alakfaktor kisebb
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4.10. ábra. Egy Fe2+ mágneses ionból és egy detektoratomból álló dimer hologramjának kor-
relációs módszerrel kiértékelt képe. A mágneses ion az r0 = [0, 4, 0] Å pontban volt, a mágne-
ses momentuma (h), és a módszerrel meghatározott komponensek (hrec) a koordináta-rendszer
tengelyeivel párhuzamosak. (a)-(c): A Fe2+ ion dipólusmomentumával párhuzamos komponens
meghatározása 3 Å hullámhosszúságú neutronok esetén. (d)-(f): A Fe2+ mágneses momentumára
merőleges komponens meghatározása 3 Å neutron hullámhossz mellett. (g)-(l): Az (a)-(f) esettel
megegyező elrendezés, de 2 Å és 4 Å közötti neutron hullámhosszakat használva 0.05 Å lépések-
kel. [P4]
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4.11. ábra. A mágneses atom képének szélessége, illetve a mágneses alakfaktor szerepe a kor-
relációs módszerben. (a): A csúcs félértékszélessége (FWHM) az alkalmazott neutron hullám-
hosszának függvényében az alakfaktor figyelembevételével (kék görbe) és az alakfaktor figye-
lembevétele nélkül (piros görbe). A mágneses atom az r0 = [0, 4, 0] pontban volt, a mágneses
dipólmomentum a Z-tengely irányába mutatott. (b)-(c): Az Y-tengely mentén a mágneses dipó-
lusmomentum Z-tengellyel párhuzamos komponensének meghatározása a mágneses alakfaktor
figyelembevételével (kék görbe) és figyelembevétele nélkül (piros görbe), rendre 2.5 Å és 1.5 Å
hullámhosszú neutronokat használva. A (b) és (c) ábrákon a könnyebb összehasonlíthatóságért a
görbék maximális amplitúdóját egymáshoz igazítottam. [P4]

mérési tartományt tesz lehetővé, ezért az atom képe szélesebb lesz. A csúcs félértékszé-
lességét (FWHM) a neutron hullámhosszának függvényében a 4.11 (a) ábrán mutatom
be. Látható, hogy a görbe a nukleáris holográfiával ellentétben alulról korlátos, és 2.5 Å
hullámhossz környékén veszi fel a minimumát. Ez azt jelenti, hogy az optimális felbon-
tás nem termikus neutronokkal, hanem egy hideg neutronnyaláb használatával érhető el
[P4].

A módszer gyakorlati alkalmazása esetén előfordulhat, hogy a mágneses alakfak-
tort nem ismerjük, ezért egyáltalán nem tudjuk figyelembe venni a módszer alkalmazása
során, vagy a számított alakfaktor pontatlan, a módszer azonban az alakfaktor teljes ki-
hagyása esetén is működik. Egy atom képének félértékszélességét (FWHM) a 4.11 (a)
ábrán piros görbével ábrázoltam. A mágneses alakfaktor elhagyása mellett kapott csúcs
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keskenyebb, mint az alakfaktor figyelembevételével kapott csúcs szélessége. Ez azzal
magyarázható, hogy a korreláció során az alakfaktorral való szorzás a mérési domén to-
vábbi szűkítését jelenti. A két módszer közötti különbség a hullámhossz csökkentésével
válik jelentőssé. A 4.11 (b)-(c) ábrákon az Y-tengely mentén kapott képet mutatom be
az alakfaktor figyelembevételével és az alakfaktor figyelembevétele nélkül egy hosszabb
(2.5 Å) és egy rövidebb (1.5 Å) hullámhossz esetére. 2.5 Å hullámhossz esetén a két mód-
szer hasonló eredményre vezet, az alakfaktor figyelembevételével az oldaloszcillációk
amplitúdója némileg csökken. A 1.5 Å neutron hullámhossz esetén az alakfaktor figye-
lembevétele nélkül kapott képen a valós csúcs keskenyebb, viszont az iker intenzitása
megnövekszik, valamint az oszcillációk is gyorsak lesznek. A keskenyebb csúcs elő-
nyösebbnek tűnik, de a gyakorlati alkalmazásokban, ahol a vizsgált rendszer gyakran
középpontos szimmetriát mutat a detektoratom körül, ezért valós kép és a detektoratom
másik oldalán található atom ikerképe összeadódik, az erős iker gyors oszcillációja nagy-
mértékben torzíthatja a kapott képet. További előnye az alakfaktor figyelembevételének,
hogy valós adatokon, ahol a statisztikus hiba számottevő lehet, az alakfaktor használa-
ta miatt kisebb súllyal vesszük figyelembe azokat a pontokat, ahol az alakfaktor értéke
kicsi, ezért a képen a relatív hiba kisebb. Az itt felsorolt előnyök miatt javasoltam az
alakfaktor figyelembevételét a korrelációs kiértékelés során [P4].

Az atomi felbontású holográfiában az ikerkép és a visszaállítás során fellépő műter-
mékek csökkentésére kézenfekvő megoldás több hullámhossz használata. A 4.10 (g)-(l)
ábrán látható egy mágneses dimer több hullámhosszon modellezett hologramjának ki-
értékelése korrelációs módszerrel. A dimer elrendezése megegyezik a 4.10 (a)-(f) ábrák
készítéséhez használttal, ezért a képek közvetlenül összehasonlíthatóak, így látható, hogy
több hullámhossz használatával az oldaloszcillációk és az ikerkép intenzitása is jelentős
mértékben csökken [P4]. A korrelációs kiértékelés műtermékeként megjelenő kompo-
nensek is csökkennek a polikromatikus hologram használatával, de csak kisebb mérték-
ben.

Az atomi felbontású holográfiában a holografikus jel intenzitása a referenciahullám
intenzitása mellett szükségszerűen kicsi. Belátható, hogy a kép visszaállítható még akkor
is, ha a holografikus információ elveszik a zajban az egyes mérési pontokban, mert a kép
jel/zaj viszonyát a teljes hologramon rögzített intenzitás határozza meg [62]. A mágneses
holográfia esetében a megjelenő polarizációs faktor és alakfaktor csökkenti a holografi-
kus jel intenzitását, viszont a referenciahullám intenzitását nem változtatja, ezért arra kö-
vetkeztethetünk, hogy jobb statisztikájú mérés kell a hologram sikeres kiértékeléséhez.
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4.12. ábra. Zajos hologram kiértékelésének szimulációja. A mágneses atom az r0 = [0, 4, 0]
pontban helyezkedett el, a mágneses dipólusmomentum vektora az X-tengellyel volt párhuza-
mos. (a): A z-tengellyel párhuzamos neutronokkal szimulált jel a referenciahullám intenzitásának
levonása előtt. (b): A zajos hologram kiértékelésével kapott kép. [P4]

A statisztikus zaj hatását a mérhető jel modellezésével szimuláltam. A mérhető jelet az
I(k) = I0 [1 + χmagn(k)] képlet szerinti várható értékű, Poisson eloszlású véletlen szá-
mok sorsolásával modelleztem. Kihasználtam, hogy a 4.13 kiértékelési módszerrel adott
irányú mágneses momentum kiszámításához több irányú neutronspinnel készült hologra-
mot is használhatunk, ezért három hologramot a laborrendszer koordináta-tengelyeinek
irányába mutató neutronspinnel modelleztem, és kiszámítottam az ellenkező irányú neut-
ronspinekkel felvett hologramokat is. A z-tengellyel párhuzamos neutronspinnel szimu-
lált hologramot a referenciahullám intenzitásának levonása előtt a 4.12 (a) ábrán mutatom
be. A referencianyalábot az ellentétes spinnel rögzített hologramok kivonásával szűrtem
ki. Az I0 értékét addig növeltem, amikor a képen már megjelent a modellezett atom képe.
A 4.12 (b) ábrán bemutatott képhez tartozó 6 db mérésben összesen 8 · 1012 beütést mo-
delleztem, kisebb beütésszám mellett a mágneses atom képe már nem volt felismerhető
[P4].

A neutronforrások kis fényességét figyelembe véve – például a szinkrotron röntgen-
forrásokhoz képest – ez a statisztika elérhetetlennek tűnhet. A korábbi nukleáris szóráson
alapuló méréseinkből kiindulva viszont mégis elérhetőnek tűnik ez a beütésszám. Az el-
ső belső forrásos nukleáris holográfiai mérésben Cser László és munkatársai 5 · 1010

neutront regisztráltak egyetlen γ-detektorral, amely csak kis térszögben mérte a mintá-
ból kilépő γ-intenzitást. A mérés sebességét az optimálishoz képest az is csökkentette,
hogy a használt diffraktométer felbontása jelentősen jobb volt, mint ami a holográfia
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számára szükséges. Ezeket a körülményeket figyelembe véve úgy gondolom, hogy egy
megfelelően optimalizált diffraktométerrel és több detektor használatával a hiányzó két
nagyságrend különbség a detektált intenzitásban még a jelenleg elérhető forrásokkal is
megvalósítható. Az épülő Európai Spallációs Forrás (ESS) ideális neutronforrás lehet a
jövőben a mágneses holográfiai kísérletekhez, mert az intenzitása a várakozások szerint
1 − 2 nagyságrenddel meg fogja haladni a jelenleg elérhető legerősebb forrásokét, és a
holográfia ki tudja használni a hosszú impulzus adta előnyöket is, mert a méréshez nem
szükséges a jó felbontás.

Elméletben az 1.11. fejezetben bemutatott SWIFT módszer is használható lenne a kü-
lönböző atomi mágneses dipólusmomentum-komponensek szétválasztására. Ha a mért
mágneses hologramokat a visszaállítási pontban elhelyezkedő, a meghatározni kívánt
komponenssel párhuzamos mágneses dipólusmomentummal rendelkező atom hologram-
jával osztjuk el, akkor a SWIFT módszer a korrelációs módszerhez hasonló eredményre
vezet. Ennek a módszernek azonban nagy hátránya a zajérzékenysége. Ez a zajérzékeny-
ség abból fakad, hogy azokat a pontokat, ahol a képzeletbeli atom mágneses hologramja
kis értéket vesz fel, a SWIFT módszer nagyobb súllyal veszi figyelembe, ezáltal felerő-
síti a zaj hatását és műtermékeket okoz a képen. Ennek a hibának az elkerülésére java-
solták az ablakozás használatát [77], de az ablakfüggvény megválasztása önkényes, nem
létezik egyértelmű eljárás a megválasztására. Az általam javasolt korrelációs módszer
esetén nem szükséges az ablakfüggvény használata, mert a kisebb intenzitású, ezáltal
nagyobb relatív hibával rendelkező pontokat a korrelációs módszer kisebb súllyal veszi
figyelembe. Megvizsgáltam a zaj hatását a SWIFT módszerrel ablakozás nélkül vissza-
állított mágneses hologramra és azt tapasztaltam, hogy két nagyságrenddel nagyobb be-
ütésszám mellett kaphatok a 4.12 ábrához hasonló képet. A javasolt korrelációs módszer
– a (4.13) egyenletben a χr,h tag lecserélésével – helyettesítheti a SWIFT módszert az
elektron holográfiában, szükségtelenné téve az ablakozás használatát.

A 4.3 fejezet végén bemutatott CuCr2O4 tetragonális spinel mágneses hologramjának
kiértékelésével demonstrálom a korrelációs módszer működőképességét. A hologramot
a detektoratom körüli első 150 héjon található 3636 atomra számoltam ki. A legtávolab-
bi atom 17.76 Å távolságra helyezkedett el a detektoratomtól. A neutron hullámhosszát
1.7 Å és 5 Å között 0.05 Å lépésközzel változtattam.

A kiértékelést a kristály c-tengelyére merőleges, detektoratomon átmenő síkon, vala-
mint az ezzel párhuzamos, z = c/4 ill. z = c/2 metszéspontú síkokon végeztem el. Az
így kapott képet a 4.13 ábrán mutatom be. A 4.3 részben megmutattam, hogy a Barton-
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4.13. ábra. A Cd belső detektor atom körüli Cu atomok Z-tengellyel párhuzamos mágneses dipó-
lusmomentum komponensének meghatározása. A Cu atomok pozícióját fekete körökkel jelöltem.
A c/4 síkon kapott kép kétszeresét ábrázoltam, mert az ezen a síkon található pozíciók csak 0.5
valószínűséggel betöltöttek, ezért itt a kép intenzitása is lecsökkent. [P4]

féle rekonstrukciós módszerrel az
[

1
4
, 1

4
, 1

4

]
pozícióban található Cu atomok dipólusmo-

mentumának radiális komponense határozható meg. Ahogy a 4.13 ábra mutatja, ezek
az atomok a korrelációs módszerrel is meghatározhatók, valamint az így kapott képen
az atomok jobban elkülönülnek, mint a 4.9 ábrán bemutatott, Barton-féle rekonstrukci-
óval készült képen [P4]. Ennek a felbontásjavulásnak az lehet az oka, hogy az atomok
mágneses dipólusmomentuma a c-tengely irányába mutat, és a korrelációs módszerrel
pontosan ezt a komponenst keressük. Ezzel szemben a Barton-féle rekonstrukcióval a ra-
diális komponens határozható meg, de ezen atomok mágneses dipólusmomentuma nem
teljesen radiális irányú, ami kiszélesedést okozhat. Keskenyebb csúcsokat eredményez
továbbá, hogy a korrelációs módszerhez három különböző irányú neutronspinnel felvett
hologramot használtam, ami a mérési domént kiterjeszti, ezért keskenyebb csúcsokhoz
vezet. A z = c/4 síkon a többi atom képe összemosódott, azokat már nem lehet a korre-
lációs módszerrel különválasztani.
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A z = 0 és a z = c/2 síkon az atomok közötti távolság nagyobb, mint a z = c/4

síkon található atomok közötti távolság, ezért azokon a síkokon jól szeparált csúcsokat
láthatunk. A z = 0 síkon a Cu atomok mágneses dipólusmomentuma merőleges a Cu
atomot a detektoratommal összekötő egyenesre, ezért ezeket a dipólusmomentumokat a
Barton-féle rekonstrukciós módszerrel nem lehetett látni.

A Cr atomok képe a z = c/8 és z = 3c/8 síkokon nagyon gyenge, mert a hologra-
fikus szimmetria miatt ezek az atomok csak 1/2 súllyal vannak jelen a hologramon, és
a szomszédos Cr atomok közötti távolság is nagyon kicsi, mindössze 1.5 Å, ezért a csú-
csok oldaloszcillációi átlapolnak. A Cr atomok dipólusmomentumának meghatározását
nehezíti az is, hogy a Cr3+ ionok mágneses alakfaktora jelentősen keskenyebb, mint a
Cu2+ ionok alakfaktora, ami szintén kiszélesedéshez vezet.

Fontos megjegyezni, hogy a monokromatikus hologramokból kapható kép sokkal
gyengébb minőségű volt, mint a 4.13 ábrán bemutatott, polikromatikus hologramból ka-
pott kép, ezért a kísérleti megvalósításhoz polikromatikus hologram használata javasolt.
Ennek az egyik oka, hogy a monokromatikus hologram esetén, mivel a szerkezet a detek-
toratomra nézve középpontosan szimmetrikus, a valós- és ikerképek összeadódnak, ami
a detektoratom és tárgyatom közötti távolság függvényében kioltáshoz vagy erősítéshez
vezethet. Ez az effektus hasonló a 1.7 fejezetben leírt kioltáshoz, de az alakfaktor megje-
lenése miatt, függ a hullámhossztól is. A polikromatikus esetben a képminőséget javítja
az is, hogy a mérési tartomány kiterjesztése miatt – ahogy azt a 4.10 ábrán bemutattam –
az oldaloszcillációk és az iker intenzitása is jelentősen csökken.

4.5. Összefoglalás

Ebben a fejezetben modellszámítások segítségével vizsgáltam a mágneses szerkezeteken
mérhető hologramokat, és a mágneses dipólusmomentumok kiértékelésének lehetősége-
it. A fejezet elején bemutattam, hogy a mágneses momentumot három tag határozza meg:
a mágneses alak- és polarizációs faktor, valamint a nukleáris holográfiában is kapott ho-
lografikus tag. Megmutattam, hogy két ellentétes neutronspinnel rögzített hologram ki-
vonásával ki lehet szűrni a referenciahullámot és az instrumentális hátteret is.

Megmutattam, hogy a Barton-féle rekonstrukcióval a mágneses momentumok radi-
ális irányú, azaz a központi atomot a tárgyatommal összekötő egyenesre eső vetületét
határozhatjuk meg, ha a mintára eső neutronnyaláb spiniránya párhuzamos a nyaláb irá-
nyával. Kidolgoztam egy korreláción alapuló módszert a mágneses dipólusmomentumok
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4.5 Összefoglalás

három komponensének meghatározására. A javasolt módszerek működőképességét mo-
dellszámítások segítségével demonstráltam modell rendszereken és a CuCr2O4 tetrago-
nális spinel rendszeren is.
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Tézisek

A dolgozatomban bemutatott új tudományos eredményeket az alábbi tézispontokban fog-
lalom össze:

T1 Egy kadmiummal szennyezett β-Sn egykristályon végzett holografikus mérés új-
raértékelésével meghatároztam a Cd szennyező körüli Sn befogadó rács képét. Két
módszerrel, a csúcsmaximumokból valamint a csúcsamplitúdókból is meghatároz-
tam az ón atomok pontos térbeli pozícióját. A két módszerrel kapott csúcspozíciók
megegyeztek, amiből azt a következtetést vontam le, hogy a képen megfigyelhető
ón atomok pozíciójának termikus fluktuációja az egyensúlyi helyzet körül egyenlő
nagyságú. A fogadó rács atomjai a szennyező atom felé mozdulnak, ami az iroda-
lomban megtalálható röntgendiffrakciós mérési eredményekkel egyező tendenciát
mutat. [P3]

T2 Bebizonyítottam egy méreteffektust és Friedel-oszcillációt is figyelembe vevő mo-
dell alkalmazásával, hogy a kadmium körüli radiális eltolódásokban a méreteffek-
tusnak van nagyobb szerepe. A háromdimenziós elmozdulásvektorok felhasználá-
sával megmutattam, hogy a szennyező körüli rácson definiált c/a arány megnő,
ami az ón alacsonyabb hőmérsékleten stabil α-fázisára is jellemző, gyémántrács
felé mutat. Ennek ellenére a kadmium hozzáadása lassítja a fázisátalakulást, amit
a kadmium ón rácsot összehúzó hatásával magyaráztam. Megmutattam, hogy a
kadmium körüli rácstorzulások létrehozásához olyan nyomásértékek szükségesek,
ahol a β → α fázisátmenet már nem megy végbe. [P3]

T3 Bebizonyítottam, hogy a neutron-holográfia módszere felhasználható polikristá-
lyos és amorf minták vizsgálatára. Ezzel a neutron holográfia elméleti alkalmazha-
tóságát az anyagok egy újabb csoportjára terjesztettem ki. Az egykristály-hologram
átlagolásával kiszámítottam a holografikus jel hullámhosszfüggését, és megadtam
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Tézisek

egy módszert, amellyel meghatározható az atomi héjak távolsága a központi atom-
tól. [P1]

T4 Kiszámítottam a polikristályos holográfia felbontását, és megmutattam, hogy a fel-
bontás a méréshez használt hullámsávtól függ, míg a látótávolság a berendezés
és a mérés k-felbontásától függ. Megmutattam, hogy a konstans relatív felbon-
tással végzett mérés a látótávolság csökkenésén kívül csúcskiszélesedéshez és az
oldaloszcillációk lecsökkenéséhez is vezet. PdH0.7-en mérhető hologramot az ISIS
spallációs neutronforrásnál található SXD spektrométer paramétereinek figyelem-
bevételével modelleztem, és megmutattam, hogy a berendezésen mérhető holog-
ramból a hidrogén atom körül 8 Å távolságon belüli atomok képei szétválaszthatók.
[P1]

T5 A mágneses neutronszórás szórási amplitúdóját felhasználva felírtam a mágneses
hologram egyenletét. Az így kapott hologram az alakfaktor és a mágneses po-
larizációs faktor megjelenése miatt jelentősen különbözik a nukleáris hologram-
tól, ezért a Barton-féle rekonstrukció általános esetben nem használható. Meg-
mutattam, hogy az alakfaktor megjelenése csökkenti a mérési domén méretét, és
hosszabb hullámhosszú neutronok alkalmazását teszi szükségessé. Megmutattam,
hogy a polarizációs faktor neutronspin-függése miatt a nukleáris hologramot, az
instrumentális hátteret és a referenciahullám intenzitását ki lehet szűrni két ellen-
tétes spinű neutronnyalábbal rögzített hologram egymásból történő kivonásával.
[P2]

T6 Megmutattam, hogy a polarizációs faktor megjelenése miatt a Barton-féle rekonst-
rukcióval a mágneses atom dipólusmomentum vektorának radiális komponensét
határozhatjuk meg, amennyiben a méréshez használt neutronok a nyaláb haladá-
si irányával párhuzamosan polarizáltak. A javasolt módszer alkalmazhatóságát a
mágneses dipólusmomentum vektorok radiális komponensének meghatározására
egy CuCr2O4 kristályra számított modellhologram kiszámításával és kiértékelésé-
vel demonstráltam. [P2]

T7 Kidolgoztam egy korrelációs elven működő módszert, amellyel a hologram feldol-
gozása során a mágneses dipólusmomentum vektor komponensei szétválasztható-
ak. Egy detektoratomból és egy tárgyatomból álló dimer segítségével vizsgáltam
az optimális neutron hullámhossztartományt, és megmutattam, hogy egy hideg-
forrás megfelelő spektrumot szolgáltat a mérés kivitelezéséhez. Modellszámítások
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segítségével demonstráltam, hogy az alakfaktor figyelembevétele nem szükséges a
kiértékeléshez, de használata az ikerképet csökkenti, ezért amennyiben lehetséges,
figyelembe kell venni. A dimer hologramjának modellezésével megmutattam, hogy
a polikromatikus hologramok használatával csökkenthetőek az atomok képei kö-
rül megjelenő oldaloszcillációk és az ikerképek is, de ezzel a módszerrel a hamis
csúcsokat csak kismértékben lehet csökkenteni. Megmutattam, hogy a mágneses
szerkezet kiértékeléséhez legalább 8 · 1012 beütés rögzítése szükséges. A korre-
lációs módszer alkalmazhatóságát a CuCr2O4 tetragonális spinel hologramján de-
monstráltam. A korrelációs módszerrel kapott képen a csúcsok keskenyebbek mint
a Barton-féle módszerrel kiértékelt hologramokon, továbbá a radiális irányra me-
rőleges dipólusmomentum-komponensek is megjelentek a képen. A szimulációk
során azt tapasztaltam, hogy a monokromatikus hologramokból nem lehet megfe-
lelő minőségű képet kapni, ezért a kísérleti megvalósításhoz mindenképpen polik-
romatikus hologramok rögzítését javasoltam. [P4]
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Köszönettel tartozom témavezetőmnek, néhai Cser Lászlónak, hogy iránymutatásaival új
és érdekes területekre irányította kutatásaimat. Szeretném megköszönni Markó Márton-
nak a kutatások során nyújtott segítséget és a sok, részletekbe menő diszkussziót. Köszö-
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