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Streszczenie 
 

Rozprawę stanowi cykl publikacji poświęcony holograficznej i tomograficznej 

interpretacji kątowo zależnej struktury subtelnej absorpcji promieniowania 

rentgenowskiego i promieniowania γ. Tego typu struktura subtelna jest efektem 

koherentnych procesów w absorpcji. Interferencja promieniowania bezpośrednio 

padającego na próbkę z wtórnymi falami koherentnie rozproszonymi w jej wnętrzu 

modyfikuje natężenie promieniowania w pozycjach atomów-absorberów i efektywnie 

moduluje współczynnik absorpcji.  Kierunkowa zależność absorpcji rejestrowana jest w 

postaci dwuwymiarowych map kątowych poprzez pomiar promieniowania 

nieelastycznie emitowanego z próbki. 

Pierwsza cześć rozprawy poświęcona jest holograficznej analizie struktury 

subtelnej absorpcji promieniowania γ.  Holografia γ wykorzystuje rezonansowe jądrowe 

rozpraszanie i absorpcję promieniowania γ i, jak pokazano w niniejszej rozprawie, 

stanowi unikalne połączenie atomowo rozdzielczej metody strukturalnej z metodą 

spektroskopową czułą na oddziaływania nadsubtelne. W rozprawie zaproponowana jest 

idea tzw. zespolonych hologramów γ, która jest zastosowana do obrazowania położeń 

jąder żelaza zajmujących nierównoważne pozycje krystalograficzne charakteryzujące 

się różnymi parametrami struktury nadsubtelnej. 

Druga część rozprawy omawia nieosiągalną do tej pory możliwość obrazowania 

struktury z atomową zdolnością rozdzielczą przy pomocy promieniowania 

rentgenowskiego wprost w przestrzeni rzeczywistej. Pokazano, że jest ono możliwe 

przy użyciu polichromatycznej tzw. białej wiązki rentgenowskiej z synchrotronu. W 

tym przypadku dwuwymiarowe mapy kątowe struktury subtelnej absorpcji odpowiadają 

projekcjom struktury atomowej, a ich analiza tomograficzna pozwala na trójwymiarowe 

obrazowanie struktury kryształów. 

Cykl publikacji wchodzących w skład rozprawy poprzedza wprowadzenie, 

którego intencją jest omówienie elementarnej teorii oraz  warsztatu  eksperymentalnego 

wykorzystywanych w publikacjach oraz zaprezentowanie głównych osiągnięć 

rozprawy. 
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1  Wprowadzenie 
 

Znaczna część informacji o strukturze obiektów, od skali makroskopowej do 

skali charakterystycznej dla cząstek elementarnych, jest uzyskiwania na podstawie  

eksperymentów rozproszeniowych.  Należą do nich doświadczenia z użyciem 

promieniowania rentgenowskiego, które ze względu na odpowiednio małą długość fali 

pozwala na uzyskanie atomowej zdolności rozdzielczej. W typowym rentgenowskim 

eksperymencie dyfrakcyjnym natężenie rozproszonego promieniowania mierzone jest z 

użyciem odległego detektora. W takiej geometrii eksperymentu amplituda rozpraszania 

jest związana ze strukturą rozpraszającego obiektu poprzez transformatę Fouriera [1]. 

Jednak bezpośrednie wyznaczenie struktury na podstawie danych eksperymentalnych 

nie jest w ogólnym przypadku możliwe. Zwykle w rentgenowskich eksperymentach 

dyfrakcyjnych mierzone jest tylko natężenie rozpraszanych fal a informacja związana z 

ich fazą jest gubiona [2].  

Bezpośrednie obrazowanie struktury z atomową zdolnością rozdzielczą jest 

możliwe, gdy interferencja pomiędzy wiązkami rozproszonymi w próbce sondowana 

jest w pozycjach atomów do niej należących. Koherentne złożenie wiązek 

rozproszonych w obiekcie z wiązką bezpośrednią daje dostęp do informacji fazowej - 

podobnie jak w holografii [3]. W praktyce, sondowanie interferencji w pozycjach 

atomów jest możliwe poprzez pomiar współczynnika absorpcji poszczególnych 

atomów, który jest także efektywnie modulowany wskutek efektów interferencyjnych. 

Modulacja ta jest widoczna podczas zmiany orientacji próbki względem kierunku 

padania promieniowania i może być nazwanai  kątowo zależną struktura subtelną 

absorpcji oraz wykorzystana do trójwymiarowego obrazowania struktury.  

Warto zauważyć, że obserwowana najczęściej struktura subtelna absorpcji jest 

efektem interferencji w obrębie funkcji falowej, emitowanych w trakcie procesu 

absorpcji fotoelektronów, jak np. w metodzie X-ray Extended Absorption Fine 

Structure (EXAFS) [4] i jest obserwowana w funkcji energii wzbudzającego 

promieniowania rentgenowskiego. Sygnał EXAFS, poza efektami polaryzacyjnymi, nie 

zależy od wzajemnej orientacji między próbką a wiązką. Bezpośrednia analiza 

energetycznej struktury subtelnej w absorpcji promieniowania rentgenowskiego 
                                                 
i kątowo zależna struktura subtelna nie jest terminem powszechnie używanym. Został on użyty w 
niniejszej rozprawie dla uwypuklenia podobieństw między metodami  rentgenowskiej fali stojącej, 
holograficznym i tomograficznym  obrazowaniem struktury atomowej oraz  metodami EXAFS i πXAFS.  
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dostarcza informacji tylko o odległościach między atomowych w krysztale. Dyskusję 

energetycznej i kątowo zależnej struktury subtelnej można znaleźć w cyklu publikacji 

[5].   

Kątowo zależna struktura subtelna w absorpcji promieniowania 

rentgenowskiego była początkowo obserwowana w efekcie tzw. anomalnej transmisji 

promieniowania rentgenowskiego (efekt Borrmana) [6] i w metodzie rentgenowskiej 

fali stojącej (XSW) [7]. W XSW struktura subtelna absorpcji poszczególnych rodzajów 

atomów w próbce jest mierzona poprzez monitorowanie promieniowania 

niekoherentnie emitowanego z tych atomów, gdy kryształ jest obracany względem 

wiązki w małym zakresie kątowym, w pobliżu ścisłego warunku Bragga. W pobliżu 

warunku Bragga dynamiczne oddziaływanie wiązki padającej i odbitej powoduje 

powstanie fali stojącej, której maksima, w zależności od odstrojenia od kąta Bragga, 

przesuwają się względem płaszczyzn sieciowych. Metoda ta ma głównie zastosowanie 

do doskonałych monokryształów ale pozwala też na wyznaczenie pozycji domieszek w 

kryształach  i na ich powierzchniach. 

Pod koniec lat 90-tych zostały wprowadzone metody holograficzne bazujące na 

pomiarze kątowej struktury subtelnej w absorpcji promieniowania rentgenowskiego 

[8,9] i γ [10,11].  W metodach tych zależności kątowe są mierzone w dużym kącie 

bryłowym a dwuwymiarowe mapy kątowe absorpcji są holograficznie przekształcane 

na obrazy uśrednionego lokalnego otoczenia absorbujących atomów. Metody 

holograficzne mogą być stosowane do próbek o znacznie zaburzonej strukturze ale nie 

są pozbawione trudności eksperymentalnych. Głównym problemem jest mały sygnał 

nałożony na duże wolno zmienne tło. Dodatkowo, efekty ekstynkcji [12] mogą znacznie 

zniekształcić otrzymywane obrazy struktury. Metody XSW i metody holograficzne, 

podobnie jak standardowe metody dyfrakcyjne, dostarczają informacji w przestrzeni 

odwrotnej i wymagają użycia monochromatycznej wiązki rentgenowskiej.  

Metody bazujące na pomiarze kątowo zależnej struktury subtelnej absorpcji  

mają dwie podstawowe cechy odróżniające je od standartowych metod dyfrakcyjnych: 

pozwalają na bezpośredni pomiar fazy co w zasadzie umożliwia bezpośrednie 

obrazowanie struktury oraz posiadają czułość chemiczną związaną z pomiarem 

promieniowania charakterystycznego emitowanego po procesie absorpcji. 

Na rozprawę składa się siedem prac powstałych w latach 2001-2006  

związanych z holograficzną i tomograficzną interpretacją kątowo zależnej struktury 
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subtelnej absorpcji. Prace [I-III]ii dotyczą holografii γ wykorzystującej jądrowe 

bezodrzutowe rozpraszanie i absorpcję promieniowania i w szczególności omawiają 

tzw. zespolone hologramy γ oraz ich zastosowanie do obrazowania nierównoważnych 

pozycji krystalograficznych. Prace [IV-VI] poświęcone są obrazowaniu struktury 

atomowej w przestrzeni rzeczywistej przy użyciu polichromatycznej wiązki 

rentgenowskiej i tomograficznemu podejściu do analizy struktury atomowej.  Praca 

[VII] omawia pasożytnicze efekty ekstynkcji, które mogą być obserwowane w mapach 

kątowych struktury subtelnej absorpcji.  

 

 

                                                 
ii Cytowania z użyciem cyfr rzymskich odnoszą się do spisu prac wchodzących w skład rozprawy 
umieszczonym na stronie 35. 
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2 Podstawy teoretyczne  
 

2.1 Kątowo zależna struktura subtelna w absorpcji  
 

Przekrój czynny na absorpcję promieniowania elektromagnetycznego przez 

izolowany atom lub jądro atomowe jest dany przez : 

 

0

0abs
0 I

Λσ =           (1) 

 

czyli przez stosunek szybkości absorpcji energii Λ0 przez układ do energii fali padającej 

przenoszonej w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni I0. W przypadku 

promieniowania rentgenowskiego o energii kilku do kilkudziesięciu 

kiloelektronowoltów dominującym procesem w absorpcji jest efekt fotoelektryczny. W 

przypadku bezodrzutowej mössbauerowskiej absorpcji promieniowania γ proces 

absorpcji jest rezonansowy. 

Dla fali płaskiej )exp()( tiiE000 ω−⋅= RkεRE , gdzie ε0 oznacza kierunek 

polaryzacji, k jest wektorem falowym a ω jest częstością fali, szybkość absorpcji 

energii Λ0 jest proporcjonalna do sumy iloczynu kwadratów elementów macierzowych 

odpowiadających przejściom układu ze stanu początkowego iψ  do wszystkich 

możliwych stanów końcowych układu fψ  i natężenia pola I0 w miejscu absorbera 

[13]: 

 

∑∑ ∝∝
f

0

2

fi
f

2
0

2

fi0 IMEMΛ ,       (2) 

 

gdzie elementy macierzowe przejścia Mfi  są dane przez: 

 

i
i

0ffi eM ψψ Rkpε ⋅⋅=         (3) 

 

a ∇−= hip  jest operatorem pędu.  
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Rysunek 1 Źródło kątowo zależnej struktury subtelnej w absorpcji. Amplituda  pola w miejscu
absorbera jest modyfikowana przez fale sferyczne rozproszone w obiekcie. Efektywnie
prowadzi to do modulacji współczynnika absorpcji układu.  

W przypadku gdy absorber jest częścią większego układu, to całkowite 

natężenie pola I w jego miejscu jest modyfikowane przez fale wtórne rozproszone na 

innych elementach układu (patrz rysunek 1). Całkowita amplituda pola w pozycji R, 

liczona dla uproszczenia w przybliżeniu skalarnym, jest równa [14]:  

 

)()( RR Rk
s

i
0 EeEE += ⋅ ,        (4) 

 

gdzie Es opisuje sferyczne fale rozproszone zsumowane po całej objętości V obiektu:  

 

dVeEfeE i
0

V

ik

s
rk

rR

r
rR

R ⋅
−

∫ −
= )()( ,       (5)  

 

a )exp()(),( tiEtE ω−= RR . Funkcja f(r) opisuje przestrzenny rozkład amplitudy 

rozproszenia obiektu. W rozpraszaniu rentgenowskim, gdy zaniedbane są poprawki 

dyspersyjne i efekty polaryzacyjne, wynosi ona )()( rr ρ0rf −= gdzie r0º2.85µ10-5Å 

jest klasycznym promieniem elektronu a ρ(r) jest gęstością elektronową układu. Dla 

rezonansowego rozproszenia jądrowego można założyć, że jądra są w porównaniu z 

długością fali punktowymi centrami rozproszenia i wtedy ∑ −=
i iiff )()( rrr δ  gdzie fi 

są rezonansowymi amplitudami rozproszenia poszczególnych jąder [15]. 

Natężenie pola I w miejscu absorbera położonego w początku układu 

współrzędnych można obliczyć jako sumę amplitud fali bezpośredniej i fal 
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rozproszonych: 

 

K+
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+=∝ ⋅

= ∫ dVefeE2EEI i

V

ik
2

0
2

0
2

0
rk

r

R r
r

Rk )(Re|)(|)(  ,  (6) 

 

przy czym I=I(k) tj. zależy od kierunku padania wiązki bezpośredniej. Warunkiem 

koniecznym, by móc stosować opisane w następnych rozdziałach interpretacje 

holograficzną i tomograficzną struktury subtelnej jest warunek |||| s0 EE >> , który 

pozwala na zaniedbanie kolejnego członu równania (6).  

Równanie (6) można zapisać wprowadzając kątowo zależną strukturę subtelną 

χ(k) jako:  

 

( )[ ]kk χ+= 1II 0)( ,         (7) 

 

gdzie funkcja χ(k) jest dana przez: 

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
= ⋅∫ dVefe2 i

V

ik
rk

r

r
r

k )(Re)(χ .       (8) 

 

W takim przypadku szybkość absorpcji promieniowania można zapisać jako: 

 

( )∑∝
f

2

fi IM kk)(Λ .         (9) 

 

Równanie (9) jest ścisłe tylko w szczególnych przypadkach, np. dla pomiaru 

całkowitego przekroju czynnego procesu fotoabsorpcji (czyli pomiaru fotoprądu 

scałkowanego po kątach lub fluorescencji rentgenowskiej) i to tylko w przybliżeniu 

dipolowym  oraz gdy zaniedbane są efekty rozpraszania elektronów w stanie końcowym 

obserwowane  w pobliżu krawędzi absorpcji. W takich szczególnych przypadkach sumy 

kwadratów elementów macierzowych nie zależą od kierunku polaryzacji 

promieniowania i przekroje czynne na absorpcję są izotropowe [16,17]. W innych 

przypadkach, np. gdy rozważana jest rezonansowa absorpcja jądrowa w próbce, w 

której istnieje wyróżniony kierunek pola magnetycznego, elementy macierzowe 
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związane z absorpcją bezpośredniej fali płaskiej oraz elementy macierzowe 

odpowiadające absorpcji fal rozproszonych mogą się różnic [18].  Choć ich zależności 

kątowe mogą wprowadzić pewne komplikacje w analizie struktury subtelnej są one 

wolno zmiennymi funkcjami kątów i mogą być traktowane jako tło na które nałożona 

jest struktura subtelna χ. 

Biorąc pod uwagę zmodyfikowaną szybkość absorpcji z równania (9) można 

zapisać, że: 

 

( ) [ ])()( kkk χσΛσ +== 1
I

abs
0

0

abs .       (10) 

 

W tym miejscu warto zauważyć, że normalizacja równania (10) przez całkowite 

natężenia pola I w pozycji absorbera nie ma sensu. Przekroje czynne definiuje się 

poprzez mierzalne wielkości fizyczne czyli np. z użyciem natężenia wiązki padającej. 

I0. Natomiast całkowite natężenie pola w miejscu absorbujących atomów lub jąder I jest 

pośrednio mierzalne właśnie tylko przez pomiar σabs(k). 

 Równania (6), (8) i (10) są podstawowymi równaniami występującymi w 

rozprawie i pokazują, że przekrój czynny na absorpcję dla jądra lub atomu zależy od 

struktury całego układu i zmienia się w zależności od wzajemnej orientacji układu i 

kierunku propagacji promieniowania. 

W eksperymencie absorpcja jest mierzona dla makroskopowej próbki i dlatego 

zamiast przekroju czynnego σabs  wygodnie  jest używać wielkość 

 

V
N abs

i
i

σµ =           (11) 

 

gdzie Ni/V jest gęstością absorberów i-tego rodzaju. Wielkość µi jest zatem przekrojem 

czynnym absorpcji na jednostkę objętości próbki lub inaczej mówiąc liniowym 

współczynnikiem absorpcji dla atomów typu i. 
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2.2 Interpretacja holograficzna i zespolone hologramy γ 
 

Równanie (4) i w konsekwencji równanie (10) może być interpretowane  jako 

równanie holograficzne zaproponowane przez Gabora [19]. W holografii, w procesie 

formacji hologramu, silna fala odniesienia )exp( RiRR φ=  interferuje ze słabymi falami 

przedmiotowymi )exp( OiOO φ=  rozproszonymi na obrazowanym obiekcie:  

 

( )R0
2222 OR2ROOR2RORI φφ −+≈++=+= cosRe * .   (12) 

 

Dostęp do informacji fazowej, poprzez interferencyjny człon równania (12), pozwala na 

odtworzenie, w procesie rekonstrukcji, trójwymiarowego obrazu oświetlanego obiektu. 

Równanie (12) ma podobną postać do równania (4), przy czym role fali odniesienia 

odgrywa fala płaska oświetlająca obiekt, a fale rozproszone Es traktuje się jako fale 

przedmiotowe. Ponieważ  hologramy – mapy kątowe struktury subtelnej absorpcji – 

rejestrowane są z użyciem promieniowania o sub-nanometrowej długości fali, ich 

numeryczna rekonstrukcja pozwala na otrzymanie obrazów z atomową zdolnością 

rozdzielczą [20]. 

Bardzo istotnym problemem w obrazowaniu holograficznym są obrazy urojone. 

Z równania (12) wynika, że argument fazowy  funkcji kosinus, może być wyznaczony 

jedynie z dokładnością co do znaku. W praktyce powoduje to pojawienie się w 

obrazach rekonstrukcji tzw. obrazów pozornych w pozycjach symetrycznych względem 

początku układu odniesienia czyli względem absorbera. Dla struktur posiadających 

symetrię inwersyjną koherentne nakładania się obrazów rzeczywistych i pozornych, dla 

pewnych kombinacji czynników fazowych kr odpowiadających za propagację fal, może 

powodować kompletne wygaszenie sygnału [21]. Problem obrazów pozornych może 

być wyeliminowany w przypadku holografii rentgenowskiej poprzez rejestrację 

hologramów dla wielu energii wiązki padającej [22]. Zmiana wektora falowego 

powoduje zmianę czynników fazowych kr i konsekwentnie zmianę warunków 

wygaszania się obrazów rzeczywistych i pozornych. Dlatego algorytm rekonstrukcji 

uwzględniający hologramy zebrane dla różnych długości fal pozwala na eliminację 

obrazów pozornych. 

  Oryginalnym osiągnięciem tej rozprawy, opisanym w pracy [I] jest 

zaproponowanie procedury eliminującej obrazy pozorne w holografii γ. Holografia 
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γ wykorzystuje procesy rezonansowe i zmiana długości fali nie jest w tym przypadku 

możliwa. Możliwe odstrojenie od rezonansu poprzez zmianę prędkości dopplerowskiej 

źródła promieniowania wynosi dla rezonansu w 57Fe ok. 10 neV co jest zaniedbywalną 

wielkością w porównaniu z energią kwantów γ E=14.41 keV i nie wpływa na 

propagacyjne czynniki fazowe. Z drugiej strony w rozproszeniu rezonansowym 

możliwa jest bezpośrednia zmiany fazy rozproszenia poprzez odstrojenie od rezonansu 

(rysunek 2). W pracy [I]  pokazano, że suma hologramów zarejestrowanych dla 

symetrycznego odstrojenia od rezonansu odpowiada hologramowi z równania (12) a ich 

różnica hologramowi dla których fazy wszystkich rozpraszanych fal różnią się o π/2 

czyli 2oo /πφφ +→ . Hologramy takie można nazwać hologramem rzeczywistym i 

urojonym: 

 

( )0RR OR2 φφχ −= cos         (13a) 

 

( )0RI OR2 φφχ −−= sin         (13b) 

 

Utworzony z tych  hologramów tzw. zespolony hologram γ 

 
 
Rysunek 2 Amplituda jądrowego rozpraszania rezonansowego. ∆E oznacza odstrojenie od rezonansu a
Γ szerokość połówkową rezonansu. Górny rysunek pokazuje części rzeczywistą i urojoną amplitudy
rozpraszania a dolny jej fazę. Zmiana fazy rozproszenia pozwala na jednoczesną zmianę faz wszystkich
fal przedmiotowych o tę samą wartość i na rejestrację zespolonych hologramów, które eliminują
problem obrazów pozornych w holografii γ. W eksperymencie hologram zespolony jest konstruowany z
sumy i różnicy dwóch hologramów symetrycznie odstrojonych od rezonsnasu. 
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)( 0Ri

iRZ eOR2i φφχχχ −=−=        (14) 

 

zawiera pełną informację o obiekcie i w ten sposób problem obrazów pozornych zostaje 

usunięty.  

 

2.3 Obrazowanie w przestrzeni rzeczywistej - interpretacja 
tomograficzna 

 
Holograficzna interpretacja kątowo zależnej struktury subtelnej absorpcji 

wymaga by rejestrowane mapy kątowe były transformowane z przestrzeni odwrotnej do 

przestrzeni rzeczywistej. W rozprawie zaproponowano i pokazano, że użycie 

polichromatycznej wiązki rentgenowskiej pozwala na interpretację map kątowych 

struktury subtelnej wprost jako projekcji struktury. Według wiedzy autora, obrazowanie 

przestrzeni rzeczywistej w skali atomowej do tej pory nie było osiągnięte z użyciem 

promieniowania rentgenowskiego. 

Dla polichromatycznej wiązki rentgenowskiej kątowo zależna struktura subtelna 

w absorpcji może być obliczona na podstawie równania (6) i zapisana jako [IV]: 

 

( ) ∫ ∫∫
∞

⋅
∞

−==
0

i

V

ik

0
0

dVdkeekNr2dkkN rk
r

r
r

kk )()()()ˆ(~ ρχχ     (15) 

 

gdzie N(k) opisuje efektywne widmo promieniowania w miejscu absorbujących 

atomów, tj. zależy zarówno od widma padającej wiązki jak i od abs
0σ . 

Rozpatrzmy najpierw wyidealizowany przypadek gdy N(k)=const. Wtedy, jak to 

pokazano w pracach [IV] i [V], równanie (15) można zapisać jako: 

 

dVr2
V

0
2 ∫ ⋅−−= )ˆ()ˆ(~ rkk ρπχ .        (16) 

 

Równanie (16) pokazuje, że rejestrowany sygnał jest proporcjonalny do gęstości 

elektronowej obiektu scałkowanej po linii pokrywającej się z kierunkiem padającego 

promieniowania czyli, że rejestrowana mapa kątowa odpowiada sferycznej projekcji 
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gęstości elektronowej. W praktyce widmo N(k) ma skończoną szerokość ∆k i w 

rejestrowanym obrazie będą widoczne resztkowe efekty dyfrakcyjne.  

Rysunek 3 przedstawia mapy kątowe struktury subtelnej )ˆ(~ kχ obliczone dla 

różnych szerokości ∆k widma N(k) dla układu dwóch atomów. Rysunek 3(a) jest 

obliczony dla prawie monochromatycznego promieniowania i może być interpretowany 

jako hologram. Numeryczne „oświetlenie” tego typu płytki strefowej Fresnela-Gabora – 

czyli soczewki – zbieżną falą sferyczną spowoduje powstanie obrazu rozpraszającego 

atomu w jej ognisku. Zwiększanie ∆k powoduje, że prążki interferencyjne wyższych 

rzędów znikają, a przeżywa zerowy prążek interferencyjny w kierunku atom 

rozpraszający – absorber; rozpraszanie w  przód jest niezależne od energii. Rysunek 3 

pokazuje zatem przejście od koherentnego obrazowania w przestrzeni odwrotnej do 

niekoherentnego obrazowania w przestrzeni rzeczywistej. Ponieważ amplituda 

rozproszenia w przód promieniowania rentgenowskiego na elektronach jest ujemna (-

Zr0) to można mówić o koherentnych cieniach rzucanych przez atomy na absorbera. 

  Wyznaczenie struktury trójwymiarowego obiektu z pojedynczej 

dwuwymiarowej projekcji opisanej przez równanie typu (16) nie jest w ogólnym 

przypadku możliwe. Niemniej w pracy [VI] wykazano, że dla obiektów posiadających 

 
  
Rysunek 3 Kątowo zależna struktura subtelna w absorpcji rentgenowskiej. Obrazy obliczone są dla
pojedynczego punkowego centrum rozpraszania odległego o r  od absorbera dla k0r=120. Szerokość 
spektrum wiązki padającej N(k) zwiększa się dla obrazów (a)-(d) (∆kr=0.5,10,50,150). Wszystkie 
obrazy pokazane są w tej samej znormalizowanej skali intensywności jako projekcje sferyczne.
Środek obrazów odpowiada kierunkowi łączącemu centrum rozpraszające z absorberem. Obok
pokazano geometrię rozpraszania i zdefiniowano parametry spektrum N(k). 
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symetrię translacyjną jest to osiągalne. Dla periodycznych obiektów pokazano, że 

sygnał kątowo zależnej struktury subtelnej w absorpcji można zapisać w uproszczeniu 

jako: 

 

)ˆˆ(~)ˆ(~
ˆ

ˆ Hkk
H

H ⋅= ∑χχ ,         (17) 

 

gdzie sumowanie odbywa się po wszystkich kierunkach wektorów sieci odwrotnej Ĥ . 

Szczegółowa analiza równania (17) pokazuje, że funkcje )ˆˆ(~
ˆ HkH ⋅χ  są zlokalizowane 

wzdłuż geometrycznych projekcji płaszczyzn sieciowych (określonych przez warunek 

Hk ˆˆ ⊥ ), a ich symetryczne i asymetryczne komponenty odpowiadają planarnym 

projekcjom gęstości elektronowej i jej asymetrii względem pozycji absorbujących 

atomów. Projekcje płaszczyzn sieciowych mogą być nieco zniekształcone z powodu 

resztkowych efektów dyfrakcyjnych, ale np. dla ścisłego warunku Hk ˆˆ ⊥ czyli w 

pozycji płaszczyzn efekty te są praktycznie nieobecne. Ostatecznie pokazano że 

planarne projekcje )ˆˆ(~
ˆ HkH ⋅χ  odpowiadają trójwymiarowej transformacji Radona 

gęstości elektronowej obiektu będącej podstawą tomografii [23]. Wykorzystując tę 

analogie oraz korzystając z periodyczności obiektu można zrekonstruować jego 

trójwymiarową strukturę atomową korzystając z tomograficznego algorytmu 

rekonstrukcji struktury.  
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3 Zasada pomiaru kątowo zależnej struktury subtelnej 
w absorpcji 

 

3.1 Geometria eksperymentów 
 

 Wszystkie eksperymenty opisywane w pracach składających się na rozprawę 

przeprowadzane były w układach doświadczalnych opartych na tym samym schemacie 

przedstawionym na rysunku 4. Kwasi-równoległa wiązka promieniowania 

rentgenowskiego lub promieniowania γ o natężeniu I0 oświetla próbkę, która jest 

obracana względem kierunku padania wiązki wokół dwóch osi. Do monitorowania 

absorpcji promieniowania prze atomy danego pierwiastka w próbce wykorzystywany 

jest sygnał promieniowania wtórnego Yi(θ,φ), niekoherentnie emitowanego z próbki, 

który jest w odpowiednio dobranej geometrii eksperymentu proporcjonalny do µi(θ,φ). 

Promieniowanie wtórne, które może być użyte to np. sygnał fluorescencji 

rentgenowskiej lub sygnały fotolektronów, elektronów Auger’a, elektronów konwersji 

jak też całkowity sygnał elektronów wtórnych. 

W wielu eksperymentach w różnych dziedzinach fizyki liniowy współczynnik 

absorpcji próbki jest wyznaczany na podstawie pomiarów transmisji promieniowania 

 
 
 
Rysunek 4. Schemat pomiaru kątowo zależnej struktury subtelnej w absorpcji. Kwasi-
równoległa wiązka promieniowania rentgenowskiego lub promieniowania γ o natężeniu I0
oświetla próbkę. Do monitorowania absorpcji w próbce używany jest sygnał promieniowania 
wtórnego Y(θ,φ), niekoherentnie emitowanego z próbki. Próbka jest obracana względem
kierunku padania wiązki wokół dwóch osi o kąty θ  oraz φ.   Dodatkowo zaznaczono 
Τ( θ,φ ) czyli promieniowanie przechodzące przez próbkę i R(θ,φ)  czyli promieniowanie 
rozproszone elastycznie. 
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przez próbkę opisanej przez T=I0exp(-µd), gdzie d jest grubością próbki. W 

eksperymentach, w których jesteśmy zainteresowani pomiarem kątowo zależnej 

struktury subtelnej absorpcji ten najbardziej popularny pomiar nie jest  użyteczny. Po 

pierwsze, transmisja próbki zależy od całkowitego liniowego współczynnika absorpcji 

∑=
i iµµ  i informacja chemiczna jest gubionaiii. Po drugie, zgodnie z zasadą 

zachowania energii I0=A+T+R, gdzie A i R opisują odpowiednio absorpcję i 

rozpraszanie. Dla tych orientacji próbki, dla których spełniony jest warunek Bragga, 

natężenie promieniowania elastycznie rozproszonego może być znaczące i wtedy 

pomiar transmisji zawiera modulację związana zarówno z absorpcją jak i z 

rozpraszaniem, których nie da się odseparować.  

Nawet wtedy, gdy do pomiaru absorpcji używany jest sygnał promieniowania 

wtórnego Y , w pewnych geometriach eksperymentalnych może być on zaburzony przez 

efekty czysto rozproszeniowe, które w uproszczeniu odpowiadają zaniedbanemu 

składnikowi kwadratowemu równania (6). Rola ekstynkcji jest szczegółowo omówiona 

w pracy [VII]. W opisanych poniżej eksperymentach z użyciem promieniowania γ i 

białej wiązki rentgenowskiej efekty tego typu są zminimalizowane.   

Wszystkie eksperymenty opisane w rozprawie opierają się na pomiarze kątowo  

zależnej struktury subtelnej absorpcji. W zasadzie jedyną fundamentalną różnica 

między eksperymentami zaprezentowanymi w rozprawie jest różnica w spektrum 

energii użytego promieniowania. W przypadku promieniowania γ ο energii 14.41 keV 

jego rozmycie energii wynosi ok. 10 neV co oznacza drogę koherencji rzędu 

kilkudziesięciu metrów, podczas gdy w przypadku monochromatyzowanego 

promieniowania rentgenowskiego z synchrotronu wynosi ona kilka mikrometrów. W 

obu przypadkach duża droga koherencji (w porównaniu z odległościami 

międzyatomowymi) pozwala na zastosowanie holograficznej interpretacji 

rejestrowanych map kątowych. W przypadku białego promieniowania rentgenowskiego 

droga koherencji jest mniejsza niż 1nm co pozwala na interpretację mierzonych map 

kątowych w przestrzeni rzeczywistej.  

 Następne podrozdziały przedstawiają przykładowe układy eksperymentalne 

wykorzystywane w eksperymentach opisanych w  rozprawie.  

 

                                                 
iii wyjątkiem jest sytuacja gdy całkowity współczynnik absorpcji µ jest zdominowany przez pojedynczy 
wspólczynnik µi. 
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3.2 Pomiary z wykorzystaniem wiązki γ i rezonansowej  
absorpcji jądrowej 

 

Rysunek 5 pokazuje układ eksperymentalny użyty w pracy [III] znajdujący się w 

Instytucie Fizyki UJ zbudowany w celu pomiarów zespolonych hologramów γ w 

rezonansowej absorpcji jądrowej. Radioaktywne źródło promieniowania 57Co, otoczone 

kolimatorem ołowianym, emitujące promieniowanie o energii E=14.41 keV (λ=0.86 Å) 

przymocowane jest do mechanicznego wibratorza mössbauerowskiego 

umożliwiającego dopplerowską zmianę energii emitowanych kwantów. Modulacja 

dopplerowska pozwala nie tylko na dopasowanie energii kwantów do poszczególnych 

przejść jądrowych ale także na wybranie odpowiedniego miejsca w linii spektralnej co 

umożliwia zmianę fazy rozproszenia i rejestrację zespolonych hologramów.  Próbki 

(wzbogacone w żelazo 57Fe cienkie warstwy epitaksjalne) były umieszczone w 

gazowym impulscowym detektorze elektronów konwersji. Detektor wraz z próbką 

obracane były względem padającego promieniowania wokół dwóch osi, oznaczonych 

na rysunku jako θ i φ. Hologramy uzyskiwane były z kątowej zależności absorpcji, 

która mierzona była punkt po punkcie. W zasadzie dla każdej orientacji próbki 

 
 
Rysunek 5. Układ eksperymentalny – kątowo rozdzielczy spektrometr Mössbauera elektronów 
konwersji – służący do pomiarów zespolonych hologramów γ w kątowo zależnej strukturze 
subtelnej rezonansowej absorpcji jądrowej. Prawe zdjęcie pokazuje licznik elektronów z
usunięta przednią częścią i przedwzmacniaczem impulsów oraz widoczną próbkę. 



Rozprawa habilitacyjna - P. Korecki  20

mierzone było całe widmo Mösbauera składające się 4096 punktów pomiarowych. 

Wykonywane pomiary były bardzo czasochłonne, pomiar pełnej mapy kątowej trwał 

kilka miesięcy. Dlatego układ musiał wykazywać się wysoką stabilnością. Hologramy 

były zbierane dla odstrojenia od rezonansu gdzie pochodna zależności rezonansowej 

jest duża i dlatego wymagana precyzja mechanicznego ruchu  musiała wynosić około 

10µm/s (przy całkowitej amplitudzie ruchu źródła ~10mm) co odpowiada zmianie 

energii kwantów o ok. 0.5neV. Wcześniej używany układ opisany w pracach [10] i [I] 

znajdujący się w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego AGH nie był wystarczająco precyzyjny 

do wykonania pomiarów zespolonych hologramów dla próbki magnetytu.   

 

3.3 Pomiary synchrotronowe z użyciem białej wiązki 
rentgenowskiej 

 
Rysunek 6 pokazuje układ eksperymentalny użyty podczas pomiarów kątowo 

zależnej struktury w absorpcji białej wiązki rentgenowskiej na stanowisku C1 

synchrotronu DORIS w HASYLAB/DESY [V,VI]. Biała wiązka rentgenowska 

wytwarzana przez magnes zakrzywiający przechodziła przez absorber aluminiowy  o 

grubości rzędu kilku milimetrów. Pozwalało to na uzyskanie efektywnego spektrum 

energii N(E) z maksimum przy ok. 40 keV i szerokości połówkowej ok. 15 keV. 

 
 
Rysunek 6. Układ eksperymentalny do pomiarów kątowo zależnej struktury w absorpcji białej
wiązki rentgenowskiej. Gazowy detektor elektronów ze znajdującą się w jego środku próbką
jest obracany względem kierunku wiązki przy pomocy dwukołowego goniometru.   
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Wiązka synchrotronowa formowana była przez układy szczelin do rozmiaru rzędu 

0.1×0.1 mm2. Próbka umieszczona była w przepływowym detektorze gazowym 

elektronów specjalnie skonstruowanym do celów pomiarów z użyciem białej wiązki. 

Całkowity prąd emitowanych elektronów mierzony był w zależności od orientacji 

próbki względem kierunku wiązki rentgenowskiej. Typowo mierzone prądy próbki 

miały wielkość ok. 10 nA a modulacja związana z kątowo zależną  strukturą absorpcji 

wynosiła ok. 10 pA.  Czas akwizycji pojedynczej mapy kątowej to ok. 24 godzin. Użyty 

goniometr pozwalał również na pomiar transmisji wiązki. Choć ten sygnał nie jest 

wykorzystywany w końcowej analizie danych to ze względu na swoją bardzo dużą 

intensywność może być wykorzystany np. do bardzo szybkiej orientacji próbki.  
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4 Przykładowe wyniki 
 
 

W rozdziale tym zaprezentowane są przykładowe wyniki rozprawy dotyczące 

dwóch zagadnień tj. holograficznej interpretacji kątowo zależnej struktury subtelnej 

absorpcji i obrazowania struktury kryształu w przestrzeni rzeczywistej na podstawie 

map kątowych absorpcji uzyskanej dla polichromatycznej wiązki rentgenowskiej. 

 

4.1 Holograficzne obrazowanie nierównoważnych pozycji 
żelaza w Fe3O4 

 
Rysunek 7 pokazuje widmo Mössbauera epitaksjalnej warstwy 57Fe3O4 na 

podłożu MgO(001) uzyskane w temperaturze pokojowej z użyciem układu 

eksperymentalnego opisanego w poprzednim rozdziale. Na rysunku widoczne są dwa 

sekstety Zeemanowskie, które są inaczej rozszczepione przez nadsubtelne pole 

magnetyczne oraz mają różne przesunięcia izomeryczne. Najprostsza interpretacja 

pochodzenia tych dwóch składowych jest następująca: sekstet o większym 

rozszczepieniu (A) odpowiada jonom żelaza Fe3+ położonym w pozycjach 

tetraedrycznych, a drugi sekstet (B) odpowiada jonom o uśrednionej walencyjności  

+2.5 położonych w pozycjach oktaedrycznych. 

 

 
 
Rysunek 7 Widmo Mössbauera elektronów konwersji epitaksjalnej warstwy 57Fe3O4. Widoczne są
dwa sekstety Zeemanowskie odpowiadające jonom żelaza Fe3+ (A) i jonom o uśrednionej
walencyjności  +2.5 (B). W powiększeniu pokazano dwie najlepiej rozdzielone linie oraz miejsca dla
których dokonywano pomiaru zespolonych hologramów. 
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W eksperymencie opisanym w pracy [VI] zarejestrowano zespolone hologramy 

γ dla energii padających kwantów dopasowanych do najwyraźniej rozdzielonych linii 

widma należących do tych dwóch sekstetów. W efekcie pozwoliło to na trójwymiarowe 

zobrazowanie  położeń jonów żelaza dających przyczynek do tych linii - w holografii γ 

zarówno jądra rozpraszające jak i absorbujące muszą charakteryzować się tymi samymi 

parametrami struktury nadsubtelnej. Na rysunku 8 pokazano obrazy bezpośredniej 

rekonstrukcji hologramów. Widać, że jony żelaza wnoszące przyczynek do opisanych 

wyżej komponentów spektrum zajmują odpowiednio tetraetryczne i oktaedryczne 

pozycje. Uzyskany wynik świadczy o możliwości połączenia metody strukturalnej z 

metodą spektroskopową czułą na oddziaływania nadsubtelne.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 8 Trójwymiarowa rekonstrukcja zespolonych hologramów γ zmierzonych dla magnetytu dla
przejść jądrowych charakterystycznych dla jonów żelaza o walencyjności 3+ (A) i 2.5+ (B). Linie łączą
idealne pozycje atomów żelaza w pozycjach teraedrycznych (A) i oktaedrycznych (B). Punkty
pokazane z użyciem gorącej skali kolorów zostały zrekonstruowane na podstawie rzeczywistego
hologramu a punkty pokazane z użyciem chłodnej skali kolorów na podstawie hologramu urojonego.
Ze względu na symetrię pokazano tylko jeden oktant komórki elementarnej. Osie wyskalowane są w
jednostkach stałej sieci. 
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4.2 Obrazowanie struktury kryształu GaP w przestrzeni 
rzeczywistej 

 
Rysunek 9 pokazuje mapy kątowe struktury subtelnej absorpcji zarejestrowane 

przy użyciu białej wiązki rentgenowskiej dla kryształów GaP [V,VI] o orientacjach 

powierzchni )111( [strona A]  i )111(  [strona B]. Kryształy GaP mają strukturę blendy 

cynkowej i kierunki ]111[  oraz ]111[  nie są równoważne. Każdy punkt pomiarowy w 

pokazanych mapach kątowych odpowiada innej orientacji próbki względem kierunku 

białej wiązki rentgenowskiej. Dla porównania, pokazano obliczone obrazy małego 

klastera GaP, obserwowanego obiektywem typu „rybie oko”, z punktu widzenia 

jednego z atomów galu. Choć obrazy te zostały wytworzone przy użyciu zasad optyki 

geometrycznej (metodą śledzenia promieni – ray-traycing), to wykazują one dużą 

zgodność z danymi eksperymentalnymi. Punkty o małej intensywności („chłodne” 

kolory) w danych eksperymentalnych odpowiadają gęsto upakowanym kierunkom i 

płaszczyznom w obrazach „rybiego oka”. Punkty o dużej intensywności („gorące” 

 
Rysunek 9.  Porównanie zmierzonych map kątowo zależnej struktury subtelnej absorpcji białej wiązki
rentgenowskiej w krysztale GaP z obrazami małego klastera GaP typu „rybie oko” widzianymi z
pozycji pojedynczego atomu galu. Obrazy (A) i (B) opowiadają przeciwnym orientacjom kryształu.
Obok pokazano różnicę pomiędzy  obrazami B i A oraz klaster  w zwykłej projekcji ortograficznej.
Niebieskie kule odpowiadają atomom galu a czerwone atomom fosforu. 
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kolory) odpowiadają „pustym” przestrzeniom w krysztale. Na tych rysunkach, 

niezależnie od orientacji  kryształu, atomy Ga zajmują te same pozycje. Natomiast 

pozycje płaszczyzn fosforowych są inne. W szczególności, płaszczyzny fosforowe leżą 

na zewnątrz lub wewnątrz trójkąta wyznaczonego przez płaszczyzny {111}. Taka 

różnica jest także widoczna w danych eksperymentalnych i jest uwypuklona w obrazie 

różnicowym. Aczkolwiek przedstawiona analogia wydaje się być bardzo uproszczona 

to ścisłe obliczenia zamieszczone w pracy [VI] w pełni potwierdzają jej zasadność i 

pozwalają na interpretację map kątowych struktury subtelnej białej wiązki 

rentgenowskiej jako projekcji przestrzeni rzeczywistej.  
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5 Komentarz do prac wchodzących w skład rozprawy 
 
 

Praca I. Complex γ-ray hologram: solution to twin-images problem in atomic 

resolution imaging. W pracy zaproponowano oraz zademonstrowano ideę zespolonych 

hologramów γ. Wykorzystuje ona możliwość zmiany fazy rozproszenia w 

rezonansowym rozpraszaniu jądrowym. Pokazano, że suma i różnica hologramów 

zarejestrowanych dla symetrycznego odstrojenia od rezonansu czyli tzw. hologramy 

rzeczywiste i urojone są również hologramami oraz, że trójwymiarowe obrazy 

rekonstrukcji przestrzeni rzeczywistej uzyskane na podstawie zespolonego hologramu 

są w każdym punkcie przestrzeni wolne od obrazów pozornych. Eksperymenty 

przeprowadzone były dla warstwy epitaksjalnej 57Fe/MgO(001) w Zakładzie Fizyki 

Ciała Stałego Akademii Górniczo Hutniczej. Zmierzone rzeczywiste i urojone 

hologramy, poddane filtracji dolnoprzepustowej, porównano z odpowiednimi 

symulacjami wykonanymi z uwzględnieniem wyłącznie najbliższego otoczenia 

absorbujących jąder uzyskując bardzo dobrą zgodność. Uzyskane obrazy struktury, 

zrekonstruowane na podstawie zmierzonych hologramów, prawidłowo odzwierciedlały 

strukturę lokalną w α-Fe. Choć holografia γ została zaproponowana już w 1997 roku 

[10], to problem obrazów pozornych wykluczał jakiekolwiek jej zastosowania. W tej 

pracy pokazano, że holografia γ może być zastosowana jako metoda strukturalna.  

 

Praca II. Three-dimensional imaging of local atomic and magnetic structure in 

compound epitaxial films with γ-ray holography. W pracy wykonano symulacje 

hologramów γ dla magnetytu i szukano optymalnych warunków eksperymentalnych dla 

doświadczenia opisanego w pracy [III]. Symulacje wykonano dla małych klasterów 

Fe3O4 o wielkości ok. 1.2 nm, to jest bez uwzględnienia dalekiego uporządkowania. W 

pracy próbowano zbadać jaka będzie wielkość modulacji holograficznych 

obserwowanych map kątowych absorpcji i jaki wkład do niej stanowi rozpraszanie 

Thomsona na powłoce atomowej. Starano się również oszacować czas akwizycji 

hologramów, siatkę kątową oraz rozdzielczość kątową (uwarunkowaną przez odległość 

próbka-źródła), która  pozwoli na obrazowanie położeń jąder żelaza w kilku strefach 

koordynacyjnych. Ustalone na podstawie tej pracy parametry doświadczalne pozwoliły 

na wykonanie udanego eksperymentu opisanego w pracy [III]. W szczególności, 
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wybrana siatka kątowa umożliwiła obrazowanie struktury rzeczywistej w pożądanym 

obszarze, a wielkość modulacji holograficznej, służąca do oszacowania czasów 

akwizycji została prawidłowo obliczona. Podane w tej pracy czasy akwizycji 

pojedynczego hologramu to ~4 dni. W rzeczywistości czas akwizycji (przypadający na 

jeden hologram) to ~20 dni. Rozbieżność ta wynikała w pewnym stopniu z faktu, że 

podany w pracy czas akwizycji dotyczył tylko pomiarów przeprowadzanych dla 

najsilniejszej linii mössbauerowskiej. Ważniejszym czynnikiem wpływającym na tą 

rozbieżność była nieznajomość tła nierezonansowej absorpcji dla próbki magnetytu. Po 

dokonaniu wstępnych pomiarów, na podstawie obliczonej amplitudy modulacji  

kątowej hologramów, uzyskano już czasy akwizycji różniące się tylko ok. dwukrotnie 

od czasów późniejszego eksperymentu.  

 

Praca III. Site-selective holographic imaging of iron arrangements in magnetite 

Magnetyt jest tlenkiem żelaza, w którym jony żelaza zajmują dwie nierównoważne 

pozycje krystalograficzne i jest dobrym kandydatem na demonstrację tzw. czułości 

pozycyjnej (site-selectivity) metody holograficznej. W pracy zarejestrowano zespolone 

hologramy γ dla dwóch przejść jądrowych opowiadającym różnym parametrom 

oddziaływań nadsubtelnych w epitaksjalnej warstwie magnetytu osadzonej na podłożu 

MgO. Obserwowane przejścia jądrowe były charakterystyczne dla jonów żelaza Fe3+ 

oraz dla jonów żelaza o uśrednionej walencyjności 2.5+. Do celów eksperymentów w 

Instytucie Fizyki UJ zbudowano dedykowany, kątowo rozdzielczy spektrometr 

Mössbauera. Umożliwiał on precyzyjne dopasowanie prędkości dopplerowskiej źródła 

do wybranego miejsca w linii spektralnej co umożliwiło pomiar tzw. rzeczywistych i 

urojonych hologramów. Rekonstrukcja hologramów do przestrzeni rzeczywistej 

pozwoliła na bezpośrednią identyfikację składowych Zeemanowskich w 

obserwowanym widmie : za jedną składową (Fe3+) odpowiadają jony żelaza w 

pozycjach teteraedrycznych, natomiast za drugą  jony w pozycjach oktaedrycznych. 

Przeprowadzony eksperyment łączył cechy atomowo rozdzielczej metody strukturalnej 

z metodą spektroskopową czuła na oddziaływania nadsubtelne. Chociaż eksperyment 

był bardzo długotrwały (kilka miesięcy) to akwizycja pełnych map kątowych 

demonstruje możliwość zastosowania tej metody do badania bardziej złożonych  

układów. W przyszłości, dla bardzo cienkich próbek, dane eksperymentalne mogą być 

rejestrowane w postaci jednowymiarowych profili holograficznych, a ich analiza może 

być przeprowadzona metodą prób i błędów lub przy pomocy formalizmu kinematycznej 
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rentgenowskiej fali stojącej zaadoptowanego do rozpraszania jądrowego. Należy 

zauważyć, że dla cienkich warstw epitaksjalnych bardzo obiecująca wydaje się 

akwizycja tylko rzeczywistego hologramu γ. Hologram rzeczywisty powstaje jako 

różnica hologramów zarejestrowanych dla symetrycznego odstrojenia od rezonansu co  

praktycznie eliminuje wolnozmienne tło.  

 

Praca IV. Real-space imaging of atomic structure with white x-rays. W pracy 

po raz pierwszy zaproponowano, że struktura atomowa może być obrazowana w 

przestrzeni rzeczywistej przy pomocy promieniowania rentgenowskiego. Jest to 

możliwe gdy kątowo zależna struktura subtelna absorpcji jest rejestrowana dla 

polichromatycznej wiązki promieniowania synchrotronowego. W pracy, przy użyciu 

elementarnej teorii, pokazano zasadę tego typu obrazowania. Pokazano, że dla 

idealnego przypadku, mapy kątowe struktury subtelnej opowiadają sferycznej projekcji 

gęstości elektronowej tj. mierzony sygnał jest równy całce liniowej z gęstości 

elektronowej po linii wyznaczonej przez kierunek padającej wiązki. Przedyskutowano 

również pojawienie się resztkowych efektów dyfrakcyjnych dla realistycznego 

spektrum energetycznego białej wiązki. Z estymacji przeprowadzonych przed 

eksperymentem wynikało, że sygnał kątowy będzie nałożony na bardzo intensywne 

wolno zmienne tło a jego relatywna intensywność będzie niższa niż 0.001. Dlatego w 

eksperymencie przeprowadzonym na stanowisku D1 w HASYLAB/DESY użyto 

pewnego rodzaju triku. Próbką i jednocześnie detektorem była fotodioda krzemowa. 

Fotodioda jest monokryształem a rejestrowany przez nią fotoprąd jest miarą absorpcji 

promieniowania rentgenowskiego w miejscach atomów krzemu [24]. Zmierzone mapy 

kątowe struktury subtelnej absorpcji, pomimo małej modulacji (~4×10-4), pokazywały 

bardzo dobrą zgodność z obliczeniami. Obliczenia wykonano na podstawie 

wprowadzonej teorii, w której mapy kątowe absorpcji obliczane były przez sumowanie 

przyczynków od pojedynczych atomów (sumowanie w przestrzeni rzeczywistej) w 

klasterze o średnicy ok. 15 nm. Watro zważyć, że w tej teorii nie trzeba szczegółowo 

uwzględniać termicznych czynników Debye’a-Wallera ani efektów polaryzacyjnych 

związanych z wektorowym charakterem pola elektromagnetycznego, które są znikome 

dla rozpraszania w przód. Choć filtracja dolnoprzepustowa zmierzonych map kątowych 

pozwoliła na otrzymanie obrazów pojedynczych atomów krzemu, w pracy nie 

zaproponowano jednak algorytmu. który pozwalałby na bezpośrednie odwikłanie 
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struktury z danych eksperymentalnych. Pokazano jedynie, że jest to możliwe metodą 

prób i błędów. 

 

Praca V. X-ray tomographic imaging of crystal structure at atomic level. W 

pracy po raz pierwszy udało się zarejestrować sygnał kątowo zależnej struktury 

subtelnej w absorpcji białej wiązki rentgenowskiej z użyciem zewnętrznego detektora. 

Choć w chwili obecnej tego typu pomiary mogą być wykonywane prawie rutynowo to 

pierwszy pomiar wymagał długotrwałych prób a kilka poprzedzających opisywany 

eksperyment prób skończyło się niepowodzeniem. Eksperymenty wykonano na 

stanowisku C1 w HASYLAB/DESY dla próbki GaP mierząc całkowity prąd 

elektronów wtórnych przy pomocy specjalnie skonstruowanego do tego celu detektora. 

Wybór próbki GaP próbki pozwolił  na uzyskanie czułości chemicznej: absorpcja 

atomów galu jest znacznie większa niż atomów fosforu. Dodatkowo próbki GaP(111) są 

dostępne dla obu polarności co pozwoliło na zbadanie, a w efekcie wykluczenie 

efektów ekstynkcji. Podstawowym osiągnięciem pracy jest zaproponowanie 

bezpośredniego tomograficznego sposobu obrazowania struktury kryształów. W pracy 

podano uproszczona teorię obrazowania tomograficznego w skali atomowej. Struktura 

kryształu GaP została bezpośrednio zobrazowana na podstawie zarejestrowanych map 

kątowo zależnej struktury subtelnej absorpcji z rozdzielczością przestrzenną wynoszącą 

~0.8 Å. 

 

Praca VI. Directional fine structure in absorption of white x-rays: tomographic 

interpretation.  Praca jest kontynuacją pracy [V]. Przedstawiono w niej teorię opisującą 

kątowo zależną strukturę subtelną absorpcji dla przypadku białej wiązki 

rentgenowskiej. Obliczenia przeprowadzono używając formalizmu przestrzeni 

odwrotnej. Pomimo to, wykazano, że mierzony sygnał może być interpretowany w 

przestrzeni rzeczywistej jako planarne projekcje gęstości elektronowej, a mówiąc 

dokładniej, że dla kryształu obserwowany sygnał jest superpozycją projekcji płaszczyzn 

atomowych.  Podano analityczne rozwiązanie bardzo dobrze opisujące kątową 

modulacje tego sygnału, która zależy od wzajemnego położenia absorbujących atomów 

i obrazowanych płaszczyzn atomowych. Zaproponowany w pracy [V] tomograficzny 

algorytm rekonstrukcji struktury jest omówiony i przeanalizowany na gruncie nowo 

wprowadzonej teorii. Dodatkowo w pracy wyprowadzono uogólniony warunek Bragga 

opisujący położenie linii dyfrakcyjnych dla przypadku polichromatycznej wiązki. W 
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pracy pokazano dane eksperymentalne uzyskane dla kryształu GaP oraz w szczegółach 

omówiono układ doświadczalny i sposób akwizycji map kątowych absorpcji. 

Omówiono ograniczenia tej metody. 

 

Praca VII. Extinction effects in x-ray holographic imaging with internal 

reference. Praca omawia efekty ekstynkcji – efekty pasożytnicze w holografii 

rentgenowskiej.  Efekty te mogą również odgrywać rolę w holografii γ i w obrazowaniu  

struktury atomowej z użyciem białej wiązki rentgenowskiej. Powodem powstania pracy 

jest opisany w pracy eksperyment, w którym do pomiaru hologramów rentgenowskich 

użyto jednocześnie różnego rodzaju promieniowania wtórnego (po raz pierwszy wg 

wiedzy autora) mającego różną drogę ucieczki. Do rejestracji hologramów 

monokryształu Cu3Au użyto całkowitego prądu wtórnych elektronów oraz sygnału 

fluorescencji rentgenowskiej atomów Cu.  Uzyskane hologramy, w pobliżu kątów dla 

których spełniony był warunek Bragga miały zupełnie inne cechy, których nie można 

było wyjaśnić z użyciem przybliżenia  kinematycznego stanowiącego podstawę 

interpretacji holograficznej.  Efekty te zinterpretowano jako efekty ekstynkcji czyli 

czysto rozproszeniowe i zaproponowano teorię opisującą je w odniesieniu do pomiarów 

kątowo zależnej struktury subtelnej absorpcji. Teoria ta oparta jest na równaniach 

różniczkowych opisujących niehoherentny transfer intensywności rozpraszanych 

wiązek. Obrazy zasymulowane w oparciu o wprowadzoną teorie były w bardzo dobrej 

zgodności z danymi eksperymentalnymi. Pokazano również, że efekty ekstynkcji mogą 

wprowadzić artefakty w obrazowaniu holograficznym. Wnioski wyciągnięte z pracy 

pokazują, że efekty ekstynkcji mogą być zminimalizowane w holografii γ i w 

obrazowaniu z użyciem białej wiązki rentgenowskiej. Efekty ekstynkcji są znikome dla 

rozpraszania w przód (w tzw. symetrycznej geometrii Lauego), która jest dominująca w 

eksperymentach z użyciem białej wiązki rentgenowskiej. W przypadku holografii γ 

sygnał pochodzi od rozproszenia jądrowego w cienkiej warstwie epitaksjalnej a podłoże 

niedające przyczynku do rozpraszania jądrowego można zaniedbać z punktu widzenia 

efektów ekstynkcji. 
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6 Podsumowanie i perspektywy 

 
W rozprawie zaproponowano niekonwencjonalne metody obrazowania struktury 

z atomową zdolnością rozdzielczą oparte na holograficznej i tomograficznej 

interpretacji kątowo zależnej struktury subtelnej absorpcji. Opracowano teorie 

umożliwiające szczegółową analizę tych podejść. Przy użyciu skonstruowanej  

aparatury wykonano doświadczenia demonstrujące możliwość praktycznych 

zastosowań zaproponowanych sposobów obrazowania struktury. Autor rozprawy miał 

wiodący udział w każdym z wymienionych etapów badań.  

Badania opisane w rozprawie nie stanowią zamkniętego rozdziału. Aczkolwiek 

zastosowania holografii γ wykorzystującej źródła promieniotwórcze wydają się być 

ograniczone do badania układów wzbogaconych w 57Fe, to unikatowa czułość tej 

metody na oddziaływania nadsubtelne może umożliwić uzyskanie informacji o 

badanych systemach nieosiągalnych przy użyciu innych metod. Holograficzne 

obrazowanie struktury z użyciem absorpcji jądrowej może być zastosowane do badania 

struktury cienkich warstw stopów czy tlenków wzbogaconych w ten izotop żelaza.  

Możliwość obrazowania atomów w nierównoważnych  pozycjach krystalograficznych 

mogła by pozwolić np. na zbadanie procesów zachodzących w magnetycie w pobliżu  

przejścia Verwey’a. Choć jest to temat badany od kilkudziesięciu lat, to dalej budzi 

kontrowersje [25]. Eksperymenty wykorzystujące jądrowe rozpraszanie rezonansowe 

mogą być wykonywane także przy użyciu promieniowania synchrotronowego. 

Opracowanie metodyki pomiarów holograficznych z użyciem synchrotronu i 

rozpraszania jądrowego pozwoliłoby między innymi na badanie próbek zawierających 

inne izotopy mössbauerowskie. Głównym problemem w zaadaptowaniu holografii γ do 

pomiarów z użyciem synchrotronu jest to, że synchrotronowe pomiary jądrowego 

rozproszenia rezonansowego są wykonywane w domenie czasowej [26]. Uniemożliwia 

to otrzymanie hologramów odpowiadających wybranym przejściom jądrowym – sygnał 

w domenie czasowej przedstawia dudnienia kwantowe wynikające z koherentnego 

wzbudzania wszystkich możliwych przejść jądrowych przez wiązkę synchrotronową. 

Ostatnio zaproponowano jednak metody umożliwiające  eksperymenty w domenie 

energetycznej dające dostęp do informacji analogicznej do uzyskiwanej w standartowej 

metodzie Mössbauera [27]. 



Rozprawa habilitacyjna - P. Korecki  32

Następnym krokiem w obrazowaniu struktury z użyciem białej wiązki 

rentgenowskiej powinna być demonstracja czułości chemicznej tej metody poprzez 

pomiar promieniowania charakterystycznego np. fluorescencji rentgenowskiej. 

Największą trudnością związaną z tym zagadnieniem jest brak odpowiednich 

detektorów. W związku z małą dynamiką mierzonego sygnału (stosunek sygnału do tła 

wynosi ~10-3-10-4) standardowe detektory rentgenowskie, zliczające pojedyncze fotony 

i posiadające energetyczną zdolność rozdzielczą, nie mogą być zastosowane [28]. 

Wysoka zdolność rozdzielcza detektora (rzędu 3% przy energii rzędu kilku keV) 

ogranicza liczbę rejestrowanych fotonów do ~105/s. Liczba ta nie jest wystarczająca do 

uzyskania odpowiedniej statystyki podczas krótkich eksperymentów synchrotronowych 

(mapa kątową składa się z około 105 punktów) a matryce detektorów zwiększające 

liczbę zliczanych fotonów są niezwykle kosztowne. Możliwym rozwiązaniem było by 

użycie spektrometru składającego się z detektora pracującego w modzie prądowym 

zintegrowanego z braggowskim analizatorem energii i wykorzystującym np. 

nowoczesne mikro-soczewki zbudowane z kilkuset tysięcy pojedynczych szklanych 

kapilar do kolimacji promieniowania fluorescencyjnego [29]. Korzystając z takiego 

układu eksperymentalnego można by np. bezpośrednio obrazować pozycje domieszek 

w kryształach, a przy użyciu silniejszego źródła promieniowania (np. wigglera) także w 

nanostrukturach.  
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7 Podziękowania 
 
 

Gorąco dziękuje wszystkim współautorom prac zamieszczonych w rozprawie 

bez których udziału rozprawa ta by nigdy nie powstała. Serdecznie dziękuje 

profesorowi Markowi Szymońskiemu, który już podczas studiów zainteresował mnie 

problemami związanymi z bezpośrednim obrazowaniem struktury w skali atomowej i 

na którego pomoc i porady mogę liczyć do dzisiaj. Serdecznie dziękuje profesorowi  

Gerhardowi Materlikowi za umożliwienie mi pracy w czołowym ośrodku 

synchrotronowym i owocną współprace. Dziękuje mojemu ojcu profesorowi Józefowi 

Koreckiemu za wprowadzenie mnie w badania z użyciem techniki Mössbauera i 

udostępnienie swojej pracowni do pierwszych pomiarów hologramów γ. Dziękuje 

doktorowi Tomaszowi Ślęzakowi za przygotowanie układów wzbogaconych w żelazo 

57. Podczas pobytu w HASYLAB/DESY i podczas pomiarów synchrotronowych 

otrzymałem nieocenioną pomoc i wsparcie od doktora Dmitria Novikova i Martina 

Tolkiehna, za co chcę im podziękować. Dziękuje inżynierowi Piotrowi Piątkowskiemu 

za wszelką pomoc w ciągu tych wielu lat wspólnej pracy. Dziękuje Marcie. 

Praca ta w dużej mierze powstała dzięki dotacji Fundacji Volkswagena w 

ramach programu Cooperation with Natural and Engineering Scientist in Central and 

Eastern Europe. 
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