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Kwazikryształy są formą ciała stałego, które mimo długo zasięgowego uporządkowania nie wykazują 

symetrii translacyjnej [1]. Ich obraz dyfrakcyjny zawiera ostre piki Bragga, ale z symetriami niekompatybilnymi 

z przekształceniami sieci [2]. Strukturę kwazikryształów najlepiej badać metodami krystalograficznymi 

odpowiednimi dla aperiodycznych kryształów [1]. Jednakże uzyskanie informacji traktującej bezpośrednio o 

lokalnej strukturze kwazikryształów korzystając z konwencjonalnych metod jest trudne, a w niektórych 

przypadkach niemożliwe. Dlatego do badań struktury kwazikryształu Al73Ni12Co15 wykorzystaliśmy metodę 

rentgenowskiej holografii fluorescencyjnej (XFH).  

XFH jest stosunkowo nową metodą obrazowania struktury krystalicznej [3], która pozwala na 

trójwymiarowe obrazowanie lokalnej struktury atomowej z rozdzielczością poniżej jednego Ångströma. 

W standardowym eksperymencie kryształ oświetlany jest wiązką promieniowania X i obracany względem 

padającej wiązki w kącie bryłowym. Z punktu widzenia XFH głównym procesem, który zachodzi jest interferencja 

fali padającej (wiązka referencyjna) z falami sferycznie rozproszonymi (fale obiektowe) na atomach kryształu 

(zwanymi emiterami). Interferencja ta zmienia natężenia pola elektromagnetycznego w miejscach atomów 

absorbujących, co powoduje, że współczynniki absorpcji posiadają pewną niewielką modulację. Modulacja ta, ze 

względu na analogiczny matematyczny opis, jak w przypadku holografii Gabora, nazywana jest hologramem [3,4]. 

Próbkowanie odbywa się poprzez pomiar promieniowania wtórnego - w przypadku XFH są to fotony 

fluorescencji. Z hologramów można otrzymać trójwymiarowe obrazy położeń atomów w otoczeniu emiterów 

wykorzystując proste operacje transformaty Fouriera.  

Pomiary XFH przeprowadzane były na kwazikrysztale Al73Ni12Co15 powyżej krawędzi absorpcji Co i Ni, 

co umożliwiło rekonstrukcję trójwymiarowej przestrzeni wokół tych dwóch pierwiastków. Zebrano 8 hologramów 

z energiami wiązki referencyjnej 8.5 – 12 keV. Dane zostały poddane korekcji na tło fluorescencyjne oraz 

rozszerzone przy użyciu 10-krotnej symetrii siatki kwazikryształu. Na rys. 1 przedstawiono jeden z otrzymanych 

hologramów, na którym wyraźnie widoczne są linie Kossela. Na podstawie takich hologramów zrekonstruowano 

otoczenie atomów Ni i Co w płaszczyźnie xy (rys. 2), w którym można dostrzec właściwości struktur 

kwazikryształów, np. „klastry 20Å” – dziesięciokąty o promieniu około 20Å, z atomami Al na wierzchołkach. 

Zaobserwowano także dodatkowe dwa dziesięciokąty (rys.2), których pozycje zgadzają się z przewidywaniami 

teoretycznymi [5,6]. Dalsza analiza struktury jest w trakcie przygotowywania.  

  

Rys. 1 Ortogonalna projekcja hologramu Co Kα, 

E=10.5keV. 

Rys. 2 Rekonstrukcja otoczenia atomu Ni w płaszczyźnie xy 

na podstawie 8 zebranych hologramów. Przerywane linie 

oznaczają przewidywania teoretyczne [5,6]. 
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