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Komputery kwantowe są gorącym tematem współczesnej fizyki. Jednym z dotąd nierozwiązanych 

problemów w ich budowie jest delikatność stanów kwantowych, które ulegając dekoherencji tracą zdolność 

superpozycji.  Proponowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie do budowy komputerów kwantowych fermionów 

Majorany. Niestety, w ciałach stałych, fermiony te pojawiają się tylko w topologicznych nadprzewodnikach. Opis 

właściwości materiałów w kontekście ich własności topologicznych doprowadził do wyróżnienia struktur o tzw. 

nietrywialnej topologii, co w 2016 r. zostało nagrodzone Nagrodą Nobla. Topologiczne nadprzewodniki są 

materiałami o stanie metalicznym na powierzchni, ale nadprzewodzącym rdzeniu. Jednym z takich materiałów 

jest Bi2Se3, który po  domieszkowaniu Cu [1], Sr [2] lub Nb [3] wykazuje nadprzewodnictwo w niskich 

temperaturach.  

 

 Trójwymiarowe określenie lokalnej struktury domieszek jest jednym z najtrudniejszych ale i 

najważniejszych badań dotyczących nowych materiałów. Brak długozasięgowej periodyczności powoduje, że 

standardowe metody, jak dyfrakcja, dostarczają zbyt mało informacji. Dlatego do badań struktury Bi2Se3 

domieszkowanego Sr wykorzystaliśmy metodę rentgenowskiej holografii fluorescencyjnej (XFH).  

 

XFH jest metodą obrazowania struktury krystalicznej [4] pozwalającą na trójwymiarowe obrazowanie 

lokalnej struktury atomowej z rozdzielczością poniżej jednego Ångströma. Próbka oświetlana jest wiązką 

promieniowania rentgenowskiego i obracana względem padającej wiązki w kącie bryłowym. Głównym procesem, 

który wykorzystuje XFH 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 [4,5]. Próbkowanie odbywa się poprzez pomiar fotonów 

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

wykorzystując proste operacje transformaty Fouriera.  

 

Pomiary XFH przeprowadzane były na krysztale Bi2Se3Sr0.25 powyżej krawędzi absorpcji Sr. Zebrano 8 

hologramów z energiami wiązki referencyjnej 16.5 – 20 keV. Na rys. 1 przedstawiono jeden z otrzymanych 

hologramów. Na podstawie takich hologramów można zrekonstruować otoczenie atomów Sr  w płaszczyźnie xy, 

Rekonstrukcja ta jest obecnie w przygotowywaniu.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Rys. 1 Ortogonalna projekcja hologramu Sr Kα (E=18 keV ) dla próbki Bi2Se3Sr0.25  i jej filtrowana wersja 

zawierająca sygnał od lokalnej struktury atomowej 
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