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V poslední dobì se zaèínají velké nadìje vkládat do
zobrazení pomocí difrakce na jedné èástici - sin gle-par ti cle 
diffraction (soubor referencí viz. [1]). Idea 3D zobrazení
molekul a èástic je fascinující. 

Z hlediska optiky stojí vše na rozdílu difrakèního
obrazu periodické struktury tvoøené ostrými braggovskými 
maximy a difrakèního obrazu jedné èástice, kde cenná
infor mace je i v oblasti mezi maximy. V takovém pøípadì
mùžeme obraz pøevzorkovat (oversampling), namìøit v
intervalu jemnìjším než je tzv. Nyquistova frekvence
(pøevrácená hodnota velikosti èástice). Odpovídá to
vlastnì tomu, že kromì vlastní èástice uvažujeme oblast
vìtší, i když s nulovou hustotou. Tím zpùsobem pak pøeko -
náme známý fázový problém. Pøevzorkování by mìlo být
vìtší než 2. Nutnou podmínkou je také použití kohe ren -
tního záøení.

Fázový problém pak mùžeme øešit iteraènì. Zmìøené
intenzity kombinujeme s nahodilým výbìrem fází, prove -
deme inverzní Fourierovu transformaci, dostaneme
elektronovou hustotu, zahrneme oblast s nulovou hustotou, 
spoè teme v další ietraci obraz, atd. Na simulovaných
datech vìtšinou staèí pro dobrou rekonstrukci obrazu
kolem 400 iterací. Pro složitìjší objekty (makro mole kuly)
pak  nìkolik tisíc iterací. 

Dosud se pozornost soustøeïuje zejména na studium
nanoèástic, magnetických domén a makromolekul.
Studovány byly obrazy zlatých nanoèástic [2, 3] a
zobrazena bakterie Esch e richia coli [4]. Zobrazení
makromolekul je zatím ve fázi simulací. Zásadním
problémem je radiaèní destrukce molekul. Obraz je tøeba
získat døíve než k dojde k totálnímu znièení. Simulace
ukazují, že je tøeba øádu jednotek femtosekund, tzn.
extrémnì silných a krátkých pulsù koherentního záøení.
Takové by mìl být schopen generovat la ser na volných

elektronech (free-elec tron la ser). Odha duje se, že první 3D
obrazy molekul by mohly být zís kány kolem roku 2008 [5,
6].

Metodì sin gle-par ti cle dif frac tion je na nadcházejícím
svìtovém kongresu IUCr ve Florencii vìnována nejen
plenární pøednáška, ale i celá sekce.
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Rekonstrukce nanoèástice Ag (vlevo) z difrakèních obrazù
(vpravo). Pøevzato od autorù [2, 3].Nanoèástice Au a její difrakèní obraz. Pøevzato od autorù [2, 3].


