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STRESZCZENIE 

W pracy zostały opisane badania eksperymentalne i teoretyczne rozkładów 

gęstości pędów elektronów w trzech metalach krystalizujących w strukturze 

heksagonalnej (Mg, Zn i Cd). Zmierzono jednowymiarowe rozkłady gęstości pędów 

(kierunkowe profile Comptona) w monokrysztale magnezu z wysoką zdolnością 

rozdzielczą z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego. Szczegółowa 

dyskusja technik pomiarów wysokorozdzielczych stanowi pierwszą część pracy. Druga 

zasadnicza część pracy poświęcona jest metodom rekonstrukcji trójwymiarowego 

rozkładu gęstości pędów elektronów na podstawie jednowymiarowych profili 

Comptona, w szczególności z wykorzystaniem metody maksymalnej entropii. Do 

rekonstrukcji wykorzystano doświadczalne profile Mg oraz teoretyczne profile 

Comptona Mg, Zn i Cd obliczone metodą Korringi-Kohna-Rostockera (KKR). 

Stwierdzono, że metoda maksymalnej entropii dobrze sprawdza się podczas 

rekonstrukcji rozkładu gęstości pędów w przypadku niedostatecznej informacji 

eksperymentalnej. Wyniki rekonstrukcji na podstawie eksperymentalnych profili Mg 

pokazały, że jesteśmy w stanie wychwycić nawet niewielkie zniekształcenia powierzchni 

Fermiego w obszarze granic stref Brillouina. Wyniki rekonstrukcji metodą maksymalnej 

entropii wskazują na subtelne, lecz wyraźne różnice w poziomie obsadzeń w stosunku 

do wyników otrzymanych metodą Cormacka. 
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SUMMARY 

In this work, the experimental and theoretical studies of the electron momentum 

density distributions in the three hexagonal structure metals (Mg, Zn and Cd) were 

described. The one-dimensional momentum densities (directional Compton profiles) 

were measured with the high resolution for the magnesium monocrystal with the use of 

synchrotron radiation. In the first part of this work the details of the high resolution 

measurements technique are discussed. The second, fundamental part is devoted to the 

reconstruction methods of the three-dimensional momentum density distribution, 

based on the one-dimensional Compton profiles, especially with the use of the maximum 

entropy method. The experimental Compton profiles for Mg and theoretical, calculated 

using Korringa-Kohn-Rostocker method ones, for Mg, Zn and Cd, were used for the 

reconstruction. 

The advantage of the maximum entropy method in the reconstruction of the 

momentum density distribution with the insufficient experimental information was 

affirmed. The reconstruction results, based on the experimental Mg profiles showed, 

that we are able to observe even small distortions of the Fermi surface in the Brillouin 

zones boundaries regions. There are subtle but clear differences in the observed 

occupation level between the results obtained by the maximum entropy and the 

Cormack’s methods. 


