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3.8. Kiválás körül kialakuló diszlokáció-szerkezet [26] . . . . . . . . . . . . . . . 86
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Bevezetés

Közel 70 éve ismert, hogy a kristályos anyagok plasztikus deformációja néhány esettől

eltekintve (mint pl. szemcsehatár csúszás) diszlokációk mozgásával valósul meg. Egy

néhányszor 10%-ig deformált anyagban tipikusan néhányszor 1014m−2 nagyságú disz-

lokációsűrűség alakul ki. Ez azt jelenti, hogy a diszlokációk átlagos távolsága 10-100nm

között változik. Amennyiben tehát a plasztikus deformáció tulajdonságait az egyedi disz-

lokációk tulajdonságaiból ḱıvánjuk megérteni a hely szerinti felbontással legalább 10nm-

es távolságig le kell menni. Ha ilyen felbontással a mérnöki gyakorlatban előforduló

µm-nél általában nagyobb méretű testek mechanikai tulajdonságait ḱıvánjuk vizsgálni

súlyos nehézségekbe ütközünk. Ugyanakkor azonban a vizsgált probléma ilyen mélységekig

történő léırására gyakran nincs is szükség. Az utóbbi néhány évtizedben nagyszámú feno-

menológikus plaszticitási elméletet dolgoztak ki [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Ezek a gyakorlati esetek

jelentős részében jól használhatók. A különböző modellek ismertetésével a dolgozatban

nem foglalkozunk, csak annyit jegyzünk meg, hogy ezekben a megközeĺıtésekben az a tény,

hogy a plasztikus deformáció elemi hordozói a diszlokációk általában nem jelenik meg. A

modellek a feszültségre, a plasztikus deformációra, ill. a deformációsebességre feĺırt kons-

titut́ıv egyenletekkel operálnak. Mindössze azt a diszlokáció mozgáshoz kapcsolódó tényt

használják fel, hogy a plasztikus deformáció csak jól meghatározott (a kristályszerkezettől

függő) kristálytani irányokban valósul meg.

A nanotechnológia kialakulásával a plaszticitással foglalkozó kutatók egy új kih́ıvással

szembesültek. Nagyszámú ḱısérleti eredmény tanulsága szerint [7] ill. [A12] a mik-

rométernél kisebb karakterisztikus méretek tartományában a fentiekben emĺıtett feno-

menológikus plaszticitási elméletek nem használhatók, ugyanis lokális jellegüknél fogva

nem tudnak számot adni a megfigyelt méreteffektusokról. Ez abban jelentkezik, hogy a

vizsgált minta plasztikus válasza (mint pl. a feszültség-deformáció görbe) függ a minta

méretétől. Ennek a problémának a kezelésére egy lehetséges megoldásként a konstitut́ıv

egyenletekben gradiens tagokat vezettek be [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. Ez azonban egyszerű

dimenzionális megfontolások alapján azzal jár, hogy az elméletben megjelennek hosszúság
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BEVEZETÉS

dimenziójú paraméterek. Ezek fizikai jelentése egyáltalán nem világos ezért az ilyen t́ıpusú

próbálkozások ad hoc jellegűek. A megoldást az jelentené, ha az egyedi diszlokációk

elméletéből sikerülne egy plaszticitás elméletet levezetni. Ehhez a diszlokációk kollekt́ıv

tulajdonságainak megértése szükséges.

Az előző problémához sorosan kapcsolódó régóta ismert jelenség, hogy a deformáció

során kialakuló diszlokációk az anyagban nem homogén módon helyezkednek el, hanem

a deformáció módjától, a kristály orientációjától, ill. a hőmérséklettől függő diszlokáció-

mintázatok alakulnak ki. Két tipikus diszlokáció mintázat látható az 1. és a 2. ábrán

[14, 15]. Az első egytengelyű nyújtás, a másik fárasztás során alakul ki Cu egykristályban.

A két mintázat közötti markáns különbség, hogy amı́g a fárasztás során a mintázatban

1. ábra. Húzással deformált Cu egykristályban kialakuló diszlokáció cellaszekezet ideálisan

többszörös csúszásra orientált esetben [15].

jól definiált karakterisztikus hosszúság jelenik meg, addig az egytengelyű nyújtás hatására

bizonyos határok között skálázást mutató fraktál szerű mintázat alakul ki [16, 17]. Je-

lenleg nem létezik olyan kieléǵıtő modell, amely képes megmagyarázni, mi okozza ezt a

markáns különbséget. Fontos megjegyezni, hogy a mintázatok a végesméret effektusokhoz

hasonlóan a mikronos hosszúság skálán jelennek meg, ı́gy remélhető, hogy a két jelenség

egy egységes elméleten belül megmagyarázható.

A dolgozat célkitűzése a diszlokációk kollekt́ıv tulajdonságainak vizsgálata alapján

egy a mikrométeres skálán alkalmazható modell kereteinek kidolgozása. A dolgozat 4 fe-

jezetre oszlik. Az első fejezetben a diszlokációk jelenléte következtében kialakuló röntgen

vonalszélesedés új elméletét ismertetjük. Az elméleti eredmények lehetővé teszik a vo-

nalprofilok kiértékelésére hagyományosan használt un. variancia módszer általánośıtását.
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2. ábra. Fárasztással deformált Cu egykristályban képződő szabályos diszlokáció-szerkezet egy-

szeres csúszásra orientált esetben [14].

Ennek seǵıtségével meghatározható a diszlokáció mintázatok néhány fontos statisztikus

paraméter. A második részben deformált Cu egykristályokon végzett röntgen vonalpro-

fil mérések kerülnek ismertetésre. A ḱısérleti eredmények alapján bemutatásra kerül az

alaḱıtási keményedés III szakaszára kidolgozott új modell. A harmadik fejezetben egy, az

egyedi diszlokációk elméletéből levezetett kontinuum elmélet kerül ismertetésre. Az utolsó

fejezetben egy stohasztikus közeĺıtésen alapuló új diszlokáció dinamikát és a vele kapott

szimulációs eredményeket tárgyaljuk.
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1. fejezet

Diszlokációk okozta röntgen

vonalszélesedés

1.1. Előzmények

Jól ismert, hogy teljesen szabályos végtelen méretű egykristályok esetében a röntgen diff-

rakciós Bragg csúcsok ,,végtelen éles” delta függvények lennének. A szabályos periodikus

szerkezettől való minden eltérés, valamint a véges kristályméret a vonalak kiszélesedését

okozza. Ezért a Bragg csúcsok alakjának anaĺızisét régóta használják szemcseméret ill. a

kristályban kialakuló deformációs tér tulajdonságainak meghatározására [18, 19, 20, 21].

Fontos megjegyezni, hogy tiszta anyagoknál a legerőteljesebb vonalszélesedés a véges krisz-

talit méretből adódik. Ezt követi a diszlokációk következtében megjelenő vonalszélesedés

(a kijelentés pontos jelentésére a későbbiek során visszatérünk). Egyéb t́ıpusú hibák, mint

ponthibák, rétegződési hiba stb. is okoznak Bragg csúcs kiszélesedést, de az előző kettőnél

általában sokkal kisebbet. Ezekkel a dolgozatban nem foglalkozunk.

A deformáció következtében megjelenő röntgen vonalszélesedés első elméletét War-

ren és Averbach dolgozta ki [22, 23]. A röntgen profil Fourier transzformáltjának Tay-

lor sorfejtését vizsgálva megállaṕıtották, hogy a belső feszültség hatására kialakuló vo-

nalszélesedés a deformációs tér négyzetének térbeli átlagával skálázható. Ennek az

eredménynek az alapján kidolgozott un. Warren és Averbach anaĺızist [22, 23] kiter-

jedten használták és még néha ma is használják szemcseméret és belső feszültségek rönt-

gen vonalprofilból történő meghatározására. Ugyanakkor, amint arra először Krivoglaz

rámutatott [24, 25, 26], ha a belső feszültség diszlokációktól származik, akkor a deformáció

négyzetének átlagértéke végtelennek adódik. Ez annak a következménye, hogy a disz-

lokáció feszültségtere a tőle mért távolsággal ford́ıtottan arányos.
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1. FEJEZET DISZLOKÁCIÓK OKOZTA RÖNTGEN VONALSZÉLESEDÉS

Véletlenszerűen elrendezett diszlokációk esetére Krivoglaznak és munkatársainak si-

került egy analitikus kifejezést levezetni [24]. Azonban az eredmény súlyos hiányossága,

hogy a profil Fourier transzformáltja a kristály méretével logaritmikusan divergál. Mivel

ezt ḱısérletileg soha nem figyelték meg a probléma megoldása abban keresendő, hogy nem

létezik teljesen véletlen diszlokáció elrendeződés. Megjegyezzük, hogy egy teljesen ran-

dom diszlokáció rendszer sajátenergiája is logaritmikusan divergál a kristály méretével,

ami ugyancsak ellentmond a ḱısérleti tapasztalattal.

A probléma feloldására Wilkens [27, 28, 29, 30, 31, 32] bevezette az un. korlátozottan

véletlen diszlokáció eloszlást. A véletlen diszlokáció elrendeződés ,,korlátozása” abban áll,

hogy feltételezzük, hogy az anyag diszlokáció-vonalakra merőleges metszetében (csak egye-

nes párhuzamos diszlokációkkal foglalkozunk) vannak olyan adott méretű tartományok,

amelyeken pontosan megadott számú diszlokáció megy keresztül. Ezzel szemben véletlen

eloszlásnál csak a tartományt keresztező diszlokációk számának várható értéke adott. Ez-

zel az eloszlással Wilkens a vonalprofilok egy két paraméteres léırását adta meg ahol,

az egyik paraméter az átlagos diszlokációsűrűség, a másik pedig a tartományok méretét

megadó korrelációs hossz.

A Wilkens által megadott formula sok esetben igen jól használható a ḱısérleti

eredmények kiértékelésére, de két fontos hiányossága van. Az egyik elvi jellegű probléma

az, hogy a korlátozottan véletlenszerű diszlokáció eloszlás egy rendḱıvül mesterséges erősen

ad hoc jellegű eloszlásfüggvény. Semmilyen ḱısérleti, eredmény vagy numerikus szimuláció

nem igazolta, hogy ilyen eloszlás a valóságban keletkezik. A másik ḱısérleti jellegű

probléma, hogy a mérési eredmények tanúsága szerint a vonalprofilok gyakran aszimmet-

rikusak, mı́g a Wilkens elmélet szimmetrikus profilt jósol. Habár ezt a problémát Ungár és

munkatársai a kvázikompozit modell keretein belül kezelni tudták [33, 34], az alkalmazott

profilfelbontási technika csak erősen korlátozott esetekben használható [35, 36]. Emellett,

amint azt Gaál megmutatta, [37] egy polarizált diszlokáció-dipól rendszer is aszimmetrikus

vonalszélesedésre vezet. Így tehát aszimmetrikus vonalprofil a kvázikompozit modellnél

sokkal általánosabb keretek közt is kialakulhat.

A fentiek alapján megállaṕıthatjuk, hogy erősen inhomogén diszlokáció rendszerek

esetében az emĺıtett modellek nem adnak kieléǵıtő léırást. Megfelelő elméleti léırás meg-

teremtése azért is sürgető, mert az utóbbi években a nagyfelbontású röntgen vonalprofil

anaĺızis egy kiterjedten használt mérési módszerré vált. A alábbiakban ismertetendő meg-

gondolások célja egy általános elmélet kereteinek kidolgozása, valamint egy ezen alapuló

kiértékelési eljárás bemutatása. Amint azt a későbbiek során látni fogjuk általános keretek

között csak a profilok aszimptotikus tulajdonságai határozhatók meg.
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1.2. INTENZITÁS ELOSZLÁS ÁLTALÁNOS ALAKJA DISZLOKÁCIÓK JELENLÉTÉBEN [A7,A27]

Mielőtt rátérünk az elmélet részletes ismertetésére, néhány általános megjegyzést kell

tennünk. Egy tipikus vonalprofil mérésben Cu Kα sugárzást használva (λ = 0.117nm) a

profil kb. ∆Θ = 10-os szögtartományban mérhető. Ez azt jelenti, hogy az a hely szerinti

felbontás (d = λ/(2 cos(Θ0)∆Θ), ahol Θ0 a Bragg szög) amivel a szórt röntgen fotonok a

mintát ,,látják” egy tipikus mérésben 10nm nagyságrendű. Mivel a diszlokációsűrűség még

igen erősen deformált mintákban sem éri a 1016m−2-ent, a vonalprofil kifutó része az egyedi

diszlokációkról hordoz információt. Fontos megjegyezni, hogy amint az az 1 és 2. ábrákon

is látható, a diszlokációk görbületi sugara sokkal nagyobb mint átlagos távolságuk. Ezért

a vonalprofilok aszimptotikus tulajdonságaink meghatározásához kieléǵıtő közeĺıtés, ha

egyenes diszlokációkkal foglalkozunk. Ebben a megközeĺıtésben a diszlokációk görbülete

mint a diszlokáció rendszer egyik korrelációs tulajdonsága jelenik meg.

1.2. Intenzitás eloszlás általános alakja diszlokációk jelen-

létében [A7,A27]

Tekintsünk egy M azonos atomból álló rendszert. Jelölje ~Ri i = 1..N az i-edik atom

poźıcióját. Ekkor a kinematikus szórási elmélet keretein belül az I(~κ) szórt intenzitás az

I(~κ) = C
M∑

j,l=1

exp(i~κ(~Rj − ~Rl)), (1.1)

alakban adható meg, ahol ~κ a szórási vektor, C pedig az atomszórási tényező, amely

az általunk vizsgált probléma szempontjából állandónak tekinthető. A másodrendű ta-

gok elhanyagolása valamint az összegzés integrálással való helyetteśıtése után deformált

kristályok esetében 1.1 át́ırható az

I(~s) =
C

V

∫
dn3

∫
dr3 exp {2πi~g (~u(~r + ~n/2) −~u(~r − ~n/2))} exp(i~s~n) (1.2)

alakra amelyben ~u(~r) az elmozdulásteret, V a kristály térfogatát jelenti, valamint beve-

zettük a ~s = ~κ−2π~s jelölést, ahol ~g a vizsgált Bragg reflexióhoz tartozó diffrakciós vektor.

(Megjegyezzük, hogy az irodalomban gyakran ~s helyett ~s/2π-t használnak.) Amint az

látható I(~s) arányos

A(~n) =
1

V

∫
dr3 exp {2πi~g (~u(~r + ~n/2)− ~u(~r − ~n/2))} (1.3)

Fourier transzformáltjával, ahol ~n a Fourier paraméter. Először A(~n) tulajdonságait

vizsgáljuk.

Ahhoz, hogy A(~n) alakját diszlokációk jelenlétében megkapjuk, tekintsünk egy N
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1. FEJEZET DISZLOKÁCIÓK OKOZTA RÖNTGEN VONALSZÉLESEDÉS

párhuzamos egyenes diszlokációból álló rendszert. A koordinátarendszer z tengelye legyen

párhuzamos a diszlokációk vonalvektorával. Jelölje ~ri az i-edik diszlokáció metszéspontját

az xy śıkkal. Ekkor a diszlokációk következtében kialakuló elmozdulástér az ~r pontban

~u(~r) =
N∑

j=1

~using(~r − ~rj), (1.4)

ahol ~using(~r) egyetlen diszlokáció által keltett elmozdulástér. Behelyetteśıtve (1.4)-et

(1.3)-ba és elvégezve a z szerinti integrálást adódik, hogy

A(~n) =
1

F

∫ N∏

j=1

(1−B(~r − ~rj , ~n)) dr2, (1.5)

ahol F a mintának a diszlokáció vonalra merőleges keresztmetszete és bevezettük a

B(~r, ~n) = 1− exp {2πi~g (~using(~r + ~n/2)− ~using(~r − ~n/2))} (1.6)

jelölést. Az (1.5) kifejezés átrendezhető egy B szerinti hatványsorrá:

A(~n) =
1

F

∫
dr2


1−

N∑

j=1

B(~r − ~rj , ~n)+

+
1

2

N∑

j 6=l
B(~r − ~rj , ~n)B(~r − ~rl, ~n)− (1.7)

−1

6

N∑

j 6=l 6=m
B(~r − ~rj , ~n)B(~r − ~rl, ~n)B(~r − ~rm, ~n) + . . .




A fenti alak lehetővé teszi, hogy bevezessük a statisztikus mechanikában kiterjed-

ten használt különböző rendű sűrűségfüggvényeket. Nagyszámú különböző diszlokáció-

elrendeződés statisztikus átlagát véve a (1.7) kifejezésben az összegezések súlyozott in-

tegrálokkal helyetteśıthetők. Ez a

A(~n) =
1

F

∫
dr2[1−

∫
ρ(1)(~r1)B(~r − ~r1, ~n)dr2

1 +

+
1

2

∫ ∫
ρ(2)(~r1, ~r2)B(~r − ~r1, ~n)B(~r − ~r2, ~n)dr2

1dr
2
2 (1.8)

−1

6

∫ ∫ ∫
ρ(3)(~r1, ~r2, ~r3)B(~r − ~r1, ~n)B(~r − ~r2, ~n) B(~r − ~r3, ~n)dr2

1dr
2
2dr

2
3....+

]

kifejezéshez vezet ahol ρk(~r1, ~r2, ...~rk) a k-ad rendű sűrűségfüggvény. Fontos, hogy a
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különböző rendű sűrűségfüggvények nem függetlenek egymástól, nevezetesen

ρ(k−1)(~r1, ~r2, .., ~rk−1) =
1

N − k

∫
ρ(k)(~r1, ~r2, .., ~rk−1, ~rk)dr

2
k. (1.9)

A (1.8) kifejezés csak akkor igaz, ha mindegyik diszlokáció ugyanazzal a Burgers vek-

torral rendelkezik. Tekintettel arra, hogy általában a deformált kristályokban az eredő

Burgers vektor közel nulla, mindenképpen meg kell engednünk pozit́ıv ill. negat́ıv előjelű

diszlokációk jelenlétét. (Természetesen egy valódi deformált mintában többféle diszlokáció

is lehet jelen. Erre a későbbiekben térünk ki, most csak a legegyszerűbb esettel foglalko-

zunk.) Az (1.8) kifejezés könnyen általánośıtható erre az esetre. Ekkor

A(~n) =
1

F

∫
dr2{1−

∫
dr2

1

[
ρ

(1)
+ (~r1)B(~r − ~r1, ~n) +ρ

(1)
− (~r1)B∗(~r − ~r1, ~n)

]

+
1

2

∫
dr2

1

∫
dr2

2

[
ρ

(2)
++(~r1, ~r2)B(~r − ~r1, ~n)B(~r − ~r2, ~n)

+ρ
(2)
−−(~r1, ~r2)B∗(~r − ~r1, ~n)B∗(~r − ~r2, ~n)

+ρ
(2)
+−(~r1, ~r2)B(~r − ~r1, ~n)B∗(~r − ~r2, ~n)

+ρ
(2)
−+(~r1, ~r2)B∗(~r − ~r1, ~n)B(~r − ~r2, ~n)

]

+...}, (1.10)

ahol ρ
(1)
+ , ρ

(1)
− , ρ

(2)
++(~r1, ~r2), ρ

(2)
−−(~r1, ~r2) és ρ

(2)
+−(~r1, ~r2) a megfelelő előjelű egy és kétrészecske

eloszlásfüggvényeket, ∗ pedig komplex konjugálást jelöl.

1.3. A(~n) diszlokációsűrűséggel arányos tagjának megha-

tározása [A7]

Először vizsgáljuk a (1.10) kifejezés vezető tagját:

f0(~r, ~n) =

∫
ρ

(1)
+ (~r1)B(~r − ~r1, ~n)dr2

1 (1.11)

Az ~r1 → ~r − ~r1 változó cserével adódik, hogy

f0(~r, ~n) =

∫
ρ

(1)
+ (~r − ~r1)B(~r1, ~n)dr2

1 (1.12)

Amint azt Warren és Averbach javasolta [22], f 0(~r, ~n)-t megpróbálhatjuk egy ~n szerinti

hatványsorral közeĺıteni. Azonban, amint azt Krivoglaz és Ryaboshapka [24] megmutatta,
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az ~n = 0 helyen f0(~r, ~n) ~n) szerinti második deriváltja

∂2

∂ni∂nj
f0(~r, ~n) |~n=0= −

∫
ρ

(1)
+ (~r − ~r1)4π2glβli(~r1)gmβmj(~r1)dr2

1 (1.13)

végtelen. A fenti képletben

βi,j =
∂(~using)i(~r)

∂rj
(1.14)

a disztorziót jelöli. Az (1.13) kifejezésben a divergencia oka az, hogy a diszlokáció által

keltett disztorzió 1/|~r1|-gyel arányos, ı́gy (1.13)-ban az integrandusnak 1/|~r1|2 t́ıpusú szin-

gularitása van az ~r1 = 0 helyen. (Azért, hogy elkerüljük az ~r1 →∞ fellépő szingularitást

feltesszük, hogy ρ
(1)
+ nullához tart a végtelenben. Ezt a korlátozást a későbbiek során meg

fogjuk szüntetni.)

Az alábbiakban javasolt számolási módszer azon a felismerésen alapszik, hogy a di-

vergencia az (1.13) kifejezésben nem lépne fel, ha (1.12)-ben a B(~r1, ~n) előtt álló szorzó

eltűnne az ~r1 = 0 pontban. Természetesen ez minden pontban csak úgy lehetséges, ha ρ
(1)
+

azonosan nulla. Azonban ha f 0(~r, ~n) helyett a

f1(~r, ~n) =

∫ {
ρ

(1)
+ (~r − ~r1)− ρ(1)

+ (~r − 2~r1)
}

×B(~r1, ~n)dr2
1 (1.15)

kifejezést tekintjük, akkor a konstrukcióból adódóan f 1(~r, ~n) második deriváltja már véges

az ~n = 0 helyen. Az újonnan bevezetett f 1(~r, ~n) függvény nem független f 0(~r, ~n)-től.

Ugyanis ı́rjuk át (1.15)-öt a következő alakra

f1(~r, ~n) =

∫
ρ

(1)
+ (~r − ~r1)B(~r1, ~n)dr2

1 −
∫
ρ

(1)
+ (~r − 2~r1)B(~r1, ~n)dr2

1. (1.16)

A második tagban végrehajtva a 2~r1 → ~r1 változócserét, adódik, hogy

f1(~r, ~n) =

∫
ρ

(1)
+ (~r − ~r1)B(~r1, ~n)dr2

1 −
1

4

∫
ρ

(1)
+ (~r − ~r1)B(~r1, 2~n)dr2

1, (1.17)

ahol felhasználtuk a

B(~r1/2, ~n) = B(~r1, 2~n) (1.18)

azonosságot. Ez az egyenes diszlokációk elmozdulásterének egy fontos tulajdonságának

következménye. Nevezetesen tetszőleges rugalmas kontinuumba a diszlokációk elmoz-

14
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dulástér invariáns a

~udisl(~r2)− ~udisl(~r1) = ~udisl(k~r2)− ~udisl(k~r1), (1.19)

transzformációra, amely egyfajta nyújtási invarianciát jelent. Az (1.12) és (1.17) relációkat

felhasználva kapjuk, hogy

f1(~r, ~n) = f0(~r, ~n)− 1

4
f0(~r, 2~n), (1.20)

amely a keresett összefüggés f 1 és f0 között. Tekintettel arra, hogy f 1(~r, ~n) első két

deriváltja már véges, elegendően kis ~n értékekre f 1(~r, ~n) jól közeĺıthető egy másodfokú

polinommal azaz:

f1(~r, ~n) =
∂

∂ni
f1(~r, ~n) |~n=0 ni

+
1

2

∂2

∂ni∂nj
f1(~r, ~n) |~n=0 ninj

= a
(1)
i ni + a

(2)
i,j ninj . (1.21)

Így az (1.20) és (1.21) egyenletek egy f 0(~r, ~n) vonatkozó függvényegyenletre vezetnek:

f0(~r, ~n)− 1

4
f0(~r, 2~n) = a

(1)
i (~r)ni + a

(2)
i,j (~r)ninj . (1.22)

Ennek általános megoldása

f0(~r, ~n) = 2a
(1)
i (~r)ni −

1

ln(2)
a

(2)
i,j (~r)ninj ln(

√
nlnl) + Ci,j(~r)ninj , (1.23)

ahol Ci,j(~r)ninj a

f0(~r, ~n)− 1

4
f0(~r, 2~n) = 0 (1.24)

homogén egyenlet megoldása, tehát Ci,j(~r) nem határozható meg az (1.22) egyenletből.

Ahhoz, hogy meghatározzuk f 0(~r, ~n) az (1.12) kifejezését kell analizálni. Tekintettel arra,

hogy a

t0(~r, ~n) = f0(~r, ~n)− 1

ln(2)
a

(2)
i,j (~r)ninj ln(

√
nlnl) (1.25)

függvény második deriváltja már véges az ~n = 0 helyen, ı́gy

Ci,j(~r) =
∂2

∂ni∂nj
t0(~r, ~n) |~n=0 . (1.26)
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Fontos megjegyezni, hogy amint azt Krivoglaz és munkatársai megmutatták, Ci,j(~r)

arányos a kristályméret logaritmusával. Azonban, amint azt a későbbiekben látni fogjuk, a

(1.10) kifejezésben fellépő magasabb rendű tagok képesek megszüntetni ezt a méretfüggést.

Az (1.21) egyenletben a
(1)
i (~r)-nek és a

(2)
i,j (~r)-nek csak a formális kifejezését adtuk meg.

Az a
(1)
i (~r) paraméter aktuális értéke egyszerűen f 0(~r, ~n) első deriváltja az ~n = 0 helyen,

azaz

a
(1)
j (~r) = iπgl

∫
ρ

(1)
+ (~r − ~r1)βl,j(~r1)dr2

1, (1.27)

amely úgy is értelmezhető, mint

a
(1)
j (~r) = iπglβ

tot+
l,j (~r), (1.28)

ahol β(~r)tot+l,j a diszlokációk által keltett teljes disztorzió az ~r helyen.

Az a
(2)
i,j (~r) mennyiség meghatározásához (1.16) alapján végezzük el a kijelölt deriválást.

Így adódik, hogy az

a
(2)
j,k(~r) = −

∫
2π2

{
ρ

(1)
+ (~r − ~r1)− ρ(1)

+ (~r − 2~r1)
}
glβl,j(~r1)gmβm,k(~r1)dr2

1 (1.29)

kifejezést kell vizsgálni. Derékszögű koordináták helyet ~r1-ben áttérve (r1, ϕ)

polárkoordinátákra kapjuk, hogy

a
(2)
j,k(~r) = limε→0 −

∞∫

ε

dr1

2π∫

0

dϕ2π2

×
{
ρ

(1)
+ (~r − ~r1)− ρ(1)

+ (~r − 2~r1)
}
glgm

Kj,k,l,m(ϕ)

r1
, (1.30)

ahol Kj,k,l,m(ϕ) ϕ-nek egy trigonometrikus polinomja. Konkrét alakját a diszlokáció t́ıpusa

határozza meg. Azért, hogy a integrandusban az r1 = 0 helyen fellépő szingularitást

kiküszöböljük egy az origó körüli ε sugarú kört az integrálásból kirekesztettünk. Az in-

tegrált két tagra bontva, majd a másodikban végrehajtva a 2r1 → r1 változócserét adódik,

hogy

a
(2)
j,k(~r) = limε→0 −

ε∫

ε/2

dr1

2π∫

0

dϕ2π2ρ
(1)
+ (~r − ~r1)glgm

Kj,k,l,m(ϕ)

r1
. (1.31)

Mivel az integrálást egy az origó közeli kis tartományra kell elvégezni ρ
(1)
+ (~r − ~r1) jól

16
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közeĺıthető az ~r1 = 0 helyen felvett értékével, ı́gy

a
(2)
j,k(~r) = −2π2 ln(2)glgmρ

(1)
+ (~r)

2π∫

0

Kj,k,l,m(ϕ)dϕ

= − ln(2)Φj,k,l,mρ
(1)
+ (~r). (1.32)

Mivel Kj,k,l,m(ϕ) egy trigonometrikus polinom, Φj,k,l,m értéke analitikusan mindig meg-

határozható.

A gyakorlati felhasználások jelentős részében nem a teljes háromdimenziós I(~s) inten-

zitás-eloszlást szokták meghatározni, hanem a minta lengetésével ill. megfelelő detektor

geometriával I(~s)-et a diffrakciós vektorra merőleges śıkban kiintegrálják, tehát a

I(q) =

∫
I(q~g/|g|+ ~s⊥)d2s⊥ ~s⊥ ⊥ ~g (1.33)

mennyiséget mérjük. Megmutatható, hogy az ı́gy kapott I(q) profil már csak a Θ diff-

rakciós szögtől függ. Az általunk használt, a bevezetésben emĺıtett konvenció szerint

q = 4π/λ(sin(Θ)− sin(Θ0)) ≈ 4π/λ cos(Θ0)∆Θ.

A valódi térben elvégzett integrálás a Fourier térben az origóban felvett értéknek felel

meg, ı́gy a szokásos esetekben ~n-nek csak ~g-vel párhuzamos komponense van. A dolgozat

további részében az egyszerűség kedvéért csak erre az esetre korlátozódunk. Ezért a fenti-

ekben bevezetett Φj,k,l,m helyett csak Λ = Φj,k,l,mgjgkglgm/ | ~g |4 alakját határozzuk meg.

Izotrop rugalmas közegben egyszerű számolással megmutatható (Wilkens [28]), hogy

Λ =
π

2
C | ~g |2| ~b |2 sin2Ψ, (1.34)

amelyben csavardiszlokációra

C = cos2Ψ, (1.35)

mı́g éldiszlokációra

C = sin2Ψ
1

8(1− ν)2

[
1− 4ν + 8ν2 + 4(1− 2ν)cos2γ

]
, (1.36)

ahol ν a Poisson szám, Ψ a ~g és az ~l diszlokáció vonalvektor között bezárt szög, valamint

γ a ~b − ~l(~l~b) és ~g − ~l(~l~g) vektorok közötti szög. Anizotrop közegekben Λ csak numeriku-

san határozható meg. Ennek részleteivel itt nem foglalkozunk, ez megtalálható számos

publikációban [38, 40, 41, 42, 43].

Az f0(~r, ~n) sorfejtésénél alkalmazott fenti eljárás általánośıtható magasabb rendű ta-
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gokra is. Ha bevezetjük a

νk(~r, ~r1) = νk−1(~r, ~r1)− 1

2k−1
νk−1(~r, 2~r1)

ν0(~r, ~r1) = ρ
(1)
+ (~r − ~r1) (1.37)

függvénysorozatot, akkor megmutatható, hogy a

fk(~r, ~n) =

∫
νk(~r, ~r1)B(~r1, ~n)dr2

1 (1.38)

kifejezéssel definiált függvény ~n-ben közeĺıthető egy k-ad fokú polinommal mivel f k(~r, ~n)

első k deriváltja véges az ~n = 0 helyen. A fentiekhez hasonló eljárással belátható, hogy

f0(~r, ~n) = a(1)(~r)n+ a(2)n2 ln(n) + C(2)n2

+
N∑

j=3

[
d(j)(~r)nj ln(n) + C(j)(~r)nj

]
. (1.39)

alakkal közeĺıthető ahol n = |~n|. A d(j)(~r) és C(j)(~r) komplex együtthatók ρ+(~r) különböző

rendű deriváltjaitól függnek. Továbbá megmutatható, hogy

∫
d(j)(~r)dr2 = 0. (1.40)

Megjegyezzük, hogy a negat́ıv előjelű diszlokációk hozzájárulása A(~n)-hez az (1.39)

kifejezéshez hasonló alakkal adható meg.

1.4. Kétrészecske sűrűségfüggvények szerepe [A7]

Ebben a fejezetben megvizsgáljuk A(~n) (1.10) kifejezésében fellépő B(~n)-ben másodrendű

tagok járulékát. Ehhez vezessük be a

g(~r, ~n1, ~n2) =

∫
dr2

1

∫
dr2

2ρ
2
++(~r − ~r1, ~r − ~r2)B(~r1, ~n1)B(~r2, ~n2) (1.41)

függvényt. Látható, hogy (1.10) harmadik tagja g(~r, ~n, ~n)-nek felel meg. Mivel g(~r, ~n1, ~n2)-

nek mind ~n1 mind ~n2-ben ugyanolyan a szerkezete mint az előző fejezetben vizsgált

f0(~r, ~n)-nek, g(~r, ~n1, ~n2) sorfejtésére mindkét változóban ugyanaz a módszer alkalmaz-

ható, mint amit f0(~r, ~n)-ra alkalmaztunk. A részletes számolásokat mellőzve itt csak
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megadjuk g(~r, ~n, ~n)-t negyedrendű tagokig

g(~r, ~n, ~n) = −κ(~r)n2 (1.42)

+is(2)(~r)n3 ln(n) + iQ1(~r)n3

+Λ2ρ++(~r, ~r)n4 ln2(n)

+Q2(~r)n4 ln(n) +Q3(~r)n4

ahol

s(2)(~r) = πgl
nm
n

Λ

∫
{ρ(2)

++(~r, ~r − ~r1) + ρ
(2)
++(~r − ~r1, ~r)}βl,m(~r1)dr2

1, (1.43)

A κ(~r), Q1(~r), Q2(~r), és Q3(~r) együtthatók a kétrészecske sűrűségfüggvények bonyo-

lult függvényei. Pontos alakjuk analitikusan nem határozható meg. Emellett konkrét

értékeiknek fizikai interpretációja is nehéz, ı́gy ezzel részletesen nem is foglalkozunk.

1.5. A(~n) sorfejtése ~n4 rendig [A7]

Az (1.10,1.39,1.40,1.43) egyenletek alapján A(~n) negyedrendű tagokig az alábbi alakú:

A(~n) = 1 + Λ < ρ > n2 ln(n)− < C(2) − κ′ > n2 +

+
i

2
< s′(2) > n3 ln(n) + i < Q′1 > n3 + (1.44)

+
1

2
Λ2 < ρ′(2) > n4 ln2(n)+ < Q′2 > n4 ln(n)+ < Q′3 > n4.

ahol < ... > az 1
F

∫
...d2r felületi átlagot jelüli. A bevezetett jelölések a következők:

ρ(~r) = ρ
(1)
+ (~r) + ρ

(1)
− (~r) (1.45)

a teljes diszlokációsűrűség,

ρ′(2)(~r) = ρ
(2)
+,+(~r, ~r) + ρ

(2)
−,−(~r, ~r) + ρ

(2)
+,−(~r, ~r) + ρ

(2)
−,+(~r, ~r) (1.46)

a teljes kétrészecske diszlokációsűrűség, és

s′(2)(~r) = iπgl
nm
|~n|Λ

∫
k(2)(~r, ~r − ~r1)βl,m(~r1)dr2

1, (1.47)
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ahol a

k(2)(~r1, ~r2) = ρ
(2)
+,+(~r1, ~r2) + ρ

(2)
+,+(~r2, ~r1)−

−ρ(2)
−,−(~r1, ~r2)− ρ(2)

−,−(~r2, ~r1) +

+ρ
(2)
−,+(~r1, ~r2)− ρ(2)

−,+(~r2, ~r1)−

−ρ(2)
+,−(~r1, ~r2) + ρ

(2)
+,−(~r2, ~r1) (1.48)

jelölést vezettük be. A κ′(~r), Q′1(~r), Q′2(~r), és Q′3(~r) együtthatók ugyanazok, mint a

korábban bevezetett vessző nélküliek, csak tartalmazzák mindegyik kétrészecske sűrűség-

függvénytől származó járulékot. Fontos megjegyezni, hogy (1.39) n-nel arányos tagja nem

ad járulékot A(~n)-hez mivel a diszlokációk által keltett disztorzió térbeli átlaga eltűnik.

Külön foglalkozni kell (1.44) n2-tel arányos tagjának együtthatójával, amely < C (2) >

és < κ′ > különbsége. Amint azt már emĺıtettük < C (2) > a kristály méretével lo-

garitmikusan divergál. Azonban ha feltételezzük, hogy a diszlokáció-diszlokáció kor-

relációk következtében < κ′ > hasonló divergenciát mutat, akkor a két tag különbsége

már független lehet a kristály méretétől. A korlátozottan véletlenszerű diszlokáció elren-

deződés feltételezésével Wilkens hasonló eredményre jutott [27, 28]. Ugyańıgy véletlen

elrendeződésű dipólokra Gaál [37] sem tapasztalt kristályméret függést. A fenti meggon-

dolások alapján azonban általánosabb kijelentést is tehetünk. A diszlokáció-diszlokáció

korreláció függetlenül annak konkrét alakjától képes eltüntetni a nemfizikai méretfüggést.

Az

ln(1 + α1 + α2 + · · ·) = α1 + α2 −
1

2
α2

1 · ·· (1.49)

azonosság alkalmazásával (1.43)-at célszerű exponenciális alakra át́ırni. Negyedrendű ta-

gokig bezárólag

ln (A(~n)) = Λ < ρ > n2 ln

(
n

R1

)
+

+i < s(2) > n3 ln

(
n

R2

)
+ (1.50)

+
1

2
Λ2[< ρ(2) > − < ρ >2]n4 ln

(
n

R3

)
ln

(
n

R4

)
.

ahol R1, R2, R3 és R4 hosszúság dimenziójú paraméterek amelyeket a korrelációs tulaj-

donságok határoznak meg. Konkrét értékük csak igen speciális esetekben határozható

meg. Az exponenciális alakra történő át́ırás haszna az, hogy ekkor az n4 ln
(
n
R3

)
ln
(
n
R4

)
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együtthatója < ρ(2) > − < ρ >2-val és nem pedig < ρ(2) >-tel arányos. Mivel előbbi

mindig kisebb (véletlen eloszlásnál eltűnik) mint a második az exponenciális alakban

az n4 ln
(
n
R3

)
ln
(
n
R4

)
-gyel arányos tag nagyobb n értékekig hanyagolható el a vezető

n2 ln
(
n
R1

)
-gyel arányos tag mellett.

A kapott eredmény több különböző t́ıpusú diszlokációt tartalmazó esetre való

általánośıtása egyszerűen elvégezhető. Megmutatható, hogy (1.50) alakja nem változik,

csak Λ-t ki kell cserélni a diszlokáció populációkkal súlyozott átlagos Λ-ra ill. a harmadik

tagban a Λ2-ek átlagára. A konkrét részletekkel itt nem foglalkozunk.

1.6. Gyenge korreláció

Külön érdemes foglalkozni az (1.50) kifejezésben megjelenő együtthatók értékével gyenge

korrelációk esetében. Erről akkor beszélünk, ha a szokásos módon a

Ti,j(~r1, ~r2) = ρ
(2)
i,j (~r1, ~r2)− ρ(1)

i (~r1)ρ
(1)
j (~r2) i, j = +,− (1.51)

kifejezéssel definiált korrelációs függvény hozzájárulása kicsi < ρ(2) > ill. < s(2) >-hez.

Ekkor

ρ(2)(~r1, ~r2) = ρ(~r1)ρ(~r2). (1.52)

Így

< ρ(2) > − < ρ >2 = < (ρ)2 > − < ρ >2=< (ρ− < ρ >)2 > . (1.53)

Tehát (1.50)-ben a negyedrendű tag együtthatója arányos a diszlokációsűrűség

szórásnégyzetével. Hasonlóan az (1.47) és (1.48) egyenletek alapján

< s′(2) > = 2Λπgl
nm
n

∫
dr2

∫
dr2

1ρ(~r){ρ+(~r − ~r1)− ρ−(~r − ~r1)}βl,m(~r1)

= 2Λπgl
nm
n

< βtotρ > . (1.54)

Tehát < s′(2) > a diszlokáció elrendezés és az általa keltett disztorzió közötti korrelációt

méri.

1.7. < s′(2) > kiszámı́tása polarizált dipólokra [A22]

A gyengén korrelált esetben< s′(2) >-re kapott (1.54) kifejezésből azonnal látszik, hogy ho-

mogén rendszerekre (ahol ρ(~r) állandó) < s′(2) >-re zérus adódik. Azonban annak ellenére,
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hogy a rendszer makroszkopikus skálán ,,homogén” < s′(2) > jelentősen különbözhet

nullától, mivel gyakran nem tekinthetünk el a rövidtávú korrelációs hatásoktól. A

továbbiakban két, a gyakorlati felhasználásokban jelentős esettel foglalkozunk. Az egyik a

Gaál által is vizsgált [37] véletlen elrendeződésű polarizált dipólok, a másik a diszlokáció

falak esete. Ez utóbbi a diszlokáció cellaszerkezet un. kvázikompozit modelljében döntő

szerepet játszik mint a hosszútávú belső feszültségek forrása.

Az (1.47) és (1.48) egyenletek értelmében < s′(2) >-t a k(2)(~r1, ~r2) függvény határozza

meg. A vizsgált makroszkopikusan homogén esetben (1.51) defińıció alapján adódik, hogy

k(2)(~r1, ~r2) = k(2)(~r1 − ~r2) = 2 [T−,+(~r1 − ~r2)− T−,+(~r2 − ~r1)] . (1.55)

Itt figyelembe vettük azt a tényt, hogy az hogy melyik diszlokáció Burgers vektorát

vesszük pozit́ıvnak és melyiket negat́ıvnak, azt mi döntjük el. Ezért T+,−(~r1, ~r2)-nek meg

kell egyeznie T−,+(~r2, ~r1)-vel, valamint nyilván teljesül, hogy T+,+(~r1, ~r2) = T−,−(~r1, ~r2).

Látható, hogy k(2)(~r1, ~r2) egy páratlan függvény:

k(2)(~r1 − ~r2) = −k(2)(~r2 − ~r1). (1.56)

Egyforma, véletlenszerűen elhelyezkedő dipól esetében

k(2)(~r1 − ~r2) = 2 < ρ > [δ(~r2 − ~r1 − 2d~e)− δ(~r2 − ~r1 + 2d~e)], (1.57)

ahol 2d a dipólok távolsága és ~e a két diszlokációt összekötő egyenes irányába mutató

egységvektor (lásd 1.1 ábra). Az (1.57) kifejezés könnyen belátható, ha figyelembe vesszük,

b

2d

1.1. ábra. Diszlokáció dipól konfiguráció.

hogy két, az ~r0 és ~r0 + 2d~e rögźıtett helyen elhelyezkedő diszlokáció esetén a kétrészecske

sűrűségfüggvény defińıció szerint

ρ−+(~r1, ~r2) = δ(~r1 − ~r0)δ(~r2 − ~r0 − 2d~e). (1.58)
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Ha a két diszlokáció véletlen helyen helyezkedik el, rögźıtett 2d~e relat́ıv poźıcióban, akkor

a kétrészecske sűrűségfüggvény (1.58) ~r0 szerinti felületi átlaga, azaz

ρ−+(~r1, ~r2) =
1

F
δ(~r2 − ~r1 − 2d~e). (1.59)

Ha nem csak egy, hanem N darab véletlen pontban elhelyezkedő dipólt tekintünk, akkor

nyilván

ρ−+(~r1, ~r2) =
N

F
δ(~r2 − ~r1 − 2d~e) =

< ρ >

2
δ(~r2 − ~r1 − 2d~e). (1.60)

Hasonló összefüggés adódik ρ+−(~r1, ~r2)-re is. Ennek alapján k(2)(~r1, ~r2) (1.57) de-

fińıciójából az (1.48) kifejezés közvetlenül adódik.

Az (1.57) kifejezést behelyetteśıtve (1.47)-be kapjuk, hogy

< s′(2) > = π < ρ >
3∑

i,j=1

gi
gj
|~g|Λεi,j(2d~e), (1.61)

ahol εi,j egy diszlokáció deformációs tere. εi,j konkrét alakját felhasználva (Landau és

Lifsic [44] ) csavardiszlokációra

< s′(2) >=
π

8
(~g~b)3 < ρ >

1

|~g|3d
[
(~l × ~e) · ~g

] [
|~g|2 − (~g ·~l)2

]
(1.62)

ill.

< s′(2) >=
π

8
< ρ >

|~g||~b|
d

cos3(Ψ) sin2(Ψ) sin(α), (1.63)

ahol ~l a diszlokáció vonal ~b pedig a Burgers vektor, továbbá α az ~e és ~g−~l(~g ·~l) vektorok

között bezárt szög. Megjegyezzük, hogy a fenti kifejezés pontosan megegyezik a Gaál

által véletlenszerűen elhelyezkedő polarizált csavardiszlokációkra kapott kifejezés vezető

tagjának együtthatójával az általa vizsgált ~g ·~b = 2 esetben [37].

Éldiszlokáció dipólokra

< s′(2) > =
< ρ >

8(1− ν)|~g||~b|4d
Λ
[
(~g ·~b)2α11 + (~g · ~t)2α22 + 2(~g ·~b)(~g · ~t)α12

]
, (1.64)

ahol ~t = ~l ×~b és

α11 = (~t · ~e)
[
2ν|~b|2 − 3(~b · ~e)2 − (~t · ~e)2

]

α22 = (~t · ~e)
[
2ν|~b|2 + (~b · ~e)2 − (~t · ~e)2

]
(1.65)

α12 = (~b · ~e)
[
(~b · ~e)2 − (~t · ~e)2

]
.
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Két esetet külön is érdemes megvizsgálni. Ha ~e párhuzamos a Burgers vektorral, akkor

< s′(2) >‖ = ± < ρ >
|~g||~b|

8(1− ν)d
Λ sin2(Ψ) sin(2γ) (1.66)

mı́g ha merőleges rá akkor

< s′(2) >⊥ = ± < ρ >
(1− 2ν)|~g||~b|

8(1− ν)d
Λ sin2(Ψ) (1.67)

(ahol a Λ-n keresztüli Ψ és γ függést nem ı́rtuk ki). A ± előjel a két ellenkező polarizációs

iránynak felel meg. A két kifejezés közötti lényeges különbség, hogy < s2 >⊥ független

γ-tól, mı́g < s2 >‖ előjelet vált γ változtatásával.

1.8. < s′(2) > kiszámı́tása diszlokáció falakra [A22]

Diszlokáció-dipól falakról akkor beszélünk, ha egy egyenes mentén diszlokáció dipólok

periodikusan helyezkednek el (lásd 1.2 ábra) az ~a vektor által meghatározott relat́ıv

poźıciókban. Az általánosság korlátozása nélkül feltehetjük, hogy a diszlokációk vonala

a, b,

b
e

a

2d 2d

b

e

PDW PTW

1.2. ábra. Két vizsgált diszlokáció dipól fal (a) ~b merőleges ~e-re, szokásos rövid́ıtése PDW (b) ~b

párhuzamos ~e-vel szokásos rövid́ıtése PTW.

a z tengellyel párhuzamos, mı́g ~a az y tengely irányába mutat. Ez azt jelenti, hogy egy

diszlokáció-dipól falban a ±~b Burgers vektorú diszlokációk az ~r±p = ~r0 + p ∗ ~a ± d~e pon-
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tokban helyezkednek el, ahol p egy egész szám, mı́g ~r0 a fal helyét adja meg. A probléma

bonyolultságát csökkentendő feltesszük, hogy ~e párhuzamos az x tengellyel.

Véletlenszerűen elhelyezett dipól falak esetében könnyen belátható, hogy

k(2)(~r1, ~r2) =
∞∑

n,m=−∞
2 < η > [δ(y1 −m ∗ a)δ(y2 − n ∗ a)δ(x1 − x2 − 2d)

−δ(y1 −m ∗ a)δ(y2 − n ∗ a)δ(x1 − x2 + 2d)], (1.68)

amelyben< η > a falak vonal menti sűrűsége. Az (1.68) kifejezést (1.47)-be behelyetteśıtve

és elvégezve a felületi átlagolást kapjuk, hogy

< s′(2) > = π < η >
3∑

i,j=1

gi
gj
|~g|ΛAi,j , (1.69)

ahol bevezettük a

Ai,j = Bi,j(2d)−Bi,j(−2d) (1.70)

és

Bi,j(x) =
∞∑

n=−∞

1

L
εwalli,j (x, na) (1.71)

jelöléseket. A fenti képletben L a kristály mérete az y irányban és

εwalli,j (x, y) =
∞∑

n=−∞
εi,j(x, y + na), (1.72)

amely nem más mint egy diszlokáció fal által keltett teljes deformáció. Tekintettel arra,

hogy εwalli,j (x, y) az y irányban a szerint periodikus függvény (1.71) az

Bi,j(x) =
1

a
εwalli,j (x, 0). (1.73)

alakra egyszerűśıthető.

Az εwallj,m (x, y) vezető tagjainak meghatározására az alábbi eljárás alkalmazható. A

Fourier transzformálás tulajdonságainak felhasználásával adódik, hogy

∞∑

n=−∞
εi,j(x, y + na) =

∞∑

n=−∞

1

2π

∫
gi,j(x, k) exp[−ik(y + na)]dk

=
1

2π

∫ [ ∞∑

n=−∞
exp(−ikna)

]
gi,j(x, k) exp(−iky)dk, (1.74)
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amelyben

gi,j(x, k) =

∫
εi,j(x, y) exp(iky)dy (1.75)

εi,j(x, y) y változó szerinti Fourier transzformáltja. A jól ismert

∞∑

n=−∞
exp(−ikna) =

2π

a

∞∑

l=−∞
δ

(
k − 2π

a
l

)
(1.76)

azonosság felhasználásával azt kapjuk, hogy

∞∑

n=−∞
εi,j(x, y + na) =

∞∑

l=−∞

1

a
gi,j

(
x,

2π

a
l

)
exp

(
−i2π

a
ly

)
. (1.77)

A diszlokációk deformációs terének fontos tulajdonsága (lásd [44]), hogy a deformációs

tenzor minden komponense feĺırható Tj,l(y/x)/x(1 + (y/x)2) alakban, ahol Tj,l(y/x) egy

harmadfokú polinom. Ebből következik, hogy

gj,l(x, k) =

∞∫

−∞

1

x

Tj,l
( y
x

)
(

1 +
( y
x

)2)2 exp{iky}dy =

∞∫

−∞

Tj,l(ξ)

(1 + ξ2)2 exp(ikxξ)dξ. (1.78)

Parciális integrálással kapjuk, hogy

gj,l(x, k) =

∞∫

−∞

d

dξ

[
Tj,l(ξ)

(ξ + i)2 exp(ikxξ)

]
1

ξ − idξ. (1.79)

Feltételezve, hogy kx > 0 a valós tengely mentén történő integrálás, egy i körüli zárt

görbére történő integrálássá alaḱıtható. Ekkor a reziduum tétel felhasználásával

gj,l(x, k) = 2πi
d

dξ

[
Tj,l(ξ)

(ξ + i)2 exp(ikxξ)

]∣∣∣∣
i

(1.80)

= 2πi

[
− i

4
T (i)kx+

d

dξ

Tj,l(ξ)

(ξ + i)2

∣∣∣∣
i

]
exp(−kx).

(A kx < 0 eset hasonlóan kezelhető.) Mivel a fentiek szerint gi,j(kx) exponenciálisan

csökken exp(−kx)-vel az (1.77) egyenlet jobb oldala egy konstans (amely l = 0-nak felel

meg) és olyan függvények összege, amelyek az l-lel ford́ıtottan arányos karakterisztikus

távolságon belül exponenciálisan csökkennek.

Hosszadalmas, de könnyen kivitelezhető számolás után az (1.69-1.71,1.80) egyenle-
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tekből megkapható, hogy

A22 =
b2
a2

+
2b2[(1− ν)a− πd]

a3
exp

(
−2πd

a

)

A11 = − b2ν

(1− ν)a2
− 2b2[νa− πd]

(1− ν)a3
exp

(
−2πd

a

)

A12 = 2π
b1d

(1− ν)a3
exp

(
−2πd

a

)
, (1.81)

amelyekben csak az l = 0 és l = ±1-hez tartozó tagokat tartottuk meg az (1.77)-beli

összegből és bevezettük a ~b = (b1, b2) jelölést.

Amennyiben a Burgers vektor merőleges ~e-re (PDW lásd 1.2/a ábra )

< s′(2) > = π
< η >

|~g||~b|a2
Λ

[
(~b · ~~g)2 − ν

(1− ν)
((~b×~l) · ~g)2

]
(1.82)

ill. a korábban bevezetett szögekkel

< s′(2) > = π
< η > |~g||~b|

a2
Λ sin2(Ψ)

[
cos2(γ)− ν

(1− ν)
sin2(γ)

]
(1.83)

adódik, ahol az exponenciális tagot elhagytuk a vezető tag mellett.

Ha a Burgers vektor párhuzamos ~e-vel (PTW lásd 1.2/b ábra ) akkor

< s′(2) > = 2π2 < η >

|~g||~b|a2

Λ

(1− ν)
(~b · ~~g) · ((~b×~l) · ~g)

d

a
exp

(
−2πd

a

)
(1.84)

ill.

< s′(2) > = π2< η > |~g||~b|
a2

Λ

(1− ν)
sin2(Φ) sin(2γ)

d

a
exp

(
−2πd

a

)
. (1.85)

A fentieket összefoglalva a következőket mondhatjuk. Amint az több szerző (Ungár és

munkatársai [33, 34], Gaál [37], Argon és Haasen [45] ) megállaṕıtotta aszimmetrikus vo-

nalszélesedést (́ıgy a Fourier transzformáltban képzetes rész megjelenését) nagyon sokféle

jelentősen különböző diszlokáció elrendeződés okozhat. Egyetlen vonalprofil mérésből

nem eldönthető, hogy pontosan mi az aszimmetria forrása. Azonban ha < s′(2) >-t

meghatározzuk több különböző reflexióra az aszimmetria eredete már feldeŕıthető. Az

előzőekben néhány elméleti modellekben gyakran felmerülő diszlokáció konfigurációra meg-

határoztuk < s′(2) > ~g függését. Ez felhasználható a mérések kiértékelésére. Emellett

a fenti levezetések mintaként is szolgálhatnak, más esetleg felmerülő diszlokáció konfi-

gurációhoz tartozó < s′(2) > kiszámı́tására.
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1.9. A Profilok különböző rendű momentumainak visel-

kedése [A7,A27]

A röntgen vonalprofilok momentumait különösen az 50-es 60-az években (Wilson [19, 20])

kiterjedten használták a mért profilok kiértékelésére. Ez az utóbbi időben háttérbe szo-

rult, de még ma is előfordul. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy a Wilson által javasolt

klasszikus variancia módszer megfelelő továbbfejlesztésével egy hatékony módszert kapunk

a röntgen vonalprofilok kiértékelésére. Ehhez azonban meg kell határoznunk a diszlokációk

következtében kialakuló vonalszélesedés aszimptotikus tulajdonságait.

Amint az jól ismert a szórt intenzitás-eloszlás

mk =

∞∫

−∞

qkI(q)dq

/ ∞∫

−∞

I(q)dq (1.86)

k-ad rendű momentuma a profil Fourier transzformáltjából is kiszámı́tható. Nevezetesen

mk = (i)k
1

A(0)

dk

dnk
A(n)

∣∣∣∣
n=0

. (1.87)

Ami a következőképpen látható be:

∞∫

−∞

qkI(q)dq =

∞∫

−∞

∞∫

−∞

qkA(n) exp(inq)dndq

=

∞∫

−∞

∞∫

−∞

A(n)(−i)k d
kexp(inq)

dnk
dndq

=

∞∫

−∞

∞∫

−∞

(i)k
dkA(n)

dnk
exp(inq)dndq

= 2π(i)k
∞∫

−∞

dkA(n)

dnk
δ(n)dn

= 2π(i)k
dk

dnk
A(n)

∣∣∣∣
n=0

. (1.88)

Mivel az (1.44) kifejezésnek megfelelően A(n) második és annál magasabb deriváltja

az n = 0 helyen végtelen, a profilok elsőnél magasabb rendű momentumai végtelenek,

ı́gy azok közvetlenül nem használhatók a profilok kiértékelésére. Azért, hogy használható
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eredményt kapjunk, vizsgáljuk meg a

vk(q
′) =

q′∫

−q′
qkI(q)dq

/ ∞∫

−∞

I(q)dq (1.89)

mennyiségek viselkedését. Ezt a továbbiakban k-ad rendű korlátozott momentumnak fog-

juk nevezni. Első lépesként analizáljuk v2(q′) viselkedését. Az előbb emĺıtett szingularitás

elkerülése érdekében tekintsük az

A1(n) = A(n)− 1

22
A(2n) (1.90)

függvény és annak Fourier transzformáltját

I1(q) =

∞∫

−∞

A1(n) exp(inq)dn. (1.91)

A1(n) második deriváltja az n = 0 helyen már véges. Alkalmazva az (1.87)-nak megfelelő

formulát és (1.44) kifejezést adódik, hogy

limq′→∞

q′∫

−q′
q2I1(q)dq = −2π

d2

dn2
A1(n)

∣∣∣∣
n=0

= 4πΛ < ρ > ln(2). (1.92)

Ugyanakkor (1.91) szerint I1(q) feĺırható az

q′∫

−q′
q2I1(q)dq =

q′∫

−q′

∞∫

−∞

q2

(
A(n)− 1

4
A(2n)

)
exp(inq)dndq (1.93)

alakban. Az integrált két tagra bontva és a másodikban elvégezve az n→ 2n változócserét

adódik, hogy

q′∫

−q′
q2I1(q)dq =

q′∫

−q′
q2

(
I(q)− 1

8
I(
q

2
)

)
dq

=

q′∫

−q′
q2I(q)dq −

q′/2∫

−q′/2

q2I(q)dq

= (v2(q′)− v2(q′/2))

∞∫

−∞

I(q)dq. (1.94)
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Az (1.92) és (1.94) egyenletek alapján megállaṕıtható, hogy elegendően nagy q ′ értékekre

v2(q′) kieléǵıti a

v2(q′)− v2(q′/2) = 2Λ < ρ > ln(2) (1.95)

relációt. Ez egy függvényegyenlet, amelynek általános megoldása

v2(q′) = 2Λ < ρ > ln

(
q′

q0

)
, (1.96)

ahol q0 egy konstans, amelynek értéke nem határozható meg az (1.95) egyenletből. Ez

tehát azt jelenti, hogy a profilok másodrendű momentuma logaritmikusan divergál a q ′

integrációs határral. Ez csak úgy lehetséges, ha az intenzitás-eloszlás aszimptotikusan a

I(q) = Λ < ρ >
1

|q|3 + . . . (1.97)

kifejezést követi. Fontos megjegyezni, hogy (1.97) akkor igaz, ha az intenzitás-eloszlás

alatti terület 1-re van normálva, azaz

∞∫

−∞

I(q)dq = 1. (1.98)

Csavardiszlokációkra Wilson [18], mı́g a korlátozottan véletlen diszlokáció eloszlásra Wil-

kens kapott hasonló eredményt. Az itt ismertetett anaĺızis azonban azt mutatja, hogy

a köbös lecsengés mindig teljesül. További igen érdekes eredmény, hogy az intenzitás-

eloszlás aszimptotikus alakja független a diszlokációk tényleges elrendeződésétől, azt csak

az egységnyi térfogatban levő teljes diszlokáció-vonal hossza határozza meg.

A v3(q′) harmadrendű korlátozott momentum aszimptotikus viselkedése hasonló

módon határozható meg. A különbség mindössze annyi, hogy ekkor a

A2(n) = A1(n)− 1

23
A1(2n) (1.99)

függvény tulajdonságait kell vizsgálni ahol A1(n) az (1.90) képlettel definiált. Hasonló

meggondolásokkal mint az előzőekben adódik, hogy elegendően nagy q ′ értékekre

v3(q′) = −6 < s′(2) > ln

(
q′

q1

)
, (1.100)

ahol q1 egy konstans, amelynek értéke itt sem határozható meg. Ez azt jelent, hogy az

(1.97)-ben megadott tag mellett van egy másik q/|q|5-val arányos antiszimmetrikus tag az
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intenzitás-eloszlás aszimptotikus részében, azaz

I(q) = Λ < ρ >
1

|q|3 − 3 < s′(2) >
q

|q|5 + . . . . (1.101)

Abból a célból, hogy meghatározzuk az A(n)-ben fellépő magasabb rendű tagok

járulékát, az intenzitás-eloszlás aszimptotikus alakjához a

A3(n) = A2(n)− 1

24
A2(2n)

− 1

24

(
A2(2n)− 1

28
A2(4n)

)
(1.102)

függvényt és I3(q) Fourier transzformáltját kell vizsgálni. Mivel, amint az könnyen

belátható, A3(n) első négy deriváltja véges az n = 0 helyen, I3(q) negyedrendű momen-

tuma meghatározható az (1.87) formula alapján, nevezetesen

m
(3)
4 (q′) =

q′∫

−q′
q4I3(q)dq

/ ∞∫

−∞

I(q)dq

= 96Λ2 < ρ′(2) >, (1.103)

amely természetesen csak nagy q′ értékekre igaz. Ugyanakkor egyszerű változócserékkel

belátható, hogy

m
(3)
4 (q) = v4(q)− 8v4(q/2) + 21v4(q/4)− 22v4(q/8) + 8v4(q/16). (1.104)

Elegendően nagy q értékekre az (1.103,1.104) relációk v4(q)-ra egy függvényegyenletet

határoznak meg. Ennek általános megoldása

v4(q) = c1q + c2q
2 + 12Λ2 < ρ′(2) > ln(q/q2) ln(q/q3), (1.105)

ahol c1, c2, q2, q3 olyan paraméterek, amelyek nem határozhatók meg az (1.103,1.104)

egyenletekből. Azonban (1.101) alapján látható, hogy c1 = 0 és c2 = Λ < ρ >. Ezzel

az kaptuk, hogy nagy q értékekre

v4(q) = Λ < ρ > q2 + 12Λ2 < ρ′(2) > ln(q/q2) ln(q/q3). (1.106)

Amint az látható, a negyedrendű korlátozott momentum vezető tagja az átlagos

diszlokációsűrűséggel, második tagja pedig a diszlokációsűrűség négyzetének átlagával

arányos. A következőkben ezt használjuk fel a profilok kiértékelésére.
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1.10. Módośıtott variancia módszer [A7,A15]

A fentiekben kapott (1.96,1.100,1.106) kifejezések közvetlenül felhasználhatók a mért vo-

nalprofilokból a < ρ > átlagos diszlokációsűrűség, a < ρ′(2) > diszlokációsűrűség átlagos

fluktuációja, valamint az aszimmetriát jellemző < s′(2) > paraméter meghatározására. Az

eljárást egy húzással deformált Cu egykristályon mért profilon mutatjuk be. A profil az

1.3/a ábrán látható. Mielőtt a részletes ismertetésre rátérünk, fontos megjegyezni, hogy

elvben a profil aszimptotikus alakjára megadott függvényeknek a profilra való közvetlen

illesztésével is meghatározhatnánk a ḱıvánt paramétereket. Azonban, amint az az ábrán

is látható, a profil kifutó részében az adatok relat́ıv szórása egyre nagyobb. Ez viszony-

lag bizonytalanná teszi az illesztést. Ezzel szemben a korlátozott momentumok, mivel

integrális mennyiségek, sokkal simábbak. Ez jól megfigyelhető az 1.3/b,c,d ábrákon. Meg-

emĺıtjük, hogy az 1.3 ábrán feltüntetett pontok a profilokból kiszámolt ,,nyers” adatok

azokon semmilyen simı́tás nem történt.

A v2(q′) másodrendű korlátozott momentumból az (1.96) képletnek megfelelően a

diszlokációsűrűség, pontosabban az un. formális ρ∗ = Λ < ρ > diszlokációsűrűség úgy

határozható meg, hogy v2(q′)-t ln(q′) függvényében ábrázolva a görbe kifutó szakaszára

egy egyenest illesztünk. Ez látható az 1.3/b ábrán. A tapasztalat azt mutatja, hogy

amennyiben a profil elegendő széles tartományban, kb. 10−4 relat́ıv intenzitásig ki van

mérve, a megfelelő illesztési tartomány nagy biztonsággal kijelölhető. A formális disz-

lokációsűrűség kb. 10% pontossággal meghatározható.

Az < s′(2) > paraméter hasonló eljárással határozható meg. A v3(q′) harmadrendű

korlátozott momentumból az (1.100) alapján, v3(q′)-t ln(q′) függvényében ábrázolva a

görbe kifutó szakaszára egy egyenest illesztünk. Ez látható az 1.3/c ábrán. Itt fontos

megjegyezni, hogy mivel a profilok aszimmetriája általában elég kicsi, az ln(q ′) → v3(q′)

görbék sokkal zajosabbak, mint az ln(q′)→ v2(q′)-k. Ennek ellenére tapasztalatunk szerint

< s′(2) > általában viszonylag jól, mintegy 30-50%-os hibával meghatározható. A pon-

tosságot jav́ıtja, hogy v3(q′)-t a mérés során óhatatlanul megjelenő többé-kevésbé konstans

háttér nem befolyásolja. Ez a másik két momentumról nem mondható el.

Az (1.106) képletnek megfelelően v4(q′)-ből a formális diszlokációsűrűség és a disz-

lokációsűrűség átlagos fluktuációja egyszerre határozható meg. Tapasztalatunk szerint q2

és q3 közel azonos, ı́gy jó közeĺıtéssel q0 = (q2q3)1/2 mértani közepükkel helyetteśıthetők.

A további vizsgálatokhoz célszerű bevezetni az

f(q) = v4(q)/q2 = Λ < ρ′ > +12Λ2 < ρ′(2) > ln2(q/q0)/q2 (1.107)
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1.3. ábra. (a) 40 MPa-ig húzással deformált Cu egykristályon mért vonalprofil 200 reflexiónál.

(b) A másodrendű korlátozott momentum. (c) A harmadrendű korlátozott momentum. (d) A

negyedrendű korlátozott momentum.
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mennyiséget. Az ı́gy definiált f(q) függvény aszimptotikusan az fas = Λ < ρ′ > értékhez

tart és a qm = eq0-nál maximuma van. A maximum értéke

fmax = Λ < ρ′ > +12Λ2 < ρ′(2) > /q2
m. (1.108)

Ennek alapján a maximum és az aszimptotikus érték különbsége a diszlokációsűrűség

relat́ıv fluktuációjával áll kapcsolatban

fmax − fas
f2
as

=
< ρ′(2) >

< ρ′ >2

1

q2
m

. (1.109)

Tehát a mért vonalprofil adatokból meghatározott f(q) függvény (lásd 1.3/d ábra)

maximumának magassága közvetlen kapcsolatban áll a diszlokáció-rendszerben jelen levő

relat́ıv diszlokációsűrűség fluktuációval. A mért adatokra illesztett, (1.107)-tel megadott

függvény az 1.3/d ábrán látható. Fontos megjegyezni, hogy az illesztést a nyilakkal jelölt
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1.4. ábra. Az f(q) függvény viselkedése a mért intenzitás-eloszlással összehasonĺıtva

tartományban végeztük, ennek ellenére az illesztett görbe az illesztési határ feletti tar-

tományban is tökéletesen követi a mérési adatokat. Természetesen kis q értékekre a görbe

eltér a merési adatoktól, ez egyszerűen annak következménye, hogy a kidolgozott elmélet

csak a profil aszimptotikus tartományát ı́rja le. Azért, hogy lássuk, mi az a tényleges tar-

tomány, ahol az elmélet képes jól léırni a mért profilokat, az 1.4 ábrán együtt ábrázoltuk

az intenzitás-eloszlást és az f(q) függvényt. Látható, hogy a kapott elméleti görbe kb.

0.1-es relat́ıv intenzitástól kezdve képes léırni a mért intenzitás-eloszlást.

Foglalkoznunk kell még a háttér szerepével. Tekintettel arra, hogy a magasabb rendű

momentumokat a háttér jelentősen befolyásolhatja, mesterségesen hozzáadott háttérrel

megvizsgáltuk, hogy az mikor teszi megb́ızhatatlanná a kiértékelés során kapott pa-

ramétereket. Amint az az 1.5 ábrán látható az f(q) függvény lefutását 0.001 relat́ıv
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1.5. ábra. A háttér hatása az f(q) függvényre

intenzitásnak megfelelő háttár hozzáadása lényegesen még nem befolyásolja. Ezek alapján

azt mondhatjuk, hogy tipikusan akkor tekinthetünk egy mérést a fenti módszerrel jól

kiértékelhetőnek, ha a jel/zaj viszony 104 nagyságrendbe esik.

1.11. Véges krisztalitméret hatása [A19]

Abban az esetben, ha a krisztalit, vagy általánosabb megfogalmazásban a koherens domén

méret 1µm-nél kisebb, akkor az ebből adódó vonalszélesedés jelentőssé válik. A probléma

régóta vizsgált (Wilson [19, 20], Langdorf [21], Ungár és munkatársai [39]) és azt mond-

hatjuk, hogy elméleti szempontból teljesen kidolgozottnak tekinthető. A végesméret hatás

következtében létrejövő vonalszélesedés Fourier transzformáltja As(~n) nem más, mint a

vizsgált test és ~n vektorral eltoltjának átfedő térfogata. Ez azt jelenti (Warren és Averbach

[22]), hogy elegendően kis Fourier együtthatókra

As(~n) ≈ A0 exp(−a|~n|), (1.110)

ahol A0 egy konstans és a a test méretével ford́ıtottan arányos konstans. Fontos tulaj-

donsága, hogy nem függ a ~g diffrakciós vektor nagyságától, csak az ~n és ~g közötti szögtől.

Az (1.110) kifejezés azt jelenti, hogy a végesméret következtében első közeĺıtésben Lo-

rentz függvény alakú vonalszélesedés jön létre. Tehát amı́g a diszlokációk 1/q3-ös, addig

a végesméret 1/q2-es aszimptotikus intenzitás eloszlást eredményez.

Annak ellenére, hogy a probléma elméletileg viszonylag egyszerűen kezelhető, a kohe-

rens domén méretnek a mért profilokból való meghatározása rengeteg problémát vet fel.

Különösen akkor ha a végesmérettől és a diszlokációktól származó szélesedés egyszerre
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lép fel. A gyakorlatban előforduló esetekben leggyakrabban ez a helyzet. A probléma

kezelésére több megoldás született. A klasszikusnak tekinthető Williamson-Hall [46] és

Warren-Averbach anaĺızis [22] mellett azok bizonyos korlátainak kiküszöbölésére az utóbbi

időben Ungár és munkatársai [39, 47], valamint Scardi és munkatársai [48, 49, 50] új

eljárásokat javasoltak. Ezek részleteire itt nem térünk ki, csak egy fontos közös jel-

lemzőjüket emĺıtjük meg, nevezetesen azt, hogy a kiértékelés során egyszerre több ref-

lexióhoz tartozó profilt szimultán módon értékelnek ki. Ez kétségḱıvül számos előnnyel

jár, ugyanakkor a mintában kialakuló viszonyokról több előzetes feltevést kell tenni.

Az előző fejezetben ismertetett módośıtott variancia módszer kiterjesztése a szem-

cseméret hatások figyelembevételével lehetővé teszi, hogy egyetlen reflexió vizsgálatából

is meghatározzuk a szemcseméretet és a diszlokációsűrűséget. Ehhez mindössze arra

van szükség, hogy a kapott v2(q) (1.96) és f(q) (1.107) kifejezésekhez hozzáadjuk a

végesméretből adódó 1/q2-es intenzitás-eloszlás járulékát. Egyszerű számolás után:

v2(q′) =
4

dF
q + 2Λ < ρ > ln

(
q′

q0

)
(1.111)

és

f(q) = v4(q)/q2 =
4

3dF
q + Λ < ρ > (1.112)

adódik, ahol mindkét kifejezésben csak a két vezető tagot ı́rtuk ki. A bevezetett dF

paraméter az un. felülettel súlyozott átlagos szemcseméretet jelenti. Látható, hogy a

végesmérettől és a diszlokációktól származó járulék jól szétválasztható. Mind v2(q) mind

f(q) vezető tagja lineáris és ford́ıtottan arányos az átlagos szemcsemérettel. v2(q)-ben

a diszlokációk egy logaritmikus ,,korrekció”-ként jelennek meg. Ezzel szemben f(q)-ben

a diszlokációk az egyenes eltolódását eredményezik. Ez a tulajdonság jól felhasználható

profilok kiértékelésére. Ugyanis ha a szemcseméret hatások szerepe fontos, akkor a méret

és a diszlokációsűrűség egyszerűen úgy határozható meg, hogy f(q) aszimptotikus tar-

tományára egy egyenest illesztünk. Az egyenes meredeksége a szemcseméretet, mı́g ten-

gelymetszete a diszlokációsűrűséget adja.

A viszonyokat három különböző ,,állapot”-hoz tartozó méréssel demonstráljuk. Az 1.6.

ábrán hidegen ill. melegen hengerelt AlMg és golyósmalomban őrült majd rekrisztalizált

Fe poron mért vonalprofilok láthatók. A hozzájuk tartozó v2(q) és f(q) görbéket az 1.7

és 1.8 ábrák mutatják. Amint az utóbbi két ábrán első ránézésre megfigyelhető a három

különböző méréshez tartozó v2(q) és f(q) görbék markánsan különböznek egymástól. A

hidegen hengerelt AlMg esetében mindkét függvény ugyanolyan karakterisztikus lefolyást

mutat, mint a deformált Cu egykristályoknál megfigyelt, az előző fejezetben ismertetett

36



1.11. VÉGES KRISZTALITMÉRET HATÁSA [A19]

1.6. ábra. Hidegen ill. melegen hengerelt AlMg és golyósmalomban őrölt, majd rekrisztalizált Fe

poron mért vonalprofilok.

1.7. ábra. Az v2(q) függvény a 1.6. ábrának megfelelő mintákon.

mérések. Ekkor f(q) egy markáns maximum után egy jól definiált aszimptotikus értékhez

tart. Amint azt az előbbiekben részletesen elemeztük, ez az aszimptotikus érték arányos

a diszlokációsűrűséggel. A másik két minta esetében a nagy q értékekhez tartozó tar-

tományban mind v2(q) mind f(q) jó közeĺıtéssel egyenes. Az (1.111) és (1.112) kife-

jezéseknek megfelelően ez azt mutatja, hogy ezekben a mintákban a szemcseméret olyan

kicsi, hogy dominánsan ez határozza meg a vonalszélesedést. A melegen hengerelt AlMg és

az őrölt Fe-hez tartozó f(q)-ra illesztett egyenes között fontos különbség, hogy az elsőnél az

egyenes jól meghatározott pozit́ıv tengelymetszettel rendelkezik, mı́g a másik gyakorlatilag

átmegy az origón. Az (1.112) kifejezés értelmében az illesztett egyenes tengelymetszete

37



1. FEJEZET DISZLOKÁCIÓK OKOZTA RÖNTGEN VONALSZÉLESEDÉS

1.8. ábra. Az f(q) függvény a 1.6. ábrának megfelelő mintákon.

a diszlokációsűrűséggel arányos. Várakozásainkkal összhangban a kapott eredmény azt

mutatja, hogy a magas hőmérsékleten hengerelt AlMg mintában az újrakristályosodás

következtében szemcsék alakulnak ki (ezek mérete 750nm), de diszlokációk is visszama-

radnak (a diszlokációsűrűség ρ = 1.5X1013m−2). Az őrölt Fe mintában a szemcseméret

35nm. Ugyanakkor a hőkezelés után a diszlokációk eltűntek a mintából.

A fent kapott eredményeket összefoglalva a következőket mondhatjuk. Egy ismeret-

len mintán elvégzett mérésnél gyakran előzetesen nem tudjuk megmondani, hogy a vo-

nalszélesedésben a véges koherens doménméret mekkora szerepet játszik a deformációs

szélesedéshez képest. Ekkor felrajzolva az f(q), görbét annak alakjából ez azonnal eldönt-

hető. Ha f(q) egy jól meghatározott aszimptotikus értékhez tart, akkor a szemcsemérettől

származó szélesedés elhanyagolható és a kiértékelést az (1.107) kifejezésnek megfelelően kell

elvégezni. Ezzel szemben, ha a görbe aszimptotikusan egy egyeneshez tart, akkor (1.112)

alakot kell használni. Fontos megjegyezni, hogy ebben az esetben < ρ′2 > már nem

meghatározható mivel a szemcseméret szélesedés következtében fellépő itt nem tárgyalt

magasabb rendű tagok azt elnyomják.

Röviden foglalkozni kell még a háttér problémájával. Különösen akkor, ha a szem-

cseméret kicsi, a mérés során jelentős háttér jelenik meg az intenzitás-eloszlásban. A

kiértékeléshez ezt le kell vonni. Azonban a háttér pontos értékének meghatározása sok-

szor szinte lehetetlen. Ebben jelent seǵıtséget v2(q) vizsgálata. Ugyanis ha mind v2(q),

mind f(q) aszimptotikus részére egy egyenest illesztünk, annak egyforma szemcseméretet

kell adnia. Ha a háttér rosszul van meghatározva, ez nem következik be. Így ilyenkor a

hátteret addig kell változtatni amı́g a két görbéből kapott szemcseméret azonosnak adódik.
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1.12. ÖSSZEFOGLALÁS

Ezzel a módszer egyfajta belső konzisztencia vizsgálatra ad lehetőséget.

Végül érdemes a fent javasolt kiértékelési eljárást összehasonĺıtani az irodalomban

korábban javasolt sokprofilos illesztési módszerekkel (Ungar és munkatársai [39, 47],

valamint Scardi és munkatársai [48, 49, 50]). Természetesen több reflexió mérése és

kiértékelése komplexebb és pontosabb információt szolgáltat. Így ha lehetőség van rá

feltétlenül több reflexió mérése célszerű. Azonban ellentétben a korábbi módszerekkel az

itt javasolt eljárás az egyes profilokat egymástól függetlenül értékeli ki, ezért magához a

kiértékeléshez nem kell semmit feltenni a szemcsék geometriájáról ill. a kontraszt fakto-

rok reflexiófüggéséről. A paramétereknek az egyes reflexiókhoz tartozó értékeinek meg-

határozása után természetesen megvizsgálható, hogy azok mennyire adják vissza valami-

lyen feltételezett modell jóslatait.

1.12. Összefoglalás

A röntgen vonalprofil anaĺızisről szóló fejezetben kapott eredmények az alábbiakban fog-

lalhatók össze:

• Kidolgoztunk egy új általános elméletet amely megadja a vonalprofil aszimptoti-

kus alakját. Ezt az átlagos diszlokációsűrűség mellett az diszlokációsűrűség térbeli

szórása határozza meg.

• Megmutattuk, hogy aszimmetria a korábbiakban feltételezettnél sokkal általánosabb

keretek között is kialakulhat. Polarizált dipólokra és diszlokáció falakra meg-

határoztuk az aszimmetriát léıró vezető tag együtthatóját.

• A variancia módszer általánośıtásával egy új kiértékelési eljárást javasoltunk a vo-

nalprofilok kiértékelésére. Ezzel a korábbiaknál sokkal pontosabb eredményeket lehet

kapni. Ezenḱıvül nem szükséges semmilyen előzetes feltevést tenni a diszlokációk el-

rendeződéséről.

• Megmutattuk, hogy a véges krisztalitméret hatása is jól kezelhető a javasolt

kiértékelési módszerrel.
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2. fejezet

Diszlokáció-szerkezetek

statisztikus tulajdonságai

2.1. Előzmények

A deformáció során keletkező diszlokáció hálózatok egy igen általános és alapvető tu-

lajdonsága, hogy a deformáció kezdeti szakaszától eltekintve a diszlokáció-eloszlás nem

homogén. A mintázat jellege függ a deformáció módjától és annak mértékétől. Amint

azt az előző fejezetben megmutattuk, a diszlokáció rendszerek statisztikus tulajdonságai

mint pl. az átlagos diszlokációsűrűség ill. annak fluktuációja, igen jól vizsgálható röntgen

vonalprofil anaĺızissel. Ebben a fejezetben összenyomással deformált Cu egykristályokon

végzett röntgen vonalprofil méréseket ismertetünk, majd a kapott eredmények alapján

egyszerű energetikai meggondolások felhasználásával megmutatjuk, hogy a deformáció un.

III. szakaszának viselkedésére heurisztikusan felálĺıtott Kocks modellnek [51] milyen

mélyebb fizikai eredete van.

Mielőtt a konkrét mérési eredmények ismertetésére rátérnénk, röviden összefoglaljuk az

egytengelyű húzással vagy összenyomással deformált egykristályok alaḱıtási keményedési

tulajdonságait. A 2.1 sematikus ábra a nyújtással deformált egykristályok feszültség de-

formáció görbéjét mutatja [52]. A deformáció során három szakaszt szokás elkülöńıteni.

Az első az un. könnyű csúszási szakasz. Ekkor a feszültség-deformáció görbe mere-

deksége (amit alaḱıtási keményedésnek nevezünk és Θ-val jelölünk) igen kicsi. Ez a szakasz

szimmetrikus orientációnál ((100) ill. (111)) nem jelenik meg. Ezt egy sokkal nagyobb

meredekségű, de szintén lineáris szakasz követi, amelyet II. szakasznak nevezünk. Az,

hogy ez a szakasz valóban jó közeĺıtéssel egyenes, jól látható a 2.2 ábrán, amely egy szo-

bahőmérsékleten húzott Cu egykristály keményedés-deformáció összefüggését mutatja [53].
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2. FEJEZET DISZLOKÁCIÓ-SZERKEZETEK STATISZTIKUS TULAJDONSÁGAI

2.1. ábra. Húzott egykristály feszültség-deformáció görbéje

2.2. ábra. Az alaḱıtási keményedés változása a deformáció során egy nyújtott Cu egykristály

esetében [53]

Amikor a feszültség-deformáció görbe eltér az egyenestől, akkor kezdődik a deformáció

un. III.-as szakasza. (Ezután további szakaszokat szokás elkülöńıteni, de ezek húzással

nem érhetők el, ı́gy ezekkel itt a továbbiakban részletesen nem foglalkozunk.)

A III. szakasz tulajdonságainak léırásához célszerű az alaḱıtási keményedést a τ nýırási

feszültség függvényében felrajzolni. Ez az un. Mecking plot [51]. Különböző csavarással

deformált anyagok esetében ez látható a 2.3 ábrán [54]. Amint az jól megfigyelhető, ebben

a deformációs tartományban az alaḱıtási keményedés és a nýırási feszültség között lineáris
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2.1. ELŐZMÉNYEK

2.3. ábra. Θ− τ összefüggés különböző anyagok esetében [54]

2.4. ábra. A feszültség-deformáció görbe orientációfüggése Cu esetén. [55, 56]

kapcsolat áll fenn (Voce, lásd [51]), azaz

dτ

dγ
= Θ0 − aτ. (2.1)

(Amikor a keményedés nagy deformációknál eltér a fenti összefüggéstől, az alaḱıtási

keményedés IV. szakaszáról beszélünk.)

Fontos megjegyezni, hogy amint az a 2.4. ábrán látható (Diehl [55, 56]), az egyes

szakaszok kezdete erősen függ a kristály orientációjától.
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2. FEJEZET DISZLOKÁCIÓ-SZERKEZETEK STATISZTIKUS TULAJDONSÁGAI

2.2. Cu egykristályokon végzett vonalprofil mérések [A14]

[A17,A18]

Az egykristályok deformációja során kialakuló diszlokáció szerkezet statisztikus tulaj-

donságainak vizsgálatára összenyomással deformált Cu egykristályokon végeztünk rönt-

gen vonalprofil vizsgálatokat. A 3x3x3 mm-es kocka alakú minták az előzetesen orientált

nagyobb méretű Cu egykristályból szikraforgácsolással kerültek kivágásra. Ezután kémiai

maratással eltávoĺıtottuk a kivágás során óhatatlanul deformált néhány µm vastagságú

felületi réteget, majd a teljes rekrisztalizációja érdekében vákuum kemencében 800CO-on

1 óráig hőkezeltük őket. Az ı́gy előálĺıtott próbatesteket egy MTS t́ıpusú általános célú

mechanikai tesztelő berendezéssel 2x10−4s−1 deformáció sebességgel szobahőmérsékleten

ill. 193 K-en különböző feszültségekig összenyomással deformáltuk. A súrlódás csökkentése

érdekében a minták felülete és az összenyomófejek közé vékony teflon fóliát helyeztünk el.

A felületi hatások további csökkentése érdekében a további vizsgálatokhoz a deformált

mintákat középen kettévágtuk majd kémiailag poĺıroztuk.

Röntgen vonalprofil méréseket ideálisan többszörös (100) valamint egyszeres (311)

csúszásra orientált mintákon végeztünk két reflexió (200) ill. (220) alkalmazása mellett. A

mérési eredmények kiértékelésére az előző fejezetben ismertetett momentum módszert al-

kalmaztuk. Ez azzal az előnnyel jár, hogy ellentétben a korábban használt kvázikompozit

modell alapján kidolgozott felbontási eljárással (Ungár [33, 34]) a kiértékeléshez előzetesen

semmit nem kell feltételezni a diszlokáció mintázatról.

A továbbiakban először az ideálisan többszörös csúszásra orientált szobahőmérsékleten

deformált mintákon kapott eredményekkel foglalkozunk. Hasonló mintákat korábban

Ungár és munkatársai már részletesen vizsgáltak [33, 34]. A mérések újra elvégzéséhez

a motivációt az jelentette, hogy az utóbbi években többen (Gil Sevillano és munkatársai

[57, 58] Zaiser és munkatársai [16, 17]) megmutatták, hogy az ideálisan többszörös csúszás

során kialakuló diszlokáció cellaszerkezet skálázási tulajdonságokat mutat, ı́gy ,,lyuk”

fraktálként kezelhető. Ennek alapján kidolgozták a diszlokációk kompozit modelljének

egy, az eredetileg Mughrabi [59, 60, 61] által javasolt formájának egy új változatát, amely

figyelembe veszi a fraktál-szerű mintázatot [62, 63]. A modellre még a későbbiekben

részletesebben visszatérünk, itt csak megemĺıtjük, hogy a modell jóslatai röntgen vonalp-

rofil anaĺızissel jól ellenőrizhetők [A14].

Négy különböző ekvivalens csúszófeszültséghez tartozó röntgenprofilból

leszármaztatott f(q) függvény (lásd (1.107)) látható a 2.5 ábrán. Anélkül, hogy a

görbéket bármilyen konkrét függvénnyel léırnánk két fontos tulajdonságot figyelhetünk
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2.2. CU EGYKRISTÁLYOKON VÉGZETT VONALPROFIL MÉRÉSEK [A14] [A17,A18]
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2.5. ábra. f(q) függvény 20, 30, 40, 50 MPa feszültségig deformált Cu egykristály esetén

meg. A függvények aszimptotikus értéke monoton nő a feszültséggel. Ezzel szemben a

görbék maximumának és aszimptotikus értékének a különbsége a feszültség függvényében

40 MPa-nál markáns maximumot mutat.

Az (1.107 képlettel megadott aszimptotikus alakot illesztve a mért profilokbál

származtatott f(q) függvény aszimptotikus részéhez a un. formális diszlokációsűrűség

ρ∗ = Λ < ρ > valamint a

σ2 =
< ρ2 > − < ρ >2

< ρ >2
(2.2)

relat́ıv diszlokációsűrűség fluktuáció meghatározható (ez független Λ értékétől). Két

különböző reflexió ((200) és (220)) alkalmazásával mért formális diszlokációsűrűség

négyzetgyökét a feszültség függvényében a 2.6 ábra mutatja. Számos korábbi eredménynek

megfelelően (lásd pl. Ungár és munkatársai [33, 34])
√
ρ∗ = ζ(~g)τ , ahol az ζ(~g) arányossági

tényező értéke valamelyest függ a reflexiótól. Figyelembe véve az általánosan elfogadott

√
< ρ > ∝ τ (2.3)

relációt, ez azt jelenti, hogy a vizsgált tartományban a deformáció során a Λ diszlokáció

kontraszt faktor nem változik (aktuális értéke függ az alkalmazott reflexiótól). Mivel

Λ aktuális értékét a különböző t́ıpusú diszlokációk relat́ıv populációja határozza meg,

a kapott eredmény azt mutatja, hogy ebben a deformációs tartományban a különböző

diszlokációk relat́ıv mennyisége közel állandó.
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2.6. ábra. A formális diszlokációsűrűség négyzetgyöke a feszültség függvényében (200) és (220)

reflexió esetén.

Ugyanakkor a relat́ıv diszlokációsűrűség-fluktuáció feszültség-függése a diszlokáció

szerkezet jelentős változására utal. Amint az a 2.7 ábrán látható, a relat́ıv disz-
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2.7. ábra. A relat́ıv diszlokációsűrűség fluktuációja a feszültség függvényében (200) és (220)

reflexió esetén.

lokációsűrűség fluktuáció 40 MPa-nál éles maximumot mutat. (Ez a vonalprofil elméletéről

szóló fejezetben mondottak alapján megfelel annak, hogy az f(q) maximumának és aszimp-

totikus értékének különbsége hasonlóan viselkedik.) Az a tény, hogy a két alkalmazott
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2.2. CU EGYKRISTÁLYOKON VÉGZETT VONALPROFIL MÉRÉSEK [A14] [A17,A18]

reflexióra 10% -on belül azonos érték adódott, a relat́ıv diszlokációsűrűség fluktuációra a

mérés pontosságát mutatja. Megjegyezzük, hogy Ungár és munkatársainak [33, 34] közel

20 éve elvégzett mérései és az alkalmazott kiértékelési eljárás nem tette lehetővé azt a

pontosságot, hogy a relat́ıv fluktuáció megb́ızhatóan meghatározható legyen. Ugyanakkor

2.8. ábra. A relat́ıv deformáció fluktuáció a feszültség függvényében

a kapott eredmény nem teljesen előzmény nélküli az irodalomban. Majdnem 50 évvel

ezelőtt Diehl a deformálandó mintán markerek elhelyezésével vizsgálta a deformáció relat́ıv

fluktuációjának változását a deformáció függvényében [56]. Eredményeit a 2.8 mutatja.

Amint az látható, a deformáció fluktuáció a deformáció I. és II. szakaszában nő, majd a III.

szakaszában csökken. Ez azt indikálja, hogy a diszlokációsűrűség relat́ıv fluktuációjában

megfigyelt maximum ugyancsak a deformáció II-III. szakaszának átmeneténél lép fel. Te-

kintettel arra, hogy a minták kis mérete miatt a deformáció során külső extenzométert

nem tudtunk alkalmazni, a feszültség-deformáció görbét nem tudtuk olyan pontossággal

megmérni, hogy abból a Mecking plottot kellő pontossággal meg lehessen határozni. Ezért

a feszültség-deformáció görbe anaĺıziséből nem tudtuk megállaṕıtani, hogy a 40 MPa, ahol

a diszlokációsűrűség relat́ıv fluktuációjában a maximumot megfigyeltük, mennyire ponto-

san esik egybe a deformáció II-III. szakaszának átmenetéhez tartozó feszültséggel. Diehl

2.4 ábrán látható mérései azonban azt mutatják, hogy amennyiben a minta közel ideálisan

többszörös csúszásra van orientálva Cu esetében szobahőmérsékleten a 40 MPa megfelel

az átmenethez tartozó feszültségnek.

Azért, hogy megvizsgáljuk a relat́ıv diszlokációsűrűség fluktuáció változásának

hőmérsékletfüggését, az ideálisan többszörös csúszásra orientált esetben 192K-en de-

formált mintákon is végeztünk méréseket. Az eredményeket a 2.9 ábra mutatja. Látható,
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2.9. ábra. A relat́ıv diszlokációsűrűség fluktuációja a feszültség függvényében szobahőmérsékleten

ill. 192K-en deformált minták esetében.

hogy a deformációs hőmérséklet csökkentésével a maximum helye a nagyobb feszültségek

irányába tolódik el. Ez pontosan megfelel annak, ahogyan a deformáció II-III. szakaszának

átmenetéhez tartozó τIII feszültség változik a hőmérséklettel [55].

Megvizsgáltuk, hogy a jelenség hogyan függ a minta orientációjától. Egyszeres

csúszásra orientált mintán kapott eredményeket a 2.10 ábra mutatja. Amint az jól meg-
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2.10. ábra. A relat́ıv diszlokációsűrűség fluktuációja a feszültség függvényében egyszeres ill.

ideálisan többszörös csúszásra orientált minta esetében
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2.3. ÖNHASONLÓ DISZLOKÁCIÓ-RENDSZEREK JELLEMZÉSE [A14]

figyelhető, a relat́ıv diszlokációsűrűség fluktuációjában a maximum egyszeres csúszásra

orientált esetben is fellép. A maximum helye (22MPa) megfelel a Diehl által kapott τIII

feszültségnek.

A fentiek alapján megállaṕıthatjuk, hogy egyezésben a Diehl által kapott, de azóta

sohasem reprodukált megfigyeléssel a deformáció II. szakaszában a mintában mind a de-

formáció, mind a diszlokációsűrűség relat́ıv fluktuációja növekszik. Ezzel szemben a III.

szakaszban a fluktuációk csökkennek a deformáció növelésével. A jelenség energetikai meg-

gondolások alapján történő értelmezésére a későbbiekben még visszatérünk.

2.3. Önhasonló diszlokáció-rendszerek jellemzése [A14]

Amint azt már a bevezetésben is emĺıtettük többszörös csúszásra orientált egykristályok

esetében a keletkező diszlokáció cellaszerkezet bizonyos estekben viszonylak széles tar-

tományban skálázási tulajdonságokat mutat. Amint az Hähner és Zaiser megmutatta

[16, 17] ekkor a diszlokáció mintázat egy ,,lyuk” fraktálként ı́rható le. Ennek alapján

kidolgozták a klasszikus diszlokáció kompozit modell egy általánośıtott változatát, amely

figyelembe veszi a fraktál jelleget [62, 63]. Amint azt elméletük rövid ismertetése után

látni fogjuk, a röntgen vonalprofil anaĺızissel kapott előző részben ismertetett eredmények

lehetőséget adnak az általuk javasolt elmélet jóslatainak ḱısérleti ellenőrzésére.

A Zaiser és Hähner által javasolt modell abból a TEM vizsgálatokból kapott tényből in-

dul ki, hogy a fraktál jellegnek megfelelően a λmin minimális és λmax maximális cellaméret

határok között annak valósźınűsége, hogy egy cella mérete nagyobb legyen λ-nál

p(λ) = p0λ
−D, (2.4)

ahol p0 egy normálási konstans és 1 < D <= 2 a TEM képen mérhető fraktál dimenzió.

Ezután a szerzők feltételezik, hogy a cellafalakat olyan ,,cellák” alkotják, amelyeknek a

mérete kisebb λmin-nél. Ennek alapján a falak térfogati hányada a

fw =

∫ λmin
0 p(λ)λ2dλ
∫ λmax

0 p(λ)λ2dλ
=

[
λmin
λmax

]2−D
(2.5)

kifejezéssel adható meg. Feltéve továbbá, hogy a folyáshatár a cellában a cella méretével,

a cella falakban az átlagos diszlokáció távolság reciprokával ford́ıtottan arányos, azaz

τf =

{
αefff µb

√
ρw λ ≤ λmin

ζ µbλ λ ≥ λmin
(2.6)
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a mintán mérhető átlagos folyáshatárra egyszerű számolással

τ =< τf >= αefff ζµb
fw

D − 1

√
ρw. (2.7)

adódik, ahol αefff és ζ konstansok, valamint ρw a cellafalban a diszlokációsűrűség.

A deformáció III. szakaszában a cellákon belül a diszlokációsűrűség lényegesen kisebb,

mint a cellafalban (lásd 1 TEM felvétel), ezért jó közeĺıtéssel igaz, hogy az átlagos disz-

lokációsűrűség megadható a

< ρ >= fwρw (2.8)

alakban. Hasonlóan a diszlokációsűrűség négyzetének átlaga

< ρ2 >= fwρ
2
w. (2.9)

Ennek alapján a vonalprofil anaĺızissel mérhető < ρ > és < ρ2 > paraméterekből a de-

formáció III. szakaszában fw és ρw meghatározható.

Ahhoz, hogy a 2.7 kifejezést ḱısérletileg ellenőrizhessük, meg kell határozni a cellaszer-

kezet fraktál dimenzióját a deformáció függvényében. Ehhez a III. szakaszba eső ideálisan

többszörös csúszásra orientált mintákon TEM vizsgálatokat végeztünk. A kapott képek

digitalizálása után ,,box counting” módszerrel meghatároztuk a fraktál dimenziót. Meg-

jegyezzük, hogy Zaiser és munkatársainak vizsgálata azt mutatja, hogy egyéb fraktál di-

menzió meghatározó eljárások a mi esetünkben hibahatáron belül azonos fraktál dimenziót

szolgáltatnak, mint a ,,box counting” [17]. Tipikus TEM mikrográf a hozzá tartozó ,,box

counting” boxméret-diszlokációmentes box-szám (N(l)) görbe látható a 2.11 ábrán. Az

ábra tanulsága szerint az N(l) görbe közel két nagyságrenden belül igen jó közeĺıtéssel

hatványfüggvény D = 1.87-es kitevővel. Ez egyértelműen a cellaszerkezet fraktál jellegére

utal.

A fraktáldimenzió a deformáció növekedtével (a III. szakaszon belül) kismértékben

növekszik és D = 2 felé tart (lásd 2.12). (Természetesen a TEM mintának megfelelően az

ı́gy meghatározott dimenzió a teljes 3 dimenziós szerkezet egy vékony metszetén készült.

A valódi 3D szerkezet fraktál dimenziója D + 1.) Az eredmény azt mutatja, hogy a

deformáció növekedtével a diszlokációk egyre inkább homogén módon töltik ki a teret.

Ez összhangban van azzal, hogy a III. szakaszban a diszlokációsűrűség relat́ıv fluktuációja

csökken (2.7).

Ezután visszatérhetünk a Zaiser és Hähner által javasolt módośıtott kompozit modell

ellenőrzésére. A (2.7) folyáshatár kifejezés bal oldalán szereplő összes változót (fw ρw
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2.11. ábra. a) Összenyomással deformált ideálisan többszörös csúszásra orientált Cu egykristályon

készült TEM mikrográf (τ = 60MPa). b) A TEM képhez tartozó boxméret v. diszlokációmentes

box-szám görbe log-log skálán.

D) meg tudtuk határozni. A modell azt jósolja, hogy a τ folyáshatár egyenesen arányos

a x = fwρ
1/2
w /(D − 1) = f

1/2
w < ρ > 1/2/(D − 1) kifejezéssel, amelynek értéke a TEM

és vonalprofil mérésekből ismert. A kapott (x, τ) adatpárokat és a pontokra illesztett

origón átmenő egyenest a 2.13 ábra mutatja. Amint az látható, az illesztett egyenes a

hibahatárokon belül ugyan átmegy a mért pontpárokon, azonban egy kismértékű sziszte-

matikus eltérés figyelhető meg.
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2.12. ábra. A diszlokáció cellaszerkezet fraktáldimenziója a feszültség függvényében össze-

nyomással deformált Cu egykristály esetében.
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2.13. ábra. A folyáshatár a TEM ill. vonalprofil anaĺızissel meghatározott paraméterkombináció

függvényében.

Összefoglalva megállaṕıthatjuk, hogy a röntgen vonalprofil anaĺızis egy igen hatékony

eszköz a deformáció során kialakuló diszlokáció-szerkezet statisztikus tulajdonságainak

meghatározására. Ez lehetőséget ad arra, hogy a különböző modellek jóslatait ellenőrizni

lehessen. Vizsgálataink azt mutatják, hogy a közelmúltban javasolt módośıtott kompozit

modell nagy vonalakban helyesen ı́rja le a folyásfeszültségnek a diszlokáció szerkezet sta-
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tisztikus paramétereitől való függését, de a megfigyelt kisméretű eltérés arra utal, hogy a

probléma pontosabb léırása további vizsgálatokat igényel.

2.4. A diszlokációsűrűség evolúciós egyenlete

Amint azt a fejezet bevezetőjében ismertettük a deformáció III. szakaszában a dτ/dγ

alaḱıtási keménység a ḱısérleti tapasztalatok szerint a feszültség lineáris függvénye [51]

azaz

dτ

dγ
= Θ0 − aτ. (2.10)

A továbbiak szempontjából fontos szerepet játszik a folyáshatár és az átlagos disz-

lokációsűrűség közötti

τ = αµb
√
ρ (2.11)

reláció, amelyben α 0.3 körüli konstans. (A továbbiakban az egyszerűség kedvéért az

átlagos diszlokáció sűrűséget < ρ > helyett ρ-val jelöljük.) Az összefüggést igen nagyszámú

ḱısérleti tapasztalat támasztja alá, az irodalomban általánosan elfogadott.

Ha Kock és Mecking nyomán a (2.10) egyenletbe behelyetteśıtjük a (2.11) relációt,

egyszerű átalaḱıtások után adódik, hogy

dρ

dγ
= A
√
ρ−Bρ, (2.12)

ahol A és B a (2.10) és (2.11)-ben szereplő konstansoktól függő pozit́ıv állandók. Érdemes

megjegyezni, hogy a (2.12) evolúciós egyenlet alakja némiképp meglepő. Ugyanis ha

feltételezzük, hogy a diszlokációk egymástól független diszlokáció forrásként működnek,

a diszlokációk keltését léıró tagnak a diszlokációsűrűséggel kellene arányosnak lennie.

Ezzel szemben a baloldal első tagja, amely a diszlokációk sokszorozódását ı́rja, a disz-

lokációsűrűség négyzetgyökével, azaz lényegében a feszültséggel arányos. Figyelembe véve

a diszlokáció sokszorozódás elemi mechanizmusát (Frank-Read forrás) ez viszonylag egy-

szerűen megmagyarázható. Sokkal inkább érdekes az a tény, hogy a diszlokációk eltűnését

megadó un. megújulási tag a diszlokációsűrűséggel, nem pedig annak négyzetével arányos.

Tekintettel arra, hogy a diszlokáció annihilációhoz két diszlokáció találkozása szükséges,

elemi meggondolásokkal az utóbbit várnánk. A következőkben ismertetett vonalprofil

mérések alapján javasolt modell lehetőséget teremt a megújulási tag (2.12)-beli alakjának

mélyebb fizikai okainak megértéséhez.

Első lépésként érdemes megvizsgálni a röntgen vonalprofil anaĺızissel meghatározható
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paraméterekből közvetlenül leszármaztatható

ρ∗w = Λ
< ρ2 >

< ρ >2
(2.13)

mennyiséget a diszlokációsűrűség függvényében. Összenyomással deformált ideálisan
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2.14. ábra. A ρ∗w változása a diszlokációsűrűség függvényében összenyomással deformált

ideálisan többszörös csúszásra orientált Cu egykristály esetében

többszörös csúszásra orientált Cu egykristály esetében kapott ρ∗w-ρ∗ görbét a 2.14 ábra

mutatja. Látható, hogy kezdetben ρ∗w gyorsan növekszik, majd egy jól meghatározott

ponttól kezdve jó közeĺıtéssel állandó. Ez a pont a τIII feszültséghez tartozó disz-

lokációsűrűségnek felel meg. Az eredmény tehát azt mutatja, hogy a deformáció III.

szakaszában ρ∗w állandónak tekinthető. Figyelembe véve, hogy ebben a tartományban a

cellabelsőben levő diszlokációk mennyisége jóval kisebb, mint a cella falban találhatóké, a

(2.8,2.9) relációk alapján

ρ∗w = Λρw. (2.14)

Amint azt az előzőekben már megállaṕıtottuk, a Λ kontraszt faktor nem változik a de-

formáció során, a fenti eredmények azt mutatják, hogy a III. szakaszban a cellafalak-

ban a diszlokációsűrűség állandónak tekinthető. Konkrét értéke természetesen függ a

deformációs hőmérséklettől és a minta orientációjától. Az általunk használt (200) ref-

lexióra Λ ≈ 1 [33] ezért ideálisan többszörös csúszás esetében szobahőmérsékleten történő

összenyomásra ρw ≈ 5.5 1015m−2.
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Egy másik fontos kérdés, hogy mit mondhatunk a cellafalakban kialakuló τw

feszültségről. Felmerül a kérdés, hogy a cellafalban teljesül-e a (2.11)-nak megfelelő

τw = αµb
√
ρw (2.15)

összefüggés. Ennek eldöntésére a vonalprofilok antiszimmetrikus részének anaĺızise le-

hetőséget ad. Ugyanis amit az előzőekben láttuk, gyenge korreláció esetében az antiszim-

metriát a < s2 >∝< ρβtot > mennyiség határozza meg. Mivel a disztorzió arányos a

feszültséggel < s2 >∝< ρτ >. Ismét feltételezve, hogy a III. szakaszban a cellabelsőben a

diszlokációk száma elhanyagolható adódik, hogy

< s2 >∝ fwρw(τw − τ). (2.16)

(Mivel a röntgen vonalprofil méréseket leterhelt mintákon végeztük < s2 > a τw − τ

különbséggel arányos.) A fenti kifejezésbe behelyetteśıtve (2.11) és (2.15) kifejezéseket

adódik, hogy

< s2 >∝ fwρw(
√
ρw −

√
ρ). (2.17)

A fenti összefüggésben szereplő mindegyik mennyiség a vonalprofil mérésekből meg-

határozható. Ábrázolva < s2 >-t a fwρw(
√
ρw − √ρ) függvényében, a kettő közötti

arányosság ḱısérletileg ellenőrizhető. A kapott eredményeket a 2.15 ábra mutatja.

Megállaṕıtható, hogy az arányosság a mérési hibán belül teljesül. Ez az jelenti, hogy
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2.15. ábra. < s2 > az fwρw(
√
ρw − √ρ) függvényében összenyomással deformált ideálisan

többszörös csúszásra orientált Cu egykristály esetében.
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a cellafalban a feszültség arányos az ottani diszlokációsűrűség négyzetgyökével.

Ezután térjünk rá az átlagos diszlokációsűrűség evolúciós egyenletének vizsgálatára.

Amikor új diszlokációkat hozunk létre, a diszlokációk saját-energiáját a befektetett

munkából kell fedezni. A további meggondolásaink abból a feltevésből indulnak ki,

hogy a befektetett munka egy meghatározott hányada ford́ıtódik az új diszlokációk saját-

energiájává. Ez a hányad azonban más a cellafalban és a cellabelsőben. Ennek alapján a

diszlokációsűrűség növekménye a

dρ = β(1− fw)τcdγ + β′fwτwdγ (2.18)

alakban adható meg, ahol β és β ′ két állandó, τc pedig a cellabelsőben az átlagos

nýırófeszültség. A fenti kifejezésben feltételeztük, hogy a dγ deformáció növekmény a

cellabelsőben és a cellafalban ugyanakkora. Ez annak a kompozit modellben szokásos

feltevésnek felel meg, hogy a cellafal és a cellabelső párhuzamosan van ,,kapcsolva”. En-

nek fontos következménye, hogy az alkalmazott feszültség a cellafalban és a cellabelsőben

fellépő feszültséggel a

τ = fwτw + (1− fw)τc (2.19)

alakban adható meg. A (2.19) egyenletből τc-t kifejezve és behelyetteśıtve (2.18)-ba azt

kapjuk, hogy

dρ

dγ
= βτ − (β − β′)fwτw (2.20)

A fenti egyenletbe behelyetteśıtve a (2.11) és (2.15) kifejezéseket adódik, hogy

dρ

dγ
= βαµb (

√
ρ−Hfw

√
ρw) (2.21)

ahol

H =
α′

α

β − β′
β

. (2.22)

Megjegyezzük, hogy az általánosság kedvéért megengedtük, hogy (2.11) és (2.15)-ban α

különböző legyen, a cellafalhoz tartozót α′-vel jelöltük. Fontos kiemelni, hogy ahhoz, hogy

(2.21) jobb oldalán a a második tag megújulást ı́rjon le, β ′-nek kisebbnek kell lennie mint,

β. Ez azt jelenti, hogy a cella belsőben a befektetett munka nagyobb hányadának kell

diszlokáció saját-energiává alakulnia, mint a cellafalban. Ha figyelembe vesszük, hogy

a diszlokációk sokszorozódása döntően úgy valósul meg, hogy a cellafalból a belsőbe ki-

hajló diszlokációk a cellabelsőben szinte akadály nélkül mozogva egyre hosszabb hurkokká
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növekszenek, amı́g újra falba nem ütköznek, a β-kra vonatkozó feltevés plauzibilis.

Amint azt már többször kihasználtuk, a deformáció III. szakaszában a cellabelsőben

levő diszlokációk mennyisége elhanyagolható a cellafalban levőkhöz képest, ı́gy a térfogati

hányad ρ és ρw hányadosával közeĺıthető. Ezt felhasználva (2.21) a III. szakaszban át́ırható

a

dρ

dγ
= βαµb

(√
ρ−H ρ√

ρw

)
(2.23)

alakba. Ha figyelembe vesszük, hogy a vonalprofil mérések tapasztalata szerint a III. sza-

kaszban a cellafalban a diszlokációsűrűség állandó, a kapott egyenlet pontosan megegyezik

Kock (2.12) fenomenológikus diszlokáció evolúciós egyenletével. Mindez természetesen azt

is jelenti, hogy visszakaptuk a Voce féle (2.1) alaḱıtási keményedési egyenletet.

Ezen a ponton érdemes kitérni a kapott eredmény értelmezésére. Amint azt már

korábban emĺıtettük, a Kock féle egyenletben némiképp meglepő, hogy a megújulási

tag csak a diszlokációsűrűséggel és nem annak négyzetével arányos. A vonalprofil

mérések alapján ez érthetővé válik. Ugyanis amint láttuk a cellafalban egy fix disz-

lokációsűrűség alakul ki. Ez a diszlokáció annihiláció szempontjából egy fix nyelőként

működik. Tehát a diszlokációk eltűnése nem két egymástól független diszlokáció szeg-

mens véletlen találkozásakor (amely ρ2-es megújulást eredményezne), hanem egy rögźıtett

,,nyelőhálózat” és egy diszlokáció szegmens találkozásakor valósul meg.

A kapott eredmények fényében röviden célszerű foglalkozni a deformáció IV. sza-

kaszával is. Előre bocsátjuk azonban, hogy az alább ismertetendő meggondolások erősen

spekulat́ıv jellegűek. Amint láttuk, a III. szakaszban a cellafalak térfogati hányada a

diszlokációsűrűséggel arányosan növekszik. Ez nyilván nem tarthat akármeddig. Nem

valósźınű azonban, hogy a cellafalakban a diszlokációsűrűség növekedésnek induljon. Ezért

várhatólag az történik, hogy a cellabelsőben egyre több diszlokáció jelenik meg. Számuk

nem lesz elhanyagolható a cellafalakban találhatók mellett. Sajnos az általunk használt vo-

nalprofil kiértékelési eljárás nem teszi lehetővé ρw, ρc és fw értékének külön külön történő

meghatározását. Csak két független paramétert tudunk mérni. Így nem tudunk pusztán

ḱısérleti eredményekre hagyatkozni. (Megjegyezzük, hogy ahhoz, hogy fw-t meg tudjuk

határozni, a profil antiszimmetrikus részében megjelenő másodrendű tag együtthatóját

kellene meghatározni. Mivel a profilok aszimmetriája nem túl nagy, ez kellő pontossággal

általános keretek között nem elvégezhető. Ungár és munkatársai a profilok felbontásából

ugyan meghatározták a cellafalak térfogati hányadát, de az eljárás egy nagyon konkrét

modell feltevésein nyugszik [33]. A vonalprofil kiértékelésénél célunk pontosan az volt,

hogy ne kelljen semmilyen előzetes feltevést tenni a diszlokáció-szerkezetről.)
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A IV. szakaszt az jellemzi, hogy az alaḱıtási keményedés lineáris csökkenése megáll,

a dτ/dγ közel állandó, vagy csak igen enyhén csökken. Ahhoz, hogy a javasolt modell

keretein belül a szakasz tulajdonságait vizsgálhassuk (2.21)-ben (2.11) felhasználásával a

diszlokációsűrűségről térjünk át a feszültségre

dτ

dγ
=
β

2
α2µ2b2

(
1−Hfw

√
ρw
ρ

)
. (2.24)

Látható, hogy állandó alaḱıtási keményedéshez az kellene, hogy a térfogati hányad a

IV. szakaszban
√
ρ-val arányosan nőjön. Ugyanakkor ha feltételezzük, hogy ebben a de-

formációs szakaszban a térfogati hányad egy aszimptotikus f∞ értéket ér el, akkor

dτ

dγ
=
β

2
α2µ2b2

(
1−Hαµbf∞

√
ρw

τ

)
(2.25)

hiperbolikus alaḱıtási keményedés relációt kapunk. Sajnos a feszültség-deformációs görbék

(lásd 2.4 ábra) mérési pontossága nem teszi lehetővé, hogy azok alapján pontosabb kije-

lentéseket tegyünk. Mindkét eset elképzelhető, sőt valamilyen a kettő közötti térfogati

hányad növekedés is. Fontos megjegyezni azonban, hogy ellentétben a Estrin, Tóth,

Molinári modell alapfeltevésével [64], a IV. szakasz léırásához nem szükséges az, hogy

a térfogati hányad csökkenjen. Természetesen ahhoz, hogy az ebben a szakaszban

lejátszódó folyamatokat megfelelően modellezni tudjuk, további vizsgálatok szükségesek

és sok egyébb jelenség mellett nem tekinthetünk el attól, hogy ebben a szakaszban szub-

szemcsék keletkeznek, amelyek között orientáció különbség lép fel (lásd Pantelon és mun-

katársai [65, 66, 67, 68, 69]).

Végül nézzük meg, hogy a vonalprofil mérések és (2.24) alapján mit mondhatunk

a II. szakaszról. Ahhoz, hogy a II. szakasznak megfelelő állandó alaḱıtási keményedést

megkapjuk, (2.24) szerint az szükséges, hogy

fw ∝
√

ρ

ρw
. (2.26)

Ha feltesszük még, hogy a cellabelsőben levő diszlokációk száma ugyan nem elhanya-

golható a cellafalban találhatókéhoz képest, de teljesül, hogy (1 − fw)ρ2
c << fwρ

2
w

(TEM képek alapján legalább egy nagyságrend különbség van a cellabelső és a cellafal

diszlokációsűrűsége között), akkor a vonalpropil mérésből meghatározható relat́ıv disz-

lokációsűrűség fluktuáció

σ2 ≈ fw
(
ρw
ρ

)2

. (2.27)
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fw helyére behelyetteśıtve (2.26) relációt kapjuk, hogy

σ2 ∝
(
ρw
ρ

)3/2

. (2.28)

Mivel a II. szakaszban a relat́ıv diszlokációsűrűség fluktuáció nő a feszültség növekedtével

(lásd 2.7 ábra), ezért a fenti reláció szerint ρw/ρ aránynak is nőnie kell a deformációval. Ez

másként megfogalmazva azt jelenti, hogy ebben a deformációs szakaszban a cellafalakban

a diszlokációsűrűség gyorsabban nő, mint az átlagos diszlokációsűrűség. Tehát a rend-

szer egyre erőteljesebb ,,szétesésének” vagyunk tanúi. Ez természetesen egyezésben van

a korábbi főként TEM vizsgálatokból kapott eredményekkel. Igen fontos kihangsúlyozni

azonban, hogy a vázolt eredmények fenomenológikus jellegűek, nem adnak magyarázatot

a mintázatképződés tényleges okaira. Ezzel a kérdéssel a dolgozat két további fejezetében

foglalkozunk.

2.5. Összefoglalás

A fejezetben ismertetett eredményeket a következőképpen foglalhatjuk össze:

• Röntgen vonalprofil mérések tanulsága szerint az átlagos diszlokációsűrűség az alkal-

mazott feszültség négyzetével arányos. Ugyanilyen kapcsolat áll fenn a cellafalakban

az ottani diszlokációsűrűség és a feszültség között. Az eredmény teljes egyezésben

van a korábbi eredményekkel.

• Megállaṕıtottuk, hogy a diszlokációsűrűség relat́ıv fluktuációja a deformáció II-III.

szakaszának átmenetéhez tartozó feszültségénél egy éles maximumot mutat.

• Megállaṕıtottuk, hogy a deformáció III. szakaszában a diszlokáció cellafalakban a

diszlokációsűrűség közel állandó.

• A fenti eredmények alapján egy egyszerű energetikai modellt javasoltunk, amely

képes megmagyarázni a Kock által javasolt diszlokáció evolúciós egyenletben fellépő

keltési és megújulási tagok alakját.

• A modell lehetőséget teremt a deformáció II. és IV.-es szakaszában megfigyelt je-

lenségek néhány aspektusának értelmezésére is.
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3. fejezet

Diszlokációk kontinuum

elméletének származtatása

3.1. Előzmények

Az egyedi diszlokációk legfontosabb tulajdonságai, mint például feszültségterük,

kölcsönhatásuk, ill. mozgásegyenletük, hosszú idő óta jól ismertek. Különösen Kröner

és Kosevics munkásságának [70, 71, 72] köszönhetően a problémakör mára az elméleti fi-

zika egy klasszikus fejezetévé vált. Ugyanez egyáltalán nem mondható el a diszlokációk

kollekt́ıv, dinamikus tulajdonságainak léırásáról. A 60-as évek közepétől kezdve számtalan

próbálkozás született arra, hogy felálĺıtsanak egy olyan dinamikus kontinuum elméletet,

amely többek között képes megmagyarázni a diszlokáció mintázatok keletkezését. Az első

ilyen ḱısérlet Kulhman-Wilsdorf nevéhez fűződik [73, 74, 75]. Ő abból indult ki, hogy

a mintázat képződésének hajtóereje az, hogy ez csökkenti a rendszer szabadenergiáját.

Ez a feltevés vezetett az un. LEDS (Low Energy Dislocation Structure) koncepció kidol-

gozásához. Annak ellenére, hogy az elképzelés képes magyarázatot adni számos ḱısérletileg

megfigyelt jelenségre, ez a lényegében sztatikus hozzáállás semmiképpen nem kieléǵıtő.

Nem képes többek között magyarázatot adni arra, hogy a deformáció I. szakaszának hossza

miért függ erősen a deformáció sebességétől, vagy miért egészen más a fárasztás, mint az

egytengelyű nyújtás. Ebből a szempontból lényeges továbblépést jelentett a Holt által java-

solt, [76] majd a közelmúltban Ricman és Viñals [77] által továbbfejlesztett elképzelés. Ők

lényegében az irreverzibilis termodinamikai analógiát használva mérlegegyenletet álĺıtottak

fel a diszlokációsűrűség időfejlődésére. Az elképzelés legnagyobb hiányossága, hogy nem

veszi figyelembe a diszlokációk speciális tulajdonságait. A Holt féle mérlegegyenlet pon-

tosan megegyezik a spinodál szétesésre kidolgozott egyenlettel.
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A 80-as években Walgreaf és Aifantis [78, 79, 80] a mintázatképződés léırására

egy reakció-diffúzió modellt javasolt. Modelljükben különbséget tettek mozgásképes és

mozgásképtelen diszlokációk között. A kétféle diszlokációra egy-egy mérlegegyenletet

álĺıtottak fel, amely megengedte az egyik t́ıpusból a másikba történő átalakulást. A modell

másik fontos, ugyanakkor leginkább vitatott feltevése, hogy a diszlokációk mozgásának

hajtóerejeként gradiens tagokat vezettek be. Ez automatikusan azt eredményezi,

hogy megjelentek olyan hosszúság dimenziójú fenomenológikus paraméterek, amelyek-

nek értékét nem vagy csak igen közeĺıtőleg lehet megadni. A bevezetett hosszúságskála

természetes folyományaként a modell ugyan mintázatok képződését jósolja, de ez

lényegében a kiinduláskor ad hoc módon be van éṕıtve az elméletbe. Ezért semmiképpen

nem tekinthető többnek, mint egy fenomenológikus elméletnek. Már ezen a ponton

érdemes azonban megjegyezni, hogy amint azt a következőkben látni fogjuk, gradiens ta-

gok fellépte jól indokolható. Alakja azonban lényegesen különbözik a Walgreaf és Aifantis

által javasolttól.

Feltétlenül emĺıtést érdemel Kratochvil és munkatársai [81, 82, 83] által kidolgozott

kontinuum elmélet. A modell alapfeltevése az, hogy a mintázatképződés úgy jön létre,

hogy a mintában jelenlevő diszlokáció-dipól hurkok a közöttük áthaladó mozgóképes disz-

lokációval kölcsönhatva csoportokba rendeződnek. A rendeződés kihajlásokat eredményez

a mozgó diszlokáción. Ez további hajtóerőt eredményez a dipól csoportosulásra. Ezt az

irodalomban ,,sweeping” mechanizmusnak szokták nevezni. Több TEM vizsgálat és nume-

rikus szimuláció is azt mutatja, hogy a folyamat valóban létezik. Ugyanakkor a modellben

jelenleg számos ismeretlen paraméter és mennyiség szerepel, ı́gy nem tekinthető lezárt

elméletnek.

A számı́tógépek teljeśıtőképességének gyors növekedésével a 90-es években megnýılt

a lehetősége annak, hogy a diszlokációk kollekt́ıv tulajdonságait szimulációval vizsgáljuk.

Ez lényegében azt jelenti, hogy a diszlokációk (diszlokáció szegmensek) mozgásegyenletét

numerikusan integráljuk. Mind két [84, 85, 86, 87, 88] ill. [A1,A2] mind három [89, 90,

91, 92, 93, 95, 96, 97, 98] dimenzióban számtalan ilyen vizsgálat született. Azért, hogy a

módszer hatékonyságát, valamint teljeśıtőképességének határait bemutassuk, két a szerző

által kapott eredményt röviden ismertetünk [A1,A2].

A szimulációban egyenes párhuzamos éldiszlokációkat tekintettünk. A diszlokációk

két csúszóśıkban (az ábrákon a szaggatott vonalak) mozoghattak. Feltételeztük, hogy

a diszlokáció sebessége arányos a diszlokáció helyén a külső tértől és a többi disz-

lokációtól származó feszültségtérrel (ez az un. túlcsillaṕıtott eset). A szimuláció során az

átlagos deformáció sebességét állandónak tartottuk. Az ehhez szükséges külső feszültséget
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kiszámı́tottuk. A mintát egyszeres csúszásra orientáltuk, ami azt jelentette, hogy az egyik

csúszóśıkban a külső feszültségtől származó nýırófeszültség sokkal nagyobb volt, mint a

másikban. Megengedtük új diszlokációk keletkezését azt a globális feltevést használva,

hogy a külső munka bizonyos százaléka ford́ıtódik az új diszlokációk saját-energiájának

fedezésére. A kapott eredmények a 3.1 ábrán láthatók. Amint azt az állandó deformáció
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3.1. ábra. Állandó deformáció sebesség mellett szimulációval kapott diszlokációszerkezet, valamint

a feszültség, a diszlokációsűrűség és a kölcsönhatási energia az idő függvényében.

sebesség fenntartásához szükséges külső deformáció időfüggése mutatja, a modellrend-

szer egy véges folyáshatárral rendelkezik (a kezdeti lineáris szakasz reverzibilis). Ez an-

nak következménye, hogy a kezdeti diszlokáció-konfiguráció viszonylag szűk dipólokból

állt. Amı́g a külső feszültség el nem éri a dipólok szétszaḱıtásához szükséges feszültséget,

nincs szabad diszlokáció mozgás, ı́gy plasztikus deformáció. A rendszer rugalmasan

deformálódik. Ezt a szakaszt a feszültség-idő görbén egy gyakorlatilag v́ızszintes tar-

tomány követi. Ekkor az elsődleges csúszási śıkban néhány diszlokáció szabadon mozog,

valamint új diszlokációk keletkeznek. Ez sok szempontból analóg a deformáció I. un.

könnyű csúszási tartományával. Ezt egy sokkal meredekebben növekvő szakasz követi. Az

átalakulással egyidőben egy cellaszerkezetre emlékeztető diszlokáció elrendeződés alakul
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ki. Ez a szakasz a deformáció II. tartományával mutat rokonságot.

Megvizsgáltuk, hogy a feszültség növekedés együtt jár-e a folyáshatár növekedésével,

azaz a rendszer mutat-e keményedést. Ezért a II. szakaszban megford́ıtottuk a deformáció

irányát egészen addig, amı́g a feszültség nullára nem esett vissza. Ezután ismét az eredeti

irányban folytattuk a deformációt. Amint azt a 3.2 ábra mutatja, a deformáció irányának

megváltoztatása után egy rövid relaxációs periódus után a plasztikus deformáció megszűnt

(bal alsó görbe), a deformáció rugalmasan folytatódott. Miután a deformáció irányát

ismét megford́ıtottuk, mindaddig, amı́g a feszültség nem érte el azt az értéket, ami az első

irányváltásnál volt, makroszkopikus plasztikus deformáció nem következett be. Mindez

azt jelenti, hogy a modellrendszer alaḱıtási keményedést mutat. Hasonló eredményeket

számos szerző figyelt meg (Giessen és munkatársai [99, 101, 102, 103]).

Applied Stress

Strain
Plastic & Appl. Current

Time

Dislocations

3.2. ábra. Alaḱıtási keményedés

Megállaṕıthatjuk tehát, hogy numerikus vizsgálatok azt mutatják, hogy már igen le-

egyszerűśıtett modellrendszerek is képesek reprodukálni az egykristályok deformációjának

számos lényeges tulajdonságát. Nagyobb méretű rendszerek vizsgálatát azonban a

rendḱıvül jelentős számı́tási igény még napjainkban is gyakorlatilag lehetetlenné tesz. Az

ismertetett szimulációkban közel 1000 diszlokációt engedtünk meg. A számı́tásokat az

edinburghi szuperszámı́tógépen végeztük és ı́gy is több hetet vettek igénybe. Amennyi-

ben nem csak egyenes diszlokációkat engedünk meg, a probléma még összetettebbé válik

[89, 91, 96]. Annak ellenére, hogy rendḱıvül hatékony eljárások állnak rendelkezésre
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[94] jelenleg egy 10x10x10 µm-os szimulációs térfogatban 0.1%-os deformáció fölé nem

sikerült eljutni. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy makroszkopikus méretű rendszereket is

tanulmányozni lehessen, egy adekvát kontinuum elmélet kidolgozása szükséges. A követ-

kezőkben célunk megmutatni, hogy az egyedi diszlokációk elméletéből kiindulva mate-

matikailag szigorú lépésekkel leszármaztatható egy kontinuumelmélet. Természetesen a

probléma rendḱıvüli összetettsége következtében ez csak erőteljesen leegyszerűśıtett eset-

ben lehetséges. Az alábbiakban párhuzamos egyenes diszlokációkból álló rendszert fo-

gunk részletesen vizsgálni. A kapott eredmények jelentősége abban áll, hogy modellként

szolgálhat az általánosabb feltételek között is alkalmazható egyenletek szerkezetére.

3.2. Eloszlásfüggvények rendszerének származtatása [A5,-

A11]

Tekintsünk N darab párhuzamos egyenes diszlokációt. Ezzel az eredetileg 3D problémát

2D-re egyszerűśıtettük. Első lépésként tegyük fel, hogy mindegyik diszlokáció ugyan-

azzal a ~b Burgers vektorral rendelkezik. Ezt csak azért tesszük, hogy az alkalmazott

lépések egyszerűbbek, a kapott egyenletek rövidebbek legyenek. Amint azt látni fog-

juk, a végeredmény könnyen általánośıtható. Fizikailag releváns eredményekhez bizonyos

általánośıtás feltétlenül szükséges is lesz.

Az xy śıkban a diszlokációk helyét jelölje {~ri, i = 1..N}. A diszlokációk mozgásuk során

fononokat keltenek, ezért disszipat́ıv mozgást végeznek. Ez a legegyszerűbb és az iroda-

lomban általánosan használt módon egy sebességgel arányos súrlódási erő bevezetésével

vehető figyelembe. A súrlódási erő mellett a diszlokációra a diszlokáció helyén mérhető

feszültséggel arányos Peach-Koehler erő hat. Ennek a diszlokáció csúszóśıkjában ható

komponense arányos a lokális nýırófeszültséggel. Feltételezve még, hogy a súrlódási erő

mellett az m~a inercia tag elhanyagolható (túlcsillaṕıtott közeĺıtés) a diszlokáció-rendszer

mozgásegyenlete

~vi = B




N∑

j 6=i

~F (~ri − ~rj) + ~Fext


 (3.1)

alakú, ahol B a diszlokáció mobilitás, ~Fext = ~bτext a τext külső feszültségtől származó erő

valamint ~F = ~bτind a diszlokációk közötti rugalmas párkölcsönhatás (pontosabban annak

a csúszósikban ható komponense), ahol

τind(~r) =
bµ

2π(1− ν)

x(x2 − y2)

(x2 + y2)2
(3.2)
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egy x tengellyel párhuzamos Burgers vektorú éldiszlokáció által az ~r pontban keltett

nýırófeszültség. A 2D diszkrét diszlokáció dinamikai szimulálásokban a 3.1 egyenletet

oldják meg numerikusan [A1,A2].

Amint az a statisztikus mechanikában jól ismert, az N részecskekoordináta

időfüggésének megadása helyett a rendszer tulajdonságai egyértelműen léırhatók az fN

N részecske sűrűségfüggvény fázistérbeli megadásával is. Habár a diszlokációk nem-

konzervat́ıv rendszert alkotnak a statisztikus mechanika bizonyos eredményei mégis al-

kalmazhatók. Mivel a diszlokációk mozgásegyenlete csak elsőrendű differenciálegyenlet

fN a helykoordináták 2N dimenziós függvénye. Így fN (~r1, ~r2...~rN )d~r1d~r2, ..d~rN annak

a valósźınűsége, hogy a diszlokációk az ~r1, ~r2...~rN pontok d~r1d~r2..d~rN környezetében

találhatók a t időpillanatban. He feltételezzük, hogy a diszlokációk száma állandó (ezt

a megszoŕıtást később megszüntetjük) akkor fN -nek ki kell eléǵıtenie a

fN (t, ~r1, ~r2...~rN )d~r1d~r2...d~rN =

fN (t+ ∆t, ~r1 + ~v1∆t, ~r2 + ~v2∆t...~rN + ~vN∆t) (3.3)

×d(~r1 + ~v1∆t)d(~r2 + ~v2∆t)...d(~rN + ~vN∆t).

megmaradási törvényt. Érdemes megjegyezni, hogy a konzervat́ıv rendszerekkel el-

lentétben

fN (t, ~r1, ~r2...~rN ) 6=

fN (t+ ∆t, ~r1 + ~v1∆t, ~r2 + ~v2∆t...~rN + ~vN∆t), (3.4)

mivel a d~r1d~r2...d~rN térfogat nem marad meg. Azaz a Liouville tétel, pontosabban annak a

problémához adekvát változata, nem teljesül. A (3.3) felhasználásával egyszerű átalaḱıtás

után kapjuk, hogy

∂fN
∂t

+
N∑

i=1

∂

∂~ri
{fN (~r1, ~r2, ..., ~rN )~vi} = 0. (3.5)

A ~vi helyébe béırva (3.1) bal oldalát (3.5) a

∂fN
∂t

+
N∑

i6=j

∂

∂~ri

{
fN ~F (~ri − ~rj)

}
= 0 (3.6)

alakot ölti. (A fenti kifejezésben B-t elhagytuk. Az időskála megfelelő választásával

értéke mindig 1-nek vehető.) Az egyszerűség kedvéért egyelőre az ~Fext külső erőt nullának

választottuk. Fontos megjegyezni, hogy az eredeti (3.1) mozgásegyenlet és (3.6) matema-
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tikailag ekvivalens. Ezért (3.6) megoldása pontosan ugyanolyan nehéz, mint az eredeti

mozgásegyenleté. Azonban sok esetben ahhoz, hogy a diszlokáció-rendszer átlagos tu-

lajdonságait megkapjuk nincs szükségünk ilyen részletes léırásra. Egy kevésbé részletes

léırást ad a k-ad rendű eloszlásfüggvény, amelyet az alábbi módon definiálunk

fk(~r1, ~r2, .., ~rk) =

∫ ∫
..

∫
fN (t, ~r1, ~r2...~rN )d~rk+1d~rk+2...d~rN . (3.7)

A (3.6) egyenletet integrálva a ~rk+1, ~rk+2, ..~rN változók szerint és felhasználva a fk (3.7)

defińıcióját kapjuk, hogy

∂fk
∂t

= −
N∑

i=1

N∑

j=1,j 6=i

∫
∂

∂~ri

{
fN ~F (~ri − ~rj)

}
d~rk+1d~rk+2...d~rN . (3.8)

Az egyenlet jobb oldalán a kettős összeg három tagra bontható

N∑

i=1

N∑

j=1,j 6=i

∫
∂

∂~ri

{
fN ~F (~ri − ~rj)

}
d~rk+1d~rk+2...d~rN =

k∑

i=1

k∑

j=1,j 6=i

∂

∂~ri

{
fk ~F (~ri − ~rj)

}
(3.9)

+
k∑

i=1

N∑

j=k+1

∫
∂

∂~ri

{
fN ~F (~ri − ~rj)

}
d~rk+1d~rk+2...d~rN

+
N∑

i=k+1

N∑

j=1,j 6=i

∫
∂

∂~ri

{
fN ~F (~ri − ~rj)

}
d~rk+1d~rk+2...d~rN .

Az utolsó tag egy divergencia integrálja. Ez egy kontúr integrállá alaḱıtható, amely

nullát ad, mivel feltételezzük, hogy az eloszlásfüggvény a végtelenben elegendően gyorsan

nullához tart. Figyelembe véve, hogy fN invariáns kell legyen két koordináta felcserélésére,

a k-ad rendű eloszlásfüggvény kieléǵıti a

∂fk
∂t

+
k∑

i=1

k∑

j=1,j 6=i

∂

∂~ri

{
fk ~F (~ri − ~rj)

}
(3.10)

+(N − k)

∫
∂

∂~ri

{
fk+1

~F (~ri − ~rk+1)
}
d~rk+1 = 0.

egyenletet.

Amint az a (3.10) egyenletből látható, a k-ad rendű eloszlásfüggvényre vonatkozó

egyenlet függ az egyel magasabb rendű eloszlásfüggvénytől. Tehát az alkalmazott de-

dukciós eljárás az egyenletek egy hierarchiáját eredményezi, amelyben minden egyes adott
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rendű eloszlásfüggvény csatolva van az egyel magasabb rendűhöz. A kapott konstrukció

megegyezik azzal, amit a hidrodinamikában, vagy a plazmafizikában BBGKY hierar-

chiának neveznek.

A továbbiak szempontjából az f1 és f2-re vonatkozó egyenlet fog fontos szerepet

játszani, ezért megadjuk azok explicit alakját

∂ρ1(~r1, t)

∂t
+

∫
∂

∂~r1

{
ρ2(~r1, ~r2, t)~F (~r1 − ~r2)

}
d~r2 = 0 (3.11)

valamint

∂ρ2(~r1, ~r2, t)

∂t
+

(
∂

∂~r1
− ∂

∂~r2

)
ρ2(~r1, ~r2, t)~F (~r1 − ~r2)

+
∂

∂~r1

∫
ρ3(~r1, ~r2, ~r3, t)~F (~r1 − ~r3)d~r3 + 1↔ 2 = 0, (3.12)

ahol bevezettük a ρ1 = Nf1, ρ2 = N(N − 1)f2, ρ3 = N(N − 1)(N − 2)f3 un. első-, másod-

és harmadrendű sűrűségfüggvényeket. Megjegyezzük, hogy ugyanezek a mennyiségek már

megjelentek a röntgen vonalprofilanaĺızisről szóló fejezetben.

Érdemes megmutatni, hogy a 3.11 egyenlet egy másik módszerrel is származtatható. Az

eljáráson keresztül a kapott eredmény mélyebb fizikai tartalmába kapunk betekintést. Első

lépésként a (3.1) egyenletet szorozzuk meg δ(~r − ~ri)-vel és vegyük a ~r szerinti deriváltját

d

d~r

{
d~ri
dt
δ(~r − ~ri)

}
=

d

d~r



B




N∑

j 6=i

~F (~ri − ~rj) + ~Fext


 δ(~r − ~ri)



 . (3.13)

Bevezetve a

ρdisc(~r, ~r1, .., ~rN ) =
N∑

i=1

δ(~r − ~ri) (3.14)

,,diszkrét” diszlokációsűrűség függvényt (3.13) jobb oldalán szereplő összegezés egy

súlyozott integrálássá alaḱıtható. Felhasználva továbbá a

d

d~r

{
d~ri
dt
δ(~r − ~ri)

}
= − d

dt
δ(~r − ~ri) (3.15)

azonosságot adódik, hogy (3.13) át́ırható az alábbi alakra

− d

dt
δ(~r − ~ri) (3.16)

=
d

d~r

{
B

(∫
~F (~r − ~r′)ρdisc(~r′, ~r1, .., ~rN )d~r′ + ~Fext

)
δ(~r − ~ri)

}
.
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A fenti egyenleteket összeadva az összes diszlokációra kapjuk, hogy

− d

dt
ρdisc(~r) =

d

d~r

{
B

(∫
~F (~r − ~r′)ρdisc(~r′)d~r′ + ~Fext

)
ρdisc(~r)

}
, (3.17)

amelyben a ρdisc sűrűségfüggvény ~ri függését a rövidség kedvéért nem ı́rtuk ki. Ezután

egy ,,lokális” átlagolást (amely egy adott szélességű ablakfüggvénnyel történő konvolúciót

jelent) elvégezve (3.17) visszaadja a (3.11) egyenletet feltételezve, hogy

ρ1(~r) =< ρdisc(~r) >CG (3.18)

ρ2(~r1, ~r2) =< ρdisc(~r1)ρdisc(~r1 − ~r2) >CG, (3.19)

ahol a CG index arra utal, hogy az átlagolás (coarse graining) egy ablakfüggvénnyel

történő konvolúcióra utal. Mindez jól mutatja, hogy az egyenlet formális alakja nem,

de a bennük szereplő mennyiségek függnek attól, hogy mekkora átlagolási ablakot ve-

zetünk be. Természetesen mindaddig, amı́g nem tételeztünk fel semmit ρ1(~r) és ρ2(~r1, ~r2)

kapcsolatáról ez nem jelent semmilyen megszoŕıtást ill. korlátozást. A kapott egyenlet eg-

zakt, ugyanakkor önmagában nem elegendő arra, hogy a diszlokáció-rendszer időfejlődését

meghatározzuk.

Mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen feltételekkel tehető zárttá az elmélet, meg

kell vizsgálni az egyenletek szerkezetét akkor, ha a rendszerben többféle diszlokáció is

előfordulhat. Ezek közül csak azzal a legegyszerűbb esettel foglalkozunk, amikor a disz-

lokációk Burgers vektora párhuzamos, csak azok előjele különbözhet egymástól. Ez még

természetesen mindig jelentős leegyszerűśıtése a problémának, de már figyelembe veszi azt

a fontos tényt, hogy a deformáció során diszlokáció dipólok keletkeznek, ı́gy a rendszer

eredő Burgers vektora jó közeĺıtéssel nulla. Anélkül, hogy a részletes levezetést ismer-

tetnénk, megadjuk a végeredményt. A fentiekhez hasonló eljárással a pozit́ıv ill. negat́ıv

előjelű diszlokációk sűrűsége a

∂ρ+(~r1, t)

∂t
(3.20)

+~b
∂

∂~r1

[
ρ+(~r1, t)τext +

∫
{ρ++(~r1, ~r2, t)− ρ+−(~r1, ~r2, t)} τind(~r1 − ~r2)d~r2

]
= 0

∂ρ−(~r1, t)

∂t
(3.21)

+~b
∂

∂~r1

[
−ρ−(~r1, t)τext +

∫
{ρ−−(~r1, ~r2, t)− ρ−+(~r1, ~r2, t)} τind(~r1 − ~r2)d~r2

]
= 0
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evolúciós egyenleteket eléǵıti ki, ahol az egy és kétrészecske sűrűségfüggvényekben a

+ ill. - index a Burgers vektor előjelére utal. Megjegyezzük, hogy a negat́ıv előjel ρ+−

ill. ρ−+ előtt a (3.20) és (3.21) egyenletekben abból az egyszerű tényből adódik, hogy a

különböző előjelű diszlokációk között a kölcsönhatás ellentétes előjelű, mint az azonosok

közötti. Összeadva és kivonva a fenti két egyenletet a ρ(~r, t) = ρ+(~r, t) + ρ−(~r, t) teljes,

valamint κ(~r, t) = ρ+(~r, t) − ρ−(~r, t) előjeles diszlokációsűrűség bevezetése után kapjuk,

hogy

∂ρ(~r1, t)

∂t
+~b

∂

∂~r1
[κ(~r1, t)τext +

∫
{ρ++(~r1, ~r2, t) + ρ−−(~r1, ~r2, t)

−ρ+−(~r1, ~r2, t)− ρ−+(~r1, ~r2, t)}τind(~r1 − ~r2)d~r2] = 0, (3.22)

∂κ(~r1, t)

∂t
+~b

∂

∂~r1
[ρ(~r1, t)τext +

∫
{ρ++(~r1, ~r2, t)− ρ−−(~r1, ~r2, t)

−ρ+−(~r1, ~r2, t) + ρ−+(~r1, ~r2, t)}τind(~r1 − ~r2)d~r2] = 0. (3.23)

Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy a fent bevezetett κ előjeles disz-

lokációsűrűség szoros kapcsolatban áll a γ plasztikus nýırással. A Kröhner által kidolgozott

általános kereteket [70] az általunk vizsgált problémára alkalmazva adódik, hogy

κ = −
~b

b2
∂γ

∂~r
(3.24)

azaz κ a nýırási deformáció gradiensével arányos. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy hely

szerint változó plasztikus nýırás megvalóśıtásához a fenti képlet szerinti diszlokációkra

van szükség. Ezért κ-t gyakran szokásos geometriailag szükséges diszlokációsűrűségnek is

nevezni. Képezve a fenti egyenlet idő szerinti deriváltját kapjuk, hogy

∂κ

∂t
= −

~b

b2
∂γ̇

∂~r
. (3.25)

Ezt összehasonĺıtva 3.23-mal a nýırási deformáció sebességre egy explicit kifejezést kapunk,

nevezetesen

γ̇ = b2[ρ(~r1, t)τext (3.26)

+

∫
{ρ++(~r1, ~r2, t)− ρ−−(~r1, ~r2, t)− ρ+−(~r1, ~r2, t) + ρ−+(~r1, ~r2, t)}τind(~r1 − ~r2)d~r2].
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3.3. Önkonzisztens tér közeĺıtés [A4,A6,A11]

Azért, hogy zárt elméletet kapjunk, a különböző rendű sűrűségfüggvények időfejlődését

megadó egyenletek hierarchiáját valahol el kell vágni. Ez azt jelenti, hogy valamilyen meg-

gondolások alapján a hierarchiától független feltevéseket kell tenni egy adott rendűnél ma-

gasabb rendű sűrűségfüggvényekre. A lehető legegyszerűbb feltevés az, hogy a kétrészecske

sűrűségfüggvények az egyrészecske sűrűségfüggvények szorzataként állnak elő, azaz

ρss′(~r1, ~r2, t) = ρs(~r1)ρs′(~r2), s, s′ ∈ {+,−}. (3.27)

Ez fizikailag azt jelenti, hogy a rendszerben fellépő rövidtávú korrelációkat elhanyagoltuk.

Amint azt látni fogjuk, ez egy átlagtérelmélethez vezet. Megjegyezzük, hogy hasonló

feltevést gyakran alkalmaznak a plazmafizikában is.

Egyszerű behelyetteśıtés után a fenti feltevés az alábbi egyenletekhez vezet

∂ρ(~r, t)

∂t
+~b

∂

∂~r
[κ(~r, t) {τsc(~r, t) + τext}] = 0, (3.28)

∂κ(~r, t)

∂t
+~b

∂

∂~r
[ρ(~r, t) {τsc(~r, t) + τext}] = 0, (3.29)

ahol

τsc(~r) =

∫
κ(~r1, t)τind(~r − ~r1)d~r1 (3.30)

a diszlokációk által létrehozott ,,átlagos” belső feszültségtér az un. önkonzisztens tér.

Belátható (Kröner [70]), hogy az önkonzisztens tér kieléǵıti a

∆2χ =
bµ

(1− ν)

∂

∂y
κ(~r′), τ =

∂2

∂x∂y
χ (3.31)

téregyenletet. (Itt feltettük, hogy ~b párhuzamos az x tengellyel.)

Fontos megemĺıteni, hogy a diszlokációk keletkezése és eltűnése is beéṕıthető. Ez úgy

tehető meg, hogy (3.28) jobb oldalához hozzáadunk egy f(ρ, κ, τsc...) forrástagot. Így

∂ρ(~r, t)

∂t
+~b

∂

∂~r
[κ(~r, t) {τsc(~r, t) + τext}] = f(ρ, κ, τsc...). (3.32)

A forrástag konkrét alakjára még visszatérünk. Azonban feltétlenül ki kell hangsúlyozni,

hogy (3.29) változatlan kell maradjon, ugyanis ez a diszlokáció-rendszer eredő Burgers

vektorának megmaradását fejezi ki.

Röviden érdemes foglalkozni azzal, hogy a kapott egyenletek energetikai meggon-
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dolásokból is származtathatók. Amint az belátható (Groma [A3]) śıkbeli problémáknál a

diszlokációra ható ~F Peach-Koehler erő származtatható egy V (~r) potenciálból a szokásos

F = −gradV reláció szerint. Ugyanakkor V (~r) a χ(~r) un. feszültségfüggvényből (lásd

3.31)) a

V (~r) =

(
∂χ

∂y
bx −

∂χ

∂x
by

)
(3.33)

formulával adható meg. Mivel (3.31)-nek megfelelően χ lineáris függvénye κ-nak a po-

tenciális energia megadható a

V (~r) =

∫
Vind(~r1 − ~r)κ(~r1)d~r1 + Vext(~r) (3.34)

alakban, ahol Vind(~r) két diszlokáció párkölcsönhatási energiáját, mı́g Vext(~r) a külső tér

potenciális energiáját jelöli. Mivel a fenti potenciális energia a teljes energia funkcionális

deriváltja

F(κ) =
1

2

∫ ∫
κ(~r1)Vind(~r1 − ~r)κ(~r)d~r1d~r +

∫
Vext(~r)κ(~r)d~r, (3.35)

a (3.29) és (3.32) mérlegegyenletek megadhatók a

∂ρ(~r, t)

∂t
− d

d~r

[
~nκ(~r, t)

d

d~r

(
~n
δF(κ)

δκ

)]
= f(ρ, κ..) (3.36)

∂κ(~r, t)

∂t
− d

d~r

[
~nρ(~r, t)

d

d~r

(
~n
δF(κ)

δκ

)]
= 0 (3.37)

alakban, ahol ~n = ~b/|b|.

Érdemes foglalkozni azzal, hogy külső feszültség hiányában abban az esetben, ha a

diszlokációsűrűség közel homogénnek vehető (3.37) a

∂κ(~r, t)

∂t
− d

d~r

[
~nBρ

d

d~r

(
~n
δF(κ)

δκ

)]
= 0 (3.38)

alakra egyszerűsödik. Kröhner nyomán bevezetve a αik = tibk ∗ κ(~r) diszlokációsűrűség

tenzort (ahol ~t párhuzamos a diszlokáció vonallal) látható, hogy egyszeres csúszásra (3.38)

pontosan visszaadja a Ricman és Viñals által javasolt egyenletet [77]. Azonban külső tér

jelenlétében (3.38) még lineáris közeĺıtésben sem érvényes. Ez azt jelenti, hogy a disz-

lokáció-rendszer dinamikus tulajdonságai még lineáris közeĺıtésben sem irhatók le pusztán

az átlagos diszlokációsűrűség tenzorral mint egyedüli változóval. Emellett azt is látjuk,

hogy a pusztán energetikai meggondolásokat használó LEDS koncepció is csak korlátozott
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körülmények között érvényes.

3.4. Stabilitás anaĺızis [A11]

Amint az könnyen látható, a (3.29) és (3.32) egyenleteknek van egy triviális κ(~r, t) = 0,

ρ(~r, t) = ρ0(t) megoldása. Fontos kérdés azonban a megoldás stabilitása. A konkrét stabi-

litás anaĺızis elvégzéséhes meg kell adni a forrástag alakját. Ehhez a már korábban gyakran

használt feltevést használjuk, nevezetesen, hogy a befektetett plasztikus munka egy bizo-

nyos része ford́ıtódik új diszlokációk saját-energiájára. Ennek megfelelően feltesszük, hogy

f(ρ, κ...) = C ′τ γ̇ = Cρτ 2 ahol C egy állandó és τ = τsc + τext.

A stabilitás vizsgálatához linearizáljuk az egyenleteket a triviális megoldás körül

d

dt
ρ′ +

∂

∂x

{
bτextκ

′} = C(ρ′τ2
ext + 2ρ0τextτ

′), (3.39)

d

dt
κ′ +

∂

∂x

{
b(τextρ

′ + ρ0τ
′)
}

= 0, (3.40)

∆2χ′ =
bµ

(1− ν)

∂

∂y
κ′, τ ′ =

∂2

∂x∂y
χ′, (3.41)

ahol κ′, ρ′ = ρ − ρ0, és τ ′ kis perturbációt jelent. Feltéve, hogy ρ0(t) az időnek lassan

változó függvénye, a linearizált egyenletek megoldása a




τ ′(~r, t)

κ′(~r, t)

ρ′(~r, t)

χ′(~r, t)




=




τ ′

k

ρ′

χ′



exp{λt+ i(qxx+ qyy)} (3.42)

alakú, ahol λ és a (qx, qy) hullámszám vektor között a

2λ1,2 = Cτ 2
ext − T (Φ)±

√
[Cτ2

ext − T (Φ)]2 − 4[2Cτ 2
extT (Φ) + (Bbτext)2q2

x], (3.43)

reláció áll fenn. A fenti képletben a

T (Φ) =
b2µ

(1− ν)

q2
xq

2
y

(q2
x + q2

y)
2
ρ0 =

b2µ

4(1− ν)
sin2(2Φ)ρ0 (3.44)

jelölést vezettük be, ahol Φ az x tengely és a hullámszámvektor közötti szög. Növekvő per-

turbáció, azaz instabilitás akkor alakul ki, ha van olyan (qx, qy) vektor, amelyhez tartozó λ

valós része pozit́ıv. Mivel T (Φ) nemnegat́ıv, a (3.42) kifejezésből látható, diszlokáció sok-
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szorozódás nélkül (C = 0) λ1,2 nem válhat pozit́ıvvá. Azaz legalábbis lineáris közeĺıtésben

a vizsgált egyszeres csúszás esetében a rugalmas diszlokáció-diszlokáció kölcsönhatás nem

elegendő mintázat kialakulásához. Ha azonban C nem nulla és qx elegendően nagy, akkor

λ1,2 valós része Cτ 2
ext − T (Φ), amely, ha Φ elég közel van a 00 vagy 900-hoz (T (Φ) eltűnik

ha Φ egyenlő 00 vagy 900-kal) pozit́ıvvá válik. Ez azt jelent, hogy amennyiben akármilyen

kis mértékű diszlokáció sokszorozódást megengedünk, a diszlokáció-rendszeren mintázat

fejlődik ki.

Megjegyezzük még, hogy a stabilitás anaĺızist sokkal általánosabb f(ρ, τ, ...) forrástag

mellett is elvégezhetjük. A vizsgálatok azt mutatják, hogy amennyiben ∂f(ρ, τ..)/∂ρ po-

zit́ıv, a homogén triviális megoldás mindig instabil.

3.5. Numerikus vizsgálatok [A11]

Mivel a (3.29) és (3.32) önkonzisztens tér közeĺıtésben érvényes egyenletek komplikált nem-

lineáris differenciálegyenletek megoldásaik tulajdonságainak tanulmányozása numerikus

vizsgálatokat igényel. Az itt ismertetésre kerülő numerikus eredmények egy négyzet alakú

területen periodikus határfeltételek mellett történtek. A szimulációs terület 128x128 pon-

tot tartalmazó négyzetes hálóval fedtük le. A háló négyzetein belül ρ-t és κ-t állandónak

vettük. Az egyenletek idő szerinti integrálására a Newton módszert használtuk. A (3.31)

egyenlettel meghatározott önkonzisztens tér gyors Fourier transzformálással került meg-

határozásra. Mindegyik szimuláció során kezdetben a diszlokációsűrűség állandó volt,

mı́g κ kezdőeloszlása véletlen eloszlású volt. Mivel C kivételével megfelelő mértékegység

választásával az összes anyagi paraméter kiküszöbölhető az egyenletekből a bemenő pa-

raméterek (ρ(t = 0, ~r), κ(t = 0, ~r), τext, C) és az ábrákon megadott mennyiségek önkényes

egységekben vannak megadva.

Az 3.3 ábra a ρ − ρ és κ térképeket mutatja, amelyek akkor alakulnak ki, ha nem

alkalmazunk külső feszültséget és a diszlokációk sokszorozódása sincs megengedve. Amint

az megfigyelhető egy, gyenge stacionárius moduláció jelenik meg. Ez némileg ellent-

mond a lineáris stabilitásanaĺızis jóslatának, amely a fentekben ismertetettek alapján azt

mondja, hogy ekkor a homogén megoldás stabil. Ugyanakkor, ha egy, a Burgers vektorral

párhuzamos hullámvektorú perturbációt hozunk létre, az sohasem hal ki. Valósźınűśıthető

tehát, hogy a megjelenő mintázat az egyenletek nemlinearitása miatt alakul ki és aztán

stabilizálódik.

Lényegesen különböző mintázat alakul ki, ha diszlokáció sokszorozódást is megen-

gedünk. A kapott eredményeket a 3.4 ábra mutatja. Azért, hogy a kialakuló mintázat
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a b

3.3. ábra. Diszlokációsűrűség (a) Burgers vektor sűrűség (b) térképek külső feszültség és forrástag

jelenléte nélkül

a b

c d

3.4. ábra. Diszlokációsűrűség (a), a hozzá tartozó autokorrelációs függvény (b), Burgers vektor

sűrűség (c), valamint nýırófeszültség (d) eloszlásfüggvények diszlokáció sokszorozódás jelenlétében

külső feszültség nélkül.
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a b

3.5. ábra. Diszlokációsűrűség térkép (a), a hozzá tartozó autokorrelációs függvénnyel (b), disz-

lokáció sokszorozódás és konstans külső feszültség jelenlétében.

a b

c d

3.6. ábra. Diszlokációsűrűség térképek (a,c), a hozzájuk tartozó autokorrelációs függvényekkel

(b,d), diszlokáció sokszorozódás és periodikus külső feszültség jelenlétében. Az alkalmazott külső

feszültség frekvenciája 10-szer nagyobb a (c)-hez tartozó esetben mint az (a)-hoz tartozóhoz.
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a b

3.7. ábra. Diszlokációsűrűség térkép (a) a hozzá tartozó autokorrelációs függvénnyel (b), ha az

alkalmazott külső feszültség 10-szer akkora, mint a 3.6/c-hez tartozó esetben.

szerkezete, esetleges periodicitása jobban megfigyelhető legyen a

A(~r) =

∫
ρ(~r − ~r′)ρ(~r′)d~r′, (3.45)

kifejezéssel definiált autokorrelációs függvényt is meghatároztuk. (Annak érdekében, hogy

a diszlokáció sokszorozódás hamarabb elinduljon a κ tér kezdeti eloszlásában a többi szi-

mulációhoz képest nagyobb véletlen fluktuációt engedtünk meg.) Amint az megfigyelhető,

egy többé kevésbé periodikus moduláció jelenik meg. Ez mindenképpen az egyenletek nem-

linearitásának következménye, ugyanis lineáris közeĺıtésben külső feszültség hiányában a

forrástag eltűnik.

A külső feszültség hatását konstans és periodikus alkalmazott feszültség mellett is meg-

vizsgáltuk. A kezdeti perturbáció kicsi volt (|κ(t = 0, ~r)|/ρ(t = 0, ~r) = 10−6). Diszlokációk

sokszorozódását is megengedtük. A kapott eredmények a 3.5 és 3.6 ábrákon láthatók. A

stabilitás anaĺızis jóslatával egyezően mindkét esetben egy erőteljes moduláció jelenik meg.

Feltűnő különbség a két eset között, hogy az autokorrelációs függvényen a periodikus eset-

ben többletcsúcsok jelennek meg. Ez egy karakterisztikus hosszúság megjelenését mutatja.

A jelenség még inkább feltűnő, ha növeljük az alkalmazott frekvenciát (3.6/(c,d) ábra).

A külső periodikus feszültség amplitúdójának hatását is megvizsgáltuk. A 3.7 ábrán

látható mintázat 10-szer akkora amplitúdóhoz tartozik, mint 3.6/c-nek megfelelő. Amint

az látható, a morfológia némiképp különböző. Az autokorrelációs függvényen a centrumhoz

közelebb is megjelennek maximumok. Mindez azt mutatja, hogy a mintázat karakterisz-

tikus hosszúságskálája kisebb.

A fentiek alapján összefoglalva megállaṕıtható, hogy az átlagtér közeĺıtés periodi-
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kus mintázatok képződését képes megjósolni. A periodikus feszültség mellett megfi-

gyelt mintázatok nagyon hasonĺıtanak az egyszeres csúszásra orientált fárasztott Cu egy-

kristályokon megfigyelt un. ,,mátrix” szerkezetre (lásd 3.8 ábra [104]) . Fontos ki-

3.8. ábra. Fárasztott Cu egykristályban kialakuló ,,mátrix” szerkezet. [104]

hangsúlyozni azonban, hogy abban az esetben ha a diszlokáció mintázatban nagy gradien-

sek alakulnak ki az átlagtérelmélet instabillá válik, a megoldás felrobban. Ahhoz, hogy ezt

megszüntessük a rövidtávú diszlokáció-diszlokáció korrelációból származó hatásokat kell

megvizsgálnunk. Ezzel a következő részben foglalkozunk.

3.6. A párkorrelációs függvények hatása [A20,A24]

Az előző részben ismertetett átlagtérelmélethez úgy jutottunk, hogy feltételeztük, hogy a

kétrészecske eloszlásfüggvények feĺırhatók az egyrészecske függvények szorzataként, azaz

a rövidtávú korrelációkat elhanyagoltuk. Ugyanakkor az általánosság megszoŕıtása nélkül

a kétrészecske eloszlásfüggvényeket mindig feĺırhatjuk a

ρss′(~r1, ~r2, t) = ρs(~r1)ρs′(~r2)(1 + dss′(~r1, ~r2)) s, s′ ∈ {+,−} (3.46)

alakban. Ahhoz, hogy a dss′ korrelációs függvényről valamit mondani lehessen, először

érdemes megvizsgálni egy kezdetben homogén relaxált diszlokáció-rendszerben kialakuló

korrelációt. Habár az előzőekben ismertetett BBGKY hierarchia elvben lehetőséget ad en-

nek analitikus vizsgálatára (amennyiben a háromrészecske eloszlásfüggvényekről felteszünk

valamit), az egyenletek bonyolult nemlineáris jellege csak néhány általános tulajdonság

megállaṕıtását teszi lehetővé. Ezekkel itt részletesen nem foglalkozunk (lásd [A5,A20]).

Ugyanakkor diszkrét diszlokáció dinamika alkalmazásával a korrelációs függvény nume-
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rikusan meghatározható. Ehhez nagyszámú (600 db) különböző véletlen kezdeti elren-

dezéshez tartozó diszlokáció konfigurációra numerikusan meghatároztuk az egyensúlyi el-

rendeződést. A szimulációkban a vizsgált problémának megfelelően egyszeres csúszást

alkalmaztunk. Ezután egyszerű leszámolással meghatároztuk a korrelációs függvényt

mindegyik konfigurációra, majd ezeket átlagoltuk. A kapott eredmény a 3.9 ábrán

látható. A térkép a teljes d++ + d−− + d+− + d−+ korrelációs függvényt mutatja. A

-2 -1 0 1 2
-2

-1

0

1

2

(x-x') ρ 1/2

( y
-y

') 
ρ 1

/2

3.9. ábra. Numerikusan meghatározott diszlokáció-diszlokáció korrelációs függvény.

függvény két legfontosabb tulajdonsága, hogy egyrészt az origó környékén az origótól mért

távolsággal ford́ıtva arányos (ezt analitikus vizsgálatok is mutatják, [A20]), másrészt az

origótól néhány átlagos diszlokáció-távolságon belül exponenciális nullához tart. Ezért azt

mondhatjuk, hogy véletlen elrendeződésből relaxált konfigurációk esetében a diszlokáció-

diszlokáció korrelációk rövid hatótávolságúak. Másként megfogalmazva ez azt jelenti,

hogy amennyiben két diszlokáció távolsága néhányszor nagyobb, mint az átlagos disz-

lokáció távolság, akkor a közöttük levő korreláció elhanyagolható. Fontos megjegyezni,

hogy a fenti álĺıtás szigorúan csak akkor igaz, ha véletlen konfigurációból indulunk ki.

Könnyen lehet olyan egyensúlyban levő diszlokáció konfigurációt (pl. falak) felvenni,

ahol a korrelációk nem rövidtávúak. A probléma gyökere abban rejlik, hogy mivel a

diszlokációk csak a csúszóśıkban tudnak mozogni egy a csúszóśıkkal párhuzamos sávban

levő diszlokációk száma a relaxáció során nem változik. Ezt tehát a kezdeti elrendeződés

egyértelműen meghatározza. A rendszer tehát nem teljesen ,,felejti” el a kezdőfeltételeket.

A valóságban természetesen azt, hogy egy sávban hány diszlokáció van a diszlokáció sok-
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szorozódás határozza meg. A vizsgált 2D esetben nincs ,,természetes” szabály a sokszo-

rozódásra. Ezért a korrelációk pontos feltérképezéséhez 3D szimulációkra van szükség.

Ilyen vizsgálatok folyamatban vannak. A továbblépéshez egyelőre abból a feltevésből in-

dulunk ki, hogy a korrelációk rövidtávúak.

Így tehát jó közeĺıtéssel feltehetjük, hogy a (3.46) kifejezésben szereplő dss′ kor-

relációs függvény lokálisan egy homogén rendszerhez tartozó korrelációs függvénnyel he-

lyetteśıthető. Ez egyben azt is jelenti, hogy dss′(~r1, ~r2) lényegében csak (~r1 − ~r2)-től függ,

a direkt ~r1 ill. ~r2 függés gyenge. Hasonló közeĺıtést a fizika más területein is sikeresen

alkalmaznak. Ilyen például az első elvekből történő szerkezetszámolásoknál az un.,,local

density approximation” a kicserélődési energia becslésére.

Ezek alapján tehát feltesszük, hogy a kétrészecske eloszlásfüggvények

ρss′(~r1, ~r2, t) = ρs(~r1)ρs′(~r2)(1 + dss′(~r1 − ~r2)) s, s′ ∈ {+,−} (3.47)

alakúak. Ezt behelyetteśıtve a (3.22) és (3.23) egyenletekbe hosszadalmas, de egyszerű

számolás után kapjuk, hogy

∂ρ(~r, t)

∂t
+~b

∂

∂~r
[κ(~r, t) {τsc(~r) + τext − τf(~r) + τb(~r)}] = 0, (3.48)

∂κ(~r, t)

∂t
+~b

∂

∂~r
[ρ(~r, t) {τsc(~r) + τext − τf(~r) + τb(~r)}] = 0, (3.49)

ahol

τf(~r) =
1

2

∫
ρ(~r1)da(~r − ~r1)τind(~r − ~r1)d~r1 (3.50)

τb(~r) =

∫
κ(~r1)d(~r − ~r1)τind(~r − ~r1)d~r1, (3.51)

amelyekben a da(~r) = 1/2[d+−(~r) − d−+(~r)] és d(~r) = 1/4[d++(~r) + d−−(~r) + d+−(~r) +

d−+(~r)] jelöléseket vezettük be. Tekintettel arra, hogy a korrelációs függvények defińıciója

alapján teljesülnie kell a d+−(~r) = d−+(−~r), d++(~r) = d++(−~r), és d−−(~r) = d−−(−~r)
relációknak adódik, hogy d(~r) páros, mı́g da(~r) páratlan függvénye ~r-nek. Továbbá mivel a

korrelációs függvény homogén rendszerhez tartozik, az egyetlen kitüntetett hosszúságskála

a diszlokációk átlagos távolsága. Ezért egyszerű dimenzionális megfontolások alapján a

korrelációs függvények csak a ~r
√
ρ skálázott koordinátától függhetnek.

Felhasználva, hogy a korrelációs függvények néhány diszlokáció távolságon belül

nullához tartanak a (3.50,3.51) egyenletekben szereplő integrálokban κ(~r1) és ρ(~r1)
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közeĺıthetők az ~r körüli Taylor sorukkal. Csak az első el nem tűnő tagot megtartva

τf(~r) =
ρ(~r)

2

∫
da(~r)τind(~r)d~r, (3.52)

τb(~r) = −∂κ(~r)

∂~r

∫
~rd(~r)τind(~r)d~r. (3.53)

Felhasználva, hogy d(~r) és da(~r) csak a
√
ρ~r változó függvénye valamint, hogy τind(~r)

1/r-gyel arányos, változó csere után adódik, hogy

τf(~r) =

√
ρ(~r)

2

∫
da(~x)τind(~x)d2~x, ~x =

√
ρ~r. (3.54)

Ezután τind(~r) aktuális alakját behelyetteśıtve kapjuk, hogy

τf(~r) =
AC

2
b
√
ρ(~r), (3.55)

ahol A = µ/[2π(1− ν)] és

C =

∫
x(x2 − y2)

(x2 + y2)2
da(x, y)dxdy. (3.56)

Ahhoz, hogy a kapott eredmény fizikai tartalmát megértsük, foglalkozni kell a C paraméter

külső feszültségtől való függésével, amely a korrelációs függvények feszültségfüggésén ke-

resztül jelenik meg. Tegyük fel, hogy d+−-nak a külső feszültség következtében létrejövő

változása egy pozit́ıv járulékot ad C-nez. Ugyanakkor d−+ pontosan ellenkezőképpen

változik mint d+−, tehát ez is ugyancsak pozit́ıv járulékot ad a da defińıciójában megjelenő

mı́nusz előjel miatt. Ez a tény és az, hogy τf a diszlokációsűrűség négyzetgyökével arányos

azt indikálja, hogy τf a folyásfeszültséggel azonośıtható. Pontosabban fogalmazva amı́g

az átlagtér és az alkalmazott feszültség összege τtot = τsc(~r) + τext kisebb, mint αµb
√
ρ,

ahol α egy ,,empirikus paraméter”, addig τf pontosan akkora, mint ami ahhoz kell, hogy

a plasztikus deformáció sebesség eltűnjön az adott pontban. Ha τtot nagyobb ennél, akkor

τf értéke megegyezik a határral. Tehát hasonlóan viselkedik, mint a tapadósúrlódási erő,

akkora, amekkora ahhoz kell, hogy megakadályozza a mozgást, de van egy felső határa.

Ezután foglalkozzunk a geometriailag szükséges diszlokációsűrűség gradiensétől függő

τb taggal. A fenti változócserét megismételve adódik, hogy

τb(~r) = −∂κ(~r)

∂~r

1

ρ(~r)

∫
~xd(~x)τind(~x)d2~x. (3.57)
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Innen

τb(~r) = −AD
~b

ρ

∂κ(~r)

∂~r
, (3.58)

ahol

D =

∫
x2(x2 − y2)

(x2 + y2)2
d(x, y)dxdy (3.59)

egy dimenzió nélküli konstans. Ellentétben C-vel D csak gyengén függhet a külső tértől,

mivel d(~r) a kétféle ellentétesen változó korrelációs függvény összegét tartalmazza.

D konkrét értékének meghatározásához érdemes bevezetni a (r, φ) polárkoordinátákat,

ahol r =
√
x2 + y2 és φ = arctan(y/x). Mivel (3.59)-ben a d előtti kifejezés csak a szögtől

függ, az r szerinti integrálás elvégezhető, ı́gy

D =

∫
cos2 φ(cos2 φ− sin2 φ)dang(φ)dφ (3.60)

dang(φ) =
∫
d(r, φ)dr a korrelációs függvény sugár irányú integrálja, a szögkor-

relációs függvény. Fizikailag ez annak a valósźınűségét adja meg, hogy két diszlokáció

egy adott irányhoz képest φ szögben helyezkedik el, függetlenül a távolságuktól és

előjelüktől. Relaxált diszlokáció konfigurációkból numerikusan meghatározott szögkor-
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-0.01

0.00
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dang(ϕ)

Angleϕ [deg]

3.10. ábra. Numerikusan meghatározott szögkorrelációs függvény

relációs függvény a 3.10 ábrán látható. A 0o az ábrán a Burgers vektorra merőleges

iránynak felel meg. A megjelenő 4 csúcs egyértelműen a diszlokáció-diszlokáció
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párkölcsönhatásban (τind) megjelenő egyensúlyi irányoknak felel meg. Amennyiben a 4

csúcs közel egyforma, akkor D ≈ 0 adódik. Ahhoz, hogy D pozit́ıv legyen az szükséges,

hogy a csúszóśıkkal párhuzamos irányhoz (az ábrán 90o) tartozó csúcs nagyobb legyen. Ez

azt jelenti, hogy ,,mikroszkopikus pile-up”-oknak kell kialakulnia. Ez a diszlokáció sokszo-

rozódás következtében természetes módon előáll. Ez azt mutatja, hogy D pontos értéke

függ a diszlokáció sokszorozódástól, ı́gy értékét nehéz meghatározni. Azt kell mondjuk,

hogy D egy fenomenológikus anyagi paraméter. Amint azt később látni fogjuk, a diszkrét

és kontinuum szimulációk összehasonĺıtásából az adódik, hogy D ≈ 1 nagyságrendbe esik.

Bevezetve a τeff = τext − τf effekt́ıv feszültséget, majd behelyetteśıtve (3.58)-at a

(3.48,3.49) egyenletekbe adódik, hogy

∂ρ(~r, t)

∂t
+ ~b

∂

∂~r

[
κ(~r, t)

{
τsc(~r, t) + τeff −AD

~b

ρ(~r, t)

∂κ(~r, t)

∂~r
)

}]
= 0, (3.61)

∂κ(~r, t)

∂t
+ ~b

∂

∂~r

[
ρ(~r, t)

{
τsc(~r, t) + τeff −AD

~b

ρ(~r, t)

∂κ(~r, t)

∂~r

}]
= 0. (3.62)

A (3.26) kifejezés alapján a plasztikus deformációsebességet is meg tudjuk adni

γ̇ = b2ρ(~r, t)

{
τsc(~r, t) + τeff −AD

~b

ρ(~r, t)

∂κ(~r, t)

∂~r

}
. (3.63)

Ha figyelembe vesszük a (3.25) relációt (3.63) a

γ̇ = b2ρ(~r, t)

{
τsc(~r, t) + τeff −AD

1

b2ρ(~r, t)

(
~b
∂

∂~r

)2

γ(~r, t)

}
(3.64)

alakba is ı́rható. Számos fenomenológikus nemlokális kontinuum elmélet ebből a kife-

jezésből indul ki [13] azzal a különbséggel, hogy az l = 1/
√
ρ diszlokáció-elméletből követ-

kező természetes hosszúság helyett egy fenomenológikus ,,anyagi” hosszúságskálát vezet-

nek be. Ez természetesen lehetővé teszi végesméret effektusok megmagyarázását. A fenti-

ekben ismertetett elmélet talán legfontosabb sajátossága, hogy a gradiens tag mesterséges

feltevések nélkül kiadódik.

3.7. Véges vastagságú lemez deformációja [A24,A25]

Az előző részben ismertetett kontinuum elméletet első példaként egy véges vastagságú, de

a másik két irányban végtelen kiterjedésű merev falakkal rendelkező lemez nýırása során

kialakuló deformációs viszonyok tanulmányozására alkalmazzuk. A geometriai viszonyok
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a 3.11 ábrán láthatók. A feszültség-deformáció görbét több különböző vastagság mellett

y
              
               x

              L
3.11. ábra. Nýırással deformált lemez geometriai viszonyai

meghatároztuk. A szimuláció során az alkalmazott külső feszültség az időben egyenle-

tesen növekedett. Megjegyezzük, hogy mivel a vizsgált rendszer az y irányban végtelen

kiterjedésű, sem a diszlokációsűrűség, sem az előjeles diszlokációsűrűség nem függ y-tól.

Ennek következtében a τsc(~r, t) önkonzisztens tér eltűnik. A kapott eredményeket ugyan-

ezen a rendszeren elvégzett diszkrét diszlokáció dinamikai szimulációkkal hasonĺıtottuk

össze. Ez azért is szükséges, hogy a D paraméter értékét meghatározzuk. Ez úgy történt,

hogy egyetlen méret esetében úgy álĺıtottuk be D értékét, hogy a diszkrét és a konti-

nuum elmélet ugyanazt a feszültség-deformáció görbét adja (lásd 3.12 ábra). D-re kb. 0.8

adódott. A többi méretnél ugyanezt a számot használtuk. Különböző lemezméreteknél

kapott feszültség-deformáció görbék a 3.13 ábrán láthatók. A várakozásnak megfelelően

határozott méreteffektus figyelhető meg. A méreteffektus magyarázata a falak közelében

kialakuló diszlokáció határrétegben keresendő. Ezt a 3.14 ábra mutatja. (Az ábrán

feltüntettük a diszkrét szimulációval kapott értékeket is, amelyek tökéletesen követik a

kontinuum elméletből kapott görbét. Fontos kihangsúlyozni, hogy ezt az egyezést nem

szabad paraméter illesztésével értük el.) Ugyanis a határréteg vastagsága exponenciálisan

függ az alkalmazott feszültségtől. Ez onnan látható, hogy a felület közelében |κ| ≈ ρ

(egyféle diszlokáció dominál), ı́gy stacionárius esetben (3.62) a

τeff −AD
b

|κ(x)|
dκ(x)

dx
= 0 (3.65)

alakra egyszerűsödik. A bal oldali fal közelében κ negat́ıv, ı́gy
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3.12. ábra. A diszkrét szimulációval ill. a kontinuum elmélettel kapott feszültség-deformáció

görbék
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3.13. ábra. Különböző lemezvastagságokhoz tartozó feszültség-deformáció görbék

τeffκ(x) = −ADbdκ(x)

dx
, (3.66)

amelynek megoldása

κ = κ0 exp
{
− τeff

ADb
x
}
. (3.67)

Így a határréteg vastagsága csökken az alkalmazott feszültség növelésével. Ugyanakkor

vékonyabb lemez esetében a kétoldali határréteg nagyobb feszültségekig ,,összeér”. Ez

okozza a végesméret effektust.
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3.14. ábra. A diszkrét szimulációval ill. a kontinuum elmélettel kapott diszlokációsűrűség és κ

eloszlás.

3.8. Kiválás körül kialakuló diszlokáció-szerkezet [26]

Gissen és munkatársai diszkrét diszlokáció dinamikával kiterjedten vizsgálták a kiválások

jelenlétében kialakuló diszlokáció-szerkezeteket [100, 101, 102]. A szimulációban

párhuzamos egyenes diszlokációkat engedtek meg egyszeres csúszás mellett. Ugyanezt

a rendszert az általunk javasolt kontinuum elmélettel is megvizsgáltuk és az eredményeket

összehasonĺıtottuk.

2w 2 3h=

2h 2hf

2wf

U· hΓ·=

U· hΓ·=

x1

x2

3.15. ábra. A vizsgált szimulációs rendszer geometriája
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A probléma pontos geometriai viszonyait a 3.15 ábra szemlélteti. Periodikus

határfeltételek mellett a szimulációs terület közepén és négy szélén kiválásokat helyezünk

el, amelyek tökéletesen merevek és a diszlokációk számára átjárhatatlanok. Ez azt je-

lenti, hogy a kiválásoknak a csúszóśıkra merőleges felületein a (3.63) egyenlettel megadott

deformációsebesség eltűnik. A (3.61,3.62) egyenleteket ilyen határfeltételek mellett kell

megoldani.

További, az elmozdulástérre kirótt határfeltétel az, hogy a minta fedő és alaplapján egy

állandó deformációsebességű nýırást alkalmazunk. Ehhez azonban röviden foglalkoznunk

kell azzal, hogy a javasolt diszlokáció kontinuum elmélet pontosan hogyan kapcsolódik a

plaszticitáshoz. Nem túl nagy deformációk esetén abból a feltevésből szokás kiindulni,

hogy a ~u(~r) gradienseként definiált teljes disztorzió felbontható egy β̂p plasztikus és egy

β̂e elasztikus összetevőre, azaz

d~u(~r)

d~r
= β̂p + β̂e. (3.68)

A elasztikus komponenst az definiálja, hogy csak ehhez tartozik feszültség, azaz

σij = Lijklβ
e
kl (3.69)

ahol Lijkl a rugalmas állandók tenzorra (a kettős indexre összegezünk). A kontinuum

elméletbe a τsc + τext helyére ennek a tenzornak a nýırókomponensét kell béırni.

Képezve (3.68) idő szerinti deriváltját adódik, hogy

d~̇u(~r)

d~r
=

˙̂
βp + Ĵ , (3.70)

ahol Ĵ a plasztikus deformációsebesség tenzor. Ennek az általunk vizsgált esetben csak

az (1, 2) nýırási komponense különbözik nullától és megegyezik a (3.63)-mal megadott

kifejezéssel.

Az elmozdulástér kiszámı́tásához általában (3.70) egy módośıtott alakját szokás

használni. Szorozzuk meg ugyanis (3.70) a rugalmas állandó tenzorral és vegyük az ı́gy

kapott egyenlet divergenciáját. Felhasználva, hogy a feszültségtér kieléǵıti a divσ̂ = 0

egyensúlyi egyenletet adódik, hogy

∂

∂rj
Lijkl

∂u̇k(~r)

∂rl
=

∂

∂rj
LijklJkl(~r) (3.71)

Ez az ~̇u-ra nézve formálisan egy ugyanolyan egyenlet, mint ami egy olyan rugal-

masságtani problémához tartozik, ahol ∂
∂rj
LijklJkl(~r) erősűrűséget alkalmazunk. Ezért

megoldására használhatók azok a standard végeselem módszerek, amelyeket rugal-
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masságtani problémákra kidolgoztak. Az általunk elvégzett szimulációkban az un. Galer-

kin módszert használtuk [A26].

Röviden foglalkoznunk kell még a diszlokációk sokszorozódására ill. annihilációjára

használt f(ρ, κ, ..) forrástag alakjával. Ez a (3.61) egyenlet jobb oldalán jelenik meg, ha a

teljes diszlokációszám változását is megengedjük. Erre a

f(ρ, κ, ..) = χH(|τtot| − τc|)(|τtot| − τc)− θ(ρ+ κ)(ρ− κ) (3.72)

alakot használtuk, ahol H(x) a lépcső függvény, χ és θ állandók, valamint τc a diszlokáció

keltéshez szükséges kritikus feszültség. A fenti kifejezés első tagja azt fejezi ki, hogy

amennyiben a feszültség nagyobb egy kritikus értéknél, a feszültség diszlokációkat kelt. A

második tag azt fejezi ki, hogy egy pozit́ıv és egy negat́ıv diszlokáció találkozásakor azok

megsemmisülnek.

A numerikus vizsgálatokban két esetet tanulmányoztunk. Az egyikben (i) a kiválás

négyzet alakú hf = wf és akkora, hogy a kiválások között van egy szabad csatorna, ahol

a diszlokációk szabadon mozoghatnak. A másikban (iii) hf/wf =
√

3 és nincs szabad

csatorna. A diszkrét ill. kontinuum elmélettel kapott feszültség deformáció görbéket a

3.16 ábra mutatja. (A ∆τn = 0-hoz tartozó görbe annak felel meg, ha nem alkalmaztunk

Γ(%)

τ/
µ

x
10

3

0 0.25 0.5 0.75 10
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continuum

|

3.16. ábra. Diszkrét ill. kontinuum elmélettel kapott feszültség deformáció görbék a két vizsgált

geometria esetén.

folyáshatárt. Ennek részleteivel itt nem foglalkozunk.) Látható, hogy mindkét esetben a
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kontinuum elmélet visszaadja a diszkrét szimulációval kapott görbét. (A paramétereket az

(i) esetben illesztettük a diszkrét szimuláció eredményeihez, a többi szimulációban ugyan-

ezeket használtuk.)
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3.17. ábra. A ρ, κ és γ̇ térképek a (i) geometria esetén
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A (i) geometria esetében kapott ρ, κ és γ̇ térképek a 3.17 ábrán láthatók. Jól megfigyel-

hető, hogy a várakozásnak megfelelően a plasztikus deformáció a kiválások közötti szabad

csatornára lokalizálódik. A diszlokációk számának növekedtével ez egyre intenźıvebb és a

folyáshatár csökkenéséhez (alaḱıtási lágyulás) vezet.
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3.18. ábra. A ρ, κ és γ̇ térképek a (iii) geometria esetén.
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3.9. ÖSSZEFOGLALÁS, TOVÁBBLÉPÉSI IRÁNYOK

A (iii) geometria esetében kapott ρ, κ és γ̇ térképek a 3.18 ábrán láthatók. Ekkor nincs

szabad csatorna. Jól megfigyelhető, hogy hasonlóan a lemez deformációjakor kapottakhoz

a kiválások két oldalán feltorlódott diszlokáció falak ,,pile-up”-ok alakulnak ki. Mindez

alaḱıtási keményedést okoz. Fontos megemĺıteni, hogy a kapott térképek pontosan meg-

egyeznek a diszkrét szimulációval adódó térképekkel. Az eredményeket összehasonĺıtva

más fenomenológikus nemlokális kontinuumelméletekkel adódó deformációs térképekkel

[105] azt találtuk, hogy mı́g a paraméterek megfelelő választásával a feszültség-deformáció

görbék jól reprodukálhatók, addig a deformációs térképekre ezen elméletek a diszkrét szi-

mulációtól lényegesen különböző eredményt adnak.

Megvizsgáltuk a rendszer viselkedését különböző L = 2h (lásd 3.15 ábra) szimulációs

méretek mellett, miközben a kiválások térfogati hányadát állandónak tartottuk. A

feszültség és az átlagos diszlokációsűrűség deformáció függését a 3.19 ábra mutatja három

különböző méret esetében. A diszkrét szimuláció eredményeivel tökéletes egyezésben

markáns méreteffektust figyelhetünk meg. A ḱısérleti tapasztalatokhoz hasonlóan a ki-

sebb méretű rendszer gyorsabban keményedik.

3.9. Összefoglalás, továbblépési irányok

A fentiekben ismertetett eredmények alapján megállaṕıtható, hogy

• Párhuzamos egyenes diszlokációk esetén az egyedi diszlokációk mozgásegyenletéből

egy kontinuum elmélet vezethető le anélkül, hogy ad hoc feltevéseket kellene tenni.

• Egyszeres csúszás esetében ez a kontinuum elmélet képes reprodukálni a diszkrét

szimulációk eredményeit. Ez azt jelenti, hogy a kontinuum elmélet a mikronos

méretskálán tartalmaz minden fontos összetevőt.

• A korábban heurisztikusan feltételezett gradiens tag természetes módon adódott.

Ezzel sikerült azt fizikailag megalapozni.

• A kapott elmélet képes reprodukálni bizonyos fárasztás során megfigyelt diszlokáció-

mintázatokat.

• Az elmélet természetes folyományaként végesméret effektusok jelentkeznek. A feno-

menológikus elméletekkel ellentétben ehhez nem kell mesterséges hosszúságskálákat

az elméletbe bevezetni.

Ugyanakkor természetesen a vizsgált diszlokáció-rendszer a valóságban kialakuló rend-

szerek igen jelentősen leegyszerűśıtett változata. Ezért ahhoz, hogy a mérnöki gyakor-
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3.19. ábra. A feszültség-deformáció ill. diszlokációsűrűség görbék 3 különböző szimulációs méret

esetén.

latban is használható modellt kapjunk, feltétlenül tovább kell lépni. Többek között

az eredményeket általánośıtani kell többszörös csúszás esetére. Ilyen próbálkozások

széles nemzetközi együttműködésben (két EU projekt keretében) elindultak. Konkrét

eredményekről még nem tudunk beszámolni, de a kezdeti próbálkozások abból indulnak

ki, hogy az eddig kapott eredmények lehetőséget teremtenek a fenomenológikus nem-

lokális elméletek közül a ,,jó” kiválasztására. Ez aztán lehetőséget teremt az elmélet

sok szempontból formális de, mégis szisztematikus lépésekkel történő általánośıtására.

Természetesen az eredményeket mindig össze kell vetni 3D diszkrét diszlokáció-dinamikai

szimulációk eredményeivel.
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4. fejezet

Stohasztikus diszlokáció-dinamika

4.1. Motivációk

A diszkrét diszlokáció-dinamikai szimulációk során mind a 2D mind a 3D esetben a

diszlokáció szegmensre ható erő kiszámı́tásához az összes többi diszlokáció szegmenstől

származó erőt pontosan kiszámı́tjuk. Ez azt jelenti, hogy N diszlokáció szegmens esetében

az összes erő kiszámı́tása N 2-tel arányos művelet elvégzését igényli. Ennek követ-

keztében még nagyteljeśıtményű szuperszámı́tógépek használata esetén is maximum 105

diszlokáció szegmenst tudunk kezelni. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 10nm-es szegmens-

hosszat feltételezve és egy 10µm-es szimulációs kockát véve az elérhető diszlokációsűrűség

ρ = 1012m−2. Ez minimum két nagyságrenddel kisebb, mint ami egy III. szakaszig de-

formált fémben kialakul. Így a diszkrét diszlokáció dinamikai szimulációk jelenleg és

várhatóan még elég sokáig nem alkalmasak arra, hogy a µm-es skálán megjelenő diszlokáció

mintázatok képződését tanulmányozni lehessen. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy

valóban szükséges-e pontosan kiszámı́tani az egyes diszlokáció-szegmensektől származó

erőjárulékot. Ugyanis ha diszkrét szimulációval megvizsgáljuk az egy kiszemelt disz-

lokációra ható erő időfüggését akkor, amint az a 4.1 ábrán látható, az erő felbontható

egy viszonylag lassan változó és egy gyors fluktuáló komponensre. Fontos megjegyezni,

hogy az ábrán látható időtartamok lényegesen rövidebbek, mint a diszlokáció-rendszer

relaxációs ideje. Ez egyértelműen azt indikálja, hogy a gyorsan változó komponenst

egy megfelelő stohasztikus változóval helyetteśıtve a rendszer hosszú idejű viselkedése

várhatólag jól léırható. Mivel a lassan változó komponenst csak a diszlokáció konfi-

guráció megfelelően ,,elkent” sűrűségeloszlása határozza meg, egy stohasztikus közeĺıtésen

alapuló diszlokáció-dinamika lényegesen kevesebb numerikus számolást igényel, mint a

pontos párkölcsönhatást kiszámı́tó hagyományos eljárás. Azt mondhatjuk, hogy a 4.1
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4.1. ábra. Egy kiszemelt diszlokációra ható erő időfüggése 4 különböző nagýıtás mellett.

ábrán szemléltetett numerikus tapasztalat szerint ,,időpocsékolás” a diszlokációra ható

erő pontos kiszámı́tása. Természetesen ahhoz, hogy a stohasztikus diszlokáció-dinamikát

kiéṕıthessük, ismernünk kell a fluktuáló komponens statisztikus tulajdonságait. Ehhez

meg kell vizsgálni a diszlokációk által létrehozott belső feszültségtér valósźınűségeloszlását.

A következőkben először a statikus eloszlásfüggvény tulajdonságait elemezzük, majd egy

modellt javasolunk az eloszlásfüggvény időfejlődésének léırására. Végül ennek alapján egy

stohasztikus diszlokáció-dinamikai modellt ismertetünk. Fontos megjegyezni, hogy az itt

ismertetésre kerülő stohasztikus diszlokáció-dinamikai lényegesen különbözik a Hähmer és

Zaiser [107, 108, 109, 110] által javasolttól. Ők közvetlenül a diszlokációsűrűségre ı́rnak

fel egy stohasztikus differenciálegyenletet. Ennek részleteivel itt nem foglalkozunk, csak

annyit jegyzünk meg, hogy az általuk javasolt módszer nem alkalmas arra, hogy inhomogén

rendszereket tárgyaljunk.
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4.2. A FESZÜLTSÉGTÉR ELOSZLÁSFÜGGVÉNYE [A8]

4.2. A feszültségtér eloszlásfüggvénye [A8]

A diszlokációk által keltett feszültségtér eloszlásfüggvényének kiszámı́tásához először te-

kintsünk egy azonos párhuzamos egyenes diszlokációkból álló rendszert. Később az

eredményeket általánośıtjuk összetettebb esetekre is. Az N darab diszlokáció az xy śıkban

az ~ri, i = 1, N pontokban helyezkedjen el. Ekkor a nýırófeszültség (egyelőre csak ezzel

foglalkozunk) az ~r pontban a

τ(~r) =

N∑

i=1

τind(~r − ~ri) (4.1)

kifejezéssel adható meg. A megoldandó feladat pontos megfogalmazása ezután úgy szól,

hogy határozzuk meg annak P∞(τ0)dτ0 valósźınűségét, hogy τ benne van a

τ0 −
dτ0

2
≤ τ(~r) ≤ τ0 +

dτ0

2
(4.2)

intervallumban, ha feltesszük, hogy ismerjük a fent tekintett diszlokáció-konfiguráció

előfordulásának valósźınűségét. Itt τ0 egy előre meghatározott érték.

Jelöljük fN (~r1, ~r2, . . . , ~rN )-nel az N részecskevalósźınűség sűrűség függvényt. Amint

azt már az előző fejezetben is emĺıtettük, defińıció szerint ez az jelenti, hogy annak

valósźınűsége, hogy az ~r1, ~r2, . . . , ~rN pontok d~r1d~r2 . . .d~rN környezetében helyezkedik el

az N diszlokáció fN (~r1, ~r2, . . . , ~rN )d~r1d~r2 . . .d~rN . Ezzel

P∞(τ0)dτ0 =

∫
. . .

∫
fN (~r1, ~r2, . . . , ~rN )d~r1d~r2 . . .d~rN (4.3)

alakban adható meg, ahol az integrálást arra a tartományra kell elvégezni amire a ( 4.2)

egyenlőtlenség teljesül. Bevezetve a

∆(~r1, ~r2, . . . , ~rN ) =

{
1 ha τ0 − dτ0

2 ≤ τ ≤ τ0 + dτ0
2

0 különben
(4.4)

jelölést a (4.3)-ban fellépő integrálás kiterjeszthető a teljes 2N dimenziós <2N térre, azaz

P∞(τ0)dτ0 =

∞∫

−∞

. . .

∞∫

−∞

∆(~r1, ~r2, . . . , ~rN )wN (~r1, ~r2, . . . , ~rN )d~r1d~r2 . . .d~rN . (4.5)

Ahhoz, hogy meghatározzuk a (4.5) jobb oldalán szereplő kifejezés szerkezetét, használjuk

fel a

δ =

{
1 ha −α < γ < α

0 különben
(4.6)
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Dirichlet függvényre vonatkozó jól ismert

δ =
1

π

∞∫

−∞

sin(αn)

n
exp[iγn]dn (4.7)

azonosságot. Feltételezve, hogy

α =
dτ0

2
és γ =

N∑

i=1

τind(~r − ~ri)− τ0 (4.8)

(4.4) kifejezésből adódik, hogy ∆ = δ. Ezután δ-t (4.7)-ből (4.5)-be behelyetteśıtve azt

kapjuk, hogy

P∞(τ0)dτ0 =
1

π

∫

<

dn

∫

<2N

d~r1d~r2 . . .d~rNfN (~r1, ~r2, . . . , ~rN )
sin(1

2dτ0n)

n

× exp

{
i

[
N∑

i=1

τind(~r − ~ri)n− τ0n

]}
. (4.9)

Ha dτ0 kicsi, látható, hogy a feszültség eloszlásfüggvény

AN (~r, n) = FP∞(τ0) (4.10)

Fourier transzformáltja

AN (~r, n) =

∫
fN (~r1, ~r2, . . . , ~rN )

N∏

j=1

exp {inτ(~r − ~rj)}d~r1d~r2 . . .d~rN (4.11)

alakú. Bevezetve a

B(~r, n) = 1− exp{iτind(~r)n} (4.12)

jelölést, (4.11) át́ırható egy B(~r, n) szerinti hatványsorrá

AN (~r, n) =

∫
d~r1d~r2 . . . d~rNfN (~r1, ~r2, . . . , ~rN )

N∏

j=1

[1−B(~r − ~rj , n)]

= 1−
∫
ρ1(~r1)B(~r − ~r1, n)d~r1

+
1

2

∫
ρ2(~r1, ~r2)B(~r − ~r1, n)B(~r − ~r2, n)d~r1d~r2 + . . . (4.13)
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ahol

ρk(~r1, ~r2, . . . , ~rk) = N(N − 1) . . . (N − k + 1)

×
∫
fN (~r1, ~r2, . . . , ~rN )d~rk+1d~rk+2 . . . d~rN . (4.14)

A fenti egyenlet át́ırható exponenciális alakba

AN (~r, n) = exp{E(n,~r)} (4.15)

ahol

E(n,~r) = −
∫
ρ1(~r1)B(~r − ~r1, n)d~r1

+
1

2

∫
T2(~r1, ~r2)B(~r − ~r1, n)B(~r − ~r2, n)d~r1d~r2 + . . . , (4.16)

amelyben ismét megjelenik az 1. fejezetben bevezetett

T2(~r1, ~r2) = ρ2(~r1, ~r2)− ρ1(~r1)ρ1(~r2) (4.17)

korrelációs függvény.

Vegyük észre, hogy (4.14) alakja pontosan megegyezik a röntgen vonalszélesedés 1.

fejezetben ismertetett elméletében fellépő (1.10) kifejezésével. (A különbség mindössze

annyi, hogy a rövidség kedvéért itt egyelőre csak egyféle diszlokációt engedtünk meg).

Habár a két kifejezésben B(~r, n) konkrét alakja különböző, de az itt bevezetett B(~r, n) is

kieléǵıti a

B(
1

2
~r1, n) = B(~r1, 2n) (4.18)

relációt. (Ez annak következménye, hogy a diszlokáció feszültségtere a diszlokációtól mért

távolsággal ford́ıtottan arányos.) Tekintettel arra, hogy a vonalszélesedés elméletében

(4.18)-on ḱıvül mást nem használtunk ki az aszimptotikus alak meghatározásához, itt

pontosan ugyanazt az utat követhetjük, mint amit 1. fejezetben ismertettünk. Ez azt

jelenti, hogy elegendően kis Fourier paraméter esetében

AN (~r, n) = exp

{
iτsc(~r)n+ Cdρ(~r)n2 ln

n

Reff
+ . . .

}
, (4.19)

ahol Reff egy effekt́ıv korrelációs hossz. A τsc(~r) átlagtér megfelel a vonalszélesedés
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elméletben kapott (1.27) kifejezésnek, mı́g

Cd =
b2

2

2π∫

0

r2τ2
ind(r, ϕ)dϕ. (4.20)

Éldiszlokációra izotrop anyagban

Cd =
(µb)2

8π2(1− ν)2

2π∫

0

cos2(ϕ) cos2(2ϕ)dϕ =
(µb)2

16π(1− ν)2
. (4.21)

A (4.19) kifejezésben már megengedtük, hogy a vizsgált rendszerben pozit́ıv és negat́ıv

Burgers vektorú diszlokációk is legyenek.

A (4.19) két fontos következményével kell foglalkoznunk. Egyrész a várható értékre

vonatkozó ismert

< τ(~r) > =
i

AN (~r, 0)

dAN (~r, n)

dn

∣∣∣∣
n=0

(4.22)

reláció felhasználásával adódik, hogy

< τ(~r) >= τsc(~r). (4.23)

Tehát a belső feszültség várható értéke megegyezik az önkonzisztens térrel. Ez meg-

felel az elemi várakozásnak. Emellett hasonló meggondolásokkal, mint azt a rönt-

gen vonalszélesedésnél tettük, megmutatható, hogy a (4.19) kifejezés következtében a

feszültségeloszlás-függvény aszimptotikusan

P∞(τ) = Cdρ(~r)
1

τ3
(4.24)

szerint cseng le.

4.3. Diszlokáció dipólok esete

A diszlokáció-rendszer általában viszonylag szűk diszlokáció dipólokból áll. Ezért célszerű

megvizsgálni a dipólok által létrehozott feszültségtér eloszlásfüggvényét. Ehhez először

tekintsük ,,pontszerű” dipólok esetét. Ezalatt azt értjük, hogy feltesszük, hogy a dipólt

alkotó diszlokációk távolsága elhanyagolhatóan kicsi, de a dipól dipólmomentuma véges.

Ekkor a dipól által keltett nýırófeszültség

τdip = ~p
dτind

d~r
, (4.25)
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ahol ~p a dipól dipólmomentum vektora. A diszlokáció által keltett nýırófeszültség alakjából

adódik, hogy a dipól tere polárkoordinátákban mindig

τdip =
L(ϕ)

r2
(4.26)

alakú, ahol L(ϕ) egy trigonometrikus polinom. Az eloszlásfüggvény (4.13) Fourier transz-

formáltjára vonatkozó levezetéshez teljesen hasonló módon eljárva véletlenszerűen elhe-

lyezkedő azonos dipólmomentummal rendelkező dipólokra azt kapjuk, hogy

ln(Adip(n)) = −ρdip

∫
[1− cos (nτdip(~r))] d~r, (4.27)

ahol ρdip = ρ/2 a dipólsűrűség. (A dipól-dipól korrelációs függvény véletlen elrendeződés

esetén nyilván eltűnik. Emellett, ha azonos számú pozit́ıv és negat́ıv dipólmomentummal

rendelkező dipólt tekintünk, akkor az eloszlásfüggvény Fourier transzformáltja tisztán

valós.) A fenti kifejezésbe behelyetteśıtve (4.26)-ot

ln(Adip(n)) = −ρdip

∫ [
1− cos

(
n
L(ϕ)

r2

)]
d~r (4.28)

adódik. Végrehajtva az

∣∣∣∣n
L(ϕ)

r2

∣∣∣∣→ x (4.29)

változócserét a kijelölt integrálás elvégezhető. Ez a

ln(Adip(n)) = −Ddρdip|n| (4.30)

eredményt adja, ahol

Dd =
π

4

2π∫

0

|L(ϕ)|dϕ. (4.31)

Ez azt jelenti, hogy a pontszerű dipólok

Pdip =
Ddρdip

π

1

τ2 + (Dρdip)2
(4.32)

Lorentz eloszlású feszültségeloszlás függvényt hoznak létre. Dd konkrét értéke általában

csak numerikusan határozható meg. 45o-os éldiszlokációkra izotrop közegben

Dd =
bµ

2π(1− ν)
3.55|~p| (4.33)

adódik.
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Természetesen a valóságban a dipólok véges méretűek, ı́gy a kiindulásként használt

(4.25) kifejezés kis távolságokra már nem használható. Mivel az 1/τ 3-ös aszimptotikus

viselkedés független a diszlokációk elrendeződésétől, a ,,pontszerű” dipólokra kapott 1/τ 2-

es lecsengésnek át kell mennie a köbös lecsengésbe. Az a pont, ahol ez bekövetkezik,

természetesen függ a dipólok méretétől. Ennek demonstrálására numerikus vizsgálatokat

végeztünk. Egy 1000 véletlenszerűen elrendezett dipólból álló rendszerben nagyszámú

(108-on) véletlenszerűen kiválasztott pontban meghatároztuk a nýırófeszültséget és fel-

vettük ezek gyakoriságát. A kapott eredmény a 4.2 ábrán látható. Az ábrára felrajzoltuk

 1e-07

 1e-05

 0.001

 0.1

 0  500  1000  1500
τ (arbitrary units)

4.2. ábra. A numerikusan meghatározott feszültségeloszlás függvény és az elméleti (4.24) aszimp-

totikus görbe.

a (4.24) képletnek megfelelő aszimptotikus kifejezést is. Látható, hogy a görbe kifutó

részén az elméletileg kapott kifejezés tökéletesen követi a numerikusan kapott pontokat.

Ugyanakkor, amint azt a 4.3 ábra mutatja, az eloszlásfüggvény középső része

tökéletesen léırható a ,,pontszerű” dipólokra adódó (4.32) Lorentz görbével. Nagy

nýırófeszültségek esetén, amint az várható, az eloszlásfüggvény gyorsabban csökken mint

a Lorentz görbe. Fontos kiemelni, hogy a két fenti ábrára rárajzolt elméleti görbe nem

tartalmaz szabad paramétert. A bennük szereplő összes paraméter az adott diszlokáció

konfigurációhoz kiszámı́tott. A görbék nem illesztettek.

A fentiek alapján a feszültségeloszlás-függvény Fourier transzformáltjáról dipólok

esetében elmondhatjuk, hogy elegendően kicsi n Fourier paraméterekre A(n)-t a (4.19),

mı́g nagy n-ekre a (4.30) kifejezés adja meg. A két aszimptotikus tartomány közötti
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4.3. ábra. A numerikusan meghatározott feszültségeloszlás függvény és az elméleti (4.32) Lorentz

görbe.

átmenetről általánosan igen nehéz valamit is mondani. Ugyanakkor viszonylag könnyű

egy olyan függvényt találni amely összeköti a két aszimptotát. Ilyen például a

ln(Aint(n)) = −Cdρ ln

(
1 +

Dd

2Cd|n|

)
n2 − Cdρ ln(2CdReff/Dd)n

2

1 + 8C2
d/D

2
d ln(2CdReff/Dd)n2

(4.34)

kifejezés. Hangsúlyozni kell, hogy ez csak egy lehetséges választás, amely tartalmaz egy

szabad paramétert, Reff -et. Reff aktuális értékét (4.34)-nek a numerikusan kapott el-

oszlásfüggvényre való illesztéssel lehet meghatározni. A illesztés ,,jóságát” a 4.4 ábra

mutatja. A numerikus görbén megjelenő kis csúcstól eltekintve az interpolációs formula

követi a görbét. A kis csúcs megjelenése egyértelműen annak következménye, hogy a

numerikus vizsgálatokban az egyszerűség kedvéért azonos méretű dipólokat használtunk.

Tehát a rendszer monodiszperz volt. A kis csúcs a karakterisztikus dipóltávolsághoz tar-

tozó feszültségnél jelenik meg. Ha megengedjük a dipólméret szórását, a csúcs elkenődik.

Összefoglalva megállaṕıtható, hogy a (4.34) formulával egy, a teljes

valósźınűségeloszlást jól közeĺıtő formulához jutottunk, amely felhasználható a követ-

kezőkben ismertetendő stohasztikus diszlokáció-dinamikában. Ezen a ponton fontos

kihangsúlyozni, hogy habár a levezetésben csak egyenes diszlokációkat tekintettünk,

a kapott eredmény általánosabb esetben is használható. Ugyanis a deformáció során

kialakuló valóságos diszlokáció konfigurációkban a diszlokációk átlagos távolságához
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4.4. ábra. A numerikusan meghatározott feszültségeloszlás függvény és az illesztett (4.34) görbéhez

tartozó eloszlásfüggvény.

képest a diszlokációk görbületi sugara nagy. Így a diszlokációkhoz közeli pontokban

a feszültségtér 1/r-rel csökken. Ezért az eloszlásfüggvény kifutó része mindig köbös

lecsengést mutat. A ,,görbültség” a diszlokáció-diszlokáció korrelációs függvény tu-

lajdonságaiban manifesztálódik. Ez pedig Reff értékét határozza meg. Természetes

ugyanezek a meggondolások érvényesek a feszültségtenzor többi komponensére is, csak a

konstansok numerikus értéke különbözik.

4.4. A feszültségeloszlás-függvény időfejlődése [A25]

Ahhoz, hogy a stohasztikus diszlokáció-dinamikát kidolgozzuk, foglalkoznunk kell a

feszültségeloszlás időfejlődésével, pontosabban fogalmazva az átmeneti valósźınűség tulaj-

donságaival. Előre kell bocsátani, hogy ez az előzőeknél lényegesen több feltevést igényel,

amelyeknek megalapozottsága még további vizsgálatok tárgya kell legyen.

Kiindulásként feltételezzük, hogy a P (t, τ) valósźınűségsűrűség időfejlődése léırható

egy

∂

∂t
P (t, τ) =

∂

∂τ

{
b(τ)P (t, τ) + σ2(τ)

∂

∂τ
P (t, τ)

}
(4.35)

alakú Fokker-Planck egyenlettel, ahol b(τ) a disszipációt és σ2(τ) a fluktuációt megadó
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egyelőre tetszőleges függvények. Egy ilyen t́ıpusú egyenlettel történő léırás két fon-

tos feltevést jelent. Egyrészt, hogy a valósźınűségsűrűség idő szerinti deriváltja a

valósźınűségsűrűség lineáris funkcionálja. Ez, ha az egyensúlyi eloszlástól nem vagyunk

nagyon távol, plauzibilis feltevés. A másik (4.35)-ben alkalmazott fontos közeĺıtés az, hogy

a P -t Ṗ -tal összekötő lineáris funkcionál deriváltak szerinti sorfejtésében megállunk az első

nemtriviális nemlokális tagnál. (A (4.35) egyenlet jobb oldalán az első τ szerinti deriválás

a valósźınűség normájának megmaradását garantálja, ezért az triviálisnak tekinthető.)

Ezután térjünk rá arra, hogy mit mondhatunk a b(τ) és σ2(τ) függvényekről.

Az előzőekben sikerült meghatározni, hogy rögźıtett diszlokáció-konfigurációhoz milyen

P (τ)∞ valósźınűségeloszlás tartozik. A fenti Fokker-Planck egyenlet stacionárius meg-

oldása nyilván szintén P (τ)∞ kell hogy legyen. Ezért teljesülnie kell a

0 = b(τ)P∞(τ) + σ2(τ)
∂

∂τ
P∞(τ) (4.36)

relációnak, ı́gy

b(τ) = −σ2(τ)
∂

∂τ
ln(P∞(τ)) (4.37)

adódik, amely a vizsgált problémához tartozó fluktuáció-disszipáció reláció. Ahhoz, hogy

teljesen zárt elméletet kapjunk, meg kell adni σ2(τ) alakját. A legegyszerűbb feltevéssel

élve a továbbiakban σ2-et konstansnak vesszük. Konkrét értékének megadásánál figye-

lembe kell venni, hogy a diszlokációk elmozdulása, azaz plasztikus deformáció nélkül a

feszültség értéke sehol sem változhat. A feszültség időfejlődésén megjelenő fluktuációnak

ki kell ,,fagynia”, ha a diszlokáció-rendszer közeledik egy egyensúlyi állapothoz. Ezért σ2-

nek arányosnak kell lennie az < |v| > diszlokáció-sebesség abszolút értékének átlagával.

Így tehát a Fokker-Planck egyenlet a

∂

∂t
P (t, τ) = λ < |v| > ∂

∂τ

{
−
[
∂

∂τ
ln(P∞(τ))

]
P (t, τ) +

∂

∂τ
P (t, τ)

}
(4.38)

alakú kell legyen, ahol λ egy pozit́ıv konstans, amely egyébként mindig beolvasztható az

idő mértékegységébe, ı́gy a ,,dinamikát” csak triviális módon befolyásolja.

Ezen a ponton felmerül a kérdés, mit mondhatunk a < |v| > átlagos de-

formációsebességről. Természetes feltevés, hogy a feszültséghez hasonlóan a v diszlokáció-

sebesség is egy stohasztikus változó, aminek evolúciós egyenletét azonban nem ismerjük.

Ugyanakkor < |v| > és a feszültségeloszlás függvény momentumai között feltételezhetünk

valamilyen konstitut́ıv relációt. Ideális viszkózus folyás esetén, ha minden diszlokáció sza-

badon mozogna, akkor |v| ∝ |τ | lenne. Ezért legegyszerűbb feltételezésként < |τ | > az a
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mennyiség, amelyik megjelenik a< |v| >-re vonatkozó konstitut́ıv egyenletben. Egyensúlyi

esetben természetesen nem várunk diszlokáció mozgást. Ezt a < |v| >∝ | < |τ | > − <

|τ | >∞ | választással érhetjük el, ahol a∞ indexel ellátott átlagolás alatt a P∞(τ)-vel vett

átlagot értjük. Azonban figyelembe kell még venni, hogy elegendően nagy külső feszültség

alkalmazása esetén tartós plasztikus deformáció, ı́gy tartós diszlokáció mozgás alakul ki.

Ez például a

< |v| >∝ | < |τ | > −min{< |τ | >∞, < |τ | >f}| (4.39)

feltétellel éṕıthető be a konstitut́ıv összefüggésbe, ahol az f indexszel való

várhatóérték képzés alatt a folyáshatárral megegyező alkalmazott feszültséghez tartozó

feszültségeloszlással képzett átlagot értjük. Természetesen a (4.39) reláció egy a sok le-

hetséges közül. Diszkrét diszlokáció-dinamikával való összehasonĺıtással dönthető el, hogy

(4.39) mennyire helyes. Fontos megemĺıteni, hogy ezzel a (4.38) egyenlet nemlineárissá

vált. Ez azzal is jár, hogy hosszabb időskálán a rendszernek memóriája van. Ez azonban

megfelel az elemi elvárásunknak.

Foglalkoznunk kell még a kezdeti-feltételekkel is. Tekintettel arra, hogy amint azt az

előző részben megmutattuk a valósźınűségeloszlás aszimptotikus tartománya a diszlokációk

aktuális elrendeződésétől független (P (τ) = Cdρτ
−3), ezért csak azok a fizikailag értelmes

kezdőeloszlások, amelyek ı́gy csengenek le. Ha ilyen eloszlásból indulunk ki, akkor az (4.38)

egyenlet garantálja, hogy az aszimptotikus tartomány változatlan marad. Természetesen

az a pont, ahonnan a köbös lecsengés ,,teljesül”, változhat az idő során.

Végül nézzük meg, hogy milyen t́ıpusú problémák kezelésére lehet alkalmas az itt vázolt

módszer. A legfontosabb feltétel az, hogy ismernünk kell a stacionárius állapothoz tartozó

valósźınűségsűrűséget ill. az abban szereplő < τ >, ρ, Dd, ill Reff paramétereket. Például

ha tekintünk egy kezdetben külső feszültség nélküli (< τ >= 0) diszlokáció-rendszert,

majd hitelen bekapcsolunk egy külső feszültségteret, akkor a rendszer válasza a fenti

sémával vizsgálható. Az eredmények összehasonĺıthatók diszkrét diszlokáció-dinamikával

kapott numerikus eredményekkel. Ilyen vizsgálatok jelenleg folyamatban vannak. Egyelőre

egyetlen konkrét numerikus eredményről tudunk beszámolni. 1000 db diszlokációból álló

rendszer diszkrét diszlokáció-dinamikával megvizsgáltuk a

S(t) =

∫
P (t, τ) ln

[
P (t, τ)

P∞(τ)

]
dτ (4.40)

kifejezéssel definiált ,,entrópia” időfejlődését. Megmutatható [106], hogy S(t) nempo-

zit́ıv és amennyiben P (t, τ) egy Fokker-Planck egyenletet eléǵıt ki, S(t) nem csökkenhet

(Ṡ(t) ≤ 0). A szimuláció során minden egyes időlépés után numerikusan meghatároztuk
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4.5. ábra. A diszlokáció-rendszer ,,entrópiájának” időfejlődése.

P (t, τ)-t. Az entrópia időfejlődése a 4.5 ábrán látható. Annyi megállaṕıtható, hogy a ka-

pott eredmény nincs ellentmondásban azzal a kiinduló feltevéssel, hogy P (t, τ) evolúcióját

egy Fokker-Planck egyenlettel ı́rjuk le. Természetesen nem is bizonýıtja, hogy a feltevés

mindenképpen helyes. Ehhez további vizsgálatok szükségesek.

4.5. Inhomogén rendszerek kezelése [A9,A10,A13]

Az előző részben ismertetett stohasztikus módszer közvetlenül nem használható inhomogén

rendszerek léırására, mivel ilyenkor az egyensúlyi eloszlásfüggvény természetesen függ a ki-

alakult diszlokáció-mintázat strukturális paramétereitől. Ezeket általában nem ismerjük,

ill. igazából a mintázat kialakulását szeretnénk modellezni. Ugyanakkor az irreverzibilis

termodinamika alapfeltevéséhez hasonlóan feltételezhetjük, hogy a rendszer ,,lokálisan”

jó közeĺıtéssel homogénnek tekinthető. Ezalatt azt értjük, hogy a rendszert felosztva ki-

csi, de az átlagos diszlokáció-távolságnál 10-100-szor nagyobb tartományokra ezeken belül

a diszlokáció-eloszlást homogénnek vesszük. A homogén eloszlás természetesen itt nem

azt jelenti, hogy a diszlokációk véletlenszerűen helyezkednek el, azok jelentős része dipólt

alkot, azonban nincs a diszlokációk átlagos távolságával összemérhető skálájú struktúra.

Ilyen rendszerhez tartozó P∞(τ) feszültségeloszlás függvényt tudtuk megadni a < τ >, ρ,

Dd és Reff paraméterekkel. Feltesszük, hogy az ı́gy bevezetett tartományokban érvényes

a (4.38) Fokker-Planck egyenlet. A benne szereplő paraméterek azonban minden cellában

más és más értéket vehetnek fel, tehát függnek a helytől és az időtől. Az egyes tar-

tományok közötti csatolás kétféle módon valósul meg. Egyrészt a lokális nýırófeszültség
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P∞(τ) egyensúlyi eloszláshoz tartozó várható értéke a teljes rendszer által generált önkon-

zisztens tér és az alkalmazott külső feszültség összege, tehát < τ > (~r) = τsc(~r) + τext.

Másrészt a diszlokációk az egyik tartományból átmehetnek a másikba, ezzel változik ρ(~r)

és κ(~r).

Ennek megfelelően a stohasztikus diszlokáció-dinamikai szimuláció során első lépésként

a szimulációs területet felosztjuk cellákra. Az eljárásban formálisan individuális disz-

lokációkkal dolgozunk. Az adott diszlokáció-konfigurációnak megfelelően az egyes

cellákban meghatározzuk ρ és κ értéket (egyelőre az egyszerűség kedvéért egysze-

res csúszással foglalkozunk). Majd a (3.31) téregyenletnek megfelelően κ(~r)-ből meg-

határozzuk τsc(~r)-t. Periodikus határfeltételek használata esetén ez gyors-Fourier transz-

formálással igen hatékonyan elvégezhető.

Ezután foglalkozzunk azzal, hogy hogyan mozgatjuk az egyes diszlokációkat. Első

lépésként a diszlokációkra ható erőket kell generálni. Ennek egyik módja, hogy min-

den egyes cellában az aktuális τsc és ρ (a többi paramétert állandónak tartjuk) mel-

lett megoldjuk a Fokker-Planck egyenletet, majd a pillanatnyi eloszlásnak megfelelően

feszültségértékeket generálunk. Hangsúlyozzuk, hogy a megoldandó Fokker-Planck egyen-

let minden cellában más és más. Egy másik és bizonyos esetekben hatékonyabb módszer,

hogy minden diszlokációhoz hozzárendeljük a cellában érvényes Fokker-Planck egyenlethez

tartozó

dτi = −b(τi)dt+ σdWt i = 1 · ·N (4.41)

stohasztikus differenciálegyenlet [106], ahol Wt egy Wiener folyamat. (Itt feltételeztük,

hogy σ nem függ a feszültségtől.) Ezután meg kell adnunk az ı́gy generált feszültség és a

diszlokáció sebessége közötti összefüggést. Erre legegyszerűbb választás a

vi =

{
Bbiτi ha |τi| > τr

0 ha |τi| < τr
(4.42)

alakban megadott viszkózus közeĺıtés, ahol τr egy kritikus csúsztatófeszültség. Ez azt

fejezi ki, hogy a diszlokációk döntő része dipólokban kötött, csak akkor tud mozogni,

ha a dipól szétszaḱıtásához szükséges feszültséget elérjük. Az ı́gy bevezetett τr is egy

stohasztikus változó. Értékét az határozza meg, hogy a cellára vett átlagra teljesülnie kell

a (4.39) ,,makroszkopikus” feltételnek. Az ı́gy kiszámı́tott sebességekkel a diszlokációkat

az időlépésnek megfelelően elmozd́ıtjuk. Ennek következtében a diszlokáció kiléphet abból

a cellából, ahol eddig tartózkodott. Ez megváltoztatja a cellában ρ és κ értékét. Ezzel a

cellában a megoldandó Fokker-Planck egyenlet paraméterei is változnak.
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4.6. Numerikus vizsgálatok

Részletes vizsgálatokat egyelőre csak az erősen ,,hajtott” esetben végeztünk. Ez azt je-

lenti, hogy az alkalmazott feszültség sokkal nagyobb, mint a folyásfeszültség. Így első

közeĺıtésben < |v| > konstansnak vehető. A numerikus számı́tásokhoz szükséges gépidő

csökkentése érdekében feltettük, hogy az alkalmazott időléptetési intervallum alatt az el-

oszlásfüggvény jó közeĺıtéssel mindig eléri az egyensúlyi eloszlást. Ez annak felel meg, hogy

(4.38)-ben λ nagyon nagy. További egyszerűśıtésként az egyensúlyi eloszlásfüggvényre a

P (τ) = Cdρ(r)
[
(τ − τsc(r))2 + 2Cdρl(r)

]− 3
2 (4.43)

közeĺıtő alakot használtuk. Ennek nagy előnye, hogy ilyen eloszlású véletlenszámokat

nagyon hatékonyan lehet generálni. Könnyen belátható, hogy a

τ = τsc + (2ζ − 1)

√
Cdρ

2ζ(1− ζ) (4.44)

kifejezéssel előálĺıtott véletlenszámok a (4.43) eloszlást követik, ha ζ ∈ (0, 1) egy egyenletes

eloszlású véletlenszám.

A első bemutatandó szimulációban egyszeres csúszást vizsgáltunk. A rendszerbe 220

diszlokációt helyeztünk el. A szimulációs területet 128x128 egyforma négyzet alakú cellára

bontottuk. Periodikus külső feszültséget alkalmaztunk. A szimuláció során megengedtük

új diszlokációk keletkezését. Erre a kontinuumelméletben is alkalmazott

f(ρ, κ, ..) = Cρ(τext + τsc)
2 (4.45)

forrástagot alkalmaztuk. A kapott diszlokáció-térkép időfejlődése a 4.6 ábrán látható. A

kontinuumelmélettel kapotthoz hasonlóan un. ,,mátrix” szerkezet kialakulása figyelhető

meg. A ḱısérletek tanulsága szerint ez fárasztás során valóban kialakul [104].

A fentiekben ismertetett módszer viszonylag könnyen általánośıtható többszörös

csúszás esetére. Ekkor a feszültségtér mindhárom komponensére egy-egy Fokker-Planck

egyenletet ı́runk elő minden egyes csúszóśıkban levő diszlokációra. A diszlokációk moz-

gatására a Burgers vektoruk által meghatározott koordinátarendszerbeli nýırófeszültséget

használjuk. A többi lépés megegyezik az egyszeres csúszásnál léırtakkal. Részletesen

vizsgáltuk a 4.7 ábrán látható csúszási geometriához tartozó esetet. A két megengedett

csúszóśık egymással 600-os, mı́g a húzás irányával ±300-os szöget zárt be. A szimuláció

során a diszlokációk száma rögźıtett volt, diszlokációk keletkezését nem engedtük meg.

Állandó külső feszültséget alkalmaztunk. A kapott diszlokációsűrűség és előjeles disz-
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4.6. ábra. A diszlokáció-rendszer időfejlődése periodikus külső feszültség alkalmazása esetén. A

négyzetek jobb alsó sarkában látható számok az eltelt időt mutatják periódusidő egységekben.

lokációsűrűség (κ) térképek a 4.8 ábrán láthatók.

Amint az megfigyelhető, ellentétben az egyszeres csúszás esetével, új diszlokációk

keltése nélkül is határozott cellaszerű mintázat alakul ki. A falak jórészt egy adott Burgers

vektorú diszlokációkból állnak és párhuzamosak a másik csúszóśıkkal. Ez összhangban van

azzal, hogy a két csúszóśıkra általánośıtott átlagtérelmélettel elvégzett stabilitás anaĺızis

szerint [A13] ugyan nincsenek lineárisan instabil perturbációk, de az olyan periodikus per-

turbációk, amelyeknek hullámszám vektora merőleges valamelyik csúszóśıkra marginálisan

stabilak. Tehát, ha léteztek, akkor soha nem halnak ki. Feltételezhető, hogy a nemlineáris

rezsimben ezek a marginálisan stabil perturbációk felerősödnek. Ez okozza a csúszóśıkkal

párhuzamos falak kialakulását.
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x
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(2)
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4.7. ábra. Két csúszóśıkot tartalmazó szimulációnál használt csúszási geometria.

4.8. ábra. Diszlokációsűrűség és előjeles diszlokációsűrűség (κ) térképek két csúszóśık esetén.

A szokásos ,,box counting” módszerrel megvizsgáltuk a kialakult cellák méret szerinti

eloszlását. A diszlokációt nem (pontosabban 2-nél nem több diszlokációt) tartalmazó

boxok száma a boxméret függvényében a 4.9 ábrán látható. Amint az megfigyelhető, egy

kb. 20-as nagýıtási skálán az üres boxok száma hatványfüggvény szerű viselkedést mutat
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4.9. ábra. A 4.8 ábrán látható diszlokációsűrűség térképhez tartozó fraktáldimenzió meg-

határozása ,,box counting” módszerrel.

a boxméret függvényében. A nagyobb méretek tartományában természetesen végesméret

effektusok jelennek meg. A hatványfüggvény kitevőjére D = 1.86 adódott. Ez igen jól

megegyezik a ḱısérletileg kapott értékkel (lásd 2.12 ábra). Tehát a tapasztalat szerint a

kezdetben homogén diszlokáció-rendszer egy lyuk fraktál-szerű cellaszerkezetre esik szét.

Fontos kihangsúlyozni, hogy ez azt jelenti, hogy a diszlokáció-mintázaton nem jelenik meg

karakterisztikus hosszúság.

Az eredményeket összehasonĺıtva az egyszeres csúszásnál kapottakkal, két markáns

különbség jelenik meg. Egyrészt a két csúszóśıkot tartalmazó esetben forrástag megje-

lenése nélkül is mintázat jelenik meg. Az egyszeres csúszásnál ehhez meg kell engedni

a diszlokációk sokszorozódását. Másrészt az egyszeres csúszásnál a mintázatnak van egy

karakterisztikus hosszúsága, mı́g kétszeres csúszásnál fraktálszerkezet jelenik meg.

4.7. Összefoglalás

A fejezetben ismertetett eredményeket röviden a következőképpen foglalhatjuk össze:

• Meghatároztuk a dipólokból álló diszlokáció-rendszer által generált feszültségtér

valósźınűségeloszlását. Megmutattuk, hogy a röntgen vonalprofil alakjához ha-

sonlóan az valósźınűségeloszlás köbös lecsengést mutat. Beláttuk, hogy az el-

oszlásfüggvény központi része jó közeĺıtéssel Lorentz függvény alakú. Ennek alapján

egy interpolációs függvényt javasoltunk, amely jó közeĺıtéssel megadja a teljes

valósźınűségeloszlást.
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• A feszültség valósźınűségeloszlásának időfejlődésére egy Fokker-Planck egyenle-

tet konstruáltunk. Meghatároztuk a diszlokációk mozgásához tartozó megfelelő

fluktuáció-disszipáció relációt.

• Javasoltunk egy stohasztikus közeĺıtésen alapuló diszlokáció-dinamikát. Ennek

seǵıtségével a szimulációban a hagyományos diszlokáció-dinamikához képest 3

nagyságrenddel több, mintegy 106 diszlokációt tudunk megengedni. Ez lehetővé

teszi diszlokáció-mintázatok képződésének tanulmányozását.

• Egyszeres és kétszeres csúszás esetén megvizsgáltuk a mintázat kialakulásának

feltételeit. Megállaṕıtottuk, hogy mı́g egyszeres csúszásnál a mintázaton karakte-

risztikus hosszúság jelenik meg, addig kétszeres csúszásnál lyuk fraktál képződik.

Végezetül érdemes röviden foglalkozni a kidolgozott kontinuumelmélet és a stohasz-

tikus módszer összehasonĺıtásával. Mindenekelőtt meg kell állaṕıtani, hogy a kontinuu-

melméletet jelen pillanatban sokkal részletesebben kidolgozott és megalapozott. Ugyan-

akkor nyilvánvalóan abban az esetben, ha nagy gradiensek alakulnak ki a diszlokáció-

rendszerben, akkor már nem elégséges közeĺıtés. Márpedig a szokásosan előforduló

mintázatokban ez a helyzet. Ez a nehézség nem jelenik meg a stohasztikus közeĺıtésben.

Azt mondhatjuk, hogy a kontinuumelmélet inkább a méreteffektusok modellezésére, mı́g

a stohasztikus diszlokáció-dinamika főként mintázatok kialakulásának tanulmányozására

alkalmas. Természetesen ebben a pillanatban mindkettő csak az igen leegyszerűśıtett 2D

esetre van kidolgozva. A 3D esetre történő általánośıtás nem egyszerű feladat. A világ

számos laboratóriumában ebben az irányban intenźıv kutatások folynak.
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Köszönetnyilváńıtás

Az elmúlt 6-8 év során, amikor a disszertációban ismertetett problémákon dolgoztam

számtalan magyarországi és külföldi kollégával volt szerencsém együtt gondolkozni. Sok-

szor előfordult, hogy akár egy rövid megjegyzés is elegendő volt ahhoz, hogy az addigiakat

más megviláǵıtásba helyezze, megnyitva ezzel a továbblépés lehetőségét. Mindannyiuk

nevének felsorolása itt lehetetlen. Ezúton szeretném megköszönni nekik a sok-sok disz-

kusszióval eltöltött órát és a hasznos tanácsokat.

Feltétlenül szeretném azonban név szerint megemĺıteni az az öt fiatal kollégát, Balogh

Pétert, Bakó Botondot, Székely Ferencet, Csikor Ferencet és Serge Yefimovot akikkel PhD

munkájuk során dolgozhattam együtt. Az Ő szorgalmuk, kitartásuk és nem utolsó sorban

szakmai tudásuk nélkül nem születhettek volna meg a dolgozatban ismertetett eredmények.
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publikációk
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[A15] Groma I. and Székely F., Analysis of the asymptotic properties of X-ray line broa-

dening caused by dislocations J APPL CRYSTALLOGR 33: 1329-1334 Part 6 DEC

1 2000
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