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1. TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve:

SZERKEZETVIZSGÁLAT

Tantárgy Neptun kódja: MAKFKT309B
Tárgyfelelős  intézet: Miskolci  Egyetem,  Műszaki
Anyagtudományi Kar, 
Fémtani,  Képlékenyalakítási  és
Nanotechnológiai Intézet
Tantárgyelem: törzsanyag (BSc)

Tárgyfelelős: Dr. Benke Márton, egyetemi docens
Javasolt félév: 4. félév Előfeltétel: Anyagvizsgálat (MAKPOL227B), 

Anyagszerkezettan II. (MAKFKT224B) 
Óraszám/hét: 2 óra előadás + 2 óra gyakorlat Számonkérés módja: aláírás-vizsga
Kreditpont: 4 Tagozat: BSc nappali

A tantárgy feladata és célja:
A tantárgy célja  a  szilárd anyagok mikro-  és  makro-szerkezetének,  valamint  rácsszerkezetének
vizsgálatához  szükséges  alapvető  vizsgálati  módszerek,  valamint  a  legfontosabb  vizsgálati
eszközök működési elvének és alkalmazási területeinek bemutatása.

A tantárgy tematikus leírása:
A szerkezet vizsgálat gyakorlati jelentősége és legelterjedtebb eszközrendszere. Mintaelőkészítési
módszerek.  Optikai  mikroszkópok  működése,  képalkotási  módjaik,  alkalmazási  területeik.  A
Pásztázó  elektronmikroszkóp  (SEM)  felépítése,  működése  és  alkalmazási  lehetőségei.
Elektronsugaras mikroanalízis  - az energia diszperzív (EDS) és hullámhossz diszperzív (WDS)
mikroszondák.  Átvilágításos  elektronmikroszkóp  (TEM)  felépítése,  működése  és  alkalmazási
lehetőségei. Eelktrondiffrakciós üzemmód. Röntgendiffrakció alapjai: a kristályrácsok geometriai
leírása, a Bragg egyenlet.  A röntgensugár előállítása és detektálása. Diffraktométeres eljárás. A
röntgendiffrakciós  módszerek  alkalmazhatósága.  A  röntgendiffrakciós  kvalitatív  és  kvantitatív
fázisanalízis. Maradó feszültség röntgendiffrakciós mérése.

A kurzusra jelentkezés módja: a regisztrációs héten NEPTUN rendszeren keresztül.

A tantárgy felvételének előfeltétele: Anyagvizsgálat (MAKPOL227B), Anyagszerkezettan II. 
(MAKFKT224B)

Oktatási módszer: Előadás az elméleti tananyagból projektorral, illetve táblánál. Gyakorlatok az
előadás anyagához kapcsolódóan.

Félévközi számonkérés módja, követelmények:

Az aláírás feltételei a félév során:

Az  előírt  gyakorlatok  teljesítése,  valamint  a  félév  közben  1db  zárthelyi  megírása  minimum
elégséges szinten (elégséges: 35%-tól). A félév során igazolás nélkül 1 gyakorlat pótolható.
A tantárgy lezárásának módja: aláírás + vizsgajegy

Értékelés, a félévi érdemjegy számítása: 
A vizsga jegyek az alábbiak szerint alakulnak a teljesítmény függvényében:

<35%: elégtelen
35%-53%: elégséges
54%-70%: közepes
71%-83%: jó



84%-100%: jeles

A jelesre megírt zárthelyi dolgozat esetén megajánlott jeles vizsga érdemjegy szerezhető. 

Oktatási segédeszközök 
Tábla, színes kréta, számítógép és videoprojektor.

Kötelező irodalom:
1. Gácsi Zoltán, Mertinger Valéria: Fémtan, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.
2. Underwood  E.  E.:  Quantitative  Stereology.  Menlo  Park,  California.  Addison-Wesley

Publishing Company, 1974.
3. DeHoff R. T., Rhines F. N.: Quantitative Metallography. New York. McGraw-Hill, 1968.
4. Hegman Norbert, Pekker Péter, Kristály Ferenc, Váczi Tamás: Nanometrológia, Miskolci

Egyetem, 2011.
5. Pozsgai  Imre:  A  pásztázó  elektronmikroszkópia  és  az  elektronsugaras  mikroanalízis

alapjai, ELTE Eötvös Kiadó, 1995.
6. Bárczy  Pál,  Fuchs  Erik:  Metallográfia  I.  (Röntgenes  finomszerkezetvizsgálatok),

Tankönyvkiadó, Budapest, 1981. 

Ajánlott irodalom: 
1. Gácsi Zoltán, Mertinger Valéria: Fémtan, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.
2. Underwood  E.  E.:  Quantitative  Stereology.  Menlo  Park,  California.  Addison-Wesley

Publishing Company, 1974.
3. DeHoff R. T., Rhines F. N.: Quantitative Metallography. New York. McGraw-Hill, 1968.
4. Hegman Norbert, Pekker Péter, Kristály Ferenc, Váczi Tamás: Nanometrológia, Miskolci

Egyetem, 2011.
5. Pozsgai  Imre:  A  pásztázó  elektronmikroszkópia  és  az  elektronsugaras  mikroanalízis

alapjai, ELTE Eötvös Kiadó, 1995.
6. Bárczy  Pál,  Fuchs  Erik:  Metallográfia  I.  (Röntgenes  finomszerkezetvizsgálatok),

Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.



2. TANTÁRGYTEMATIKA

Szerkezetvizsgálat
Tantárgytematika (ÜTEMTERV)

Aktuális tanév tavaszi félév

Anyagmérnök BSc, 4. félév, törzsanyagos tárgy

Téma Előadó
1. Eligazítás, a szerkezetvizsgálat célja, feladata, 

eszközrendszere
Dr. Benke Márton

2. Optikai mikroszkópia alapjai Dr. Benke Márton
3. Optikai mikroszkópia, mintaelőkészítés Dr. Benke Márton
4. Röntgendiffrakció alapjai Dr. Benke Márton
5. Röntgendiffrakciós alkalmazások Dr. Benke Márton
6. Pásztázó elektronmikroszkópia I. – Alapok, 

felépítés
Dr. Benke Márton

7. Pásztázó elektronmikroszkópia II. – Képalkotási 
módok, mikroszondás analízis

Dr. Benke Márton

8. Átvilágításos elektronmikroszkópia I. – 
képalkotás

Dr. Benke Márton

9. Átvilágításos elektronmikroszkópia II. – 
elektrondiffrakció, mintaelőkészítés

Dr. Benke Márton

10. ZH Dr. Benke Márton
11. Konzultáció Dr. Benke Márton



3. MINTA ZÁRTHELYI

Szerkezetvizsgálat zárthelyi
Dátum:………………..

Név:……………………………..
Tankör:………………

1. Fénymikroszkópia (10 pont)
 Ismertesse az optikai mikroszkópok numerikus apertúrájának fogalmát, számítását! (5 pont)
 Ismertesse az optikai mikroszkópok felbontását, számítását!.....................................(5 pont)

2. A scanning-elektronmikroszkóp felépítése és működési elve (10 pont)
 Rajzolja fel a szcintillátor működésének vázlatát, részeinek megnevezésével!.......(5 pont)
 Ábrával mutassa meg a legfontosabb elektronsugár-anyag kölcsönhatásokat a jellemző 

mélység értékekkel!.................................................................................................(5 pont)

3. Transzmissziós elektronmikroszkópia (10 pont)
 Sorolja fel az EDS mikroszonda jellemzőit!............................................................(4 pont)
 Rajzolja le az EDS-TEM felépítésének vázlatát!.....................................................(6 pont)

4. Röntgendiffrakció (10)
 Rajzolja fel a pontsor diffrakciójának elvi ábráját!..................................................(5 pont)
 Vezesse le a Bragg-egyenletet!................................................................................(5 pont)

Ponthatárok:................................................................................................................Jegy:
0-13,5 pont......................................................................................................1
14 - 21 pont.....................................................................................................2
21,5 - 28 pont..................................................................................................3
28,5 - 33 pont..................................................................................................4

33,5 - 40 pont................................................................................................... 5



A MINTA ZH MEGOLDÁSA 

Szerkezetvizsgálat zárthelyi
Dátum:………………..

Név:……………………………..
Tankör:………………

1. 

A numerikus apertúra (N.A.) az objektív fénygyűjtő-képességét jelenti, számítása: a mintáról érkező 
fénygúla fél-nyílásszöge (α) szinuszának és a minta és az objektív között lévő közeg 
törésmutatójának(n)  a szorzata. 

N.A. = n*sinα

(5 pont)

A mikroszkóp felbontása annak a két, egymáshoz legközelebbi pontnak a távolsága, amelyet a 
képen még különálló pontokként látunk. számítása: 

NA
d

2




Ahol: 

d: a mikroszkóp felbontása
λ: a látható fény hullámhossza
NA: a mikroszkóp numerikus apertúrája

(5 pont)
2.

A szcintillátor felépítése:



(5 pont)

Az elektron-anyag kölcsönhatás során lejátszódó legfontosabb reakciók:

(5 pont)

3.

Az EDS mikroszonda jellemzői: 

 Csak a Z ≥ 9 rendszámú elemeket lehet vizsgálni



 A teljes röntgen-spektrumot lehet vizsgálni
 Jó a területfelbontása
 Rossz az energia-felbontása

(4 pont)

(6 pont)

4.



(5 pont)

sinѲ = s/d, ebből s= d*sinѲ.
A teljes útkülönbség: 2s = 2d*sinѲ.

Teljes erősítés akkor áll fenn, ha a két röntgen foton azonos fázisban van, vagyis az útkülönbség
megegyezik a hullámhossz egész számú többszörösével. Ez matematikailag az alábbi egyenletet
eredményezi: n*λ = 2d*sinѲ, ahol n: pozitív egész szám.

Röntgendiffrakció esetén csak az elsőrendű diffrakciót alkalmazzuk, tehát n = 1,
így a Bragg-egyenlet a λ = 2d*sinѲ alakra módosul. 

(5 pont)

Összesen szerezhető pontszám: 40, melyből 14 pont megszerzése szükséges az aláíráshoz!



4. VIZSGAKÉRDÉSEK

1. Ismertesse a szerkezetvizsgálat célját, feladatait!
2. Ismertesse a szerkezetvizsgálat eszközrendszerét!
3. Ismertesse, milyen információk nyerhetőek optikai mikroszkópos vizsgálattal!
4. Ismertesse az optikai mikroszkópos vizsgálatok mintaelőkészítésének lépéseit!
5. Mutassa be az optikai mikroszkóp működési elvét!
6. Ismertesse az optikai mikroszkópoknak a sugármenet és a minta vizsgált felületének viszonya 

szerinti fő típusait!
7. Ismertesse az optikai mikroszkópok legfontosabb jellemzőit!
8. Ismertesse az optikai mikroszkópok nagyításának fogalmát, számításának módját!
9. Ismertesse az optikai mikroszkópok numerikus apertúrájának fogalmát, számításának módját!
10. Ismertesse az optikai mikroszkópok felbontásának fogalmát, számításának módját!
11. Isemrtesse az optikai mikroszkópok mélységélességének fogalmát, számításának módját!
12. Ismertesse az optikai mikroszkópok képalkotó módjait!
13. Ismertesse, melyek a legfontosabb reakciók az eletronsugár-anyag kölcsönhatás során!
14. Ismertesse, milyen információk nyerhetőek pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálattal!
15. Ismertesse a pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok mintaelőkészítésének lépéseit!
16. Mutassa be a pásztázó elektronmikroszkóp felépítését, működési elvét!
17. Ismertesse az elektronágyú felépítését, működési elvét!
18. Ismertesse a visszaszórt elektronos képlakotás folyamatát, a detektor működési elvét!
19. Ismertesse a szekunder elektronos képlakotás folyamatát, a detektor működését!
20. Ismertesse a visszaszórt és szekunder elektronok spektrumát!
21. Ismertesse az EDS detektor működési elvét!
22. Ismertesse a WDS detektor működési elvét!
23. Ismertesse az EDS detektor jellemzőit!
24. Ismertesse a WDS detektor jellemzőit!
25. Foglalja össze, mely berendezésekhez kapcsolható az EDS és a WDS detektor!
26. Imertesse, milyen információk nyerhetőek átvilágításos elektronmikroszkópos vizsgálattal!
27. Ismertesse az átvilágításos elektronmikroszkópos vizsgálatok mintaelőkészítésének lépéseit!
28. Mutassa be az átvilágításos elektronmikroszkóp felépítését, működési elvét!
29. Ismertesse az átvilágításos elektronmikroszkóp üzemmódjait!
30. Ismertesse az elektronsugár rácson történő elhajlásának jelenségét!
31. Foglalja össze a pásztázó elektronmikroszkóp és az átvilágításos elektronmikroszkóp közötti 

hasonlóságokat és eltéréseket!
32. Ismertesse, melyek a legfontosabb reakciók a röntgensugár-anyag kölcsönhatás során!
33. Ismertesse, milyen információk nyerhetőek röntgendiffakciós vizsgálattal!
34. Ismertesse a röntgencső felépítését, működési elvét!
35. Ismertesse a röngencsőből kilépő sugárzás spektrumát!
36. Mutassa be a röntgendiffraktométer működési elvét!
37. Ismertesse a röntgendiffrakciós vizsgálatok mintaelőkészítésének lépéseit!
38. Ismertesse a röntgendiffrakció elvét a Bragg-egyenlet levezetésével!
39. Mutassa be a röntgendiffrakciós profil legfontosabb jellemzőit!
40. Ismertesse a kvalitatív fázisazonosítás alapjait!
41. Ismertesse a kvantitatív fázisazonosítás alapjait!
42. Ismertesse a rugalmas maradó feszültség meghatározásának alapját!
43. Ismertesse a minta mikroszerkezetének vizsgálatára alkalmas berendezéseket!
44. Ismertesse a minta kémiai összetételének meghatározására alkamas berendezéseket!
45. Ismertesse a minta rácsszerkezetének meghatározására alkalmas módszereket, berendezéseket!

5. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK

Az aláírás  megszerzésének további  feltétele  az  egyes  gyakorlatokon elvégzett  mérések alapján
jegyzőkönyv készítése és az adott gyakorlatot követő két héten belüli leadása.

A zárthelyi dolgozat írása és a vizsga közben a mobiltelefon és egyéb segédeszköz használata tilos!



Miskolc, 2018. február 12.

_________________________ ______________________

Dr. Mertinger Valéria Dr. Benke Márton
Intézetigazgató, egyetemi tanár Tantárgyjegyző, egyetemi tanár
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