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4. A fémkompozitok szövetszerkezetének jellemzése 
 
A különböző összetett anyagok (a heterogén, többfázisú ötvözetek) szerkezetének 
leírásával, valamint a szövetképek számítógépes feldolgozásával kapcsolatos isme-
retek kutatása mindenütt jelen van, ahol az anyagok szerkezetét mikroszkóppal 
vizsgálják. Magyarországon a fémtan módszerei között jelent meg először a fémes 
anyagok szövetének54 tudományos rendszerezése, elsősorban Verő József [Verő, 
Káldor, 1977], Káldor Mihály [Verő, Káldor, 1977] és Fuchs Erik [Fuchs, 1982] mun-
kássága nyomán. Viszonylag új, mára interdiszciplinárissá váló (többek között az 
ásványtanban és a biológiában is szerepet játszó) tudományterületről van szó, 
amelynek jelentősége az 1970-es évektől kezdve fokozatosan növekszik, s napjaink-
ra az anyagok szerkezetével kapcsolatos kutatások egyik fontos területévé vált 
[Gácsi et al., 2001]. Ugyanis a műszaki anyagtudomány művelőinek egyik fontos 
célja, hogy az anyagok térbeli szerkezete és fizikai tulajdonságai közötti kapcsolatot 
feltárja. Ilyen típusú összefüggések alkalmazásával válik lehetővé az adott célra 
legjobban megfelelő (vagyis adott tulajdonság kombinációval rendelkező) anyag 
kiválasztása és előállítása. Nem nélkülözhető ez a módszer az anyagtulajdonságok 
modellezésekor, vagy éppen a számítógéppel segített tervezés és a szabályozott 
szövetszerkezetű gyártás, illetve az anyagminősítés területén sem. 

A szövetszerkezet és a tulajdonságok közötti összefüggések keresésének egyik fő 
eszköze a sztereometrikus mikroszkópia, amelynek segítségével az anyagok mikro-
szkópon megfigyelhető szerkezetének geometriai leírása és annak térbeli interpretá-
ciója történik [Underwood, 1970]. Tulajdonképpen egy olyan segédeszközről van szó, 
amely egzakt formában fogalmazza meg a mikroszkópos képen vizsgálható paramé-
terek és a számított térbeli geometriai mennyiségek közötti összefüggéseket. A képek 
feldolgozásának elméleti alapjaival a matematikai morfológia foglakozik [Serra, 1987], 
míg a sztereológia inkább a gyakorlati alkalmazások felé fordul. Művelői sikerrel 
alkalmazzák a differenciálgeometria és a valószínűség-számítás egyes elemeit az 
anyagtudományi szerkezetek jellemzésére [DeHoff, Rhines, 1968].  

A mikroszkópos mérésekből származó paraméterek sztereológiai értelmezése túl-
nyomórészt statisztikai alapokon nyugszik. Ilyen módszereknél általános annak 
feltételezése, hogy a vizsgált anyag mikroszkopikus szerkezete ismétlődő struktú-
rának tekinthető. Ezt Saltykov [Saltykov, 1958] úgy fejezte ki, hogy a szerkezet „sta-
tisztikailag egyenletes” – így válik lehetővé néhány minta vizsgálatával az egész 
próbatest jellemzése. Ugyanakkor az alkalmazott módszerek nem csupán makrosz-
kopikusan homogén testekre igazak. Tudniillik inhomogén, vagy anizotróp dara-
bok jellemzése is lehetséges azáltal, hogy a próbatest inhomogenitása vagy anizot-
rópiája valamilyen szabályszerűséget követ, s ez megfelelő mintavétellel vizsgálha-
tó. Inhomogén szerkezet jellemzésekor tulajdonképpen két lehetőség közül választ-

                                                 
54 A magyar nyelvben a szövet, ill. szövetelem kifejezést Verő József honosította meg. Napjainkban az angol 

nyelvű irodalomból átvett mikroszerkezet (microstructure) elnevezés is használatos. 
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hatunk. Bizonyos esetekben a síkmetszetek véletlen rendszerét célszerű alkalmazni, 
amely a mért geometriai paraméterek szintén véletlenszerű eloszlását szolgáltatja. 
A fázisok geometriai alakjától független paraméterek (térfogatarány, fajlagos felü-
let) vizsgálata alkalmával, ezzel a módszerrel kaphatunk megbízható adatot a test 
egészéről. Gyakran azonban meghatározott orientációjú metszetek használata a 
célszerűbb. Ez utóbbi eset áll fenn például akkor, ha a második fázis hosszú szálak-
ból áll. Ekkor a szálakkal párhuzamosan, illetve arra merőlegesen mért paraméte-
rek jellemzik jól a háromdimenziós szerkezetet. A meghatározott orientációjú met-
szetek alkalmazása általában a fázisok alakjától és elhelyezkedésétől függő paramé-
terek (szemcseméret, száltávolság) mérésénél a célszerűbb. 

Napjainkban a különböző összetett anyagok, elsősorban a szálas és a szemcsés 
kompozitok előállítási módszereinek tökéletesedésével egyre jobban előtérbe 
kerülnek az anizotrópia, az orientáció és a részecske-csoportosulás jellemzésére 
szolgáló kvantitatív módszerek. Ebben a fejezetben a fémkompozitok (anizotróp 
szemcséket tartalmazó, valamint különféle részecske-csoportosulással rendelkező 
anyagok) szövetszerkezetének kvantitatív jellemzési lehetőségeit mutatjuk be: 
összehasonlítva a különböző módszereket. 

 

4.1. A szövetszerkezet fogalma, típusai 
4.1.1. A szövetszerkezet fogalma 
Az anyagok szerkezetének hét különböző szintjét (4-1. ábra) lehet megkülönböztetni, 
az elemi részecskéktől a szövetszerkezeten át egészen a makroszerkezetig [Hornbogen, 
1984]. A szövetszerkezet kifejezést a fázisok és a makroszkopikus szerkezet közötti 
szintre alkalmazzuk. Az elemi részecskék, az atom és a molekulák fontos szerepet 

játszanak az anyagok 
szerkezetének és tulaj-
donságainak meghatáro-
zásában, velük elsősorban 
a fizika és a fizikai-kémia 
foglalkozik. A műszaki 
anyagtudomány művelő-
inek figyelme inkább a 
szövetszerkezet és a (kris-
tályos vagy amorf) fázi-
sok szerkezetének tanul-
mányozása felé fordul. 
 
4-1. ábra. Az anyagok 
szerkezetének hét szintje 
[Hornbogen, 1984] 
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A szövetszerkezet kifejezés nagyon gyakran csupán a fénymikroszkópok által 
láthatóvá vált objektumokra vonatkozik. Ugyanakkor jelentősen kitágult a szö-
vetszerkezet fogalma a különböző típusú elektronmikroszkópok (TEM, SEM) 
megjelenésével. Ugyanis segítségükkel az anyagok szerkezetének egyre fino-
mabb, s egyre kisebb méretű részleteit is meg tudjuk figyelni.  

A szövetszerkezet elemi alakzatainak legkisebb mérete a szemcsehatár vastagsá-
gával egyezik meg, ami nagyjából néhány atomtávolsággal azonos. A kristályos 
szerkezetű anyagok elemi cellája hasonló méretű. Így lehetetlen csupán a méret 
alapján megkülönböztetni a szövetszerkezetet és a fázisok szerkezetét. Mint tud-
juk, fázisnak olyan háromdimenziós, homogén szerkezeti réteget tekintünk, 
amelynek kémiai összetétele és fizikai tulajdonsága, valamint kristályos, vagy 
amorf volta azonos. E. Hornbogen [Hornbogen, 1984] javasolta, hogy „mikro-
szerkezeti (szövetszerkezeti) elemnek az anyag olyan részleteit nevezzük, amely 
tartalmazza az összes nem folyamatos szerkezeti elemet a fázisokon belül és a 
fázisok között”. Szerinte az is fontos jellemző, hogy míg a fázis termodinamikai 
szempontból lehet stabil vagy metastabil, a szövetszerkezeti elem mindig nem 
egyensúlyi55 szerkezeti jellegzetesség. A legfontosabb szövetszerkezeti elemeket a 
4-1. táblázat mutatja. Látható, hogy a szövetszerkezeti elem lehet kristályhiba 
(vakancia, diszlokáció), szemcse határfelület, vagy háromdimenziós alakzat (po-
rozitás, részecske, vagy szemcse). Geometriai értelemben a dimenzióik alapján 
tehetünk közöttük különbséget. A szövetszerkezet mennyiségi leírásakor az egyik 
legfontosabb információ az adott szerkezeti elem térfogategységre eső sűrűsége 
(4-1. táblázat). A 4-1. táblázatban bemutatott kifejezésekben ρN = a pontsűrűség 
(vakancia koncentráció), ρL =  a vonalsűrűség (diszlokáció sűrűség), ρA = a felület-
sűrűség (fajlagos határfelület), ρV = a térfogatsűrűség: (térfogatarány). Az össze-
függésekben (N) a darabszáma, (L) a hosszúsága, (A) a területe, (V) a térfogata a 
szövetszerkezeti elemnek, míg a V0 a vizsgált térfogat. 

Az összetett anyagok szövetszerkezetének teljes körű mennyiségi leírásához 
szükség van még a következő paraméterekre is [DeHoff, Rhines, 1968]: 

1) A szövetszerkezeti elemek (objektumok) méretére és méreteloszlására 
[Underwood, 1970].  

2) Az objektumok alakjára két- és háromdimenzióban [Underwood, 1970]. 

3) A szövetszerkezeti elemek orientációjára a térben (a szövetszerkezeti ani-
zotrópiára) [Saltykov, 1958]. 

4) A szövetszerkezeti elemek helyi eloszlására [Serra, 1987], amely lehet vé-
letlenszerű, rendezett vagy csomókba (fürtökbe) csoportosult. 

 

                                                 
55  A vakancia, a diszlokáció és a szemcsehatár a tökéletesen hibátlan rácshoz képest rendezetlenséget 

jelent, s termodinamikai értelemben nem egyensúlyi objektum. 
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4-1. táblázat. A szövetszerkezet elemei 

Geometriai 
dimenzió Szövetszerkezeti elemek Térfogati 

sűrűség (ρ) 

0 Vakancia, szemcse-határ sarokpont 3

0

, −∑= m
V

N
Nρ

 

1 Diszlokáció, szemcse határvonal 2

0

, −∑= m
V

L
Lρ

 

2 Szemcse határ-felület 1

0

, −∑= m
V

A
Aρ

 

3 Porozitás, részecske, szemcse 0

0

, m
V

V
V
∑=ρ

 
 

 
4-2. ábra. Kétfázisú anyagok csoportosítása 

a) diszperz, b) duplex, c) hálós [Hornbogen, 1984] 
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Az utóbbi években az anyag-előállítási és a hőkezelési technológiák fejlődésével a 
paraméterek közül a szövetelemek orientációjának és eloszlásának megnőtt a gyakor-
lati jelentősége. Számos eljárás és módszer vált ismertté, de háttérbe szorult a külön-
böző módszerek rendszerezése és kritikai (elvi és gyakorlati) összehasonlítása. 
 
4.1.2. A szövetszerkezet típusai 
A kétfázisú anyagok makroszkópos tulajdonságait jelentősen befolyásolja a szö-
vetszerkezet típusa, amelyet a fázisok térfogataránya, alakja és eloszlása határoz 
meg. A csoportosítást izotróp szövetszerkezetű anyagokra vonatkozóan szokás 
elvégezni [Hornbogen, 1984]. Izotrópnak tekintjük az anyagot akkor, ha ekviaxiális 
szemcsék, részecskék építik fel. A tipizáláskor nagyon fontos paraméter a szem-
csehatár sűrűség (ρB). A kétfázisú anyagokban előforduló szemcsehatár típusokat 
a 4-2. táblázat mutatja.  

4-2. táblázat. A szövetszerkezet felületi (2D) elemei 

A határ- felület típusa Fázisok Leírás 

Kisszögű szemcsehatár αα, 
ββ 

Éldiszlokáció sor 

Nagyszögű szemcsehatár αα, 
ββ 

Koincidencia-,  
szemi-koincidencia-,  
nem koincidencia határ 

Határfelület α, 
β 

Koherens-,  
szemi-koherens-,  
inkoherens határfelület 

Felület αfelszín, βfelszín Felszín 

 
Az α és a β fázist tartalmazó anyagok teljes határfelületi sűrűsége (ρ) három kü-
lönböző típusú határfelület (αα, αβ, ββ) adataiból adódik: ρ = ραα + ρββ + ραβ. A 
határfelületi sűrűség alapján a szövetszerkezetnek háromféle típusát szokás meg-
különböztetni (4-2. ábra) a) diszperz második fázisú szövet, b) duplex szövet-
szerkezet, c) hálós szerkezet. Ideálisan diszperz második fázis esetén a β részecs-
kék önmagukkal nem érintkeznek, ekkor ρββ = 0.      A kétfázisú anyagok jellem-
zésére a Hornbogen [Hornbogen, 1984] által javasolt δ arány nem más, mint az αβ 
és az αα típusú határfelületek sűrűségének viszonya: δ = ραβ/ραα. Nagyon finom, 
nagymértékben diszperzív β fázisról akkor beszélünk, ha δ sokkal nagyobb, mint 
1. Amennyiben a β részecskék az α fázis határán képződnek és teljesen beborítják 
azt, hálós vagy más néven vázszerkezet (4-2. ábra) jön létre. Ekkor az αα  típusú 
határfelület teljesen eltűnik és a ββ határfelület dominál, vagyis ραα = 0.  
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 a)  b)  c) 

4-3. ábra. Szemcsehatár csomópontok és határoló vonalak a) egyfázisú anyagban, b) két-
fázisú diszperz-, c) és kétfázisú duplex struktúrákban [Hornbogen, 1984] 

 

A kétfázisú anyagi struktúrákat megkülönböztethetjük a szemcsehatár csomó-
pontok (ααα, ααβ, αββ, βββ), és a szemcsehatár vonalak (αα, αβ, ββ) sűrűsége (4-
3. ábra) alapján is. Segítségükkel külön választhatjuk, az egyfázisú anyagokat − 
ezekben ugyanis csak ααα típusú csomópontok vannak − valamint a diszperz és 
a duplex struktúrákat. Az utóbbi kettőt az αβ határfelületi vonalak sűrűsége kü-
lönbözteti meg egymástól. 

A gyakorlatban előforduló szövetszerkezetek rendszerint az előzőekben bemutatott 
szövetszerkezeti elemek és a típusok elegyei. Egyszerű esetben a szövetszerkezeti 
elemek keverékét figyelhetjük meg, s ekkor komplex szerkezetről beszélünk. Bonyo-
lultabb esetben az elemek és a típusok egyvelegét tartalmazzák az anyagok. Ekkor a − 
diszlokációkat és különböző típusú diszperz részecskéket tartalmazó − szemcsék 
duplex módon helyezkedhetnek el. 

Az anyagok csoportosításának másik [Gácsi et al., 2001] – a fázisok morfológiáját 
figyelembe vevő – módja szerint: egyfázisú, illetve két- vagy többfázisú csoportokat 
különböztethetünk meg. Az egyfázisú anyagok felépülhetnek szorosan egymáshoz 
illeszkedő (összetapadt) szemcsékből, vagy különálló szemcsékből (pld. porok vagy 
izolált szemcsék). Mindkét esetben a szemcsék morfológiája (4-4. ábra) [Gácsi et al., 
2001]) különböző lehet (gömbszerű, szálas, lemez alakú, dendrites).  

A gömbszerű (globulitos) szemcséket tartalmazó egyfázisú anyagot az jellemzi, 
hogy a szemcsék mindhárom térbeli mérete nagyjából azonos. Ezzel szemben az 
oszlop és a lemez alakú szemcsék a tér valamelyik irányában nyújtottságot mu-
tatnak. Míg az oszlop alakú szemcsék a tér egyik irányában nagyobb méretűek, 
addig a lemez alakú szemcsék síkbeli kiterjedése terjedelmesebb a vastagságuk-
hoz képest. Különleges – bár a gyakorlatban sűrűn előforduló – szemcsealak a 
dendrit. Rendszerint a kristályosodás során keletkezik, s a fára emlékeztető oldal-
irányú elágazásokat is tartalmaz. 
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 a) b) 

4-4. ábra. Egyfázisú anyagok csoportosítása a szemcsék morfológiája alapján,  
a) összetapadt szemcsék, b) különálló szemcsék [Gácsi et al., 2001] 
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 a)  b) 

4-5. ábra. Kétfázisú anyagok csoportosítása a szemcsék morfológiája alapján, 
a) részben vagy teljesen összefüggő második fázis, 

b) szétszórt (diszperz) második fázis [Gácsi et al., 2001] 

A két- vagy többfázisú anyagok csoportosításának alapvető szempontja, hogy a 
második fázis részecskéi önmagukkal érintkeznek-e vagy sem. Ha a második 
fázis szemcséi különállóak, akkor szétszórt vagy diszperz második fázisú szerke-
zetről beszélünk (4-5. ábra). Természetesen itt is különböző lehet a második fázis 
részecskéinek morfológiája (gömbszerű, szálas és lemezes a leggyakoribb, de 
előfordul poliéderes, dendrites vagy szabálytalan alakú részecske is). A gömbsze-
rű diszperz második fázist tartalmazó anyagokban az alapanyag is rendszerint 
globulitos, míg a szálas második fázisú anyagok szerkezetében az alapanyag 
rendszerint oszlop alakú szemcsékből áll. Nyilvánvaló, hogy a lemezes szerke-
zetben mind a második fázis, mind az alapanyag szemcséi lemez alakúak.  

Van olyan eset is, amikor a második fázis szemcséi önmagukkal is érintkeznek. 
Ekkor részben (vagy teljesen) összefüggő második fázisról beszélünk. A kevert 
globulitos szemcséket tartalmazó anyagokat az jellemzi, hogy mind az alapanyag, 
mind a második fázis szemcséi nagyjából azonos méretűek, és véletlenszerűen 
helyezkednek el a térben. A dendrit alakú alapanyag-szemcsék közötti térfogat-
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részben elhelyezkedő – részben összefüggő – második fázis részecskéi gömbsze-
rűek, szálasak vagy lemezesek lehetnek. A hálós szerkezetet az jellemzi, hogy a 
második fázis részecskéi teljesen körbeveszik az alapanyag szemcséit, így az 
alapanyag szemcséi egymással nem érintkeznek. 

 
 a)  b)  c) 

4-6. ábra. Részecskék a) rendezett, b) csoportosult, és c) véletlenszerű eloszlása 
[Wejrzanowski et al., 2001] 

A részecske- és szálerősítésű kompozitok elterjedésével került előtérbe a diszperz 
második fázist tartalmazó anyagok további csoportosítása, s a második fázis elhe-
lyezkedésének (eloszlásának) jellemzése. Ugyanis a kompozitok előállításának 
egyik központi problémája a részecske-, ill. szálcsoportosulások megakadályozása, 
s a kellően homogén szerkezet előállítása. Ennek elősegítésére elengedhetetlen az 
ilyen szerkezetek objektív, reprodukálható leírása. Weyrzanowski [Wejrzanowski et 
al., 2001] az eloszlások háromféle típusát különbözteti meg, úgymint rendezett 
(négyszög alakot követve), véletlenszerű, és csoportosult („cluster”), részecske elhe-
lyezkedés (4-6. ábra).  

 
4-7. ábra. Részecskék 
eloszlásának típusai [Wray, 
1983]  
Wray [Wray, 1983] más-
képpen csoportosította, s 
osztályozta a részecske-
eloszlásokat. Különbséget 
tett a globulitos és a felületi 
részecskehalmazok között. 
Míg az első esetben a ré-
szecske-csoportosulások 
gömb alakot követnek, az 
utóbbi esetben mindez valamilyen síkfelület mentén következik be. Mind a 
globulitos, mind a síkbeli csoportosulásnál különbséget tehetünk izotróp és anizotróp 
jelleg között (4-7. ábra) 
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4.2. A morfológiai anizotrópia és az orientáció kvantitatív jellemzése 
Abban az esetben, ha az anyagokat felépítő szemcsék és részecskék a tér különböző 
irányaiban azonos méretűek, akkor izotróp szövetszerkezeti elemekről beszélünk. 
Ezzel szemben az anizotrópiát mutató szemcse vagy részecske a tér egyes irányaiban 
eltérő méretű. Ilyenek a tű formájú részecskék, amelyek a tér egyik irányában nyújtot-
tak, vagy a kétirányú anizotrópiát mutató lemez alakú szemcsék.  Ha az anizotróp 
szemcsék szimmetriatengelyei a térben nem véletlenszerűen foglalnak helyet, hanem 
egy adott tengely mentén elrendeződnek, akkor irányított vagy orientált szövetszer-
kezetről beszélünk. A nem véletlenszerű elrendeződés másik módja a helyi részecske-
csoportosulás vagy rendezettség, de ekkor nincs orientációs tengely. 

Az anizotrópia jelensége − illetve az irányított szövetszerkezet − gyakran előfordul 
a különböző anyagokban. A szálas kompozitok sorba rendeződő erősítő anyagai, a 
lemezes eutektikum párhuzamosan elhelyezkedő második fázisa, a hidegen vagy 
melegen alakított acéllemez nyújtott ferritkristályai tekinthetők irányított struktú-
ráknak. Az ilyen anyagok tulajdonságaira az anizotrópia mértéke számottevő befo-
lyással van. Például a melegen hengerelt acél széles szalagoknál az utóbbi időben 
alkalmazott szabályozott véghőmérsékletű hengerlés jelentősen hatást gyakorol – 
többek között − a ferritszemcsék alakjára, anizotrópiájára, s ezen keresztül a tulaj-
donságaira [Csepeli et al., 2001]. Az összetett anyagok kristályosodásakor kialakuló 
olvadékáramlás szintén módosíthatja a létrejövő szerkezet anizotrópiáját [Póliska et 
al., 2000], vagy a front-polimerizációval előállított kompozitokban a front alakja 
lehet hatással a második fázis részecskéinek eloszlására [Lovrity et al., 2001]. 

A második fázis részecskéinek eloszlása, illetve annak jellemzése szintén az utób-
bi időben került a kutatók figyelmének középpontjába [Louis, Gokhale, 1995] 
[Ghosh, Nowak, 1997a] [Ghosh, Nowak, 1997b] [Li et al., 1999] [Ankerst et al., 1999] 
[Szalai et al., 2000]. Tudniillik a részecskékkel erősített fémmátrixú kompozitok 
tulajdonságainak optimalizálásához a részecskék egyenletes eloszlása kívánatos. 
Több szerző [Lloyd, 1991] [Corbin, Wilkinson, 1991] is kimutatta, hogy a részecske-
csoportosulások környékén a mechanikai feszültség megnő, s így a csoportosulá-
sok helyi repedések vagy dekohéziók [Yoshimura, 1997] kiindulásai lehetnek. A 
részecsketömörülés hatására a fémmátrixú kompozit folyáshatára lecsökken, s a 
próbatest már rendkívül alacsony feszültségi szinten tönkre megy. Karnezis 
[Karnezis et al., 1998] és munkatársai SiC-részecskékkel megerősített különböző-
képpen öntött alumínium alapanyagú kompozitokat vizsgálva megállapították, 
hogy a részecske-csoportosulásokat elsősorban az olvadék nem megfelelő keveré-
se, a kerámia-részecskék leülepedése vagy az alacsony kristályosodási sebesség 
okozza. Mint ahogy az előzőeken láttuk, hogy az orientáció és az anizotrópia 
egymást kiegészítő, sokszor egymást feltételező szövetszerkezeti fogalmak. Kvan-
titatív jellemzésük is sok hasonlóságot mutat. 
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4.2.1. Anizotrópia 
Az anyagok megfelelő síkmetszeti képén56 párhuzamos szelőkkel számszerűen is 
jellemezhető az anizotrópia. Megszámolva ugyanis a szimmetriatengellyel párhuza-
mos (p), illetve arra merőleges (m) szelők és a szemcsék határvonalai közötti – s a 
szelők egységnyi hosszúságára vonatkoztatott – metszésszámát, a (PL)p és (PL)m arány 
az anizotrópiát jellemzi. 

 
 a) Γ ≈ 1 b) Γ < 1 

4-8. ábra. A látótér anizotrópia (Γ) értéke nyújtott részecskék  
a) véletlenszerű, illetve b) irányított elhelyezkedésekor 

Tudniillik, ha Γ = (PL)p/(PL)m ≈ 1, akkor izotróp szövetszerkezeti elem(ek)ről van 
szó, míg Γ <>1 esetében anizotrópiáról beszélhetünk (4-8. ábra). A síkmetszeten 
kiválasztott látótértől függően Γ egy-egy szemcse anizotrópiáját, vagy az 
anizotróp szemcsék elhelyezkedését tükrözi, ez utóbbit nevezzük látótér anizot-
rópiának. Amennyiben az anizotróp szemcsék/részecskék elhelyezkedése a látó-
térben véletlenszerű, akkor Γ ≈ 1. 

 
4.2.2. Orientált vonalrendszerek a síkon 
Sokféle irányított szerkezet lehetséges, leggyakrabban vonalak a síkban, vagy 
vonalak a térben helyezkedhetnek el irányítottan, de az is lehetséges, hogy a felü-
letrendszereknek van térbeli orientációjuk. 

Az irányított vonalrendszerek csoportosítását először Saltykov [Saltykov, 1958] 
végezte el. Az idealizált vonalrendszereknek lehet egy-, kettő-, illetve három kü-
lönböző orientációs tengelye (4-9. ábra). Egy orientációs tengely esetén a) a vona-
lak távolsága lehet azonos a-1), vagy eltérő a-2), a-3), a vonalak lehetnek folyamato-
sak a-1), a-2) vagy szakadozottak a-3). Amikor két vagy több orientációs tengely 
van b) és c), az orientációs tengelyek szögeit is meg kell határozni. Kétféle orientációs 
tengely esetén is lehet a vonalaknak azonos b-1), b-2) vagy különböző b-3), b-4), b-5) 
                                                 
56 Az anizotrópiát mutató szemcse vagy részecske szimmetriatengelyével párhuzamos síkmetszet. 
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távolsága; lehetnek folyamatosak b-1), b-2), b-3), vagy szakadozottak b-4), b-5). Há-
rom különböző orientációs tengely esetén a vonalakból rács jön létre, ahol a külön-
böző orientációjú vonalak hossza lehet azonos c-1), c-2) vagy különböző c-3). 

 
4-9. ábra. Irányítottan elhelyezkedő vonalak csoportosítása,  

a) egy orientációs tengelyű, b) két orientációs tengelyű,  
c) több orientációs tengelyű vonalak [Saltykov, 1958] 

 

Az ilyen rendszerek kvantitatív jellemzésekor figyelembe kell venni, hogy a 
területegységre eső vonalelemek hosszúsága arányos azzal a metszésszámmal 
(PL), amelyet szelőkkel (tesztvonalakkal) való metszés során kapunk és egy-
ségnyi hosszúságra vonatkoztatunk. Izotróp anyagokban a metszési szám 
bármilyen irányban azonos. A vonalak orientált rendszerében viszont ez a 
metszésszám változik attól függően, hogy a tesztvonalak milyen szöget zár-
nak be az orientációs tengellyel. Az egységnyi hosszúságra eső metszésszámot 
(PL) a metszési szög (θ) függvényében ábrázolva − az úgynevezett rózsadiag-
ramot előállítva − lehetőség nyílik az orientáció jellemzésére. Az egyetlen 
orientációs tengellyel rendelkező, s folyamatos vonalakból álló rendszerre 
vonatkozóan a PL –t a θ szög függvényében a következőképpen írhatjuk fel: 

 1
L m,sin)t/1()(P −= μΘΘ  (4.1) 

Az összefüggésben: 

θ az orientációs tengely és a tesztvonalak által bezárt szög, °  
t  a vonalrendszer vonalai közötti átlagos távolság, μm. 
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Poláris koordináta-rendszerben ábrázolva a fenti egyenletet, két azonos átmérőjű, 
s egymással szemben lévő kört kapunk. A körök átmérője 1/t. 

 
 

4-10. ábra. Irányítottan elhelyezkedő vonalak rózsadiagramja 
a) egy, b) két, c) három orientációs tengely [Saltykov, 1958] 

 
A 4-10. ábra poláris koordináta-rendszerben mutatja a különböző lineáris orientációs 
vonalrendszerek rózsadiagramjait. A párhuzamos vonalrendszerek egymással szem-
ben lévő körök formájában jelennek meg a grafikonon. A teljes orientációs vonalrend-
szert az egymással szemben lévő körök együttesen jellemzik. Az orientációs tenge-
lyek számának növekedésével ez a rózsa egyre gömbölyűbbé válik. Az izotróp rend-
szerben tulajdonképpen nincs orientációs tengely, de az előbbi gondolatmenetet kö-
vetve azt is mondhatjuk, hogy végtelen sokféle orientációs tengely van. 
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 a) b) c) 

4-11. ábra. A gyakorlatban előforduló vonalrendszerek rózsadiagramjai  
a) c) egy orientációs tengelyű, b) kvázi izometrikus vonalak [Schmidt, 1918] 

A részlegesen orientált vonalrendszerek néhány tapasztalati rózsadiagramját 
[Schmidt, 1918] szemlélteti a 4-11. ábra. A gyakorlatban az orientációs fok megadá-
sával egyszerűbben is jellemezhetjük az irányított szerkezeteket. Ugyanis az − egy-
ségnyi területre eső − irányított vonalhosszúságot elosztva a teljes vonalhosszúság-
gal, 0 és 1 között változó arányt kapunk. Míg ≈ 0 esetben izotróp rendszerről, addig 
az ≈ 1 környékén teljesen irányított (vonal-) struktúráról beszélünk. Ezt az arányt 
nevezzük orientációs faktornak (Ω), s a következőképpen határozzuk meg: 
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Az egyenletben: 

(LA)or egységnyi területre eső, orientációval rendelkező vonalhosszúság, μm-1 

(LA)is egységnyi területre eső, izotróp vonalhosszúság, μm-1 

(PL)p orientációs tengellyel párhuzamosan mért metszésszám, μm-1 

(PL)m orientációs tengelyre merőlegesen mért metszésszám, μm-1. 

 

4.2.3. Orientált felületrendszerek a térben 
 
A részlegesen orientált felületrendszerek jellemzésére ma is a Saltykov [Saltykov, 1958] 
által javasolt módszert használjuk. Az izotróp (vagy másképpen izometrikus) felület-
rendszerek mellett három irányított típust különböztetünk meg: lineáris, sík, valamint 
sík-lineáris orientációval rendelkező felületrendszert.  
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4-12. ábra. Részlegesen orientált felületrendszerek típusai [Saltykov, 1958] 

 

A 4-12. ábra az anizotróp szemcsék befoglaló térelemét − a) kocka, b) négyzet 
alapú hosszú hasáb, c) négyzet alapú rövid hasáb, d) téglalap alapú hosszú hasáb 
− az orientációs síkot, az orientációs tengelyt és a vizsgálat síkját is mutatja. A 
felületrendszerek közötti különbség pontosabb megértése érdekében a felületeket 
osszuk fel azonos, kisméretű felületelemekre. Amennyiben a felületelemek (illetve 
normálisaik) véletlenszerűen oszlanak el a térben, akkor izometrikus (izotróp) 
rendszerről beszélünk (4-12. a) ábra). Lineárisan orientált struktúra esetén a tér-
elemek hosszanti oldalának fekvése párhuzamos az orientációs tengellyel és az 
orientációs síkkal (4-12. b) ábra). Sík mentén orientált szerkezeteknél viszont − az 
inkább lapos, mint nyújtott − térelemek legnagyobb felületükkel az orientációs 
tengelyre merőlegesen sorakoznak fel, és egyúttal párhuzamosak az orientációs 
síkkal. Ezzel szemben a sík − lineáris orientációval rendelkező hálózat esetén a 
felületelemek az orientációs síkkal és az orientációs tengellyel is párhuzamosak, 
és a felületelemek legnagyobb mérete szintén ebbe az orientációs síkba esik. 
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Nagyon érdekes, hogy mind a lineárisan, mind a síkban orientált felületrendsze-
rek orientációs tengelyre merőleges keresztmetszetén ekviaxiális szemcséket talá-
lunk. Vagyis csak három egymásra merőleges metszet segítségével lehet teljes 
biztonsággal megkülönböztetni a felületelemek különböző orientációs típusait. 
Amennyiben részlegesen orientált rendszerről van szó, lesznek olyan szövetszer-
kezeti elemek is, amelyek nem orientáltak, hanem véletlenszerűen (izomet-
rikusan) helyezkednek el. A részlegesen orientált felületrendszerek lineáris orien-
tációjának mértékét mutató faktort a következő összefüggéssel definiálhatjuk: 
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Az egyenletben: 

Ωlin lineáris orientációs faktor (izometrikus esetben = 0, teljes orientáció-
nál = 1), μm0 

(SV)lin lineárisan orientált felületrendszer nagysága térfogategységre vonat-
koztatva, μm2μm-3 

(SV)is izometrikus felületrendszer nagysága térfogategységre vonatkoztat-
va, μm2μm-3. 

A lineárisan orientált felületrendszer vizsgálatakor annak hosszirányú metszetére 
két irányban helyezhetünk vonalhálózatot. Az egyik esetben az orientációs tengely-
lyel párhuzamosan, majd arra merőlegesen. Mivel az orientált felületelemek nyom-
vonalai párhuzamosak az orientációs tengellyel, így csak az izometrikus felületek 
adnak metszetet az orientációs tengellyel párhuzamosan. Ha a tesztvonalakat az 
orientációs tengellyel merőlegesen alkalmazzuk, akkor a metszet nyomvonalai 
mind az izometrikus, mind a lineárisan orientált felületrendszerből származhatnak. 
Ekkor írhatjuk, hogy57: 
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Az összefüggésben: 

(PL)m egységnyi hosszúságra eső metszésszám az orientációs tengelyre me-
rőlegesen, μm-1 

(PL)p egységnyi hosszúságra eső metszésszám az orientációs tengellyel 
párhuzamosan, μm-1. 

                                                 
57 Az orientációs faktorra vonatkozó összefüggések részletes igazolása a [Gácsi et al., 2001] és az 

[Underwood, 1970] irodalomban található. 
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Természetesen a sík mentén orientációt mutató felületrendszereknél is hasonló 
módon értelmezhető az orientációs faktor: 
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A paraméterek jelentése: 

Ωsík sík-orientációs faktor (izometrikus esetben = 0, teljes orientációnál = 
1), μm0 

(SV)sík sík mentén orientált felületrendszer nagysága térfogategységre vo-
natkoztatva, μm2μm-3 

(SV)is izometrikus felületrendszer nagysága térfogategységre vonatkoztat-
va, μm2μm-3. 

 

4.2.4.  Orientált szemcsék rózsadiagramjai 
Az orientációval rendelkező felületrendszerek között kitüntetett jelentősége van a kü-
lönböző [Blacher et al., 2002] anyagokat alkotó szemcsék anizotrópiájának és orientáció-
jának, így a következőkben erre mutatunk be néhány példát. 

Ciupinski [Ciupinski et al., 2001] munkatársaival alumínium-lítium ötvözet alumíni-
um-szemcséinek morfológiai anizotrópiáját vizsgálta. A nemesíthető alumínium 
ötvözetet (Li = 2,5 m/m%, Cu = 1,3 m/m%, Zr = 0,05 m/m%, Mg = 0,8 m/m%) 
először melegen 4 mm vastagságúra hengerelték, majd 530 °C-n 30 percen keresztül 
normalizálták, és a vízhűtést követően 190 °C-n 12 óráig nemesítették. A hőkezelést 
argon atmoszférában végezték, majd az így előállított próbatesteken az alumínium-
szemcsék anizotrópiáját számítógépes képelemzéssel határozták meg. A szemcse-
határokat digitalizálták, aztán megmérték minden egyes alumínium-szemcse ma-
ximális átmérőjét (dmax) és azt is, hogy a maximális átmérő milyen szöget (θ) zár be 
a hengerlési iránnyal. A kapott adatokat rózsadiagramban ábrázolták, amelynek 
egyik tengelyén a maximális átmérők orientációs szöge (θ) szerepelt, míg a másikon 
az adott orientációval rendelkező szemcsék darabszáma (NΘ). 

A diagramon (4-13. ábra) jól láthatjuk, hogy a hengerelt, majd nemesített próbák 
alumínium-szemcséi a hengerléssel párhuzamos irányt preferálták, ezt a rózsadi-
agramon a 0%-s irányban előforduló nagyobb mennyiségű alumínium-szemcse 
mutatja. Ezután a hengerlési irányra merőlegesen (KI = keresztirányban) egyten-
gelyű húzófeszültséggel 1,5, illetve 3,5%-os maradó alakváltozást hoztak létre a 
próbatesteken. Az ily módon alakított (1,5%) mintára vonatkozó diagramot a 4-
13. ábra b) részletén figyelhetjük meg. Nyilvánvaló, hogy a keresztirányú alakvál-
tozás hatására a szemcsék elfordultak, s a 0°-os orientációt mutató populáció le-
csökkent, míg a 35-55° közötti irányban álló szemcsék darabszáma megnőtt.  
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 a)  b) 

4-13. ábra. Az alumínium szemcsék maximális átmérője alapján készített 
 rózsadiagram, HI = hengerlési irány, KI = keresztirány,   

a) hidegen hengerelt és nemesített, majd b) 1,5 % maradó alakváltozással  
keresztirányban nyújtott próbatesten mérve [Ciupinski et al., 2001] 

A szerzők [Ciupinski et al., 2001]  azt is kimutatták, hogy további alakítás hatására 
növekszik a 45°-os orientációt mutató szemcsék darabszáma. Az adatok elemzéséből 
az is nyilvánvaló, hogy nem a 0°-os orientációt mutató szemcsék változtatták orientá-
ciójukat 45°-ra, hanem a hengerlés után 0°-os orientációt mutató szemcsék fordultak 
el 5-10°-os irányba, míg a kezdetben 35-40° közötti orientációjú szemcsék a 45°-os 
irányt vették fel. Ez a példa jól mutatja, hogy a szemcsék morfológiai anizotrópiáját, 
illetve annak alakítás hatására bekövetkező változását rózsadiagrammal nagyon jól 
lehet illusztrálni. Egyszersmind azt is szemlélteti, hogy az alkalmazott módszer saj-
nos nem elég általános, hiszen elsősorban azonos próbasorozaton, azonos képelemző 
rendszerrel mért diagramok összehasonlítására − a változások kvalitatív nyomon 
követésére − alkalmas. Ennek elsődleges oka az, hogy a maximális átmérőhöz tartozó 
orientációs szög értelmezése és meghatározása képelemző rendszerhez kötött, s függ 
a szemcse alakjától is58 [Bánhidi, Pataki, 1996].   

Zimmermann [Zimmerman et al., 2001] és munkatársai vas-titanát (Fe2TiO5) kerá-
miában létrejövő mikroszkopikus repedések előfordulását vizsgálták. Tudniillik a 
kérdéses vas-titanát kristályokban a mágneses szuszceptibilitás irányfüggő: a 
maximális és a minimális érték aránya egynél nagyobb (≈1,4). Egyidejűleg a 
hőtágulási együttható is erősen különbözik az egyes kristálytani irányokban, hi-
szen a legkisebb és a legnagyobb érték hányadosa igen magas (≈27). Vagyis, ha a 
vas-titanát szemcsék mágneses tulajdonságukat illetően textúrát mutatnak, akkor 
ugyanilyen textúra (illetve anizotrópia) jelentkezik a hőtágulási együttható tekin-
tetében is, s ez mikroszkopikus repedések anizotróp megjelenéséhez vezethet. 

A vizsgálni kívánt próbatesteket nagyon érdekes módszerrel, az ún. gélöntés 
segítségével állították elő. Akril-amid rendszerben keverték el a vas-titanát szem-

                                                 
58 Erősen nyújtott, ellipszis alakú szemcséknél a maximális átmérőhöz tartozó szög, míg kevésbé 

karcsú, inkább szögletes szemcsék esetén több átmérőhöz tartozó orientációs szögek átlaga szolgál-
tat megbízhatóbb eredményeket [Bánhidi, Pataki, 1996]. 
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cséket úgy, hogy a gél (szuszpenzió) 30% szilárd fázist tartalmazzon. A szusz-
penziót ezután formába öntötték, majd adott irányban erős mágneses mezőt )B(

r
 

alkalmaztak. A polimerizáció előtt ugyanis a vas-titanát részecskék szabadon 
elfordulhattak a szuszpenzióban úgy, hogy a maximális mágneses szusz-
ceptibilitást mutató kristálytani irányuk párhuzamos legyen a mágneses mező 
irányával. Ezután katalizátor segítségével elindították a polimerizációt. Ennek 
befejeződése után úgy végezték el a kerámia-részecskék szinterelését 570°C-n 6 
órán keresztül, hogy a részecskék orientációja ne változzon.  

A szinterelés közben keletkező mikroszkopikus repedések anizotrópiáját kisszögű 
neutronszórással59 határozták meg. Ugyanis a neutronszórás intenzitása elsősorban 
a szóró fázis (jelen esetben a repedés) fajlagos felületétől függ (Porod-approximáció 
[Hürlimann et al., 1995] [Porod, 1982]). Különböző irányokban mérték a szóródott 
neutronok intenzitását, és ebből a Porod-konstanst, illetve a mikroszkopikus repe-
dések fajlagos felületét (SV) határozták meg. Az adatokat rózsadiagramon szemlél-
tették, feltüntetve a korábban alkalmazott mágneses mező )B(

r
 irányát is. A 4-14. 

ábra szemlélteti, hogy már 3,2 T mágneses mező hatására kisebb mértékben megje-
lent az anizotrópia. Erősebb mágneses mező (8,4 T) alkalmazásakor a vas-titanát 
részecskék nagyobb hányada fordult a mágneses mező irányába, aminek eredmé-
nyeként a szinterelés közben nagymértékű belső mechanikai feszültség jött létre60. 
A maradó feszültség relaxációja az alkalmazott mágneses mezőre merőlegesen 
mikroszkopikus repedések kialakulásához vezetett. A rózsadiagram jól mutatja, 
hogy a repedések felülete a mágneses mező irányába nagyobb, vagyis a repedések 
merőlegesek az alkalmazott mágneses mezőre. 

 
 a)  b) 

4-14. ábra. Színterelt Fe2TiO5 kerámia mikroszkopikus repedéseire jellemző  
a) Porod konstans és b) fajlagos felület rózsadiagramja, a) 3,2 T valamint  

 b) 8,4 T mágneses mező alkalmazása esetén [Zimmerman et al., 2001] 
                                                 
59 Small Angle Neutron Scattering, SANS 
60 A visszamaradó mechanikai feszültség jelenlétét röntgen-diffrakciós módszerrel kísérletileg is 

igazolták a szerzők [Zimmerman et al., 2001]. 
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4.2.5 Anizotróp szemcsék generálása és jellemzése 
A többfázisú anyagokat alkotó szemcsék és részecskék anizotrópiájának, valamint 
részecske eloszlásának értelmezése és mérése elengedhetetlenül szükséges a 
fémkompozitokat előállító technológiák ellenőrzésekor, a technológiai paraméte-
rek optimumának kiválasztásakor, valamint a technológiai folyamat → szövet-
szerkezet → anyagi tulajtulajdonságok kapcsolatrendszer tudományos alapos-
sággal történő elemzésekor. 

Az anyagok szövetszerkezetének mennyiségi jellemzésére szolgáló módszerek 
objektív összehasonlításának egyik korszerű módja az, amikor szigorú szabály-
szerűség szerint felépülő szövetképeket (ún. tesztképeket) állítunk elő, és azokat 
vizsgáljuk. A rendszerint matematikai eljárások segítségével, különböző számító-
gépes algoritmusokkal szerkesztett képek különösen alkalmasak a módszerek 
használhatóságának és érzékenységének kimutatására, hiszen a technológiai pa-
raméterek ingadozásából, a csiszolat előkészítés nehézségeiből, és a mikroszkó-
pos képalkotás tökéletlen voltából származó bizonytalanságokat nem tartalmaz-
zák. Egyszersmind a számítógéppel előállított szövetképek elemzéséből szerzett 
tapasztalatok igen jól hasznosíthatók a valóságos szövetképek vizsgálatakor. 

Az anizotrópia jellemzésére alkalmas módszerek összehasonlítására számítógéppel 
előállított szövetképek használatosak. A szövetkép sorozat generálására képlékeny 
alakítást modellező szimulációs eljárás a megfelelő, tekintettel arra, hogy az anizotró-
pia − fémek esetén − rendszerint alakváltozás következménye. Többek között Roósz, 
Barkóczy és Geiger [Roósz et al., 2000] dolgozott ki szimulációs módszert fémek és 
ötvözetek szemcséinek a képlékeny alakváltozás és az újrakristályosodás hatására 
bekövetkező változásának tanulmányozására. Geiger, Roósz és Barkóczy [Geiger et al., 
2001] a cella automata (CA) módszert eredetileg szemcsedurvulás szimulációjára 
használta, s alkalmazásakor a teret azonos méretű térfogatelemekre (ún. cellákra) 
osztotta. A cellák atomcsoportokat jelentettek, amelyekhez tulajdonságokat rendeltek.  

Először alakítatlan szerkezetet szimuláltak [Geiger, Roósz, 1998a] [Geiger, Roósz, 1998b] 
átlagosan 300 szemcsét tartalmazó 40 000 cellából álló szövetképpel. A képlékenyala-
kítás szimulációja alkalmával a négyzet alakú cellák helyvektorait az alakváltozási 
tenzor segítségével transzformálták. Feltételezték, hogy az alakváltozás homogén, 
vagyis nem függvénye a helynek. A makroszkopikus alakítás mértékét − szokásos 
módon − a szövetszerkezet magasság csökkenésének mértékével definiálták: 

 %,100
0

10

h
hhq −

=  (4.6) 

Az összefüggésben:  

h0 eredeti vastagság, mm 

h1 hengerlés utáni vastagság, mm 

q alakítás mértéke, %. 
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A számítógéppel generált szövetképeknél az alakítás mértéke 10-20-30-40%-os 
volt. Az újrakristályosodás szimulálásával előállított kiinduló szövetképeket, 
valamint a 20 és a 40%-ban alakítottat a 4-15. ábra mutatja. 
 

   
 a) q = 0% b) q = 20% c) q = 40% 

4-15. ábra. A képlékeny alakváltozás szimulálása [Roósz et al., 2000] 

A számítógéppel előállított szövetszerkezet a digitális képfeldolgozás segítségével 
jellemezhető [Gácsi, 2003]. A szövetképből a szemcsehatárokat detektálva bináris 
képek hozhatók létre, amelyeken meghatározható a tesztvonalak és a szemcsehatárok 
egységnyi hosszúságra eső metszésszáma, az alakítás irányában (P)p, s arra merőlege-
sen (PL)m, majd ebből kiszámítható a látótér anizotrópiája Γ = (PL)p/(PL)m (4-16. ábra). 
Az újrakristályosodással előállított szövet izotróp, vagyis a vízszintes és a függőleges 
metszésszám megegyezik (Γ≈1). Az alakítás növekedésével egyre anizotrópabbá 
válik a szerkezet, a Γ paraméter csökken, míg végül a 40%-os alakításnál már 0,4 kö-
rüli értéket vesz fel (4-16. ábra). Ezzel szemben az orientációs faktor (Ω) − amely azt 
jelzi, hogy a szemcsék összes fajlagos felületének mekkora hányada helyezkedik el a 
hengerlési iránnyal párhuzamosan −  az alakítás hatására fokozatosan emelkedik. Ez 
a paraméter 40%-os alakítás hatására a kezdeti 0,09-ról 0,52-re növekedik. 
 

4-16. ábra. A látótér ani-
zotrópia (Γ) és az orientá-
ciós faktor (Ω) változása  a 
képlékeny alakváltozás 
szimulálásakor [Gácsi, 
2003] 
 
A látótér anizotrópia és az 
orientáció foka hasonló-
an, de ellenkező értelem-
ben változik. Miután 
mindkét paraméter meg-
határozásához ugyan-
azokra a mért adatokra 

(orientációs iránnyal párhuzamos és arra merőleges metszésszám) van szükségünk, 
ezért az egyikük elegendő a szövetszerkezet jellemzésére. A látótér anizotrópia he-
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lyett szerencsésebb lenne a látótér izotrópia elnevezést használni, valamint mindig a 
minimális és a maximális metszésszám hányadosát képezni, hiszen ekkor a Γ para-
méter csökkenése mindig az izotrópia csökkenését −az anizotrópia növekedését − 
jelentené. A látótér (an)izotrópia egyszerűbb, szemléletesebb paraméter, míg az orien-
tációs faktor inkább az anyagtulajdonságokkal kapcsolatos modellekben használható. 

A szemcsék morfológiájának jellemzésére alaktényezők is használatosak. Ezek 
olyan számmennyiségek, amelyet a részecske geometriai jellemzőiből származtat-
hatunk, s amelyek függetlenek az alakzat méretétől, valamint a síkban, illetve a 
térben elfoglalt helyétől és helyzetétől [Réti, 1983] [Réti, Czinege, 1989]. Az általunk 
alkalmazott alakjellemzők a következők voltak: körszerűség ΦR, nyújtottság ΦL, 
valamint a szemcse hosszúságának és ekvivalens körátmérőjének az aránya ΦD. A 
paraméterek értelmezése a következő:  
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 (4.7) 

Az összefüggésekben:  
ΦR körszerűség  
ΦL nyújtottság 
ΦD hosszúság és ekvivalens körátmérő aránya 
L a szemcse határvonalának hossza (kerülete), μm 
A a szemcse területe, μm2 

H a szemcse hosszúsága, μm 
B a szemcse szélessége, μm. 

A 4-17. ábra tanúsítja, hogy az alakítás függvényében azonos módon változik a 
körszerűség (ΦR), valamint a hosszúság és az ekvivalens körátmérő viszonya 
(ΦD). Ezzel szemben a szemcsék egyedi nyújtottsága (ΦL) az alakítás mértékénél 
erőteljesebben növekszik. Amennyiben az alakítás mértékéből − a szélesedést 
elhanyagolva − meghatározzuk a próbatest makroszkopikus nyújtottságát 

2)1(
1
q

S
−

= , úgy ennek függvényében is tanulmányozhatjuk a szemcsék alak-

jának változását. A körszerűség és az ekvivalens körátmérő a próbatest makrosz-
kopikus nyújtottságának (S) függvényében nagyjából párhuzamos egyenes men-
tén változik (4-17. ábra), ezzel szemben a szemcsék egyedi nyújtottsága (ΦL) kissé 
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meredekebben emelkedik. Ez azt jelenti, hogy az alakítás hatására a szemcsék 
nyújtottsága a sík (a tér) különböző irányaiban mérve az átlagnál nagyobb lesz, a 
hengerlési irányba eső vetületük mégis az átlagos makroszkopikus nyújtottsággal 
megegyező eredményt szolgáltat. 

 
 a)  b) 

4-17. ábra. A szemcsék körszerűségének (ΦR), nyújtottságának (ΦL) és hosszúság arányá-
nak (ΦD) változása a a) makroszkopikus alakítás (q) 

és b) nyújtottság (S) függvényében 

 

A számítógéppel előállított szövetképekre vonatkozóan meghatározhatók a ró-
zsadiagramok is: az eredeti szövetképet 1 fokonként 180º-ig elforgatva, s közben 
minden egyes alkalommal mérve a vízszintes tesztvonalak és a szemcsehatárok 
közötti metszésszámot. A 4-18. ábra jól mutatja a kiinduló szövet képlékeny ala-
kítás hatására bekövetkező változását. A diagramon feltüntettük a metszésszám-
nak az átlaghoz viszonyított szórását is (σ(PL)/PL), ami a szövetszerkezet anizot-
rópiájának mértékét jellemzi. Izotróp esetben ez az ingadozás rendkívül kicsi 
mindössze néhány százalék (σ(PL)/PL ≈ 4 %), míg a 20 %-os alakításnál a σ(PL)/PL 
≈ 13% -ra, addig a q = 40%-nál σ(PL)/PL ≈ 26%-ra nőtt. 

Tekintve, hogy a látótér anizotrópia és az orientációs faktor meghatározásakor csak 
a vízszintes és a függőleges metszésszámok viszonyát mérjük, s a látótér egészére 
vonatkozó átlag adatot kapunk, addig a rózsadiagramnál a 0-180º intervallumban 
fokonként végezzük az elemzést, s így sokkal érzékenyebb eszközhöz jutunk. 
Ugyanis, a rózsadiagram alakja már akkor is megváltozik, ha csak néhány szemcse 
vagy kisebb szemcse-populáció helyezkedik el az átlagtól eltérő irányban, s így – 
bár alkalmazása időigényesebb – a jelenségek finomabb jellemzésére is alkalmas. 
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4-18. ábra. A cella auto-
mata szimulátorral 
előállított [Roósz et al., 
2000], „alakított szövet-
szerkezet” rózsadiag-
ramja 
 

Az előzőekben láttuk, 
hogy az összetett szö-
vetszerkezetek leírásá-
ra a látótér izotrópia, 
az orientációs faktor és 
a rózsadiagram együt-
tes használata sem 

elegendő, szükség van más paraméterek használatára is. Mint ahogy az előzőek-
ben bemutattuk, a szövetszerkezetben meglévő periodicitás kimutatására jól 
használható a kovariancia is. A hagyományosan értelmezett kovariancia viszont 
csak az egymásra merőleges )(xh

r
 és )(yh

r
irányban meglévő periodicitást képes 

kimutatni, nem alkalmas forgás-szimmetrikus szövetszerkezeti elemekre. Éppen 
az ilyen esetek miatt szükséges a kovarianciát kiterjeszteni körszimmetrikus alak-
zatokra. A kovariancia ekkor az eredeti kép és egy adott szögben )(ϕh

r
elforgatott 

kép metszete lesz, s a közös területet az elforgatás szögének függvényében ábrá-
zolva a körszimmetriára jellemző diagramhoz jutunk. Ha a szövetképet a másik 
változó, a sugár irányában )(rh

r
eltoljuk, majd az eredeti és az eltolt kép metsze-

tét meghatározzuk, akkor a sugárirányú rendezettséget is vizsgálhatjuk. Ekkor a 
kovariancia értelmezése a következő [Gácsi, 2003]: 
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Az összefüggésben: 

B  a szövetszerkezeti elemek bináris halmaza, pixel 

)(ϕh
r

 az elforgatás irányában értelmezett transzlációs vektor, pixel  
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)(rh
r

 a kör középpontjától kifelé, sugárirányban mutató transzlációs vek-
tor, pixel 

*)(rh
r

 a kör kerületétől a kör középpontja felé mutató transzlációs vektor, 
pixel 

r a sugár, pixel 
ϕ az elforgatás szöge, ° 
T a két bináris halmaz közös területe, pixel. 

A kovariancia számítástechnikai megoldását úgy kell elképzelnünk, hogy a kör-
szimmetrikus szövetképet egy sugár mentén elvágjuk, és a körlapot a kerület 
mentén „kiterítjük”. Az így kiegyenesített „körlapon”, ami már téglalap alakú, az 
„x” változó az elforgatás szöge (ϕ) lesz, míg az „y” a sugárirányú (r) eltolást adja 
(4-19. ábra). 

4-19. ábra. A kovariancia 
számítástechnikai megvaló-
sítása körszimmetrikus szö-
vetképeknél 

A fázismező szimulátorral 
előállított dendrites szö-
vetszerkezeteken a kör-
szimmetrikus kovariancia 
is meghatározható. A 4-20. 
a) ábra az izotróp dendrit 
elforgatásakor és sugárirá-
nyú eltolásakor kapott 
értékeket mutatja. 

 

 

 
 a)  b) 

4-20. ábra. A fázismező-szimulátorral előállított a) izotróp, illetve  
b) négy primer ágú dendrit körszimmetrikus kovariancia 
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Láthatjuk, hogy az elforgatással előállított kovariancia diagramon csak kisebb mérté-
kű perturbációk vannak, jellegzetes helyi maximumok, minimumok nem jelentkez-
nek. A sugárirányú eltolásra vonatkozóan teljesen izotróp a szerkezet. Ezzel szemben 
a négy primer ágat tartalmazó dendritre jellemző kovariancia diagram (4-20. b) ábra) 
az elforgatás szögének függvényében jellegzetes helyi maximumokat mutat, amelyek 
90° és 180°-nál, vagyis éppen az orientációs tengelynél jelentkeznek. Ez a diagram az 
előzőtől szignifikánsan különbözik, vagyis az anizotrópia valóban kimutatható. Ki-
sebb perturbáció az eltolásra vonatkozó diagramrészleten is megfigyelhető. A hat 
primer ágat tartalmazó dendrit esetében a dendrites szerkezet alakjával összhangban 
megjelennek a helyi maximumok, amelyek a primer ágakra utalnak. 

 

4.3. A részecske-eloszlás paraméterei 
Az összetett anyagok szövetszerkezetének jellemzésére általában egyszerű skaláris 
mennyiségeket használunk: szemcseátmérőt, részecskék közötti átlagos távolságot, 
térfogatarányt. Ezekkel a paraméterekkel nagyon megbízhatóan lehet leírni számos 
anyagfajta viselkedését, de vannak olyan anyagok is, amelyeknél ezek az adatok nem 
elegendőek. Tipikusan ilyenek a részecske- és a szálerősítésű kompozitok, amelyek 
szakadásakor, valamint kifáradásakor és törési viselkedésekor az erősítő fázis eloszlá-
sa [Vugt, Froyen, 2000] [Olszówka-Myalska et al., 2001] játszik kulcsszerepet [Spowart et 
al., 2001]. A probléma lényegére világított rá Boselli [Boselli, 2004], amikor 18,7%  SiC 
tartalmú alumínium mátrixú kompozitban vizsgálta a repedés terjedését.  

    
 a)  b) 

4-21. ábra. Szinterelt Al-17,8 t% SiC kompozitban a) a kerámia-részecskék köré 
 rajzolt mozaikszerkezet és b) a repedés terjedési sebessége [Boselli, 2004] 

 
Megállapította, hogy a próbatest SiC-részecskékben szegény régióiban a repedés a 
kerámia-részecskék környékén halad (4-21. a) ábra). A repedésterjedést vizsgálva 
arra a következtetésre jutott, hogy a sebesség elsősorban a kerámia-részecskék köré 
rajzolt mozaik területek relatív szórásától (vagyis a kerámia-részecskék homo-
gén/inhomogén eloszlásától), és a kerámia-részecskék alakjától függ (4-21. b) ábra). 



A fémkompozitok szövetszerkezetének jellemzése 

148 

A részecskék eloszlásának jellemzésére több eljárás is használatos [Yotte et al., 
2001] [He et al., 2001]. Legegyszerűbb megoldás a részecskék helyi területarányá-
nak értelmezése, de ebben az esetben nehézséget okoz a vizsgálandó területré-
szek kijelölése. Éppen ezért a mozaikmódszer szerint − ezt használta Boselli 
[Boselli, 2004] is − minden egyes részecske körül egy sík vagy térkitöltő cellát de-
finiálnak, és ezeknek a celláknak a méretével, illetve méret-eloszlásával jellemez-
hető a részecske-csoportosulás. 

Bizonyos esetekben az ilyen struktúrák az alapanyag ún. szabad úthosszával is 
leírhatók. Úgyszintén használatos megoldás a legközelebbi szomszédok részecs-
ketávolságának meghatározása. Megszokott még minden egyes részecske köré 
rajzolt, változó sugarú körcikkekbe eső részecskék darabszámának viszonyítása 
az átlagos darabszámhoz, vagyis az úgynevezett radiális eloszlásfüggvény defi-
niálása. Szintén elterjedt a négyzetes módszer, ekkor különböző átmérőjű négy-
szögeket helyezünk a vizsgálandó szövetszerkezetre, és a négyszögekbe eső ré-
szecske darabszámot viszonyítjuk az átlagos darabszámhoz. A következőkben 
ezeket az eljárásokat mutatjuk be. 
 
4.3.1. Átlagos szabad úthossz 
A második fázis részecskéinek határfelületei között értelmezett, úgynevezett átlagos 
szabad úthossz61 definiálásához szükség van a részecskék területarányára (AA), va-
lamint − a vizsgált terület egységére vonatkoztatott − kerületükre (LA). Ekkor 
[Fullman, 1953], a részecskék határfelületei közötti átlagos szabad úthossz (4-22. ábra): 

 m
L

A
A

A μπλ ,1−
=  (4.9) 

Az egyenletben: 

λ a részecskék határfelületei közötti szabad úthossz, μm  

AA a részecskék területaránya, μm0 

LA a vizsgált terület egységére vonatkoztatott részecskekerület, μm-1.  

 

4-22. ábra. A részecskék határfelületei kö-
zötti szabad úthossz (λ) 

 

A szabad úthossz nagyságát befolyásolhatja a 
részecske-csoportosulások jellege. Karnezis 
[Karnezis, 1998] munkatársaival különböző-

                                                 
61 Mean free path 
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képpen (tuskóöntéssel, gravitációs öntéssel, nyomásos öntéssel ill. öntve hengerlés-
sel) előállított, alumínium alapanyagú és 10%-20% SiC-részecskékkel erősített 
kompozitokban mérte az így értelmezett szabad úthosszt.  Megállapították, hogy − 
bár a különbözőképpen elállított anyagok szövetszerkezete eltérő volt − az átlagos 
szabad úthossz, illetve annak szórása csak a mérési hibahatáron belül tért el, s a 
részecske-csoportosulást ez a változás nem jellemezte. Azt találták ugyanis, hogy a 
részecskefürtök képelemzővel mért kerülete kisebb, mint az individuális részecskék 
összegzett kerülete, s így a fürtökben mért szabad úthossz a valóságosnál nagyobb. 
Az értelmezési nehézséget inkább az okozta, hogy az átlagos szabad úthosszt a 
látótérre vonatkozó átlagos részecske határfelületek közötti távolságként mérték, s 
ez valóban nem függ az eloszlás jellegétől (lásd. 4.9. egyenlet). 
 
4.3.2. Legközelebbi szomszédok távolsága 

A legközelebbi szomszédok távolsága62 (λnn) nem más, mint a részecske és a másik 
hozzá legközelebb lévő szomszédos részecske tömegközéppontjai közötti távolság.  

4-23. ábra. Legközelebbi szom-
szédok távolságának tipikus 
sűrűségfüggvénye [Karnezis, 1998] 

A legközelebbi szomszédok 
távolságának eloszlása jelle-
mezheti az eloszlást, hiszen 
amikor ez a távolság a részecs-
ke átmérőhöz közelít, akkor 
nagy valószínűséggel részecs-
ke-csoportosulásról van szó. 
Ugyanakkor az ezzel kapcsola-
tos vizsgálatok [Karnezis, 1998] 
szerint a legközelebbi szomszédok távolsága sajnos nem függ a részecskék elrende-
ződésétől (4-23. ábra). Hiszen akár véletlenszerű eloszlásnál, akár részecske-
csoportosulásoknál mindig lehet találni több olyan részecskét is, amelyik a másik 
részecskéhez egy-két átmérőnyi távolságra van. Így az eredmény nem jellemzi a 
részecske-csoportosulások és a véletlen elrendeződés közötti különbséget. 
 
4.3.3. Négyzetes cellák sűrűségfüggvénye 
A módszer (4-24. ábra) alkalmazása esetén az anyagról készített mikroszkópos 
szövetképet felosztjuk négyzetes cellákra (q), és megszámoljuk a részecskéket 
minden egyes cellában (Nq). 

                                                 
62 Nearest neighbors’ distance 
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Rendezett részecske-eloszlás esetén minden egyes cellában nagyjából azonos számú 
részecske fordul elő. Ugyanakkor részecske-csoportosulás esetén sok olyan cellát 
találunk, amelyekben egyáltalán nincs részecske (4-25. b) ábra), lesznek olyanok, 
amelyekben kicsi a részecskeszám, és természetesen előfordulnak nagy részecske 
számú cellák is. A véletlen eloszlás a két szélsőséges eset között lesz (4-25. a) ábra).  

A legnagyobb probléma a négy-
zetes cella méretének optimális 
meghatározása. Főleg nem vé-
letlen részecske-eloszlás esetén 
az eredmény nagymértékben 
függ a négyszög méretétől. 
  
4-24. ábra. Négyzetes módszer 
[Karnezis, 1998] 
 
Ha túl kicsi a cella mérete, 
akkor részecskéktől mentes 
területeket fogunk detektálni, 
hamis részecske-csoportosulást 
jelezve. Ezzel szemben túlsá-
gosan nagy négyzetes cellákat 
használva, azonos részecske-
számot fogunk megállapítani 

minden egyes alakzatban, eliminálva ezzel a részecske-csoportosulást. Az opti-
mális négyzetes méret meghatározásával sokan foglalkoztak. Az általánosan 
elfogadott szabály szerint az optimális négyzetes cella mérete körülbelül kétsze-
rese az átlagos részecskeméretnek. 

 
 a)  b) 

4-25. ábra. Négyzetes cellák sűrűség- függvénye,  
a) gravitációs öntés, b) nyomásos öntés esetén [Karnezis, 1998] 
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A négyzetes módszer alkalmazásakor a különbözőképpen (tuskóöntéssel, gravi-
tációs öntéssel, nyomásos öntéssel ill. öntve hengerléssel) öntött anyagok sűrűség-
függvénye között szignifikáns különbséget tapasztalt Karnezis [Karnezis, 1998] 
munkatársaival (4-26. ábra). Az elméleti modellekkel összhangban megállapítot-
ták, hogy véletlen eloszlásnál a Poisson-modell, rendezett eloszlásnál a binomiális 
modell, míg részecske-csoportosulások esetén a negatív binomiális modell alkal-
mas az eloszlás jellemzésére. 

 
4-26. ábra. Elméleti (fo-
lyamatos vonal) és négyze-
tes cellákban mért (szim-
bólumok) sűrűségfüggvé-
nyek [Karnezis, 1998] 
 
Vizsgálataik szerint az 
eloszlás ferdesége (ξ) jól 
jellemzi a részecske-
csoportosulás mértéket. 
A 10% SiC tartalmú 
nyomásos öntéssel előál-
lított, s részecske-csopor-
tosulást mutató kompo-

zitban ξ = 1,04, míg az egyenletesebb szövetszerkezetű gravitációs öntéssel előál-
lított anyagban ξ = 0,53 adódott. A felhasznált összefüggés: 
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A jelölések: 
  m négyzetes cellák darabszáma, μm0 

i
mN  részecskék darabszáma az i-edik cellában, μm-2 
átlag
mN  átlagos részecskeszám egy cellára vonatkoztatva, μm-2  

σ Nm szórása, μm-2. 

 

4.3.4. Radiális eloszlásfüggvény 
Radiális eloszlásfüggvény63 létrehozásakor r sugarú körlapokat helyezünk minden 
egyes részecske középpontjába, és megszámoljuk a körlap belsejébe eső részecskéket. 
Ekkor a következő függvényt (H=f(r)) definiálhatjuk [Ripley, 1977]: 

                                                 
63 Radial Distribution Function 
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ra μ=  (4.11) 

Az összefüggésben mindkét adatot területegységre vonatkoztatva: 
Nra r sugarú körlap belsejében a részecskék átlagos darabszáma, μm-2 
Na a részecskék átlagos darabszáma a teljes próbatesten mérve. μm-2. 

 
 
4-27. ábra. Radiális 
eloszlásfüggvény 
meghatározása  
[Karnezis, 1998] 
 
A módszer haszná-
latát [Karnezis, 1998] 
a 4-27. ábra mutat-
ja. Karnezis [Karne-
zis, 1998] munka-
társaival 510 x 760 
pixel méretű képe-

ket vizsgált, amelyeken belül mérőkeretet jelölt ki. A mérőkeret nagysága akkora volt, 
hogy az alkalmazott körlap szélső helyzetben éppen érintse a képkeretet. Az ily mó-
don számba vett, s a körlapok középpontjaiként kijelölt részecskéket szürkével, az  r 
sugarú körlap belsejébe eső részecskéket feketével mutatjuk a képen. 

A radiális eloszlásfüggvény alakját a részecske-csoportosulás jelentősen befolyá-
solja (4-28. ábra). Amikor a részecskék eloszlása véletlenszerű, vagyis középpont-
jaik Poisson-mintázatot követnek, a függvény értéke ~1. Részecske-csoportosu-
lások előfordulásakor nagyon jellegzetes csúcs jelenik meg, hiszen a részecskék 

előfordulásának való-
színűsége (a terület-
egységre eső darab-
száma) az átlaghoz ké-
pest jelentősen − akár 
többszörösére is − 
megnőhet. 
 
4-28. ábra. Radiális 
eloszlásfüggvény alakja 
[Karnezis, 1998] 
 

A radiális eloszlásfüggvény világosan jellemzi a SiC-részecskék eloszlását alumínium 
mátrixú kompozitokban. Véletlen eloszlás esetében a függvény értéke 1 körül inga-
dozik, míg SiC-csoportosulások esetén erős csúcs jelentkezik, amely a sugár növeke-
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désével gyorsan tart az 1-hez. Karnezis [Karnezis, 1998] javasolta, hogy a részecske-
csoportosulás mennyiségi jellemzésére ennek a függvénynek az alakját használjuk. A 
radiális eloszlásfüggvényt a következő empirikus görbével közelíthetjük: 
 0,)( mcaerH br μ+= −  (4.12) 

Az egyenletben az a, b és c paramétereket kísérleti adatokból lehet meghatározni. A 
görbe alatti területet − levonva belőle a véletlen eloszlásra jellemző területrészt − a 
10-110 μm közötti sugár intervallumra vonatkozóan az alábbi összefüggés adja: 
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Az így nyert paraméter a részecske-csoportosulásra jellemző, ekkor: AH >>1. Karnezis 
[Karnezis, 1998] azt tapasztalta, hogy AH  korrelációt mutat a kialakult szövetszerke-
zettel. Míg gravitációs öntésnél AH= 75 μm, addig az erősebb részecske-csoporto-
sulást mutató nyomásos öntésnél AH= 175 μm. Nyilvánvaló, hogy az AH abszolút 
értéke függ az alkalmazott sugár intervallumtól, valamint a H(r) függvény meghatá-
rozásának lépésközeitől (Δr), s így a különböző módon meghatározott adatok nem 
vethetők össze. Azonos módon mért és számított AH segítségével viszont a szövet-
szerkezetek összehasonlíthatóak. 
 
4.3.5. Kovariancia 
A kovariancia a matematikai statisztikában használatos fogalom, és alapjában 
véve két valószínűségi változó (X, Y) közötti összefüggést tükröz. A változók 
közötti kapcsolat abban nyilvánul meg, hogy az egyik változó növekedése vagy 
esetleges csökkenése együtt jár a másik változó hasonló értelmű módosulásával. 
A kovariancia (KOV(X,Y) pozitív, ha az X és Y valószínűségi változók együtt 
mozognak, s negatív, ha ellentétesen. Ezt a mennyiséget a következőképpen defi-
niálhatjuk [Szepesváry, 2002]:  

 [ ] [ ]{ })()(),( YEYXEXEYXKOV −−=  (4.14) 

 
Az egyenletben: 

X, Y valószínűségi változók 
E a valószínűségi változók várható értéke. 

A zárt halmazok eloszlásának jellemzésére szintén használatos a kovariancia. 
Amennyiben a szövetszerkezetről készült mikroszkópos felvételt bináris halmaz-
nak tekintjük, úgy könnyen értelmezhetjük a kovarianciát. Legyen a mikroszkó-

pos felvétel bináris halmaza, vagy másképpen bináris képe: B . Ez a bináris kép 
kizárólag 0 és 1 elemeket tartalmaz. Ha a kérdéses képpont − a mikroszkópos 
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felvételen − a vizsgálat szempontjából érdektelen háttérterülethez tartozik, akkor 
értéke 0. A bináris képelem abban az esetben 1, ha a képpont az elemezni kívánt 

objektumra (pl. részecskére, szemcsére, határfelületre) esik. Toljuk el a B halmazt 

h
r

 transzlációs vektorral. Az eredeti halmaz ( B ) és az eltolt halmaz ( B + h
r

) 

szorzatának (metszetének) segítségével a kovarianciához ),( hBKOV
r

jutunk 
[Soille, 1989] [Susagna et al., 2000]:  

 [ ]{ })()(),( hBBMesEhBKOV
rr

+∩=  (4.15) 

Az összefüggésben: 

B  a tanulmányozni kívánt szövetszerkezeti elemek bináris halmaza  

h
r

 transzlációs vektor 
Mes halmaz „mértéke”, pld. az 1 értékű képpontok száma 
E várható érték.  

A kovariancia azt jelzi, hogy milyen összefüggés van az eredeti bináris kép, 
valamint a h

r
vektorral eltolt bináris kép között. Más szavakkal: a h

r
 vektor 

irányában van-e valamilyen periodicitása, vagy anizotrópiája a bináris hal-
maznak. Végeredményben nem más, mint átlagos valószínűsége annak, hogy 
a h
r

vektorral eltolt bináris kép és az eredeti kép együttesen tartalmazza a 
vizsgálandó objektumokat.  

A kovariancia nagyon hatékony eszköz a különböző egymásba rétegzett 
szövetszerkezeti elemek közötti kapcsolat kifejtésére. A függvényt a követ-
kező esetekben használhatjuk: 

a) Pontok vagy részecskék csoportosulásának jellemzésére.  

b) Olyan szövetszerkezet leírására, amelyben különböző méreteloszlású 
szemcsék vagy részecskék együttesen vannak jelen. 

c) Periodikusság vagy pszeudo-periodikusság kimutatására.  

d) Anizotrópia jellemzésére. De csak akkor, ha az (anizotróp) objektumok orien-
táltak, s a szövetszerkezetben textúra figyelhető meg. Nem alkalmas a kovari-
ancia az individuális részecskék vagy szemcsék anizotrópiájának jellemzésére. 

Wejrzanowski munkatársaival [Wejrzanowski et al., 2001] részecskék eloszlásának 
homogenitását vizsgálta. A kovariancia módszer érzékenységének becslésére 
tesztalakzatokat használt, s három különböző részecske-eloszlást tartalmazó szö-
vetképet hozott létre (4-6. ábra). Mindegyik tesztkép 500 x 500 pixel méretű volt, 
és 100 darab 10 pixel sugarú részecskét tartalmazott. A generált képek között volt 
rendezett, csoportosult (fürtös), és véletlen részecske-eloszlású. A kovarianciát 
két irányban határozta meg: vízszintesen (x) és függőlegesen (y), ezek jelölése 
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C(x) ill. C(y). Az előzőekben már említett valószínűséget, hogy a h
r

vektorral el-
tolt bináris kép milyen valószínűséggel metszi az eredeti szövetkép objektumait, 
a geometriai valószínűség meghatározásának szabályszerűsége alapján értelmez-
te. Az eredeti és az eltolt szövetkép közös területét (ami a „kedvező esemény” 
előidézésével arányos) elosztotta a teljes területtel (ami az „összes lehetséges 
esemény” előidézésével arányos), s így kapta ezt a valószínűséget. Ezt a terület-
arányt a h

r
 vektor abszolút értékének függvényében ábrázolta, s így az ún. kova-

riancia diagramhoz  jutott. 

 
 a)  b)  c) 

4-29. ábra. Kovariancia függvény alakja a) rendezett, b) csoportosult, és  
c) véletlen részecske-eloszlás esetén [Wejrzanowski et al., 2001] 

A három különböző részecske-eloszlású tesztképen meghatározott kovariancia diag-
ramot (4-29. ábra) összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy mind a három esetben az 

első csúcs kis h
r

 értékeknél jelentkezik. Ezután a diagram lokális minimumhoz tart, 

amelynek értéke körülbelül 20 pixel, s a részecske átmérővel van kapcsolatban. A ren-
dezett eloszlású részecskéknél a kovariancia diagram szisztematikusan ismétlődő csú-
csokat mutat. Nagyon könnyű belátni, hogy a csúcsok közötti távolság a részecske 
középpontok távolságával azonos. 

A csoportosult struktúránál a csúcsok száma csökken, míg végül a véletlen szö-
vetszerkezetnél csak egyetlen csúcsot tapasztalunk, amely a már említett részecs-
kemérettől függ. A csoportosult objektumokat tartalmazó szövetszerkezetnél az 
első csúcs kevésbé hangsúlyos, szinte alig észrevehető a részecskefürtök miatt 
megjelenő nagyobb csúcs következtében. Ez utóbbi csúcs szélessége a részecske 
csoport (részecske fürt) vastagságával egyezik meg. Mivel a generált struktúra 
csoportosulásai rendezettek, a kovariancia diagram újabb csúcsot is tartalmaz, 
amely már erre a rendezettségre jellemző. Ennek a csúcsnak a pozíciója a koordi-
náta-rendszerben a részecske-csoportosulások közötti átlagos távolságot mutatja. 

Susagna [Susagna et al., 2000] a kovariancia diagram viselkedésének tanulmányozásá-
ra szintén számítógéppel generált (rendezett, véletlenszerűen elhelyezkedő, illetve 
fürtökbe csoportosult) szövetképeket használt (4-30. ábra). A rendezett, és a véletlen 
eloszlású szövetképet vizsgálva megállapította, hogy a kovariancia diagramról mind 
a két alkalommal leolvasható a részecskeátmérő. 
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A rendezett módon elhelyezkedő részecskék esetén a részecskék határfelületei-
nek, illetőleg középpontjainak távolsága is megbecsülhető (4-31. ábra). A fürtös 
elrendezésű szövetképek elemzésekor úgy találta, hogy a kovariancia diagramok 
lényeges információkat tartalmaznak az ilyen szerkezetek geometriai jellegzetes-
ségeiről, méretéről, anizotrópiájáról és távolságáról. 

 
 a)  b)  c) 

4-30. ábra. Számítógéppel generált szövetképek, a) rendezett, b) véletlen, és  
c) csoportosult részecske-eloszlást feltételezve [Susagna et al., 2000] 

A diagramokon megjelenő lokális extrémum a részecskék egyedi elhelyezkedésével, 
míg a regionális extrémum a fürtök jellegzetességeivel van kapcsolatban. Ugyanak-
kor a fürtökön belül megjelenő lokális csúcsok száma a fürtöket felépítő részecskék 
átlagos darabszámától függ. A diagramokról a fürt mérete, valamint a fürtök határfe-
lületei közötti távolság és a fürtök középpontjai közötti távolság is leolvasható. 

 
 a)  b) 

4-31. ábra. Kovariancia függvény alakja a) eredeti méret,  
b) nagyított részlet [Susagna et al., 2000] 

Emellett Susagna munkatársaival [Susagna et al., 2000] SiC-részecskékkel erősített 
alumínium mátrixú kompozitot is előállított porkohászati úton, majd meleg sajto-
lással tovább növelte a próbatestek tömörségét. Az így nyert anyagról optikai 
mikroszkóppal felvételeket készített az esetleges részecske-csoportosulások és a 
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rúdsajtolás következtében kialakuló anizotrópia tanulmányozására. A mikro-
szkópos felvételek segítségével mind sajtolási irányban (x), mind arra merőlege-
sen (y) előállította a kovariancia diagramot. Az így nyert függvények mind a ré-
szecskefürtöket, mind az y irányú sorosságot jól mutatják (4-32. ábra). 

 
 a) b) 

4-32. ábra. Kovariancia függvény alakja a) vízszintes, és  
b) függőleges irányban mérve [Susagna et al., 2000] 

Nagyon lényeges a nagyítás hatása a kovariancia diagramra. Ha lecsökkentjük a 
nagyítást, vagyis ezzel a vizsgált területet esetleg túlságosan megnöveljük, akkor 
az így előállt kovariancia diagram már lehet, hogy kevésbé szignifikáns. Erre 
mutat példát a 4-33. ábra, ahol az 1-es jelű vonalak rendre négyszer nagyobb 
területű képek elemzésével jöttek létre, mint a 2-es jelű vonalakhoz tartozó terüle-
tek. Ennek hatására az x irányú görbéken teljesen eltűnt a csúcs, míg y irányban 
sokkal kevésbé hangsúlyos tetőpont látható. Ez a jelenség a nagyítás helyes meg-
választásának fontosságát mutatja, hiszen túlságosan kis nagyításnál a fürtös 
részecske-csoportosulás véletlen jellegű kovariancia diagramhoz vezethet. 

 
 a)  b) 

4-33. ábra. Nagyítás hatása64 a kovariancia függvény alakjára 
 a) vízszintes (x), és b) függőleges (y) irányban mérve [Susagna et al., 2000] 

                                                 
64 Az 1-es jelű vonalak rendre négyszer nagyobb területű képek elemzésével jöttek létre, mint a 2-es 

jelű vonalakhoz tartozó területek 
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4.3.6 Dirichlet-mozaik 
A mozaikművelet65 lényege, hogy a vizsgálni kívánt szövetszerkezeti objektumok 
súlypontjai köré olyan síkbeli sokszögeket (vagy térbeli alakzatokat) rajzolunk, ame-
lyekhez tartozó pontok mindegyike közelebb van ehhez a ponthoz, mint bármelyik 
más szövetszerkezeti objektum súlypontjához. Az így létrehozott sokszögek (cellák) 
egyrészt igen jól jellemzik az objektumok eloszlását, másrészt az anyagok szövetszer-
kezetének matematikai alapokon történő szimulálására is alkalmasak. A mozaikmód-
szert először Dirichlet javasolta [Green, Sibson, 1978], viszont a matematikai definíció 
Greentől és Sibsontól [Green, Sibson, 1978] származik. A különböző rendezetlen (vagy 
éppen rendezett) struktúrák jellemzésére a természettudományok széles területén 
[Byers, 1992] [David, 1988] [Boots, Murdoch, 1983] [Honda, 1978] bizonyult a későbbiek-
ben a Dirichlet- (illetve Voronoi-) cella az egyik leghatékonyabb módszernek. 

 
  a)  b)  c) 

4-34.  ábra. Voronoi-mozaik  a) rendezett, b) fürtös, és 
c) véletlen részecske eloszlásnál [Wejrzanowski et al., 2001] 

Az anyagtudományi gyakorlatban széleskörűen használatos a Voronoi-mozaik (4-34.  
ábra) [Chermant, Coster, 2000]. Ez a sík (illetve tér) olyan feloszlását jelenti, amikor a 
kiinduló pi pontokat véletlen Poisson-folyamatnak megfelelően választjuk ki. Ezután 
minden egyes pi ponthoz hozzárendelünk egy Mi tartományt (mozaikot), amelynek 
minden egyes pontja (mi) az illető pi ponthoz van a legközelebb:  

 { }),(),(: ijiiiii pmdpmdmM ≠<=  (4.16) 

Az összefüggésben:  
Mi Voronoi-mozaik i-edik tartománya 
mi Voronoi-mozaik i-edik tartományának egyes pontjai 
d távolság az egyes pontok között. 

Az így létrejött konvex sokszögek a síkot − általános esetben a térbeli alakzatok a 
teret − hézagmentesen és nem periodikusan töltik ki. Az ilyen mozaikok az anya-
gi szerkezetek szimulálása mellett a részecske-eloszlás jellemezésére is képesek. 

                                                 
65 Tessellation 
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Ugyancsak nagy érdeklődésre tart számot a Johnson-Mehl [Johnson, Mehl, 1939] 
mozaik, amelynek az alapja szintén Poisson-folyamat. Ekkor a pontok elhelyezése 
az időnek is függvénye, s ily módon az átalakulási folyamatot jellemző mozaik 
vagy cellaszerkezet állítható elő. 

Wejrzanowski munkatársaival [Wejrzanowski et al., 2001] négyszögalakban rendezett, 
illetve csoportosultan, valamint véletlenszerűen elhelyezkedő részecskék köré rajzolt 
Voronoi-mozaikot66. Az így létrejött cellák mérete, mindenekelőtt méret-eloszlása jel-
lemzi jól a szövetszerkezetet. A cellák területével azonos területű kör átmérőjét (egyen-
értékű kör átmérőt) használva megállapították, hogy míg rendezett eloszlásnál ez az 
adat lényegében változik, addig véletlen szerkezetnél normál eloszlást mutat. Ezzel 
szemben részecske-csoportosulásnál megváltozik az eloszlás jellege: a hisztogramnak 
több csúcspontja lesz, s a szórás is jelentősen megnövekszik (4-35. ábra). 

 
  a)  b)  c) 

4-35. ábra. Voronoi-cellák egyenértékű körátmérője (dekv), a) rendezett, 
b) fürtös, és c) véletlen részecske eloszlásnál [Wejrzanowski et al., 2001] 

 

Murphy, Howard és Clyne [Murphy et al., 1997] három különböző technológiával állí-
tottak elő alumínium-szilícium alapanyagú SiC-részecskékkel erősített kompozitot. Az 
első esetben félfolyamatosan öntött (öntött), míg a második esetben öntött és utána 
kisajtolással homogenizált (öntött és extrudált), végül öntött majd félig szilárd állapot-
ban újraolvasztott és hőn tartott (öntött és újraolvasztott) kompozitokat hoztak létre. 

A vizsgálat alkalmával az anyagok szövetszerkezetének mikroszkópos képére a 
szilícium-karbid részecskék köré Dirichlet-cellákat rajzoltak (4-36. ábra). Mind-
egyik szerkezetnél azonos szilícium-karbid részecskeszámot feltételezve, véletlen 
eloszlású szerkezeteket is generáltak. 

 

                                                 
66 Tekintettel arra, hogy a részecskék súlypontjai nem véletlen eloszlásúak, helyesebb lenne a 

Dirichlet-cella kifejezést használni. 
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 a)  b)  c) 

4-36. ábra. SiC-részecskék köré rajzolt Dirichlet-cellák a) öntött  
és újraolvasztott, b) öntött, c) öntött és extrudált kompozit esetén 

 

Az így létrejött Dirichlet-mozaikok területének sűrűségfüggvényét (4-37. ábra), átla-
gos területét, a területek szórását és a terület szerinti eloszlásfüggvény aszimmetriáját 
határozták meg. A számításnál felhasznált összefüggések a következők voltak:  
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 (4.17) 

 

Az egyenletekben: 

Ai Dirichlet-cellák területe, μm2 

A  átlagos cellaterület, μm2 

n cellák darabszáma 

σ  szórás  

Ψ ferdeség, vagy aszimmetria. 
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4-37. ábra. Különbözőképpen előállított kompozitok szövetszerkezetére rajzolt, illetve 

számítógéppel generált véletlen eloszlású Dirichlet-cellák 
 területének hisztogramjai [Murphy et al., 1997] 

Úgy találták, hogy mind a terület szórása, mind a területeloszlás aszimmetriája 
jellemezte ezeket a szerkezeteket. Ezen adatok birtokában megbecsülték a szórás 
(és az aszimmetria) véletlen eloszláshoz viszonyított arányát is: 

 

véletlen

véletlen

R

R

Ψ
Ψ

=

=

Ψ

σ
σ

σ

 (4.18) 

Az összefüggésekben:  
σ a vizsgálandó eloszlás szórása  
σvéletlen a generált, véletlen eloszlás szórása 
ψ a vizsgálandó eloszlás ferdesége 
ψvéletlen a generált, véletlen eloszlás ferdesége 
Rσ  a szórások aránya 
RΨ az aszimmetriák aránya. 

Megállapították, hogy mind az Rσ, mind az RΨ alkalmas az eloszlás típusának 
jellemzésére. Ugyanakkor az RΨ igen nagy pozitív értékeket ad, ha a szerkezetben 
− az átlaghoz képest − nagyméretű cellák is előfordulnak, hiszen az összefüggés-
ben az eltérés harmadik hatványa szerepel. Így a terület növekedésével drámaian 
nő az aszimmetria. Mindezek alapján az    RΨ arány túl érzékeny, már néhány 
nagyobb cella is jelentősen megnöveli értékét. Például a homogén SiC eloszlású, 
öntött és extrudált kompozitban RΨ  = 0,75; míg az ugyancsak viszonylag egyenle-
tesnek tekinthető öntött termékben már RΨ  = 1,39, miközben a részecske-
csoportosulást mutató öntött és újraolvasztott anyagban RΨ = 3,20. Végül a szer-
zők a szórások arányát javasolják a részecske-csoportosulások jellemzésére, mert 
ez kellően robusztus paraméter. Ennek alapján kijelentették, hogy mind az öntött 
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(Rσ=0,84), mind az öntött és kisajtolt (Rσ=0,62) szerkezetben a kerámia-részecskék 
eloszlása véletlenszerűnek tekinthető, míg az öntött és azután újraolvasztott 
anyag (Rσ=3,80) nagyfokú részecske-csoportosulást mutat. 
 
4.3.7. Bináris morfológia 
A legtöbb képelemző rendszer képes a bináris képek morfológiai transzformációjára, 
amelynek alapvetően kétféle módja van: az erózió és a dilatáció. Ekkor a detektált 
részecskék határvonala mentén vagy egy képpontot eltávolítunk (erózió) a részecské-
ből, vagy egy képpontot hozzáadunk (dilatáció) a részecskéhez. A képfeldolgozó 
programok rendszerint 3 x 3-as módosító elemet mozgatnak a bináris képen, s a dila-
táció alkalmával a középpontban lévő képpont értékét egyre cserélik, abban az eset-
ben, ha a szomszédja közül bármelyik egy, míg erózió esetén a középpontban lévő 
képpontot nullára változtatják, ha bármelyik szomszédjuk nulla (4-38. ábra). 

a)  

b)  
4-38. ábra. A bináris erózió a) és dilatáció b) értelmezése [Gácsi et al., 2001] 

 

A dilatáció nagyon hasznos módszer a részecske-eloszlások jellemzésére is. Ugyanis, 
ha két részecskét tartalmazó képrészletet szukcesszíven dilatálunk, akkor a részecs-
kék elkezdenek összeolvadni és átlapolódni. Ez akkor következik be, amikor a dilatá-
ció lépések száma egyenlő vagy nagyobb, mint a két részecske határfelületei közötti 
távolság fele. Ha a részecskék átlapolódnak, a bináris képen egy nagyobb objektum 
jelenik meg, s a számlálás során a darabszám csökken. A szukcesszív dilatációt és 
közben a részecske darabszám meghatározását mindaddig folytatjuk, amíg az összes 
részecske egyesül, és egyetlen objektum jön létre [Shehata, 2000]. 
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4-39. ábra. A bináris dilatáció véletlen eloszlású részecskékénél 

Véletlen eloszlású körszerű részecskéknél az eljárás lényegét mutatja sematikusan a 4-
39. ábra. Az eredményt olyan diagramon szemléltetjük, ahol az ordinátán a darabszám 
csökkenés, míg az abszcisszán a dilatációs ciklusok száma látható. 

 
 a)  b)  c) 

4-40. ábra. Darabszám csökkenés a) rendezett b) véletlen  
c) csoportosult eloszlású részecskékénél 

Ez a diagram tulajdonképpen a határfelületek távolságának sűrűségfüggvénye. A 
4-40. ábra ilyen sűrűségfüggvényt mutat rendezett, véletlenszerű és csoportosult 
részecskék esetén. Rendezett eloszlás mellett a sűrűségfüggvény csúcsa a 

Aj Nd /11 == értéknél van, s a mért adatok a csúcs körül kis mértékben ingadoz-
nak. Véletlen eloszlás esetén a részecske határfelületek közötti távolság sűrűség-
függvénye nagyjából állandó, 2dj=1 távolságtól egészen nagy dilatációs távolságig, 
és csak ekkor kezd el gyorsan csökkenni. Diszperz részecske-eloszlásnál a határfe-
lületek távolságának sűrűségfüggvénye egész nagy csúccsal rendelkezik kis távol-
ságoknál, és kisebb csúccsal − vagy csúcsokkal − egészen nagy távolságoknál. Az 
első csúcs a részecske-csoportosuláson belüli részecsketávolsággal van kapcsolat-
ban, míg a második, harmadik csúcs a részecskefürtök közötti távolságot mutatja. 

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a bináris morfológia és a hozzá kapcsoló-
dó részecske darabszám meghatározás hatékony módszer a részecske-eloszlások 
jellemzésére. Fontos észrevennünk, hogy az így kapott sűrűségfüggvény a ré-



A fémkompozitok szövetszerkezetének jellemzése 

164 

szecskék határfelületei közötti távolságot reprezentálja, s nincs kapcsolatban a 
részecske középpontjainak távolságával. A két távolság egyébként nagyon hason-
ló egészen kis részecskék esetén, pl. zárványok az acélban, s viszonylag nagy 
különbséget mutathat nagyobb részecskéknél, például a második fázis részecskéi 
fémmátrixú kompozitban. 

A módszer előnye, hogy a részecskék elrendeződésének jellemzése függ a ré-
szecskék morfológiájától, szemben a középpontok távolságának meghatározásá-
val, ahol a részecskék alakja nem játszik szerepet. Hátránya, hogy a második fázis 
helyi területarányát nem veszi figyelembe, pedig a különböző tulajdonságok 
becslésekor ez is fontos lehet. 

 

4.4.  Az anizotrópiát és a részecske-eloszlást leíró módszerek  
összehasonlítása 

Az egy- és több fázisú anyagok szövetszerkezetének fontos jellemzője a szemcsék 
vagy részecskék morfológiai anizotrópiája és rendeződése. A morfológiai anizotrópia 
és a részecske-csoportosulás vagy rendezettség kvantitatív jellemzése összetett fel-
adat, ezekre számos módszer létezik.  

Az anizotróp szerkezetek jellemzésére (4-3. táblázat) az orientációs faktor használha-
tó a legsokoldalúbban, mivel alkalmas a lineáris, a sík, illetve a sík−lineáris orientáció 
megkülönböztetésére. A mérés ebben az esetben  egyszerű, hiszen a különböző irá-
nyokban alkalmazott tesztvonalak, és a szemcsék vagy részecskék határoló vonalai 
közötti metszésszámot kell meghatározni, de a térbeli orientáció teljes jellemezéséhez 
minden esetben a tér három különböző irányából származó próbatest szükséges.  

A metszésszámot a metszési szög függvényében poláris koordinátarendszerben áb-
rázolva, az anizotrópiára jellemző rózsadiagramhoz jutunk. Ez a diagram csak kvali-
tatív megkülönböztetésre szolgál, de tekintettel arra, hogy a tesztvonalak 0-180 ° szög 
intervallumban metszik a határvonalakat, a finomabb részletek kimutatására is al-
kalmas. Az anizotrópia és az orientáció jellemzésére tehát az orientációs faktor és a 
rózsadiagram együttes használata szolgáltatja a legmegbízhatóbb eredményeket. 

4-3. táblázat. Anizotrópia és orientáció jellemzésére alkalmas 
módszerek összehasonlítása 

A módszer 
elnevezése 

A módszer 
jellemzése 

Az orientáció típu-
sainak megkülön-

böztetése 

A mérés előké-
szítése,  

a számítás 
bonyolultsága 

Hagyományos 
képfeldolgozó 

programok 
használata 

Látótér 
anizotrópia 

A szimmetria 
tengellyel 

párhuzamo-
san és arra 

merőlegesen 
mért metszés-

A térbeli orientáció 
jellemzésére nem 

alkalmas 

Nem igényel 
különleges 

előkészítést, a 
mérés és a 

számítás egy-
szerű 

Az anyagtu-
dományi gya-

korlatban 
használatos 

program ele-
gendő, de a 
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A módszer 
elnevezése 

A módszer 
jellemzése 

Az orientáció típu-
sainak megkülön-

böztetése 

A mérés előké-
szítése,  

a számítás 
bonyolultsága 

Hagyományos 
képfeldolgozó 

programok 
használata 

számok vi-
szonya 

mérés akár 
„kézzel67” is 
elvégezhető 

Orientációs 
faktor 

Az orientáci-
óval rendel-
kező és az 

összes fajla-
gos felület 

aránya 

A lineáris, a sík 
illetve a sík-lineáris 
orientációt is képes 

különválasztani 

A mérés egy-
szerű, de a 

térbeli orientá-
ció jellemzésé-

hez a tér három 
irányából 

származó pró-
batest szüksé-

ges 

Az anyagtu-
dományi gya-

korlatban 
használatos 

program ele-
gendő 

Rózsa-
diagram 

Poláris diag-
ramon a met-
szésszámot a 
metszési szög 
függvényében 

ábrázolva 
nyerjük 

Csak a kvalitatív 
megkülönböztetésre 

alkalmas 

Az elemzendő 
képeket fokon-

ként el kell 
forgatni, így 

egy-egy rózsa-
diagram 360 

mérést igényel 

A képek elfor-
gatásához 

valamilyen 
kiegészítő 
programra 

van szükség 
 

A részecske-eloszlást leíró különböző módszerek párhuzamba állításakor az egyik 
legfontosabb szempont, hogy mennyire képesek a részecske-csoportosulások kü-
lönböző típusainak megkülönböztetésére, illetve a véletlen részecske-eloszlás és a 
csoportosulás különválasztására. Az átlagos szabad úthossz meghatározásán, va-
lamint a legközelebbi szomszédok átlagos távolságának kiszámításán alapuló eljá-
rások (legalábbis az irodalomban jelenleg használatos módon) nem alkalmasak a 
csoportosulások különválasztására (4-4. táblázat). Ennek elsődleges oka, hogy az 
átlagos szabad úthossz a látótér egészére vonatkozik, azon belüli eloszlást nem 
képes jelezni. A legközelebbi szomszédok távolságának vizsgálata önmagában 
kevés, hiszen véletlen eloszlásnál is előfordulhat, hogy egy-egy részecske egymás-
hoz közel kerül. A négyzetes cellák és a részecskék határfelületei közötti távolság 
sűrűségfüggvénye, valamint a radiális eloszlásfüggvény egyértelműen alkalmas a 
véletlen eloszlás és a részecske-csoportosulás különválasztására. 

Ugyanakkor az egyes csoportosulások típusait (pld. globulitos és a felületi 
részecskehalmazok) nem képesek világosan megkülönböztetni. Ezzel szem-
ben a kovariancia-diagram formája, valamint a Dirichlet-mozaik rajzolata 
egyértelműen jelzi a rendezett, a különböző formában csoportosult és a vé-
letlen részecske-eloszlást. 

                                                 
67 A mikroszkóp homályos üvegére rajzolt vonal mentén megszámoljuk a metszéspontokat. 
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4-4. táblázat. Részecske-eloszlás jellemzésére alkalmas módszerek 
paramétereinek összehasonlítása 

A módszer 
elnevezése 

A módszer  
legjellemzőbb 

paramétere 

A csoportosu-
lások típusai-
nak megkü-
lönböztetése 

Nagyítás  
érzékenység 

A csoportosulás 
mértékét  
jellemző  

paraméter 

Átlagos 
szabad  
úthossz 

A részecskék 
határfelületei 

közötti átlagos 
távolság 

A látótéren 
belüli eloszlás 
kimutatására 
nem alkalmas 

Érzékeny 

A részecskék 
határfelületei 

közötti átlagos 
távolság a  

csoportosulás  
mértékét nem 

jellemzi 

Szomszédok 
távolsága 

A legközelebbi 
szomszédok 

távolsága 

Az első szom-
széd vizsgálata 
nem elegendő 

az eloszlás 
jellemzésére 

Érzékeny 

A legközelebbi 
szomszédok 

távolsága nem 
jellemzi a  

csoportosulás  
mértékét 

Négyzetes 
cellák 

A szövetszer-
kezetre helye-
zett négyzetes 
cellákba eső 
részecskék 
sűrűség-

függvénye 

Csak a  
részecske  

csoportosulás 
és a véletlen 

eloszlás meg-
különbözteté-
sére alkalmas 

Szélsőségesen 
érzékeny, a  

nagyítás növe-
lésével a sűrű-
ségfüggvény 

jellege teljesen 
megváltozhat 
(véletlen → 

csoportosult) 

A sűrűségfügg-
vény ferdesége 

(ξ) 

Radiális 
eloszlás-
függvény 

A részecskék 
köré rajzolt 

változó sugarú 
kör belsejébe 

eső részecskék 
darabszáma 

Csak a  
részecske  

csoportosulás 
és a véletlen 

eloszlás meg-
különbözteté-
sére alkalmas 

Érzékeny 

A radiális  
eloszlásfüggvény 
alakja jellemzi a 
csoportosulás 

mértékét 

Kovariancia 

Az eredeti 
szövetkép és 

az adott  
irányban eltolt 

bináris kép 
metszete 

Alkalmas a ren-
dezett, a csopor-
tosult és a vélet-
len részecske-

eloszlás megkü-
lönböztetésére 

Kevéssé érzé-
keny 

A kovariancia 
diagram formája 

jellemzi  
a csoportosulás 

mértékét 

Dirichlet-
mozaik 

A részecskék 
köré rajzolt 
mozaikok 

területének 
sűrűségfügg-

vénye 

Alkalmas a 
rendezett, a 

csoportosult és 
a véletlen ré-

szecske-eloszlás 
megkülönbözte-

tésére 

Érzékeny 
A sűrűségfügg-
vény ferdesége 

(ξ) 
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A módszer 
elnevezése 

A módszer  
legjellemzőbb 

paramétere 

A csoportosu-
lások típusai-
nak megkü-
lönböztetése 

Nagyítás  
érzékenység 

A csoportosulás 
mértékét  
jellemző  

paraméter 

Bináris  
morfológia 

A részecskék 
darabszáma a 
bináris dilatá-
ciós lépésszám 
függvényében 

Alkalmas 
rendezett cso-
portosulások 
és a véletlen 
részecske-

eloszlás külön-
választására 

Érzékeny 

A részecskék 
határfelületei 

közötti távolság 
sűrűségfüggvénye 

 
A különböző módszerek másik kardinális problémája, hogy érzékenyek a nagyí-
tás változtatására. Valójában a nagyításra mindegyik módszer érzékeny, hiszen 
csak annak a részecske-csoportosulásnak a kimutatására alkalmasak, amelyek az 
adott nagyítás mellett a látótérben jelen vannak. Szélsőségesen érzékeny viszont a 
nagyítás változására a négyzetes cellák sűrűségfüggvénye. Tekintettel arra, hogy 
ez a módszer részecske-csoportosulást csak akkor jelez, ha a négyzetes cellák egy 
részében nagyon kevés részecske fordul elő, túlságosan nagymértékű nagyítás 
alkalmával előfordulhat, hogy a módszer nem valóságos részecske-csoportosulást 
jelez.  Talán a kovariancia-diagram tekinthető kevésbé érzékeny módszernek, bár 
a nagyítással a diagram alakja (a lokális extrémumok nagysága) változik, de en-
nek ellenére még jelzi (jelezheti) a részecske-csoportosulást. 

A csoportosulás mértékére jellemző paraméterek között kitüntetett szerepe van a 
sűrűségfüggvény ferdeségének, amely sajnos nem kellően robusztus paraméter. Te-
kintettel arra, hogy az összefüggésben az átlagtól való eltérés harmadik hatványa 
szerepel, így már néhány kis- vagy nagyméretű adat megnöveli a sűrűségfüggvény 
ferdeségét, és nem valós részecske-csoportosulást jelez. A radiális eloszlásfüggvény 
alakja, meredeksége jól mutatja a csoportosulás nagyságát, de a módszer nem elég 
általános, a kapott adatok abszolút értéke a radiális eloszlásfüggvény meghatározá-
sakor alkalmazott osztásköztől erősen függ. A határfelületek sűrűségfüggvényének 
maximumai a részecskék illetve a részecskefürtök határfelületei között mérhető átla-
gos távolságra utalnak.  A kovariancia-diagram formája lehetővé teszi a részecske-
csoportosulások átmérőjének, a csoportosulásban előforduló részecskék darabszámá-
nak a meghatározását, s így komplex módon jellemzi a részecske-csoportosulást, 
viszont nem ad számszerű adatot arra vonatkozóan, hogy a részecskék milyen há-
nyada vesz részt a csoportosulásokban. 

A részecske-eloszlás jellemzésére alkalmas módszerek elemzésekor az is fontos 
szempont, hogy a különböző eloszlástípusok összehasonlítása mennyire tekinthe-
tő objektívnek, illetve mennyire általános, milyen mértékben független a konkrét 
mérési körülményektől. Ebből a szempontból az átlagos szabad úthossz, valamint 
a szomszédok távolsága nem alkalmas paraméter az eloszlások összehasonlításá-
ra. A négyzetes celláknak, valamint a Dirichlet-mozaikoknak az adatait a sűrűség-
függvény ferdeségével hasonlíthatjuk össze, amely sajnos csak relatív összehason-
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lításra alkalmas (4-4. táblázat). A radiális eloszlásfüggvény alatti terület nagysá-
ga, amely az átlagos részecskesűrűségtől való eltérést mutatja, szintén csupán 
relatív összehasonlításra alkalmas és nem eléggé általános. A kovariancia-
diagram alakja, valamint a határfelületek távolságának sűrűségfüggvénye sajná-
latos módon csak kvalitatív összehasonlítást tesz lehetővé.  

További fontos szempont lehet a számítási algoritmusok bonyolultsága, és a mé-
rés végrehajtásához szükséges képfeldolgozó program (4-5. táblázat). Viszonylag 
egyszerű algoritmus szükséges az átlagos szabad úthossznak, a szomszédok tá-
volságának, valamint a négyzetes cellák sűrűségfüggvényének meghatározásá-
hoz. Ma már a legtöbb képfeldolgozó program számára nem jelent problémát a 
különböző bináris morfológiai műveletek végrehajtása sem. Ezekben az esetek-
ben az anyagtudomány területén használatos képelemző programokkal a mérés 
vagy a mérés előkészítése könnyen elvégezhető. 

A kovariancia-diagram meghatározása, illetve a Dirichlet-cellák szerkesztése bonyo-
lultabb algoritmust igényel, hiszen az első esetben kép transzformációról, tulajdon-
képpen két kép bináris metszetének meghatározásáról, míg a másik esetben a bináris 
kép meghatározott szabályok szerinti felosztásáról van szó. A kovariancia-diagram 
meghatározására hagyományos képfeldolgozó programok nem alkalmasak, míg a 
Dirichlet-mozaik létrehozását és a mérés elvégzését lehetővé teszik. A bemutatott 
módszerek közül az átlagos szabad úthossz meghatározása és a bináris morfológia 
végezhető el teljes egészében hagyományos képfeldolgozó programmal. 

Az összes többi esetben saját fejlesztésű szoftver (vagy egyszerűbb, mint a négy-
zetes cellák sűrűségfüggvénye esetén, vagy kicsit összetettebb, mint a radiális 
eloszlásfüggvény, vagy még bonyolultabb, mint a kovariancia meghatározásakor) 
szükséges a számítások elvégzéséhez. Az összetettebb módszerek közül egyedül 
a Dirichlet-mozaik meghatározása és mérése nem igényel külön szoftvert. A 
módszerek kiegészítik egymást, nincs egyetlen olyan módszer sem, ami önmagá-
ban alkalmas lenne a részecske-eloszlás teljes körű, sokoldalú jellemzésére. A 
hagyományos képelemző és képfeldolgozó programok csak a mérés előkészítésé-
re alkalmasak, nem lehet velük a számításokat hiánytalanul elvégezni. 

4-5. táblázat. Részecske-eloszlás jellemzésére alkalmas módszerek számítási igényei 

A módszer 
elnevezése 

Az összehasonlí-
tás általános 
vagy relatív 

jellege 

A számítási 
algoritmus 

bonyolultsága; 
a mért adatok 

Hagyományos 
képfeldolgozó 

programok  
használata 

Szoftver 

Átlagos 
szabad út-

hossz 

Nem alkalmas 
összehasonlításra 

Egyszerű algo-
ritmus; beme-
nő adatok: a 
részecskék 

területaránya 
és a kerülete 

Az anyagtudo-
mány területén 

használatos 
képelemző 

programokkal  
a mérés  

elvégezhető 

Külön szoft-
vert nem igé-

nyel 



A fémkompozitok szövetszerkezetének jellemzése 

169 

A módszer 
elnevezése 

Az összehasonlí-
tás általános 
vagy relatív 

jellege 

A számítási 
algoritmus 

bonyolultsága; 
a mért adatok 

Hagyományos 
képfeldolgozó 

programok  
használata 

Szoftver 

Szomszédok 
távolsága 

Nem alkalmas 
összehasonlításra 

Egyszerű algo-
ritmus; beme-
nő adatok: a 
részecskék 

súlypontjainak 
koordinátái 

Hagyományos 
képelemző 

programokkal 
csak a mérés 

előkészítése: a 
súlypont  

meghatározása 
végezhető el 

A részecskék 
súlypontjai 
alapján a  

legközelebbi 
szomszédok 

megkeresésére 
külön szoftver 

szükséges 

Négyzetes 
cellák 

A ferdeség (ξ) 
segítségével  
csak azonos 
cellamérettel 

felvett sűrűség-
függvények  

hasonlíthatók 
össze 

Egyszerű algo-
ritmus; beme-

nő adatok: 
cellánként a 
részecskék 

darabszáma 

Hagyományos 
képelemző 

programokkal 
csak a mérés 

előkészítése: a 
súlypont  

meghatározása 
végezhető el 

A súlypontjaik 
alapján a  

cellákba eső 
részecskék 

megkeresésére 
külön szoftver 

kell 

Radiális 
eloszlás-
függvény 

A radiális elosz-
lásfüggvény 

alakjából szár-
maztatott para-
méterek általá-
ban relatív ösz-
szehasonlításra 

alkalmasak 

Összetett algo-
ritmus; beme-

nő adatok: 
változó sugarú 
körlapok bel-

sejébe eső 
részecskék 

darabszáma 

Hagyományos 
képelemző 

programokkal 
csak a mérés 

előkészítése: a 
súlypont meg-

határozása 
végezhető el 

Nélkülözhe-
tetlen külön 
szoftver a 
körlapok 

belsejébe eső 
részecskék 

megkeresésére 

Kovariancia 

A kovariancia 
diagram alakja 
csak kvalitatív 

összehasonlításra 
alkalmas 

Bonyolult 
algoritmus, két 

bináris kép 
metszete; be-
menő adatok: 

az eredeti 
szövetkép 

bináris képe 

Hagyományos 
képelemző 

programok a 
kovariancia 

meghatározására 
nem alkalmasak 

Elengedhetet-
len külön 
szoftver a 

teljes számítás 
elvégzésére 

Dirichlet-
mozaik 

A ferdeség (ξ) 
segítségével csak 

azonos  
nagyítással  

felvett 
sűrűségfüggvé-

nyeket lehet 
összehasonlítani 

Bonyolult 
algoritmus, a 

részecskék 
köré mozaik 

készítése; 
bemenő  

adatok: az 
eredeti  

szövetkép 
bináris képe 

Hagyományos 
képelemző 

programokkal  
a mérés  

elvégezhető 

Nem szüksé-
ges külön 
szoftver 
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4.5.  Számítógéppel előállított szövetképek 
4.5.1. A részecske-eloszlások típusai 
A részecske-eloszlások csoportosítása és az egyes típusok jellegzetességeinek 
összehasonlítása nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy mélyebben tudjuk ele-
mezni a felhasználás szempontjából lényeges anyagi tulajdonságok (pl. folyásha-
tár, kopásállóság, törési szívósság) és a szövetszerkezet közötti kapcsolatot. 
Mindezek mellett a csoportosítás megkönnyít(het)i az egyes típusok jellemzésére 
leginkább alkalmas vizsgáló módszerek kiválasztását is, mint ahogy erről a ké-
sőbbiekben még részletesen szó lesz. 

A csoportosítás alkalmával a térbeli (3D) eloszlások statisztikai jellemzőit megtestesí-
tő és véletlenszerűen kiválasztott 2D metszeteket kell jellemezünk. A korábbi ered-
ményeket [Wejrzanowski, 2001] [Wray et al., 1983] felhasználva, valamint a többfázisú 
szerkezetek csoportosítására alkalmazott módszert továbbfejlesztve a részecske-
eloszlások két nagy csoportja különböztethető meg, úgymint [Gácsi, 2003]: 

a) Egyedi, különálló (K) részecskék szóródása a térben, vagy a síkon. 

b) Csoportos, fürtös (F) részecske-eloszlás a térben, vagy a síkon. 

Az első esetben az anyagi részecskék nem képeznek csoportokat, s nem hoznak létre 
izotróp konglomerátumokat, hanem különállóan helyezkednek el a síkon. Az ilyen 
részecskék tömegközéppontjai a síkon vagy Poisson-mintázatot rajzolnak (ez az ún. 
rendezetlen, véletlen eloszlás: KR), vagy négyszögalakban (KN), hatszögalakban (KH) 
rendeződnek, esetleg felületi mintázatot (KF), netalán szemcsehatárt (KSZ) követnek. 

A másik nagy csoportba tartozó részecske-eloszlásnál a részecskék izotróp fürtökbe 
csoportosulnak, és az így létrejött részecskefürtök tömegközéppontjai lehetnek a tér-
ben véletlenszerűek (FR), ekkor rendezetlen fürtös eloszlásról beszélünk. Ha a ré-
szecskefürtök tömegközéppontjai négyszög (FN), hatszög (FH) mintázatot követnek, 
akkor rendezett fürtös eloszlásról van szó. Olyan eset is előfordulhat, hogy a fürtök 
felület mentén (FF), illetve összetett szemcsehatár (FSZ) mentén sorakoznak föl. A fenti 
csoportosítást és az alkalmazott jelöléseket a 4-41. ábra foglalja össze. 
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4-41. ábra. Részecske-eloszlások csoportosítása 

 

A részecske-eloszlások típusait − a főbb csoportokon belül − részletesebben elemezve 
a legközelebbi szomszédok távolságához tartozó irány ígérkezik olyan paraméternek, 
amely segítségével a típusok jellemző jegyei jól elhatárolhatók. Tudniillik a vizsgált 
részecskék körül elhelyezkedő szomszédos részecskék tömegközéppontjai közötti 
távolságot meghatározva (dj ), s ezek közül kikeresve a legkisebbet, megkapjuk a 
legközelebbi (másképpen első) szomszédot (dj=1). Ekkor az első szomszéd és a vizs-
gált részecske tömegközéppontjait összekötő szakaszhoz szöget rendelhetünk, amely 
a legközelebbi szomszéd irányát (ϕj=1) mutatja (4-42. ábra):  
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Az összefüggésekben:  
xi, yi  a vizsgált részecske súlypontjainak koordinátája, pixel 
xj, yj  a részecskeszomszédok súlypontjainak koordinátája, pixel 
dj=1 a legközelebbi (első) szomszéd távolsága, pixel  
ϕj=1 az első szomszéd iránya, °. 

Valahányszor a legközelebbi szomszéd 
iránya a síkban (a térben) véletlenszerű 
(vagyis a ϕj=1 Poisson-eloszlást követ), 
akkor mindig izotróp részecske-
eloszlásról beszélünk.  

4-42. ábra. A legközelebbi szomszéd iránya 

Ilyen izotróp részecske-eloszlás a kü-
lönálló részecskék rendezetlen eloszlá-
sa (KR), de ilyennek tekinthetők a für-
tökön belüli részecskék is. Ha a legkö-
zelebbi szomszéd iránya nem véletlen-
szerű, például mindig két irányban 
találjuk meg a legközelebbi szomszé-
dot, akkor négyszög alakban rendezett 

(KN), ha három különböző irányban fordulnak elő, akkor hatszög alakban rende-
zett (KH) eloszlásról van szó. Vagyis ilyen értelemben a rendezett részecskehal-
mazok anizotróp eloszlásúnak tekinthetők. Hasonlóan anizotróp a különálló ré-
szecskék eloszlása akkor, amikor a legközelebbi szomszédot egy felület (KF) vagy 
egy szemcsehatár (KSz) mentén találjuk meg.  

A részecske-eloszlások anizotrópiáját szemlélteti a 4-43. ábra Az a) esetben négy-
szöges elrendeződésről van szó, s jól látható, hogy az első szomszéd mindig két 
különböző irányban fordul elő. Míg az első szomszédot a b) ábrán a felület men-
tén, addig a c) típusú szövetképen egy szemcsehatár mentén találjuk meg. Ezek-
ben az esetekben az első szomszéd iránya szempontjából anizotróp részecske-
eloszlásokról van szó. Az ilyen eloszlások anizotróp jellege általában a tulajdon-
ságok anizotrópiáját is magával hozza (hozhatja). 

A csoportok vagy részecskefürtök tömegközéppontjaira is érvényesek az előző-
ekben elmondottak. Ott is megkülönböztethetünk fürtös izotróp részecske-
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eloszlást, amikor a tömegközéppontok véletlenszerűek (FR), illetőleg a fürtök 
tömegközéppontjai anizotróp módon is rendeződhetnek. 

 
 a)  b)  c) 

4-43. ábra. A legközelebbi szomszédok a) négyszög alakban rendezett  
b) felület mentén, illetve c) szemcsehatáron felsorakozott részecskéknél 

 

4.5.2. A különálló részecskék eloszlás típusainak jellemzése 
A különálló részecske-eloszlások egyes típusainak jellemzésére, valamint az al-
kalmazott módszerek összehasonlítására számítógéppel generált szövetképek 
használatosak [Gácsi, 2003]. Az előállított tesztképek mindegyike 480 x 480 pixel 
volt, s a képek fehér háttérben 100 db 7pixel átmérőjű kör alakú fekete részecské-
ket tartalmaztak. A véletlen részecske-eloszlást (KR) úgy állították elő, hogy a 
részecskék középpontjainak mindkét koordinátáját egy-egy véletlenszám-
generátorral meghatározták, majd az így nyert pontokra helyezték a már említett 
részecskéket. Hasonló módszerrel hozták létre a 400 db részecskét tartalmazó 
tesztalakzatokat is [Gácsi et al., 2002a]. Számítógépes program segítségével a 7 
pixel átmérőjű 100 db részecskét négyszög alakban (KN) és hatszög alakban (KH) 
is elrendezték. Ezután, a felület mentén rendezett eloszlás kétdimenziós képét 
modellezték úgy, hogy a felület síkmetszetének megfelelő vonalak mentén he-
lyezték el a részecskéket (KF). Végül a szemcsehatár mentén rendezett eloszlás 
(KSZ) szimulálásakor szemcsehatár mentén sorakoztatták fel a részecskéket. Az 
így nyert tesztalakzatokat mutatja a 4-44. ábra. 



A fémkompozitok szövetszerkezetének jellemzése 

174 

 
 a)  b)  c) 

 
 d) e) 

4-44. ábra. Különálló részecskék a) véletlen eloszlása b), valamint hatszög  
alakban c) négyszögalakban rendeződve, illetve  

d) felület mentén, e) szemcsehatáron felsorakozva 

 
Részecske-eloszlás és az átlagos szabad úthossz 

A különálló részecske-eloszlások jellemzésére többek között az átlagos szabad 
úthossz (λ) használatos, így a tesztalakzatokon ezt a paramétert is megállapították. 
Tekintettel arra, hogy ez a mutatószám csak a részecskék által elfoglalt területtől, 
valamint a látótér egészére vonatkoztatott kerületüktől függ, nincs semmi meglepő 
abban, hogy az összes tesztalakzat esetén az átlagos szabad úthossz azonosnak 
adódott (λ = 312 pixel). Más szavakkal ez azt jelenti, hogy ugyanolyan méretű, 
azonos alakú, azonos darabszámú részecskével bárhogyan töltjük is ki a rendelke-
zésünkre álló teret vagy síkot, a részecskék határfelülete közötti átlagos távolság 
az adott síkra vonatkoztatva azonos lesz. Mindezekből az is következik, hogy a 
látótér egészére vonatkozóan meghatározott átlagos szabad úthossz a részecskeel-
oszlások jellemzésére, illetve típusainak megkülönböztetésére nem alkalmas. 
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A legközelebbi szomszédok irányainak sűrűségfüggvénye 

A különálló részecskék számítógéppel előállított szövetképén a legközelebbi 
szomszédok irányainak sűrűségfüggvénye is megbecsülhető [Gácsi, 2003]. A szö-
vetképeken megfelelő programmal megkereshető a vizsgált részecskéhez tartozó 
legközelebbi szomszéd, majd a legközelebbi szomszéd iránya a vizsgált részecske 
súlypontjához viszonyítva (ϕ). A látótér összes legközelebbi szomszédjának 
irányszögét hisztogramban kell feldolgozni, amelynek kiszámításánál ~20°-os 
lépésközt alkalmazható. Az előfordulás gyakorisága (Nϕ) az első szomszéd irá-
nyának (ϕ) függvényében rózsadiagramon ábrázolható. A különálló részecskék 
véletlen eloszlásra vonatkozó grafikonja jól mutatja, hogy ez az irány − nagyjából 
− izotróp módon oszlik el a síkon (4-45. ábra). Ezzel szemben a hatszög vagy 
négyszög alakban, szabályosan rendezett részecskéket tartalmazó szövetképeken 
az első szomszédok csak meghatározott irányban vagy esetleg irányokban jelent-
keznek. Ebből a szempontból ezek a szerkezetek anizotrópnak tekinthetők. 

A felület vagy szemcsehatár mentén rendeződött részecskék rózsadiagramja a telje-
sen izotróp és az anizotróp közötti jellegzetességekkel rendelkezik. A felület men-
tén rendeződött részecskék görbéjén meghatározott irányokban (40°, 330°, 190°) 
csúcsok figyelhetők meg. Ezek az irányok annak a felületnek (síkban vonalnak) a 
dőlésszögével vannak kapcsolatban, amely mentén a részecskék rendeződtek. Eh-
hez nagyon hasonló a szemcsehatár mentén rendeződött részecskék görbéjének 
alakja. Itt is karakteres csúcsok jelentkeznek (320°, 60°, 130°, 240°). Ezekben az irá-
nyokban ugyanis nagyobb relatív gyakorisággal fordulnak elő az első szomszédok, 
mint más irányokban, s ezek a szemcsehatár alakjával vannak kapcsolatban. 

 

 
 

 a)  b) 

4-45. ábra. Az első szomszédok irányszögeinek rózsadiagramja, különálló  
részecskék a) véletlen, és b) négyszög alakban rendezett eloszlásakor [Gácsi, 2003] 
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 a)  b) 

4-46. ábra. Az első szomszédok irányszögeinek rózsadiagramja,  
különálló részecskék a) felületen, és  b) szemcsehatáron rendezett [Gácsi, 2003] 

A legközelebbi szomszéd irányszögének hisztogramja alkalmas a különálló ré-
szecskék különböző eloszlástípusainak jellemzésére. Nagyon jellegzetes a Poisson 
eloszlású részecskék izotróp jellegű rózsadiagramja, amely szignifikánsan külön-
bözik a hatszög, vagy négyszög alakban rendezett részecskék anizotróp diagram-
jaitól. Szintén anizotróp jelleget mutat a szemcsehatár, illetve felület mentén ren-
deződött részecskék grafikonja (4-46. ábra). Ezek pontos identifikálása azonban 
már sokkal nehezebb feladat, hiszen közöttük a különbség kisebb mértékű. 

 

Számítógéppel generált szövetképek négyzetes cellái 

A számítógéppel generált szövetképek jellemzésére a négyzetes cellák módszere is 
alkalmazható [Gácsi, 2003]. Ugyanis, az irodalomban jelenleg használatos eljárás 
szerint a szövetképeket négyzetes cellákra osztják, s mindegyikben megszámolják a 
részecskéket [Karnezis et al., 1998]. Véletlen elhelyezkedés esetén a részecskék 
Poisson-eloszlást követnek. Rendezett részecske-eloszlás alkalmával nagyjából 
azonos számú részecske fordul elő minden cellában, míg részecske-csoportosulás 
során lesznek olyanok, amelyekben egyáltalán nem találunk részecskét, míg má-
sokban nagy lesz a darabszám.  
Az eljárás lényegét megtartva, de a mérendő paramétereket megváltoztatva a négy-
zetes cellák belsejébe eső részecsketerületek nagysága A (illetve területaránya, AA) is 
meghatározható [Gácsi, 2003]. Ennek alapvetően két előnye van: 

a) Az anyagok felhasználás szempontjából lényeges tulajdonságait erőteljesen be-
folyásolja a második fázis területaránya, illetve annak eloszlása. 

b) A második ok méréstechnikai. Tudniillik a területarányt sokkal egyszerűbben 
és objektívebben lehet meghatározni, mint a darabszámot, ugyanis a négyzetes 
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cellák határvonalát érintő részecskék számbavétele bizonytalan. Az a szokás, 
hogy valamilyen kiegészítő kritérium alapján68 döntjük el a részecske hovatar-
tozását, a kritériumtól függően többféle eredményre vezethet. 

A vizsgálat során úgy kell eljárni, hogy a pld. 480 x 480 pixel méretű szövetképre 
40 x 40 pixel méretű négyzeteket rajzolunk valamilyen számítógépes program 
segítségével. Ezután meghatározható az egyes cellákba eső második fázis területe 
A (illetve területaránya, AA), majd elkészítetők a megfelelő hisztogramok. A diag-
ramokon érdemes feltüntetni a négyzetes cellákba eső részecskék által elfoglalt 
terület (A) mellett a területarányt (AA), valamint az eloszlás néhány empirikus 
jellemzőjét is. Az átlag körüli ingadozást jellemző ún. empirikus szórásnégyzetet 
− illetve annak relatív értékét − a következő összefüggéssel határozhatjuk meg: 
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Az összefüggésben:  
Ai az i-edik négyzetes cellába eső részecsketerület, pixel 

A  a négyzetes cellákba eső részecskék területének átlaga, pixel. 
Fontos paraméter az eloszlás aszimmetriáját jellemző ferdeség is, amit az alábbi 
összefüggés definiál: 
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Az egyenletben:  
m a négyzetes cellák darabszáma 
Ai az i-edik négyzetes cellába eső részecsketerület, pixel 

A  a négyzetes cellákba eső részecskék területének átlaga, pixel. 

A mért gyakoriság értékek mellett a 4-47. a) ábrán feltüntettük a várható − Poisson-
eloszlást feltételező − gyakoriságokat is. Jól megfigyelhető, hogy ebben az esetben 
ezek az értékek egymáshoz viszonylag közel esnek. 

Hasonlóan lehet eljárni különálló részecskék négyszög (KN), illetve hatszög (KH) 
alakban rendezett eloszlására vonatkozó hisztogramjának meghatározásakor is. Eze-
ket a 4-47. b) ábrán láthatjuk. Fontos változás a véletlen eloszláshoz képest, hogy a 
négyzetes cellákba eső részecsketerületek relatív szórása AA)(σ  nagyjából a felére 
csökkent. Az is lényeges, hogy az eloszlás aszimmetriáját mutató ferdeség ξ(A) nega-
tívvá vált, ami azt jelzi, hogy az adatok között az átlagtól kisebbek nagyobb számban 
fordultak elő, mint nagyobbak. 
                                                 
68 Ilyen lehet annak vizsgálata, hogy a részecske súlypontja melyik cellába esik. Izotróp részecskéknél 

ez jó megoldás, de anizotróp alakzatok esetén torzíthatja a végeredményt. 
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 a)  b) 

4-47. ábra. Négyzetes cellákba eső részecsketerületek hisztogramjai különálló részecskék a) vélet-
len b), valamint négyszögalakban rendezett eloszlása esetén [Gácsi, 2003] 

A felület (KF), illetve a szemcsehatár (KSZ) mentén rendezett részecskéknél a négy-
zetes cellákba eső részecsketerületek átlag körüli ingadozása nagy: =AA)(σ  1,4 
– 1,5, még a véletlen eloszlásétól is nagyobb. Az aszimmetria ξ(A) értéke szintén 
ekkor a legnagyobb, ami az átlag fölötti részecsketerületek nagy relatív súlyát jelzi, 
s valószínűleg a részecskék felület menti rendezettségével van kapcsolatban. 

A négyzetes módszerrel a véletlen (Poisson) eloszlás az összes többitől nagy meg-
bízhatósággal különválasztható. Ugyancsak szignifikáns eltérés figyelhető meg a 
négyszöges, és a hatszöges elrendezés esetén is, ekkor a mért értékek kis relatív 
szórása és inkább a kis értékek irányába mutató negatív aszimmetria a jellemző; s 
az eloszlás nagyon messze esik a Poisson-típustól. A mért paramétereket tekintve a 
véletlen eloszlás és a négyszöges, hatszöges rendezett eloszlás között van a felület 
és a szemcsehatár mentén rendezett részecskék eloszlása. Ekkor a négyzetes cellák 
belsejébe eső részecsketerületek relatív ingadozása igen nagy és az eloszlás vi-
szonylag magas pozitív aszimmetriával rendelkezik (4-6. táblázat). 

4-6. táblázat. Négyzetes cellák részecsketerületeink statisztikai jellemzői 

Az eloszlás típusa 
Relatív szórás 

AA)(σ  
Ferdeség  
ξ(A) 

Véletlen eloszlás (KR) 1,1 0,8 

Rendezett négyszöges (KN) 0,4 -0,1 

Rendezett hatszöges (KH) 0,6 -0,9 

Felület mentén rendezett (KF) 1,5 1,3 

Szemcsehatár mentén rendezett (KSZ) 1,4 0,99 
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A második fázis területének lokális változása 

A Karnezis [Karnezis et al., 1998] által alkalmazott radiális eloszlásfüggvény mó-
dosított változatával is jellemezhetők a számítógéppel generált szövetképek. 
Karnezis eredetileg a részecskék darabszámának átlagos változását tanulmányoz-
ta a részecskék köré rajzolt körök sugarának függvényében. A módosított [Gácsi, 
2003] módszer szerint, vagy a próbatest (látótér) közepéből, vagy a próbatest (lá-
tótér) közepén lévő részecske középpontjából kiindulva kell meghatározni a má-
sodik fázis területének változását. Ugyanis egyrészt a második fázis által elfoglalt 
terület lokális változása a részecskék morfológiájától függően jellemzi a részecs-
kék eloszlását, másrészt a próbatest középpontjából kiinduló mérés lehetővé teszi 
a makroszkopikus részecske-eloszlás vizsgálatát is. Mindezek mellett a módosí-
tást az is indokolja, hogy a tulajdonságok szempontjából a lokális területarány 
jelentősége általában nagyobb, mint a darabszámé. 

A módszer alkalmazásakor először program segítségével meg kell keresni a látó-
tér közepén található részecske tömegközéppontját. Ezután a középpontból kiin-
dulva a szövetképekre különböző sugarú (r) körlapokat kell rajzolni, s meg kell 
határozni a körlapok belsejébe eső második fázis területét T(r) a sugár függvé-
nyében, a T(r) függvényt ábrázolva nyerhető a lokális terület-diagram. Mint a 4-
48. ábrán láthatjuk, a különálló részecskék véletlen eloszlásra vonatkozó diagram-
jából jól leolvasható a részecskeátmérő, továbbá jellegzetes változást okoz a szom-
szédos részecske határfelületek megjelenése is.  

 

4-48. ábra. A második 
fázis területének loká-
lis változása különál-
ló részecskék véletlen, 
valamint négyszög-, 
hatszögalakban rende-
zett eloszlása esetén  
[Gácsi, 2003] 

 

Hasonló a helyzet a 
négyszög alakban, 
illetve a hatszög men-
tén rendeződött ré-
szecskék vizsgálata-

kor (4-48. ábra). A részecskeátmérő és az első, valamint a második szomszéd határfelü-
lete a diagramon könnyen felismerhető. A hatszög alakban rendeződött részecskéknél a 
periodikusság szabályosabb, mint a négyszög alakban rendeződött részecskéknél. A 
felület- és a szemcsehatár mentén rendeződött különálló részecskék első szomszédjá-
nak határfelülete hirtelen megnöveli a mért területet, de a többi szomszéd megjelenése 
már nem okoz jellegzetes változást a lokális terület-diagram alakjában. 
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A tesztalakzatok kovariancia diagramjai 

a)  

b)  
4-49. ábra. Kovariancia-diagram a) véletlen eloszlású, valamint 

b) négyszög alakban rendeződött különálló részecskék esetén [Gácsi, 2003] 

Kovariancia-diagram segítségével is jellemezhetők a részecske eloszlások. Megfe-
lelő programmal a részecskéket tartalmazó bináris képet egy-egy pixellel x irány-
ban majd y irányban eltolva meghatározható az eltolt és az eredeti kép metszete. 
Az így kapott területek a )(xh

r
, )(yh
r

transzlációs vektor függvényében ábrázol-
hatók. A terület első minimuma a részecskeátmérőt mutatja (4-49. ábra). A vélet-
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len eloszlású részecskéknél (KR) más jellegzetes szélsőértéket (maximumot vagy 
minimumot) nem figyelhetünk meg, éppen ez jelzi az eloszlás rendezetlen voltát 
(4-49. a) ábra). 

Teljesen eltérő képet mutat viszont a rendezett, mégpedig a négyszög alakban 
rendezett részecske-eloszlás (KN) kovariancia-diagramja (4-49. b) ábra). A ré-
szecskeátmérő mellett a diagramról jól leolvasható az első, második, harmadik, 
negyedik szomszéd helyzete )(xh

r
 és )(yh

r
 irányban, valamint az is, hogy mek-

kora ezeknek, illetőleg határfelületeiknek a távolsága. Hasonlóan jellegzetes a 
hatszöges elrendezésű részecskék kovariancia-diagramja (KH). Ebben az esetben a 
hatszöges csoportosítás jellegzetességeinek megfelelően a kérdéses részecskétől 
nem azonos távolságban van az első szomszéd, )(xh

r
, illetve )(yh

r
irányban. 

Természetesen a részecskék középpontjai és határfelületei közötti távolság itt is 
leolvasható. 

 
4-50. ábra. Kovariancia-diagram felület mentén rendezett 

 különálló részecskéknél [Gácsi, 2003] 
 

Rendkívül érdekes a felület mentén felsorakozott részecskék kovariancia-
diagramja (KF). Ekkor a )(xh

r
 transzlációs vektor segítségével meghatározott 

kovariancia-diagram ingadozásán jól felismerhető, hogy ebben az irányban a 
részecskék véletlenszerűen helyezkednek el, egyszersmind a diagramon a másik 
(y) irányban jellegzetes csúcsok jelennek meg, a felület mentén rendeződött ré-
szecskéknek megfelelően. Ezek a helyi maximumok a véletlen eloszlásra jellemző 
csúcsoktól lényegesen magasabbak és megegyeznek a felületek középvonalainak 
távolságával (4-50. ábra). 
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Még összetettebb a szemcsehatár mentén elrendeződött részecskék kovariancia-
diagramja (KSZ). Itt vízszintes és függőleges irányban is megfigyelhető egy kisebb 
rendezettség, amit az első szomszédokra jellemző magasabb csúcs, valamint a máso-
dik és harmadik szomszédot is kimutató kisebb helyi maximum jelez.  Mindezek 
mellett az ilyen típusú szövetszerkezetek diagramjai szignifikánsan nem különböz-
nek a részecskék véletlen elhelyezkedésére vonatkozó kovariancia-diagramjától. 

 

A különálló részecskék morfológiai-mozaikjai 

A számítógéppel generált szövetképeket a Dirichlet által javasolt mozaikműve-
let segítségével is jellemezhetjük. Az eredeti definíciót az anyagtudományi gya-
korlathoz közelítve, a csiszolat síkjának tartományokra (mozaikokra) való fel-
osztásakor nem a részecskék középpontjait, hanem határvonaluk pontjait tekint-
jük kiindulópontnak. Tudniillik, az anyagok különböző tulajdonságainak kiala-
kulásakor a részecskék morfológiája is igen fontos szerepet játszik. Az említett 
határoló vonalhoz (l)i hozzárendelhetünk egy olyan morfológiai mozaikot 
( *

iM ), amelyiknek minden egyes pontja ehhez a vonalhoz (pontosabban annak 
valamelyik pontjához) van a legközelebb [Gácsi, 2003]:  

 { }),(),(:*
ijiiiii lmdlmdmM ≠<=  (4.22) 

Az összefüggésben:  
*
iM  Morfológiai-mozaik i-edik tartománya 

mi Morfológiai-mozaik i-edik tartományának egyes pontjai 
li határoló vonal pontjai 
d távolság a határvonalak egyes pontjai között. 

A számítógéppel előállított szövetképeken megfelelő programmal megrajzolható 
a morfológiai mozaik (4-51. ábra). A morfológiai mozaikok területét megmérve, 
előállítható a terület sűrűségfüggvénye. A négyzetes módszernél már bemutatott 
paraméterekkel jellemezhetők ezek a hisztogramok. Megállapítható a morfológiai 
mozaikok területének relatív szórása AA)(σ  és az eloszlás ferdesége ξ(A). 

A 4-52. ábrán véletlenszerűen (KR) elhelyezkedő, valamint szemcsehatáron (KSZ) 
rendeződött részecskék köré rajzolt morfológiai mozaikokat mutatunk be. A cel-
lák területe alapján az előzőekben ismertetett módon hisztogramok is készíthetők. 
A véletlen eloszlású részecskékre vonatkozó (4-53. a) ábra) nagyon közel van a 
Poisson-eloszláshoz.  
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 a)  b) 

4-51. ábra. Az Al – 15 m/m% SiC kompozit bináris képére rajzolt 
 a) Dirichlet69, és b) morfológiai mozaik [Gácsi, 2003] 

 
4-52. ábra. Morfológiai mozaik a) Poisson-eloszlású, és b) szemcsehatáron  

rendeződött részecskéket tartalmazó szövetképeken [Gácsi, 2003] 

A területek relatív szórása viszonylag nagy (0,51), s az eloszlás ferdesége pozitív 
(1,90), vagyis az átlagtól nagyobb területű celláknak nagyobb a részaránya. Ehhez a 
hisztogramhoz nagyon hasonló a szemcsehatáron, illetve felület mentén rendező-
dött részecskék köré rajzolt morfológiai mozaikok területére vonatkozó diagram. A 
területek relatív szórása 0,48-0,67 körül van, az eloszlás ferdesége 1,7-2,1 közé tehe-
tő. Szembetűnő azonban a szemcsehatáron rendeződött részecskék morfológiai 
                                                 
69 A Dirichlet mozaik kiinduló pontja a SiC (szürke) részecskék súlypontja, ezért előfordulhat, hogy a mozaik 

határvonala elmetszi a szemcsét, míg a morfológiai mozaiknál ilyen eset nem lehetséges. 
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celláinak jelentős anizotrópiája és orientációja. Az elmondottak alapján megállapít-
hatjuk, hogy a különálló részecskék véletlenszerű eloszlása nehezen különböztethe-
tő meg a részecskék felület, vagy szemcsehatár mentén való rendeződésétől, a ré-
szecskék köré rajzolt morfológiai mozaikok területei alapján. Ellenben a morfológiai 
cellák anizotrópiája és orientációja az említett esetekben jelentősen különbözik. 

Szignifikánsan eltér az előzőektől a − négyszög vagy hatszög alakban − rendezett ré-
szecskék szövetképeire vonatkozó hisztogram (4-53. ábra). Ekkor a morfológiai mozai-
kok területének szórása lecsökken: négyzetes részecske-elrendeződésnél 0,18-re, míg 
hatszögesnél 0,35-re. Az eloszlás ferdesége lényeges változást nem mutat. Feltűnően 
más viszont a sűrűségfüggvény jellege, hiszen ekkor a Poisson-eloszlástól igen külön-
böző − kismértékben változó területű − morfológiai mozaikokat figyelhetünk meg. 

 
 a)  b) 

4-53. ábra. Morfológia-cellák területeinek hisztogramja, különálló részecskék a) véletlen eloszlá-
sa, és b) négyszög alakban történő rendeződése alkalmával [Gácsi, 2003] 

A részecskék köré rajzolt morfológiai mozaikok területének sűrűségfüggvénye a 
rendezett, illetve a véletlenszerűen elhelyezkedő, vagy a szemcsehatár, szemcse-
felület mentén felsorakozott részecskék szövetszerkezetének megkülönböztetésé-
re alkalmas. A legszignifikánsabb különbség a négyzetesen, vagy hatszög alakban 
rendezett és a véletlenszerűen elhelyezkedő részecskék morfológiai-mozaikjai 
között figyelhető meg. A szemcsehatáron rendeződött részecskék morfológiai 
mozaikjait anizotrópia és irányítottság jellemzi. 

 

Számítógéppel előállított szövetképek párkorrelációs függvényei 

A számítógéppel előállított szövetképek, illetve a valóságos részecske eloszlások 
párkorrelációs függvény70 segítségével is jellemezhetők. A fémmátrixú 
kompozitok szövetszerkezetének vizsgálatára Karnezis [Karnezis  et al., 1998] ja-
vasolta az ilyen típusú függvények használatát, aki munkájában a radiális elosz-
lásfüggvény71 elnevezést alkalmazta, hasonlóan Yang [Yang et al., 1977] dolgoza-

                                                 
70 Pair correlation function 
71 Radial distribution function 
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tához. Stoyan [Stoyan et al., 1987] és Ohser [Ohser, Lorz, 1998] inkább a párkorrelá-
ciós függvény kifejezést részesítették előnyben, s ez az utóbbi a szakszerű. 

A párkorrelációs függvény értelmezésekor nem vesszük figyelembe a részecskék 
morfológiáját, csupán a részecske középpontok (súlypontok) síkbeli elhelyezke-
dését vizsgáljuk72. Meghatározásának lényegét a következőkben mutatjuk be. 
Mindenekelőtt válasszunk ki egy olyan A területű szövetképet (4-54. ábra), ame-
lyen a részecske középpontok száma N. Ekkor a területegységre vonatkoztatott 
átlagos részecskeszám a következő lesz: NA=N/A. Rajzoljunk r és r + dr sugárral 
körgyűrűt az i-edik részecske középpontja (amelynek koordinátái: xi, yi) köré. Ve-
gyük számba azon részecskéket, amelyek középpontjai a körgyűrűbe esnek. Ismé-
teljük meg ezt a mérést nagyszámú részecskére vonatkozóan (legyen i=1, 2, 3 ... N). 
Határozzuk meg az r és r + dr sugarú körgyűrűbe eső átlagos részecskeszámot, 
K(r), és osszuk el azt a körgyűrű területével. Ennek a mennyiségnek az A területű 
szövetképre vonatkozó átlagos részecskeszámhoz (NA) viszonyított aránya, a pár-
korrelációs függvény: g(r). Matematikai formulával kifejezve:  

 
ANdrr

rdKrg 1
2

)()(
π

=  (4.23) 

Az összefüggésben:  
K(r) a részecskék köré rajzolt, r és r + dr sugarú körgyűrűben a       ré-

szecskék átlagos darabszáma 
NA területegységre vonatkoztatott átlagos részecskeszám, 1/μm2 

AN
rK )(

 a körgyűrűben átlagosan előforduló részecskék által elfoglalt terület, μm2 

r a kör sugara, μm. 

Abban az esetben, ha a részecske középpontok 
eloszlása véletlenszerű, vagyis Poisson-
eloszlásról van szó, akkor a körgyűrűbe eső 
részecskeszám mindig arányos lesz az átlagos-
sal, valamint a körgyűrű területével, vagyis 
dK(r) ≈ NA (2πr dr). Ekkor g(r) ≈ 1.  
 

4-54. ábra. A párkorrelációs függvény ér-
telmezése [Gácsi, 2003] 

 
Másik fontos tulajdonsága a függvénynek 
az, hogy elég nagy r értékeknél a körgyűrű-
be eső darabszám szintén az átlaggal ará-
nyos, vagyis r → ∞, akkor dK(r) → NA (2πr dr), és így g(r) → 1. 
                                                 
72 Ez diszperz és gömbszerű második fázist tartalmazó anyagoknál alkalmazható közelítés, viszont 

más esetekben a második fázis morfológiája nem hagyható figyelmen kívül. 
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A párkorrelációs függvény értelmezéséhez nyújt segítséget a 4-55. ábra. Ugyanis a 
vizsgált részecskék környezetében a hozzájuk legközelebb lévő első szomszéd mel-
lett második, harmadik szomszédot is meg különböztethetünk. A párkorrelációs 

függvény éppen a részecske párok közötti 
kapcsolatot mutatja. Arra ad választ, hogy 
a tipikus (átlagos) részecske környezeté-
ben adott távolságban milyen valószínű-
séggel találunk első, második, harmadik, 
vagy további szomszédot, illetve van-e a 
szomszédok elhelyezkedésében bármilyen 
rendezettség.  

4-55. ábra. A szomszédok definiálása  
[Gácsi, 2003] 

A részecske-eloszlások jellegére egyébként 
már a K(r) függvény73 is rávilágít. Tudniillik 
abban az esetben, ha a részecskeközéppont-
ok eloszlása véletlenszerű (Poisson-
eloszlás), akkor a K(r) = f(r) függvény értéke 
csak a kör változó területétől függ, hiszen 

ekkor minden dr  esetén a részecske darabszám az átlagos darabszámhoz (NA) nagyon 
közel van. Ezzel szemben, ha a részecskék középpontjainak elrendeződése nem vélet-
lenszerű, vagyis helyileg megváltozik a területegységre eső részecskék darabszáma, 
akkor ez jelentkezik a K(r) = f(r) függvény alakjának megváltozásában is. 

 
4-56. ábra. A K(r) 
függvény görbéje 
különálló részecs-
kék véletlen (KR) és 
hatszög alakban 
rendezett (KH) el-
oszlásakor [Gácsi, 
2003] 

 
A különálló részecs-
kék véletlenszerű és 
hatszöges elrendezé-
sére vonatkozó K(r) 
függvényeit a 4-56. 
ábrán mutatjuk be. A különbség különösen a 100 pixeltől nagyobb r esetén szembe-
tűnő, hiszen ekkor a véletlen eloszlásra vonatkozó görbe a vizsgált terület gyarapo-
dásával egyenletesen növekszik, míg a másik görbén − a hatszöges elrendeződésből 

                                                 
73 A K(r)/NA hányadost „redukált második momentum függvénynek” is szokás nevezni 

[Gácsi et el., 2000]. 
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következő − ugrásszerű változások figyelhetők meg. Hasonló a helyzet a négyszöges 
elrendeződésnél. Ezzel a módszerrel viszont a felület mentén rendeződött részecské-
ket a véletlen elrendeződéstől sajnos nem lehet külön választani. Ez az utóbbi állítás 
vonatkozik a szemcsehatáron rendeződött részecskékre is. 

 
a)                                                                b) 

4-57. ábra. A párkorrelációs függvény g (r) görbéje különálló részecskék 
a) véletlen (KR) és b) hatszög alakban rendezett (KH) eloszlásakor [Gácsi, 2003] 

 

A különálló részecskék eltérő eloszlástípusaira vonatkozóan természetesen a párkor-
relációs függvények is meghatározhatók. A Poisson-eloszlású részecskék g(r) függ-
vényén az első, a második, a harmadik szomszéd helyzete felismerhető, utána azon-
ban a görbe 1 körül véletlenszerűen ingadozik (4-57. a) ábra). Sajnos, ehhez nagyon 
hasonló a szemcsehatár és a felület mentén rendeződött részecskék párkorrelációs 
függvénye. Így ezzel a módszerrel a véletlenszerűen elhelyezkedő részecskéket nem 
lehet elkülöníteni a szemcsehatár, vagy a felület mentén elhelyezkedőktől. Ellenben 
szignifikánsan eltér az előzőektől a négyszöges és a hatszöges rendezettséget (4-57. 
b) ábra) mutató részecskék párkorrelációs függvénye. Ezeken a görbéken a szom-
szédok helyzete egyértelműen meghatározott, s a későbbiekben sem figyelhető meg 
véletlen ingadozás. Ez a megállapítás a részecskék közvetlen közelében érvényes, 
hiszen a bemutatott görbéken r kisebb, mint a részecske átmérő ötvenszerese, ami 
legfeljebb a nyolcadik-kilencedik szomszéd helyzetének felel meg. Természetesen itt 
is igaz, hogy ha r → ∞, akkor g(r) → 1. Egyszersmind a görbe arra is rávilágít, hogy a 
g(r) nagy értéke nem feltétlenül jelent részecske-csoportosulást, hanem utalhat ren-
dezettségre is. A különálló részecskék különböző eloszlástípusait a párkorrelációs 
függvénnyel és a K(r) függvénnyel jól lehet jellemezni. Elsősorban a véletlenszerűen 
elhelyezkedő és a szemcsehatár, illetve a felület mentén rendeződött részecskék 
görbéi különböznek szignifikánsan a négyszöges, vagy a hatszöges rendezettséget 
mutató szerkezetek diagramjaitól. Sajnos véletlenszerű párkorrelációnak minősül a 
szemcsehatár vagy a felület mentén való rendeződés. 
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4.5.3 A fürtös részecske-csoportosulások elemzése 
 
A részecske-csoportosulás szimulálásakor ugyancsak 480 x 480 pixel méretű ké-
pek használhatók, amelyeken szintén 100 darab részecske van. A részecskéket 
először 5-10 darabot tartalmazó csoportokba kell rendezni. 

 
 a) típus: FR b) típus: FH c) típus: FN d) típus: FF e) típus: FSZ 

4-58. ábra. Fürtös részecskék a) véletlen (FR) eloszlása b) hatszög (FH)  
alakban, c) négyszög (FN) alakban rendezett, d) felület (FF) mentén, 

 illetve e) szemcsehatáron (FSZ) felsorakozva [Gácsi, 2003] 

Az így nyert csoportok vagy más néven fürtök (’cluster’) elhelyezhetők a 
véletlenszám-generátor által jelzett koordinátákra, ezzel véletlen eloszlás (FR) gene-
rálható. Később négyszög (FN), illetőleg hatszög alakban (FH) is elrendezhetők a für-
tök (4-58. ábra). Ezután a részecske-csomókat összetett vonal mentén elhelyezve, a 
felület mentén rendezett eloszlás (FF) kétdimenziós képéhez juthatunk. Végül a szem-
csehatár mentén rendezett eloszlás (FSZ) alkalmával egy képzeletbeli szemcsehatár 
mentén sorakoztathatók fel a csoportok. 

 

A fürtös tesztalakzatok átlagos szabad úthossza 

Vizsgálatok szerint [Gácsi, 2003] a látótér egészére vonatkoztatott átlagos szabad út-
hossz (λ) a fürtös részecske-eloszlások jellemzésére sem alkalmas. Tudniillik a teszt-
alakzatokon az átlagos szabad úthossz minden esetben azonosnak adódik. Az átlagos 
szabad úthossz a részecske-csoportosulások jellegétől, azok síkbeli eloszlásától nem 
függ, jellemzésükre egyáltalán nem használható. 

 

A csoportosult részecskék négyzetes cellái 

A fürtökbe csoportosult részecskékre vonatkozóan is meghatározhatók a négyze-
tes cellák belsejébe eső részecsketerületek sűrűségfüggvénye, feltüntetve rajtuk az 
előző fejezetben már részletesen bemutatott paramétereket. 

A csoportosult részecskék hisztogram-jai szignifikánsan különböznek a különálló 
részecskék hiszto-gramjaitól elsősorban abban, hogy nagyon távol esnek a 
Poisson-eloszlástól, valamint abban, hogy igen nagy számban fordul elő bennük 
részecske nélküli „üres” cella. Így a csoportosult részecske-eloszlás hisztogramja 
a különálló részecske-eloszlásétól viszonylag jól megkülönböztethető. A véletlen-
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szerűen elhelyezkedő részecskefürtökre (FR) vonatkozó hisztogram (4-59. ábra) 
azt mutatja, hogy a cellák belsejébe eső részecsketerületek ingadozása 

AA)(σ az átlagos 
érték körül igen 
nagy, emellett az 
eloszlás ξ(A) vi-
szonylag magas 
pozitív aszimmetri-
ával is rendelkezik 
(4-7. táblázat). 

 
4-59. ábra. Négyzetes 
cellák hisztogramja 
fürtös részecskék vélet-
len eloszlása esetén 
[Gácsi, 2003] 
 

 
4-7. táblázat. Négyzetes cellák részecsketerületeinek statisztikai jellemzői 

Az eloszlás típusa Relatív szórás AA)(σ  Ferdeség ξ(A) 

Véletlen eloszlás (FR) 3,0 3,3 

Rendezett négyszöges (FN) 2,6 3,2 

Rendezett hatszöges (FH) 1,8 1,6 

Felület mentén rendezett (FF) 2,5 2,7 

Szemcsehatár mentén rendezett (FSZ) 2,4 2,4 
 

A részecskefürtök hatszöges (FH) és négyszöges (FN) eloszlása kevéssé különbözik az 
előzőtől, itt is magas a relatív szórás, és a ferdeség is nagy. Így ez az eloszlás van a 
legközelebb a Poisson típushoz a fürtös részecskék különböző eloszlásai közül. Ha 
ehhez hozzávesszük, hogy a négyzetes cellák belsejébe eső részecsketerületek relatív 
szórása sem túl magas, és az aszimmetria értéke is ebben az esetben a legkisebb a 
fürtös eloszlások között, akkor ez az eloszlástípus igen nehezen különböztethető meg 
a különálló részecskék szemcsehatár, illetőleg felület mentén rendezett eloszlásától. 

Amikor a fürtös részecskék csoportjai a felületek vagy a szemcsehatár mentén rende-
ződnek, akkor a négyzetes cellák belsejébe eső részecsketerületek relatív szórása vi-
szonylag magas − bár nem éri el a véletlen csoportosulásra vonatkozó értéket − és 
nagy az eloszlás aszimmetriáját jelző ferdeség mérőszáma is. 

A csoportosult részecskéket tartalmazó szövetképekre rajzolt négyzetes cellák 
részecsketerületre vonatkozó hisztogramjai szignifikánsan különböznek a külön-
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álló részecskék hisztogramjaitól. A különbség abban nyilvánul meg, hogy az 
„üres” cellák megfigyelt gyakorisága igen magas, nagy a négyzetes cellák belsejé-
be eső részecsketerületek empirikus szórásnégyzete, és az eloszlások mindegyike 
jelentős pozitív aszimmetriával rendelkezik, vagyis az átlag fölötti területarányú 
cellák száma mindig nagyobb, mint az átlag alattiaké. Mindezek mellett a fürtös 
részecskék eloszlásának egyes típusai nehezen különböztethetők meg, a köztük 
lévő eltérések nem elég szignifikánsak.  

 

A fürtös részecskék lokális-terület diagramja 

A fürtökbe rendeződött részecskék a lokális terület-diagram alapján is jellemezhetők (4-
60. ábra). A különálló részecskékhez viszonyítva szembetűnő, hogy az első szomszédos 
részecske határfelülete nagyon közel van az eredeti részecskéhez, amit nyilvánvalóan a 
részecske-csoportosulás okoz. A következő emelkedő görbeívet a fürtök mért területé-
nek változása eredményezi. A diagramon megfigyelhető hosszabb vízszintes szakasz 
eleje a részecskefürt átmérőjét, míg a vége az első szomszédos fürt határfelületét mutat-
ja. Ilyenformán a diagramon meglévő nagyobb vízszintes szakasz, valamint az első 
szomszédok kis távolsága lehetővé teszi a fürtös részecske-eloszlás kvalitatív megkü-
lönböztetését a különálló részecskéktől. A fürtök különböző elrendeződése viszont a 
lokális terület-diagram alakjából nem következik.  

 
 

4-60. ábra. A második fázis területének lokális változása fürtös részecskék véletlen, valamint 
négyszög-, hatszögalakban rendezett eloszlása esetén [Gácsi, 2003] 
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Fürtös részecskék kovariancia-diagramjai 

A kovariancia-diagram segítségével a fürtös tesztalakzatok jól identifikálhatók. 
Fürtökbe csoportosult, majd véletlenszerűen a síkon szétszóródott részecskékre 
vonatkozó kovariancia-diagramot mutat be a 4-61. ábra a) része. A diagramon az 
első lokális minimumhoz tartozó érték nem más, mint a részecskeátmérő, ezután 
egy viszonylag nagyobb helyi maximum majd minimum következik. Ez a na-
gyobb csúcs nem jelentkezik a különálló részecskék véletlen eloszlására vonatko-
zó kovariancia-diagramjánál, vagyis ez a részecskefürtökkel van kapcsolatban. 
Nyilvánvaló, hogy a második helyi maximum )(xh

r
 és )(yh

r
irányban a részecs-

kefürt átmérőjét mutatja. Ezután a diagramon ilyen nagyobb maximum már nem 
figyelhető meg, ez jelzi a fürtök véletlen eloszlását az <xy> síkon. A diagramot 
fölnagyítva azonban a fürtös részecske-eloszlásra jellemző helyi maximumok és 
minimumok váltakozása tűnik szemünk elé. A diagramból leolvasható, hogy 
egyetlen fürtbe átlagosan hány darab részecske tartozik, valamint )(xh

r
, 

)(yh
r

irányban megbecsülhető a fürtök határfelületének távolsága is. 

A fürtös részecskék véletlen eloszlásának kovariancia-diagramja szignifikánsan 
különbözik a különálló részecskék véletlen eloszlására vonatkozótól. A diagram 
részleteinek tanulmányozása alapján lehetőségünk nyílik a fürtben található ré-
szecskék darabszámának, azonkívül x és y irányban a fürt átmérőjének, és a fürtök 
határfelületei közötti távolságnak a becslésére is. 

A hatszöges elrendeződésű részecskefürtökre vonatkozó kovariancia-diagramon 
(4-61. b) ábra) is megfigyelhető a részecskeátmérővel kapcsolatban lévő első helyi 
minimum megjelenése. A közös metszett terület csökkenése nem tart nulláig, 
hanem emelkedésbe csap át, s erőteljes maximumot mutatva megint csökken, 
most már egészen nullára. A fürtös részecske-eloszlásra minden esetben ez a jel-
lemző. Az első helyi maximumot követő minimum pontosan a fürt átmérőjét 
mutatja. A hatszöges eloszlásra vonatkozó diagramnál újabb erőteljes maximu-
mok jelentkeznek, amelyek az első szomszédos fürt irányát mutatják )(xh

r
, illet-

ve )(yh
r

irányban. Ez az első szomszédos fürthöz tartozó lokális maximum akkor 

jelentkezik, amikor a bináris képet önmagával párhuzamosan )(xh
r

, illetve )(yh
r

 
irányban eltoljuk, s az eltolt kép pontosan egybeesik az eredeti kép fürtjével. Hat-
szöges elrendeződésnél ez a távolság )(xh

r
 és )(yh

r
 irányban különbözik. A di-

agramról a fürtök határfelületei közötti távolság is leolvasható, valamint a fürtök 
átlagos részecskeszáma is megbecsülhető. 

Négyszöges elrendezésű fürtöket tartalmazó szövetnél az első és a második 
fürt azonos távolságban jelentkezik )(xh

r
 és )(yh

r
 irányban, s éppen ez a jel-

legzetesség teszi lehetővé a négyszöges és a hatszöges eloszlás megkülönböz-
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tetését a kovariancia-diagram alapján. Négyszöges elrendeződésnél is becsül-
hető a fürtök határfelületei közötti távolság és a fürtökben található részecs-
kék átlagos darabszáma is. 

 

a)  

b)  
4-61. ábra. Kovariancia-diagram a) véletlen eloszlású, valamint  
b) hatszög alakban rendeződött fürtös részecskéknél [Gácsi, 2003] 
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A felületek mentén rendezett részecskefürtökre vonatkozó kovariancia-diagram 
(4- 62. a) ábra) szintén jól tükrözi a fürtös részecske-eloszlásra jellemző első 
helyi minimumot követő erőteljes helyi maximumot, majd utána a nullához 
tartó görbealakot. Ezután a kovariancia-diagram )(xh

r
 és )(yh

r
irányú transzlá-

cióra vonatkozó részlete szignifikánsan különbözik. Míg )(xh
r

 irányban a ré-
szecskefürtök véletlenszerűen helyezkednek el, s így a diagram is a véletlen 
eloszlás képét mutatja, addig )(yh

r
 irányban jellegzetes helyi maximumok je-

lentkeznek. A helyi maximumok közötti távolságból megbecsülhető azon felüle-
tek − a síkban vonalak − távolsága, amelyek mentén a fürtök elrendeződtek. Azt 
is mondhatjuk, hogy a részecskefürtök )(xh

r
irányban véletlenszerűen, )(yh

r
 

irányban pedig vonal mentén rendezetten helyezkednek el, s ez a jelleg a kova-
riancia-diagramból egyértelműen kiolvasható. A szemcsehatár mentén rende-
zett részecskefürtök kovariancia-diagramja (4-62. b) ábra) szintén magán viseli 
a fürtös eloszlás jellemző jegyeit, nevezetesen az első helyi minimumot közvet-
lenül követő helyi maximumot, majd a nullához tartó minimumot. 

A részecskefürtök elhelyezkedésére vonatkozó további helyi maximumok és 
minimumok alapján azt mondhatjuk, hogy ez a diagram a határfelületek men-
tén rendezett részecske-eloszlásokhoz hasonlít, csak itt a részecskefürtök 
mind )(xh

r
, mind )(yh

r
 irányban rendezettséget mutatnak. A diagramról a 

fürtök határfelületei közötti távolság )(xh
r

 és )(yh
r

 irányban egyaránt leol-
vasható. Ugyanakkor csak kevéssé különbözik a részecskefürtök véletlen el-
oszlására vonatkozó diagramjától, s az attól való megkülönböztetése nem 
egyszerű feladat. 

A fürtös részecskék különböző eloszlásra vonatkozó kovariancia-diagramjai 
szignifikánsan különböznek egymástól, így segítségükkel az egyes típusok 
megkülönböztethetőek. Egyedül a szemcsehatár mentén rendezett részecske-
fürtöknél nehéz a kovariancia diagramja alapján történő identifikálás, hiszen 
az csak kismértékben különbözik a véletlen eloszlásétól. Ezzel szemben a di-
agramok alapján jól becsülhető a fürtökben található részecskék darabszáma, 
valamint a fürt átmérője és a fürtök határfelületei közötti távolság is. 
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a)  

b)  
4-62. ábra. Kovariancia-diagram a) felület mentén, valamint  

b) szemcsehatáron rendeződött fürtös részecskéknél [Gácsi, 2003] 
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A fürtös részecskék morfológiai-mozaikjai 

A számítógéppel előállított fürtös részecskék szövetképén a morfológiai mozai-
kok is megrajzolhatók számítógépes program segítségével. Ezután az előzőekben 
már ismertetett módon elkészíthetjük a mozaikterületek sűrűségfüggvényét. A 
görbéken ajánlott feltüntetni a mozaikterületek relatív szórását AA)(σ  és az 
eloszlás ferdeségét ξ(A) is. 
 

4-63. ábra. Fürtökbe csoportosult, s 
felület mentén rendeződött részecskék 
köré rajzolt morfológiai mozaikok 
[Gácsi, 2003] 

 
A csoportosult részecskék szövet-
szerkezetére rajzolt morfológiai 
mozaikok területének sűrűségfügg-
vénye szignifikánsan különbözik a 
különálló részecskék hasonló adata-
itól. Ugyanis a fürtökben lévő ré-
szecskék köré csak igen kis méretű 
mozaikokat lehet rajzolni (4-63. 
ábra). Ezeknek a kisméretű mozai-
koknak relatív magas aránya jellem-
zi az ilyen diagramokat, s emellett megjelennek a nagy területű cellák is. A vélet-
lenszerűen elhelyezkedő fürtökre vonatkozó morfológiai cellaterületek relatív 
szórása igen magas (1,45), s az eloszlás ferdesége pozitív. 

A felület (4-64. a) ábra) és a szemcsehatár mentén rendeződött részecskefürtök 
hisztogramjain is megfigyelhető a kis területű morfológiai mozaikok gyakoribb 
előfordulása. Mindezek mellett másik helyi maximum is jelentkezik, amelyik a 
részecskefürtök határán lévő részecskékhez tartozó cellák területét mutatja. A 
mozaikok területének relatív szórása a véletlen elrendeződésű részecskefürtök-
höz képest kisebb: 0,84-1,01 között van. Az eloszlás ferdesége pozitív és relatíve 
kicsi: 0,56 - 1,77. Nagyon fontos, hogy − a különálló részecskékhez hasonlóan − a 
szemcsehatárokon (FSZ) és a felület mentén (FF) rendeződött fürtök morfológiai-
mozaikjai között is megjelennek az anizotróp és orientált cellák (4-63. ábra). 

Az előzőekhez hasonlóan a négyszög és hatszög alakban rendeződött (4-64. b) 
ábra) részecskefürtök köré rajzolt morfológiai mozaikok területeinek diagramjain 
szintén megfigyelhetők a kis területek magas relatív-gyakorisága, valamint a na-
gyobb cellaterületeknél a második, a harmadik helyi maximum megjelenése. A 
cellaterületek relatív szórása az előzőekhez hasonló (0,76-1,20) és az eloszlás fer-
desége is pozitív (0,46-1,68). 
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 a)  b) 

4-64. ábra. Morfológiai-cellák területének sűrűségfüggvénye,  
a) felület mentén, és b) hatszög alakban rendezett részecskefürtöknél [Gácsi, 2003] 

 
A fürtökbe rendeződött részecskék köré rajzolt morfológiai mozaikok terüle-
tének sűrűségfüggvénye alkalmas az eloszlás jellemzésére. A fürtös eloszlásra 
vonatkozó hisztogram szignifikánsan különbözik a különálló részecskék ha-
sonló diagramjától, amit elsősorban a nagyon kis területű cellák relatíve ma-
gas részaránya, illetőleg a nagyobb területeknél a második, harmadik helyi 
maximum megjelenése fémjelez. Az egyes fürtös eloszlástípusok megkülön-
böztetése már nehezebb feladat. Jól különválasztható a többitől a hatszöges, és 
a négyszöges elrendeződésű részecskefürtök hisztogramja. Hasonló paraméte-
rekkel rendelkezik a szemcsehatár és a felület mentén rendezett fürtök sűrű-
ségfüggvénye. A szemcsehatárokon és a felület mentén rendeződött fürtök 
morfológiai-mozaikjai között megjelennek az anizotróp és orientált cellák. 
Talán a legjellegzetesebb a véletlenszerűen elhelyezkedő fürtök részecskéi 
köré rajzolt morfológiai mozaikok területeinek eloszlása, amit elsősorban az 
igen kisméretű cellák relatíve nagyon magas részaránya jelez. 

 

A fürtös részecskék párkorrelációs függvénye 
 
A fürtökbe csoportosult részecskék számítógéppel előállított szövetképein a pár-
korrelációs függvényeket is meghatároztuk. A függvény értelmezésének és meg-
határozásának részleteit a különálló részecskék mérési eredményeinek ismerteté-
sekor már bemutattuk.  

A 4-65. ábra csoportosult részecskefürtök véletlen elhelyezkedésére és négyszög 
mentén történő rendeződésére vonatkozik. A véletlen fürt-elrendeződés alkalmával 
észlelhető, hogy a K(r) függvény kis r értékeknél sokkal meredekebben változik – 
éppen a részecske-csoportosulások miatt − mint a különálló részecskék hasonló gör-
béi. A részecske-csoportok határvonalát elhagyva a görbe már itt is laposabban emel-
kedik. Hasonló a helyzet a részecskefürtök négyszöges elrendeződésekor mért K(r) 
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függvénnyel. Kis r értékeknél − a fürtös jellegből adódóan − a változás itt is meredek, 
majd a fürt határvonalát elhagyva a K(r) értéke nem változik mindaddig, amíg egy 
újabb fürtöt nem érint a kör sugara. A négyzetes elrendeződésből következően a 
görbén ugrásszerű változások jelentkeznek. A részecskefürtök hatszöges, valamint 
felület és szemcsehatár mentén történő elrendezésekor hasonlatos görbe alakot fi-
gyelhetünk meg. Így ezek a típusok egymástól − ezzel a módszerrel − nem különböz-
tethetők meg. Elmondhatjuk, hogy kis r értékeknél a fürtös részecskék K(r) függvé-
nye szignifikánsan eltér a különálló részecskék görbéjétől. Egyszersmind a fürtök 
véletlenszerű eloszlásakor mért K(r) függvény jellegzetesen más, mint amit akkor 
kapunk, ha a részecske-csoportok felület, szemcsehatár mentén, vagy esetleg négy-
szög, hatszög alakban rendeződnek. Egyidejűleg a rendezett szerkezetek diagramjai 

alapján a fürtök átlagos távolsá-
ga is becsülhető. 

 
4-65. ábra. K(r) függvény részecske-
fürtök véletlenszerű és négyszög 
alakban rendezett eloszlásakor 
[Gácsi, 2003] 
 
A párkorrelációs függvény 
már valamivel pontosabb 
megkülönböztetést tesz lehe-
tővé. A részecskefürtök vélet-
len elrendeződése esetén a 
mért g(r) görbén a csoportosu-

lás nagyon szignifikánsan jelentkezik, hiszen az első szomszédokra jellemző tá-
volság széles intervallumban szóródik, és a függvény helyi maximumokat is tar-
talmaz. A g(r) értéke is viszonylag magasra: 11-12-re nő, jelezve, hogy a tipikus 
részecske közvetlen környezetében igen nagy a részecske előfordulás valószínű-
sége. A fürtök határfelületét elhagyva azonban a görbe 1 körül véletlenszerűen 
ingadozik (4-66. a) ábra). 

 
 a)  b) 

4-66. ábra. A párkorrelációs függvény részecskefürtök a) véletlenszerű, 
 és b) négyszögalakban rendezett eloszlásakor [Gácsi, 2003] 
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Nagyon hasonló a helyzet a felület és szemcsehatár mentén rendeződött részecske-
csoportokra vonatkozóan. A fürtös jelleg az első szomszédra vonatkozó görbesza-
kaszon szignifikánsan jelentkezik, egyéb, rendezettségre utaló jel többé már nem 
figyelhető meg. Az előzőektől eltérően a négyszög, illetve a hatszög mentén rende-
zett részecskefürtök párkorrelációs függvényén a fürtös karakter mellett a négyze-
tes, a hatszöges rendeződés is meglátszik. A görbe erre a szakaszra vonatkozó alak-
ja azonban nem eléggé szignifikáns.  

A fürtös részecskékre vonatkozó párkorrelációs függvényen a részecske-
csoportosulás ténye egyértelműen felismerhető. A véletlen eloszlású részecskefürtök 
görbéi, a hatszög, a négyszög mentén rendezett fürtök függvényeitől lényegesen 
különböznek. Ezzel szemben a szemcsehatáron vagy felület mentén rendeződött 
részecskefürtök párkorrelációs függvényei jellegzetes görbealakot nem mutatnak. 

 

4.6. Különböző anyagok anizotrópiája 
Lovrity, Nagy, Kovács és Gácsi [Lovrity et al., 2001] cinkrészecskéket tartalmazó 
kopolimer mátrixú kompozitot vizsgált. A próbatestek előállítására általunk alkal-
mazott front polimerizációs eljárás lényege az volt, hogy trietilén-glikol 
dimetakrilát (TGDMA) és akrilamid (AA) monomereket kevertek össze iniciátor 
2,2’ – azoizobutironitril (AIBN) jelenlétében cink porral. 

A homogén keveréket 9 mm átmérőjű kvarccsőbe töltötték. A polimerizáció beindítá-
sának érdekében a por keverék felszínét forrasztópákával 350°C körüli hőmérsékletre 
hevítették [Szalay et al., 1998]. Ennek következtében a 
monomerek megolvadtak, és ebben az olvadt zónában 
létrejött a polimerizáció (4-67. ábra).  

 
4-67. ábra. A front polimerizáció gyakorlati végrehajtása 

[Szalay et al., 1998] 

A polimerizáció reakcióhője újabb térfogatban ol-
vasztotta meg a reakciókeveréket, ekképpen a po-
limerizáció mindaddig folytatódott, amíg a teljes 
monomer elegy kopolimerré nem alakult. Az olva-
dékzónában a különböző hőmérsékletű és ilyen-
formán eltérő sűrűségű olvadék a gravitáció hatá-
sára áramlásokat hoz létre, amelyek megváltoztat-
ják a cinkrészecskék helyzetét is, ily módon a létre-
jött kompozit szerkezetét és tulajdonságait. Ennek a 
hatásnak a tanulmányozására a polimerizációt 
négy különböző módon hajtottuk végre. 
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1) A polimerizációs front a gravitációs vektorral azonos irányban mozgott 
(↓), vagyis az üvegcső függőleges volt és a folyamat beindítása az üveg-
cső tetején történt. 

2) Az üvegcső függőleges volt ugyan, de a polimerizáció beindítása az üveg-
cső alján történt és így a front lentről felfelé (↑) mozgott, párhuzamosan a 
gravitációs vektorral, de azzal ellentétes irányban. 

3) A kémcső vízszintes volt, a front vízszintesen → a gravitációs vektorra 
merőlegesen haladt. 

4) Az olvadt zóna föntről lefelé haladt (↓), de az üvegcső polisztirol habbal el 
volt szigetelve a környezetétől, s így a hőcsere minimális volt. 

A kísérletek folyamán a próbatestek cinktartalma 10-, 30-, és 50 m/m% volt. A 
front polimerizációs eljárás során 0,1 m/m% AIBN-t használtak, míg a monome-
rek mól aránya AA : TGDMA = 2:1 volt. Minden egyes polimerizációs módszer-
nél két párhuzamos próbatestet állítottak elő. Az olvadékzóna makroszkopikus 
alakjának tanulmányozása érdekében az egyik próbatestet a polimerizáció vége 
felé folyékony levegőbe merítették, ekkor az intenzív hűtés miatt a polimerizáció 
megállt. Az így létrejött kompozitrúd vége megőrizte az olvadékzóna alakját. Az 
ilyen próbatestekről makroszkopikus fényképfelvételek készültek, amelyeken 
lehetőség nyílt az olvadékzóna anizotrópiájának vizsgálatára. 

               
 a)  b) 

4-68. ábra. A polimerizációs front alakja, a) 10 m/m% Zn ↑,  
b) 50 m/m% Zn ↓ [Szalay et al., 1998] 

A polimeráziciós front makroszkopikus alakjának jellemzésekor a fényképfelvéte-
leknek csak egy 512 x 512 pixel méretű részét vizsgálták. A felvételek elkészítését 
ott kezdték el, ahol a front éppen elvált az üvegcső falától. Az így nyert fotók közül 
látható két jellemző a 4-68. ábrán. A képek tanulmányozása után nyilvánvalóvá 
vált, hogy az olvadék zóna alakja vagy síkszerű (4-68. a) ábra), vagy a haladás irá-
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nyában nyújtott (4-68. b) ábra), de olyan eset is előfordult, amikor a front izotróp 
jellegű volt. Az olvadék zóna alakjának számszerű jellemzésére a látótér-izotrópia 
(Γ) használták, amelynek meghatározásakor − ebben az esetben − mindig a vízszin-
tes határfelületi metszésszámot viszonyították a függőlegeshez. Az olvadék zóna 
körszerű (izotróp) alakban történő haladásakor: Γ ≈ 1,0. A mozgási irányban nyúj-
tott front alkalmával Γ > 1,0, míg a síkszerű morfológiánál Γ < 1,0. 

 
4-69. ábra. A polimerizáci-
ós front izotrópiája (Γ) a 
Zn tartalom és az olvadék 
zóna mozgási irányának 
függvényében 
 
A látótér izotrópia változá-
sát a 4-69. ábra szemlélteti. 
Látható, hogy a vízszinte-
sen mozgó határfelület 
alkalmával a sík jelleg 
dominál, hiszen ekkor Γ→ 
< 0,70. Ezzel szemben a 
fentről lefelé haladó olva-
dék zóna középső része 

mindig „előre sietett” a szélekhez képest és így a határfelület alakja nyújtottá vált. Külö-
nösen az 50 m/m% Zn tartalomnál szembetűnő ez a hatás, de minden esetben igaz, hogy: 
Γ↓ > {Γ↑ vagy Γ→}. A nagyobb cink tartalom szintén a nyújtott olvadék zóna kialakulásá-
nak kedvezett, főleg akkor, ha a polimerizációs front fentről lefelé haladt: Γ↓ 50 m/m% 
Zn > Γ↓ 30 m/m% Zn > Γ↓ 10 m/m% Zn.  

Megállapítható, hogy amikor az olvadék zóna a gravitációs vektorral azonos irány-
ban mozgott, a gravitáció hatására szintén lefelé mozgó cinkrészecskék a polimeri-
zációs front és a monomer elegy között megnövelték a hő transzportot, s ezzel a 
front gyorsabb haladását tették lehetővé. Az üvegcső falának hűtő hatása miatt ez a 
hatás a széleken kevésbé érvényesült, s így a front alakja nyújtottá vált. Ezzel szem-
ben a lentről felfelé mozgó olvadék zónában az ellentétesen mozgó cinkrészecskék 
nem javították jelentősen a hő transzportot a polimerizációs front és a monomer 
elegy között. A vízszintesen mozgó olvadék zónában ez a hatás nem jelentkezett. 
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4.7. Kompozitok és hagyományos anyagok részecske-csoportosulásai 
4.7.1. A front polimerizáció hatása a cinkrészecskék elhelyezkedésére 
A cinkrészecskéknek a keresztmetszet mentén történő elhelyezkedését a  4.6. fejezet-
ben részletesen bemutatott front polimerizációs módszerrel előállított [Lovrity et al., 
2001] próbatestekből készített keresztmetszeti csiszolatokon lehet tanulmányozni. A 
megfelelően polírozott és viszonylag kisebb nagyítású fénymikroszkópos felvétele-
ken a cinkrészecskék fehér színűek, és igen jól elkülöníthetőek a kopolimertől.  

Mivel a 128-szoros nagyítású fénymikroszkópos kép a próbatestnek csak kis rész-
letét mutatja, a szerzők a mikroszkóp tárgyasztalát mozgatva szorosan egymás 
mellé illeszkedő fényképfelvételeket hoztak létre. Próbadarabonként összesen (7 x 
7) - 4 = 45 db digitális fényképet dolgoztak fel [Lovrity et al., 2001]. A későbbiek-
ben ezeket a felvételeket egymás mellé helyezték, és az így nyert képeken már 
vizsgálni tudták a cinkrészecskéknek a teljes keresztmetszet mentén történő el-
oszlását is. Ilyen felvételt látunk a 4-70. ábrán. 

 
4-70. ábra. Front polimerizációval előállított 
kompozit, kopolimer + 50 % Zn, a front mozgásá-
nak iránya: ↓,  fénymikroszkóp N= 128x, 512 x 512 
pixel [Lovrity et al., 2001] 
 
Az ily módon elkészített képeken a cinkré-
szecskéknek a próbatest keresztmetszete men-
tén történő elhelyezkedése a részecskék terüle-
te alapján értelmezett paraméterek segítségével 
írható le. Ugyanis a kompozitoknak a felhasz-
nálás szempontjából lényeges tulajdonságait 
döntően befolyásolja a második fázis terület-

aránya, illetve annak a próbatest belsejében történő esetleges ingadozása. Éppen 
ezért a második fázis által elfoglalt abszolút területnek a sugár függvényében 
történő változásával (lokális terület-diagram), illetve a területaránynak a sugár-
mentén értelmezhető egyenletességével jellemezhetők az említett anyagok. 

 
4-71. ábra. A lokális területnek a), valamint a területarány  

egyenletességének  b) értelmezése és mérése [Gácsi, 2003] 
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A két függvény definícióját a 4-71. ábrán mutatjuk be. Az egyik esetben a próbatest 
közepéből kiindulva r sugarú körlapot helyeztek a próbatest fényképére, s megha-
tározták a körlap belsejére eső második fázis abszolút területét (T). Az így kapott T 
= f(r) függvényt összehasonlították a teljesen egyenletes eloszláshoz tartozó TKE(r) 
függvénnyel. Ez utóbbi könnyen becsülhető: 

 AKE ArrT π2)( =  (4.24) 

Az egyenletben:  
TKE a különálló részecskék egyenletes eloszlásához tartozó terület, pixel 
r a kör sugara, pixel 

AA  a második fázis átlagos területaránya. 

A másik esetben a rΔ  szélességű körgyűrűbe eső második fázis területarányát 
viszonyították a próbatest átlagos területarányához, az ekkor definiált paraméter 
a következő volt: 
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Az egyenletben:  
ε a területarány egyenletessége 
r a kör sugara, pixel 
rmax a kör maximális sugara, pixel 

rΔ  a körgyűrű szélessége, pixel 
r

AAΔ  a második fázis területaránya Δr szélességű körgyűrűben 

AA  az átlagos területarány 

TΔr a második fázis területe a Δr szélességű körgyűrűben, pixel 
T a második fázis területe az r sugarú körben, pixel. 

Ha ε ≈ 1, akkor egyenletes eloszlásról van szó. Ezzel szemben az ε > 1  a második 
fázisban dúsabb helyek, míg az ε < 1 a második fázisban szegényebb területek 
jellegzetessége. Ugyanakkor az ε << 1 azokra a  területekre jellemző, amelyek  
nagyon kis mennyiségben tartalmaznak második fázist.  

Sok esetben hasznos lehet az eloszlás egyenletességét egyetlen számadattal jelle-
mezni, erre szolgál a fedettségi mutató (μ). A fedettség nem más, mint − adott Δr 
esetén −annak a területnek a százalékos aránya, amelyben ε ≠ 0. Ez az alábbi ösz-
szefüggéssel becsülhető: 

 %,100
0

prA
A ≠

=
ε

μ  (4.26) 
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Az egyenletben:  
Apr a próbatest teljes területe, pixel 
Aε≠0 az a próbatest terület, ahol második fázis detektálható (ε ≠ 0), pixel. 

A cink területének a sugár függvényében történő változását T(r) a saját fejlesztésű 
program segítségével mérték (C-Prob). Azt tapasztalták, hogy a T(r) függvény alakja 
attól függően módosult, hogy milyen volt a polimerizációs front mozgásának iránya 
a gravitációs vektorhoz képest. A 10 t% cinktartalmú próbatestek vizsgálatakor arra a 
megállapításra jutottak, hogy a legegyenletesebb részecskeeloszlást a vízszintesen 
mozgó polimerizációs front produkálta (4-72. a) ábra). Ekkor a mért T(r) görbe az 
elméleti görbéhez TKE(r) nagyon közel haladt. Ezzel szemben a legkevésbé egyenletes 
cinkeloszlás akkor jött létre, amikor a polimerizációs front a gravitációs vektorral 
párhuzamos és megegyező irányú volt (4-72. b) ábra). Ekkor a próbatest 0,80-0,90 rmax 
sugarú részéig viszonylag kevés cinkrészecskét lehetett detektálni, majd a próbatest 
széle felé közeledve a cink területe ugrásszerűen növekedni kezdett. 

 
 a)  b) 

4-72. ábra. A lokális cink terület logaritmusának változása a sugár függvényében, a cink 
tartalom: 10 m/m%, a front mozgásának iránya a) →,  b) ↓ [Gácsi, 2003] 

Viszonylag egyenletesnek mondható cinkeloszlás mérhető akkor is, amikor a 
polimerizációs front alulról fölfelé mozgott, legalábbis a 0,40-0,50 rmax sugárnál 
nagyobb távolságnál. Polisztirol szigetelést alkalmazva és a polimerizációs fron-
tot fentről lefelé irányítva viszont egyenlőtlen cinkeloszlás jött létre. Ekkor 0,60 
rmax távolságig egyáltalán nem lehetett részecskéket detektálni, majd a cink 
mennyisége rohamosan gyarapodott. 

Hasonló jelenség figyelhető meg a 30 m/m% cinktartalmú próbatestek vizsgálatakor. 
A legegyenletesebb cinkeloszlás a polimerizációs front alulról fölfelé történő mozgá-
sakor jött létre, ugyanúgy egyenletesnek mondható a cink sugárirányú elhelyezkedé-
se vízszintes frontmozgásnál. Ezzel szemben, amikor a front felülről lefelé mozgott, s 
nem volt a kémcső körül szigetelés 0,25-0,30 rmax sugárig egyáltalán nem volt detek-
tálható cinkrészecske, majd a mért terület növekedését követően viszonylag egyenle-
tes eloszlás mutatkozott. A próbatest 0,85-0,90 rmax –nál nagyobb sugarú részén vala-
melyest tovább növekedett a cink területe. A polisztirol szigetelés ezt az eloszlást 
kissé egyenletesebbé tette. 
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 a)  b) 

4-73. ábra. A lokális cink terület logaritmusának változása  
a sugár függvényében, a cink tartalom: 50 m/m%,  

a front mozgásának iránya,  a) ↓ + polisztirol szigetelés,  b) ↓ [Gácsi, 2003] 

 

Az 50 m/m% cinktartalmú kompozit előállításakor tapasztalták a legszembetűnőbb 
különbséget a különböző polimerizációs módok között. Ekkor a viszonylag egyen-
letesnek mondható cinkeloszlást a polisztirol szigeteléssel ellátott próbatest mutatja 
(4-73. a) ábra), míg a legegyenlőtlenebb eloszlás akkor jött létre, amikor az olvadt 
monomereket tartalmazó front a gravitációs vektorral teljesen azonos irányban 
haladt (4-73. b) ábra). Ebben az utóbbi próbatestben 0,65-0,70 rmax sugárig alig mér-
tek cinkrészecskét, ezután a detektált terület növekedése igen nagyfokú volt. 

Abban az esetben, ha a polimerizációs front alulról fölfelé mozgott 0,30-0,35 rmax sugá-
rig nem volt detektálható a próbatestben cink, majd a mért terület meredek növekedé-
sét követően viszonylag egyenletessé vált a részecskék eloszlása. Vízszintesen mozgó 
front alkalmával 0,40-0,45 rmax sugárig kis mennyiségű cinkrészecske látható, majd a 
mért terület erőteljesebb növekedését követően az eloszlás nagyjából egyenletes. A 
cinkrészecskék helyi területarányának − pontosabban a területarány egyenletességé-
nek (ε) − változása a sugár függvényében talán még szemléletesebben jellemzi a vi-
szonyokat. A 10 m/m% cinktartalmú próbatestek közül a vízszintes frontmozgással 
előállított kompozitnak a leghomogénebb a cink eloszlása, amit jól mutat az, hogy 1 
körül ingadozik a területarány egyenletessége (ε) és csak kis tartományban nő 3-tól 
valamivel nagyobbra, s végül (4-74. a) ábra) a próbatest szélén sem emelkedik magas-
ra. Mindezek mellett a fedettség is igen nagy (μ = 95%), ami azt jelenti, hogy a próba-
test területének mindössze 5%-án nem található cinkrészecske. 

Amikor a polimerizációs front fentről lefelé mozog, akkor a kompozitrúd keresztmet-
szete mentén 40%-ra lecsökken a fedettség (μ), s a területarány egyenletessége (ε) a 
sugár függvényében erősen ingadozni kezd. A próbatest szélén az ε meredeken nö-
vekszik, még a 8-as értéket is meghaladja; ami azt jelzi, hogy itt nyolcszor nagyobb a 
cink területaránya, mint a próbatestre egyébként jellemző átlag (4-74. b) ábra). 
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 a)  b) 

4-74. ábra. A területarány egyenletességének (ε) változása a sugár függvényében,  
Δr = 5 pixel, a cink tartalom: 10 m/m%, a front mozgásának iránya a) →,  b) ↓ [Gácsi, 2003] 

A 30 m/m% cinktartalmú próbatestek közül az alulról fölfelé haladó polimerizá-
ciós front révén kialakult kompozit bizonyult a leghomogénebbnek, ennek a fe-
dettsége 95%-os, és az ε csak kismértékben változik, legfeljebb a próbatest belse-
jében haladja meg valamivel a 2-t. A legkevésbé egyenletes a cinkeloszlása a gra-
vitációs vektorral azonos irányban mozgó polimerizációs front hatására létrejövő 
kompozitnak; bár a fedettség itt is magas (μ = 85%), a próbatest szélén a cink helyi 
területaránya az átlaghoz képest a négyszeresére nőtt. 

Nagy különbség figyelhető meg a különbözőképpen előállított 50 m/m% cinktartalmú 
kompozitok keresztmetszetében. Ugyanis, amikor a polimerizációs front fentről lefelé 
mozog, és polisztirol szigetelést alkalmazunk, a fedettség 94%-os, ugyanakkor 1 körül 
ingadozik az ε. A próbatest szélén még ekkor is eléri a 4-es értéket a cink helyi és átlagos 
területarányának hányadosa. Ennek ellenére a cinkeloszlás egyenletesnek mondható.  

Ezzel szemben, ha a kompozit hőszigetelés nélküli tartályban fentről lefelé mozgó 
front eredménye, akkor a fedettség 47%-ra csökken, és a próbatest széléhez közel 
a cink helyi területaránya az átlaghoz képest mintegy hétszeresére emelkedik. 
Mindezek mellett az 50%-os cinktartalmú próbatestekben minden esetben na-
gyobb cink területarány jelentkezik a próbatest szélén, mint a belsejében. 

 
 a)  b) 

4-75. ábra. A területarány egyenletességének (ε) változása 
a sugár függvényében, Δr = 5 pixel, a cink tartalom: 50 m/m%, 
 a front mozgásának iránya a) ↓+ polisztirol szigetelés,  b) ↓ 
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A második fázis helyi területarányának egyenletessége (ε) és a fedettség (μ) jól jel-
lemzi a második fázis makroszkopikus eloszlását a próbatest keresztmetszete men-
tén (4-75. ábra). Egyenlőtlen − mégpedig a széleken földúsult − eloszlás figyelhető 
meg akkor, amikor a polimerizációs front a gravitációs vektorral azonos irányban 
halad, ezt valószínűleg az olvadékban a gravitáció hatására kialakuló áramlás 
okozza, amely a cinkrészecskéket is magával ragadja. Viszonylag egyenletes az 
eloszlás a vízszintes frontmozgásnál. A hőszigetelés, amely a radiális hőelvonást 
csökkenti, egyenletesebbé teszi a cinkeloszlást, ez különösen az 50%-os cinktarta-
lomnál figyelhető meg. Egyszersmind az 50%-os cinktartalmú kompozitokban a 
széleken mindenféleképpen dúsulás jön létre. A cinkrészecskéknek a kompozit 
keresztmetszete mentén történő eloszlása kapcsolatban van a polimerizációs front 
alakjával: amikor az olvadék zóna sík, akkor az eloszlás egyenletesebb, amikor a 
front alakja anizotróp, akkor a próbatest szélén a cinkrészecskék csoportosulnak. 
 
4.7.2. Kerámia-részecskék csoportosulása Al-SiC kompozitban 
A kerámia-részecskékkel erősített fémmátrixú kompozitok egyre szélesebb területen 
− elsősorban az autó- és a repülőgép iparban – történő alkalmazása annak köszönhe-
tő, hogy az ilyen gyártmányok rendkívül előnyös tulajdonságokkal rendelkeznek és 
porkohászati módszerekkel viszonylag olcsó az előállításuk. A kis sűrűségű alumíni-
um alapanyagba ágyazott kerámia-részecskék jelentősen megnövelik a folyáshatárt, a 
rugalmassági modulust, a keménységet, valamint javítják a hő- és kopásállóságot.  

 
4-76. ábra. SiC csoportosulás és porozitás 
Al/SiCkompozitban, P 500, N= 800x 

A gyártmány tulajdonságait azonban első-
sorban a kerámia-részecskék mennyisége, 
mérete, alakja és elrendeződése befolyásol-
ja. Tudniillik a csoportokba, vagy más né-
ven fürtökbe rendeződött részecskék kör-
nyékén több a porozitás (4-76. ábra), emel-
lett a részecskecsoport az alapanyagban 
feszültséggyűjtő helyként is szerepel, és 
ezért növeli a repedési hajlamot, jelentősen 
rontva a mechanikai tulajdonságokat. 

Manapság számos tudósítás jelenik meg a kerámia-részecskékkel erősített 
kompozitok szövetszerkezetének vizsgálatáról [Purohit, Sagar, 2001] [Davidson, 
Regener, 2000] [Ogel, Gurbuz, 2001] [O’Donnell, Looney, 2001]. A szerzők korábbi köz-
leményeikben [Gácsi et al., 2000] [Gácsi et al., 2002b] bemutattak néhány módszert SiC 
részecskékkel erősített és alumínium alapanyagból készült kompozit előállítására és 
szövetszerkezetének jellemzésére. Az általuk előállított és vizsgált kompozit minták 
alapanyaga rendszerint 99,5% tisztaságú alumíniumpor (FLUKA AG), amihez go-
lyósmalomban őrölt, háromféle szemcseméretű SiC-port (NORTON AS) kevertek. Az 
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alumínium átlagos részecskemérete 20 μm, míg a szilícium porok átlagos méretét 70 
μm (P 220), 14 μm (P 500) és 8 μm (P 800) között változtatták.  

Gácsi, Kovács és Pieczonka [Gácsi et al., 2002b] az összekevert porokat laboratóri-
umi mágneses keverőben 30 percen át homogenizálta. Összesen 6 különböző 
porkeveréket készített: változtatva a SiC mennyiségét (5, 10 és 15 m/m%) és ré-
szecskeméretét (P 220, P 500 és P 800). A hasáb alakú mintákat porkohászati úton, 
egytengelyű hidegsajtolással, 400 MPa nyomást alkalmazva készítették, és sajtolás 
közben kenőanyagot nem alkalmaztak. Ezután a próbatesteket 610 °C-on 2 órás 
hőn tartással, nagytisztaságú (99,999%) nitrogén védőgázban szinterelték. Hőke-
zelés közben a minták zsugorodását NETZSCH-402E típusú dilatométerrel mér-
ték. Volt olyan eset is, amikor a próbatestek felületét lézeresen átolvasztották 
[O’Donnell, Looney, 2001] [Gácsi et al., 2000] a porozitás csökkentésének érdekében. 

A metallográfiai vizsgálatok céljára a próbatesteket csiszolással és polírozással készítet-
ték elő. Mint ahogy korábbi munkáinkban is már beszámoltunk róla, a próbatestek 
előkészítése nem egyszerű feladat, aminek oka: a SiC és az Al között meglévő nagy 
keménységkülönbség, valamint a porkohászati termékekben mindig előforduló 
porozitás. Éppen ezért speciális eljárást dolgoztak ki a csiszolás és polírozás 
optimalizálására [Tomolya, Gácsi, 2002]. A próbatesteket három különböző nagyításban 
vizsgálták, így biztosítva, hogy egy-egy látótérben kellő számú kerámia-részecske 
legyen: 400-szoros nagyítást használtak a P 220-as, 800-szorost a P 500, míg 2000-szeres 
nagyítást a P 800-as szilíciumport tartalmazó mintáknál. A kerámia-részecskék tömeg 
középpontjainak mérése a Quantimet 550C képelemző segítségével történt. A 
koordináták feldolgozására és a párkorrelációs függvény g(r) meghatározására Kovács 
[Kovács, Gácsi, 2002] számítógépes programot készített. A program a körök sugarának 
lépésközeit a SiC átlagos méretének függvényében változtatta74 10 képpont volt a P 800-
as, 20 képpont a P 500-as, míg 25 képpont a      P 220-as szilícium-karbid részecskéket 
tartalmazó mintáknál. A vizsgálatokat 10 látótérben hajtották végre, és megközelítőleg 
500 db részecskét elemeztek. A számított g(r) függvényeket a 4-77. ábrán mutatjuk be. 

 
 a)  b) 

4-77. ábra. A párkorrelációs függvény alakja, különböző  
relatív részecske (RPS) méretnél, a) RPS ≈ 0,3, b) RPS ≈ 2,4 

                                                 
74 Abból indultak ki, hogy a vizsgált SiC-részecskéktől a legközelebbi szomszéd is biztosan távolabb 

van, mint a kerámia-részecske sugara. 
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Mint ahogy arra már a korábbi fejezetben rámutattunk, a párkorrelációs függvény 1 
körül változó értéke véletlenszerű részecske-eloszlást jelez, míg az 1-től nagyobb 
g(r) adatok a részecskék rendeződésére vagy csoportosulására utalnak. A kerámia-
részecskékkel erősített fémmátrixú kompozitokban a csoportosulást alapvetően két 
paraméter befolyásolhatja: egyrészt a kerámia-részecskék térfogataránya (VV), más-
részt a relatív részecskeméret75. Ez utóbbit Prasad [Prasad et al., 2000] úgy definiálta, 
hogy az alapanyag részecskéinek átlagos sugarát (Ra) viszonyította a kerámia-
részecskék (Rc) sugarához: RPS = Ra/Rc. Mérési eredményeink (4-77. ábra) alapján 
megállapítható, hogy kis RPS arány esetén (RPS ≈ 0,3) − ekkor a kerámia-részecskék 
mérete nagyobb, mint az alapanyagé − nem találkozunk a részecske-csoportosulás 
jelenségével, hiszen még a 15 m/m% szilíciumkarbid tartalmú kompozitban is 1 
körüli a párkorrelációs függvény értéke. Ezzel szemben nagy RPS alkalmával (RPS 
≈ 2,5) − amikor lényegesen nagyobb az alapanyag szemcséinek átmérője a kerámia-

részecskékhez viszonyítva − már 
5 m/m% szilícium-karbid térfo-
gataránynál is kialakulhat ré-
szecskefürt, azaz káros részecs-
ke-csoportosulás. Az RPS hatása 
jól látható a 4-78. ábrán.  
 
4-78. ábra. A párkorrelációs függ-
vény alakja, különböző SiC-
részecske méretnél 
 
Ezen a diagramon a 15 m/m% 

szilícium-karbid tartalmú kompozitoknak a párkorrelációs függvényét mutatjuk 
be különböző relatív részecskeméretnél. Míg az RPS ≈ 0,3 értékénél a részecskék 
véletlenszerűen helyezkednek el, addig az 1,4-es relatív résziecskeméretnél kis-
mértékben, a 2,5-esnél pedig már jelentősebben megnő a részecskék előfordulási 
valószínűsége, a tipikus részecske környezetében. A relatív részecskeméretnek (RPS) 
a részecskék spontán elhelyezkedésére kifejtett hatását a 4-79. ábra szemlélteti.  
 

4-79. ábra. A relatív részecske 
(RPS) méret és a részecske-
csoportosulás kapcsolata 
[Prasad et al., 2000] 

 
Ez az eredmény összhang-
ban van Prasad [Prasad et al., 
2000] megállapításával, aki 
munkatársaival alumínium 
részecskéket tartalmazó ba-

                                                 
75 Relative Particle Size, RPS 
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kelit szövetszerkezetét tanulmányozta különböző RPS értékek és eltérő második fázis 
térfogatarány esetén. Megállapította, hogy minél nagyobb a relatív részecskeméret (RPS) 
− vagyis minél nagyobb az alapanyag átmérője a kerámia-részecskék méretéhez viszo-
nyítva − annál kisebb térfogataránynál fordul elő részecske-csoportosulás. Vizsgálatai 
során a részecske-csoportosulás valószínűségét előrejelző térképet76 is készített (4-80. 
ábra), ekkor mind az alapanyag, mind a második fázis szemcséit gömb alakúnak tételez-
te fel. A diagramon a második fázis térfogatarányát (VV) és az RPS értékét tüntette 

fel, s három területet különböztetett 
meg: (I.) biztosan várható részecske-
fürtök képződése, (II.) véletlenszerű 
részecske-eloszlás várható, (III.) elő-
fordulhat részecske-csoportosulás. 

4-80. ábra. A részecske-csoportosulás 
valószínűsége, az RPS és a térfogatarány 
függvényében, Prasad [Prasad et al., 2000] 
nyomán 

 
A redukált második momentum 
függvényen – K(r) – (4-81. ábra) na-

gyon jól látszik a relatív részecskeméret (RPS) hatása, hiszen nagyobb szemcse-
nagyságnál a K(r) laposabban és egyenletesebben emelkedik, míg a kisebb szem-
csenagyságnál – különösen a tipikus részecske közvetlen közelében, kis r érté-
keknél – a növekedés igen meredek. 
 
 4-81. ábra. A K(r) függvény alakja 
különböző szemcsenagyságú Al/SiC 
kompozitokon mérve [Gácsi, 2003] 
 
A kovariancia diagramok szintén 
részletekbe menő elemzést tesz-
nek lehetővé. Míg nagyobb szem-
nagyságnál (P 220) csupán a ke-
rámia-részecskék valószínű átla-
gos átmérője olvasható le a diag-
ramról, s utána jellegzetes csúcsokat nem figyelhetünk meg, addig a kisebb 
szemnagyság (P 800) alkalmával meghatározott kovariancia diagramon − a 
kerámia-részecskék átlagos mérete mellett (4-82. ábra) − a részecskecsoportok 
jelenléte is megfigyelhető, sőt valószínű méretük is leolvasható. Rendkívül 
figyelemre méltó tartalma van a kör kovariancia-diagramnak. Ennek meghatá-
rozásakor a mikroszkópos szövetképet a középpontja körül kell elforgatni, és 
meghatározni a kovariancia értékét (4-83. ábra).  

                                                 
76 Clustering Probability Maps 
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 a)  b) 

4-82. ábra. Az Al/SiC kompozit fénymikroszkópos szövetképe,  
a SiC szemcsenagysága a) P 220, és b) P 800 

A részecske-csoportosulás ténye itt is szembeötlő. Sőt a szög függvényében még to-
vábbi jellegzetes helyi maximumok jelentkeznek, amelyek a részecskecsoportok 
szemcsehatár mentén történő ren-
deződésével vannak kapcsolatban. 
A bemutatott eredmény is jelzi, 
hogy a kör kovariancia-diagram 
alkalmas a részecskefürtök szem-
csehatár mentén történő rendezett-
ségének jellemzésére. 
 
4-83. ábra. Kör kovariancia diagram 
Al/SiC kompozitok szövetképén 
mérve [Gácsi, 2003] 
 
A SiC részecskékkel erősített alumínium alapanyagú kom-pozit szövetszerkezetét 
a bináris morfológia módszerével is elemezhető. Az 512 x 512 pixel méretű bináris 
képeken a SiC-részecskék határvonalához egy-egy pixelt hozzáadva, vagyis a 
kerámia-részecskék területét dilatációval megnövelve változtatható a szövetkép. 
A dilatációt mindaddig folytatni kell, amíg az összes kerámia-részecske össze 
nem tapad, s egyetlen objektumot nem hoz létre.  

Minden egyes lépés közben meg kell határozni a kerámia-részecskék darab-
számát. A kisebb méretű (P 800-as) kerámia-részecskékre vonatkozó darab-
szám csökkenés a dilatáció függvényében a 4-84. a) ábrán látható. A diagram 
jól mutatja, hogy a kerámia-részecskék darabszáma öt lépés után a nyolcadára 
csökkent, ezután a darabszám csökkenés viszonylag egyenletes volt. Ez a je-
lenség a részecske-csoportosulással van kapcsolatban, hiszen az egymáshoz 
közel elhelyezkedő részecskék néhány dilatációs lépés után összetapadtak, s a 
darabszám jelentősen mérséklődött. Az összetapadt − eredetileg csoportokba 
rendeződött − részecskék darabszámának fogyása ezután egyenletes volt. 
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Ezzel szemben a nagyméretű kerámia-részecskéket tartalmazó kompozit biná-
ris képén a dilatáció függvényében a darabszám csökkenése egyenletes, szinte 
minden dilatációs lépésben azonos (4-84. a) ábra). 

 

 
 a)  b) 

4-84. ábra. Darabszám csökkenés a dilatációs függvényében,  
a SiC  szemcsenagysága a) P 800, és b) P 220 [Gácsi, 2003] 

 

A relatív darabszám csökkenés is ábrázolható a dilatáció lépéseinek függvényé-
ben. Az előzőekkel összhangban a P 800-as méretű kerámia-részecskéket tartal-
mazó kompozitban négy dilatációs lépésben 85%-kal csökkent a darabszám, míg 
a további fogyás viszonylag egyenletesen következett be. Ellenben a P 220-as 
szemnagyságú kerámia-részecskéket tartalmazó szövetkép bináris képén a relatív 
darabszám csökkenés végig viszonylag egyenletes, mindössze a 14. dilatációs 
lépés környékén figyelhető meg maximum, ami valószínűleg a részecskék átlagos 
távolságával van kapcsolatban. 

Az Al/SiC kompozitok bináris képén a négyzetes módszerrel való elemzés is 
elvégezhető. A durvább kerámia-részecskéket (P 220) tartalmazó kompozitban az 
egyes négyzetekbe eső területarány sűrűségfüggvénye kevéssé emlékeztet a 
Poisson-eloszlásra (4-85. a) ábra). A kisebb méretű, a P 800-as jelű kerámia-
részecskék hisztogramja kisebb és nagyobb részecske területeket egyaránt tartal-
maz, s a görbe alakja szintén távol van a véletlen eloszlástól (4-85. b) ábra). Meg-
állapítható, hogy a kétféle szemnagyságú próbatest között a négyzetes módszer-
rel szignifikáns különbség nem mutatható ki. Sőt, inkább a nagyobb szemnagysá-
gú próbatest hisztogramja van messzebb az elméletileg várt értéktől. 
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 a)  b) 

4-85. ábra. Négyzet alakú cellák SiC területarányának sűrűségfüggvénye,  
a SiC szemcsenagysága a) P 220, és b) P 800 [Gácsi, 2003] 

 

A kerámia-részecskékkel erősített fémmátrixú kompozitokban a párkorrelációs függ-
vénnyel és a kovariancia diagrammal a véletlenszerű részecske-elrendeződés és a ré-
szecske-csoportosulás jellemezhető. A párkorrelációs függvény az eloszlások összeha-
sonlítására alkalmas, segítségével a csoportosulás mértéke nem jellemezhető, mert a 
számolt g(r) értéke az alkalmazott lépésközök nagyságától függ. A kör kovariancia 
diagram a csoportosulás méretének meghatározására és a részecskefürtök elrendeződé-
sének jellemzésére is alkalmas. Az Al/SiC kompozitokban a kerámia-részecskék cso-
portosulása a relatív részecskemérettől (RPS) és a térfogataránytól (VV) függ. 
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