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Szövetszerkezetek rendezettségének jellemzése, négyzetes cellák 

módszere, szövetképek párkorrelációs függvényei 
 
 
 

1. A gyakorlat célja 

 

A gyakorlat során a hallgatók elsajátítják a szövetszerkezetek rendezettségének 
jellemzését (részecske eloszlások típusainak felismerése, megkülönböztetése), valamint az 
eloszlásokat leíró paraméterek (négyzetes cellák módszere, párkorrelációs függvény) 
mérésében is gyakorlatra tesznek szert.  
 

2. Ajánlás 

 

A gyakorlat harmadéves Anyagmérnök Szakos levelezıs hallgatók tantervében 
szerepel a Szerkezetvizsgálat 2 c. tantárgy keretein belül. A gyakorlat elvégzéséhez 
képelemzı szoftverek használatának, a mért paraméterek értelmezésének, illetve a mért 
adatok statisztikai kiértékelésének ismerete szükséges. 
 
3. Elméleti alapok 

 

3.1. A szövetszerkezetek rendezettségének jellemzését, részecske eloszlások típusai 

 

 Az anyagtudomány az anyagok makroszkopikus tulajdonságai és a szerkezetük közötti 
kapcsolat leírásával foglalkozik. Az anyagok szerkezetének hét különbözı szintjét 
különbözteti meg, az elemi részecskéktıl a szövetszerkezeten át egészen a makroszerkezetig 
[1]. A szövetszerkezet kifejezést a fázisok és a makroszkopikus szerkezet közötti szintre 
alkalmazza. Az anyagok különbözı tulajdonságait a szövetszerkezetük határozza meg, ezért 
ennek megismerése és jellemzése az elsı lépés a kívánt tulajdonságok eléréséhez. A 
részecske-eloszlások csoportosítása és az egyes típusok jellegzetességeinek összehasonlítása 
tehát a felhasználás szempontjából lényeges anyagi tulajdonságok (pl. folyáshatár, 
kopásállóság, törési szívósság) és a szövetszerkezet közötti kapcsolatot jellemzése érdekében 
szükséges [2]. Véletlen eloszlás esetén a részecskék a térfogat bármely pontjában azonos 
valószínőséggel jelennek meg, és az eloszláshoz tartozó paraméterek, mint például a 
szemcsék területaránya, a teljes szövetszerkezeten belül közel azonos értékőek. A részecskék 
csoportosulása esetén ezek a paraméterek a térfogat egyes részein belül jelentısen eltérnek 
egymástól [3].  A rendezettség a második fázis részecskéinek mikroszkopikusan rendezett 
eloszlása. A többfázisú szerkezetek csoportosítására a részecske-eloszlások két nagy 
csoportját különböztetjük meg [2]: 

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

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

 Az elsı esetben az anyagi részecskék nem képeznek csoportokat, s nem hoznak létre 
izotróp konglomerátumokat, hanem különállóan helyezkednek el a síkon. Az ilyen részecskék 
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1. ábra. A négyzetes módszer 
értelmezése [6] 

 
2. ábra. A párkorrelációs 
függvény értelmezése [2] 

tömegközéppontjai a síkon vagy Poisson-mintázatot rajzolnak (ez az ún. rendezetlen, véletlen 
eloszlás: KR), vagy négyszögalakban (KN), hatszögalakban (KH) rendezıdnek, 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 térben véletlenszerőek (FR), ekkor rendezetlen 
fürtös eloszlásról beszélünk. Ha a részecskefürtök tömegközéppontjai négyszög (FN), hatszög 
(FH) mintázatot követnek, akkor rendezett fürtös eloszlásról van szó. Olyan eset is 
elıfordulhat, hogy a fürtök felület mentén (FF), illetve összetett szemcsehatár (FSZ) mentén 
sorakoznak föl [2]. Az elızıekben felsorolt szövetszerkezeti jellemzık (a mérési területre és 
az egyes szemcsékre vonatkozók egyaránt) legegyszerőbben és leggyorsabban képelemzéssel 
határozhatók meg [4]. A korszerő berendezésekben a kép rögzítését végzı kamera már a 
mikroszkóp részét képezi, nem szükséges csatlakoztatni ıket egymáshoz. A minta 
metallográfiai elıkészítés (csiszolás, polírozás, esetlegesen maratás) után alkalmas a mérés 
végrehajtására. 
 
 
3.2. A második fázis eloszlásának jellemzése [5] 

 
Négyzetes cellák sőrőségfüggvényének 
alkalmazásakor a szövetképre négyzethálót illesztünk 
(1. ábra), majd megszámoljuk az egyes négyzetekbe esı 
szemcséket (Nq). Rendezett eloszlás esetén a cellák 
többségében közel azonos számú szemcse található. 
Inhomogén eloszlás esetén üres cellák, kis, illetve nagy 
szemcseszámú cellák egyaránt elıfordulhatnak, míg a 
véletlen eloszlás a két szélsı eset között lesz [6]. A 
módszer nehézsége a megfelelı cellaméret megtalálása, 
illetve a darabszám meghatározása. Gácsi [2] az 
objektív mérés érdekében a darabszám helyett a 
második fázis területének (A), illetve területarányának 
(AA) meghatározását ajánlja. 

Karnezisék [6] megállapították, hogy az eloszlás ferdesége (β) és a csoportosulások 
egymással összefüggésben vannak: β nı, ha a csoportosulás mértéke fokozódik. Az eloszlás 
ferdeségét az alábbi képlettel határozták meg:  
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Ahol q a négyzetes cellák darabszáma, Nqi az i-edik 
cellában található szemcsék száma (i=1,2,…,q), Nq 
átlagos szemcseszám egy cellára vonatkoztatva, σ Nq 
szórása. 

A párkorrelációs függvényt számos tudományterület 
alkalmazza a 2D képek információtartalmának 
kinyerésére, az olajmérnököktıl kezdve az 
orvostudománnyal bezárólag. A függvény a 
szemcsékbıl álló rendszerek geometriai jellemzésére 
alkalmas [7]. A függvény meghatározásához [2] 
elsıként a darab A területő, N részecskét tartalmazó 
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3. ábra. Radiális 
eloszlásfüggvény meghatározása 

[6] 

szövetképére, egy tetszıleges i részecske középpontja (xi, yi) köré egy r és r + dr sugárú 
körgyőrőt rajzolunk (2. ábra), majd megszámoljuk azokat a részecskéket, amelyek 
középpontjai a körgyőrőben találhatóak. Ismételjük meg a mérést több részecskére (i=1, 2, 

3…N) vonatkozóan, majd határozzuk meg az r és r + dr sugarú körgyőrőbe esı átlagos 
részecskeszámot, K(r), amit osszunk a körgyőrő területével. Ennek a mennyiségnek az A 

területő szövetképre vonatkozó átlagos részecskeszámmal képzett hányadosa a g(r) 
párkorrelációs függvény:  
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Ahol K(r) a részecskék köré rajzolt, r és r + dr sugarú körgyőrőben a részecskék átlagos 
darabszáma, NA a területegységre vonatkoztatott átlagos részecskeszám, (1/µm2), K(r)/NA a 
körgyőrőben átlagosan elıforduló részecskék által elfoglalt terület (1/µm2), r a kör sugara 
(µm). Poisson-eloszlás esetén g(r)=1.  

Ghosh és társai [8] számítógéppel generált, véletlen és csoportosult eloszlású szövetképeket 
vizsgáltak. Ezek segítségével tanulmányozták az második 
fázis eloszlásának, sőrőségének és térfogathányadának a 
mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását. 
Megállapításuk szerint a K(r) és g(r) függvények kis 
térfogatarány és részecskeszám mellett tőnnek 
alkalmazhatónak, nagy térfogatarány és részecskeszám 
esetén a különbözı eloszlások görbéi közötti eltérések 
minimálisak. 

A radiális eloszlásfüggvény számítása is hasonló elven 
történik. Ekkor a szemcsék középpontjába rajzolt körlapon 
belül határozzuk meg a szemcsék számát (3. ábra), melybıl 
a H(r) függvény az alábbi módon számítható [6]:  
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Ahol Nra az egységnyi területre esı átlagos szemcseszám r sugarú körlapon belül (µm-2), Na 
átlagos szemcseszám a teljes vizsgált területre vonatkoztatva (µm-2).  

Véletlen eloszlás esetén H(r) értéke szintén 1. A részecske-csoportosulások megjelenését kis r 
értéknél jellegzetes csúcs jelzi. Karnezis [6] a radiális eloszlásfüggvényt az alábbi 
összefüggéssel írta le:  

 caerH br += −)(  (4) 
Ahol a, b, és c paramétereket kísérleti adatokból lehet meghatározni. A csoportosulásra, 
illetve a véletlen eloszlásra jellemzı H(r) görbék által közrezárt területet meghatározva, a 
kapott AH paraméter a csoportosulás mértékét jelzi: 
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Karnezis [6] megállapította, hogy AH a csoportosulás jellemzésére alkalmas – minél kevésbé 
egyenletes a szemcsék eloszlása, értéke annál nagyobb. Gácsi megjegyzi [2], hogy a 
paraméter abszolút értéke függ az alkalmazott sugár intervallumtól, illetve a függvény 
meghatározásának lépésközeitıl, emiatt a különbözı módon meghatározott adatok nem 
hasonlíthatók össze.  
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A kovariancia függvény szintén elterjedt a szemcsék elrendezıdésének jellemzésére. 

Tekintsük a szövetszerkezet mikroszkópos felvételét B bináris képnek, mely 1 és 0 elemekbıl 
áll, attól függıen, hogy a mérni kívánt vagy a mérés szempontjából érdektelen területhez 

tartozik. A B halmazt h transzlációs vektorral eltolva, ez eredeti ( B ) és az eltolt ( hB + ) 
halmaz metszete [2]:  

  { })()(),( hBBMesEhBKOV +∩=   (6) 

Ahol B a vizsgált szövetszerkezeti elemek halmaza, h transzlációs vektor, Mes a halmaz 
„mértéke” (pl. az 1 értékő képpontok száma), E várható érték. A kovariancia megmutatja, 

hogy a bináris halmaznak van-e valamilyen periodicitása a h  vektor irányában. A lineáris 
kovariancia két irányban határozható meg: vízszintesen [C(x)] és függılegesen [C(y)]. 
Rendezett eloszlás esetén a kovariancia függvény ismétlıdı csúcsokkal rendelkezik, melyek a 
részecske középpontok közötti távolságot mutatják [2, 9]. 

A legközelebbi szomszéd távolságán (dnn vagy λnn) egy részecske és a hozzá legközelebb esı 
szomszédos részecske tömegközéppontjai közötti távolságot értjük [2]. A módszer 
hiányossága, hogy a távolságok eloszlását a szövetszerkezetben nem veszi figyelembe, csak 
egy átlagos távolságot ad meg [10]. Ha a részecskék csoportosulásában két szemcse egy 
átmérınyi távolságra van, akkor a dnn távolság véletlen és csoportosult eloszlás esetén is 
hasonló értékő lesz, emiatt nem lehet vele hatásosan jellemezni az eloszlást. A második, 
harmadik stb. legközelebbi szomszéd távolságának figyelembe vételével Karnezis szerint [6] 
talán megszüntethetı ez a hiányosság. Yang [11] a COVd csoportosulási paraméter 
bevezetését javasolja, mely szerinte alkalmas a csoportosulások eloszlásának jellemzésére:  
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Ahol COVd a legközelebbi szomszédok távolságának variációs koefficiense, 2
dσ  a 

legközelebbi szomszédok távolságának szórása, d a legközelebbi szomszédok távolságának 
átlaga. 

A bináris morfológia során a bináris képet 
transzformáljuk, dilatáció esetén a detektált 
részecskék határvonala mentén egy képpontot 
adunk a részecskékhez, így ezek határvonala 
folyamatosan közeledik egymáshoz. Ha a 
dilatációs lépések száma eléri vagy meghaladja a 
szemcsék határfelületei közti távolságot, a 
szemcsék „összeolvadnak”, egyesülnek, így a 
bináris képen található szemcsék száma csökken. 
A folyamat mindaddig tart, míg az összes 
részecske egyetlen objektummá való egyesülése be 
nem következik, ekkor az eredmények 

megjelenítéséhez a darabszám csökkenést a dilatációs lépésszám függvényében ábrázoljuk. 
Csoportosult részecske eloszlás esetén (4. ábra) a diagram kis ciklusszámnál nagy csúccsal 
rendelkezik, ami a csoportosuláson belüli szemcsék távolságát mutatja. A további csúcsok a 
csoportosulások egymástól való távolságát jelzik [2]. 

 

 
 

 
4. ábra. Darabszám csökkenés 

csoportosult eloszlású részecskéknél [2] 
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4. Feladatok 

 
1) A kiadott mintán 10 látótérben történı mérés alapján rajzolja fel a négyzetes cellák 
sőrőség-és eloszlásfüggvényét, valamint határozza meg az eloszlás relatív szórását és 
ferdeségét. A mérésekhez a CProb programot használja. 
 
2) A kiadott mintán 10 látótérben végezzen bináris morfológiai méréseket, majd az 
eredmények megjelenítéséhez rajzolja fel a darabszám csökkenést a dilatációs lépésszám 
függvényében. A mérésekhez a CProb programot használja. 
 
3) Hasonlítsa össze az eredményeket számítógéppel elıállított szövetképek függvényeivel, és 
állapítsa meg, milyen a kapott mintában a második fázis részecskéinek eloszlása. 
 
5. Jegyzıkönyv 

 
A feladatok elvégzése után a jegyzıkönyvben rögzítse a vizsgált minta jellemzıit 
(alapanyagok, összetétel, szemcseméret), a képelemzı programokkal történı mérés menetét, a 
mért paramétereket, a mért értékeket, a számítás menetét és az eredményeket. 
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