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BEVEZETÉS-SZÖVETSZERKEZET, MORFOLÓGIA 

 

 Anyagtudomány: az anyagok 7 különböző szintjét különbözteti 

meg  

 Szövetszerkezet: a fázisok és a makroszkopikus szerkezet közötti 

szint 



1 fázisú anyagok 2 vagy több fázisú anyagok 

SZÖVETSZERKEZET TÍPUSAI 



ANIZOTRÓPIA ÉS RÉSZCSKERENDEZŐDÉS 

 

 Anizotróp: a szemcse vagy részecske a tér egyes irányaiban eltérő 

méretű (tű, lemez alakú részecskék)  

 Orientált szövetszerkezet: az anizotróp  szemcsék 

szimmetriatengelyei  a térben nem véletlenszerűen foglalnak 

helyet, hanem adott tengely mentén elrendeződnek 

 pl: szálas kompozitok sorba rendeződő erősítő anyagai, melegen 

alakított acéllemez nyújtott ferritkristályai   

 az anizotrópia a tulajdonságokra nagy befolyással van 

 

    

a)   1  b)  < 1  
A látótér anizotrópia () értéke 

nyújtott  részecskék véletlenszerű 
a) illetve irányított b) 

elhelyezkedésekor  

 

 a szimmetriatengellyel párhuzamos (p) 

illetve merőleges (m) szelők és a 

szemcsék határvonalai közötti szelők 

egységnyi hosszúságra vonatkoztatott 

metszésszáma az anizotrópiát jellemzi. 

 Izotróp:   1  

 Anizotróp:  <> 1  
 



Rózsadiagram: 

tesztvonalak és a 

határvonalak közötti 

metszésszámot (PL) a 

metszési szög () 

függvényében polár 

koordináta rendszerben 

ábrázoljuk 

 

 Irányított mikroszerkezetek  Orientált vonalrendszerek 

ANIZOTRÓPIA ÉS RÉSZCSKERENDEZŐDÉS 

Irányítottan elhelyezkedő vonalak rózsadiagramja 

a) egy, b) két, c) három orientációs tengely  

1

L m,sin)t/1()(P  

Θ: orientációs t és a 

tesztvonalak által bezárt 

szög 

t: vonalrendszer vonalai 

közötti távolság 



 

 Irányított mikroszerkezetek      Részlegesen orientált vonalrendszerek 

 Orientációs faktor: Ω 

  Ω=0 izotróp 

  Ω=1 teljesen irányított vonalrendszer 

ANIZOTRÓPIA ÉS RÉSZCSKERENDEZŐDÉS 

A gyakorlatban előforduló vonalrendszerek 
rózsadiagramjai a) c) egy orientációs 

tengelyű, b) kvázi izometrikus vonalak  
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(LA)or: egységnyi területre eső, orientációval 

rendelkező vonalhosszúság, m-1 

(LA)is: egységnyi területre eső, izotróp 

vonalhosszúság, m-1 

(PL)p: orientációs tengellyel párhuzamosan 

mért metszésszám, m-1 

(PL)m: orientációs tengelyre merőlegesen mért 

metszésszám, m-1. 



A területarány, a vonalarány és a pontarány  

egyenértékűsége (AA=PP=LL=0,20) 

ANIZOTRÓPIA ÉS RÉSZCSKERENDEZŐDÉS 

Térfogatarány meghatározása 



•  legközelebbi szomszédok átlagos távolsága (l1) 

Hatszöges                Négyszöges              Véletlenszerű 

 [m] 
N

C
1l

C = 1,0              négyszöges elrendeződés,   

C =                    hatszöges elrendeződés,  

C = 0,5              véletlen elrendeződés 

075,1
3

2


ANIZOTRÓPIA ÉS RÉSZCSKERENDEZŐDÉS 
Távolság meghatározása 



•  a részecskék határfelületeinek távolsága l 4 
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(VV az adott fázis térfogataránya 

NL= egységnyi hosszúságra eső darabszám [1/mm] 

ANIZOTRÓPIA ÉS RÉSZCSKERENDEZŐDÉS 
Távolság meghatározása 



• Lemezes szerkezetek: valódi (S0) és látszólagos (S)lemeztávolság 

különbsége  NF felület (csiszolat) normálisa 

NL lemezek normálisa 

LEMEZES SZERKEZETEK 



SZTEREOLÓGIA, KÉPELEMZÉS 

 

 Képfeldolgozás:  

 a képek olyan típusú átalakítását végezzük el, amikor a lényeges 

információkat a lényegtelentől különválasztjuk 

 Képelemzés: 

 a képek számszerű adatokkal történő jellemzése  

 Szürkekép 

 a képpont mátrix értékei csak világosságkódokat tartalmaznak, azaz 

fekete-fehér intervallumon belül különböző szürkeségi szintek alkotják a 

képet 

 Detektálás-kijelölés 

 a kép figyelembe venni és elhanyagolni kívánt tartományainak 

elkülönítése 

 egy-egy szürkeségi szint alatti, illetve feletti képpontok elkülönítése 

 detektálást követően a képpontok szürkeségi szintek szintjéről már nem 

beszélhetünk: az egyes pontokhoz 0 vagy 1 értéket rendeltünk 

 



SZTEREOLÓGIA, KÉPELEMZÉS 

 

 Alapvető mérési lehetőségek a bináris képeken 

 1) Mérés a látótér átlag adatai alapján (’field’ paraméterek). 

 2) Mérés az objektumok (’objects’) vagy jellegzetességek (’features’) 

egyedi paraméterei alapján. 

  

 

Kettős keret, a biztonsági zónával Hitelesítés, a kalibrációs faktor meghatározása 



SZTEREOLÓGIA, KÉPELEMZÉS 

 

 A látótér átlag adatainak meghatározásakor a mérőkereten belül történik a 

mérés, s a következő paramétereket szokás meghatározni: 

 Terület (’area’). A mérőkereten belül detektált képpontok darabszáma 

 Kerület (’perimeter’). A mérőkereten belül detektált és nem detektált 

objektumok közötti határvonal hosszúsága  

 Vízszintes metszésszám (’horizontal intercept’). A mérőkereten belül 

detektált objektumokon keresztül húzott vízszintes húrok (szakaszok) 

végeinek darabszáma. 

 Átlagos húrhosszúság (’mean chord length’). A detektált objektumokba 

húzott vízszintes húrok átlagos hosszúsága. 

 Területarány (’area fraction’). A detektált objektumok látótéren belül mért 

összes területe osztva a mérőkeret nagyságával. 

 Anizotrópia (’anisotropy’). A detektált objektumok horizontális és vertikális 

metszésszámainak aránya 

 Kitöltöttség (’area fill’). A detektált fázis területe viszonyítva a detektált fázis 

területével csökkentett mérőkeret nagyságához. 



SZTEREOLÓGIA, KÉPELEMZÉS 

 

 A látótér különálló jellegzetességeinek (’feature’) vagy objektumainak 

(’object’) jellemzésekor a részecskék individuális adatait határozzuk meg: 

 Objektumok területe (’area’).  

 Konvex terület (’convex area’).  

 Ekvivalens körátmérő (‘ekvivalent diamter’).  

 Kerület (‘perimeter’).  

 Függőleges/vízszintes vetített átmérő (‘horizontal/vertical projection’) 

 Körszerűség (‘roundness’).  

 Nyújtottság (‘aspect ratio’).  

 Kitöltöttség (‘fullness ratio’).  

 Orientáció (‘orientation’).  

 Származtatott orientáció (‘orientation’).  

 Csúcspontok száma (‘top’).  



SZTEREOLÓGIA, KÉPELEMZÉS  

Mérése képelemzővel 

 

 Szövetkép elkésztése 

 Átméretezés (512×….) 

 Leica Qwin program indítása 

 Kalibrálás 

 Mérés 



SZTEREOLÓGIA, KÉPELEMZÉS  

Anizotrópia mérése képelemzővel 



SZTEREOLÓGIA, KÉPELEMZÉS  

Anizotrópia mérése képelemzővel 



SZTEREOLÓGIA, KÉPELEMZÉS  

Anizotrópia mérése képelemzővel  

 Rózsadiagram : 

 PL INTERCEPT H (metszékszám) 

 Θ orientációs t és a tesztvonalak által bezárt szög 

 
θ Intercept 

0 567 

30 345 

60 576 

90 457 

120 888 

150 532 

180 764 
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SZTEREOLÓGIA, KÉPELEMZÉS  

Anizotrópia mérése képelemzővel  

 Orientációs faktor: Ω 

  Ω=0 izotróp 

  Ω=1 teljesen irányított vonalrendszer 
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(PL)p: orientációs tengellyel párhuzamosan 

mért metszésszám, m-1 INTERCEPT H/V 

(PL)m: orientációs tengelyre merőlegesen mért 

metszésszám, m-1. INTERCEPT H/V 

Az anaizotrópia: Megszámolva ugyanis a szimmetriatengellyel párhuzamos (p), illetve arra 

merőleges (m)szelők és a szemcsék határvonalai közötti szelők egységnyi hosszúságára 

vonatkoztatott metszésszámát, a (PL)p és (PL)m arány az anizotrópiát jellemzi", így mindig a 

NAGYOBBÓL (átlagból=MEAN) KELL KIVONNI A KISEBBET (átlagból=MEAN) ! 



SZTEREOLÓGIA, KÉPELEMZÉS  

Részecskék távolságának meghatározása legközelebbi szomszédok 

ill. a részecskék határfelületeinek távolsága alapján 



SZTEREOLÓGIA, KÉPELEMZÉS  

Részecskék távolságának meghatározása legközelebbi 

szomszédok átlagos távolsága alapján 

N

C
1l

C = 0,5 (véletlen elrendeződés) 
 






FrameMeasure

Count
N

 [m] 


Mindkét esetben az adatok átlagával kell számolni, amit a MEAN sor jelöl! 



SZTEREOLÓGIA, KÉPELEMZÉS  

Részecskék távolságának meghatározása a részecskék 

határfelületeinek távolsága alapján 
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(VV az adott fázis térfogataránya    Area fraction 

NL= egységnyi hosszúságra eső metszésszám [1/mm] 

 [m] 








LengthFramesHeightFrames

HIntercept
NL

~312 ~ 442 ~ 2,5 


Az adatok átlagával kell számolni, amit a MEAN sor jelöl! 

 Kalibrációs faktor, (1 pixel= Δ μm) 



Köszönöm a figyelmeteket! 


