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1. A gyakorlat célja 

 

A gyakorlat során a hallgatók elsajátítják az orientáció jellemzését (rózsadiagram, 

orientációs faktor meghatározás), valamint a részecskék közötti távolság mérésében 

(legközelebbi szomszédok átlagos távolsága, részecskék határfelületeinek távolsága, stb) is 

gyakorlatra tesznek szert.  

 

2. Ajánlás 

 

A gyakorlat anyagmérnök szakos hallgatók tantervében szerepel a 

Szerkezetvizsgálat 2 c. tantárgy keretein belül. A gyakorlat elvégzéséhez a képelemző 

használatának és a mért paraméterek értelmezésének az ismerete szükséges. 

 

3. Elméleti alapok 

 

3.1. Lemezes szerkezetek 

 

 A lemezes szerkezetet mutató anyagok tulajdonképpen részlegesen orientált 

felületrendszernek tekinthetők. Legfontosabb geometriai jellemzőjük a párhuzamosan 

elhelyezkedő lemezeik közötti távolság. A vizsgálat síkjában mutatkozó (látszólagos) 

lemeztávolság értéke attól függ, hogy milyen szöget zár be egymással a párhuzamos lemezek 

normálisa, illetve a vizsgálat síkjának normálisa. Az S0 valóságos távolságú lemezeket (1. 

ábraHiba! A hivatkozási forrás nem található.) az I. illetve II. jelű síkkal elmetszve (Pellessier 

et al. (1942)), a csiszolat síkjában különböző S1 és S2 látszólagos távolságokat mérhetünk
1
. A 

mért adat akkor egyezik meg a valóságos távolsággal, ha a csiszolat síkjának (NF) és a 

lemezeknek a normálisa (NL) 90-os szöget zár be egymással. Ha a látszólagos távolságot egy 

tetszőleges metszősíkban mérjük, a különböző orientáltságú kolóniákban
2
 más és más 

távolságot fogunk észlelni, még abban az esetben is, ha feltételezzük, hogy a lemezek közötti 

távolság a kolónián belül állandó és a különböző kolóniákban azonos. Ekkor - ha kellően nagy 

számú mérést végzünk - az észlelt legkisebb látszólagos távolságot jó közelítéssel 

elfogadhatjuk valóságos távolságnak [1]. 

 

Mivel a legkisebb látszólagos távolságot csak igen nagyszámú mérés alapján lehet 

megbízhatóan meghatározni, célszerűbb módszer a látszólagos távolságok eloszlását 

vizsgálni, s azt összehasonlítani elméletileg levezetett eloszlás függvényekkel. Az eloszlási 

görbék olyan diagramok, ahol a látszólagos távolság függvényében ábrázoljuk azt a  

 

                                                 
1
 A lemezek és a metszősíkok merőlegesek az ábrázolás síkjára 

2
 A ’kolónia’ nem más, mint azonos távolságú,  párhuzamos lemezekből álló terület- illetve térfogatrész. 
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1.ábra. A látszólagos lemeztávolság (S1, S2) és a metszősík helyzete (I-II) közötti kapcsolat, (NF1, 

NF2 a metsző síkok normálisai, NL a lemezek normálisa 

 

területhányad értéket, amelyet az illető látszólagos távolságnál kisebb látszólagos távolságú 

kolóniák foglalnak el. Abban az esetben, ha a lemezek közötti távolság nem szigorúan 

állandó: vagy egy közepes lemeztávolságot, vagy a valóságos távolságok eloszlását 

használjuk a szerkezet jellemzésére. 

 

3.2. Szövetszerkezeti anizotrópia 

 

Az anizotrópia jelensége  illetve 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 struktúráknak. Az ilyen anyagok 

tulajdonságaira az anizotrópia mértéke számottevő befolyással 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 

tulajdonságaira. 

 

Az anyagok megfelelő síkmetszeti képén
3
 

párhuzamos szelőkkel számszerűen is 

jellemezhető az anizotrópia. 

Megszámolva ugyanis a 

szimmetriatengellyel párhuzamos (p), 

illetve arra merőleges (m) szelők és a 

szemcsék határvonalai közötti szelők 

egységnyi hosszúságára vonatkoztatott metszésszámát, a (PL
4
)p és (PL)m arány az anizotrópiát 

jellemzi. Tudniillik, ha  = (PL)p/(PL)m  1, akkor izotróp szövet-szerkezeti elem(ek)ről van 

szó, míg  <>1 esetében anizotrópiáról beszélhetünk (2.ábra). 

 

Az egységnyi hosszúságra eső metszésszámot PL) a metszési szög () függvényében 

ábrázolva − az úgynevezett rózsadiagramot előállítva − lehetőség nyílik az orientáció 

                                                 
3
 Az anizotrópiát mutató szemcse vagy részecske szimmetriatengelyével párhuzamos síkmetszet. 

4
 PL: metszéspontok száma, egységnyi hosszúságra vonatkoztatva, mm

-1
 

    
 a)   1 b)  < 1 

2. ábra A látótér anizotrópia () értéke nyújtott  

részecskék véletlenszerű a) illetve 

irányított b) elhelyezkedésekor 
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3. ábra A gyakorlatban előforduló 

vonalrendszerek rózsadiagramjai a) c) egy 

orientációs tengelyű, b) kvázi izometrikus 

vonalak 

jellemzésére. Az egyetlen orientációs tengellyel rendelkező, s folyamatos vonalakból álló 

rendszerre vonatkozóan a PL –t a  szög függvényében a következőképpen írhatjuk fel: 

 
1

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

ahol: 

 az orientációs tengely és a tesztvonalak által bezárt szög,  
t a vonalrendszer vonalai közötti átlagos távolság, m. 

 

Poláris koordináta-rendszerben ábrázolva a fenti egyenletet, két azonos átmérőjű, s egymással 

szemben lévő kört kapunk. Az orientációs tengelyek számának növekedésével ez a rózsa 

egyre gömbölyűbbé válik. Az izotróp rendszerben tulajdonképpen nincs orientációs tengely, 

de az előbbi gondolatmenetet követve azt is mondhatjuk, hogy végtelen sokféle orientációs 

tengely van [1, 2]. 

A részlegesen orientált vonalrendszerek 

néhány tapasztalati rózsadiagramját a 3. ábra 

mutatja. A gyakorlatban egyszerűbben is 

szokás jellemezni az irányított szerkezeteket, 

nevezetesen az orientációs fok megadásával. 

Ugyanis az  egységnyi területre eső  

irányított vonalhosszúságot elosztva a teljes 

vonalhosszúsággal, 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 (), 

s a következőképpen határozzuk meg: 
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ahol: 

(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

. 

 

3.3. Részecskék közötti távolság 

 

Az összetett anyagok szövetszerkezetének jellemzésére általában egyszerű skaláris 

mennyiségeket használunk: pl. szemcseátmérőt, részecskék közötti átlagos távolságot, 

térfogatarányt. 

 

Részecskék közötti távolság meghatározása a legközelebbi szomszédok átlagos távolsága 

alapján: 
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ahol: 

                               
négyszöges elrendeződés            hatszöges elrendeződés véletlen elrendeződés 

             C = 1,0              ,         C=                C = 0,5               

 

Részecskék közötti távolság meghatározása a részecskék határfelületeinek távolsága alapján: 

 

 

 

 

ahol: 

(VV)α = az adott fázis térfogataránya 

NL= egységnyi hosszúságra eső metszésszám [1/mm] 

 

 

 

4. Feladatok 

 

1) A kiadott mintán 10 látótérben történő mérés alapján rajzoljon fel rózsadiagrammot, 

valamint határozza meg az orientációs faktort.  

 

2) Számítsa ki a a részecskék közötti távolságot a legközelebbi szomszédok átlagos távolsága 

alapján 10 látótérben történő mérést követően. 

 

3) Számítsa ki a részecskék közötti távolságot a részecskék határfelületeinek távolsága alapján 

10 látótérben történő mérés adatait felhasználva. 

 

5. Jegyzőkönyv 

 

A feladatok elvégzése után a jegyzőkönyvben rögzítse a vizsgált minta anyagát, a 

képelemzővel történő mérés menetét, a mért paramétereket, a mért értékeket, a számítás 

menetét és az eredményeket. 

 

Irodalom 
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