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Anyagtudomány és szilárdtestfizika program
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2.2. A plasztikus folyás gradiens elmélete . . . . . . . . . . . . . . 19
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3.1.1. Kétdimenziós diszlokáció dinamika . . . . . . . . . . . 21
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Bevezetés

Több mint fél évszázada ismert, hogy a kristályos anyagok plasztikus

deformációja diszlokációk mozgásával valósul meg. A transzmissziós mikro-

szkópia fejlődése lehetővé tette a roncsolás mentes megfigyelést, ezáltal le-

hetővé vált a plasztikus deformációs folyamatok elemi feltérképezésére. A

felismert deformációs mechanizmusok alapján nagyszámú plaszticitási elmé-

let jött létre, melyek a folyásfeszültség, a plasztikus deformáció és a defor-

mációsebesség között ı́rnak fel összefüggéseket. A diszlokáció mechanizmu-

sok sokfélesége miatt ezek azonban csak fenomenologikus elméletek, melyek

a diszlokációknak általában csak azt a tulajdonságát használják ki, hogy a

diszlokáció mozgás jól meghatározott (kristályszerkezettől függő) kristály-

tani irányokba valósul meg. Az utóbbi évtizedben figyelték meg, hogy 10

mikronnál kisebb méreteknél a plasztikus deformáció fizikai tulajdonságai

erősen méretfüggővé válnak. A mérethatások léırására használt elméletek kö-

zös tulajdonsága, hogy fenomenologikus alapon gradienstagokat vezetnek be.

Azonban ezek konkrét fizikai jelentését a modellek nem tudják megadni. Ezen

tagok értelmezéséhez a diszlokációk kollekt́ıv viselkedését kell tanulmányozni.

Amint azt a ḱısérletekben is megfigyelték plasztikus deformáció esetén, a

diszlokációk elrendeződése inhomogénné válik. A kis és nagy diszlokációsűrű-

ségű tartományok különböző mintázatokba rendeződnek, melyek jellege függ

a deformáció módjától, a kristály orientációjától ill. a hőmérsékletétől.

A számı́tástechnika dinamikus fejlődése lehetővé tette, relat́ıv nagyszámú

diszlokáció mozgásegyenletének numerikus kiintegrálását, amit diszkrét disz-

lokáció dinamikának nevezzük. Ezen módszer seǵıtségével a plasztikus folyás
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kezdeti szakaszának alaptulajdonságai jól reprodukálhatóak. Nagyobb plasz-

tikus deformációk léırásához azonban több nagyságrenddel nagyobb számú

diszlokáció figyelembevételére lenne szükség, melyet a számı́tástechnika előre

látható fejlődése sem fog tudni belátható időn belül megoldani. Ez indokolttá

teszi hatékonyabb algoritmusok bevezetését, illetve diszlokáció kontinuum el-

méletének kidolgozását. A dolgozat célja, diszkrét diszlokáció dinamika és

egy diszlokáció kontinuum elmélet közötti kapcsolat megteremtése és a kon-

tinuum elmélet jóslatainak ellenőrzése.

Az egyes fejezetek tartalma a következő:

Az 1. fejezetben bevezetjük a diszlokáció fogalmát és definiáljuk az alap-

vető kölcsönhatásokat. Megemĺıtjük a diszlokáció mintázatokat, azok tulaj-

donságait és különböző t́ıpusait.

A 2. fejezetben bemutatjuk a mérethatások empirikus és elméleti tulaj-

donságait, továbbá ismertetjük a Hall-Petch effektust, az alaḱıtási keménye-

dést és a plasztikus folyás gradiens elméletét.

A 3. fejezetben a diszlokáció mintázatok kialakulásának különböző elméle-

teit és modelljeit tárgyaljuk. Részletezzük a numerikus modelleket, valamint

összefoglaljuk a fenomenologikus elméleteket.

A 4. fejezetben részletesen ismertetjük a diszkrét diszlokáció dinamika két

dimenziós modelljét. Meghatározzunk belső feszültség eloszlás, a rugalmas

energia, valamint a korrelációs hossz időbeli fejlődésére kapott saját eredmé-

nyeket.

Az 5. fejezetben a kontinuum elmélettel foglalkozunk. Kifejtjük a variációs

közeĺıtést, bemutatjuk a Debye árnyékolás alkalmazását, azt összevetjük a

szimulációkból kapott saját eredményekkel, valamint a korreláció hőmérséklet

függését tanulmányozzuk.



1. fejezet

Diszlokációk a kristályban

1.1. A diszlokáció fogalma

Először röviden térjünk ki arra hogy, mit is értünk diszlokáció alatt. A

diszlokáció úgynevezett vonalhiba a kristályban. Egyszerű esetben kétfajta

diszlokációt különböztetünk meg, él és a csavar diszlokációt, amint azt az 1.1

ábra mutatja. Az él diszlokációt úgy képzelhetjük el, hogy a kristályba be-

Slipped
part

Unslipped
part

Slipped
part

(b)(a)

Direction
of

dislocation
motion

1.1. ábra. Két egyszerű vonalhiba: (a) él (b) csavar diszlokáció

vágunk egy félśıkot, majd az alsó felét, a 1.1.a ábra szerint, eltoljuk egy rá-

csállandóval, majd az anyagot újra összeillesztjük. Fontos megjegyezni hogy,
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atomi felbontásban az éldiszlokációt úgy hozhatjuk létre, hogy a kristályba

egy extra félśıkot teszünk (lásd az 1.2 ábra).

Ugyanilyen meggondolás alapján (az 1.1.b ábra) a csavar diszlokációt úgy

képzelhetjük el, hogy a bevágott félśık alsó és felső felét elnýırjuk egymáshoz

képest egy rácsállandónyival.

1.2. ábra. Az éldiszlokáció ”megéṕıtése”, a kristályrácsba egy extra félśıkot

ékelünk

Általánosabban, a diszlokáció bármilyen görbe lehet (akár egy zárt görbe,

vagy egy olyan görbe, ami a felületen ér véget) de a következő kritériumoknak

teljesülnie kell,

1. A diszlokációtól távol a kristály szerkezet nagyon kicsit térhet el az

átlagostól

2. A közvetlen környezetében az atomok helyzete lényegesen különbözik

az eredeti kristály szerkezet által meghatározottól.

3. Létezik egy megmaradó mennyiség a Burgers vektor, amelyet az aláb-

biakban értelmezünk.

4. Ha a kristályon egy diszlokáció áthalad, mindig maradandó alakválto-

zást hoz létre.



A Burgers vektor bevezetéséhez vegyünk fel egy zárt görbét egy tökéletes

és egy diszlokációt tartalmazó kristályban, és járjuk körbe azt amint az az 1.3

ábrán látható. Megfigyelve észrevesszük, hogy a ”jó” kristályban ugyanannyi

lépést megtéve minden irányba záródik a görbe, mı́g a diszlokációt tartalmazó

kristályban a görbe nyitott marad. Azt a rácsvektort vektort, ami összeköti

(a) (b)

BCA

1.3. ábra. Két görbe a kristály śıkban: a) diszlokáció mentes b) diszlokációt

tartalmazó kristály. A B -ből C -be húzott vektor a Burgers vektor

a görbe két végét nevezzük a diszlokáció ~b Burgers vektorának. Ha ~b = 0,

akkor nincs diszlokáció a határolt régióban (vagy van két egyforma hosszú-

ságú de ellentétes iránýıtású diszlokáció). Éldiszlokációra a Burgers vektor

merőleges mı́g csavardiszlokációra párhuzamos a diszlokációvonalra. A disz-

lokációk megfigyelhetők nagyon vékony transzmissziós elektronmikroszkóp

felvételeken, amint az 1.4 ábrán látható.

1.2. Diszlokációk kölcsönhatása

Ahhoz, hogy megértsük a kristályok mechanikai tulajdonságait ismernünk

kell a kristály plasztikus deformációját megvalóśıtó diszlokációk elemi tulaj-

donságait és azok kölcsönhatását különböző akadályokkal. Az a tény, hogy a

diszlokáció-diszlokáció kölcsönhatás nem csak rövid távú igencsak megnehe-



1.4. ábra. Ni egykristály [1] ciklikus deformáció során kialakuló éldiszlokációk

źıti a helyzetünket.

A diszlokáció mozgását több különböző skálán vizsgáljuk meg. A legpon-

tosabb léırást akkor kapunk ha atomi felbontásban dolgozunk. A nagy sza-

badsági fok miatt ez a gyakorlatban leginkább csak a diszlokáció magjának

vizsgálatát teszi lehetővé. Ha nagyobb skálán szeretnénk a folyamatot ele-

mezni, akkor használhatjuk az atomi rácsok klasszikus kontinuum elméletét.

Ezen a skálán dolgoznak a diszkrét diszlokációdinamikai szimulációk. Azon-

ban ez még mindig igen nagy számı́tástechnikai kih́ıvást jelent. Ezért szüksé-

ges egy jó kontinuum elmélet bevezetése (harmadik skála), ami lehetővé teszi

számunkra, hogy elég nagy pontossággal és jóval kisebb erőfesźıtéssel léırjuk

a diszlokációk mozgását.

A továbbiak szempontjából fontos ismertetni a diszlokációk klasszikus

kontinuum elmélettel kapott tulajdonságait. Egy kontinuum elméletben a

különböző mennyiségek a tér folyamatos függvényei. Ezen függvényeknek,

ugyan lehetnek szinguláris pontjai, de ha ezek nem nagy számúak, akkor a

makroszkopikus kontinuum nem sérül [2]. Feltételezve, hogy a diszlokációk az

anyagban beágyazva szintén vonalszerű szingularitások, a rugalmas elmélet



szerint kiszámı́tható ezek feszültségtere. A kétfajta diszlokáció kontinuum

modelljét az 1.5 ábra szemlélteti.

z

y

(a)

y

x x

z

(b)

b

b

1.5. ábra. Diszlokációk kontinuum modellje: a) éldiszlokáció b) csavardiszlo-

káció

A csavardiszlokáció által generált feszültségtér tenzornak két nemeltűnő

komponense van σxz és σyz amennyiben a diszlokáció vonal a z tengellyel

párhuzamos amint az 1.5.a ábra mutatja. Ebben az esetben a komponensek:

σxz = −µb
2π

y

x2 + y2
, (1.1)

σyz =
µb

2π

x

x2 + y2
, (1.2)

ahol a µ a nýırási modulus és b előjeles hossza a Burgers vektornak.

Az éldiszlokáció feszültségtere három nemeltűnő tenzorkomponenst tar-

talmaz. Ezek az un. Airy függvényből az

σxx =
∂2ψ

∂y2
, σyy =

∂2ψ

∂x2
, σxy =

∂2ψ

∂xy
, (1.3)

képletek szerint származtathatók. Megmutatható, hogy az Airy függvény

ψ(x, y) =
µb

4π(1 − ν)
(bx

∂

∂y
− by

∂

∂x
)(x2 + y2)ln

√
x2 + y2. (1.4)



Innen

σxx = − µb

2π(1 − ν)

y(3x2 + y2)

(x2 + y2)2
, (1.5)

σyy =
µb

2π(1 − ν)

y(x2 − y2)

(x2 + y2)2
, (1.6)

σxy =
µb

2π(1 − ν)

x(x2 − y2)

(x2 + y2)2
, (1.7)

ahol ν Poisson szám. A koordinátákat úgy választottuk, hogy a diszlokáció

párhuzamos a z tengellyel és b párhuzamos az x tengellyel, amint az az 1.5.b

ábrán látható. Más orientációjú diszlokációk estén a koordináta rendszert el

kell forgatni és a kifejezést általános koordinátákra ı́rni.

Az egységnyi hosszúságú diszlokációra ható ~F erőt a rugalmas kontinu-

umban a Peach-Koehler [3] képlet adja:

~F = (σ̂~b) ×~l, (1.8)

ahol ~l az egységvektor, ami párhuzamos a diszlokáció vonalával.

1.3. Diszlokáció mintázatok

Kristályos anyagok diszlokációi megfelelő körülmények között spontán

módon mintázatokba rendeződnek [4], melyek szabályosan váltakozó kicsi

és nagy diszlokáció sűrűségű, néhány mikronos karakterisztikus méretű alak-

zatokból épülnek fel. Alacsony deformációknál nem figyelhető meg az ilyes-

fajta kollekt́ıv viselkedés. Nagy deformációknál azonban, ahogy a diszlokáció

sűrűség elér egy kritikus értéket, a kialakuló mintázatok meghatározó szere-

pet kezdenek játszani a folyási tulajdonságokban. Itt csak az olvadáspontnál

lényegesen alacsonyabb hőmérsékleten, lapcentrált köbös szerkezetű kristá-

lyokban fellépő mintázatokat mutatjuk be. Ezen a hőmérsékleten a diszloká-

ciók konzervat́ıv mozgása (
”
csúszása”) könnyen végbemegy, amihez képest a

nemkonzervat́ıv, ~b és ~l irányra merőleges mozgás (
”
kúszás”) elhanyagolható.

Néhány jellemző diszlokáció mintázat t́ıpust mutat az 1.6. ábra. A deformált



kristályban a diszlokációk két csoportra oszthatók. Az egyik csoport a mozgé-

kony diszlokációkból áll, ők felelősek a plasztikus deformációért, mı́g a másik

csoport a mozgásképtelen diszlokációk, amelyek az alaḱıtási keményedésért

okozzák, akadályozva a mozgékony diszlokációk mozgását. A transzmissziós

elektronmikroszkóppal megfigyelt szerkezeteket a mozgásképtelen diszloká-

ciók sűrűsége alkotja. Megkülönböztetünk egy és többszörös csúszóśıkú rend-

szert, attól függően, hogy egyféle vagy több különböző Burgers-vektorú disz-

lokáció szerepel a mintában.

Párhuzamos csúszási śıkokon mozgó diszlokációk kölcsönösen csapdába

ejthetik egymást, ami dipól és multipól konfigurációk kialakulásához vezet.

Az egymástól néhány mikrométeres távolságban létrejövő multipólklasztere-

ket éldiszlokációk alkotják. Könnyű csúszásra orientált egykristályok fárasz-

tásával jelentős multipólsűrűség érhető el. A plasztikus deformáció amplitú-

dójának növekedésével ez a mátrixszerkezet fokozatosan instabillá válik és a

minta egyre növekvő térfogatában a létra fokaihoz hasonló PSB szerkezetté

(
”
Persistent Slip Bands”) alakul át (1.6.a ábra), melyben egy meglepően jól

definiált hosszúságskála jelenik meg.

A háromdimenziós cellaszerkezet (1.6.b ábra) többszörös csúszásban, egy-

tengelyű húzás vagy összenyomás esetén áll elő. A PSB mintázathoz képest

markáns különbség, hogy a cellaszerkezetben nem jelenik meg jól definiált

hosszúságskála. Ehelyett, bizonyos határok között skálázás tapasztalható,

azaz a cellaszerkezet fraktálnak tekinthető [5, 6].

Két akt́ıv Burgers-vektor esetén a PSB szerkezettől eltérő periodikus vagy

kváziperiodikus falszerű mintázatok is előállhatnak. Bizonyos esetekben, a

kétféle fal egyidejű kialakulásának lehetősége labirintus szerkezetet hoz létre

(1.6.c ábra). Megfelelően orientált egykristályok egytengelyű deformációjával

ill. egy- és polikristályok fárasztásával fal- és csatornamintázatok álĺıthatók

elő.

Ha a kristályban nagy a diszlokáció sűrűség, a diszlokáció-diszlokáció

kölcsönhatások következtében, a homogén mikroszerkezet mintázatba ren-

deződik. Azonban a mintázatképződést sűrűn álló, a diszlokációkkal erősen



1.6. ábra. Diszlokáció mintázat t́ıpusok. (a) Szobahőmérsékleten fárasztott

réz egykristályban megjelenő mintázat PSB (
”
Persistent Slip Bands”) más

néven létraszerkezet (b) Cu-ban megfigyelt cellaszerkezet. (c) Labirintus szer-

kezet rézben. (d) Egyenletes diszlokáció eloszlás α-vasban.



kölcsönható akadályok meggátolhatják, ami az 1.6.d ábrán látható homogén

konfigurációkhoz vezet.

A diszlokáció mintázatok jellemzői és a hordozó fémkristály mechanikai

tulajdonságai között fennálló összefüggéseket kiterjedten vizsgálták [7, 8, 9].

A legtöbb esetben teljesül, hogy a σ folyásfeszültség ford́ıtottan arányos a

diszlokáció mintázat d karakterisztikus méretével:

σ

G
= K

b

d
, (1.9)

ahol G a nýırási modulus, b a diszlokációk Burgers-vektora és K a mintázatra

jellemző konstans (cellaszerkezetre például K ≈ 20). Ha ezt összevetjük a

folyásfeszültség és a ρ diszlokáció sűrűség között fennálló

σ

G
= αbρ1/2 (1.10)

Taylor-összefüggéssel (itt α egy egységnyi nagyságrendű konstans), azt kap-

juk, hogy a diszlokáció mintázatok jellemző hosszúságskálája egyenesen ará-

nyos a ρ−1/2 átlagos diszlokáció távolsággal. Ez az arányosság a fraktálszerű

mintázatokra is bizonyos értelemben érvényes, ugyanis a skálázási tartomány

alsó és felső határa szintén arányos az átlagos diszlokáció távolsággal [9].



2. fejezet

Mérethatások

2.1. Kı́sérleti eredmények

Homogén, nagyméretű fémkristályok külső feszültségre adott plasztikus

válasza független a kristály méreteitől, de amint valamelyik karakterisztikus

hosszúsága párszor t́ız mikronos tartományba kerül, erős méretfüggés lép fel.

Ezen jelenség oka lehet a minta mikroszerkezete, például szemcsék (Hall-

Petch effektus) vagy második fázisok jelenléte, illetve a deformáció geomet-

riája, mint csavarás vagy Vickers-keménység mérés esetében.

2.1.1. A Hall-Petch effektus

Több mint ötven éve ismert a Hall-Petch egyenlet, amely az anyag de-

formációjához szükséges folyásfeszültség és az anyag szemcseméret közötti

kapcsolatot ı́rja le:

σ = σ0 + kd−1/2, (2.1)

ahol σ a folyásfeszültség, σ0 és k anyagi paraméterek és d a szemcseméret [10,

11]. A képlet alapján elmondhatjuk, a finomszemcsés anyagok keményebbek

a durvaszemcséjüeknél.
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2.1.2. Részecske erőśıtéses anyagok

Második fázisú részecskéket tartalmazó fémek esetén a keményedési ef-

fektus a részecskék f térfogati hányadától és R átlagos méretétől is függ.

Kemény részecskék esetén, melyeken a diszlokációk csak kihajlással tudnak

túljutni, a részecskék okozta feszültségnövekmény

∆σ ∝
√
f

R
(2.2)

alakban ı́rható (Orován-formula) [12, 13]. A képlet alapján nyilvánvaló, hogy

adott térfogati hányad esetén kisebb méretű szemcsék nagyobb keményedést

okoznak.

2.1.3. Deformációs geometria okozta mérethatások

Fleck és munkatársai a vékony rézdrótok csavarási viselkedését vizsgál-

ták a drótátmérő függvényében [14]. Erős mérethatást tapasztaltak: kisebb

átmérők esetén a drót keményebbnek bizonyult (2.1. ábra).

2.1. ábra. Vékony drótok csavarásánál fellépő méreteffektus [14]. A szilárd-

ságot Q/a3 jellemzi, ahol Q az alkalmazott forgatónyomaték és 2a a drót

átmérője. A deformációt ka alakban lehet feĺırni, ahol k az egységnyi hosszra

jutó csavarási szög.



Szilárd anyagok keménységét a felsźınükbe préselt, a mintánál jóval ke-

ményebb benyomófejjel mérik. Magát a keménységet a nyomóerő és a pré-

selés után visszamaradó nyom felsźınének arányaként definiálják. Önhasonló

geometriájú (például Vickers t́ıpusú, azaz jól meghatározott piramis alakú)

benyomófejjel végzett keménységméréseknél a benyomódási mélységtől füg-

getlen keménységérték várható. Mikrométeresnél kisebb benyomódási mély-

ségeknél ez azonban megváltozik, csökkenő mélység esetén növekvő kemény-

ségérték mérhető (2.2. ábra) [15, 16].

K
em

én
ys

ég

Benyomódási mélység

2.2. ábra. Három oldalú piramis alakú gyémánt benyomófejjel mért kemény-

ség változása a benyomódási mélység függvényében [15, 16]. △: hidegen meg-

munkált polikristályos réz. N: (111) orientációjú réz egykristály.

Az emĺıtetteken túl, puhulással együtt járó mérethatás is létezik. Egyten-

gelyű húzással deformált, egyszeres csúszásra orientált tiszta réz egykristá-

lyok felülete puhább a kristály belsejénél [17]. Ennek oka az, hogy a kristály

felsźınén keresztül a felsźınhez közeli diszlokációk egy része távozik, ı́gy egy

≈ 100 µm-es felsźıni réteg az alaḱıtási keményedés szempontjából
”
lemarad”



a minta belsejéhez képest.

2.2. A plasztikus folyás gradiens elmélete

A ḱısérletek során megfigyelt mérethatások értelmezésére a plaszticitás

klasszikus kontinuum elmélete alkalmatlan, annak lokális tulajdonsága mi-

att, ehhez valamilyen méretskálát kell bevezetni a konstitut́ıv egyenletekbe.

Ezen méretskála a plaszticitás gradiens elméleteiben a deformáció gradiensek

beéṕıtésével jelenik meg.

A klasszikus plaszticitási elméletekben adott pontban a feszültség a de-

formáció és a deformációsebesség függvénye. Ezzel ellentétben, a gradiens

elméletben a feszültség nem csak a deformációtól függ, hanem a deformáció

hely szerinti deriváltjától is.

Számos elmélet látott napvilágot [14, 18, 19, 20, 21, 22, 23] ezek közül a

továbbiakban Aifantis [24] modelljét ismertetjük.

2.2.1. Aifantis gradiens elmélete

A gradienshatásoknak a plaszticitás kontinuum elméletébe való bevezeté-

sére Aifantis és munkatársai a következő alakú feszültség-deformációs relációt

javasolták [24, 18, 19, 20]:

τ(γ) = f(γ, γ̇, T ) − c∇2γ − c̄∇γ∇γ, (2.3)

ahol f(γ, γ̇, T ) a hagyományos (lokális), a γ̇ deformációsebességtől és a T

hőmérséklettől is függő feszültség-deformációs reláció és c ill. c̄ anyagi para-

méterek. Látható, hogy a konstitut́ıv egyenletbe a lokális plasztikus tag mellé

a deformáció gradiensek másodrendű invariánsai kerültek be.

c és c̄ az anyag mikroszerkezetének hosszúságskálájától függ. Különböző

deformációs mechanizmusokat feltételezve különböző becslések adhatók c ér-

tékére [24]. Polikristályos anyagokban, például a c gradiens együttható a d

krisztallit mérettel

c ∝ d2 (2.4)



szerint skálázik [24].

A gradiens együtthatók egyszerű becslésére egyfajta önkonzisztens meg-

közeĺıtés nyújt lehetőséget. Tegyük fel, hogy a γ = f(τ) lokális és a γ̄ = F (τ̄)

globális konstitut́ıv egyenletek egyszerre érvényesek és a következő módon

csatolódnak [25, 26]:

F (τ̄) =
1

V

∫

V

f(τ)dV, (2.5)

τ = τ̄ + τint(~r), (2.6)

ahol V a polikristályos minta térfogata. A legegyszerűbb esetben egykristá-

lyokra a belső feszültségre a

τint(~r) = −αG(γ(~r) − γ̄) (2.7)

lineáris összefüggés tételezhető fel, aholG a kristály nýırási modulusa és α egy

fenomenologikus anyagi konstans. Ezzel szemben polikristályos anyagokban

a belső feszültségek a krisztallitok közötti deformációs inkompatibilitásokból

származnak. A belső feszültséget ekkor a következő alakkal közeĺıthetjük:

τint ≈ αGd2∇2γ. (2.8)

Különböző további feltételezésekkel különböző értékek kaphatók a c gradiens

együtthatóra [24].



3. fejezet

Diszlokáció mintázatok

3.1. Numerikus modellek

Mint azt az 1.3 fejezetben emĺıtettük, a diszlokáció mintázatok igen jel-

legzetes alakzatokba rendeződnek, ahogy azt az 1.6 ábrán is láthatjuk. Ezek a

megfigyelések elektronmikroszkóppal történnek, de a mechanizmusok, a min-

tázatok kialakulásának megértéséhez, modellezésre és számı́tógépes szimulá-

cióra van szükség, amelyek egy részét a továbbiakban mutatunk be. A disz-

lokációk mozgásának, kölcsönhatásainak és sokszorozódásának tulajdonságai

régóta jól ismertek [3, 27]. A plasztikus deformáció tulajdonságait, köztük

a diszlokáció mintázatok létrejöttét, nagyszámú egyedi diszlokáció mozgás-

egyenletének integrálásával tanulmányozhatjuk. Ezt nevezzük diszkrét disz-

lokáció dinamikának (DDD). Ez általános esetben igen nagy numerikus ki-

h́ıvást jelent. A dolgozatban azonban csak a sokkal egyszerűbb párhuzamos

éldiszlokációkból álló rendszerrel foglalkozunk részletesen. [28].

3.1.1. Kétdimenziós diszlokáció dinamika

Kétdimenziós diszlokáció dinamikáról beszélünk abban az esetben, ha a

rendszerünket egyenes, párhuzamos, végtelen hosszú éldiszlokációk alkotják.

Bár a valóságban nincsenek ilyenek, de vannak nagyon nagy görbület sugarú

közel párhuzamos éldiszlokáció rendszerek, úgyhogy sok esetben ez egy jó
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közeĺıtő modellt. Az egyes diszlokációk dinamikáját a Newton-egyenlet ı́rja le,

melyben a megjelenő erők a rugalmas diszlokáció-diszlokáció kölcsönhatásra,

a külső feszültségre, a rács fékező hatására (ún. Peierls-erő) és a fononok és

elektronok okozta súrlódásra vonatkoznak. A legtöbbet vizsgált rendszerek,

viszonylag nagy külső feszültséggel terhelt lapcentrált köbös kristályok esetén

a Peierls-erő elhanyagolható. Nem túlságosan gyors deformáció esetében az

inerciális erő is elhanyagolható. Ezt nevezzük túlcsillaṕıtott dinamikának.

Ilyenkor a diszlokációk sebessége a rájuk ható erők egyértelmű függvénye.

Általában megfelelő közeĺıtés a diszlokációk sebességét a rájuk ható erők

összegével arányosnak választani (v ∝ F ) [29, 30, 31].

Kezdetben, sejtautomatákat alkalmaztak [32, 33] a mozgásegyenletek in-

tegrálására. A diszlokációkat egy-egy foglalt cella jelképezte és a diszlokációk

keletkezésére és annihilációjára speciális szabályokat vezettek be. Oszcilláló

külső feszültséget alkalmazva, periodikus diszlokáció csomók kialakulását fi-

gyelték meg.

Ma már olyan diszlokáció dinamikai szimulációk váltak általánossá, me-

lyek jellemzően folytonos diszlokáció mozgást engednek meg. Gulluoglu és

munkatársai úgy próbáltak gyorśıtani az eljáráson, hogy a diszlokáció-disz-

lokáció kölcsönhatásban véges levágási sugarat vezettek be. Ez azonban mes-

terséges falak kialakulásához vezetett [34], melynek oka végső soron a diszlo-

kációk rugalmas feszültségterének hosszú távú jellege (1/r-es lecsengése). A

kölcsönhatás hosszútávú jellege miatt tehát az összes diszlokációpár közötti

feszültséget figyelembe kell venni. Ezáltal azonban a diszlokáció párkölcsön-

hatások kiszámı́tása O(N2) időbonyolultságú algoritmus, ami még a mai szá-

mı́tógépekkel is legfeljebb pár ezer diszlokáció mozgatását teszi lehetővé. A

mesterséges effektusok elkerülésére, a diszlokáció dinamikai szimulációk ha-

tárfeltételeire különleges figyelmet kell ford́ıtani. Végtelen rendszerek esetén

periodikus határfeltételt kell alkalmazni, a szabad kristályfelsźınek feszült-

ségmentességét pedig tükördiszlokációkkal kell biztośıtani.

A fent ismertet modell a valódi diszlokáció rendszereknek nagyon erősen

egyszerűśıtett modellje. Ennek ellenére, képes rekonstruálni a plasztikus de-



formáció bizonyos tulajdonságait. Amodeo és Ghoniem, például állandó ill.

periodikus külső feszültség alkalmazásával fal ill. cella konfigurációkat kapott

kezdetben véletlenszerű diszlokáció eloszlásból [35]. Groma és Pawley pedig

állandó deformációsebességű egytengelyű húzás szimulációjával rekonstruálni

tudta az ún. első és második deformációs szakasz alaptulajdonságait [36, 37].

Ahogy emĺıtettük, a kétdimenziós diszlokáció dinamika jelenlegi legna-

gyobb korlátja a párkölcsönhatások O(N2) bonyolultságú számı́tási igénye.

Ezen egyrészt a gravitációs és a Coulomb-kölcsönhatás esetére kifejlesztett

O(N) időbonyolultságú közeĺıtő algoritmusokkal lehet seǵıteni. A multipól

sorfejtés és a
”
részecske-részecske – részecske-rács” módszert alkalmazták is

diszlokáció rendszerekre [38, 39].

3.1.2. Háromdimenziós diszlokáció dinamika

A kétdimenziós diszlokáció dinamika komoly hátránya, hogy a diszloká-

ciók sokszorozódását és annihilációját ill. a csúszási geometriát
”
kézzel” kell

betenni a rendszerbe. A kétdimenziós eset ezen túl nem foglalkozik csomó-

pontokkal és görbült diszlokációkkal. Mindennek a vizsgálatára vezették be

a háromdimenziós diszlokáció dinamikát [40, 41, 42, 43, 44, 28], melyben

a diszlokációkat egyenes szakaszok sorozatával reprezentálják. A módszer

alkalmasnak bizonyult a plasztikus folyás elemi folyamatainak vizsgálatára

(Frank–Read forrás, Lomer–Cottrell csomópont szimulációja). Háromdimen-

ziós diszlokáció dinamikával azonban csak nagyon kis plasztikus deformációk

érhetők el, ı́gy a plasztikus folyás, vagy a diszlokáció mintázatok modelle-

zésére más módszert kell keresni. Jelen dolgozatban ezekkel a problémákkal

nem foglalkozunk.

3.2. Fenomenologikus kontinuum elméletek

A DDD szimuláció mellett a mintázatképződés léırására egy másik le-

hetséges megközeĺıtés egy megfelelő diszlokáció kontinuum elmélet lehet. Az

eddig létrejött ilyen elméletek többsége fenomenologikus jellegű. Ennek oka



az, hogy a diszlokáció mintázat a termodinamikai egyensúlytól távoli rend-

szer, (termodinamikai egyensúlyban nincs diszlokáció a kristályban, azaz egy

mechanikai egyensúlyban lévő diszlokáció konfiguráció metastabil állapotban

van), erősen disszipat́ıv dinamika, hosszútávú kölcsönhatás, valamint a bo-

nyolult geometria jellemzi.

3.2.1. Termodinamikai modellek

Következőkben bemutatunk néhány termodinamikai modellt, bár megje-

gyezzük, hogy termodinamikai megközeĺıtést szigorúan véve nem alkalmaz-

hatnánk tekintve, hogy a rendszer távol van termodinamikai egyensúlytól és

erősen disszipat́ıv, ezért megjegyezzük, hogy ezek csak analógiában állnak a

termodinamikával.

3.2.1.1. A LEDS-modell

A LEDS modell (más néven
”
Low Energy Dislocation Structures” )

Kuhlman-Wilsdorf azon feltételezésen alapszik, hogy a diszlokáció mintázat

képződésének hajtó
”
motorja” a rendszerben tárolt valamely energia jellegű

mennyiség csökkenése. Alacsony hőmérsékleten történő egytengelyű nyújtás

esetére, például az egységnyi diszlokációhosszra jutó rugalmas energia válto-

zását számı́totta ki a szerző [45]. Az egységnyi diszlokációhosszra jutó rugal-

mas energiára az

U∗
D =

Gb2f(ν)

4π
ln

(
R

b

)
(3.1)

becslést használta, ahol G a nýırási modulus, b a Burgers-vektor, f(ν) a

ν Poisson-szám diszlokáció t́ıpustól függő (az elméletből jól ismert) függ-

vénye és R a diszlokáció rugalmas feszültségterének külső levágási sugara.

Kuhlman-Wilsdorf szerint az egytengelyű nyújtásban egymást követő feltor-

lódás (
”
pile-up”), dipoláris szőnyeg (

”
dipolar map”), Taylor-rács, dőlési fal és

cella mintázatokban az ellentétes Burgers-vektorú diszlokációk fokozatosan

egyre közelebb kerülnek egymáshoz, ezért egyre hatékonyabban árnyékolják le

egymás rugalmas feszültségterét. Ez a (3.1) formula R paraméterének fokoza-



tos csökkenését eredményezi, ı́gy az egységnyi diszlokációhosszra jutó energia

a mintázatok egymást követő megjelenése során csökken. A modell komoly

hiányossága, hogy nem számol a diszlokációk mintázatképződés közbeni sok-

szorozódásával, ami akár a kristály teljes rugalmas energiájának növekedését

is eredményezheti.

3.2.1.2. Irreverźıbilis termodinamikai modellek

Holt egyenes párhuzamos csavardiszlokációk korrelált rendszerére korlá-

tozta vizsgálatait [46]. Modelljében, a diszlokáció áramsűrűséget, a diszlo-

káció rugalmas, kölcsönhatási energiasűrűség gradiensével arányosnak vá-

lasztotta. Az energiára egy fenomenológikus kifejezést javasolt amely függ a

diszlokációsűrűség második deriváltjától. A rendszer homogén állapotára vo-

natkozó lineáris stabilitás anaĺızissel instabil perturbációk létezését mutatta

ki. A leggyorsabban növekvő perturbáció hullámhossza arányosnak bizonyult

a diszlokáció rendszer korrelációs hosszával. A korrelációs hossz értékét ará-

nyosnak feltételezte a rendszer egyetlen hosszúságskálájával, az 1/
√
ρ átlagos

diszlokáció távolsággal (ρ a diszlokáció sűrűség), ı́gy visszakapta a diszloká-

ció mintázatok ḱısérletekből ismert skálatörvényét. A modell fő gyengéje a

benne foglalt önkényes feltevések nagy száma.

Rickman és Vi nals a Kröner–Kosevics-féle diszlokáció sűrűség tenzor idő-

fejlődésére ı́rt fel mérlegegyenletet [47]. A diszlokáció áramot, szintén az ir-

reverźıbilis termodinamikából ismert módon, a szabadenergia minimalizálá-

sának elvéből származtatták. Ezzel tulajdonképpen, a Holt-modell háromdi-

menziós általánośıtását hozták létre.

3.2.2. Reakció-diffúzió modellek

A megközeĺıtés alapgondolata az, hogy jól ismert mintázatképző rendsze-

rekkel való analógiák alapján próbálták a diszlokáció mintázatok képződését

modellezni. Ezen modellek egyike, az oszcilláló kémiai reakciók mintájára

épül, amit Walgraef és Aifantis javasolt [48, 49]. Modelljükben mozgáské-

pes és erdő diszlokációkat különböztettek meg, melyek térbeli eloszlását a



skaláris ρm és ρe sűrűséggel jellemezték. A továbbiakban az evolúciós egyen-

leteknek csak a legegyszerűbb, az egydimenziós esetre vonatkozó változatát

ismertetjük. A rendszer időfejlődését ekkor a

∂ρe

∂t
= De

∂2ρe

∂x2
+ g(ρe) − h(ρe, ρm), (3.2)

∂ρm

∂t
= Dm

∂2ρm

∂x2
+ h(ρe, ρm) (3.3)

egyenletrendszer definiálja, ahol De ill. Dm az erdő- ill. mozgó diszlokációk

diffúziós állandója (De ≪ Dm), a g(ρe) tag az erdő diszlokációk sokszorozó-

dását ı́rja le és h(ρe, ρm) a két diszlokáció populáció közti átmenetek (mo-

bilizáció, csapdába esés) rátája. Az egyes tagok együtthatóira a szerzők a

rendelkezésre álló ḱısérleti és szimulációs adatok alapján adtak becslést. A

modell legtöbbet kritizált része a diszlokáció dinamika diffúziós egyenletekkel

való helyetteśıtése, ami mind a diszlokációk hosszútávú feszültségterét, mind

a külső feszültséget elhanyagolja. Ez az egyszerűśıtés azért különösen jelen-

tős, mert a modellben a diffúziós együtthatók határozzák meg a kialakuló

mintázat hosszúságskáláját.

3.2.3. Diszlokáció
”
söprési” modell

Más szerzők úgy gondolták, hogy a mintázatok kialakulását konkrét me-

chanizmussal ı́rják le. Egy ilyen példa a Kratochvil és munkatársai által java-

solt
”
söprési” folyamat., ahol feltételezik, hogy az egytengelyű nyújtás során

kialakuló cellaszerkezet és a fárasztás során fellépő PSB szerkezet ezen folya-

mat eredményezi [50, 51, 52]. A söprési folyamat lényege, hogy a deformáció

során keletkező prizmatikus hurkok, melyek csak a Burgers-vektor irányában

mozoghatnak, akadályozzák a csavardiszlokációk mozgását, melyek a plaszti-

kus deformációért részben felelősek, ezáltal a hurkok csomókba állnak össze

(3.1. ábra). Ezen folyamat létezését TEM vizsgálatok is alátámasztották,

mindazonáltal kijelenthetjük, hogy a diszlokáció mintázatok kialakulásában

más, a söprési folyamatoktól eltérő, mechanizmusok is fontos szerepet játsza-

nak.



Csúszási irány

3.1. ábra. A Kratochv́ıl és munkatársai által vizsgált söprési folyamat idő-

beli lefolyása [51]. A prizmatikus hurkokat kis függőleges vonalak jelölik,

melyek csak a (v́ızszintes) csúszási irányban mozgásképesek. A hosszú vonal

egy hurkokon fennakadt csavardiszlokációt jelöl. Ennek kihajlása tereli össze

a dipólokat.

3.2.4. Stochasztikus modellek

Mint már emĺıtettük az előbbiekben, a diszkrét diszlokáció-dinamika mind

a 2D min 3D estben rengeteg számı́tást igényel, ennek következtében még

nagy teljeśıtményű számı́tógépek használata esetén is csak 105 nagyságrendű

diszlokációval tudunk dolgozni. Ez a diszlokáció mennyiség egy 10µm-es szi-

mulációs négyzetet véve ρ = 1012m−2 diszlokáció sűrűség érhető el. Ez mi-

nimum két nagyságrenddel kisebb, mint ami egy III. szakaszig deformált

fémben kialakul, ezért kijelenthetjük, hogy a diszkrét diszlokáció-dinamika

nem alkalmas arra, hogy a µm-es skálán kialakuló mintázatok képződését

tanulmányozzuk. Felmerül a kérdés, hogy valóban szükséges-e pontosan ki-

számı́tani az egyes diszlokációktól származó erőjárulékot. A stochasztikus



diszlokáció dinamika azon a felismerésen alapszik, hogy a diszkrét szimu-

lációkban az egy diszlokációra ható erő felbontható egy gyors és egy lassú

komponensre (3.2. ábra). Az ábrán látható időtartamok lényegesen rövideb-

bek, mint a diszlokáció-rendszer relaxációs ideje. Ez lehetővé teszi, hogy

a gyorsan változó komponenst egy megfelelő stochasztikus változóval he-

lyetteśıtve a rendszer hosszú idejű viselkedését várhatólag jól léırja. Mivel,

a lassan változó komponenst csak a diszlokáció konfiguráció sűrűségelosz-

lása határozza meg, ezért kijelenthetjük, hogy a stochasztikus közeĺıtésen

alapuló diszlokació-dinamika lényegesen kevesebb numerikus számolást igé-

nyel, mint a pontos pár-kölcsönhatáson alapuló hagyományos eljárás. Azt

mondhatnánk, hogy a 3.2. ábrán szemléltetett numerikus tapasztalat szerint

”
időpocsékolás” a diszlokációra ható erő pontos kiszámı́tása. Ahhoz, hogy a

stochasztikus diszlokáció-dinamikát kiéṕıthessük, ismernünk kell a fluktuáló

komponens statisztikus tulajdonságait. A Groma-Bakó [53] modell szerint

meg kell vizsgálni a diszlokációk által létrehozott belső feszültségtér valósźı-

nűségeloszlását, majd ezen eloszlásfüggvény statisztikus tulajdonságait tanul-

mányozva, javasolnak egy időfejlődési modellt a feszültségtér valósźınűségel-

oszlására. Ennek alapján feléṕıtik a stochasztikus diszlokáció-dinamikai mo-

delljüket. Így mintegy 106 nagyságrendű diszlokációt tudtak modellezni, ezzel

lehetővé vált a mintázatképződés tanulmányozása. Megállaṕıtották, hogy mı́g

egyszeres csúszásnál a mintázaton karakterisztikus hosszúság jelenik meg, ad-

dig kétszeres csúszásnál lyuk fraktál szerű cellaszerkezet képződik.

Fontos megjegyezni, hogy a fent emĺıtett modell lényegesen különbözik

Hähner és Zaiser modelljétől [54, 5]. Ők közvetlenül a diszlokációsűrűségre

ı́rnak fel egy stochasztikus differenciálegyenletet. A lényegi különbség, hogy

az általuk javasolt módszer nem alkalmas arra, hogy inhomogén rendszereket

tárgyaljunk.
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3.2. ábra. Egy tetszőleges kiszemelt diszlokációra ható belső erő időbeli fej-

lődése diszkrét diszlokáció dinamikai szimuláció során, egyre növekvő nagýı-

tásban [53].



4. fejezet

Diszkrét diszlokáció dinamika

(DDD)

4.1. A DDD alapjai

Manapság, a növekvő számı́tógépes teljeśıtmények indokolttá teszik azt

a kérdést, mi lenne ha az olyan folyamatok, amelyek a mintaképződés, vagy

plasztikus deformáció esetén lejátszódnak egyszerűen megpróbálnánk, az e-

gyedi diszlokáció mozgások szempontjából megvizsgálni, azaz egy adott ki-

induló állapotból elind́ıtva a rendszert, minden egyes diszlokáció helyzetét

az idő függvényében meghatározni, majd azokból a különböző mennyiségek

idő-fejlődésére konkrét törvényszerűségeket megállaṕıtani. Ámbár, elég roha-

mosan fejlődik a számı́tástechnika (Moore1-törvény), mindazonáltal be kell,

hogy lássuk, hogy még a O(N2) bonyolultságú két dimenziós eset is eléggé

nagy kih́ıvást jelent. Amint a 3.1.1 fejezetben emĺıtettem, a kétdimenziós

diszkrét diszlokáció dinamika nem egyéb, mint egy nagy görbületi sugarú él-

diszlokációkból álló három-dimenziós rendszer egyszerűśıtett modellje. Ennek

oka, hogy a csavardiszlokációk hatása a deformáció során elhanyagolható, hi-

1A Moore-törvény leggyakrabban előforduló megfogalmazása szerint az integrált áram-

körökben lévő tranzisztorok száma - ami használható a számı́tási teljeśıtmény durva mé-

résére - minden 18. hónapban megduplázódik
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szen nýıró-feszültségterük zérus, és általában a diszlokációk görbületi sugara

jóval nagyobb 1 µm-nél. Mivel egy, a z tengely mentén elhelyezkedő éldiszlo-

káció τ̂(r) feszültségtenzorának a nem diagonális komponensei közül csupán

a τxy(r) nem zérus, egy śıkon belül elegendő a śıkra merőleges éldiszlokációkat

figyelembe venni hiszen ezek a śıkban fekvőkkel nem hatnak kölcsön. Így a

3 dimenziós probléma 2 dimenziósként kezelhető. További egyszerűśıtésként

csupán egy csúszóśıkot (mely mindig az xz śık lesz) engedünk meg, ı́gy a két

dimenziós śıkon összesen kétféle diszlokáció található.

Az általam használt modell az előbbiek alapján következőképpen épül fel:

adott egy xy négyzet alakú szimulációs terület, melyen teljesen véletlensze-

rűen elhelyezünk N darab egyenes egymással párhuzamos éldiszlokációt, me-

lyek merőlegesek a négyzet śıkjára, r1, . . . , rN helyvektorokkal és s1, . . . , sN

előjelekkel. (Azonos csúszóśıkkal kétféle diszlokáció rendelkezik, melyek ese-

tén a Burgers-vektor és az irányvektor vektoriális szorzata különböző előjelű.

Ilyen értelemben beszélhetünk pozit́ıv ill. negat́ıv előjelű diszlokációkról.) Ti-

pikus kezdeti konfigurációt mutat a 4.1 ábra. )

Egy origóban elhelyezkedő diszlokáció nýırófeszültség tere ekkor az xy

śıkban az alábbi τ s
dis függvénnyel adható meg :

τ s
dis(x, y) := sbG

x(x2 − y2)

(x2 + y2)2
, (4.1)

ahol G := ν
1−µ

, és s ∈ {−1, 1}, ν a nýırási modulusz és µ a Poisson-szám, mı́g

s a diszlokáció előjelét fejezi ki. A továbbiakban Gb-t 1-nek választjuk, ami a

hosszúságok átskálázásával mindig megtehető. Feltételezzük, hogy N
2

pozit́ıv

és ugyanennyi negat́ıv burgers vektorú diszlokációnk van, valamint kikötjük,

hogy a rendszer nem lehet forrásos, és az annihiláció sem megengedett, ı́gy

tehát a diszlokációk száma megmarad. Ez ugyan egy igen leegyszerűśıtett

modellje a valóságnak, de számos fontos következtetés levonására alkalmas.

Azért, hogy a diszlokációk ne tudják elhagyni a szimulációs teret periódikus

határfeltételeket használunk (részleteket lásd később), azaz a rendszert
”
vég-

teleńıtjük”. A relaxációs folyamat hajtóereje nem más, mint a diszlokációk

egymás közti hosszú távú kölcsönhatása, amely a diszlokáció mozgásához



vezet. A diszlokáció mozgása fononokat gerjeszt a kristályban, ezért ez a di-

namika erősen disszipat́ıv folyamat, ezt a csillaṕıtást a sebességgel arányos

erőtaggal kezeljük. A túlcsillaṕıtott esetben az inerciatagot elhagyjuk, ı́gy a

mozgásegyenletre

vi = B

(
N∑

j=1, j 6=i

F i,j + F ext,i

)

(4.2)

adódik, ahol B a diszlokációk mobilitása, F i,j az j-ik diszlokáció által i-ik

diszlokációra kifejtett erőnek annak csúszóśıkjába eső komponense, F ext,i a

külső feszültségből származó erő. Az általunk használt közeĺıtések mellett

F i,j = siτ
sj

dis(rj − ri)ex és F ext,i = siτextex, ahol τext a külső nýırófeszültség

és ex az x tengellyel párhuzamos egységvektor. Az általam elvégzett szimu-

lációkban külső feszültséget nem alkalmaztunk, a rendszer relaxációját vizs-

gáltuk. Megjegyezzük, hogy a fent bemutatott modell, bár sok egyszerűśıtést

tartalmaz, igen elterjedt a szakirodalomban [29, 30, 31].
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4.1. ábra. Egy véletlenszerűen generált diszlokáció konfiguráció 512 pozit́ıv

(N) és 512 negat́ıv (H) diszlokációval



4.2. Szimulációs módszerek

Miután megvan a mozgásegyenletünk, két nagyon fontos dolgot kell még

tisztázni. Az első, hogyan tudjuk elérni, hogy az 512 diszlokációból álló
”
kis”

rendszerünk úgy
”
viselkedjen” mintha egy viszonylag nagy kiterjedésű rend-

szerünk lenne. Ehhez periódikus határfeltételeket alkalmazunk. Ez ugyan nem

szünteti megy a végesméret effektusokat, de a felületi hatások nem jelennek

meg. A második probléma, milyen numerikus módszert alkalmazzunk a di-

namika vezérlésére.

4.2.1. Periódikus határfeltétel

A periódikus határfeltétel alkalmazásához meg kell határozni, hogy mi egy

diszlokáció feszültségtere ebben az esetben. Az egyik gyakran használt mód-

szer az, hogy a szimulációs négyzet tükörképeivel sakktábla szerűen lefedjük

a śıkot, ahol minden mezőben, minden időpillanatban, ugyanaz a megfelelő

konfiguráció van, és a központi négyzet minden diszlokációjának kiszámoljuk

a kölcsönhatását, az összes négyzet diszlokációval, kivéve a saját képeivel.

Ezáltal a határfeltételekre egy kevésbé érzékenyebb rendszert kapunk. A ta-

pasztalat szerint 10x10 mező már elegendő. Ez elvben jó lenne, csak az a baj,

hogy a kölcsönhatások száma, vagyis a számı́tási igény O(N2)×102 skálázik.

Ezáltal két nagyságrenddel kevesebb diszlokációval tudunk foglalkozni, az el-

méleti maximált számı́tási kapacitás értéke mellett. Az első szimulációkban

én is ezt a módszert alkalmaztam.

A második módszer , amit be szeretnék mutatni, Bakó Botond dolgozott

ki[55]. A szerző numerikusan kiszámolja egy éldiszlokáció feszültségtenzo-

rának komponenseit periódikus határfeltételek mellett a következő módon.

Adott egy Lx × Ly szimulációs területet, a közepén egy (bx, by) Burgers vek-

torú diszlokációval. Ha nem vennénk figyelembe az éldiszlokációk feszültség-

terének hosszútávú jellegét egy mesterséges effektust kapnánk, ami rossz ered-

ményt adna. Tekintve hogy a diszlokációk tömbi viselkedése érdekel minket,

nem a felületi jelenségek, ezért erre a legalkalmasabb módszer a periódikus



határfeltétel alkalmazása. A probléma az, hogy ebben a közeĺıtésben nem

tudjuk kiszámolni analitikusan egy éldiszlokációk feszültségterét. Itt hasz-

náljuk fel Kröner [56] kontinuum elméletét, amely szerint, egy z tengellyel

párhuzamos éldiszlokáció χ(~r) Airy függvénye, kieléǵıti az alábbi egyenletet

(részletekket lásd korábban):

∇4χ(~r) =
µ

1 − ν

(
∂

∂y
bx −

∂

∂x
by

)
δ(x)δ(y), (4.3)

ahol µ nýırási modulusz és ν Poisson szám. A feszültség komponensek a

következő formában ı́rhatók:

σxx = −∂
2χ

∂x2
, σyy = −∂

2χ

∂y2
, σxy = − ∂2χ

∂x∂y
. (4.4)

A 4.3 egyenlet, periódikus határfeltételek mellett, könnyedén megoldható a

Fourier térben. Ismerve χ(~r)-t, felhasználva a 4.4 egyenletet, a feszültség

komponensek szintén meghatározhatók. Ahhoz, hogy megoldjuk a 4.3 és 4.4

egyenletet, diszkretizált differenciál operátorokat kell bevezetnünk a Fourier

térben. Osszuk fel a szimulációs négyzetünket N rácspontra. úgy az x mint y

tengely irányába. Ilymódon a ∂x, ∂y elsőrendű parciális derivált operátorok-

nak megfelelő diszkretizált forma a Fourier térben a következő:

Dl = −i N
Lx
sin

(
2π

N
l

)
,

Dm = −i N
Ly
sin

(
2π

N
m

)
, (4.5)

mı́g a ∂x,x, ∂y,y megfelelő másodrendű operátoroknak a diszkretizált formája:

D2
l = −iN

2

L2
x

[
cos

(
2π

N
l

)
− 1

]
,

D2
m = −iN

2

L2
y

[
cos

(
2π

N
m

)
− 1

]
, (4.6)

ahol l,m = 0, N − 1 jelöli a megfelelő rácspontokat x és y irányba.

Fourier transzformálva a 4.3 és 4.4 egyenleteket, felhasználva a 4.5 és 4.6

diszkrét operátorokat, Fourier térben a feszültség komponensekre a követke-



zőket kapjuk:

σ̃xx(l,m) = − µπ

1 − ν
DlDl

bxDl + byDm

[D2
l +D2

m]2
,

σ̃yy(l,m) = − µπ

1 − ν
DmDm

bxDl + byDm

[D2
l +D2

m]2
, (4.7)

σ̃xx(l,m) =
µπ

1 − ν
DlDm

bxDl + byDm

[D2
l +D2

m]2
.

Innen, egy inverz Fourier transzformálással megkapjuk a rácspontokban a

feszültség értékeket, mint az a 4.2 ábra mutatja a σxy feszültség komponens,

egy 8192 × 8192 rács esetén.

4.2. ábra. Egy pozit́ıv éldiszlokáció feszültségtenzorának xy komponense (σxy)

periodikus határfeltételek mellett [55]

Miután már ismerjük egy éldiszlokáció feszültség terét (továbbiakban a

feszültségtér alatt az éldiszlokáció σxy feszültség tenzor komponensére gon-

dolunk, mivel a kölcsönhatások szempontjából csak ez releváns) a rácspon-

tokban, nincs más dolgunk, mint a kölcsönhatások kiszámı́tásakor kiolvasni



a megfelelő feszültség értéket, ismerve a két diszlokáció közötti távolságot.

Amennyiben, ez a távolság nem esik egy rácspontra sem úgy lineárisan in-

terpolálunk. Ily módon a számolást nagymértékben felgyorśıtottuk. Termé-

szetesen, egy rmin távolságon belül nem használhatjuk ezt a feszültséghálót,

mivel a diszlokációmag környékén szingularitás van, de pár rácsállandónyi tá-

volságon ḱıvül, ismét használhatjuk. Ezért, ha r < rmin a jól ismert képletet

használjuk :

σxy =
µb

2π(1 − ν)

x(x2 − y2)

(x2 + y2)2
. (4.8)

Mint látni fogjuk a későbbiekben, ezzel a módszerrel lehetőség adódik majd

statisztikus mennyiségek meghatározására is.

4.2.2. Numerikus módszer

A fentiekben léırt két módszer alkalmas a határfeltételek gondos megvá-

lasztására, tehát ismerve a kiinduló állapotot, határfeltételeket, valamint a

kölcsönhatásokat, egy dolgot kell még jól megválasztani, az egész szimulá-

ció
”
motorját”, azt a numerikus eljárást ami a rendszert lépteti időben és

térben, ami a dinamikát vezérli. Tekintve a probléma nagy számı́tásigényt,

olyan numerikus eljárást keresünk, ami több gépen akár párhuzamosan fut-

tatható, bárki által programozható legyen, viszonylag gyors legyen. Ily mó-

don esett a választásunk az x86-os (legelterjedtebb) architektúrájú gépekre

(alacsony ár és megb́ızhatóság), Linux operációs rendszerre (gyors, ingyenes)

és a C programozási nyelvre. Miután a megfelelő erőforrásunk rendelkezésre

állt, már csak a problémát kellet programozói szinten megfogalmazni, és be-

programozni. Az elsőfokú differenciál egyenlet kiintegrálására (mozgásegyen-

let diszkretizálása és léptetése időben) a GNU Scientific Library függvényeit

használtuk. Az MPI (Messages Passing Inteface) seǵıtségével oldottuk meg,

hogy a klaszterünk (16 gép) alkalmas legyen a párhuzamos kódok futtatására.

A kód a következő képen épül fel:

1. Generálunk egy véletlenszerű diszlokáció-konfigurációt 512 pozit́ıv és

512 negat́ıv diszlokációval, a 4.1 ábrán látható módon.



2. Betöltjük a poziciókat, szétosztjuk a gépeknek (node-ok) a munkát és

elkezdjük léptetni a rendszert a 4.5-öd rendű, automatikus időlépés sza-

bályzó Runge-Kutta-Fehlberg módszerrel.

3. Poźıciókat mentünk szabályos időközönként, és ellenőrizzük a külön-

böző dinamikai mennyiségeket.

4. Ha elértük a numerikus zajok határát, a programot leálĺıtjuk és elemez-

zük a kimentett poźıciókat.

Egy sikeres szimuláció esetén relaxált állapotot kapunk (4.3 ábra), amit job-

ban szemügyre véve falakat és szűk dipólokat tartalmaz. Néhány szóban be-
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4.3. ábra. Egy relaxált diszlokáció konfiguráció 512 pozit́ıv (N) és 512 negat́ıv

(H) diszlokációval [S2]

mutatom a program motorját, a fenti 2-es pontban emĺıtett, Runge-Kutta-

Fehlberg módszer lényegét. Ez egy olyan differenciálegyenlet megoldó algo-

ritmus, ami a hagyományos 4-ed rendű Runge-Kutta módszert használja, de



a hibaszámı́tás 5-d rendű. Ezt az algoritmust egy úgynevezett
”
time adap-

tive stepsize” nevű eljárással léptetjük, ez annyit jelent, hogy egy diszlokáció

mozgását léıró diszkretizált differenciál egyenlet két szomszédos időpillanata

között n∆t ⇔ (n + 1)∆t elég apró lépésel lépteti a rendszert (h), hogy
”
ne

maradjunk le semmiről”, azaz az általunk megadott hibahatár alatt marad-

jon (εmax) a szimuláció minden pillanatában, amit az algoritmus megbecsül,

és ha nagyobb (ε(h) > εmax), akkor finomı́tja a lépésközt (h-t). Ezen algorit-

mussal sikerült előálĺıtanunk a 4.3 ábrán látható relaxációt, 5 számı́tógépen

való 3 hónapos futtatással, a 4.1 ábrán látható kiinduló állapotból.

4.3. Eredmények

A következőkben bemutatom a relaxációs folyamat néhány jellegzetes tu-

lajdonságát, és néhány fontosabb mennyiség időfüggését.

4.3.1. Belső rugalmas energia

Tekintve, hogy a szimulációs térben a diszlokációk száma időben állandó,

ezért kijelenthetjük, hogy a diszlokációk saját energiájának összege szintén

állandó, ezért ezzel a mennyiséggel nem foglalkozzunk. Más a helyzet a tárolt

belső rugalmas energiával, ami a diszlokációk relat́ıv poźıcióktól a követke-

zőképen függ:

E = −
N∑

i=1

N∑

j=i+1

sisj

[
y2

ij

r2
ij

+ ln
(rij

R

)]
, (4.9)

ahol yij = yi − yj, r
2
ij = (xi − xj)

2 + y2
ij , azaz a diszlokációk poźıciói, azok

távolságai, valamint R egy önkényesen választott hosszúság paraméter (pl.

rácsállandó). Miután a 4.9 egyenlet szerint kiszámoltuk az energiát, megpró-

báltuk fittelni az alábbi hatványfüggvénnyel:

f(t) = A+Bt−D, (4.10)

ahol A,B és C szabad paraméterek. Amint azt a 4.4 log-log ábrán látható,

a fittelés igen jó. Az exponens értéke D = 0.6, ami lassú dinamikára utal.
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4.4. ábra. Belső rugalmas energia változása

4.3.2. Belső feszültség eloszlás másodrendű

momentuma

Az alábbiakban, a belső feszültség eloszlás P (τ) időfejlődését tanulmá-

nyozzuk, ami egy olyan mennyiség, amivel jellemezhetjük a relaxációs dina-

mikát. Kiszámı́tása többféleképpen lehetséges, úgymint a szimulációs terület

véletlenszerű pontjaiban, a diszlokációk helyén, vagy egy tetszőleges négyzet-

rács metszéspontjaiban. Mivel, a diszlokációrendszerek korrelált rendszerek, a

különböző számı́tási módszerek csak gyenge korrelációk esetén adnak teljesen

azonos eredményt. Az egyszerűség kedvéért mi egy 108 négyzetrács csomó-

pontjain számoljuk a feszültségeket. A kapott feszültség eloszlás kezdeti és

relaxált állapotban a 4.5 ábrán látható. Amint az megfigyelhető, a relaxált

állapot eloszlás függvénye keskenyebb a kezdeti állapotnál. Ezen diszlokáció

rendszerek belső feszültség terének eloszlását először Groma és Bakó vizs-
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4.5. ábra. Relaxált és a létrehozásakor használt véletlen diszlokáció konfigu-

ráció feszültség-eloszlás függvénye.

gálta [57]. Megállaṕıtották, hogy tetszőleges homogén diszlokáció elrendezés

esetén a P eloszlásfüggvény a

P (τ) → Cρdis
1

|τ |3 , ha τ → ±∞ (4.11)

aszimptotikával cseng le, ahol ρdis a teljes diszlokációsűrűség, és C = π
4
(Gb)2.

Amint az látható a 4.5 ábrán a két eloszlás aszimptotikus része az elméletnek

megfelelően azonos, nem függ a diszlokációk tényleges elhelyezkedésétől csak

azok sűrűségétől.

A sűrűségfüggvény teljes alakját Csikor és Groma határozta meg, szintén

homogén relaxált rendszerekre [58]. A számı́tás részleteit mellőzve, itt csak a

kapott eredményt ismertetjük:

P∞(τ) =






Dρdis

2π

1

τ 2 + (Dρdis/2)2
, ha τ → 0 ,

Cρdis

|τ |3 , ha τ → ±∞,

(4.12)

aholD értéke numerikus úton meghatározható szám, és a rendszer korrelációs



tulajdonságaival áll kapcsolatban.

Az ilyen eloszlások időfejlődését különböző rendű momentumokkal lehet

szemléltetni. Mivel, az elsőrendű momentum eltűnik (szimmetria okok miatt),

ezért a másodrendű momentumot használjuk. Tekintve, hogy a magasabb

rendű momentumok végtelenek, ezért egy egyszerű trükkel, kihasználva a

a 4.11 képletet nyújtotta lehetőséget, hogy aszimptotikusan ugyanúgy cseng-

nek le a különböző időpontban felvett eloszlás függvények, definiálhatunk egy

speciális másodrendű momentumot:

σ2 =

∞∫

−∞

∆P (τ, t)τ 2dτ, (4.13)

ahol ∆P (τ, t) = P (τ, t) − Prelax(τ) és Prelax(τ) a relaxált rendszer eloszlás

függvénye. Ezáltal, a másodrendű momentum változását tudjuk szemléltetni.

Ez a 4.6 ábrán látható együtt a fittelt a f(t) = A+Bt−D hatványfüggvénnyel.

4.3.3. Korrelációs hossz

A korrelációs függvény kiszámı́tása lehetővé teszi a különböző mennyi-

ségek korreláltságának tanulmányozását. A jelentős gépidőigény miatt csak

egyetlen szimuláció (1024 diszlokáció) áll rendelkezésünkre. Ily módon a be-

lőle kapható mennyiségek elég zajosak (későbbiekben kisebb rendszereken

u-gyan, de több száz szimulációt használunk a jobb statisztika eléréséhez).

Ezen jav́ıthatunk ha a Fourier transzformáltakkal dolgozunk az alacsony hul-

lámszámú tartományban. A fentiekben emĺıtett P (τ) feszültség eloszlás al-

kalmas a korrelációs hossz jellemzésére. A Fourier térben P (τ) a következő

képen ı́rható fel:

ln [P (q)] → Cρq2 ln

( |q|
R

)
ha |q| → 0. (4.14)

Itt R egy hosszúság dimenziójú konstans [57]. A numerikusan kapott P (τ)-

t Fourier transzformáltuk az FFT (Fast Fourire Transform) nevű eljárással

(szintén a GSL könyvtár része). Következő lépésben ln[P (q)]/q2 ábrázoltuk
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4.6. ábra. A (σ2) momentum időfejlődése és a fittelt hatványfüggvénye (

f(t) = A +Bt−D, D = 0.78 )

a ln(q) függvényében. Ezen ábra elejének lineáris fitteléséből kaptuk meg a

ln(R) értékét. Feĺırva a fentiekben bevezetett σ2 (4.13 egyenlet) momentum

∆P Fourier transzformáltját adódik, hogy

σ2 =

∞∫

−∞

∆P (τ)τ 2dτ = −2π
d2∆P (q)

dq2

∣∣∣∣
q=0

. (4.15)

A fenti (4.14) egyenletből feĺırhatjuk, kicsi q értékekre, ∆P (q)-t a következő

képen:

∆P (q) ≈ exp

[
Cρq2 ln

( |q|
R

)]
− exp

[
Cρq2 ln

( |q|
R∞

)]
. (4.16)

Figyelembe véve (4.15) és (4.16) egyenleteket adódik, hogy:

σ2 = 4πCρ ln

(
R

R∞

)
. (4.17)



Miután megkaptuk a numerikus eredményeket ábrázoltuk ln(R)-t a σ2 függ-

vényében, amely a 4.7 ábrán látható. Amint az látható a korrelációra jól

illeszkedik a lineáris fit, és ahogyan az várható volt, a ln(R) időfejlődését

szintén a jól ismert hatványfüggvénnyel (f(t) = A+Bt−D) fittelve a D = 0.8

értéket kapjuk, ami jó egyezést mutat a σ2 esetén kapott D = 0.78 értékkel.
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4.7. ábra. Numerikusan kiszámolt ln(R) és σ2 közötti korrelációs összefüggés

4.3.4. Deformáció sebesség időfüggése

Az a mennyiség ami a relaxációs folyamatok dinamikáját szintén jól jel-

lemzi, nem más mint a deformáció sebesség időfüggése. Pontosabban megfo-

galmazva, az egyéni diszlokáció sebességek abszolutérték átlagának időfüg-

gése (〈|~vx|〉t). Ez a mennyiség megmutatja mennyire
”
mozog”még a rendszer

és milyen
”
lassan” áll meg. Egy jó relaxációs folyamatot az jellemez ha ez a



mennyiség minél kisebb vagy 0, bár tudjuk, hogy a mi esetünkben ez belát-

ható időn belül nem érhető el. Azért jó mennyiség mégis, mert a relat́ıv csök-

kenés, amint az a a 4.8 ábrán látható, 2-3 nagyságrendnyi, ami következtetni

engedd a dinamika jellegére. Fittelve a f(t) = A + Bt−D próbafüggvénnyel

D = 0.90 kitevőt kapunk, ami lassú dinamikát jelent.
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4.8. ábra. Sebességek abszolutértékének átlaga az idő függvényében, log-log

skálán.

4.4. Konklúzió

Kiindulva abból a kezdeti feltételezésből, hogy a teljesen véletlenszerű pár-

huzamos éldiszlokáció elrendezést relaxáltatunk az előbbiekben léırt egyszerű

modellel, diszkrét diszlokáció dinamikát alkalmazva, a következő fontos meg-

állaṕıtásokra jutottunk. A különböző dinamikai paraméterek, mint a belső



rugalmas energia, belső feszültség eloszlás másodrendű momentuma, a korre-

láció hossz és a sebességek abszolút értéke időbeni lecsengése f(t) = A+Bt−D

hatványfüggvénnyel jól fittelhető. A hatvány függvény exponense minden

vizsgált dinamikai mennyiség esetében 0.6 − 0.9 között van, ami azt mu-

tatja, hogy itt egy sokkal lassúbb dinamikával van dolgunk mint az egyszerű

exponenciális lecsengés. Ez azzal jár, hogy a diszkrét dinamika módszerével

nagyon sok ideig tart egy véletlenszerű kiinduló állapot közel relaxációs ál-

lapotba való juttatása. Ezért kijelenthetjük, hogy ezen módszer alkalmazása

a jövőben is nagy kih́ıvás lesz, bár a számı́tási kapacitás elég nagy ütemben

nő, jó ideig még más módszerek lesznek hatékonyabbak mint a diszkrét disz-

lokáció dinamika. Ezért próbálnak más elméleteket kidolgozni, ami nagyobb

hatékonyság és kisebb számı́tási igény jellemez. A következőkben ezekből sze-

retnék bemutatni egyet.



5. fejezet

Kontinuum elmélet

Az elmúlt évtizedekben megnőtt az érdeklődés a kontinuum modellek

iránt és ez csak erősödött az utóbbi időkben, ami köszönhető többek között

annak a ḱısérleti ténynek, hogy 10 µm körüli skálán a plasztikus deformáció

méretfüggővé válik [59, 60]. Egyszerűen magyarázhatjuk ezt a mérethatást

azzal, hogy figyelembe vesszük, hogy a kristálynak van egy belső szabadság-

foka, ami
”
érzi” a kristály felületét. Ebből egyenesen következtethetünk arra

a tényre, hogy az az elmélet, ami megtudja magyarázni a mérethatást, nem

lokálisnak kell lennie, mivel a tömbi kristály belseje
”
látja” a felületet. Az

egyik legegyszerűbb módszer arra, hogy figyelembe vegyük ezt az effektust

az, hogy hozzáadunk egy gradiens tagot a lokális feszültség-deformáció össze-

függéshez. Rengeteg fenomenologikus felvetés látott napvilágot a gradiens tag

beillesztésére a plasztikus kontinuum elméletbe (Aifantis [18, 19, 20], Flack és

Hutchinson [61], Gurtin [22], Svendsen [23]). Ezek sikeresen megmagyaráztak

néhány ḱısérleti eredményt, de a különböző gradiens tagok fizikai jelentését

nem sikerült tisztázni.

Mivel a kristályban a plasztikus deformáció elemi hordozója a diszlo-

káció, ezért a kontinuum elméletnek az egyéni diszlokációk tulajdonsága-

ira kell épülnie. Ennek a kontinuum elméletnek képesnek kell lennie léırnia

a diszlokáció-mintázat képződését, ami hosszútávú kih́ıvás a diszlokáció el-

méleteknek. Számos korábbi próbálkozás történt a mintázatképződés konti-
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nuum elméleti megközeĺıtésére (Kuhlmann-Wilsdorf [62], Holt [46], Walgraef

és Aifantis [63], Kratochvil [64, 51]). Azonban mindegyik megközeĺıtés meg-

kérdőjelezhető feltevésekre épül, vagy olyan paraméterektől függnek, melyek

meghatározása nehézkes.

Egyenes éldiszlokáció rendszerek esetén Groma és munkatársai [65, 66, 67]

származtattak egy olyan kontinuum elméletet, ami az egyéni diszlokációk

mozgásegyenletére épül. Ezen elmélet egyik legnagyobb érdeme, hogy termé-

szetes módon megjelenek a gradiens tagok a mozgásegyenletek időfejlődésé-

ben különböző diszlokáció sűrűség mellet. Még nem tisztázott hogyan lehetne

ezen modellt kiterjeszteni bonyolultabb konfigurációkra. Jelenleg, El-Azab

[68], Kratochvil és Sedlacek [69], Koslowski és mások [70], Zaiser és Hoch-

rainer [71] dolgoznak különböző elméleteken, melyek statisztikus eszközökkel

próbálnak görbült diszlokáció rendszereket jellemezni, de túl sok nyitott kér-

dés van mielőtt kijelenthetjük, hogy a kontinuum elmélet 3 dimenzióban is

működik. Még a kétdimenziós elmélet is csak a legegyszerűbb egy csúszóśıkú

rendszerekre korlátozódik.

Egy egészen más közeĺıtést használt Berdichevsky [72] kétdimenziós csa-

var diszlokáció rendszer esetén. Elmélete termodinamika analógiákra épül.

Bár egy ilyen rendszer nagyon leegyszerűśıtett a valósághoz képest, de az

általa javasolt variációs módszer nagyon ı́géretesnek tűnt valóságosabb rend-

szerek tanulmányozására is. Fontos előrelépést jelent Sarafanov és Perevezent-

sev [73] módszere, amely a diszlokáció rendszerek plazma szerű viselkedését

feltételezi. Egy általános kétdimenziós éldiszlokáció rendszer Debye-szerű le-

árnyékolásának problematikáját mi is vizsgáltuk [74]. Ebben bevezettünk egy

effekt́ıv szabadenergiát, és ennek variációja vezet az egyensúlyi egyenletek-

hez, melyek explicite megoldható különböző fizikailag fontos esetekben. Az

itt kapott eredményeket összevetettük a DDD eredményekkel (a 4. fejezet).

A továbbiakban léırjuk hogyan éṕıtjük fel a diszlokáció sűrűségek dinami-

kai egyenletét ami hasonló a nem egyensúlyi termodinamikai rendszerekhez,

de előbb összefoglaljuk azt az eljárást, amivel a mikroszkopikus viselkedést

kiterjeszthetjük mezoszkopikus skálára. Végül, bemutatunk egy új variációs



eljárást, amivel megkönnýıthetjük a probléma kezelését.

5.1. Mikro és mezo skála

Ahhoz, hogy a későbbiekben érthetőbb legyen az uj variációs elmélet az

alábbiakban összefoglaljuk a Groma és munkatársai által kidolgozott [65, 66,

67] elmélet alapjait. Továbbra is a legegyszerűbb esetet vesszük, N párhu-

zamos éldiszlokációkból álló egycsúszóśıkú rendszer. A hőmérséklet alacsony,

tehát a kúszás nem megengedett. Ilymódon a diszlokációk csak a csúszóśık-

ban mozoghatnak. A diszlokációk mozgásának disszipat́ıv természete miatt

a súrlódási erőt is figyelembe vesszük a Peach-Koehler erő [75] erő mellett.

Gyakran használt közeĺıtés, hogy a súrlódási erő egyenesen arányos a se-

bességgel [76]. Tekintve, hogy alacsony deformáció esetén a tehetetlenség

elhanyagolható a súrlódási erőhöz képest, a mozgásegyenlet egy elsőrendű

differenciálegyenlet [65]:

d~ri

dt
= B−1~bsi

[
N∑

j 6=i

sjτind(~ri − ~rj) + τext

]

, (5.1)

ahol ~ri = ~ri(t) az i-ik diszlokáció helyzete a diszlokáció vonalára merőleges

śıkban, B a diszlokáció mobilitása, si = ±1 az i-ik diszlokáció előjele, τext

külső nýırófeszültség és

τind(~r) =
bµ

2π(1 − ν)

x(x2 − y2)

(x2 + y2)2
(5.2)

egy diszlokáció által generált nýırófeszültség végtelen közegben, ahol µ a nýı-

rási modulus, és ν a Poisson szám. A kontinuum egyenletek származtatásához

szorozzuk be (5.1) egyenletet δ(~r − ~ri), és deriváljuk ~r szerint:

~∇
{
d~ri

dt
δ(~r − ~ri)

}
= ~∇

{

B−1~bsi

[
N∑

j 6=i

sjτind(~ri − ~rj) + τext

]

δ(~r − ~ri)

}

(5.3)

A fenti egyenlet bal oldalát át́ırhatjuk a következő formára:

~∇
{
d~ri

dt
δ(~r − ~ri)

}
= −d~ri

dt
~∇iδ(~r − ~ri) = − d

dt
δ(~r − ~ri). (5.4)



A következőkben bevezetjük a pozit́ıv és negat́ıv előjelű diszlokációk diszkrét

eloszlásfüggvényét:

ρd
±(~r) =

N∑

i=1

Θ(±si)δ(~r − ~ri), (5.5)

ahol Θ(x) Heaviside függvény. Beszorozva (5.3) egyenletet Θ(±si) és össze-

gezve az i szerint kapjuk:

d

dt
ρd
±(~r) = ∓B−1(~b~∇)×

×
{(∫

τind(~r − ~r′)[ρd
±(~r′) − δ(~r − ~r′) − ρd

∓(~r′)]d2r′ + τext

)
ρd
±(~r)

}
,

(5.6)

(ahol δ(~r−~r′) a ρd
±(~r′) tag mellet szükséges, hogy elkerüljük a diszlokáció köl-

csönhatását önmagával). A fenti egyenletek nemlineárisak ρd
±(~r) nézve, ami

nagyon megneheźıti a (5.1) eredeti egyenlet megoldását. Azonban sok esetben

nincs szükség ennyire részletes léırásra a probléma megoldásához. Konvol-

válva (5.6) egyenletet egy ablakfüggvénnyel feloldhatjuk a ρd
±(~r′) szinguláris

viselkedését. Ez a művelet az úgynevezett
”
Coars Graining” (továbbiakban

CG). Az A mennyiségre CG eljárást alkalmazva a kapott eredményt 〈A〉 je-

löljük. Felmerül a kérdés, milyen alakú függvényt alkalmazhatunk CG eljárás

folyamán, és milyen fizikai jelentése van a
”
fél szélességnek”? Sajnos, erre a

problémára nincs általános válasz, de reméljük, hogy bizonyos keretek kö-

zött a CG-vel kapott eredmények nem érzékenyek a használt ablakfüggvény

formájára és
”
szélességére”.

Alkalmazva a CG eljárást a (5.6) egyenletre a következőt kapjuk:

∂ρ+(~r1, t)

∂t
+B−1(~b~∇1)× (5.7)

×
[
ρ+(~r1, t)τext +

∫
{ρ++(~r1, ~r2, t) − ρ+−(~r1, ~r2, t)} τind(~r1 − ~r2)d~r2

]
= 0,

∂ρ−(~r1, t)

∂t
−B−1(~b~∇1)× (5.8)

×
[
ρ−(~r1, t)τext −

∫
{ρ−−(~r1, ~r2, t) − ρ−+(~r1, ~r2, t)} τind(~r1 − ~r2)d~r2

]
= 0,



ahol

ρ±(~r) =< ρd
±(~r) > (5.9)

és

ρss′(~r1, ~r2) =< ρd
s(~r1)ρ

d
s′(~r2) − δss′ρ

d
s (~r1)δ(~r1 − ~r2) > s, s′ ∈ {+,−}(5.10)

az egy és két részecske sűrűségek CG függvényei.

Amint az látható az előbbiekből, a fenti egyenletek nem alkotnak egy

független egyenletrendszer, mert az egyrészecske sűrűség függvény időderi-

váltja függ a kétrészecske sűrűségfüggvénytől. Ahhoz, hogy zárt hierarchiát

kapjunk, definiáljuk a dss′ párkorrelációs függvényt a

ρss′(~r1, ~r2, t) = ρs(~r1)ρs′(~r2)(1 + dss′(~r1, ~r2)) s, s′ ∈ {+,−} (5.11)

relációval. A diszkrét diszlokáció dinamikai szimulációk tanulsága szerint a

fenti pár-korrelációs függvény zérus értékhez konvergál pár diszlokáció távol-

ságon belül [77]. Ennek következtében elmondhatjuk, hogy ha a ρ = ρ+ + ρ−

teljes diszlokációsűrűség elég lassan változik a térben, a korrelációs függvény

explicite csak ~r1−~r2 relat́ıv koordinátáktól függ. A direkt ~r1 (vagy ~r2) függés

csak a lokális sűrűségfüggvényben jelenik meg, azaz:

dss′(~r1, ~r2) = dss′(~r1 − ~r2, ρ(~r1)) s, s′ ∈ {+,−}. (5.12)

Mivel dss′ rövidtávú (~r1−~r2)-ben, teljesen mindegy, hogy a fenti kifejezésben

ρ(~r1) helyetteśıtjük ρ(~r2). Abban az estben, ha ρ+ − ρ− ≪ ρ, egyetlen ka-

rakterisztikus hosszúságról beszélhetünk, ami az átlagos diszlokáció távolság.

Dimenzionális meggondolások alapján a ρ függés a következő :

dss′(~r1, ~r2) = dss′((~r1 − ~r2)
√
ρ(~r1)) s, s′ ∈ {+,−}. (5.13)

Behelyetteśıtve (5.13) egyenletet a (5.8,5.9) és (5.11) egyenletbe adódik, hogy

az össz és κ = ρ+ − ρ− előjeles vagy más néven geometriailag szükséges

diszlokáció sűrűség (GND) kieléǵıtik az alábbi evolúciós egyenleteket [67]

∂ρ(~r, t)

∂t
+B−1(~b~∇)[κ(~r, t) {τsc(~r) + τext − τf (~r) + τb(~r)}] = 0, (5.14)



∂κ(~r, t)

∂t
+B−1(~b~∇)[ρ(~r, t) {τsc(~r) + τext − τf (~r) + τb(~r)}] = 0, (5.15)

ahol

τsc(~r) =

∫
τind(~r − ~r1)κ(~r1)d

2r1, (5.16)

τf(~r) =
1

2

∫
ρ(~r − ~r1)d

a(~r1
√
ρ(~r − ~r1))τind(~r1)d

2r1 (5.17)

és

τb(~r) =

∫
κ(~r − ~r1)d(~r1

√
ρ(~r − ~r1))τind(~r1)d

2r1, (5.18)

ahol a következő jelöléseket vezettük be:

d(~r) = 1/4[d++(~r) + d−−(~r) + d+−(~r) + d−+(~r)], (5.19)

da(~r) = 1/2[d+−(~r) − d−+(~r)]. (5.20)

(Az egyszerűség kedvéért a korrelációs függvény ρ függése nincs feltüntetve.)

A korrelációs függvény szimmetria tulajdonságaiból

d+−(~r) = d−+(−~r), d++(~r) = d++(−~r), d−−(~r) = d−−(−~r) (5.21)

következik, hogy d(~r) páros és da(~r) páratlan függvénye ~r-nek.

Figyelembe véve, hogy a párkorrelációs függvény néhány átlagos diszlo-

káció távolságon belül zérusra csökken, κ(~r − ~r1) és ρ(~r − ~r1) a (5.17,5.18)

egyenletekben, Taylor sorral közeĺıthetjük az ~r pont körül. Megtartva az előző

nem eltűnő tagot és feltételezve, hogy ∂ρ
∂r

≪ ρ3/2 kapjuk, hogy

τf(~r) =
ρ(~r)

2

∫
da(~r1

√
ρ(~r))τind(~r1)d

2r1, (5.22)

τb(~r) = −∂κ(~r)
∂x

∫
x1d(~r1

√
ρ(~r))τind(~r1)d

2r1. (5.23)

(Ahhoz, hogy megkapjuk ezen kifejezéseket (5.22,5.23) figyelembe kell ven-

nünk d(~r) és, hogy da(~r) a fent emĺıtett szimmetriáit, a τind(~r) = −τind(−~r).)
Az ~η =

√
ρ~r változócserével τf(~r) és τb(~r)-ra a következőket kapjuk:

τf(~r) =
µ

4π(1 − ν)
Cdb
√
ρ(~r), (5.24)



és

τb(~r) = − µ

2π(1 − ν)
Dd

b

ρ

∂κ(~r)

∂x
, (5.25)

ahol

Cd =

∫
ηx(η

2
x − η2

y)

(η2
x + η2

y)
2
da(ηx, ηy)dηxdηy, (5.26)

és

Dd =

∫
η2

x(η
2
x − η2

y)

(η2
x + η2

y)
2
d(ηx, ηy)dηxdηy, (5.27)

ahol ~η mértékegysége diszlokáció távolságokban értendő.

Ahhoz, hogy megértsük a fizikai jelentetését a fent definiált különböző

”
feszültség szerű” tagoknak, figyelembe kell vennünk, hogy a korrelációs függ-

vény szintén függhet a külső feszültségtől. Belátható, hogy d(x, y)-nak (ami

négy korrelációs függvény összege) gyenge a τext függése. Ugyanakkor

da(x, y) = 1/2[d+−(x, y) − d−+(x, y)] erősen függ τext-től. Ezeket figyelembe

véve megállaṕıthatjuk, hogy Dd egy dimenziótlan anyagi állandó, mı́g Cd

függ a külső feszültségtől. Mindemellett, a (5.24) egyenletből, azt kapjuk,

hogy τf az
√
ρ(~r)-vel skálázik.

A Cd tag feszültségfüggését nehéz meghatározni, de a (5.24) összefüg-

gésekből feltételezzük, hogy τf folyásfeszültség szerű. Ez annyit jelent, hogy

egy meghatározott feszültség szint fölött τmax
f ∝ √

ρ, alatta pedig elég nagy

ahhoz, hogy megakadályozza a diszlokáció mozgást. Azonban óvatosnak kell

lennünk, amikor τf-et a folyás feszültséghez hasońıtjuk. A valós diszlokáció-

rendszerekben a keményedés az erdő diszlokációk okozzák, ami nincs beéṕıtve

ebbe a modellbe. Mindazonáltal, teljesen természetes módon megjelenik az

elméletben ez a feszültség szerű tag, amely a folyásfeszültség tulajdonságaival

rendelkezik.

Egy másik fontos tulajdonsága a kapott evolúciós egyenleteknek, hogy

megjelenik egy tag, ami arányos a GND sűrűség gradiensével. Sokan pró-

bálták fenomenológikus módon [18, 19, 61, 22, 23] bevezetni hasonló lδκ/δ~r

alakú gradiens tagot. Azonban egyik sem tudja megmagyarázni az l hosszúság



dimenziójú paraméter fizikai jelentését. Ellentétben ezzel az itt bemutatott

elméletben, ez a paraméter egy természetesen megjelenő tag, nevezetesen a

diszlokációk átlagos távolsága l = 1/
√
ρ. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy mı́g

a fenomenológikus elméletekben az l paraméter konstans, a mi esetünkben l

nem konstans, mivel ρ az evoluciós egyenletek szerint változik (5.14).

A további megfontolások érdekében érdemes megjegyeznünk azt, hogy

bármely kétdimenziós rugalmassági probléma esetében a feszültség tenzor

megkapható a χ skalár függvényből (úgynevezett feszültségpotenciál vagy

Airy függvény [56]) az alábbi módon:

σ11 = −∂
2χ

∂y2
, σ22 = −∂

2χ

∂x2
, σ12 =

∂2χ

∂x∂y
. (5.28)

A fenti egyenletből (5.28) következik, hogy a

∂

∂ri
σij = 0 (5.29)

egyensúlyi feltétel automatikusan teljesül. Kröner és Kosevich [56, 78] féle

térelmélet szerint, a fent emĺıtett diszlokácós rendszer esetén, χ a megoldása

a következő biharmónikus egyenletnek

∆2χ(~r) =
2µ

1 − ν
b
∂

∂y
κ(~r). (5.30)

Megmutatható, hogy végtelen tér esetén az 5.16 egyenlet által meghatározott

σ12 egyenlő τsc. Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy τind 1/r lecsengé-

sének következtében, ellentétben τf és τb-vel, τsc nem közeĺıthetjük a Taylor

sorával.

Az utóbbi pár évben, a fent emĺıtett kontinuum elmélet seǵıtségével meg-

oldottak néhány nem triviális geometriai deformációt, mint pl. a véges vas-

tagságú lemez nýırását [67],[79], [80]. Az eredményeket összehasonĺıtották a

diszkrét diszlokáció dinamikával (DDD) kapott szimulációkkal, és kijelent-

hetjük, hogy a kontinuum modell nem csak a makroszkópikus tulajdonsá-

gokat (úgy mint feszültség-megnyúlás görbe) képes reprodukálni, de a mik-

roszkópikus tulajdonságokat is (diszlokáció sűrűség eloszlás, belső feszültség

eloszlás). Jelenleg azonban csak egycsúszóśıkú rendszerekre van kontinuum



modellünk, tekintve, hogy már két csúszóśık esetén rendḱıvüli mértékben

bonyolulttá válik a modell. A lehetséges általánośıtás megtalálásához a kö-

vetkezőkben egy termodinamika-szerü megközeĺıtést mutatunk be variációs

módszer seǵıtségével.

5.2. Variációs eljárás

Legelső lépésben bevezetjük a következőket funkcionált:

E[χ, κ] =

∫ [
−1 − ν

4µ
(∆χ)2 + bχ

∂κ

∂y

]
d~r. (5.31)

Variálva E[χ, κ] a χ függvényében, egy végtelen térben (ahol a felületi tagok

eltűnnek) azt kapjuk, hogy adott κ(~r) esetén E[χ, κ]-nak szélsőértéke van,

ahol χ kieléǵıti a (5.30) egyenletet. Ez annyit jelent, hogy az egyensúlyi

helyzet (5.30) variációs elvből előálĺıtható. Ez az egyszerű megállaṕıtás a

következőkben fontos szerepet fog játszani. Könnyen belátható (5.31) és

(5.30)-ből, hogy értéke a szélsőértéken E[χ, κ] a következő:

Emin =

∫ [
1 − ν

4µ
(∆χ)2

]
d2r. (5.32)

Ez nem más, mint a rugalmas belső energiája annak a deformált kétdimenziós

rendszernek, amelyik a χ(~r) Airy függvénnyel jellemezhető. Következéskép-

pen, ha κ(~r) a CG GND sűrűség függvény, akkor az (5.31) energia funkcionál

minimalizálása a megfelelő CG χ(~r) Airy függvénnyel érhető el. Azonban

nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ha κ(~r) és χ(~r) CG mennyiségek a

diszlokáció rendszer Emin-ja nem az össz-rugalmas energia.

A (5.31) képlettel megadott energia kifejezésnek van egy másik fontos

tulajdonsága is. A második tag a (5.31) egyenlet jobboldalán

Eint =

∫ [
bχ
∂κ

∂y

]
d2r (5.33)

megadja a diszlokációk kölcsönhatási energiáját egy χ(~r) Airy függvénnyel

megadott külső rugalmas térrel. Ahhoz, hogy ezt belássuk, vegyük azt az



esetet, amikor egyetlen diszlokációnk van az ~r0 pontban. Ebben az esteben

(5.33)-ból következik, hogy κ(~r) = δ(~r − ~r0) és

Eint(~r0)) =

∫ [
bχ

∂

∂y
δ(~r − ~r0)

]
d2r. (5.34)

A rugalmas feszültségtér következtében a diszlokációra ható erő (egységnyi

hosszra)

~F = − d

dr0
Eint(~r0)) = b

(
∂2χ

∂x0∂y0
,
∂2χ

∂y2
0

)
= b (σ12(~r0),−σ11(~r0)) , (5.35)

ami nem más mint a Peach-Koehler erő [75] az adott egyszerű esetben.

A következő probléma az, hogy hogyan kapjuk meg a megfelelő evoluciós

egyenleteket az előbbiekben bevezetett (5.31) energia funkcionálból. Ehhez

alkalmazzuk a fázistér elmélet [81] hagyományos eljárását. Feltéve, hogy a

negat́ıv és pozit́ıv diszlokációk száma megmaradó mennyiségek, az evoluciós

egyenletek a következő alakban ı́rhatók:

∂

∂t
ρ± + div~j± = 0, (5.36)

ahol ~j+ és ~j− a pozit́ıv és negat́ıv diszlokációk áramát jelölik. Mivel, a mi

esetünkben a diszlokáció kúszása nem megengedett, ezért az áramok iránya

a diszlokációk Burgers vektorával párhuzamos, azaz ~j± = ~b/|~b|j± ahol j± egy

skaláris mennyiség.

Ahogy az irreverzibilis termodinamikában, itt is feltételezzük, hogy az

áramok lineáris függvényei a kémiai potenciál gradiensének:

j+ = M++
∂

∂x

δE

δρ+
+M+−

∂

∂x

δE

δρ−
,

j− = M−−

∂

∂x

δE

δρ−
+M−+

∂

∂x

δE

δρ+
, (5.37)

ahol Mij (i, j = ±) mobilitási paraméterek. Általános megfontolásokból a

mobilitási paraméterek aktuális értékét nem tudjuk meghatározni tekintve,

hogy ezek függhetnek a diszlokáció sűrűségtől is. Mindazonáltal feltételezzük,

hogy a (5.36,5.37) kapott evoluciós egyenletek hasonlóan kell kinézzenek mint



a mikroszkópikus esetből származtatottal (5.14,5.15). Feĺırva az áramokat a

következő formában:

j+ =
B−1

2
ρ+

∂

∂x

[
δE

δρ+
− δE

δρ−

]
= B−1ρ+

∂

∂x

δE

δκ
,

j− =
B−1

2
ρ−

∂

∂x

[
δE

δρ−
− δE

δρ+

]
= −B−1ρ−

∂

∂x

δE

δκ
, (5.38)

a ρ = ρ+ − ρ− és κ = ρ+ − ρ− változókra a következő evolúciós egyenleteket

kapjuk

∂ρ(~r, t)

∂t
+B−1(~b~∇)[κ(~r, t)τsc(~r, t)] = 0, (5.39)

∂κ(~r, t)

∂t
+B−1(~b~∇)[ρ(~r, t)τsc(~r, t)] = 0, (5.40)

ahol τsc = ∂2χ/∂x∂y az előzőkben bevezetett önkonzisztens nýırófeszültség.

Összehasonĺıtva (5.39,5.40) a (5.14,5.15) egyenletekkel, láthatjuk, hogy a τf

”
folyás” feszültség és τb gradiens tag, melyek a diszlokació-diszlokáció kor-

relációs függvényhez tartoznak, nem nyerhetők ki a fenti megfontolásokból.

Ez annyit jelent, hogy a fázis tér elmélet standard eljárását használva, disz-

lokáció dinamikát a CG energia funkcionál E[χ, κ] első rendű közeĺıtésben

kapunk. Ez annak felel meg, hogy a kétrészecske sűrűségfüggvény két egyré-

szecske sűrűség függvény szorzatával közeĺıtjük: ρi,j(~r1, ~r2) = ρi(~r1)ρj(~r2).

5.3. Effekt́ıv szabad energia

Ismert az a tény, hogy egy termodinamikai rendszer, ahol termikus zajok

lépnek fel, egyensúlyi állapotát a szabad energia F = E − TS minimuma

határozza meg, ahol T a termikus zajt jellemző hőmérséklet és S az ent-

rópia. Mindazonáltal megbecsülve a szabadenergia kifejezés különböző tag-

jainak nagyságát, azt kapjuk, hogy diszlokáció rendszerekben TS tag nagy-

sága plasztikus deformáció esetén, legtöbb esetben elhanyagolható. Azonban,

ahogy a továbbiakban látni fogjuk, a diszlokáció rendszert jellemezhetjük egy

Teff effekt́ıv hőmérséklettel, ha csak diszlokáció csúszás megengedett, azaz a



diszlokációk a csúszóśıkra rögźıtettek. Ezzel akkor is jellemezhetjük a rend-

szert, ha a valódi fizikai hőmérséklet 0.

Mint legegyszerűbb lehetséges felvetés, a diszlokáció rendszer entrópiáját

a következő képen ı́rhatjuk fel:

S[ρ+, ρ−] = −
∫ [

ρ+ ln
ρ+

ρ0
+ ρ− ln

ρ−
ρ0

]
d2r, (5.41)

ahol ρ0 egy normalizáló konstans. Ha az GND sűrűség kicsi (|κ| ≪ ρ) az

entrópia

S[κ, ρ] =

∫ [
κ2

2ρ
+ ρ ln

ρ

ρ0

]
d2r. (5.42)

Az (5.31,5.42) egyenletekből következik az effekt́ıv szabad energia a következő

formában ı́rható:

F [χ, κ, ρ] =

∫ [
−1 − ν

4µ
(∆χ)2 + bχ

∂κ

∂y
+ Teff

κ2

2ρ

]
d2r + Fc[ρ], (5.43)

ahol Fc[ρ] egy olyan tag, ami csak a ρ-tól függ, alakja nem fontos a további

következtetések megállaṕıtásához.

Kicserélve E-t F -re az áramok (5.38) kifejezésébe, a következő evoluciós

egyenleteket kapjuk:

∂ρ(~r, t)

∂t
+B−1(~b~∇)

{
κ(~r, t)

[
τsc(~r, t) −

Teff

|~b|
∂

∂x

(
κ

ρ

)]}
= 0, (5.44)

∂κ(~r, t)

∂t
+B−1(~b~∇)

{
ρ(~r, t)

[
τsc(~r, t) −

Teff

|~b|
∂

∂x

(
κ

ρ

)]}
= 0. (5.45)

Bevezetve a

Teff =
µ|~b|2

2π(1 − ν)
Dd, (5.46)

és feltéve, hogy |κ| ≪ ρ és ∂ρ/∂x hasonló nagyságrendbe esik, mint ∂κ/∂x,

azt kapjuk, hogy a τsc melleti tag a (5.44,5.45) egyenletekben megegyeznek

a τb gradiens taggal, amit a mikroszkópikus esetben kaptunk. Ez annyit je-

lent, hogy ha a
”
folyás” feszültség elhanyagolható, az effekt́ıv szabad energia



funkcionálra épülő fázis térelmélet a (5.43) egyenlet szerint, hasonló evolu-

ciós egyenleteket produkál, mint a CG eljárással kapott diszlokációk mozgás-

egyenlete esetén.

Összefoglalva az ebben a pontban léırtakat, a következőket mondhat-

juk, ahogyan azt vártuk, ha az energia kifejezésben használt κ és χ terét

nem a diszkrét diszlokációkkal számı́tjuk ki, hanem a CG eljárással, akkor

a diszlokáció-diszlokáció korrelációval kapcsolatos tulajdonságok a háttérbe

szorulnak. Ezen tulajdonságok, a GND sűrűség gradiens tagjában nyilvánul-

nak meg. A korrelációs hatásokat egy megfelelő szabadenergia választással

figyelembe vehetjük (megjegyezzük, hogy ebben az elméletben nincs bele-

éṕıtve a folyásfeszültség).

Egy nagyon fontos tulajdonsága az evoluciós egyenleteknek, hogy ezek

dinamikáját nem befolyásolja az F funkcionál ρ összdiszlokáció-sűrűség sze-

rinti deriváltja. Ebből következik, hogy az egyensúlyi feltételek a következő

képen ı́rhatók le:

δF

δχ
= 0,

δF

δκ
= 0, (5.47)

azaz, a szabad energia nem minimalizálódik teljesen, tehát különböző ρ(~r)

kezdőkonfiguráció más-más egyensúlyi állapotot eredményez.

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az elmélet helyességét csak az

a tény támassza alá, hogy a kapott evoluciós egyenletek azonosak (megfe-

lelő közeĺıtésben) a diszkrét diszlokáció dinamikával kapottakkal. A fő előnye

ennek a formalizmusnak az, hogy könnyen kiterjeszthető sokkal komplexebb

rendszerekre, amelyekkel a továbbiakban nem tárgyalunk, de a jövő kutatá-

sok egy lehetséges új irányát is megnyitja.

5.4. Diszlokációk Debye-szerű árnyékolása

A deformált kristályok nagyszámú diszlokációt tartalmaznak, melyek a

kölcsönhatása határozza meg az anyag számos tulajdonságát. A 3 dimenziós

kristályokon ḱıvül, számos 2 dimenziós kristályrácsok esetében, úgy mint Ab-

rikosov vortex [82] és Wigner testek [83], is elmondhatjuk, hogy a rendszer



viselkedése a diszlokációk kölcsönhatásaitól függ. Első közeĺıtésben, természe-

tesnek tűnik azt feltételeznünk, hogy a diszlokációk teljesen véletlen szerűen

helyezkednek el a kristályban. A transzmissziós elektronmikroszkópiával vég-

zet ḱısérletek azt mutatják, hogy a különböző mértékben deformált próbates-

tekben más-más alakú diszlokáció mintázat figyelhető meg. Azonban már kis

deformációk esetén is más tulajdonságokat figyeltek meg mint, ami a véletlen-

szerű diszlokáció eloszlás indokolttá tenne. Továbbá, az egységnyi térfogatban

tárolt rugalmas energiának, a diszlokációk véletlenszerű eloszlása esetén, a

kristály R méretével logaritmikusan divergálnia kellene [84]. Azonban a mért

tárolt energia értékek [85] nem támasztják alá a logaritmikus méretfüggést. A

tárolt energia mérésnél egy sokkal pontosabb módszer a röntgen profilanaĺı-

zis, amely alkalmas a diszlokációrendszer számos statisztikus paraméterének,

mint az átlagos diszlokáció sűrűség, ill. annak fluktuációja, meghatározására

[86]. Krivoglaz [87] és Wilkens [88] elméletileg kimutatták, hogy egy teljesen

véletlenszerű eloszlással rendelkező diszlokáció-rendszerben, a Bragg csúcs

szélessége szintén arányos log(R)-el. A ḱısérletek azonban azt mutatták, hogy

a néhány µm-nél nagyobb kristály esetén, a Bragg csúcs szélessége függet-

len a kristály méretétől. Ezen ḱısérletek alátámasztják azon feltételezésünket,

hogy a valódi diszlokációk elhelyezkedése nem teljesen véletlenszerű. A korre-

láció következtében egy diszlokáció σ ∝ 1/r feszültségtere le van árnyékolva a

többi diszlokáció által. A vonalprofil mérés lehetővé teszi, hogy a leárnyékolás

nagyságát megbecsüljék. Úgy találták, hogy ez az átlagos diszlokációtávolság

nagyságrendjébe esik [89]. Annak ellenére, hogy sokan próbálkoztak statiszti-

kailag léırni a diszlokáció rendszereket [46, 90, 52, 68, 70, 91] jelenleg nem áll

rendelkezésre, egy mindenki által elfogadót elmélet az árnyékolás léırására.

Ebben a fejezetben részletesen foglalkozunk az árnyékolási problémával az

előzőekben bemutatott variációs módszert alkalmazva, azt kissé részleteseb-

ben bemutatva. A kapott árnyékolási egyenleteket analitikusan megoldjuk,

majd összevetjük a diszkrét dinamikával kapott szimulációs eredményekkel.

Használjuk a Kröner és Kosevich [92, 93] által kidolgozott elméletet adott

diszlokációrendszer feszültségterének kiszámı́tására. A diszlokáció eloszlást



Nye sűrűség tenzorával jellemezhetjük α̂ = −∇ × β̂, , ahol α̂ rugalmas disz-

torzió. Ha a feszültség tenzort egy χ̂ feszültség függvény tenzorból σ̂ =

∇ × χ̂× ∇ = inc χ̂ szerint származtatjuk akkor σ̂ automatikusan kieléǵıti a

divσ̂ = 0 egyensúlyi egyenletet. Belátható (lásd [92, 93]), hogy χ̂ kieléǵıti az

η̂ = (∇ × α̂T)s = inc
(

ˆ̂
S : inc χ̂

)
(5.48)

egyenletet, ahol az s index a szimmetrikus részt jelenti és
ˆ̂
S a rugalmas

állandó tenzor inverze.

Adott diszlokáció eloszlás esetén ezzel megkapjuk az egyensúlyi feszült-

ségteret. A további megfontolásokhoz megjegyezzük, hogy az (5.48) egyenlet

előálĺıtható a

E[χ̂, η̂] =

∫
dV

[
−1

2
inc χ̂ :

ˆ̂
S : inc χ̂ + χ̂ : η̂

]
, (5.49)

kifejezés χ̂ szerinti variálásával, amennyiben végtelen rendszerrel dolgozunk.

Az (5.49) egyenlet egyik előnye az, hogy η̂, ami a diszlokáció eloszlást jel-

lemzi, lineárisan jelenik meg a második tagban. Ez a tag, tulajdonképpen,

jellemzi azt a kölcsönhatási energiát, ami fellép a diszlokáció rendszer és egy

χ̂-vel jellemzett stacionárius feszültség tér között. Megjegyezzük, hogy vari-

álva adott diszlokációk helyzetét, megkapjuk a Peach-Koehler összefüggést

[93].

A továbbiakban, tekintsük az általunk eddig is használt kétdimenziós

rendszert, ahol egyenes és párhuzamos éldiszlokációk vannak, és ahol csak

egy csúszóśık megengedett. Ez esetben, a Burgers vektorok a b = ±b (1, 0, 0)

formában ı́rhatók ahol, + előjel ⊥ diszlokációt jelöli. Ekkor η̂ (5.48) egyetlen

nem zéró eleme η33 = ∂1α32 − ∂2α31 = b∂yκ. Az előző fejezetben ismertetet-

teknek megfelelően (5.49) egyenlet izotrop rugalmas közegben a következő

formára hozhatjuk:

E[χ, κ] =

∫
dV

[
−D

2
(∆χ)2 + bχ∂yκ

]
, (5.50)

ahol D értéke három dimenziós kristály esetén (1 − ν)/2µ, és 1/(2µ(1 + ν))

két dimenziós hexagonális rács esetén. Itt µ a nýırási modulusz és ν a Poisson



szám. Variálva a (5.50) funkcionált, az egyensúlyi helyzet feltétele:

D∆2χ = b∂yκ. (5.51)

A fenti egyenlet Green függvény végtelen közegben:

G0(r) = (4π)−1y ln (r/r0) , (5.52)

ahol r0 egy általunk megválasztott állandó amely a feszültségteret nem befo-

lyásolja. (megjegyezzük, hogy itt Green függvény alatt a κ = D/bδ(r) GND

sűrűséghez tartozó feszültségfüggvényt értjük.

Ahhoz, hogy az árnyékolási probléma tárgyalható legyen a rendszerbe

olyan rögźıtett helyzetű diszlokációkat teszünk, amelyek a κext GND sűrű-

séggel rendelkeznek. Ekkor, E[χ, κ + κext] funkcionál szélsőértéke χ szerint

adja a rugalmas energiát.

Az előző fejezetben léırtak alapján a diszlokáció-diszlokáció korrelációt az

F = E[χ, κ+ κext] − T S[̺, κ], (5.53)

effekt́ıv szabadenergiával vehetjük figyelembe, ahol

S =

∫
s d2r, (5.54)

és

s = −̺+ ln
̺+

̺0

− ̺− ln
̺−
̺0

= −1

2

[
(̺+ κ) ln(̺+ κ) + (̺− κ) ln(̺− κ) − 2̺ ln 2̺0

]
. (5.55)

Továbbá T az effekt́ıv hőmérsékletet, valamint ̺0 egy normalizáló konstans.

Ismerve a ̺ abszolút sűrűséget az egyensúlyi állapotot a következő egyen-

letek eléǵıtik ki:

δF

δχ
= −D∆2χ+ b ∂2(κ+ κext) = 0, (5.56a)

δF

δκ
= −b ∂yχ + T tanh−1(κ/̺) = 0. (5.56b)



Ha az extra diszlokációkat végtelen közegbe helyezzük, és feltételezzük, hogy

̺ konstans eloszlású a térben, kis GND sűrűségekre, |κ| ≪ ρ, az egyenletek

megoldhatóvá válnak. Ekkor (5.56b) egyenlet feĺırható a

b∂yχ = Tκ/̺ (5.57)

alakban. Differenciálva y szerint, (̺ konstansnak tekintve) az (5.56a) egyen-

letből kapjuk:

∆2χ = 4k2
0∂

2
yχ+ q ∂yκext, (5.58)

ahol q = b/D és k0 =
√
b2̺/4DT jelöléseket használtuk. A (5.58) összefüg-

géshez tartozó Green függvény egyenlete:

∆2G(r) = 4k2
0∂

2
yG(r) + ∂yδ(r). (5.59)

Ennek végtelen közegben a megoldása:

G(r) = −(4πk0)
−1 sinh(k0y)K0(k0r), (5.60)

ahol K0 nullad rendű másodfajú módośıtott Bessel függvény. Most nézzük

meg, hogy r > 0 esetben a (5.60) kifejezés valóban megoldása a (5.59) egyen-

letnek. Közel az origóhoz, K0(z) ≈ − ln z aszimptotikus értéke és az (5.52)

egyenletből következik, hogy G(r) ≈ G0(r), ha az r0 = 1/k0 értéket vesszük.

Távolabb az origótól szintén kis r-t véve azt kapjuk k2
0∂

2
yG0 ≪ ∆2G0, ı́gy az

(5.59) egyenlet a nem árnyékolt (k0 = 0) eset lesz. Ez valóban megoldása a

G0(r)-nek, tehát kijelenthetjük, hogy (5.60) egyenlet kieléǵıti (5.59) egyen-

letet az origó körül is. A kis r esetén megjelenő G0(r) azt jelenti, hogy a

rögźıtett helyzetű diszlokációk közelében az árnyékolás nem fejti ki hatását.

Továbbá, ha k0 → 0, azaz T magas, a G0(r) bármilyen r esetén előáll.

A Green függvény ismeretében megadhatjuk egy külső diszlokáció mező

κext által generált χ feszültség függvényt:

χ(r) = q

∫
d2r′G(r − r′) κext(r

′), (5.61)

ahonnan az (5.28) felhasználva feĺırhatjuk a feszültségtenzor komponenseit.

Továbbá az (5.57) szerint a GND által keltett sűrűség:

κ(r) = 4k2
0q

−1 ∂yχ(r) (5.62)



alakba ı́rható.

Az előzőkből következik, hogy egyetlen az origóba helyezett pozit́ıv disz-

lokáció által indukált GND sűrűség az (5.62) egyenletet felhasználva a kö-

vetkező formába ı́rható:

κ(r) =
k2

0

π

[
y sinh(k0y)

r
K1(k0r) − cosh(k0y)K0(k0r)

]
. (5.63)

Ezen függvény konturplotját az 5.1 ábrán láthatjuk. Egy pozit́ıv Burgers vek-
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5.1. ábra. Egy pozit́ıv diszlokáció által generált GND. A világosabb sźın ma-

gasabb értéket jelöl. Az ábrán a koordinátákat 1/k0 egységekben mérjük.

torú diszlokációra ható Peach-Koehler [93] erő f = b (σxy − σxx). Ha beveze-

tünk egy V potenciált, ami eleget tesz f = −b∇V egyenlőségnek, akkor az

(5.28,5.62) egyenletekből azt kapjuk, hogy V (r) = −∂yχ(r) = −qκ(r)/4k2
0.

Amı́g kis r távolság esetén az árnyékolás elhanyagolható, addig nagyobb

távolság esetén az árnyékolás erősen érezteti hatását. Konstans y esetén nagy



|x| távolságokra exponenciális aszimptotikus viselkedés figyelhető meg, amit

a κ ∝ e−k0r/
√
r ı́r le. Ezzel szemben az y tengely közelében, ha |y| → ∞,

akkor az árnyékolást hatványszerű függvény ı́rja le:

κ ≈
√

k0

32π

1

|y|3/2

(
1 − 3

2

k0x
2

|y|

)
, (5.64)

ami azt jelenti, hogy merőlegesen a Burgers vektorra az árnyékolás gyenge. Mi

több, pozit́ıv diszlokáció esetén a x-beli vonzó jellegű parabolikus potenciál

megmarad egy |y|−5/2 prefaktorral. Ez csak kissé gyorsabban cseng le, mint a

le nem árnyékolt esetben megjelenő |y|−2 prefaktor [93]. Ez azt jelenti, hogy

a diszlokáció falak stabilitását alig befolyásolja a leárnyékolás.

Az árnyékolás következtében a feszültség mentes helyek szintén megvál-

toztak. Amı́g kis r esetén |y| = |x| stabil és x = 0 instabil egyensúlyi helyzetek

figyelhető meg, negat́ıv diszlokáció esetén, addig nagyobb távolságok esetén

az egyensúlyi egyenesek elhajlanak, aszimptotikusan a |y| ≈ x2/3 függvény-

hez tartanak.

A Coulomb plazmában fellépő ismert Debye árnyékoláshoz hasonlóan itt

is természetesnek tűnik az a felvetés, hogy egyetlen rögźıtett diszlokáció

árnyékolása kimutatható sok diszlokációból álló rendszer korrelációs tulaj-

donságai által. Ezt igazolandó, DDD szimulációkat futtatunk, a következő

feltétekkel, véletlenszerű párhuzamos csúszóśıkokba kényszeŕıtettük a a pár-

huzamos éldiszlokációkat, periodikus határfeltételt alkalmazva. Egy teljesen

véletlen kezdeti állapotból relaxáltattuk az egyenlő számú negat́ıv és pozit́ıv

Burgers vektorú, összesen 128 diszlokációt tartalmazó rendszert. Ezen relaxá-

ciót megismételtük 1024-szer, minden esetben más más kezdeti konfigurációt

generálva. A relaxált rendszer korrelációs függvényét a szimulációs területet

90x90 boxra felosztva kiszámoltuk ̺σσ′(r), ahol σ, σ′ a diszlokációk előjelei,

és r a relat́ıv távolság. A ̺++ esetben kapott szimulációs eredményt az 5.2

ábrán láthatjuk. Az ábrán a világosabb helyek a nagyobb valósźınűségű helye-

ket jelölik, azaz két azonos előjelű diszlokáció egymás fölött van egyensúlyban

(diszlokáció fal), úgy ahogy azt már sejtettük, a vegyes diszlokációpárok pe-

dig 45 fokos szögben. Az előjeles sűrűség pozit́ıv diszlokációkra ̺++ − ̺+−
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5.2. ábra. Origóban elhelyezett pozit́ıv Burgers vektorú diszlokáció szimu-

lációval számolt korrelációs függvény ̺++ esetben, a világosabb a nagyobb

valósźınűségű helyeket jelöli

formában ı́rható. Jobb statisztika érdekében, a κcorr = ̺++−̺+−+̺−−−̺−+

kifejezést használtuk, ami alkalmas megfelelőén skálázva az elméleti GND-

vel való összehasonĺıtásra (5.64), az y tengelyhez közel. Összehasonĺıtva a

diszkrét diszlokáció dinamikából kapott κcorr(r) az 5.63 képletből származó

κ(r) látható, hogy az egyezés igen jó (lásd az 5.3 ábra). Az egyetlen fittelési



paraméter a k0, aminek az értéke k0 = 4.2
√
ρ.
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5.3. ábra. Az elméletből (vonal) ill. DDD szimulációvak kapott (négyzetek)

indukált GND az y tengely közelében (x = 0 és x = 0.76/k0). A belső ábrán

ugyanez log-log skálán, bizonýıtva az (5.64) hatványfüggvény jellegét.

A fenti szimulációkban nem vettük figyelembe a hőmérséklet hatását, me-

lyet a későbbiekben tárgyalni fogunk, mindazonáltal megjegyezzük, hogy a

kényszer, diszlokációk csúszóśıkban tartása, következtében egy véges effek-

t́ıv hőmérséklet jelent meg a rendszerben. Összefoglalva megállaṕıthatjuk,

hogy sikerült szimulációkkal alátámasztani az előzőekben léırt elméletet, és

ezzel igazolni egy olyan elmélet létjogosultságát, ami sokkal könnyebbé te-

szi a különböző jóval bonyolultabb rendszerek, pl 2 csúszóśıkos, tárgyalását.

Egy másik fontos eredménye a diszlokáció árnyékolásnak, hogy az energia

nem divergál a rendszer méretének a függvényébe. És végül elmondhatjuk,

hogy a statikus eset elméleti léırásának helyességét az is alátámasztja, hogy

az általunk használt szabad energia funkcionálból olyan gradiens dinamika



származtatható, ami a folyásfeszültségtől eltekintve teljes egyezést mutat az

egyéni diszlokációk mozgásegyenletéből kapottal [67].

5.5. Hőmérséklet bevezetése

Az alábbi fejezetben, továbblépünk az eddig tárgyalt stacionárius eseten,

és bevezetünk egy plusz paramétert, amit hőmérsékletnek fogunk nevezni.

Azt fogjuk tanulmányozni, hogyan alakul a relaxált állapot korrelációs függ-

vénye, ha különböző hőmérsékleten relaxáltatjuk a rendszert. Először is, ér-

telmeznünk kell a hőmérséklet fogalmát. Mit is értünk mi hőmérsékleten? A

hőmérséklet hőmozgásban nyilvánul meg. Az atomok a kristályban rácsrezgé-

seket végeznek, és minél magasabb a hőmérséklet, annál nagyobb a rácsrez-

gések amplitúdója. Most már csak az a kérdés, hogyan vesszük ezt figyelembe

diszkrét diszlokáció dinamikában, hogyan hat ez magára a diszlokációra.

Amint azt a 4.2.2 fejezetben léırtuk a hőmérséklet nélküli esetben a disz-

lokációk mozgásegyenletének numerikus integrálására a módszer adott. Az

időben dinamikusan változó rendszert diszkréten léptetjük. Ellentétben a

korábbiakkal az alább ismertetendő szimulációkban az időlépés az egyszerű-

ség kedvéért rögźıtett, a time adaptive stepsize módszert nem alkalmaztuk.

A klasszikus hőmérséklet nélküli esetben két szomszédos időpillanat között

n∆t ⇒ (n + 1)∆t az i-ik diszlokáció (xi(tn), yi) ⇒ (xi(tn+1), yi) poźıcióba

megy át. A hőmérsékletet a statisztikus fizika Langevin egyenletének meg-

felelően egy megfelelő véletlen zaj hozzáadásával vehetjük figyelembe. Te-

kintve, hogy továbbra sem engedjük meg a diszlokációk y tengely irányú

elmozdulását, akkor csak az x koordinátát kell módośıtani a zajtól származó

járulékkal. A sztochasztikus differenciálegyenletek elmélete szerint a
”
zaj”

járulékot a változó zaj nélküli növekményéhez hozzáadott megfelelő félér-

tékszélességű Gauss eloszlás szerint generált véletlen tag hozzáadásával kell

figyelembe venni. Egy X valósźınűség változó Gauss (normális) eloszlást kö-

vet akkor, ha a sűrűségfüggvénye:

f(x) =
1

σ
√

2π
exp(−(x−m)2

2σ2
), (5.65)



ahol m, σ ∈ R és σ > 0 (a mi esetünkben m = 0). A félértékszélesség

négyzete arányos a hőmérséklettel és az időlépéssel, σ2 ∝ T∆t. Tekintettel

arra, hogy az időlépés rögźıtett a továbbiakban a hőmérséklet aktuális értéke

helyett mindig σ2-t adjuk meg. Jelölje ξi,n(σ2) a fentiek szerint generált vé-

letlen számot. Ezzel kell megváltoztatni az i-ik diszlokáció poźıcióját az n-ik

időpillanatban a
”
determinisztikus” taggal kiszámolt poźıcióhoz képest:

(xi(tn), yi) ⇒ (xi(tn) + ξi,n(σ
2), yi). (5.66)

Az alábbiakban, különböző
”
hőmérsékletekre” kapott grafikonokat láthat-

nak. A grafikonokon látható elméleti görbék jól követik a szimulációkból szár-

mazó adatokat, amelyek minden egyes hőmérséklet esetén, 128 diszlokációt

tartalmazó, 1024 darab különböző konfiguráció átlagaként számoltunk, a jobb

statisztika érdekében. Az ı́gy kapott eredmények fittelését egyetlen paraméter

változtatásával értük el, ami a k0 volt.
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5.4. ábra. Generált GND keresztmetszetet (x = 0) és az elméleti görbe fittje,

σ2 = 0.1 és σ2 = 0.2 esetben.
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5.5. ábra. Generált GND keresztmetszet (x = 0) és az elméleti görbe fittje,

σ2 = 0.4 és σ2 = 0.6 esetben.



A következő ábrán bemutatjuk a k0 paraméter pontosabban az 1
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2 füg-
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Amint azt az 5.6 ábrán láthatjuk a σ2 = (0.2 − 1) tartományon a függés

lineáris, mig a σ2 = (0.05 − 0.1) tartományban egy plató alakul ki, amiből

arra következtetünk, hogy a rendszer rendelkezik egy aszimptotikus értékkel,

amivel jellemezhetjük az alacsony hőmérsékletű rendszert. A plató
”
vissza-

hajlása” numerikus hibának tekinthető.

Ebben a fejezetben igazoltuk, hogy a kontinuum elmélet és ezen belül

a Debye árnyékolás helyesen ı́rja le a GND keletkezését hőmérséklet jelen-

létében is. Bár, vannak numerikus korlátok, melyeket nem tudunk átlépni,

de DDD szimulációval bebizonýıtottuk, hogy a kidolgozott diszlokáció konti-

nuum elméleti léırás, mely nagyban megkönnýıti számunkra a különböző na-

gyobb komplexitású rendszerek vizsgálatát, képes jól reprodukálni a diszkrét

rendszer globális tulajdonságait.



Összefoglalás

Bevezetés

Több mint fél évszázada ismert, hogy a kristályos anyagok plasztikus

deformációja diszlokációk mozgásával valósul meg. A transzmissziós mikro-

szkópia fejlődése lehetővé tette a roncsolás mentes megfigyelését eme folya-

matoknak, ı́gy lehetővé vált a plasztikus deformációs folyamatok elemi fel-

térképezésére. A megfigyelt deformációs mechanizmusok alapján nagyszámú

plaszticitási elmélet jött létre, melyek a folyásfeszültség, a plasztikus defor-

máció és a deformációsebesség között ı́rnak fel összefüggéseket. A diszlokáció

mechanizmusok sokfélesége miatt, ezek azonban csak fenomenologikus elmé-

letek, melyek a diszlokációknak általában csak azt a tulajdonságát használják

ki, hogy a diszlokáció mozgás jól meghatározott (kristályszerkezettől függő)

kristálytani irányokba valósul meg. Az utóbbi évtizedben figyelték meg, hogy

10 mikronnál kisebb méreteknél a plasztikus deformáció fizikai tulajdonsá-

gai erősen méretfüggővé válnak. A mérethatások léırására használt elméletek

közös tulajdonsága, hogy fenomenologikus alapon gradienstagokat vezetnek

be, melyek fizikai jelentését a modellek nem adják meg. Ezen tagok értelme-

zéséhez a diszlokációk kollekt́ıv viselkedését kell tanulmányozni.

Amint azt a ḱısérletekben is megfigyelték plasztikus deformáció esetén,

a diszlokációk elrendeződése inhomogénné válik. A kis és nagy d́ıszlokációs

sűrűségű fázisok különböző mintázatokba rendeződnek, melyek jellege függ a

deformáció hőmérsékletétől és az alkalmazott fárasztási módszerektől.

A számı́tástechnika dinamikus fejlődése lehetővé tette hogy, relat́ıv nagy-
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számú diszlokációk mozgásegyenletének numerikus megoldását. Ezt diszkrét

diszlokáció dinamikának nevezzük. Egyszerű kétdimenziós rendszerek ese-

tén, elég nagyszámú diszlokációval tudunk dolgozni ahhoz, hogy a plasztikus

deformáció kezdeti szakaszát reprodukáljuk, valamint a relaxációs folyama-

tok dinamikáját jellemezhessük. Ugyanakkor, mintaképződésre ez a módszer

alkalmatlan tekintve, hogy ehhez két nagyságrenddel nagyobb számú diszlo-

káció lenne szükséges. A mintaképződést stochasztikus módszerekkel tanul-

mányozhatjuk, mı́g a mérethatást a kontinuum elméletek ı́rják le.

A munka célkitűzései

PhD munka célkitűzése, a plasztikus deformáció fenomenologikus és empi-

rikusan megfigyelt törvényszerűségeit számı́tógépes szimulációkkal reprodu-

kálni, azokat mélyebben megérteni és amennyiben lehetséges újabb elméle-

teteket kidolgozni. Tekintettel a nagy számı́tási igényre, egyszerűśıtett rend-

szerrel dolgozunk, ami a kétdimenziós egycsúszóśıkú pár száz nagyságrendű

diszlokációt jelent. Feladatunk meghatározni egy ilyen rendszer dinamikai

paramétereit, a különböző kiinduló állapotok függvényében, majd a kapott

eredményeket értelmezni.

Miután a szimulációs eszközeink és környezet adott volt, lehetővé vált a

Groma István által kidolgozott, új variációs elv (kontinuum elmélet) ellenőr-

zése, nagy számú szimulációk elvégzése révén. A Debye-árnyékolás által jósolt

korrelációs függvények helyességét statisztikailag próbáltuk igazolni, melye-

ket a későbbiekben a hőmérsékletfüggéssel egésźıtettünk ki. Ezzel kapcsolatos

eredményeket a következő fejezet 2. pontjában mutatjuk be.

Eredmények

1. Az általam tanulmányozott diszlokáció rendszer következő dinamikai

paramétereit határoztuk meg: belső rugalmas energia, belső feszült-

ség eloszlás másodrendű momentuma, korreláció hossz, és a sebessé-



gek abszolút értékének időbeni változása. Megmutattam, hogy ezen

paraméterek aszimptotikusan konvergálnak és időbeli lecsengésük a

f(t) = A+Bt−D hatványfüggvénnyel jól fittelhető. A hatvány függvény

exponense minden vizsgált dinamikai mennyiség esetében 0.6− 0.9 kö-

zött van. Ez azt mutatja, hogy itt egy sokkal lassúbb dinamikával van

dolgunk, mint az egyszerű exponenciális lecsengés. A lassú dinamika kö-

vetkezménye, hogy a diszkrét dinamika módszerével nagyon sok ideig

tart egy véletlenszerű kiinduló állapot közel relaxációs állapotba való

juttatása. Későbbiekben bevezettük a kvázi annihilációt, ezzel számot-

tevően gyorsult a rendszer. Kijelenthetjük azonban, hogy ezen módszer

alkalmazása a jövőben is nagy numerikus kih́ıvás lesz, jó ideig más mód-

szerek lesznek hatékonyabbak, mint a diszkrét diszlokáció dinamika.

2. Groma István bevezette az effekt́ıv szabad energia funkcionálját. De-

finiálta a relaxált állapot egyensúlyát léıró variációs egyenletrendszert.

Felhasználva a Debye árnyékolás analógiáját, a megfelelő Green függ-

vényt feĺırva, kiszámolta a geometriailag szükséges diszlokációk (GND)

sűrűség terét. Majd, ezt felhasználva, definiálta egyetlen virtuális diszlo-

káció GND terét. Ez gyakorlatilag már összehasonĺıtható a nagyszámú

DDD szimulációkból származó relaxált állapotok korrelációs függvé-

nyével. Amint azt az előző fejezet (5.3, 5.5, 5.5) ábráin láttuk, jó egye-

zést kaptunk az x tengelyhez közeli y-al párhuzamos metszettekre, va-

lamint alátámasztottuk a megjósolt hatványfüggvény szerű lecsengés

hatványkitevőjét. Ezek után kibőv́ıtettük a rendszert egy újabb para-

méterrel a hőmérséklettel. Ezt egy Gauss eloszlású véletlenszámgene-

rátor félérték szélességével szabályoztuk. Megállaṕıtottuk, hogy rela-

t́ıv magasabb
”
hőmérsékletnél” (félértékszélesség) a fittelési paraméter

lineárisan változik (5.6 ábra), mı́g alacsonyabb esetben konstansként

viselkedik.
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[52] J. Kratochv́ıl és R. Sedláček, Phys. Rev. B 67, 094105 (2003).
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Köszönetnyilváńıtás

Az elmúlt 3-4 év során sok emberrel dolgoztam együtt, doktori iskola

és a disszertáció meǵırása kapcsán. Itt szeretném megragadni az alkalmat,

hogy megköszönjem a seǵıtségüket. Sajnos, mindenkit nem tudok név sze-

rint megemĺıteni, hiszen ezen személyek száma nem csekély, és ezért előre

is elnézést kérek, de feltétlenül megemĺıteném Dr. Groma István témaveze-

tőmet, aki mindig nyitott ajtóval várt, és nem csak a fizikai problémákban

seǵıtett. Olyan volt nekem, mint a második apám, köszönöm. Köszönöm az

ELTE Anyagfizika Tanszéknek és annak vezetőjének, Lendvai Jánosnak, hogy

biztośıtotta a kutatáshoz szükséges körülményeket. Itt ragadom meg az al-

kalmat, hogy köszöntetett mondjak az Európai Uniónak, hiszen az V. számú

keretprogram és a DEFINO biztośıtotta számomra az anyagi feltételeket.

A következőkben, pedig személy szerint megemĺıtem a legközelebbi tár-

saimat, akikhez bátran fordulhattam bármilyen seǵıtségért: Bakó Botond,

Csikor Ferenc, Deák Róbert, Ispanovity Péter, Néda Zoltán, köszönöm nek-

tek is kedves barátaim.

Végül, de nem utolsó sorban, a családomnak tartozom egy nagy köszö-

nettel, hiszen mindenben mellém álltak, és támogattak.
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Magyar nyelvű összefoglaló

Több mint fél évszázada ismert tény, hogy a kristályos anyagok plasztikus

deformációja diszlokációk mozgásával valósul meg. Az egyedi diszlokációk tu-

lajdonságai nagyrészt ismertek, de az olyan jelenségek tanulmányozása mint

a mérethatások vagy a diszlokáció mintázat kialakulása, csak a diszlokációk

kollekt́ıv viselkedésével magyarázhatók.

A dolgozat első részében, bevezetem a diszlokáció fogalmát, összefoglalom

az eddig megfigyelt ḱısérleti eredményeket és az ezekre épülő fenomenologikus

törvényeket. Bemutatok néhány elméleti modellt, ami fontos a diszlokációk

kollekt́ıv viselkedésének a megértéséhez. Áttekintem a numerikus és a konti-

nuum modellek alapjait, valamint a fontosabb eredményeit és hiányosságait.

A dolgozat második részébe bemutatom a diszlokációk kollekt́ıv viselkedé-

sét a kétdimenziós diszkrét diszlokáció dinamika keretén belül. Véletlenszerű

kezdő állapotokból relaxáltatom a rendszert. Bebizonýıtom, hogy a fontosabb

dinamikai mennyiségek, mint a belső rugalmas energia, belső feszültség elosz-

lás másodrendű momentuma, korrelációs hossz, deformációs sebesség, időben

hatványfüggvényszerű viselkedést mutatnak. Fittelve őket a f(t) = A+Bt−D

próbafüggvénnyel, a kitevők 0, 6 − 0, 9 közé esnek. Lassú dinamika és kis-

számú diszlokációk miatt, bizonyos, hogy a relaxációs folyamatok numerikus

modellezése nagy kih́ıvás lesz a jövőben is.

Az utolsó részben a Groma István által kidolgozott kontinuum modell,

azon belül a diszlokáció Debye szerű árnyékolás elmélet helyességét igazolom

numerikusan. Több ezer numerikus szimulációból statisztikusan átlagolva, az

elméleti GND y tengely menti keresztmetszeteit fittelem a relaxált állapotok-

ból kapott korrelációs függvénnyel. A fittelési eredmények alátámasztják az

elmélet helyességét. Későbbiekben a szimulációkban bevezetem a hőmérsék-

letet és a fittelési paraméterek hőmérséklet függését tanulmányozom. Ezen

elmélet előnye, hogy sokkal komplexebb rendszerek is tárgyalhatók, melyek

numerikusan nem.
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Angol nyelvű összefoglaló

It is known for more than a half century that the plastic deformation of the

crystalline materials is due to the motion of dislocations. The properties of

individual dislocations are well known, but the examination of the phenomena

like the size effects and development of different dislocation patterns can be

explained only with the collective behavior of dislocations.

In the first part of the thesis, I introduce the concept of the dislocation,

summarize the experimental results observed till now. After these I present

some phenomenological laws based on these experimental findings. This is

followed by explaining some theoretical models, which are important, to the

understanding of the collective behavior of the dislocations. Finally the bases

of the numerical and continuum models are shortly summarized.

In the second part of the thesis the relaxation of an initially random

arrangement of straight, parallel edge dislocation with discrete dislocation

dynamics simulation is presented. The time evolution of the elastic energy,

the second order moment of internal stress distribution, a certain kind of cor-

relation length, and the average of the absolute value of dislocation velocities

were calculated numerically. For each quantity a power law decay in times

gives a satisfactory fit with exponent between 0, 6 − 0, 9. Since the kinema-

tics of relaxation is much slower then exponential, numerical modeling of the

relaxation process is expected to remain a big challenge in the future.

In the last part of thesis Groma’s continuum model and the theory of De-

bye screening of dislocations is outlined. Numerical simulation performed by

the author demonstrates that the correlation in relaxed dislocation configura-

tion is in good agreement with the induced GND predicted by the continuum

model. Finally the temperature dependence of the dislocation-dislocation cor-

relation function is investigated and compared with theoretical predictions.

The benefit of this study is that much more complex systems can be investi-

gate than one can afford numerically.
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