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A munka előzményei és célkitűzései 

 

Kristályos anyagok számos fizikai tulajdonságát alapvetően meghatározza a 

mikroszerkezet, aminek igen sokféle megjelenési formája létezik és így azonos 

kristályszerkezetű anyagokat nagyon különböző fizikai tulajdonsággal tud felruházni. Egy 

kristályos anyag keménysége, ridegsége, folyáshatára és sok más tulajdonsága erősen 

mikroszerkezet függő. A fémek és ötvözeteiknek az alakítási-, szilárdoldatos-, kiválásos 

keményítése mind a mikroszerkezet megfelelő módon történő módosításával történik.  

Egy anyag mikroszerkezetét az előállítási körülmények illetve az utólagosan alkalmazott 

kezelések határozzák meg. Ahhoz, hogy változatos és tervezhető fizikai tulajdonságokkal 

rendelkező anyagokat állíthassunk elő, szükség van olyan módszerekre, amik segítségével 

meghatározhatjuk az anyagban előforduló kristályhibák mennyiségét és minőségét, vagyis a 

mikroszerkezetet.  

A röntgen vonalprofil analízis (RVPA) az utóbbi időben a transzmissziós elektron 

mikroszkópia (TEM) mellett a mikroszerkezet vizsgálatának egyik leghatékonyabb alternatív 

módszerévé fejlődött. A RVPA számos vonatkozásban hasonló, ugyanakkor igen sok 

tekintetben más típusú információkat szolgáltat a mikroszerkezetről mint a TEM.  

A RVPA módszere alapvetően két különböző mikroszerkezeti elemről ad felvilágosítást: (i) a 

krisztallit méretről, illetve (ii) a különböző kristályhibák sűrűségéről és eloszlásáról. A 

krisztallit méret [Bertaut, 1950; Warren, 1950; Guinier, 1963; Ungár et. al., 2005] valamint a 

diszlokációk [Krivoglaz, 1969; Wilkens, 1970; Gaál, 1975; Groma, 1998; Ungár et. al., 1999] 

és ponthibák [Krivoglaz, 1969; Wagner & Seeger, 1969; Ungár et. al., 2007] hatásának fizikai 

modelljeit az utóbbi években sikerült kidolgozni.  

Az különböző rétegeződési hibák, ugyanolyan vagy még erőteljesebb hatást gyakorolnak a 

vonalszélesedésre, mint a diszlokációk. Köbös fémek vagy ötvözetek esetében a rétegeződési 

hibák akkor játszanak fontos szerepet, amikor a rétegeződési hiba energia kicsiny. Ilyen 

néhány tiszta fém, például az ezüst és nikkel [Zhu et. al., 2005, 2005a; Gubiza et. al., 2007a; 

Gubicza et. al., 2008; Balogh et. al., 2008a(S)] vagy  néhány ötvözet, mint a sárgaréz, 

rozsdamentes acél vagy a Ni3Al fémközi vegyület [Zhu et. al., 2005; Balogh et. al., 

2008a(S)]. Hexagonális szerkezetű fémekben, mint például Ti, Zr és Mg-ban eleve nincs meg 

a képlékeny alakváltozás kompatibilitásához szükséges legalább öt csúszási rendszer [Chun 

et. al., 2005; Ungár et. al., 2008(S)], ezért ezekben a tiszta fémekben az ikerképződés a 

képlékeny deformáció egyik alapvető módusa.  



A jelen disszertációban a síkhibák, nevezetesen az ikerhatárok és rétegződési hibák 

kvalitatív és kvantitatív meghatározásának a módszerét dolgozom ki a röntgen vonalprofil 

analízis alapján lapcentrált köbös (fcc) és szoros illeszkedésű hexagonális (hcp) kristályok 

esetében.  

 

 

Új tudományos eredmények 

 

1. Általános elméletet dolgoztam ki ikerhatárok által okozott diffrakciós vonalkiszélesedésre. 

Megmutattam, hogy ez az elmélet egyaránt alkalmazható u.n. részlegesen-merohedrális 

illetve nem-merohedrális ikresedés esetén. Lényeges megjegyezni, hogy a különböző 

merohedralitás krisztallográfiai szempontból alapvetően eltérő viselkedést eredményez 

[Balogh et. al., 2009(S)]. 

 

2. Kidolgoztam az ikresedés kettős-lamella modelljét, amelynek alapján megmutattam, hogy 

az ikresedés okozta vonalszélesedés általános profil függvénye mindig egy szimmetrikus 

és antiszimmetrikus Lorentz típusú függvény összege, ami a következő alakban írható: 
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ahol xo az adott reflexió helyzete, továbbá A és B az ikerhatár sűrűségétől, a hkl 

indexektől, a rácsparaméterektől valamint az ikersík rendszertől függő konstansok. 

Síkhibák a reciprok térben csak és kizárólag a síkhibára merőleges irányban okoznak 

vonalszélesedést. Ezt a jelenséget a diffrakciós irodalomban, nevezetesen az elektron 

mikroszkópiában streaking-nek nevezzük. Az ikresedés ilyen természete miatt bevezetem 

az ikresedéshez igazodó koordináta rendszert, amelyben két rácsvektor, ax és ay, az 

ikersíkban fekszik a harmadik, az, pedig a szomszéd sík legközelebbi rácspontjába mutat, 

amellett, hogy az így keletkező elemi cella térfogata megegyezik az adott kristály Bravais 

rácsának térfogatával. Ez utóbbi 111 síkokon ikresedő fcc kristályban hexagonális, míg 

piramidális síkokon ikresedő hcp kristályban triklin cella. Ezekben a hexagonális illetve 

triklin rendszerekben az x változó a hozzájuk konjugált reciprok terek bl reciprok vektorai 

irányába mutat és L’-vel jelölöm [Balogh et. al., 2009(S)]. 

 



3. Elméleti megfontolások alapján megmutattam, hogy a B konstans értéke csak és kizárólag 

az ikerhatár sűrűség függvénye, amennyiben az x változót olyan bl reciprok rácsvektor 

irányában választjuk, amely az adott ikersíkban fekvő két rácsvektor, ax és ay, elemi cella 

térfogattal normált vektoriális szorzata. A B konstans értékére a következő összefüggést 

állapítottam meg: 
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 ,   ahol Dtri = 5.775, miközben 0 � � �1  . 

 

A jelen tézispont megállapítása tehát azt jelenti, hogy a streak-ek kiszélesedése csak és 

kizárólag az ikerhatárok sűrűségétől függ. A fenti összefüggésben a tri index arra utal, 

hogy az összefüggés csak a bl irányban érvényes. Fontos megjegyezni továbbá, hogy Dtri 

numerikus értékét a DIFFaX szoftver alkalmazása révén kaptam [Balogh et. al., 2009(S)]. 

 

4. Meghatároztam az L’ és g változók közötti kapcsolatot leíró g(L’) függvényt, ahol ezen 

két változó rendre a síkhibához igazodó ax, ay, az koordináta rendszer reciprok terében a bl 

irányába, illetve a diffrakciós vektor irányába mutató változók. A g változó értéke 

g=2sinθ/λ. Megmutattam továbbá, hogy a g(L’) függvény, még a legkedvezőtlenebb 

esetekben is, igen jó közelítéssel lineáris az egyes streak-ek környezetében. A g(L’) 

függvény ezen viselkedése a garancia arra, hogy a 2. pontban megadott profil függvény 

alakja a g változó függvényében is megmarad [Balogh et. al., 2009(S)]. 

 

5. Megmutattam, hogy míg L’ függvényében az ikresedés okozta vonalszélesedés teljes 

mértékben hkl független (eltekintve azoktól a speciális esetektől, amikor az ikresedés 

hatástalan a vonal alakra), a g(L’) függvény transzformációt alkalmazva, a g-ben felírt 

alreflexiók igen változatos és jellemző hkl és rácsparaméter függést mutatnak. Egy-egy 

streak g változó szerinti intenzitás eloszlását nevezem alreflexiónak. A teljes 

pordiffrakciós reflexiók az alreflexiók súlyozott összegeként állíthatók elő, ahol a súlyok 

az adott hkl indexeknek megfelelő normált multiplicitások. Az alreflexiók hkl és 

rácsparaméter függése öröklődik a pordiffrakciós reflexiókban. Ez a jelenség teszi 

lehetővé, hogy a síkhibák hatását el lehet választani a méret illetve diszlokációk okozta 

vonalszélesedéstől [Balogh et. al., 2006(S); Balogh et. al., 2009(S)]. 

 



6. Megmutattam, hogy rétegződési hibák okozta vonalszélesedés, FWHM, és vonal-

eltolódás, Φ, a következő teljesen általános két egyenlettel adható meg: 
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ahol s a rétegződési hiba által létrehozott eltolódás, q a szóban forgó reciprok-rácspont 

reciprok-rácsvektora és α a síkhiba sűrűsége. Az alreflexió egy szimmetrikus Lorentz 

típusú függvény [Balogh et. al., 2009(S)].  

 

7. Numerikus módszert dolgoztam ki a síkhibák okozta vonalszélesedésnek az u.n. 

convolutional multiple whole profile (CMWP) eljárásba történő beillesztésére [Balogh et. 

al., 2006(S)]. Az így kiegészített eljárás az u.n. extended-CMWP vagy eCMWP módszer. 

Az alreflexiók szélességét illetve eltolódását a hibasűrűségek függvényében ötödfokú 

polinomokkal adom meg. Az eCMWP eljárás ezen polinomok együtthatói alapján 

határozza meg a megfelelő hibasűrűségeket. A polinomok alkalmazása a numerikus 

eljárás általános alkalmazhatósága szempontjából előnyösebb a konkrét, hibafüggő 

függvények felhasználása helyett [Balogh et. al., 2006(S); Balogh et. al., 2009(S)]. 

 

8. Az elméletre alapozott eCMWP eljárás hatékonyságát a következő rendszerek 

hibaszerkezetének a meghatározására alkalmaztam. 

8.1. Nanokristályos illetve szubmikron szemcseméretű Cu-ban megállapítottam, hogy 

mintegy 40 nm-nél kisebb szemcseméret esetén jelentős ikresedés lép fel a 

diszlokációk jelenléte mellett [Balogh et. al., 2006(S)]. 

8.2. Szubmikron szemcseméretű Cu-Zn ötvözetekben megállapítottam, hogy a Zn 

tartalom növekedésével a deformáció hatására jelentősen megnő az ikerhatárok 

sűrűsége [Balogh et. al., 2008a(S); Ungár et. al., 2008a(S)]. 

8.3. Szintereléssel kompaktált nanokristályos SiC-ban és SiC-gyémánt nanokompozitban 

megmutattam, hogy a hőmérséklet és nyomás növekedésével, elsősorban a SiC-ban 

illetve SiC fázisban az ikerhibák sűrűsége jelentős mértékben lecsökken. A gyémánt 

komponensben az ikerhibák sűrűsége általában jelentős mértékben kisebb, mint a SiC 

fázisban [Gubicza et. al., 2007(S); Balogh et. al., 2008(S)]. 



8.4. Ipari tisztaságú titánban (CP-Ti) megmutattam, hogy a diszlokációk mellett az {10.2} 

dilatációs és {11.2} kompressziós ikrek képződnek a megfelelő piramidális síkokon 

[Ungár et. al., 2008(S); Balogh et. al., 2009(S)]. 

8.5. Összenyomással deformált nagytisztaságú Ti-ban megmutattam, hogy a diszlokációk 

mellett az {10.1}, {11.2} kompressziós ikrek képződnek a megfelelő piramidális 

síkokon [Balogh et. al., 2009(S)]. 

8.6. Különböző hőmérsékleteken nyújtással deformált nagytisztaságú Mg-ban 

megmutattam, hogy a diszlokációk mellett az {11.1} dilatációs ikrek képződnek a 

megfelelő piramidális síkokon [Balogh et. al., 2009(S)]. 
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illetve nem-merohedrális ikresedés esetén. Lényeges megjegyezni, hogy a különböző 

merohedralitás krisztallográfiai szempontból alapvetően eltérő viselkedést eredményez 

[Balogh et. al., 2009(S)]. 

 

2. Kidolgoztam az ikresedés kettős-lamella modelljét, amelynek alapján megmutattam, hogy 

az ikresedés okozta vonalszélesedés általános profil függvénye mindig egy szimmetrikus 

és antiszimmetrikus Lorentz típusú függvény összege, ami a következő alakban írható: 

 

���������
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ahol xo az adott reflexió helyzete, továbbá A és B az ikerhatár sűrűségétől, a hkl 

indexektől, a rácsparaméterektől valamint az ikersík rendszertől függő konstansok. 

Síkhibák a reciprok térben csak és kizárólag a síkhibára merőleges irányban okoznak 

vonalszélesedést. Ezt a jelenséget a diffrakciós irodalomban, nevezetesen az elektron 

mikroszkópiában streaking-nek nevezzük. Az ikresedés ilyen természete miatt bevezetem 

az ikresedéshez igazodó koordináta rendszert, amelyben két rácsvektor, ax és ay, az 

ikersíkban fekszik a harmadik, az, pedig a szomszéd sík legközelebbi rácspontjába mutat, 

amellett, hogy az így keletkező elemi cella térfogata megegyezik az adott kristály Bravais 

rácsának térfogatával. Ez utóbbi 111 síkokon ikresedő fcc kristályban hexagonális, míg 

piramidális síkokon ikresedő hcp kristályban triklin cella. Ezekben a hexagonális illetve 

triklin rendszerekben az x változó a hozzájuk konjugált reciprok terek bl reciprok vektorai 

irányába mutat és L’-vel jelölöm [Balogh et. al., 2009(S)]. 

 

3. Elméleti megfontolások alapján megmutattam, hogy a B konstans értéke csak és kizárólag 

az ikerhatár sűrűség függvénye, amennyiben az x változót olyan bl reciprok rácsvektor 

irányában választjuk, amely az adott ikersíkban fekvő két rácsvektor, ax és ay, elemi cella 

térfogattal normált vektoriális szorzata. A B konstans értékére a következő összefüggést 

állapítottam meg: 
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 ,   ahol Dtri = 5.775, miközben 0 � � �1  . 

 

A jelen tézispont megállapítása tehát azt jelenti, hogy a streak-ek kiszélesedése csak és 

kizárólag az ikerhatárok sűrűségétől függ. A fenti összefüggésben a tri index arra utal, 

hogy az összefüggés csak a bl irányban érvényes. Fontos megjegyezni továbbá, hogy Dtri 

numerikus értékét a DIFFaX szoftver alkalmazása révén kaptam [Balogh et. al., 2009(S)]. 

 

4. Meghatároztam az L’ és g változók közötti kapcsolatot leíró g(L’) függvényt, ahol ezen 

két változó rendre a síkhibához igazodó ax, ay, az koordináta rendszer reciprok terében a bl 

irányába, illetve a diffrakciós vektor irányába mutató változók. A g változó értéke 

g=2sinθ/λ. Megmutattam továbbá, hogy a g(L’) függvény, még a legkedvezőtlenebb 

esetekben is, igen jó közelítéssel lineáris az egyes streak-ek környezetében. A g(L’) 

függvény ezen viselkedése a garancia arra, hogy a 2. pontban megadott profil függvény 

alakja a g változó függvényében is megmarad [Balogh et. al., 2009(S)]. 

 

5. Megmutattam, hogy míg L’ függvényében az ikresedés okozta vonalszélesedés teljes 

mértékben hkl független (eltekintve azoktól a speciális esetektől, amikor az ikresedés 

hatástalan a vonal alakra), a g(L’) függvény transzformációt alkalmazva, a g-ben felírt 

alreflexiók igen változatos és jellemző hkl és rácsparaméter függést mutatnak. Egy-egy 

streak g változó szerinti intenzitás eloszlását nevezem alreflexiónak. A teljes 

pordiffrakciós reflexiók az alreflexiók súlyozott összegeként állíthatók elő, ahol a súlyok 

az adott hkl indexeknek megfelelő normált multiplicitások. Az alreflexiók hkl és 

rácsparaméter függése öröklődik a pordiffrakciós reflexiókban. Ez a jelenség teszi 

lehetővé, hogy a síkhibák hatását el lehet választani a méret illetve diszlokációk okozta 

vonalszélesedéstől [Balogh et. al., 2006(S); Balogh et. al., 2009(S)]. 

 

6. Megmutattam, hogy rétegződési hibák okozta vonalszélesedés, FWHM, és vonal-

eltolódás, Φ, a következő teljesen általános két egyenlettel adható meg: 
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ahol s a rétegződési hiba által létrehozott eltolódás, q a szóban forgó reciprok-rácspont 

reciprok-rácsvektora és α a síkhiba sűrűsége. Az alreflexió egy szimmetrikus Lorentz 

típusú függvény [Balogh et. al., 2009(S)].  

 

7. Numerikus módszert dolgoztam ki a síkhibák okozta vonalszélesedésnek az u.n. 

convolutional multiple whole profile (CMWP) eljárásba történő beillesztésére [Balogh et. 

al., 2006(S)]. Az így kiegészített eljárás az u.n. extended-CMWP vagy eCMWP módszer. 

Az alreflexiók szélességét illetve eltolódását a hibasűrűségek függvényében ötödfokú 

polinomokkal adom meg. Az eCMWP eljárás ezen polinomok együtthatói alapján 

határozza meg a megfelelő hibasűrűségeket. A polinomok alkalmazása a numerikus 

eljárás általános alkalmazhatósága szempontjából előnyösebb a konkrét, hibafüggő 

függvények felhasználása helyett [Balogh et. al., 2006(S); Balogh et. al., 2009(S)]. 

 

8. Az elméletre alapozott eCMWP eljárás hatékonyságát a következő rendszerek 

hibaszerkezetének a meghatározására alkalmaztam. 

8.1. Nanokristályos illetve szubmikron szemcseméretű Cu-ban megállapítottam, hogy 

mintegy 40 nm-nél kisebb szemcseméret esetén jelentős ikresedés lép fel a 

diszlokációk jelenléte mellett [Balogh et. al., 2006(S)]. 

8.2. Szubmikron szemcseméretű Cu-Zn ötvözetekben megállapítottam, hogy a Zn 

tartalom növekedésével a deformáció hatására jelentősen megnő az ikerhatárok 

sűrűsége [Balogh et. al., 2008a(S); Ungár et. al., 2008a(S)]. 

8.3. Szintereléssel kompaktált nanokristályos SiC-ban és SiC-gyémánt nanokompozitban 

megmutattam, hogy a hőmérséklet és nyomás növekedésével, elsősorban a SiC-ban 

illetve SiC fázisban az ikerhibák sűrűsége jelentős mértékben lecsökken. A gyémánt 

komponensben az ikerhibák sűrűsége általában jelentős mértékben kisebb, mint a SiC 

fázisban [Gubicza et. al., 2007(S); Balogh et. al., 2008(S)]. 

8.4. Ipari tisztaságú titánban (CP-Ti) megmutattam, hogy a diszlokációk mellett az {10.2} 

dilatációs és {11.2} kompressziós ikrek képződnek a megfelelő piramidális síkokon 

[Ungár et. al., 2008(S); Balogh et. al., 2009(S)]. 

8.5. Összenyomással deformált nagytisztaságú Ti-ban megmutattam, hogy a diszlokációk 

mellett az {10.1}, {11.2} kompressziós ikrek képződnek a megfelelő piramidális 

síkokon [Balogh et. al., 2009(S)]. 



8.6. Különböző hőmérsékleteken nyújtással deformált nagytisztaságú Mg-ban 

megmutattam, hogy a diszlokációk mellett az {11.1} dilatációs ikrek képződnek a 

megfelelő piramidális síkokon [Balogh et. al., 2009(S)]. 
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