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A dolgozatban használt jelölések

µ, ν Nyírási modulusz és Poisson-szám

G Rugalmas állandó, G = µ/[2π(1− ν)]

γ, τ Deformáció és nyírófeszültség kétdimenziós esetben, dimenziótlan

egységekben

ε, σ Deformáció és húzófeszültség háromdimenziós esetben

b, b Burgers-vektor és annak hossza

N , N+, N− Az összes, a pozitív és negatív Burgers-vektorú diszlokációk száma

B Diszlokáció mobilitás

L A négyzet alakú szimulációs cella oldalhossza

ρ, ρ+, ρ− Teljes diszlokáció s¶r¶ség, a pozitív és negatív Burgers-vektorú disz-

lokációk s¶r¶sége

κ El®jeles avagy geometriailag szükséges diszlokáció s¶r¶ség,

κ = ρ+ − ρ−

d Térbeli párkorrelációs függvények

〈ρ+〉 Egy pozitív diszlokáció körül kialakult átlagos s¶r¶ség

〈A〉, ∆A Az A mennyiség sokaságátlaga és szórása

Ȧ Az A mennyiség id®deriváltja

v Diszlokáció sebesség

P (A) Az A mennyiség valószín¶ség-s¶r¶sége

Φ(A) Az A mennyiség kumulatív valószín¶ségi eloszlása
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Bevezetés

1934-ben javasolta egymástól függetlenül Orován Egon [1], Polányi Mihály [2] és

G. I. Taylor [3] a kristályos anyagok képlékeny, azaz maradandó alakváltozásának

leírására a diszlokáció fogalmát. Ma már elfogadott, hogy a képlékeny deformáció

alapvet®en a diszlokációk elmozdulásának a következménye.

Tömbi, azaz a diszlokáció mechanizmusok szempontjából végtelen nagynak tekint-

het® kristályos anyagok képlékeny deformációját már régóta vizsgálják. Ezzel szemben

csak alig egy évtizede lehetséges olyan, pár mikrométer méret¶ minták deformációs

vizsgálata, melyben elegend® diszlokáció van ahhoz, hogy bonyolultabb diszlokáció

mechanizmusok végbemenjenek. Ilyen rendszert el®ször Uchic és munkatársai vizs-

gáltak [4]. Egy egykristályban fókuszált ionnyalábbal különböz® méret¶, de minden

irányban néhány mikrométeres oszlopokat faragtak.

A méret csökkenésével számtalan új e�ektus jelenik meg. Például Uchic és mun-

katársai a deformációban gyors megugrásokat tapasztaltak. Ezek a diszlokációk hirte-

len, lavinaszer¶ mozgásának a következményei. A lavinák következtében, mivel azok

mintáról mintára más-más küls® feszültségnél jelennek meg és más-más deformáci-

ót eredményeznek, az egyes minták deformáció görbéje nem determinisztikus, azaz

ugyanabból a tömbi mintából kifaragott mikroobjektumok eltér®en deformálódnak.

Tehát a deformáció csak statisztikus módszerekkel, például a görbék átlagával és

az ekörüli szórással írható le. Ez alapvet®en különbözik a tömbi anyagoktól, melyek

deformáció görbéje determinisztikus, tehát egy tömbi mintát ketté vágva, a két fél

deformáció görbéje megegyezik.

Ezek a tulajdonságok a tudományos élet egyik fontos érdekl®dési területévé tet-

ték a mikroméret¶ objektumok deformációját. Ez nemcsak alapkutatási szempontból,
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TARTALOMJEGYZÉK 5

hanem a mikroobjektumok, például MEMS-ek, azaz mikroelektro-mechanikai rend-

szerek egyre nagyobb elterjedésével, illetve a polikristályokban elérhet® egyre kisebb

szemcseméret miatt feltételezhet®en ipari felhasználás miatt is fontos kutatási terület.

A dolgozat célja, hogy a tömbi minták deformációjához képest mikroobjektu-

mok esetén megjelen® új tulajdonságokról a diszlokációk szintjén számot adjunk, és

amennyiben lehetséges, ezeket kvalitatív módon leírjuk, illetve vizsgáljuk a mikro- és

a makroskála közötti átmenetet. Mindezt olyan rendszereken, melyekben több diszlo-

káció is található, tehát kollektív tulajdonságaik vannak. Ennek eszközéül a diszkrét

diszlokáció dinamikai szimulációkat választottam. Ezek el®nye, hogy a kísérletekhez

képest nagy számú végezhet® el bel®lük. Például mind Uchic és munkatársai [4],

mind Ispánovity és munkatársai [5] csak néhányszor tíz mintát tudtak kísérletileg

deformálni, míg egy adott méret¶ diszlokáció rendszerb®l több száz vagy akár több

ezer szimuláció is végezhet®.

Az 1. fejezetben el®ször röviden bemutatom a diszlokációkat, majd ismertetek

néhány eddigi kutatási módszert és ezek eredményét. A 2. fejezetben részletesen le-

írom az általam alkalmazott szimulációs módszert. A 3. fejezetben ismertetem az

alkalmazott modell kúszás, azaz állandó küls® feszültség melletti viselkedését. A 4-7.

fejezetekben a modell húzópróba, azaz lassan növekv® küls® feszültség során létrejöv®

deformációját tárgyalom.

A 3-7. fejezetek tartalmazzák a szerz® saját eredményeit.



1. fejezet

El®zmények

1.1. Diszlokáció fogalma, alaptulajdonságai

Közismert tapasztalat, hogy elegend®en nagy er® hatására egy test alakja mara-

dandóan megváltozik, képlékeny, más szóval plasztikus deformációt szenved. A defor-

máció tulajdonságai legkönnyebben egykristályokon vizsgálhatóak, hiszen polikris-

tályos anyagban egyéb jelenségek, a kristályszemcsék alakváltozása vagy esetleges

elmozdulása is deformációt adhat. Egykristály alakváltozása nem homogén és izot-

róp [6], hanem elcsúszott síkokat tartalmaz, mely síkok között a minta alakja válto-

zatlan. Ezen elcsúszott síkok jól meghatározott kristálytani síkok. Az elcsúszás csak

jól meghatározott irányokban jelenik meg, általában azon síkokban, ahol az atomok

távolsága a többi síkhoz képest kicsi. További tapasztalat, hogy az alakváltozáshoz

szükséges feszültség nagyságrendekkel kisebb annál, mint ami két atomréteg homo-

gén módon, egyidej¶leg történ® elcsúsztatásához szükséges lenne. Ezért a képlékeny

alakváltozásnál azt kell feltételeznünk, hogy az elcsúszás nem egyidej¶leg következik

be az egész csúszási síkban, hanem létezik egy elcsúszott és egy el nem csúszott tar-

tomány. Ezek között kristályhiba van, melyet diszlokációnak nevezünk. Az elcsúszott

és az el nem csúszott tartomány között lév® határ pedig nyilvánvalóan vagy felülett®l

felületig tart, így az elcsúszás síkján végighalad az elcsúszás folyamán, vagy pedig

önmagában záródik, azaz diszlokáció hurkot képez.

Egy diszlokáció könnyen szemléltethet® kontinuum modellben az 1.1 ábrán lát-
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1.1. DISZLOKÁCIÓ FOGALMA, ALAPTULAJDONSÁGAI 7

ható úgynevezett Volterra-konstrukcióval. Vegyünk fel egy zárt vagy szemcsehatártól

szemcsehatárig tartó görbét, e görbe mentén pedig egy felületet. A felület mentén

vágjuk el az anyagot, majd az egyik oldalán lév® anyagot toljuk el a másikhoz képest

egy �x vektorral. Végül a felületeket ismét ragasszuk össze. Ekkor egy kristályhi-

bát, egy diszlokációt hoztunk létre. A görbe irányvektorát, mely az el®jelét®l, azaz

a körüljárás irányától eltekintve jól de�niált, a diszlokáció l vonalvektorának, míg az

elcsúsztatás vektorát, mely a felületek választhatósága miatt az el®jelét leszámítva jól

de�niált, a diszlokáció b Burgers-vektorának nevezzük. Nem kontinuum modellben,

azaz rácsban energetikai megfontolások alapján a Burgers-vektor csak meghatározott

kristálytani vektor, rácsvektor lehet.

1.1. ábra. Diszlokáció Volterra-konstrukciója.

Az elcsúsztatás, tehát a Burgers-vektor állandó egy diszlokációban, míg a görbe

irányvektora, a vonalvektor változhat. A két vektor egymással bezárt szögének függ-

vényében két speciális esetet szoktunk megkülönböztetni. Ha egy adott helyen a két

vektor mer®leges, a kristályhibát éldiszlokációnak, ha pedig párhuzamos, csavardisz-

lokációnak nevezzük. Zárt diszlokációvonal, azaz hurok esetén tehát szükségképp van

annak tisztán él és tisztán csavar része is. Az 1.1 ábra egy éldiszlokáció Volterra-

modelljét mutatja.

Az el®bbi két típus esetén az elcsúszásnak más-más feltételei vannak. Míg egy

csavardiszlokáció bármely irányban könnyen mozoghat, egy éldiszlokáció csak a vo-

nalvektora és a Burgers-vektora által meghatározott síkban. Ezt a síkot csúszósík-

nak, a mozgást pedig csúszásnak nevezzük. Egy éldiszlokáció elhagyhatja ugyan a

csúszósíkját, de ez a csúszással ellentétben vakanciák vagy interstíciális atomok kelté-
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sével jár, emiatt alacsony h®mérsékleten a valószín¶sége sokkal kisebb. Emiatt, ha két

nem párhuzamos éldiszlokáció csúszásuk során keresztezi egymást, akkor összeakad-

nak és az adott helyen nem mozognak tovább. A két összeakadt diszlokáció ezáltal

akadályozhatja a síkjukon lév® többi diszlokáció mozgását.

A diszlokációk a köztük ható és a küls® er®k hatására mozognak. A diszlokációra

ható er®t Koehler vezette be. Egy diszlokáció dl ívelemére ható er®:

df = (σ̂b)× dl, (1.1)

melyet Peach-Koehler er®nek neveznek, melyben σ̂ a diszlokáció helyén lév®, nem

a vizsgált diszlokációtól származó feszültség tenzor. Egy, a z koordinátatengellyel

párhuzamos vonalvektorú, az origóban lév® éldiszlokáció által keltett σxy feszültségtér

az ~r = (x, y) = r(cosϕ, sinϕ) Descartes- és polárkoordinátájú pontban

σxy(~r) =
µb

2π(1− ν)

x(x2 − y2)

r4
=

µb

2π(1− ν)

cosϕ cos(2ϕ)

r
, (1.2)

ahol ν a Poisson-szám és µ a nyírási modulusz. Ez az egyetlen komponens, ami a többi,

párhuzamos csúszósíkú diszlokációt azok csúszósíkjában mozgatni tudja. Megjegyez-

zük, hogy a csak párhuzamos csúszósíkú diszlokációkat tartalmazó rendszer ugyan egy

speciális eset, de a minta megfelel® orientálásával elérhet®, hogy csak egyetlen csú-

szási rendszer, azaz csak párhuzamos csúszási síkok legyenek aktívak. Egy diszlokáció

által keltett feszültségtérr®l általánosan elmondható, hogy szögfügg® és a távolság

reciprokával arányos. Az σxy komponens ezen felül szimmetrikus az y 7→ −y és anti-

szimmetrikus az x 7→ −x változócserére. A továbbiakban az egyszer¶ség kedvéért a

rugalmas állandókból képzett konstansra bevezetem a G = µ/[2π(1− ν)] jelölést.

Az 1.1 összefüggéssel meghatározott Peach-Koehler er® és az 1.2 feszültségtér

csak a lineáris rugalmasságtan keretein belül érvényes. Természetesen a valóságban

jelen vannak nemlineáris kölcsönhatások is. A rugalmasságtannak pedig létezik alsó

érvényességi határa, ami a részecskék távolságának néhányszorosa. Tehát a diszlokáció

vonalától egy-két atomtávolságig, azaz a diszlokáció magjára ezek az összefüggések

már nem érvényesek.

A minta nem speciális körülmények közötti növesztésénél nagy számban keletkez-
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nek diszlokációk. Keletkezésük után a diszlokáció rendszer azonnal egy stabil álla-

potba kerül, azaz egy mintában a diszlokációk mozgása relaxált. Ezután mozgásuk,

ezáltal annihilációjuk küls® feszültség nélkül nagyon lassú, alapvet®en di�úzió ve-

zérelt. Emiatt, bár a diszlokáció nem egyensúlyi hiba, azaz termodinamikailag nem

stabil, egy általános kristályban mégis gyakori.

Mivel a diszlokációk nem pontszer¶ek, hatásukat és gyakoriságukat nem a számuk

írja le, hanem a diszlokációvonalak l összes hosszának és a minta V térfogatának

hányadosaként de�niált diszlokációs¶r¶ség, ρ =
∑
l/V . Ez egy hétköznapi anyagban

1011 − 1013m−2 körüli. Ha a diszlokációk alapvet®en csak egyfajta, azaz párhuzamos

Burgers-vektorúak, akkor bevezethet® az el®jeles diszlokációs¶r¶ség, κ = ρ+ − ρ−,

a pozitív és negatív Burgers-vektorú, vagy röviden fogalmazva a pozitív és negatív

diszlokációk s¶r¶ségének különbsége. Ezt szokás geometriailag szükséges s¶r¶ségnek is

nevezni, ugyanis kontinuum modellben ezen mennyiség írja le a deformáció gradiensét

[7] :

κ = − b

b2

∂γ

∂r
. (1.3)

Több esetben a pozitív és negatív diszlokációk száma közel megegyezik, azaz ρ� κ.

1.2. Tömbi minták vizsgálati módszerei

1.2.1. Kúszás

Számtalan esetben el®fordul, hogy egy minta id®ben állandó terhelésnek van ki-

téve, melynek hatására id®függ® képlékeny deformációt szenved. Ezt a folyamatot

nevezzük kúszásnak. Ha ezalatt a minta nem törik el, akkor a deformáció értelem-

szer¶en lelassul, megáll. Tehát a képlékeny deformáció alatt a diszlokációrendszer a

korábbi egyensúlyi állapotából egy másik, a küls® feszültségnek megfelel® egyensúlyi

állapotba megy át, az egyre lassuló deformáció során az új kon�gurációhoz relaxál.

A folyamatot általában a deformáció-id® vagy a deformációsebesség-id® függ-

vénnyel írjuk le. Ezt gyakran egy egyszer¶ függvény [8], a

ε̇ = At−n, (1.4)
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írja le, ahol ε jelöli a deformációt, t az id®t, és 0 ≤ n ≤ 1.

Egyik jellemz® esete a logaritmikus kúszás, tehát amikor n = 1. Ez Philips már

1905-ben [9] meg�gyelte guminál, üvegnél és több fémnél is. Gyakori jelenség az

Andrade-kúszás is, melynél n = 2/3. El®ször Andrade tapasztalta polikristályos fé-

men [10], de hasonlóan viselkedik a cink egykristály is [11]. További jellemz® eset,

melyet szintén tapasztaltak réz egykristálynál [10], az állandósult kúszás, amikor a

deformáció lineárisan n® az id®vel, tehát n = 0. Ezek általánosított formája [12]

ε̇ = ε0 + βt−2/3 + κt−1 (1.5)

általában elégséges a kúszás id®beli leírására.

1.2.2. Egykristály húzópróbája

Ekkor az id® függvényében vagy állandó deformációs sebességgel, vagy a feszültség

állandó emelésével fokozatosan terheljük a mintát.

Ismert, hogy a kristályrács egyértelm¶en meghatározza a lehetséges csúszási sí-

kokat. Például felületcentrált köbös rácsban a legszorosabban illeszked® síkok, tehát

az éldiszlokációk lehetséges csúszósíkjai 〈100〉 típusúak. Ezért egykristály terhelésénél
a viselkedést lényegesen meghatározza a minta terheléshez képest vett orientációja.

Ha egytengely¶en terheljük, akkor a minta megfelel® orientálásával, ezáltal az egyes

síkokban ható feszültség változtatásával elérhet®, hogy csak egyetlen csúszósík legyen

aktív. Ekkor a deformációs mechanizmust egyszeres csúszásnak nevezzük.

Egy így kivitelezett terhelési próba feszültség-deformáció görbéje a kezdeti, rugal-

mas szakasz után három, képlékeny szakaszra bontható, melyeket sematikusan mutat

az 1.2 ábra. Az els® szakasz kezd®pontjához nemnulla küls® feszültség tartozik, ez-

alatt a deformáció alapvet®en rugalmasnak tekinthet®. Ebben a szakaszban alacsony

az alakítási keményedés, azaz a feszültség-deformáció görbe meredeksége. Emiatt ezt

a könny¶ csúszás szakaszának nevezik. Ekkor az orientáció miatt a lehetséges csúszá-

si síkok közül csak egyetlen sík aktív, ezért kevés olyan diszlokáció reakció zajlik le,

melyeket a különböz® csúszósíkok aktivitása okoz.

A diszlokációk számának gyenge növekedésével az átlagos szabad elcsúszás csök-
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ken, emiatt az anyag keményedik. Továbbá a deformációval az egyes síkok elfordulnak,

ezáltal a bennük ható feszültség megn®het, és az eddig passzív síkok aktiválódnak, az

akadályokat képez® különböz® csúszósíkú, összeakadt diszlokációk száma jelent®sen

emelkedik. Ezen két jelenség együttesen eredményezi a második szakasz megjelenését.

Ebben sokkal nagyobb és közel lineáris az alakítási keményedés.

Elegend®en nagy feszültség esetén egy akadályba ütközött diszlokáció kereszt-

csúszást is végezhet: a csúszósíkját elhagyva a szomszédos síkban mozoghat tovább.

Emiatt az alakítási keményedés, azaz a feszültség-deformáció görbe meredeksége nagy

feszültségeknél csökken, a görbe a lineárishoz képest letörik. Ezzel a törésponttal de-

�niáljuk a harmadik szakasz kezd®pontját.

τ0 I II III

τ

γpl

1.2. ábra. A plasztikus deformáció függvényében a feszültség [13].

Ha a mintára ható er®t nullára visszacsökkentjük, azaz fel-, majd leterheljük,

maradandó alakváltozást szenved. A 0,2%-os maradandó deformációhoz tartozó fe-

szültséget folyáshatárnak nevezik. Ezalatt a teljes, azaz a rugalmas és a képlékeny

deformáció általában reverzibilis. A leterhelés kulcsfontosságú tulajdonsága, hogy li-

neáris és reverzibilis, azaz az ismét felterhelt minta a folyáshatárig ugyanazt a de-

formáció görbét adja. Ezért általános megfogalmazás szerint a leterhelés során nem

jelenik meg képlékeny deformáció. Amint azt a kés®bbiekben látni fogjuk, ezzel a

megfogalmazással óvatosan kell bánni.
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1.2.3. Fárasztási kísérletek

Régóta használunk olyan gépeket, melyek egyes alkatrészei nagy számú terhelési

ciklusnak vannak kitéve. Ilyen például egy vonat kerekeinek, vagy például a moto-

rok turbófeltölt®jének tengelye, ami percenként akár százezerszer is megfordulhat.

Természetesen fontos elvárás ezekkel az alkatrészekkel szemben, hogy bírják ezt a

periodikus, oda-vissza terhelést, amit fárasztásnak neveznek. Általánosan ismert ta-

pasztalat, hogy a minta periodikus terhelés mellett id®vel eltörik. El®ször Wöhler

végzett ezt vizsgáló kísérleteket közel másfél évszázada [14]. A minta élettartamát ál-

talában adott deformációs feltételek mellett vizsgálják: a mérés során az alkalmazott

feszültség vagy a deformáció, illetve a fárasztási frekvencia állandó. Rövid élettar-

tamúnak (LCF, low-cycle fatigue) nevezik a mintát, ha kevesebb mint 104 terhelési

ciklus alatt eltörik, efölött, körülbelül 107 ciklusig magas élettartamúnak (HCF, high-

cycle fatigue), ami sokáig a mérések fels® határa volt.

Ha egy mintát állandó deformációval fárasztunk, az egymás utáni feszültség-

deformáció görbék, az adott deformáció eléréséhez szükséges feszültség gyors fárasz-

tási keményedés után szaturálódik. Ezt el®ször Mughrabi [15] mérte meg egykristály

fárasztása során. A szaturációt sematikusan mutatja az 1.3 ábra. A feszültség maxi-

muma, a szaturációs feszültség az 1.4 ábrán látható módon függ a deformáció amp-

litúdójától [13]. Tapasztalatok szerint a függés több részre osztható. Kis, körülbelül

10−5-nél kisebb amplitúdók esetén a feszültség n® az amplitúdóval, de az anyag nem

fárad, élettartama 107 ciklus feletti. Ennek ellenére a mikroszerkezet átalakul. A cik-

lusok során körülbelül azonos számú pozitív és negatív Burgers-vektorú éldiszlokáció

keletkezik, melyek egymást vonzva dipólokba rendez®dhetnek. Mivel csúszósíkjukat

nem tudják elhagyni, nem tudnak könnyen annihilálni, ezáltal a populáció jelent®s

részét képezhetik. Végül az 1.5 ábrán látható, erekb®l álló diszlokáció szerkezet alakul

ki.

Egy ezt követ® tartományon a szaturációs feszültség független a fárasztás amp-

litúdójától. A XIX-XX. század fordulójának környékén tapasztalta Ewing és Hum-

frey [16], hogy nagyobb amplitúdóval fárasztott acél mintában a felületen olyan sávok

jelentek meg, melyekben a képlékeny deformáció akár két nagyságrenddel is nagyobb

lehet a minta többi részéhez képest. Ezeket nevezzük csúszási sávoknak. Tapaszta-
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1.3. ábra. Egykristály minta fárasztása során mért feszültség a deformáció és a
ciklusszám függvényében [13].

1.4. ábra. Fárasztás során a szaturációs feszültség a képlékeny deformáció függvé-
nyében [13].

lataik szerint ezekben mikrorepedések keletkeztek, ami az élettartam szempontjából

fontos: közismert, hogy a törést a repedések terjedése okozza, amelyek legtöbbször a
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1.5. ábra. Diszlokáció erezet struktúra [13].

nagy elcsúszású helyeken keletkeznek [16,17]. Thompson és munkatársai [18] �gyelték

meg, hogy a felület polírozása után a sávok ugyanazon a helyen ismét megjelentek,

ezért ezeket állandósult csúszási sávoknak, angol rövidítéssel PSB-knek nevezik. Lau-

fer és Roberts [19] azt tapasztalta, hogy a PSB-k a minta belsejében is megjelennek. A

ciklusok számával a PSB-k egyre n®nek, elérik a felszínt, és ott egy kidudorodást hoz-

nak létre. Broom és Ham [20] mikrokeménység méréseket végeztek PSB-ken, amelyek

eredményeik szerint jelent®sen puhábbak a kevésbé deformálódott mátrixnál. Ebb®l

arra következtethetünk, hogy fárasztás során a deformáció jelent®s része a PSB-kben

jelenik meg.

Ebben a deformációs amplitúdó tartományban PSB-kre jellemz® mikroszerkezet

alakul ki [13], mely az 1.6 ábrán látható. A PSB-ket f®ként olyan dipólok alkotják,

melyek megnyúltak, alapvet®en éljelleg¶ek. Egy PSB nagyszámú, réz esetén pár ezer

csúszósíkból áll. Ezek egy lamella struktúrát alkotnak, mely nem homogén, hanem

a hosszára mer®leges falakból áll. A falakban a diszlokációs¶r¶ség nagyon magas,

körülbelül 6 · 1015m−2. A falakon kívül, ahol alapvet®en csavardiszlokációk található-

ak, jelent®sen alacsonyabb a diszlokációs¶r¶ség. A deformáció alapvet®en ezekben a

lamellákban történik, ekkor a diszlokációk egyik faltól a másikig mozognak.

Az 1980-es évek óta végeznek méréseket a 107 ciklus feletti tartományban. Az

ebben a tartományban elfáradó anyagokat nevezik nagyon magas élettartamúnak

(VHCF, very high cycle fatigue). Ekkora számú ciklust ultrahangos fárasztással [22]
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1.6. ábra. PSB diszlokáció struktúrája [21]. a) a PSB csúszósíkjában, M a mátrixot
jelöli. b) Térbeli kon�guráció több felvétel felhasználásával.

tudnak megvalósítani, mely a korábbiakhoz képest jelent®sen nagyobb frekvenciájú,

jellemz®en 20kHz-es deformáció. Ehhez a mintát olyan alakúra tervezik, hogy sa-

játfrekvenciája megegyezzen a gerjesztés frekvenciájával. Ekkora frekvencián egy 109

ciklusból álló mérés is elvégezhet® egy nap alatt. Az ultrahangos fárasztás során a de-

formáció amplitúdója általában kicsi a PSB-k megjelenési küszöbéhez [22,23] képest,

ennek ellenére a VHCF régióban az anyag elfáradhat [24]. Ezt a nagyon alacsony amp-

litúdó melletti fáradást nevezzük mikroplaszticitásnak, melyre Mughrabi a következ®

magyarázatot javasolta [25,26] :

� a fárasztás hatására el®ször diszlokáció ér szerkezet alakul ki,

� a periodikus deformáció nem teljesen reverzibilis, hanem van egy nagyon kicsi

irreverzibilis része is,

� a nagyon nagy számú ciklus alatt az irreverzibilitás miatt lépcs®k jelennek meg

a felületen,

� a behajlásoknál kialakult lokális feszültség a felület egyre nagyobb mérték¶

durvulásával meghaladhatja a PSB képz®dési küszöböt,

� a lokálisan kialakult PSB-knél repedések keletkeznek, mely töréshez vezet.
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Tehát a nagyon magas élettartamú anyagok fáradásának megértéséhez alapvet® fon-

tosságú a reverzibilis és irreverzibilis folyamatok ismerete. Ennek vizsgálata az én

munkámnak is jelent®s részét képezte, amivel az 5. fejezetben foglalkozom.

1.3. Mikroobjektumok deformációs tulajdonságai

A 100µm alatti mérettartományba es®, különböz® minták küls® feszültség hatá-

sára létrejöv® deformációja már több évtizede kutatott terület. Eredményei nemcsak

a képlékeny alakváltozás alapjainak megértéséhez szükségesek, hanem a mikroobjek-

tumok, például a MEMS-ek elterjedésével egyre nagyobb fontosságra tesznek szert.

Kisméret¶ rendszereknél gyakori tapasztalat, hogy valamely tulajdonságuk, el-

lentétben a nagy, tömbi rendszerekkel, a minta méretét®l függenek. Ennek általános

okai, hogy a rendszert túl kevés részecske alkotja, vagy a rendszer valamely bels®

hosszskálája, például a korrelációs hossz összemérhet® a minta méretével. Tehát a

termodinamikai limesszel, azaz a végtelen nagy számú részecskét tartalmazó, végte-

len nagy kiterjedés¶ objektummal ellentétben az adott minta véges. Ezt a jelenséget

végesméret e�ektusnak nevezik.

1.3.1. Kísérleti módszerek

Mikro- és nanoobjektumokat több különböz® módon lehet készíteni. Vizsgálatuk

is jelent®sen eltér® lehet. Az egyes vizsgálati módszerek között fontos különbség, hogy

a deformációt milyen e�ektus okozza.

Atomer®-mikroszkópokban több évtizede használnak whiskereket, melyek speciáli-

san növesztett, nagyon alacsony diszlokációs¶r¶ség¶ egykristályok. Átmér®jük jellem-

z®en pár tíz nm. Deformációjukat már az 1950-es évek óta vizsgálják [27]. Az alacsony

diszlokációs¶r¶ség és a kis méret miatt alig, vagy egyáltalán nem található bennük

diszlokáció, ezért képlékeny alakváltozásuk egyértelm¶en diszlokáció-nukleáció vezé-

relt, így jelent®sen eltér a hagyományos mintáktól, ahol a diszlokációk sokszorozódása

a meghatározó folyamat. Richter és munkatársai [28] magas h®mérsékleti molekula-

sugaras epitaxiával készítettek fcc kristályrácsú nanowhiskereket. Ezek húzás során

mért keménysége közel volt a diszlokáció mentes kristályban számolható elméleti ér-
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tékhez, tehát a két atomsík egyidej¶leg történ® elcsúsztatás szükséges feszültséghez,

ami a keménység fels® határa. Továbbá a minta a terhelés során 2− 3%-os deformá-

cióig rugalmas volt, majd egy hirtelen törés következett be nyakasodás, azaz a minta

valamely részén történ® elvékonyodása nélkül. Ezek mind a diszlokációk, és ezáltal a

diszlokáció aktivitás hiányára utalnak.

Könnyen el®állíthatóak vékony �lmek, melyek legegyszer¶bb változatánál egy

szubsztrátra egy másik réteget növesztenek. Deformációjuk egyszer¶en el®idézhet®

h®tágulással [27] : az általában szilícium hordozó és a ránövesztett anyag h®tágulási

együtthatója más-más, ezt kihasználva a h®mérséklet változtatásával végezhet® nyúj-

tás és összenyomás is. Ennek hátránya, hogy változó szerepet kapnak a termikusan

aktivált folyamatok. Ezt kiküszöbölend® Espinosa és munkatársai [29] szubsztrát nél-

küli �lm deformációját vizsgálták, de ennek hátránya a nehéz el®állítás és az általuk

tapasztalt, kis deformációnál, körülbelül 1%-nál bekövetkez® törés.

Szintén bels® feszültségek létrehozásával sikerült Chapalat és munkatársainak [30]

nagy deformációt elérni. Ismert, hogy fókuszált ionnyalábbal (FIB) történ® besugár-

zás közben a sugár ionjainak egy része beépül a mintába. A rácsba beépült idegen

atomok bels® feszültséget okoznak, ezáltal a besugárzott, néhányszor 10µm vastagsá-

gú �lm az adott helyen deformációt szenved, ami pásztázással irányítható. Ily módon

például egy kocka hálója összehajtható egy térbeli testté. A kezdeti hálót és a bel®le

készített kockát mutatja az 1.7 ábra. Az így keltett deformáció a háló ellenkez® oldali

besugárzásával visszafordítható, a kocka széthajtható.

El®ször Uchic és munkatársai vizsgálták fém egykristály mikrooszlopok (mikropil-

lárok) összenyomását [4] : FIB-bel a kristály felületén henger alakú mintákat vágtak,

melyeknek az alja a tömbi anyaghoz csatlakozott. Különböz® méret¶ és arányú pil-

lárokat készítettek, melyek átmér®je 0,5µm és 40µm között volt. A pillárokat egy

levágott hegy¶ nanoindenterrel vetették alá összenyomási próbának. Ekkor csak a

mikrooszlop deformálódik, hiszen az alatta lév® tömbi anyag jelent®sen nagyobb fe-

lület¶, ezáltal adott er® hatására kevésbé deformálódik. Kiener és munkatársai [31]

szintén FIB-bel készítettek húzópróbának alávethet®, súlyzó alakú mintákat.

Az eltér® módszerrel készített, eltér® módon kivitelezett deformációs vizsgálatok

közös jellemz®je, hogy a minták mérete�ektust mutatnak: a küls® méretük befolyá-
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1.7. ábra. Vékony �lmb®l készült kockaháló, és a bel®le FIB-bel összehajtott kocka
[30]. Az ábrán látható hosszmérték 2µm-t jelez.

1.8. ábra. a) Uchic és munkatársai által összenyomásnak kitett mikropillár [4]. b)
Kiener és munkatársai által húzópróbának alávetett súlyzó alakú minta [31].

solja a tulajdonságaikat. A mikropillárok ezen túlmen® jellemz®ket is mutatnak: az

egyes, ugyanakkora méret¶ minták feszültség-deformáció görbéje nem egyezik meg

egymással, mintáról mintára más-más, tehát csak statisztikus eloszlással írható le.

Továbbá adott deformáció eléréséhez a kisebb mintáknál átlagosan nagyobb küls®

feszültség szükséges, mely a tömbi mintához képest jelent®sen nagyobb, és adott de-
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1.9. ábra. Mikropillárok feszültség-deformáció görbéje [4].

formációnál a feszültség szórása kisebb minta esetén nagyobb. Az egyik legjelent®sebb

eltérés a tömbi mintákhoz képest azonban az, hogy a feszültség-deformáció görbék

lépcs®kb®l álltak: egyes szakaszokon a deformáció csak a feszültség növelésének ha-

tására, máskor állandó feszültség mellett is n®tt. Általuk mért feszültség-deformáció

görbéket mutat az 1.9 ábra [4].

1.3.2. Diszlokáció lavinák

Deformálódó tömbi anyagokban akusztikus hullámok mérhet®ek, melyek a képlé-

keny deformáció hirtelen, lokális megugrása miatt keletkeznek [32]. A hullámokat a

diszlokációk keltik mozgásuk, a deformáció helyi megugrása során. Ezért a jelensé-

get diszlokáció lavinának nevezzük. Szintén diszlokáció lavinákat �gyeltek meg Uchic

és munkatársai mikropillárokban [4]. A lavinák alatt a deformáció állandó feszültség

mellett is n®: ezek okozzák az 1.9 ábrán látható feszültség-deformáció görbék lépcs®s

alakját. Ezzel ellentétben a tömbi anyagok feszültség-deformáció görbéje alapvet®en

sima. A jelenséget Ispánovity és munkatársai vizsgálták részletesen [33]. Számítógé-

pes szimulációkkal azt tapasztalták, hogy a megcsúszás P (s) eloszlása egy levágással

rendelkez® hatványfüggvénnyel írható le,

P (s) ∝ s−k exp(−s/s0), (1.6)
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ahol k = 1, és az s0 levágási méret hatványfüggvény szerint függ az L rendszermé-

rett®l, s0 ∝ Lβ, ahol β = 0,8, továbbá növekszik, de nem divergál növekv® küls®

feszültség esetén. A megcsúszást az oldalméret négyzetével lenormálva kapjuk a de-

formációt, ezért az egy lavina által okozott deformáció eloszlása L2β−2-nal vág le.

β < 1, tehát az egy lavina által eredményezett deformáció a rendszerméret növe-

kedtével nullához tart. Ez okozza, hogy a lavinák makroszkopikus méreteknél nem

�gyelhet®ek meg a feszültség-deformáció görbén.

1.3.3. A húzópróba mint leggyengébb láncszem probléma

Gyakori kísérleti módszer a húzópróba, melynek során a deformációt vagy a küls®

feszültséget az id® függvényében lassan, állandó sebességgel növelik. Ennek megfele-

l®en a mérést deformáció, illetve feszültség vezéreltnek nevezzük. Az utóbbi leírására

javasoltak Derlet és munkatársai egy modellt, mely a leggyengébb láncszem problé-

mán alapul [34]. A leggyengébb láncszem probléma egy egyszer¶ modell. Tegyük fel,

hogy egy láncot különböz® er®sség¶ láncszemek alkotnak, és a láncszemek er®sségének

eloszlása ismert. A kérdés, hogy mekkora er®nél szakad el el®ször, másodszor, stb. a

lánc. Ennek leírását adta meg Weibull [35]. Azt az esetet vizsgálta, amikor a láncsze-

mek τ er®ssége hatványfüggvény szerinti eloszlású, azaz τ ν alakú. Ekkor a lánc els®,

második stb. elszakításához szükséges er® eloszlása meghatározható. Ezt az eloszlást

els® leírója után els®, második stb. Weibull-eloszlásnak nevezik. Mivel legtöbbször az

els® láncszem elszakadása a fontos, ezért ezt egyszer¶en Weibull-eloszlásnak hívják.

A diszlokáció lavinákat értelmezhetjük mint feszültségvezérelt mechanizmust. La-

vina pontosan annál a feszültségnél következik be, ami a legkevésbé kötött diszloká-

ció kiszakításához, tehát a leggyengébb láncszem elszakításához szükséges. Ezzel a

feltételezéssel éltek Derlet és munkatársai [34] is. Az általuk használt modellben a

láncszemek er®ssége τ ν szerint hatványfüggvény eloszlású. Ekkor egy sokaságot véve

a lánc els® elszakításához szükséges küls® feszültség Weibull-eloszlású, melynek Φ1(τ)

kumulatív valószín¶ségi eloszlása [36]

Φ1(τ) = 1− exp

(
−
(
τ − τ0

∆

)ν)
, (1.7)
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melyben az 1 index jelöli, hogy az els® lavina megjelenéséhez, magyarán a lánc els®

elszakadásához tartozik. További feltevésük, hogy bármilyen gyenge láncszemek létez-

hetnek, ezért az eloszlás a nullából indul, azaz τ0 = 0. Ellenkez® esetben az eloszlás

ezzel az értékkel el lenne tolva. Feltételezésük szerint a lavinák után a rendszer mint

leggyengébb láncszem probléma nem alakul újjá, hanem a további lavinák az eredeti

kon�gurációban lév® második, harmadik, stb. leggyengébb láncszem elszakításához

szükséges küls® feszültségnél következnek be. Ekkor az i-edik leggyengébb láncszem

valószín¶ség-s¶r¶sége, miközben az el®z® elszakadás helye tökéletesen �összeforr� [36]

Pi(τ) =
ν

(i− 1)!
τ iν−1 exp(−τ ν). (1.8)

Kumulatív valószín¶ségi eloszlását a leggyengébb láncszem elszakításához tartozó,

az 1.7 egyenletben pontosan meghatározott Φ1(τ) függvénnyel adhatjuk meg:

Φi(τ) = 1− [1− Φ1(τ)]
i−1∑
t=0

1

t!

[
− log[1− Φ1(τ)]

]t
. (1.9)

A deformációt a lavina i sorszámának függvényében írhatjuk le, azaz minden i

értékhez tartozik egy feszültség és egy deformáció érték. A feszültségértékeket meg-

határozza a véletlen kezd®állapot. Ha a láncszemek er®sségének eloszlása τ ν alakú,

akkor az i-edik Weibull-eloszlás, azaz az i-edik leggyengébb láncszem eloszlásának

n-edik momentumát az 1.8 s¶r¶ségfüggvényb®l meghatározhatjuk,

mn = Γ(i+ n/ν)/Γ(i), (1.10)

melyben Γ a gamma-függvényt jelöli. Ebb®l meghatározható az i-edik Weibull-eloszlás

átlaga és szórása

〈τi〉 = Γ(i+ 1/ν)/Γ(i) (1.11)

∆τi =

√
Γ(i+ 2/ν)/Γ(i)− (Γ(i+ 1/ν)/Γ(i))2. (1.12)
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Felhasználva a Γ(x+ 1) ≈
√

2πx(t/e)t Stirling-formulát, ezek közelít® alakja [34]

〈τi〉 ≈
(
i

M

)1/ν

, ∆τi ≈
(
i

M

)−0,5+1/ν

, (1.13)

ahol M a láncban lév® összes láncszemek száma. Amint a kés®bbiekben látni fogjuk,

a közelítés kicsi i értékek esetén is megfelel® lehet. Az 1.13 egyenlet szerint tehát a

méret növekedtével az eloszlás szórása csökken, az eloszlás sz¶kül. M rendszerméret

függését d dimenziójú rendszernél M = Ld adja, ahol L a rendszer mérete.

A γi deformációra viszont feltételezést kell tenni. Derlet és munkatársai feltétele-

zése szerint az egyes lavinák által okozott deformáció független a lavinák sorszámától,

tehát az i-edik lavinánál az addigi összes deformáció arányos i-vel,

〈γi〉 ∝ i. (1.14)

Tehát létezik egy 〈γi〉 és egy 〈τi〉 függvény, melyek közül az egyiket invertálva meg-

kapható a feszültség-deformáció vagy a deformáció-feszültség görbe. Derlet és mun-

katársai feltételezését alkalmazva

〈τi〉 ∝
(
〈γi〉
M

)1/ν

. (1.15)

1.3.4. Diszlokáció korrelációk

Diszlokáció korrelációk létére kísérletekb®l és elméleti megfontolásokból is követ-

keztethetünk. Például az 1.6 ábrán látható diszlokáció elrendez®dések nem véletlen-

szer¶ek, a diszlokáció létra struktúrát nagy és kis s¶r¶ség¶ részek szabályszer¶ vál-

takozása adja, tehát a diszlokációk elhelyezkedése korrelált. Korreláció hiányában a

véletlen diszlokáció kon�guráció esetén a minta energiája a méretével divergál [37].

Továbbá ekkor a minta által szórt Röntgen-sugárzás csúcsainak alakja függene a min-

ta méretét®l [38]. Ezeket azonban kísérletileg nem tapasztalják.

Küls® feszültség nélküli állapotban Groma és munkatársai számítógépes szimulá-

cióval vizsgálták a diszlokáció korrelációkat [39]. Eredményeik szerint bár a diszlokáció

dipólok, falak egyensúlyi állapotához tartozó pontokban a korrelációk jelent®sebbek,
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azok minden irányban rövid hatótávolságúak. Ispánovity és munkatársai [40] a nem-

lineáris rugalmasságtan keretei között vizsgálták az autokorrelációkat. Eredményeik

szerint az anharmonicitás hatására az autokorrelációs függvényekben csúcsok jelen-

nek meg, melyek a mátrix diszlokáció struktúrához hasonlítanak. Chevy és munkatár-

sai [41] a deformáció hatására növekv® korrelációkat és multifraktál szer¶ viselkedést

találtak. Laurson és munkatársai [42] eredményei szerint létezik egy kritikus feszült-

ség, melyet a folyásfeszültséggel azonosítanak, melynél az általuk de�niált korrelációk

divergálnak.

1.3.5. Szimulációs módszerek

A fentiek alapján látjuk, hogy a 10µm alatti mérettartományban a rendszer vála-

sza nem determinisztikus. Ezért ugyanolyan méretnél is sok párhuzamos mérésre van

szükség ahhoz, hogy a rendszerr®l mondani tudjunk valamit.

A kísérleti vizsgálatoknak jelenleg nagy hátránya, hogy csak kis sokaságok képez-

het®ek, Ispánovity és munkatársai [5] egy adott méret¶ mikropillárból összesen 42

darabot állítottak el®, míg a megjelen® statisztikus eloszlások pontos vizsgálatához

ennél jelent®sen nagyobb sokaságok szükségesek. Ekkora, több ezer realizációból álló

vizsgálatokat jelenleg csak számítógépes szimulációkkal lehet megvalósítani.

Az egyik lehetséges megközelítés atomi szinten molekuladinamikával vizsgálni a

deformáció tulajdonságait [43]. A molekuladinamikai szimulációk hátránya, hogy ele-

gend®en sok részecskét tartalmazó rendszereket csak kis id® intervallumon lehetsé-

ges vizsgálni. Az elmúlt egy-két évben fázistér-kristályokon is végeztek diszlokáció

dinamikai szimulációkat [44]. Ennek el®nye, hogy a fázistér-kristályban képz®dnek

diszlokációk, tehát az elhelyezkedésükre, a képz®désükre és annihilálásukra, valamint

mozgékonyságukra a modellen belül nem kell feltételezéseket tenni. Egyik hátránya,

hogy a fázistér-kristály már eleve egy modell, melyben atomok helyett a mez® van je-

len, ezáltal maga a kristály létezésének modellje tartalmaz olyan közelítéseket, melyek

miatt például az atomszám nem marad meg.

Mivel a diszlokációk feszültségterét és a feszültségtérrel való kölcsönhatását ismer-

jük, nem feltétlenül szükséges atomi szint¶ szimulációkat végezni. Nem atomisztikus

modellek esetén megkülönböztethet®ek rácson végzett szimulációk, például a nyílt
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forráskódú microMegas kód, melyben megadhatóak háromdimenziós kristályrácsok,

vagy a teljesen kontinuum modellben végzett szimulációk. A különböz® módszerek-

ben általában közös, hogy a kölcsönhatásokat a lineáris rugalmasságtan keretei között

veszik �gyelembe.

Többen fejlesztettek ki háromdimenziós szimulációs módszereket, melyek további

közelítéseket alkalmaznak. A Kubin és munkatársai által írt programban [45] a disz-

lokációvonal rövid, tisztán él- vagy tisztán csavardiszlokáció szakaszokból épül fel.

Ennél a valóságot jobban közelít® modellt használnak Weygand és munkatársai [46],

melyben az egyes szakaszok bármilyen irányban állhatnak. Ezeknél lényegesen keve-

sebb gépid®t igényelnek a kétdimenziós (2D) szimulációk, mely közelítésnek az ad

alapot, hogy a populációban túlnyomó részt tehetnek ki a párhuzamos diszlokáció

dipólok [6], tehát két közeli, pozitív és negatív Burgers-vektorú diszlokáció, melyek

közel éljelleg¶ek, és a diszlokációvonaluk közel párhuzamos. Ha ezeknek vesszük egy

kétdimenziós metszetét, a rendszer közelíthet® csupán párhuzamos éldiszlokációkkal.

A kétdimenziós modellek hátránya, hogy nem jelenhetnek meg bennük olyan je-

lenségek, melyek diszlokációk vonalszer¶ jellegének következményei. Ezeket bizonyos

mértékig ad hoc szabályok bevezetésével lehet �gyelembe venni. Például a hurkok

végessége miatt a hurok elnyújtott részei között ható er® csak közel felel meg egy

diszlokáció dipól közti er®nek. Ezt veszi �gyelembe Benzerga [47] modellje, mely-

ben a diszlokáció hurkok záródása nincs elhanyagolva. Az ilyen modelleket szokás 2,5

dimenziósnak nevezni.

A diszlokációk deformáció általi keletkezése, például a hurkokat kelt® Frank-Read

források léte sem írható le 2D rendszerekben. Benzerga és munkatársai [48] ezért olyan

forrásokat helyeznek el, melyek helye nem változik és a pozíciójukban lév® lokális fe-

szültség hatására egy adott dipólt bocsájtanak ki. Ezzel ellentétben Gómez-Garcia

és munkatársai [49] modelljében a források a vizsgált tért®l messze helyezkednek el,

ezért a keletkezett dipól pozitív és negatív része egy véletlen pontban éri el a szimu-

lációs területet, azaz a forrásból kibocsátott dipól két része, a pozitív és a negatív

diszlokáció egymástól független, véletlen pontban jelenik meg a szimulált területben.

A diszlokációk mozgásegyenletét is több módon lehet közelíteni. Ismert, hogy

a diszlokációk feszültségtere arányos a közöttük lév® távolság reciprokával [6], te-
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hát kölcsönhatásuk hosszútávú. A diszkrét diszlokáció dinamika �gyelembe veszi,

hogy minden diszlokáció mindegyikkel kölcsönhat, ezért a feszültségtér kiszámítá-

sa N2-probléma. Ekkor megoldhatjuk a mozgásegyenletet mindegyik diszlokációra is,

de ez esetben nem hanyagoljuk el a kicsiny elmozdulásokat, amelyek alig okoznak

deformációt, és alig befolyásolják a kialakult feszültségteret, amit ennek ellenére tel-

jesen újra kell számolni. Ennek az egyszer¶sítése lehet egy rácson vett sejtautomata,

melyben be kell vezetni a diszlokációk mozgására vonatkozó szabályokat. Például a

Beato és munkatársai által használt modellben [50] csak a legnagyobb feszültségnek

kitett diszlokáció mozdulhat el egy rácsállandónyit, feltéve hogy a mozgásának meg-

felel® szomszédos hely üres, és ott a feszültség az eredetivel megegyez® irányú. A

feszültségtér N2 tagú felösszegzését küszöböli ki a sztochasztikus diszlokáció dinami-

ka, például Groma modellje [51] : el®ször diszkrét diszlokáció dinamikai szimulációkkal

meghatározták az egy diszlokációra ható er® eloszlását, ezt az eloszlást felhasználva

egy Monte-Carlo módszerrel helyettesítették a mozgásegyenletet. Ennek számításigé-

nye arányos a diszlokációk számával.

A különböz® vizsgálati módszerekben közös, hogy a mért a feszültség-deformáció

görbék nagyban különböztek a tömbi anyag görbéjét®l. Az egyes görbék mintáról

mintára eltérnek és lépcs®kb®l állnak, míg a tömbi minták deformációja jól de�ni-

ált és sima görbét határoz meg. Továbbá a különböz® méret¶ minták statisztikus

tulajdonságai, például az átlag és a szórás, er®s mérete�ektust mutatnak.

1.4. Kontinuum modellek

A fenti szimulációs módszereknél minden egyes diszlokációt külön-külön kell kezel-

ni. Ennek hátulüt®je, hogy nagy er®forrást igényel és csak korlátos számú diszlokációt

tartalmazó rendszerekre végezhet® el. A diszkrét megközelítés a diszlokációk helyére

Dirac-delta szer¶, gyakran fölöslegesen pontos adatokat tartalmaz. A valódi minták-

nál a deformációs tulajdonságok meghatározásánál leginkább a diszlokáció s¶r¶ségek

számítanak.

Az általam végzett szimulációk kétdimenziósak és egy csúszósíkot tartalmaznak,

ezért a kontinuum elméletekb®l Groma és munkatársai kétdimenziós, egyszeres csú-
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szásra vonatkozó, az általam is használt, els®rend¶ mozgásegyenletet alkalmazó el-

méletét [7] mutatom be alaposabban.

A modell párhuzamos, ±b Burgers-vektorú diszlokációkat tartalmazó rendszer id®-

fejl®dését írja le. A statisztikus �zikában gyakorta alkalmazott módszer, hogy az N

részecskéb®l álló rendszert egyértelm¶en leírhatjuk egy fN N -részecskés s¶r¶ségfügg-

vénnyel. fN megadja annak a valószín¶ségét, hogy az N darab, s1, s2, . . . , sN el®jel¶

részecske a t id®pontban az r1, r1, . . . , rN pontoknak dr2
1dr2

2 . . . dr
2
N környezetében ta-

lálható. Mivel a mozgásegyenlet els®rend¶, a s¶r¶ségfüggvény, azaz az eloszlás csak

a részecskék helyét®l függ, azaz fN pontos alakja

f s1,s2,...,sNN (r1, r1, . . . , rN , t)dr
2
1dr2

2 . . . dr
2
N . (1.16)

Vezessük be a k-ad rend¶ eloszlásfüggvényt az alábbiak szerint:

f s1,s2,...,sNk (r1, r2, . . . , rN , t) =

=
∑

sk+1=±1

· · ·
∑
sN=±1

∫
d2rk+1

∫
d2rk+1f

s1,s2,...,sN
N (r1, r1, . . . , rN , t). (1.17)

Feltéve, hogy a diszlokációszám állandó, a k-ad rend¶ eloszlásfüggvény id®fejl®désé-

re egy olyan egyenletet kapunk, mely tartalmazza a k + 1-ed rend¶ eloszlást. Ezt a

láncot levághatjuk valamely k-ad rendnél, ha feltételezzük, hogy a k-ad rend¶ elosz-

lásfüggvény önmagában leírja a vizsgálni kívánt jellemz®ket. Ennek egyik esete az

önkonzisztens tér közelítés, mely elhanyagol minden korrelációt, tehát a másodrend¶

s¶r¶ségfüggvényeket az alábbi módon közelítjük az els®rend¶vel :

f s1,s22 (r1, r2, t) = f s11 (r1, t)f
s2
1 (r2, t). (1.18)

Ekkor a teljes ρ és el®jeles κ diszlokáció s¶r¶ségek id®fejl®dését leíró egyenletek

∂ρ(r, t)

∂t
+Bb

∂

∂r

{
κ(r, t)

[
τsc(r, t) + τext

]}
, (1.19)

∂κ(r, t)

∂t
+Bb

∂

∂r

{
ρ(r, t)

[
τsc(r, t) + τext

]}
(1.20)
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alakúak, melyekben bevezettük az önkonzisztens feszültségteret:

τsc(r, t) =

∫
κ(r′, t)τind(r− r′)d2r′. (1.21)

A korrelációk nélkül viszont nem írható le a rendszer energiája, a bels® feszültségek

eloszlása, vagy a kristályokon mért Röntgen vonalpro�l [7]. Diszkrét diszlokáció di-

namikai szimulációk alapján a korrelációs függvényeket az alábbi �homogén� módon

lehet közelíteni :

ds1,s22 (r1 − r2, t) =
ρs1,s22 (r1, r2, t)

ρs11 (r1, t)ρ
s2
1 (r2, t)

− 1. (1.22)

Azaz a korrelációs függvény csak a relatív koordinátáktól függ. Az abszolút pozíciótól

való függés csak a korrelációs függvény diszlokáció s¶r¶ségt®l való függésén keresztül

jelenik meg (local density approximation).

Ekkor a s¶r¶ségek id®fejl®dése a következ® módon adható meg:

∂ρ(r, t)

∂t
+Bb

∂

∂r

(
κ(r, t)

[
τsc(r, t)− τf(r, t) + τb(r, t) + τext

])
, (1.23)

∂κ(r, t)

∂t
+Bb

∂

∂r

(
κ(r, t)

[
τsc(r, t)− τf(r, t) + τb(r, t) + τext

])
, (1.24)

ahol bevezettük a

τf(r, t) =
1

2

∫
ρ(r′, t)da(r− r′)τind(r− r′)d2r′, (1.25)

τb(r, t) =

∫
κ(r′, t)d(r− r′)τind(r− r′)d2r′ (1.26)

jelöléseket, melyekben a korrelációs függvények:

da(r, t) =
1

2

[
d+−

2 (r, t)− d−+
2 (r, t)

]
, (1.27)

d(r, t) =
1

4

[
d++

2 (r, t) + d−−2 (r, t) + d+−
2 (r, t)− d−+

2 (r, t)
]
. (1.28)

Ha az els® nem elt¶n® tagig Taylor-sorba fejtjük ρ-t és κ-t, a τf térre az alábbit
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kapjuk:

τf(r, t) =
GC

2
b
√
ρ(r, t), (1.29)

ahol C a da korrelációs függvényt®l függ® konstans. A da függvény az ellenkez® el®jel¶

dipólok polarizációját írja le, ami a rájuk ható feszültség hatására változik. Ez a

tag addig növekedhet, addig tarthat ellent a rájuk ható feszültségnek, amíg a dipól

szét nem szakad. Ezáltal τf értelmezhet® helyi folyásfeszültségként is. Hasonlóan a

folyásfeszültséget leíró τf = αGb
√
ρ Taylor-formulához, az itt bevezetett τf is arányos

√
ρ-val, tehát a folyásfeszültséggel azonosítható.

Más eszközt használnak a tapasztalati modellek. Például, Groma modelljét®l elté-

r®en, a párkorrelációk alkalmazása helyett a lokális feszültség-deformáció függvényt

újabb tagokkal egészítik ki. Aifantis és munkatársai gradiens-elméletében [52]

τ (γ (r)) = f(γ, γ̇)− c4γ − c′(∇γ)2. (1.30)

Ennek hátránya, hogy a hely szerinti deriváltak miatt a c, c′ paraméterek egy-egy

hosszúság skálát vezetnek be, hiszen az egyes tagok dimenziójának meg kell egyeznie.

Tehát c és c′ hosszúságnégyzet dimenziójú, ezért
√
c és
√
c′ értéke egy-egy hosszúság

skálát határoz meg, amelyeknek �zikai eredete nem világos.

El®ször El-Azab [53] állított fel háromdimenziós kontinuum modellt. Ebben az

eloszlásfüggvény a helyvektortól, a sebességt®l, a diszlokáció vonal irányától és az

id®t®l is függ, tehát az összes kézenfekv® változót �gyelembe veszi. Viszont nem tartal-

mazza a diszlokáció korrelációkat. Sedlacek és munkatársai [54] Groma kétdimenziós

modelljéhez hasonló háromdimenziós modellt vezettek be, mely viszont a diszlokáció

irányát nem vette �gyelembe. A fenti elméletek el®nyeit egyesítették Zaiser és munka-

társai [55], melyben Sedlacek modelljét azzal egészítették ki, hogy az adott pontban

lév® különböz® irányban álló vonalvektorú diszlokációkra külön-külön vonatkozó moz-

gásegyenleteket írtak fel.



2. fejezet

Az alkalmazott szimulációs módszer

Vizsgálataimhoz a mások által is használt [56�59], kevesebb gépid®t igényl®, két-

dimenziós szimulációs módszert alkalmaztam. A modell csak egyenes, párhuzamos

éldiszlokációkat tartalmaz. Ezek csúszósíkja a szimulációs terület x oldalával párhu-

zamos, helye véletlen, ezáltal távolságuk is az. Ez a rendszer olyan pontszer¶ ré-

szecskék összességeként fogható fel, melyek kölcsönhatása megegyezik a diszlokációk

kölcsönhatásával és a részecskék csak egy adott síkban mozoghatnak.

A tömbi, széls® falak nélküli kristályt mindkét irányban periodikus határfelté-

telekkel valósítottam meg egy L oldalhosszúságú négyzeten. Végtelen közegben egy

diszlokáció feszültségtere lassan, a távolság reciprokával csökken [6]. A végtelen térr®l

áttérve periodikus határfeltételekre, a kölcsönhatás alakját gyakran a tükörtöltések

módszerével határozzák meg. Ebben a határfeltételeknek megfelel®en végtelen sok

tükörkép együttes terét számolják ki. Diszlokációk esetén a feszültségtér bonyolult

szögfüggése miatt analitikusan nem lehetséges [60], illetve a feszültségtér értéke függ

attól, hogy milyen sorrendben adjuk össze az egyes tükörtöltések feszültségterét, azaz

az összeg csak feltételesen konvergens [61]. Emiatt a diszlokációk feszültségterének

meghatározásához egy Groma és munkatársai által kidolgozott módszert [60] hasz-

náltam. Ennek alapja, hogy Kröner kontinuum elmélete alapján [62] létezik egy χ(~r)

Airy-függvény, melyb®l meghatározható a feszültségtér,

σxx = −∂
2χ

∂y2
, σyy = −∂

2χ

∂x2
, σxy =

∂2χ

∂x∂y
. (2.1)
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Az origóban lév®, a z tengellyel párhuzamos vonalvektorú éldiszlokáció χ(~r) Airy-

függvénye biharmonikus egyenlettel írható le,

∇4χ = C

(
bx
∂

∂y
− by

∂

∂x

)
δ(x)δ(y). (2.2)

A 2.2 összefüggés periodikus határfeltételek mellett könnyen megoldható a Fourier-

térben [63]. Mind a 2.1, mind a 2.2 összefüggésben di�erenciál operátorok vannak.

Ezért a véges rendszeren a ∂/∂x, stb. els® és másodrend¶ operátorok helyett diszkreti-

zált di�erenciál operátorokat vezessünk be a Fourier-térben. Mind x, mind y irányban

M darab rácspontot véve ezek

Dm = i
M

L
sin

(
2πm

M

)
, D2

m = 2
M2

L2

[
cos

(
2πm

M

)
− 1

]
, (2.3)

alakúak, melyben m = 0,M − 1 a rácspont indexe. Ezeket felhasználva periodikus

határfeltételek mellett egy diszkét rácson meghatározható egy diszlokáció periodikus

feszültségtere. A tér értékét ezen pontok között másodrend¶ interpolációval közelí-

tettem. Egy pozitív diszlokáció nem periodikus és periodikus határfeltételek melletti

feszültségterét mutatja a 2.1 ábra. Az origóhoz közel a feszültségtér közel változat-

2.1. ábra. Pozitív Burgers-vektorú éldiszlokáció σxy feszültségtere nem periodikus
(bal oldali ábra) és periodikus határfeltételek (jobb oldali ábra) mellett.

lan a nem periodikus esethez képest, de körülbelül az oldalméret negyedénél, azaz a

lehetséges legnagyobb távolság felénél már láthatóan megváltozik.

Mivel a csúszósíkok párhuzamosak, a rendszerben csak kétféle, pozitív és negatív

Burgers-vektor létezik, azaz b = sib(1,0), ahol si jelöli az el®jelet. Általában az el®jeles

diszlokációs¶r¶ség sokkal kisebb a teljes s¶r¶ségnél, ezért az egyszer¶ség kedvéért az
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el®jeles s¶r¶séget nullának választottam. Ennek következménye, hogy küls® feszültség

hatására a rendszer nem tud állandóan, homogénen mozogni, mint ahogy nemnulla

el®jeles s¶r¶ségnél tenné.

Egy lehetséges véletlen kezd®kon�gurációt mutat a 2.2 ábra.

2.2. ábra. A használt szimulációs módszer egy lehetséges kezd®kon�gurációja. A
vörös ⊥ és a kék > jelöli s = +/− Burgers-vektorú diszlokációkat. A modell csak
ilyen diszlokációkat tartalmaz.

Mivel a diszlokáció mászás, azaz a csúszósík elhagyása vakanciák és interstíci-

ális atomok keltésével jár, ennek következtében valószín¶sége sokkal kisebb a csú-

szásnál [6]. Ezért csak az utóbbi mozgást engedtem meg. Így az egyes diszlokációk

y-koordinátája konstans, és a csúszás folyamán változó x-koordinátára a mozgás-

egyenletet az er®s fononkeltés [56�59, 64] miatt túlcsillapítottnak vettem (azaz az

inerciatagot elhagytam):

ẋi = B−1bsi

[
N∑
j=1
j 6=i

sjτind(ri − rj) + τext

]
, (2.4)

ahol a zárójelben szerepl® els® tag, a szumma írja le az egymással való kölcsönhatást,

melyben τind(r) az egységnyi, pozitív Burgers-vektorú diszlokáció feszültségtere az

r helyen, sk a k-adik diszlokáció el®jele. A második tag, τext pedig a küls® nyírófe-

szültség, mely kontroll paraméter, a szimulációs térben homogén, B pedig a diszlo-

káció mozgékonyság. Szabad határfeltételeknél egy pozitív diszlokáció feszültségtere
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polárkoordinátákban felírva τind(r) = Gbr−1 cosϕ cos(2ϕ). Látható tehát, hogy két

diszlokáció között fellép® feszültség arányos a távolságuk reciprokával.

Sz¶k dipólok között tetsz®legesen nagy er® léphet fel, emiatt a mozgásegyenle-

tet adaptív Runge-Kutta módszerrel oldottam meg, hogy a sz¶k dipólok a numerika

hibája miatt ne szakadjanak szét. Ugyanis egy diszlokáció egyetlen id®lépés alat-

ti elmozdulása során értelemszer¶en a rá ható feszültség numerikusan állandónak

van véve. Tetsz®legesen nagy feszültség tetsz®legesen nagy sebességet eredményez,

és egyetlen, konstans id®lépést alkalmazva a koordináták megváltozása is tetsz®lege-

sen nagy. Akár az is el®fordulhatna, hogy egyetlen id®lépés alatt egy diszlokáció a

szimulációs terület negyedével elmozdul, tehát útja során nem igaz az egy id®lépés

alatt állandónak vett küls® feszültség. Ezért az id®lépést adaptívan kell megválaszta-

ni. Ennek hátránya, hogy a nagyon lelassítja a szimulációt, hiszen az id®lépést sz¶k

dipólok esetén kicsire kell venni. Ezt elkerülend®, feltételezve, hogy a sz¶k dipólok

csak elenyész® mértékben befolyásolják a kialakult feszültségteret, megengedtem a

nagyon közeli diszlokációk annihilációját és összeolvadását. Ez csökkenti az adott

pillanatbeli diszlokáció számot, valamennyire befolyásolja a rendszer tulajdonságait.

Ezt ellen®rizend® kisebb annihilációs távolsággal is végeztem szimulációkat, melyek

eredménye szerint a vizsgálataimat képez® deformációs tartományokban az annihi-

lált, sz¶k dipólok tere elhanyagolható, és a rendszer az eredeti diszlokációszámmal

írható le.

Habár a modell nagyon egyszer¶, mégis tartalmazza a diszlokáció rendszerek több

alapvet® tulajdonságát: a kölcsönhatás hosszútávú (1/r-rel arányos) és anizotróp, to-

vábbá a mozgás disszipatív és csak adott irányban lehetséges. További el®nye, hogy

nem tartalmaz illesztési paramétereket. Mivel nem tartalmaz további mechanizmu-

sokat, például többszörös csúszást, ezáltal akadályok képz®dését, vagy diszlokáció

képz®dést, alapvet®en a rugalmas és az I. deformációs szakasz, a könny¶ csúszás

vizsgálatára alkalmazható. Egyszer¶sége ellenére a modell számos jelenséget jól mu-

tat, például a Röntgen vonalpro�lt [38, 65, 66], a lavinák méreteloszlását [33, 57], az

Andrade-kúszást [67�69] és a térbeli diszlokáció-diszlokáció korrelációkat [70], ezeken

kívül a modell eredményeit többen is használták kontinuum elmélet megalapozásá-

ra [7, 71].
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Az alkalmazott modell egyik el®nye, hogy az egyes folyamatok, például a diszloká-

ciók összeakadására vagy keletkezésére nem szükséges új paramétereket bevezetni. Így

a néhány alaptulajdonságot felhasználva a diszlokáció rendszerek jellemz®inek csak-

is ezen alaptulajdonságokból fakadó megjelenését tudjuk nagy sokaságokon vizsgálni

kalibrálandó paraméterek nélkül. Ezeket az eredményeket bonyolultabb, a valóságot

jobban közelít® modelleken ellen®rizhetjük.

A modellben az egyetlen hosszúság skála a szimulációs terület L oldalhossza, így

nem anyagspeci�kus módon vizsgálhatóak a végesméret e�ektusok. A különböz® mé-

ret¶ rendszerek könny¶ összehasonlíthatósága érdekében minden �zikai mennyiséget

relatív, dimenziótlan egységekben fogok mérni [58], mely egységek a ph indexszel

jelölt �zikai egységekb®l a 2.1 táblázatban látható módon származtathatóak. Ezen

egységekben az egyes �zikai mennyiségeket, tehát a hosszúságot, az id®t, a feszült-

séget és a deformációt a valódi mintákat jellemz® állandó mennyiségekkel mérem: a

rugalmas állandókkal, a diszlokációs¶r¶séggel és a Burgers-vektor hosszával. Ezekkel

az egységekkel az egyes anyagi jellemz®k kiskálázásra kerültek, és az egyes rendsze-

rek közötti egyetlen különbség a méret lehet, melyet 1/
√
ρ egységekben mérek. A

dolgozat további részében ezeket az egységeket fogom használni alapértelmezettként.

hossz L = Lph
√
ρph

id® t = tphb
2
phGphρph/Bph

feszültség τ = τph/(Gphbph
√
ρph)

deformáció γ = γph/(bph
√
ρph)

2.1. táblázat. A dolgozatban használt dimenziótlan egységek de�níciója

Természetesen a végtelen nagy rendszert, mely végtelen sok diszlokációt tartal-

maz, úgy kell értelmeznünk, hogy valamely adott, állandó diszlokációs¶r¶ség mellett

a rendszer oldalának hossza növekszik. Tehát nagyobb rendszer több diszlokációt tar-

talmaz. Ezért a rendszerek méretére ekvivalensen hivatkozhatunk az L oldalhosszal és

az N = L2ρ diszlokációszámmal is, nagyobb N érték nagyobb rendszert jelent, hiszen

a ρ s¶r¶ség állandó. Például a 2L oldalhosszú, 4N diszlokációt tartalmazó rendszert

négy darab L oldalhosszú, N diszlokációt tartalmazó egymás melletti rendszerként
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kell felfognunk, mint a 2.3 ábrán látható. Ha nem jelennek meg végesméret e�ektusok,

az ered® rendszer négy alrendszerét függetlennek kell vennünk. Ellenkez® esetben a

nagyobb rendszer nem bontható szét kisebb alrendszerekre. Hogy a különböz® mére-

N N

N N

L L

L L

L L

L L

2.3. ábra. Az alkalmazott modell felépülése alrendszerekb®l.

t¶ rendszerek között ne vezessek be egy mesterséges, különbséget okozó e�ektust, az

annihilációs távolságot a dimenziótlan egységekben mérve vettem állandónak. A dol-

gozatban termodinamikai limeszként fogok hivatkozni a végtelen sok diszlokációból

álló rendszerre, több esetben is fogom vizsgálni a véges és a végtelen rendszer közötti

átmenetet.

Az alkalmazott szimulációs kód Ispánovity Péter munkája.

Ezen a modellen kívül rendelkezésemre álltak korábban elvégzett háromdimen-

ziós szimulációk eredményei, melyeket a 4, az 5, és a 6. fejezetekben összevetek a

kétdimenziós modell eredményeivel.

Mivel egy valódi mintában a diszlokáció mozgás már relaxált, ezért el®ször mindig

küls® feszültség nélküli relaxációnak tettem ki minden egyes kon�gurációt. Tehát

a továbbiakban mindent, azaz a deformációt és az id®t ett®l a relaxált állapottól

mérve fogom érteni. Egy jellemz®, küls® feszültség nélkül végbemen® relaxáció látható

a metal.elte.hu/∼pszabo/phd weboldalon a relax-nullafesz.mpg videón. Egy küls®

feszültség nélkül relaxált állapotra jellemz® kon�gurációt mutat a 2.4 ábra.

Az általam vizsgált modellekben csak képlékeny deformáció jelenik meg, ezért a

továbbiakban, ha erre nincs ellenkez® utalás, a deformáció a képlékeny deformációt

jelenti.
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2.4. ábra. A használt szimulációs módszerrel küls® feszültség nélkül relaxált véletlen
kezd®állapot. A vörös ⊥ és a kék > jelöli s = +/− Burgers-vektorú diszlokációkat.



3. fejezet

Diszlokációrendszer relaxációja

állandó küls® feszültség mellett

A 2. fejezetben bemutatott modellt nulla küls® feszültség melletti relaxáció után

állandó küls® feszültségnek tettem ki, az 1.2.1 fejezetben bemutatott kúszást vizsgál-

tam. Egy jellemz®, nemnulla küls® feszültség mellett végbemen® relaxáció látható a

metal.elte.hu/∼pszabo/phd weboldalon a kuszas.mpg videón.

A 3.1 ábra egy realizáció relaxáció el®tti és utáni kon�gurációját mutatja, melyek

az adott állapotokra jellemz®ek. A két elrendez®dés nagyon hasonló, mert a folyamat

során jellemz®en csak nagyon kis deformáció következett be.

3.1. Mikrorendszerek kúszása

A tömbi minták esetén a különböz® terhelési próbák alatt mérhet® deformáció

görbék simák. Ezzel ellentétben mikroobjektumok növekv® küls® feszültség melletti

deformációja során diszlokáció lavinák jelennek meg [4]. Ezek folyamán a deformá-

ció hirtelen megugrik, a feszültség-deformáció görbében lépcs®k jelennek meg. Mivel

a lavinákat a feszültségtér, ezáltal a küls® feszültség hozza létre, kézenfekv® felté-

telezni, hogy állandó küls® feszültség mellett is megjelenhet egy vagy több lavina.

Ezzel egybevágó eredményeket kaptam az általam végzett szimulációknál: három kü-

lönböz® kezdeti kon�guráció esetén állandó küls® feszültség mellett mért relaxációt,

36
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a) b) 

3.1. ábra. τ = 0,1 küls® feszültség mellett relaxáló rendszer egy jellemz® kon�gurá-
ciója a) a relaxáció el®tt, b) a relaxáció végén (t = 1000, γ = 0,2). A realizációkban
N = 256 diszlokáció volt.

azaz a deformáció sebességének id®függését, a γ̇(t) függvényt mutatja a 3.2 ábra. Az

egyes görbéken jól látszanak a diszlokáció lavinák, melyek alatt a deformációsebesség

hirtelen megugrik.
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3.2. ábra. Küls® feszültség mellett relaxáló rendszerek deformációsebesség-id® gör-
béje. A realizációkban N = 256 diszlokáció volt.

Ellentétben a markoszkopikus rendszerekkel, itt a különböz® realizációkhoz tarto-

zó görbék jelent®sen különbözhetnek egymástól : eltér® számú, id®beli hosszúságú és

nagyságú lavinák jelennek meg az egyes görbéken, és az egyes lavinák id®beli lefolyása

is különböz®. Ezek következménye, hogy a mikrorendszereket csak statisztikus mó-

don lehet leírni. Ezzel ellentétben makroobjektumok deformáció görbéje alapvet®en
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jól de�niált, tehát feltételezhet®en létezik termodinamikai limesz, melyben az egyes

realizációk alkotta sokaságok szórása nullához tart és az átlaga konvergál. Ezen termo-

dinamikai limesz leírása szükséges a mikro- és makroskála összekapcsolásához, melyet

több, különböz® méret¶ rendszereket tartalmazó sokaságokon vizsgáltam. Az átlag

és a szórás nagy pontosságú meghatározásához sok száz, vagy amennyiben a gépid®

lehet®vé tette, több ezer különböz® kezd®állapotot tartalmazó sokaságokat készítet-

tem. Az N = 32, 64, 128, 256 és 2048 diszlokációt tartalmazó sokaságok számossága

rendre 10000, 4000, 3000, 1000 és 100.

3.2. Végesméret e�ektus a kúszás folyamán

Munkám során az id®vel megálló deformáció statisztikus viselkedését vizsgáltam.

Az állandó küls® feszültség értékét ennek megfelel®en nem túl nagynak választottam,

melynél még nem jelent meg állandósult kúszás. Miguel és munkatársai hasonló, két-

dimenziós diszkrét diszlokáció dinamikai szimulációkat végeztek adott méret¶ rend-

szeren [67]. Eredményeik szerint az id® függvényében a deformáció egy ideig az 1.2.1

fejezetben bemutatott 1.5 hatványösszefüggésnek megfelel®en Andrade-kúszással ír-

ható le, azaz γ̇(t) ∝ t−2/3. A folyamat küls® feszültségt®l függ®en vagy megáll, vagy

pedig lineáris kúszásra vált át. �k azonban csak egyetlen rendszerméretet vizsgáltak.

Célom a jelenség méretfüggésének vizsgálata volt.

Végesméret e�ektusnak nevezzük, ha egy rendszer méretfügg® viselkedést mu-

tat. Ekkor általánosságban elmondható, hogy a rendszert leíró valamely tulajdonság

összemérhet®vé válik a rendszer méretével, és a rendszert leíró mennyiségek függe-

nek a rendszer méretét®l. Munkám során az el®bb bemutattott Andrade-kúszás során

fellép® kritikus viselkedést vizsgáltam. A különböz® méret¶ rendszerek könnyen össze-

hasonlíthatóak a 2.1 bevezetett dimenziótlan mennyiségeket használva: a különböz®

méretek statisztikus görbéi csak a végesméret e�ektus miatt különbözhetnek, mely

így könnyen szemléltethet®.

A különböz® méretek esetén mért deformációsebesség-átlag id®függését mutatja

a 3.3 ábra. Miguel és munkatársai eredményeinek [67] megfelel®en az átlagot leíró

görbék egy ideig Andrade-kúszást mutatnak, tehát γ̇(t) ∝ −2/3. Ez a viselkedés vi-
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szont csak egy méretfügg® id®pontig áll fenn, ezután a görbék minden hatványnál

gyorsabban levágnak. Ezekre a szakaszokra exponenciális függvény illeszthet®, és a

levágást az L oldalhossz, tehát t0 = CL = C
√
N határozza meg, azaz

〈γ̇(t)〉 ∼ tβ exp(−t/t0), (3.1)

ahol C konstans. Ez fennáll két lényegesen különböz®, τ = 0,1 és τ = 0,05 feszült-

ségnél is, tehát nem a kritikus pont véletlen közelsége miatt jelenik meg. Tehát meg-

állapíthatjuk, hogy nemnulla küls® feszültség mellett relaxáló rendszer a feszültség

értékét®l függetlenül kritikus viselkedést mutat, a végesméret e�ektus mindig jelen

van.
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3.3. ábra. a) τ = 0,1 és b) τ = 0,05 küls® feszültség mellett relaxáló rendszerek defor-
mációsebességének id®függése. A különböz® színek különböz® nagyságú rendszereket
jelölnek, a görbék közel Ct−2/3 · exp(−Ct/

√
N) alakúak.

A 3.2 ábrán jól látszik, hogy egy adott minta viselkedése alapvet®en a lavinák mi-
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att tér el a tömbi mintáétól. Az 1.3.2 fejezetben ismertettem, hogy a rendszerméret

növekedtével az egy lavina által okozott deformáció átlaga csökken [33]. Ebb®l feltéte-

lezhetjük, hogy a kísérleti eredményekkel egybevágóan egy tömbi mintánál a lavinák

által okozott szórás nullához tart. Ennek megfelel® eredményeket kaptam a szimu-

lációk során. A 3.4 ábrán látható, hogy a levágási id® el®tt, ami a vizsgált méretek

esetén néhányszor tíz id®egység, a deformációsebesség szórása, ∆γ̇ a méret növeked-

tével csökken, feltehet®, hogy nullához tart. Ebb®l következik, hogy a végtelen nagy

méret¶ rendszer deformáció görbéje jól de�niált.
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3.4. ábra. A deformáció sebességének a szórása az id® függvényében különböz® rend-
szerméretekre, τ = 0,1 mellett.

A 256 diszlokációból álló rendszernél körülbelül t = 20 id®pontban következik be

a deformációsebesség levágása, ekkor az átlagos deformáció 〈γ(t = 20)〉 = 0,07. Ha

diszlokációs¶r¶séget ρ = 5 · 1014m−2-nek és Burgers-vektort 2Å-nek választjuk, a le-

vágáshoz tartozó �zikai, képlékeny deformáció γph ≈ 10−3, ami alacsony. Hasonlóan a

kés®bbiekben bemutatandó húzópróba eredményeihez, itt is azt tapasztaljuk, hogy a

kétdimenziós rendszer deformációs értékei nagyon alacsonyak. Tehát a kétdimenziós

szimulációkkal szembeni elvárásunk a deformáció görbe nem kvantitatív, hanem kvali-

tatív jellemzése. Megjegyezzük, hogy a mikroplaszticitásos fárasztás során ennél jóval

kisebb deformációk esetén is megjelennek a diszlokáció mozgás okozta irreverzibilis

folyamatok.
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3.3. A kúszás id®fejl®désének magyarázata

Mivel a deformációt a diszlokációk mozgása okozza, ezért azt pontosan le lehet

írni a diszlokációk sebességének eloszlásával. Jelölje ezt a mennyiséget P+/−(v, t),

ahol a + és − jelölés a diszlokációk el®jelét jelenti. A nemnulla küls® feszültség meg-

sérti a diszlokációk el®jelének szimmetriáját, ezért P+(v, t) 6= P−(v, t). De mivel a

pozitív és negatív diszlokációk küls® feszültséggel való kölcsönhatása csak egy el®jel

erejéig különbözik, ezért P+(v, t) = P−(−v, t), tehát P+ elegend® a leíráshoz. Ezt

felbonthatjuk szimmetrikus és antiszimmetrikus részre,

Ps(v, t) =
(
P+(v, t) + P+(−v, t)

)
/2, Pa(v, t) =

(
P+(v, t)− P+(−v, t)

)
/2. (3.2)

Az átlagos deformációt az antiszimmetrikus rész írja le:

γ̇(t) =
〈 N∑

i=1

sivi

〉
=

∫
vPa(v, t)dv (3.3)

A 3.5 ábra τext = 0,11 küls® feszültség és N = 2048 diszlokáció esetén különböz®

id®pillanatokban mutatja a szimmetrikus és az antiszimmetrikus rész sokaságátlagát.

Az eloszlás id®függ®, de az egyes id®pillanatokhoz tartozó eloszlások nem függetlenek
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3.5. ábra. A diszlokációk sebességeloszlásának a) szimmetrikus és b) antiszimmet-
rikus részének sokaságátlaga különböz® id®pillanatokban, τ = 0,11 és N = 2048
esetén.
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egymástól, adott id®pontban az eloszlás megfelel® része összeskálázható az

Ps(v, t) = tαf(vtα), Pa(v, t) = g(vtβ) (3.4)

összefüggésekkel egy f illetve g mestergörbére (lásd 3.6 ábra). A két kitev® érté-

ke α ≈ 0,34 és β ≈ 0,34, a vizsgált sokaságok méreténél megkülönböztethetetlen.

Megjegyezzük, hogy mivel a szimmetrikus rész integrálja egyre normált, ezért a 3.4
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3.6. ábra. A diszlokációk sebességeloszlásának a) szimmetrikus és b) antiszimmetri-
kus részének skálázása különböz® id®pillanatokban, τ = 0,11 és N = 2048 esetén.

összefüggésben a tα szorzónak szükségszer¶en meg kell jelennie. Ezzel ellentétben

az antiszimmetrikus rész integrálja nulla, így bármilyen szorzófaktor megjelenhetne,

eredményeim szerint azonban az antiszimmetrikus résznél nem jelenik meg szorzófak-

tor.

A 3.3 és a 3.4 összefüggéseket felhasználva könnyen megmutatható, hogy

〈γ̇〉 ∝ t−2β = t−0,68, (3.5)

ami megfelel az Andrade-kúszásnak. Tehát az Andrade-kúszás oka a diszlokációk se-

bességeloszlásának azon tulajdonsága, hogy maga az eloszlás id®függése az exponen-

ciális levágás el®tt el®állítható egy mestergörbéb®l. De az Andrade-kúszás a vizsgált

mikroobjektumoknál csak a sokaságátlagban jelenik meg, az egyes kon�gurációk gör-

béin jól láthatóak a lavinák, melyeket a 3.2 ábra mutat.
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Hasonló eredményt kapott Ispánovity [69] véletlen kezd®kon�guráció nulla küls®

feszültség melletti relaxációja esetén. Ekkor a küls® feszültség hiánya következtében a

rendszer magasabb szimmetriával rendelkezik. Emiatt nemcsak a deformáció várható

értéke nulla, hanem a diszlokációk sebességének várható értéke is, ezért a rendszer a

sebességek abszolútértékével írható le. Eredménye szerint a sebesség abszolútértéké-

nek eloszlása az id® függvényében ugyanilyen módon egy mestergörbére skálázható,

melynek skála exponense β ≈ 0,86 (amely jelent®sen nagyobb mint a relaxáció után

alkalmazott küls® kényszernél talált érték). Ezt felhasználva megmutatható, hogy

bármely n hatványt választva

〈|v|n〉(t) ∼ t−nβ. (3.6)

Ezt integrálva kapjuk, hogy a relaxáció során a diszlokációk által megtett átlagos út

a mérettel divergál, tehát a relaxáció egyre nagyobb kon�guráció változást okozhat.

Ez befolyásolja a relaxált kon�gurációt: eredményeim szerint a méret növekedtével

egyre több sz¶k dipól keletkezik, melyek annihilálnak.

3.4. Összefoglalás

A fejezetet röviden összegezve, a modellben létrejöv® Andrade-kúszás oka a diszlo-

kációk sebességeloszlásának id® függvényében való skálázása. Ez csak egy méretfügg®

ideig érvényes, a deformáció-id® görbe egy méretfügg® levágási id®vel jellemezhet®,

mely arányos a rendszer oldalméretével. Termodinamikai limeszben ez a levágási id®

végtelenhez tart, ekkor a deformáció görbe is feltételezhet®en rendelkezik termodina-

mikai limesszel : az átlag egy jól de�niált hatványfüggvényhez tart, a szórás csökken.

A fentiekben kapott eredményeket az [S1] jellel ellátott cikkben publikáltam szer-

z®társaimmal.



4. fejezet

Éldiszlokációrendszer húzópróbájának

általános leírása

Vizsgálataim során a 2. fejezetben bemutatott éldiszlokáció modellt a kísérletek-

ben megvalósítható, feszültségvezérelt húzópróbához hasonló terhelésnek vetettem

alá. Fontos megjegyezni, hogy a modell nem tesz különbséget a húzás, az összenyo-

más és a nyírás között, ugyanis a minta geometriai alakváltozását elhanyagoltam.

Ezeket a kísérleteket alapvet®en a feszültség-deformáció görbével, a τ(γ) függvénnyel

szokás leírni, mely tömbi minta esetén sima és jól de�niált, azaz egy mintát ketté-

vágva a két fél ugyanazt a sima görbét adja. Ezekkel ellentétben, az Uchic és mun-

katársai által mikrooszlopokon végzett összenyomási kísérletekhez [4] hasonlóan, a

küls® feszültséget lassan emelve az egyes realizációk id®-deformáció és feszültség-

deformáció görbéjén a 4.2b) ábrán látható gyors deformációugrások jelennek meg,

melyeket diszlokáció lavinák okoznak. Mivel a diszlokáció lavinák a valóságban na-

gyon gyorsan zajlanak le, a lavinák alatt a küls® feszültséget állandó értéken tartot-

tam. Ennek további el®nye, hogy a feszültség emelkedése nem befolyásolta a lavinák

lefolyását. Ezt a kvázisztatikusnak nevezett szimulációs módszert már többen is al-

kalmazták [5, 50, 72, 73]. Egy jellemz®, kvázisztatikusan terhelt minta deformációja

látható a metal.elte.hu/∼pszabo/phd weboldalon a kvazistac.mpg videón.

A 4.1 ábra egy-egy jellemz® kon�gurációt mutat a húzópróba során különböz®

deformáció értékeknél.

44
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a) b) 

c) d) 

e) 

4.1. ábra. A húzópróba különböz® deformációkhoz tartozó egy-egy jellemz® kon�-
gurációja. a) küls® feszültség nélkül relaxált állapot, b) γ = 0,1, c) γ = 0,5, d) γ = 1,
e) állandóan folyó állapot. A realizációkban N = 256 diszlokáció volt.

Az általam végzett szimulációkon kívül rendelkezésemre álltak Ispánovity Péter

által korábban végzett háromdimenziós szimulációk eredményei [5]. Ezekben a húzó-
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4.2. ábra. Kvázisztatikusan terhelt rendszerek. a) a lavinák alatt állandó, a nemlavi-
nás szakaszok alatt lassan növelt küls® feszültség az id® függvényében. b) a deformáció
az id® függvényében. c) és d) az el®bbiek által meghatározott feszültség-deformáció
görbék kicsi, illetve nagy deformációkra. A realizációkban N = 512 darab diszlokáció
volt.

próba megvalósítása ugyanezen kvázisztatikus módszerrel történt. Így a kétdimenziós

eredményeket össze tudtam hasonlítani háromdimenziós eredményekkel. A háromdi-

menziós futtatások f® jellemz®i:

� µ = 48GPa,

� ν = 0,34,

� a rácsállandó 3,61Å,

� [100] orientáció, azaz ideálisan többszörös csúszás,

� téglatest alakú szimulációs cella, melynek alapja 0,12µm élhosszúságú négyzet,

magassága 0,36µm,
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� 6 · 1013m−2 kezdeti diszlokáció s¶r¶ség,

� összenyomás a téglatest fels® lapjára mer®legesen,

� szabad határfeltétel a téglatest oldalain,

� nulla elmozdulást el®író határfeltétel a téglatest alján.

Tehát a háromdimenziós szimulációk az fcc szerkezet¶ réznek felelnek meg.

A végesméret e�ektusok vizsgálatának céljából szimulációkat több rendszermé-

retnél is készítettem. A 4.2b) ábrán jól látható, hogy a különböz® kezd®állapotok

jelent®sen eltér® lefolyásúak, adott deformációhoz más-más feszültségérték tartozik,

tehát a deformáció csak statisztikus módszerekkel írható le. Emiatt az egyes méretek-

hez sokaságokat kell készíteni, melyeknél az átlagolást kétféle képpen lehet elvégezni:

képezhet® a τ(γ) és a γ(τ) függvény is. Ezek tömbi mintáknál a determinisztikusság

miatt egymás inverzei, mikroobjektumok esetén viszont nem szükségszer¶en azok. Az

N=32, 64, 128, 256, 512, 1024 és 2048 diszlokációt tartalmazó rendszerekb®l rendre

10000, 3000, 2000, 800, 300, 180 és 100 számosságú sokaságokat állítottam el®.

A numerikus megoldás adaptivitása miatt a két legnagyobb méretnél a szüksé-

ges számítógépid® nagyon hosszúra n®tt, így ezeket csak kisebb deformációkig, γ =

= 0,2 és γ = 0,1-ig tudtam vizsgálni. A többi méretnél több nagyságrenddel nagyobb

deformációt is meg tudtam valósítani. A modell jellemz®je, hogy minden egyes re-

alizációhoz létezik egy feszültségérték, melynél egy nagyon hosszú, feltételezhet®en

végtelen lavina következik be, a rendszer állandóan deformálódik, állandóan folyik. A

kés®bbiekben bemutatom, hogy ez az állapot egy széls®séges eset, mely a valóságban,

a modell érvényességi körébe tartozó könny¶ csúszási szakaszon nem következik be.

Tehát létezik a modellnek egy fels® érvényességi korlátja, melyet az állandósult folyás

megjelenése határoz meg.

Ez a korlát a két sokaságátlagolási módnál eltér®. A deformáció függvényében át-

lagolva bármely realizációnál minden egyes deformáció értékhez egy véges feszültség

értéket rendelünk, míg a feszültség függvényében átlagolva bizonyos realizációk esetén

véges, másoknál végtelen deformációt kapunk. Az utóbbi esetben a statisztikus jel-

lemz®k, például az átlag és a szórás kiszámítása csak az állandóan folyó kon�gurációk
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kihagyásával lehetséges. Ezzel ellentétben, mivel a deformáció függvényében mindig

véges feszültséget kapunk, tehát a sokaság elkészíthet® az állandóan folyó mintákkal

és azok kihagyásával is.

A 4.3 ábrán látható, hogy míg az állandósult folyás megjelenéséhez tartozó defor-

máció a rendszermérettel jelent®sen n®, az ehhez tartozó feszültség alig növekszik. Az

el®bbiek szerint a deformáció függvényében a sokaságátlagolás elvégezhet® az állan-

dóan folyó rendszerek �gyelembe vételével és elhagyásával is (ezt akkor tekinthetjük

az eredeti sokaság szempontjából realisztikusnak, ha a realizációk csak kis hányadát

hagyjuk el). A 4.3a) ábrán jól látszik, hogy nemcsak a görbék talppontja, hanem

a kevés (ezt 10%-os arányúnak de�niálva) állandóan folyó kon�gurációhoz tartozó

deformáció is ugyanolyan jelent®sen n® a rendszermérettel. Tehát a két módszer érvé-

nyességi határa, azaz amikor bekövetkezik az állandósult folyás, hasonlóan viselkedik,

jelent®sen n® a rendszerméret függvényében. Munkám alapvet®en az állandósult fo-

lyás megjelenése el®tti szakaszokról szól, de röviden foglalkozom a teljes deformáció

görbével is. Ekkor a sokaságok elkészítésénél az összes realizációt �gyelembe fogom

venni.
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4.3. ábra. A végtelen hosszú lavina megjelenéséhez tartozó a) deformáció (logaritmi-
kus skálán) és b) küls® feszültség (lineáris skálán) kumulatív valószín¶ségi eloszlása
különböz® rendszerméreteknél. A szaggatott vonal jelzi a 10%-os értéket.

A 4.2a) és b) ábrán látható, hogy a deformáció két, teljesen eltér® tulajdonságú

rész, a lavinás és nemlavinás szakaszok egymás utáni sorozata, melyeket az 5. és a 6.

fejezetekben részletesen fogok vizsgálni. El®ször a két jelenség ered®jeként létrejöv®

statisztikus eloszlást mutatom be.
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4.1. A küls® feszültség eloszlása

Adott deformáció mellett a küls® feszültség leírható egy Φ(τ) kumulatív valószí-

n¶ségi eloszlással, mely deformáció függ®, amit a γ indexszel fogok jelölni. N = 128

diszlokáció esetén különböz® deformációk mellett mutatja az eloszlást a 4.4 ábra.

Mivel a küls® feszültséget az id® függvényében monoton növeltem, bármely τ ′ fe-
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4.4. ábra. A küls® feszültség kumulatív valószín¶ségi eloszlása különböz® deformá-
cióknál, N = 128 diszlokáció esetén.

szültség és γ1 < γ2 deformáció esetén Φγ1(τ
′) < Φγ2(τ

′), ami triviálisan megfelel

a feszültség-deformáció görbe szigorú monotonitásának. A szigorú monotonitás alól

természetesen kivételt képez az állandósult folyás. Ez látható a két legnagyobb ér-

tékhez tartozó görbén, melyeknek kis feszültségekhez tartozó része már nem változik,

ugyanis az ezen pontokhoz tartozó realizációk már az állandósult folyás állapotában

vannak.

Adott deformáció mellett különböz® méret¶ rendszerek eloszlását mutatja a 4.5

ábra. Ezek általános jellemz®je, hogy a modell érvényességi szakaszán belül, azaz az

állandósult folyás el®tt a méret növekedtével a görbék sz¶külnek, tehát az eloszlás

szórása csökken. Az egyre sz¶kül® görbék egy τm pontban metszik egymást, és a

különböz® méretekhez tartozó metszéspontok közeliek. A metszéspont viszont defor-

máció függ®, τm n® és Φ(τm) nullához tart a deformáció növekedtével.

Közös vagy konvergens metszéspontokat feltételezve, a görbék egy Φ∗ mestergör-

bére skálázhatóak az

Φγ,N(τ) = Φ∗γ

(
τ + τm

N−β

)
, (4.1)
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4.5. ábra. A küls® feszültség kumulatív valószín¶ségi eloszlása különböz® rendszer-
méreteknél, a) γ = 0,05, b) γ = 0,2 és c) γ = 1 esetén.

összefüggéssel, melyben γ = 0,05 és 0,2-re β ≈ 0,4, γ = 1-re β ≈ 0,32 és az N

index a rendszermérett®l való függésre utal. A skálázást különböz® deformációk esetén

mutatja a 4.6 ábra. A 4.5c) ábrán látható, hogy γ = 1 esetén közös metszéspont immár

talppont.

Ha az eloszlás ennek megfelel®en skálázik és létezik a τm közös vagy konvergens

metszéspont, akkor az eloszlás a τm-re centrált Heavyside-eloszláshoz konvergál, és

végtelen méret¶ rendszernél a küls® feszültség értéke τm, szórása nulla. Tehát eze-

ket a metszéspontokat különböz® deformációkra véve felvehet® a végtelen rendszer

feszültség-deformáció görbéje. A skálázást pontosan mutató görbéket használva, azaz

elhagyva a kis sokaságúakat és a legkisebb méretet, az egyes görbékre Bézier-görbéket

illesztve vettem fel a metszéspontokat, melyeket a 4.7 ábra mutat. Az illesztéshez hasz-

nált Bézier-görbék fontos tulajdonsága, hogy az eloszlás összes adatpontjára egyetlen

hatványfüggvényt - ennek következtében sima görbét - illeszt. A vizsgálható tartomá-
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4.6. ábra. A küls® feszültség kumulatív valószín¶ségi eloszlása egy mestergörbére
skálázva, a) γ = 0,05 és τ ′ = (τ − 0,043)N0,4, b) γ = 0,2 és τ ′ = (τ − 0,11)N0,4, c)
γ = 1 és τ ′ = (τ − 0,11)N0,32.
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4.7. ábra. A Bézier-illesztéssel meghatározott τm metszéspontok deformáció függése
a szomszédos méretekre.

nyon (azaz ameddig Φ(τm) még jól meghatározható) a metszéspontok egy a lineárisnál

lassabban növekv®, hatványfüggvény-szer¶ görbét mutatnak, melynek kitev®je körül-
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belül ξv = 0,78. Tehát várakozásaink szerint végtelen nagy méret¶ rendszer esetén

τ ∝ γξv , melyben ξv ≈ 0,78, a deformáció a feszültség függvényében hatványfüggvény

szerint, a lineárisnál lassabban n®.

Fontos megjegyezni, hogy léteznek nagyon kis valószín¶ség¶, széls®séges esetek.

Ha adott deformáció esetén a küls® feszültség eloszlásának nemnulla talppontja van,

tehát létezik τmin, melynél kisebb bármely τ ′ feszültségre Φγ(τ ′ < τmin) = 0, akkor

a γ deformáció nem érhet® el bármely tetsz®leges kis feszültség mellett. Ez a minta

méretének és a diszlokációk számának végessége miatt feltételezhet®en igaz: ha a

diszlokációk egymástól való távolsága felülr®l korlátos, akkor a köztük ható feszültség

alulról korlátos, mely véges sok diszlokáció esetén a fázistérben véges potenciálgödröt

eredményez. Másik véglet a nagy feszültségek esete. Nagy feszültségnek csak az er®sen

kölcsönhatni képes, tehát közeli diszlokációk tudnak ellenállni, tehát ebben az esetben

a diszlokációk nagyon közel vannak egymáshoz. Erre egy egyszer¶ példa egy b = ±
±N/2 Burgers-vektorú szuperdiszlokációkból álló, nagyon sz¶k dipól. Erre az esetre

nemcsak a modell, a lineáris, kontinuum leírás nem érvényes, hanem a sz¶k dipól is

annihilálna, tehát �zikailag sem valós.

4.2. A küls® feszültség átlaga és szórása

Különböz® deformáció értékeknél a tipikus diszlokáció kon�gurációk eltér®ek,

egy-egy jellemz® elrendez®dést mutat a 4.8 ábra. A küls® feszültség nélkül relaxált

4.8. ábra. Jellemz® diszlokáció kon�gurációk a) γ = 0, b) γ = 1 és c) γ = 1000
deformációknál, N = 256 diszlokáció esetén.
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állapot látható a 4.8a) ábrán. Ekkor az elrendez®dés már nem véletlenszer¶, sok kis

klaszter jelenik meg. A deformáció növekedtével a klaszterek száma csökken, mérete

n®. Egy ennek megfelel® állapotot mutat a 4.8b) ábra. Ez az elrendez®dés kinézetre

a fárasztott mintában megjelen® diszlokáció erezet struktúrához hasonlít [13]. Végál-

lapotban általában alapvet®en egyetlen nagy klaszterbe, egy függ®leges falba állnak

össze a diszlokációk, mely a 4.8c) ábrán látható. A végtelen lavina megjelenésekor a

küls® feszültség általában egyetlen diszlokációt kiszakít a falból, mely a periodikus ha-

tárfeltétel és a nem megváltozó csúszósík miatt az ellenkez® oldalon visszatér a falhoz,

melyb®l ismét kiszakad. Ez a modell egyszer¶ségének és a periodikus határfeltétel-

nek következménye, tehát nem valóságos, nem a kísérletileg is tapasztalt állandósult

folyást írja le, és nem érvényes a modell alapvet® érvényességi körére, a könny¶ csú-

szás szakaszára. Deformált mintákban el®fordulnak diszlokáció falak, például a PSB-

struktúrák [13], melyek egyes tulajdonságai, például méretfüggése lehetséges, hogy

megegyeznek a modellben kialakuló fal tulajdonságaival, de dolgozatomban alapve-

t®en az a) ábrának megfelel®, sok kis klasztert tartalmazó rendszer fogja vizsgálataim

tárgyát képezni.

A 4.9 ábrán látható a deformáció függvényében a küls® feszültség átlaga és szórása.

A görbéket három f® részre oszthatjuk. Nevezzük A résznek a termodinamikai limesz

létezésének szakaszát, feltéve hogy még a modell érvényességi körén belül vagyunk,

azaz még nem alakult ki a 4.1e) ábrán látható egyetlen nagy fal. A termodinamikai

limesz követelménye, hogy az átlag konvergens legyen és a szórás a méret növeked-

tével nullához tartson. A konvergenciát egy egyszer¶ tétel segítségével vizsgálom: ha

egy sorozat szigorúan monoton csökken és alulról korlátos, akkor konvergens. A 4.9a)

ábrán látható, hogy γ = 1-ig a méret függvényében az átlagos feszültség csökken,

és a nulla mindenképpen egy alsó korlát. (A 4.1 fejezetben megmutattam, hogy a

görbék, ezáltal az átlaguk is feltételezhet®en egy nemnulla értékhez, az eloszlások

metszéspontjához konvergálnak.) Tehát a feszültség konvergens. A 4.9b) ábra aláb-

ráján látható, hogy γ = 1-ig a különböz® méretek szórásgörbéje egymásra skálázható

a ∆τ 7→ ∆τN0,4 transzformációval, tehát a szórás N0,4-nel arányosan csökken, nullá-

hoz tart. Tehát létezik a termodinamikai limesz. Eredményeim alapján az A résznek

a fels® határa körülbelül a modell érvényességi határa, γ ≈ 1.
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4.9. ábra. a) A küls® feszültség átlaga a deformáció függvényében. A vastag, szagga-
tott fekete vonal mutatja a τm metszéspontok által meghatározott görbét, a vékony
szaggatott vonalak γ0,96 és γ0,85 szerinti növekedést mutatnak. b) A küls® feszültség
szórása a deformáció függvényében. γ ≈ 0,1-ig a szórás lineárisan növekedik, γ ≈ 1-ig
a mérettel N0,4 szerint csökken, így egy görbére ejthet®k az alábra szerint.

Nevezzük C résznek az összes vizsgált realizáció esetén megjelen® állandó lavina

szakaszát, azaz melynél a görbék bármely nagy deformációnál ugyanazt az értéket

veszik fel. Eredményeim szerint ekkor nem létezik termodinamikai limesz, a méret

függvényében a küls® feszültség átlaga és szórása valószín¶síthet®en divergál. Ezen

két részt köti össze a B átmeneti tartomány.

Az A szakasz több részre bontható. A 4.9a) ábrán látható, hogy egy alszakaszán,

körülbelül γ . 0,05-ig a görbék hatványfüggvény-szer¶ek, azaz 〈τ〉 ∝ γξ, melyben
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ξ < 1 és a méret növekedtével monoton csökken. N = 32 esetén ξ = 0,96, míg N =

= 2048 esetén ξ = 0,85. Ehhez hasonló viselkedést mutatott a 4.1 fejezetben megha-

tározott τm(γ) függvény is, melynek kitev®je ξ ≈ 0,78, és feltételezhet®en a végtelen

nagy méret¶ rendszer feszültség-deformáció görbéjének felel meg. Ezt a 4.9a) ábrán

a vastag szaggatott vonal mutatja. A véges méretekhez tartozó görbék feszültség-

értékei és kitev®i nagyobbak a τm(γ) függvény értékeinél, feltételezhet®en felülr®l

konvergálnak hozzá. Ez megfelel a jól ismert tapasztalatnak, hogy a kisebb minták

keményebbek [4]. Ugyanezen az alszakaszon a másik f® statisztikus jellemz®, a feszült-

ség szórása közel lineárisan n® a deformációval. Megjegyezzük, hogy a szórás görbe

a kis mintaszám miatt nagy �uktuációt mutat. A szórás méretfüggése a 4.9b) ábra

alábráján látható. Az alábra a ∆τN0,4 függvényt mutatja a deformáció függvényében.

Ekkor az egyes rendszerméretekhez tartozó görbék fedésben vannak, tehát a szórás

csökken a diszlokációszám 0,4 hatványával. Ez megfelel a 4.1 összefüggésnek, mely

a szórás méretfüggését az eloszlás méretfüggéséb®l, skálázásából határozza meg. Na-

gyobb deformációkra, γ & 0,05 fölött mindkét görbe letörik, de az átlag konvergens

marad és a szórás továbbra is N0,4-nel csökken.

Hasonló viselkedést mutatnak a rendelkezésemre álló, Ispánovity és munkatársai

által korábban végzett háromdimenziós szimulációk is. A 4.10 ábrán látható, hogy
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4.10. ábra. Háromdimenziós diszkrét diszlokáció dinamikai szimulációk 〈σ〉
átlagfeszültség-deformáció görbéje és a feszültség ∆σ szórása.

a küls® feszültség átlaga szintén hatványfüggvény szer¶en, a lineárisnál lassabban

növekszik a deformáció függvényében, szórása szintén n®. ε & 10−4 fölött a feszültség

átlaga a kétdimenziós eredményekhez hasonlóan letörik, majd egy platóra áll be, azaz
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állandósult folyás következik be. A rendelkezésre álló sokaság csak 100 realizációt

tartalmazott, mely a szórás pontos vizsgálatához kevésnek bizonyult: a sokaságot

két diszjunkt részre felezve mindkét rész esetén az átlag ugyanolyan összefüggést

mutatott, a szórás viszont jelent®sen változott, és görbéjük kevésbé volt sima. Annyi

viszont megállapítható, hogy a kétdimenziós szimulációk eredményeinek megfelel®en

a szórás is n® a deformáció függvényében.

4.3. A deformáció eloszlása

Az el®z®ekben megállapítottam, hogy a küls® feszültség függvényében átlagolva

a szimulációk érvényességének egy fels® korlátja az állandósult folyás megjelenése,

mely mérett®l függetlenül τ ≈ 0,1-nél következik be. Alsó korlátja pedig a numerikus

megoldás miatt van. Ugyanis a számítógépes programban a feszültség lassú növelé-

sét csak véges, diszkrét lépésekkel lehet megoldani. Ez egy feszültséglépést de�niál.

Tehát az id® függvényében nem pontosan lineárisan, hanem nagyon kicsi lépcs®kben

növekszik. Néhány feszültséglépés után a küls® feszültség id®függése jó közelítéssel

simának tekinthet®. Összegezve, a feszültséglépés néhányszorosa pedig egy alsó kor-

látot határoz meg. A feszültséglépés értéke minden méretnél 2 · 10−4 volt, tehát 10−3

küls® feszültség fölött a szimulációk már vizsgálhatóak.

Néhány küls® feszültség érték esetén a deformáció Φτ (γ) kumulatív valószín¶ségi

eloszlását mutatja a 4.11 ábra N = 128 és N = 512 diszlokációt tartalmazó rend-

szerekre. A görbék egy nagy és egy kis meredekség¶ szakaszból állnak, melynek oka

feltételezhet®en a lavinás és nemlavinás viselkedés realizációról realizációra változó

aránya. Ha egy mintában jelent®sen több vagy nagyobb lavina jelenik meg, akkor je-

lent®sen nagyobb deformációt szenved. A nagy deformáció valószín¶sége a feszültség-

gel n®, hiszen nagyobb feszültség több lavinát eredményezhet. A többi realizációhoz

képesti nagy deformáció valószín¶sége pedig akkor n®het a feszültséggel, ha még nem

minden realizációnál jelent meg lavina. Ekkor nemcsak a lavina megtörténte okozhat

számottev® eltérést, hanem az egyetlen lavinát tartalmazó minták értékei is mer®-

ben különbözhetnek. Tehát az alacsony deformációk melletti képlékenység leírásánál

alapvet® fontosságú a lavinás és a nemlavinás szakaszok méretének és megjelenési
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4.11. ábra. A deformáció kumulatív valószín¶ségi eloszlása különböz® küls® feszült-
ség értékeknél, a) N = 128 és b) N = 512 diszlokáció esetén.

gyakoriságának ismerete. Ez meghatározza a γ(τ) függvény képét és méretfüggését

is. A jelenséggel az 5. és a 6. fejezetben foglalkozom részletesen.

Különböz® rendszerméretek esetén mutatja a deformáció eloszlását adott küls®

feszültségnél véve a 4.12 ábra. A méret függvényében a nagy deformációjú szakaszok
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4.12. ábra. A deformáció kumulatív valószín¶ségi eloszlása különböz® rendszermé-
reteknél, a) τ = 0,003 és b) τ = 0,05 esetén.

aránya és deformációja is csökken, mely feltételezhet®en a lavinák számának növeke-

désének és méretük csökkenésének következménye. Ismert, hogy egy lavina során a

megcsúszás méreteloszlása a rendszerméret függvényében alig változik, hiszen az el-

oszlás exponenciális levágása tolódik el [33]. Mivel ugyanakkora megcsúszás nagyobb

méret esetén kisebb deformációt eredményez, hiszen a megcsúszást az oldalméret

négyzetével lenormálva kapjuk a deformációt, ezért a lavina által okozott deformá-



4.4. A DEFORMÁCIÓ ÁTLAGA ÉS SZÓRÁSA 58

ció csökken. Ezáltal a nagy deformációt szenved® minták valószín¶sége csökken, és

az eloszlás tartójának fels® határa szintén csökken. A görbék talppontja a méret

növekedtével nagyobb feszültségeket határoz meg, tehát véges, konvergens átlag és

csökken® szórás feltételezhet® az eredményekb®l.

4.4. A deformáció átlaga és szórása

A feszültség függvényében a deformáció átlagát és szórását mutatja a 4.13a) il-

letve b) ábra. A szimulációkban a γ(τ) függvényt legfeljebb csak két nagyságrenden

át, a [0,001, 0,1] intervallumon tekinthetjük realisztikusnak. Az alsó korlátot a bekap-

csolási jelenség okozza, a fels® korlátot pedig a falasodás. A vizsgált tartományon az

átlagos deformáció jó közelítéssel egy hatványfüggvénnyel írható le, melynek kitev®je

körülbelül 1,1, feltételezhet®en gyengén rendszerméret függ®, a mérettel növekszik.

Annak ellenére, hogy a feszültség függvényében és a deformáció függvényében vett

átlagolás nem ekvivalens, ez megfelel a 4.9 ábrán látható 〈τ(γ)〉 függvénynek, mely-

nél körülbelül 0,1 feszültségig a görbék lineárisnál lassabb hatványfüggvény szerint

viselkednek, kitev®jük 0,95 és 0,85 közötti, a mérettel csökken. A deformáció függvé-

nyében átlagolva viszont a vizsgált intervallumon nem végig �gyelhet® meg a �kisebb

a keményebb� tapasztalat. A szórás ebben az esetben is láthatóan csökken a mé-

 0,001

 0,01

 0,1

 0,001  0,01  0,1

〈γ
〉

τ

a)

τ
1,1

 1e-05

 0,0001

 0,001

 0,01

 0,1

 0,001  0,01  0,1

∆
γ

τ

b)

N=32
N=64

N=128
N=256
N=512

N=1024

4.13. ábra. A deformáció a) átlaga és b) szórása a küls® feszültség függvényében.

ret növekedtével, tehát feltételezhet®en ennél a sokaságátlagolási módnál is létezik

termodinamikai limesz.
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4.5. Falasodás

A 4.2 fejezetben megállapítottam, hogy a 4.8c) ábrán látható diszlokáció fal a

periodikus határfeltétel következménye, ezért nem valóságos. Viszont léteznek ehhez

hasonló diszlokáció struktúrák, például az 1.6 ábrán látható PSB-struktúra [13]. Ez

szintén dipólokból áll, de fárasztás során alakul ki, tehát eltér® kialakulásuk miatt

tulajdonságaik jelent®sen különbözhetnek. Hasonló alak esetén is eltérést okozhat, ha

a pontos diszlokáció elrendez®dés eltér®. Például a falat alkotó dipólok távolságának

a dipólok méretéhez viszonyított aránya alapvet® befolyásoló tényez® lehet. Habár

ezen állapotok pontos vizsgálata nem célja értekezésemnek, a modellben megjelen®

diszlokáció falhoz tartozó állapotot az alábbiakban röviden bemutatom.

Az állandósult folyáshoz, azaz a végtelen deformációhoz tartozó küls® feszültség

kumulatív valószín¶ségi eloszlását mutatja a 4.3b) ábra különböz® méretek esetén. A

két legnagyobb rendszer, N = 512 és 256 esetén a sokaság nem elegend®en nagy, a

görbék nagyon zajosak.

Az A szakasszal, a termodinamikai limesz létezésének tartományával ellentétben

szórás a méret növekedtével n®, tehát nem létezik termodinamikai limesz. Továbbá a

görbék méretfügg®ek, a méret növekedtével nagyobb feszültség szükséges a végtelen

lavinához. Összességében elmondható, hogy mind az átlag, mind a szórás divergálása

lehetséges.

A 4.8c) ábrán látható nagy kiürült területek miatt feltételezhet®, hogy a fal nem

kétdimenziós. Ez felveti a diszlokációrendszer fraktáldimenziójának és klaszterizáló-

dásának kérdését, az utóbbit a 7.2 fejezetben fogom vizsgálni.

4.6. Összefoglalás

A fejezetet röviden összegezve, az egyes realizációk kvázisztatikus húzópróba alatti

deformáció görbéi jelent®sen eltérnek egymástól. Ekkor vehetünk kétféle sokaságátla-

golási feltételt is : adott feszültségnél, illetve adott deformációnál. Mindkét módszernél

a deformáció görbe egy szakaszon hatványfüggvénnyel írható le, és mindkét esetben

létezik termodinamikai limesz. A deformáció függvényében véve a sokaságot, a feszült-

ség eloszlása egy mestergörbére skálázható, és ezt a skálázást felhasználva felvehet®
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egy feszültség-deformáció görbe, mely feltételezhet®en a végtelen nagy méret¶ rend-

szerhez tartozik. További fontos eredmény, hogy a modellben megjelen® állandósult

folyás a modell egyszer¶ségének következménye, tehát nem azonosítható a kísérletileg

is megjelen® állandósult folyással.

A fentiekben kapott eredményeket az [S2] jellel ellátott cikkben publikáltam szer-

z®társaimmal.



5. fejezet

Húzópróba nemlavinás szakaszai

A 4. fejezetben bemutatott húzópróba során létrejöv® deformáció két alapvet®

szakasz, a lavinás és nemlavinás szakaszok egymás utáni váltakozásának ered®je. A

lavinákat már többen vizsgálták. Jól ismert a méretük rendszerméret és feszültség füg-

gése [33]. Ezzel ellentétben a nemlavinás szakaszok, melyek egy egyensúlyi állapotból,

egy relaxált lavinából indulnak és egy újabb lavinaszer¶ átalakulásig tartanak, még

nagyon kevéssé vizsgáltak. Ebben a fejezetben ezen szakaszok néhány tulajdonságát

taglalom.

5.1. A szakaszok alakja

A deformációt leíró τ(γ) függvény alapvet® jellemz®je az alakja. A növekv® feszült-

ség¶ részek alakjának ismerete több területen is hasznosítható. A lavinák és a növek-

v® feszültség¶ szakaszoknak az ered®je határozza meg a sokaságátlagolt feszültség-

deformáció görbét. Mivel a lavinák alatt a feszültség állandó, ezért a lavinás és nemla-

vinás szakaszok ered®je a sokaságátlagolás után szükségképpen kisebb meredekség¶,

mint a nemlavinás szakaszok, melyek tehát minden pontban egy fels® korlátot jelen-

tenek.

A lavinák közötti szakaszok tanulmányozásához normáljuk össze ezeket a δγ de-

formáció és δτ feszültség növekménnyel, minden egyes ilyen szakaszt a sajátjával.

61
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Tehát vezessük be a g(x) függvényt,

g(x) =
τ
(
x · (γ1 − γ0) + γ0

)
− τ0

τ1 − τ0

, x ∈ [0,1], (5.1)

ahol γ0 és τ0 a nemlavinás szakasz kezd®pontjához, γ1 és τ1 pedig a végpontjához tar-

tozó deformáció és feszültség érték, minden egyes szakaszra más-más. Az 5.1 ábrán

látható a g(x) függvény két különböz® szakaszra. A g(x) alakfüggvénnyel összeha-
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5.1. ábra. A g(x) függvény két szomszédos nemlavinás szakaszra.

sonlíthatóvá transzformáltam az egyes nemlavinás szakaszokat, ezáltal de�niálható

az átlagos alakjuk és az ekörüli szórás, 〈g(x)〉 és ∆g(x). A végzett szimulációkban

megjelennek nagyon rövid, akár feszültséglépésnyi nemlavinás szakaszok, ezekre ez a

függvény nem hordoz információt, ezért csak a legalább 10 feszültség lépésnyi sza-

kaszokat értékeltem ki. Természetesen a g(x) függvény függhet attól, hogy a teljes

deformáció görbékre értékeljük ki, vagy csak kisebb deformációig, például γ < 0,2-ig,

a hatványszer¶ viselkedés tartományára, vagy γ < 1-ig, a termodinamikai limesz tar-

tományára. Eredményeim szerint a függvény alakja független attól, hogy a deformáció

görbék mely szakaszára vesszük, mint az 5.2 ábrán látható. Továbbá 〈g(x)〉 és ∆g(x)

független a rendszermérett®l, a különböz® mérethez tartozó görbék teljesen egymásra

esnek. Alakjuk jó közelítéssel lineáris, szórásuk kicsi. A különböz® tartományokra ki-

értékelt 〈g(x)〉 és ∆g(x) függvényeket mutatja az 5.2 ábra 32 diszlokációt tartalmazó

rendszerre. A különböz® méret¶ rendszerek görbéi megegyeznek ezzel. Tehát elmond-

ható, hogy bármely méret¶ rendszer deformációjának bármely szakasza lavinák és
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5.2. ábra. A g(x) és a ∆g(x) függvény 32 diszlokációt tartalmazó rendszerre és
különböz® deformáció tartományokra: a) a feszültség-deformáció görbe termodina-
mikai limesszel rendelkez® tartományának elején, azaz γ < 0,2 esetén, b) az el®bbi
tartomány végén, azaz 0,2 < γ < 1 esetén, c) nagy deformációkra, azaz 1 < γ esetén.

közel lineáris szakaszok egymás utáni sorozata. A g(x) alakfüggvények nagy tartomá-

nyon vett linearitása azt jelenti, hogy a diszlokáció rendszer nemcsak az egyensúlyi

állapota körül ad lineáris választ, hanem attól távol, a következ® instabilitás, diszlo-

káció lavina megjelenése el®tt is. Ez az instabilitás okozza a görbék lehajlását. Ezért

a továbbiakban ezeket a szakaszokat kvázilineáris szakaszoknak fogom nevezni.

Ez a kvázilineáris viselkedés a szakasz elején sem triviális. Egyszer¶ esetben két

kölcsönható részecske potenciálja az egyensúly körül jól közelítéssel kvadratikus. Vi-

szont egy potenciálgödör egy egyensúlyi pontot határoz meg. A küls® feszültség ál-

tal megfeszített diszlokációrendszer viszont a feszültség valamely intervallumán végig

egyensúlyi állapotban van, ezáltal nem köthet® egy potenciálgödör aljához, melynél

a potenciál a sorfejtés els® tagjával egyszer¶en közelíthet® lenne. A nemnulla küls®

feszültség hatására inkább egy potenciálgödör oldalához köthet®ek az állapotok.

A rendelkezésemre álló háromdimenziós szimulációkra is kiértékeltem az alak-

függvényt, melyet az 5.3 ábra mutat. A kapott eredmény megegyezik a kétdimenziós

rendszer eredményeivel, a nemlavinás szakaszok itt is közel lineárisak.

Mindebb®l a deformációgörbék fontos tulajdonságára következtethetünk. A na-

gyon lassan, kvázisztatikusan terhelt minta feszültség-deformáció görbéje legfeljebb

lineárisan n®het, és a lineárisnál lassabb viselkedést a diszlokáció lavinák okozzák.

Ez igaz bármely méret¶ mintára a deformáció bármely értékénél. Ett®l eltérést okoz-
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5.3. ábra. A g(x) és a ∆g(x) függvény háromdimenziós szimulációkra.

hat, ha a húzás nem kvázistacionárius. Azt, hogy mi történik véges feszültségráta

esetén, egy egyszer¶ modellel leírhatjuk. Vegyük a mozgásegyenletet az egyensúlyhoz

annyira közel, hogy a diszlokációk kölcsönhatásának megváltozása elhanyagolható le-

gyen a küls® feszültséghez képest. Túlcsillapított rendszernél ez lehetséges, és ennek

a tartománya a küls® feszültség emelési rátájának, τ̇ -nak a függvénye. Mivel a kül-

s® feszültséget id®ben lineárisan növeljük, az egyes diszlokációkra a dimenziótlan,

túlcsillapított mozgásegyenlet

ẋ = τ = tτ̇ (5.2)

alakú. Ezt id® szerint integrálva és felhasználva, hogy az elmozdulás arányos a defor-

mációval, x ∝ γ, illetve hogy a feszültséget állandó rátával növeljük, τ = tτ̇ ,

x ∝ t2τ̇ , τ ∝ √γ. (5.3)

Az 5.4 ábra különböz® feszültségráták mellett mutatja a deformáció görbét, mely a

ráta csökkenésével a görbék elején is egyre inkább lineárissá válik.

5.2. Reverzibilitás

A képlékeny deformációt tömbi anyagoknál általában a maradandó alakváltozással

azonosítják. Mikroobjektumoknál a deformáció szétválik lavinákra és kvázilineáris

szakaszokra. A lavinák jelent®s kon�guráció változást okoznak, ezért feltételezhet®en
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irreverzibilisek. Ezzel ellentétben léteznek olyan folyamatok, melyek nem okoznak

kon�guráció változást. Ennek legegyszer¶bb példája egy diszlokáció dipól, melyet

a küls® feszültség növelésével az egyensúlyi állapotához képest polarizálunk. Ha a

feszültség nem szakítja szét a dipólt, akkor a terhelés visszacsökkentésével a dipól

felveszi eredeti állapotát. Tehát ez egy olyan elemi reverzibilis folyamat, amelyet

diszlokáció mozgás hoz létre.

Kérdés tehát, hogy a kvázilineáris szakasz vajon reverzibilis-e. A terhelést külön-

böz® feszültségrátákkal végeztem, a feszültséget kevéssel a lavina megjelenése el®tti

szintig emeltem, majd a leterhelés után a véges feszültségráta miatt hagytam a rend-

szert relaxálni. Különböz® feszültségráták mellett mutatja a folyamatot az 5.4 ábra.

Jól látható, hogy a minta a ciklus során egy hiszterézissel rendelkez® görbén haladva
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5.4. ábra. Egy kvázilineáris szakasz fel- és leterhelése különböz® feszültségrátákkal.

visszatért a kezd®állapotba. Hasonlóan, a vizsgált szakaszok majdnem mindegyikénél

a folyamat reverzibilis volt. Tehát tetsz®legesen lassan növekv® terhelés esetén a rend-

szer a változó küls® feszültségnek megfelel® egyensúlyi állapotokon keresztül, véges

deformációs ráta esetén azokhoz közel halad. Ezért ezt a terhelési módot nem csu-

pán a lavinák végállapotánál beálló egyensúly, hanem a lavinákat leszámítva bármely

pontjában egyensúlyi állapota miatt is kvázisztatikusnak tekinthetjük.

Néhány esetben egy terhelési ciklus befejeztével a folyamat nem volt reverzibilis.

Ekkor nagyon kicsi kon�guráció változás történt, például az 5.5 ábrán látható be-

keretezett dipól egy másik egyensúlyi állapotba került át, és a leterhelés folyamán

az új egyensúlyi helyzetében maradt. Ezalatt a többi diszlokáció relatív helye nem
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változott meg. Tehát ez egy elhanyagolhatóan kicsi lavinának tekinthet®, mely alig

okozott deformációt. Ezután az új egyensúlyi állapotában a második ciklust - a kvá-

zilineáris szakaszon belül maradva - reverzibilisnek találtam. Ezért a továbbiakban

ezeket a szakaszokat kvázireverzibilisnek is fogom nevezni.

5.5. ábra. Egy kvázilineáris szakasz fel- és leterhelése során létrejöv® elhanyagolható-
an kicsi kon�guráció változás. A két állapot között az egyetlen eltérés a bekeretezett
dipól helye.

.

Az 5.4 ábrán látható, hogy a hiszterézis jelent®sen függ a deformációsebességt®l.

Véges feszültségráta esetén egy szakaszon az 5.3 egyenletben meghatározott viselke-

dés feltételezhet®, mely a fel- és leterhelés görbéjét szétválasztja, míg tetsz®legesen

lassú ráta esetén a rendszer végig ugyanazon az egyensúlyi trajektórián mozog. A

hiszterézis következménye, hogy a terhelési ciklus során nemnulla munkát végzünk,

a végzett munka
∮
τdγ, ami a hiszterézis görbe által közrefogott terület. Tehát ha-

bár a diszlokáció rendszer mechanikai állapota reverzibilis, termodinamikailag nem

az: a hozzá tartozó h®tartály, a kristály h®t vesz fel, melegszik. Ez egybevág Favier

és munkatársai [74] által végzett mikroplaszticitás vizsgálatoknak: 20kHz-es frekven-

ciájú terhelés esetén in situ mérték a minta h®mérsékletét, mely jelent®sen függött

a terhelés nagyságától. A feszültség maximális értékét 46MPa-ról 57MPa-ra, majd

72MPa-ra emelve a h®mérséklet változás a feszültség emeléshez képest jelent®sen,

többszörösére n®tt. Ennek egyik oka lehet, hogy adott terhelési frekvencia mellett a

nagyobb terhelés nagyobb rátát is eredményez, mely által a hiszterézis is megn®.
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5.3. A szakaszok meredeksége

A kvázilineáris szakaszokban tehát a rendszer lineárisan és reverzibilisen defor-

málódik. Ezekre bevezethetünk egy deformációs moduluszt, ami a γ(τ) görbe mere-

dekségének reciproka. Ez a reverzibilis és lineáris szakasz a diszlokációk által keltett

deformációt jellemzi. Mivel a szakaszok lineárisak, ez megegyezik a τ(γ) görbe λ me-

redekségének inverzével. Ekkor tehát a τ feszültség hatására egy γrev
a , atomok közti

kölcsönhatásból származó reverzibilis és egy γrev
dl , diszlokációk közti kölcsönhatásból

származó reverzibilis deformáció keletkezik. E kett® ered®jeként jelenik meg a mér-

het® rugalmas modulusz, tehát például nyírás esetén a Hooke-törvényt

τ = Gaγa +Gdlγdl (5.4)

formában vehetjük fel.

Az egyes rendszerméretek esetén γ < 0,2 fels® határ mellett, azaz a deformáció

görbék hatványfüggvény tartományában mutatja G−1
dl kumulatív valószín¶ségi elosz-

lását az 5.6 a) ábra. A méret növekedtével a λmeredekségek átlaga és szórása csökken.

Mivel a görbék talppontja növekszik, az átlag feltételezhet®en egy véges értékhez kon-

vergál. A bal alábrán mutatja különböz® méretek esetén a meredekség átlagát, mely

feltételezhet®en λN=∞ ≈ 1,2 körüli értékhez konvergál.

A deformációval, azaz a feszültség növekedtével a dipólok egyre sz¶kebbek, egyre

nagyobb feszültség hat az egyes diszlokációk között. Ekkor feltételezhet®en a dipó-

lok, klaszterek közötti feszültségtér deformáció szerinti gradiense, azaz a kvázilineáris

szakaszok meredeksége is megváltozhat. Tehát az eloszlás függhet attól, hogy me-

lyik deformáció tartományon vesszük. Nagyobb deformáció tartományon, de még a

feszültség-deformáció görbe termodinamikai limesszel rendelkez® részén mutatja az

eloszlást az 5.6 b) ábra. A meredekségek ugyan n®ttek, de a másik tartománnyal

megegyez®en a méret növekedtével az eloszlás sz¶kül és csökken®, konvergens átlag

feltételezhet®.

Hasonló eloszlást mutat a háromdimenziós szimulációk kvázilineáris szakaszainak

meredekség eloszlása, mely az 5.7 ábrán látható. Az eloszlás alakja jól egybevág a

kétdimenziós eredményekkel.
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5.6. ábra. A kvázilineáris szakaszok meredekségének kumulatív valószín¶ségi elosz-
lása a) a γ < 0,2 tartományon, b) a 0,2 < γ < 1 tartományon különböz® rendszer-
méretek esetén. Az alábra a méret függvényében a meredekség átlagát mutatja. Az
értékek dimenziótlanok, G egységekben mértek, a nyíl a rendszerméret növekedtét
mutatja.

.
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5.7. ábra. A háromdimenziós szimulációk kvázilineáris szakaszai meredekségének
kumulatív valószín¶ségi eloszlása. A szaggatott, zöld vonal az N = 32 diszlokációt
tartalmazó kétdimenziós rendszerhez tartozó eloszlást mutatja átskálázva.

.

Kétdimenzióban a folyamat a dipólok, multipólok polarizációját okozza. Ezzel

ellentétben háromdimenziós esetben a diszlokációk kihajlása is fontos szerepet játsz-

hat. Az 5.8a) és b) ábráján egy háromdimenziós realizáció küls® feszültség nélküli és

az els® lavina el®tti kon�gurációja látható. A küls® feszültség hatására a diszlokáci-
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ók nagymértékben kihajlanak. Tehát a kvázilineáris viselkedés ugyanúgy megjelenik

dipólusok polarizációjánál és diszlokációk kihajlásánál is.

5.8. ábra. Háromdimenziós diszlokáció kon�gurációk a) nulla küls® feszültség mellett
és b) az els® lavina megjelenése el®tt.

.

A diszlokációk által okozott reverzibilis deformáció csökkenti a rugalmas modu-

luszokat ahhoz az állapothoz képest, mintha az 5.4 egyenletben nem szerepelne a

diszlokációk által okozott deformáció. Hiszen a Hooke-törvényt átalakítva a Ge ered®

modulusz

Ge =
τ

γa + γdl

(5.5)

összefüggéssel határozható meg. Diszlokációk jelenléte nélkül G = τ/γa. Ezt változ-

tatja meg a diszlokációk okozta deformáció. Kétdimenziós esetben Gdl ≈ 1 körüli

értéknek adódik, tehát dimenziós egységekben Gdl ≈ G. Ez az 5.4 egyenletnek megfe-

lel®en körülbelül 50%-nyi csökkenést okoz a rugalmas állandókban. Háromdimenziós

esetben viszont Gdl ≈ 2000GPa, körülbelül húszszorosa a Young-modulusznak, tehát

például nyírást véve az e�ektív Young-modulusz Eeff ≈ 0,95E. El®ször Lawson [75]

tapasztalta, hogy deformáció hatására megváltoznak a rugalmas állandók, melyre Es-
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helby [76] adott lehetséges magyarázatot. Számos kísérlet megmutatta [77, 78], hogy

különböz® fémeknél is a Young-modulusz deformáció hatására körülbelül 10%-nyit

csökken, majd emelkedik. Erre a következ® magyarázatot adták: a h®kezelés után

a legtöbb diszlokáció rögzült, tehát a kihajlás jelensége elhanyagolható. Az 1.2.2 fe-

jezetben bemutatott I. deformációs szakaszban nagyszámú mozgóképes diszlokáció

keletkezik, tehát a �rugalmas képlékenység� egyre jelent®sebb, ezáltal adott feszültség

nagyobb deformációt okoz. Ennek következtében a rugalmas állandók csökkennek. A

további deformáció hatására a diszlokációk összeakadnak, újabb pontokban rögzül-

nek, ezáltal lehetséges kihajlásuk, deformációs járulékuk kisebb. Tehát a moduluszok

emelkednek. A kvázilineáris szakaszok szimulációs vizsgálatával ezt a kihajlást és an-

nak tulajdonságait sikerült jellemeznem.

5.4. A szakaszok valószín¶sége

Már jól ismert, hogy a mintaméret növekedtével egy lavina által okozott átla-

gos deformáció jelent®sen csökken [33]. Az 5.9 ábra mutatja különböz® rendszer-

méretek esetén a γ ≤ 0,2 tartományon a kvázilineáris szakaszokhoz tartozó δγ-λ

deformációnövekmény-meredekség párokat. Megjegyezzük, hogy a párok a véges fe-

szültség lépés miatt csak egy jól meghatározott hiperbola fölött helyezkedhetnek el,

hiszen szorzatuk a véges feszültséglépés. Ez jól látható az ábrákon, kis deformációkra

nem létezhet bármely kis λ meredekség.

Jól látható, hogy egy kvázilineáris szakasz alatt lezajló deformáció is jelent®sen

csökken a minta növekedtével, ezáltal a szakaszok alatt végbemen® feszültség emel-

kedés is csökken. Mivel a 4.9 ábrán látható feszültség-deformáció görbe csak gyengén

méretfügg®, a méret növekedtével a szakaszok és értelemszer¶en ezekkel együtt a la-

vinák n számának is növekednie kell, melyet az 5.10 ábra mutat γ = 0,2 esetén. Tehát

minél nagyobb a minta mérete, egyre több és egyre kisebb, nulla hosszúságúhoz tar-

tó vízszintes és ferde szakasz egymás utáni váltakozása adja a feszültség-deformáció

görbét. Ez eredményezi a sima görbét a termodinamikai limeszben.

Adott deformációnál a vízszintes és ferde szakaszok szakaszok valószín¶ségének

aránya meghatározza az átlagfeszültség-deformáció görbe alakját, konvexitását. Ez
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5.9. ábra. A kvázilineáris szakaszok λ meredeksége a szakaszok alatti δγ deformáció
függvényében.
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5.10. ábra. γ = 0,2-nél az addig bekövetkezett lavinák n számának kumulatív való-
szín¶ségi eloszlása.

az arány függ a deformációtól. Továbbá a deformáció növekedtével a kvázilineáris

szakaszok meredeksége valamelyest n®, hiszen a dipólok, klaszterek egyre sz¶keb-

bek a nagyobb feszültség következtében. Ezáltal a görbét alulról konkávvá alakítják.

Ezzel ellentétben a lavinaméret növekedése a görbe konvexitását okozza. Tehát a gör-

be adott pontbeli alakját a lavinás és nemlavinás szakaszok valószín¶ségének adott

pontbeli aránya határozza meg, melynek deformáció függése az 5.11 ábrán látható.
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Körülbelül γ = 0,1-ig, azaz a 4.9 ábrán látható átlagfeszültség-deformáció görbe A

szakaszának I. tartományában, ahol a feszültség átlaga lineárisnál lassabb hatvány-

függvény szerint viselkedik és a szórás lineárisan n®, a kvázilineáris szakasz valószí-

n¶sége nagyobb a lavina valószín¶ségénél. Efölött az átlag és a szórás is letörik, mely

a lavinák túlsúlyának következménye.
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5.11. ábra. A kvázilineáris szakaszok adott deformációnál lev® valószín¶sége.

Ugyanakkor, ha feltesszük, hogy a leterhelés során lavinák nem vagy a terhelés-

hez képest jelentéktelen arányban jelennek meg, a megfolyást az adott deformációig

történt összes lavinás és nemlavinás deformáció aránya határozza meg. Az 5.12 ábra

mutatja a két rész arányát a deformáció függvényében különböz® rendszerméretek-

nél. A lavinás és nemlavinás rész görbéje mérett®l függetlenül körülbelül γm = 0,3-nál

metszi egymást, alatta a kvázilineáris szakaszok, fölötte a lavinák dominálnak. Tehát

létezik egy méretfüggetlen deformáció, mely alatt a reverzibilis, fölött az irreverzibilis

szakaszok járuléka a nagyobb.

Régóta ismert kísérleti tapasztalat, hogy képlékenyen deformált minták a leter-

helés során csak reverzibilis deformációt szenvednek. Az általam végzett szimulációk

során is körülbelül ugyanez a jelenség megy végbe. A 256 diszlokációt tartalmazó

rendszert el®ször 0,6 küls® feszültségre felterhelve, majd onnan leterhelve megjelen-

nek ugyan lavinák, de a leterhelés során létrejöv® átlagosan −0,3 deformációnak

csak a tizedét okozzák. Ez a feszültségérték jelent®sen túl van a 4.9 ábrán látható

átlagfeszültség-deformáció görbe lineárishoz közeli szakaszán, azaz ekkor a deformá-
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5.12. ábra. A deformáció függvényében a teljes lavinás és nemlavinás deformáció
járuléka különböz® rendszerméretek esetén.

ció a lavinák miatt sokkal nagyobb a kezdeti szakaszon meg�gyelhet® közel lineáris

görbéhez képest. Az állandó folyás állapotában lév® görbéket elhagyva ekkor az át-

lagos deformáció körülbelül 7. A leterhelés folyamán pedig csak −0,3 deformáció ke-

letkezik átlagosan, melynek csak tizede származik lavinákból. Tehát a felterheléshez

képest sokkal kisebb deformáció jelenik meg a leterhelés folyamán, és míg a felterhelés

folyamán létrejöv® deformáció jelent®s részét a lavinák adják, a leterhelés során létre-

jöv®, ennél egy nagyságrenddel kisebb deformáció alapvet®en a nemlavinás szakaszok

járuléka. Ez jól látható az 5.13 ábrán. Tehát a kísérleti módszerekhez analóg módon
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5.13. ábra. 256 diszlokációt tartalmazó kon�gurációk terhelési-leterhelési görbéje 0,6
küls® feszültségig.
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de�niálható a megfolyás jelensége: a felterhelés-leterhelés folyamán a minta mara-

dandó képlékeny alakváltozást szenved, és a leterhelés során a reverzibilis folyamatok

a jelent®sek. Az 5.13 ábrán jól látható, hogy adott deformációnál a reverzibilis és

irreverzibilis deformációk aránya méretfüggetlen. Tehát valamely tetsz®leges arányt

választva de�niálható egy méretfüggetlen átalakulási pont, melynél a reverzibilis és

irreverzibilis deformációk aránya adott. Ehhez hasonlatos a kísérletileg de�niált fo-

lyáshatár, mely 0,2% maradandó deformációhoz tartozik.

5.5. Összefoglalás

A fejezetet tömören összegezve elmondható, hogy a nemlavinás szakaszok egy

bizonyos deformációig fontos szerepet játszanak. Ezáltal de�niálható egy méretfüg-

getlen deformáció érték, melynél a reverzibilis és irreverzibilis deformáció járulékának

aránya adott (de ez az arány szabadon választható). A szakaszok közel lineárisak és

reverzibilisek, átlagos alakjuk és ekörüli szórásuk méretfüggetlen. Átlagos meredek-

ségük konvergens, ezzel a meredekséggel magyarázható a kísérleti tapasztalat, mely

szerint deformáció hatására a rugalmas moduluszok el®ször csökkennek, majd n®nek.

A fentiekben kapott eredményeket az [S2] jellel ellátott cikkben publikáltam szer-

z®társaimmal.



6. fejezet

A húzópróba leggyengébb láncszem

problémával való leírása

Az 1.3.3 fejezetben bemutattam Derlet és munkatársai modelljét [34]. A modell

olyan feltevéseket tartalmaz, melyek még nincsenek kísérleti vagy szimulációs ered-

ményekkel alátámasztva. Ezért ezen fejezet els® részében összevetem a feltevései-

ket a szimulációs eredményeimmel, majd az eredményeket felhasználva felveszek egy

deformáció-feszültség görbét. A modellt kiegészítve további feltevésekkel, szimulációs

eredményekkel, meghatározom az adott deformációhoz tartozó küls® feszültség elosz-

lásának egy közelít® függvényét.

6.1. A modell érvényességének ellen®rzése

A leggyengébb láncszem modellben a mintáról mintára eltér® feszültség-deformáció

görbék sokaságátlaga egy új változó, a lavina i sorszámának függvényében van felvé-

ve. Tehát a 4. fejezetben bemutatott kétféle, a deformáció és küls® feszültség függvé-

nyében képezhet® sokaságokon kívül felvehet® egy harmadik, az i függvényében vett

sokaság, mely a τ(i) és a γ(i) függvény. Tehát ezek 〈τ(i)〉 és 〈γ(i)〉 átlagát leíró függvé-
nyek közül az egyiket invertálva felvehet® egy deformáció görbe. Fontos megjegyezni,

hogy nem a korábbiakban felvett, adott deformációhoz tartozó átlagos feszültség gör-

be, azaz 〈τ(γ)〉 vehet® fel, hanem a
〈
τ(〈γ〉)

〉
függvény, azaz az adott i-hez tartozó

75
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átlagos deformáció és átlagos feszültség pár.

Az általam végzett szimulációk meger®sítik a diszlokációrendszer leggyengébb

láncszem problémakénti kezelhet®ségét. A 6.1 ábra mutatja különböz® méretek esetén

az els® lavinához tartozó feszültség Φ1(τ) kumulatív valószín¶ségi eloszlását. A külön-
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6.1. ábra. Az els® lavinához tartozó feszültség kumulatív valószín¶ségi eloszlása.
Alábra: a különböz® rendszerméretekhez tartozó eloszlások egymásra skálázása. Az
illesztett görbe 1− exp(−(τ)1,4) alakú.

böz® mérethez tartozó eloszlások a τ 7→ τN0,55 transzformációt alkalmazva ugyanarra

a görbére esnek a 6.1 ábra alábráján látható módon. A közös görbét®l a legnagyobb

méret eloszlása zajossága miatt, a legkisebb méret¶ rendszer eloszlása feltételezhet®en

a túl alacsony diszlokációszám miatt tér el.

Az egymásra ejtett görbékre 1,4-es exponens¶ Weibull-eloszlás illeszthet®. Az al-

ábrán látható skálázás következtében különböz® méret¶ rendszereknél a láncszemek

eloszlását leíró ν hatványkitev® meg kell, hogy egyezzen, tehát mérett®l függetlenül

ν ≈ 1,4.

Az eloszlást kiértékeltem a rendelkezésemre álló háromdimenziós szimulációkra

is, melyet a 6.2 ábra mutat. Ebben az els® lavina eloszlása szintén 1,4-es kitev®j¶

Weibull-eloszlással írható le.

Megjegyezzük, hogy a szimulációkkal vizsgálható feszültségskálán ezek alapján

nem határozható meg olyan nemnulla feszültség, mely alatt nem jelennek meg lavi-

nák. Ez összhangban van az 1.2.3 fejezetben bemutatott mikroplaszticitási kísérletek-

kel, melyek szerint nagyon kis fárasztási deformációknál is bekövetkezik irreverzibilis
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6.2. ábra. Az els® lavinához tartozó feszültség kumulatív valószín¶ségi eloszlása
háromdimenziós szimulációknál. Az illesztett görbe 1− exp(−(σ/2,2)1,4) alakú.

deformáció.

Derlet és munkatársai modelljének fontos feltevése, hogy a lavinák után a láncsze-

meknek már meglév®, a kezd®állapotban kialakult er®ssége nem változik meg, azaz

az i-edik lavinához tartozó küls® feszültséget a kezd®állapot sokaságában vett i-edik

leggyengébb láncszem probléma határozza meg. Az i-edik leggyengébb láncszem prob-

léma statisztikus jellemz®it az 1.3.3 fejezetben mutattam be.

A negyedik lavinához tartozó kumulatív eloszlást mutatja a 6.3 ábraN = 256 disz-

lokáció esetén. Az ábrán látható, hogy a háromdimenziós szimulációk eredményeit a

feszültségtengely nyújtásával, tehát egy egyszer¶ skálatranszformációval ezzel meg-

egyez® alakúra lehet hozni, tehát a két eloszlás ekvivalens. Az értékek jól egyeznek az

1,4-es kitev®j¶ negyedik Weibull-eloszlással, tehát a negyedik leggyengébb láncszem

problémával, és nem egyeznek meg az 1,4-es kitev®j¶ els® Weibull-eloszlással. Tehát

az i-edik lavina eloszlása jól közelíthet® az i-edik leggyengébb láncszem problémával

ν = 1,4-es Weibull-kitev® mellett. ν = 1,4 exponens esetén az 1.13 közelítés, mely

szerint az i függvényében a küls® feszültség 〈τi〉 átlaga és ∆τi szórása hatványfügg-

vénnyel közelíthet®, már kis i értékek esetén is igaz. A 6.4 ábra mutatja az átlag és

a szórás közelít® és pontos értékét. Látható, hogy alacsony i értékek, azaz alacsony

lavinaszám mellett is alkalmazható a közelítés.

Ennek megfelel®en körülbelül 〈τi〉 = 0,2-ig az i-edik lavinához tartozó feszültség

átlaga és szórása a 6.5a) és b) ábrán látható módon az i-edik leggyengébb láncszem
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6.3. ábra. A negyedik lavinához tartozó feszültség kumulatív valószín¶ségi eloszlása
kétdimenziós szimulációkra N = 256 diszlokáció esetén, háromdimenziós szimulációk-
ra átskálázva. A 1,4-es kitev®j¶ eloszlással generált véletlen számok közül a negyedik
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6.4. ábra. Az 1,4-es Weibull-kitev®j¶ i-edik leggyengébb láncszem probléma átlaga
és szórása, illetve az ezeket közelít® hatványfüggvények.

problémáját, az 1.13 hatványfüggvény összefüggést mutatja. A görbék az els® lavina

kivételével a τ 7→ τN0,6 transzformációval ejthet®ek egymásra, mint a 6.5c) és d)

ábrán látható. Megjegyezzük, hogy csak az els® lavina eloszlásához tartozó skálat-

ranszformáció értéke 0,55, az össze többi lavinánál ez az érték 0,6. Tehát

〈τi〉 ∝ i1/νN−η, ∆τi ∝ i−0,5+1/νN−η, (6.1)
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6.5. ábra. Az i-edik lavinához tartozó feszültség átlaga [a)] és szórása [b)], N0,6-nal
egy görbére skálázva [c), [d)]. Az illesztett görbék arányosak i0,7-nel illetve i0,2-nel.

ahol ν ≈ 1,4 a láncszemek er®sségét leíró exponens, η ≈ 0,6 a méret exponens.

A deformáció két részre, a lavinás és nemlavinás járulékra osztható fel. Ha kis

feszültségekre, kis deformációkra nem változik a kvázilineáris szakaszok meredeksé-

gének eloszlása, illetve a δτ feszültség emelkedés és a λ meredekségek korrelációja

nem változik meg, akkor a kvázilineáris szakaszok deformációjának járulékának, δγ =

= δτ/λ-nak arányosnak kell lennie a feszültséggel. Mivel a 6.1 összefüggés szerint

〈τi〉 ∼ i0,7, a kvázilineáris szakaszok által eredményezett deformációnak is arányosnak

kell lennie i0,7-nel és rendszerméret függése is meg kell egyezzen a feszültség méretfüg-

gésével. A szakaszok járuléka ennek megfelel®, a 6.6a) és c) ábrán látható eredményt

adja.

A lavinák járulékának i-függése a 6.6b) ábrán látható módon körülbelül γ = 0,1

fölött jelent®sen megn®. Ez alatt a 6.6d) ábrán látható módon adott i-nél a méret

függvényében N1,1-nel csökken az átlagos deformáció, a görbék az ennek megfelel®
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6.6. ábra. Az i-edik lavinához tartozó [a)] kvázilineáris szakaszokból származó és
[b)] lavinákból származó deformáció átlaga, [c)] és [d)] ezek egymásra skálázva.

γ 7→ γN1,1 transzformációval fedésbe kerülnek. Ezen a deformáció tartományon, tehát

γ . 0,1 esetén az i függvényében a deformáció i1,2-es függéssel írható le, mely nagy

rendszerekre pontosabban fennáll. Ez a lineárisnál er®sebb hatvány szerinti növekedés

megfelel annak, hogy - mivel adott rendszerméret esetén növekv® i természetesen nö-

vekv® küls® feszültséget jelent - a feszültség növekedtével n® az egy lavina által keltett

átlagos deformáció. A lavinás deformáció, ellentétben a nemlavinással, a rendszermé-

retnek jelent®sen magasabb hatványával, N1,1-nel tart nullához. Tehát a deformáció

két tagjának járuléka jelent®sen eltér® i és rendszerméret függéssel jellemezhet®, me-

lyeknek ered®je egy egyszer¶ függvénnyel csak közelít® módon adható meg. Tehát a

lavinák és a kvázilineáris szakaszok 〈γlav〉 és 〈γkl〉 járuléka a deformációhoz

〈γlav〉 ≈ 4N−µiϑ, 〈γkl〉 ≈ 4N−ηi1/ν , (6.2)
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ahol µ ≈ 1,1, ϑ ≈ 1,2, η és ν a 6.1 összefüggésben már de�niált exponensek. A

konstans szorzók a két tag aránya miatt fontosak.

Az eredményekb®l meghatározhatjuk a
〈
γ(〈τ〉)

〉
görbét. Ismételten megjegyezzük,

hogy ez nem az adott deformációhoz tartozó átlagos feszültség, hanem az adott i-hez

tartozó átlagos deformációhoz tartozó átlagos feszültség. Az 1.13 egyenletb®l

i ∝ 〈τ〉1/νNην . (6.3)

A deformációra illesztett 6.2 függvényeket felhasználva az átlagos deformáció-feszültség

görbe 〈
γ(〈τ〉)

〉
∝ 4τ 1,7Nϑην−µ +

1

1,6
τ. (6.4)

A második tag méretfüggése a kvázilineáris szakaszok meredekségének konvergenciája

miatt elt¶nik, az els® tag méretfüggése pedig az illesztett kitev®k okozta hibán belül

szintén elt¶nik. Tehát a módszerrel meghatározható deformáció görbe, megegyez®en

a tömbi minták görbéjével, méretfüggetlen.

Az összes illesztetési konstanst �gyelembe véve, az így meghatározott
〈
γ(〈τ〉)

〉
összefüggés véges méret esetén is, tehát amikor az i és a feszültség függvényében

vett átlagolás nem ekvivalens, a 6.7 ábrán látható módon jól megegyezik az eltér®

módon sokaságátlagolt görbével a leggyengébb láncszem adatok fels® érvényességi

határig, γ ≈ 0,1-ig. Ezt a 4.4 fejezetben egyetlen hatványfüggvénnyel tudtam jelle-

mezni. Ugyanis ezen az intervallumon a két hatvány összege jól közelíthet® egyetlen

hatvánnyal, melynek kitev®je 1,15. Tehát a deformáció-feszültség görbét jó közelí-

téssel leíró hatványfüggvény lineárisnál nagyobb kitev®je a lavinák következménye.

6.2. A küls® feszültség eloszlása adott deformációnál

Az el®z®ekben bemutatott Weibull-statisztika fontos tulajdonsága, hogy ha szten-

derdizáljuk, azaz nulla átlagúra és egységnyi szórásúra skálázzuk, akkor az i növeked-

tével ez a sztenderd normális, azaz Gauss-eloszláshoz tart [36]. Ez a konvergencia

gyors, például már i = 5 fölött a sztenderdizált (azaz nulla átlagú és egységnyi szórá-
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függvény, az N = 512-

es rendszer deformáció-feszültség görbéje és az ezt közelít® egyetlen hatványfüggvény.

sú) eloszlások a 6.8 ábra szerint alig megkülönböztethet®ek. Tehát nagy i-re a küls®
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6.8. ábra. Az i=1, 5, 40-edik leggyengébb láncszem sztenderdizált kumulatív el-
oszlása 1,4-es Weibull-kitev® mellett és a sztenderdizált normális eloszlás kumulatív
eloszlása.

feszültség közel normális eloszlású, szórása a rendszerméret növekedtével csökken. A

Gauss-eloszlás kumulatív függvénye:

Φ(x) = 0,5 · [1 + erf(x)] (6.5)

egy skálatranszformáció erejéig.
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Adott deformációnál a küls® feszültség eloszlását a

τ(γ) = τ
(
i(γ)

)
(6.6)

kompozíciófüggvénnyel írhatjuk le, mely adott i esetén normális eloszlású. Eredmé-

nyeim szerint a leggyengébb láncszem leírás érvényességi határán belül, azaz γ . 0,1-

ig az adott deformáció eléréséhez szükséges lavinák i száma, azaz i(γ) is jó közelítéssel

normális eloszlású, mint a 6.9 ábrán látható 1024 diszlokáció esetén γ = 0,1-nél. Ennek
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6.9. ábra. γ = 0,1 deformáció eléréséhez szükséges lavinák számának kumulatív
valószín¶ségi eloszlása 1024 diszlokáció esetén.

következménye, hogy az adott deformációhoz tartozó küls® feszültség is normális el-

oszlású, ha már elegend®en sok lavina következett be, azaz nagy rendszerméretek

esetén. A 4.1 összefüggéssel a különböz® méretek eloszlását egymásra skálázhatjuk,

mint a 4.1 fejezetben bemutattam. A különböz® deformációkhoz tartozó összeejtett

görbékre illesztett normális eloszlást mutatja a 6.10 ábra. Mindegyik esetben, azaz

γ = 0,05, 0,2 és 1-re is jó egyezést ad, mely a méret növekedtével tovább javul, hiszen

ekkor a leggyengébb láncszem probléma mindegyik közelítése pontosabb. Megjegyez-

zük, hogy az adott deformációhoz tartozó küls® feszültség eloszlása abban az esetben

is jól közelíthet® normális eloszlással, ha csak nagyon kevés számú lavina játszódott

le, azaz kis rendszerméretekre kis deformáció esetén, vagy nagy deformáció, például

γ = 1 esetén, melynél a deformáció már nem nem írható le a leggyengébb láncszem

problémával.
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6.10. ábra. a) γ = 0,05, b) γ = 0,2 és c) γ = 1 esetén a küls® feszültség kumulatív
eloszlása egymásra skálázva a 4.1 összefüggés és a 4.6 ábra szerint. Az eloszlások
normális eloszlással közelíthet®ek.

Adott deformációhoz szükséges küls® feszültség eloszlását el®ször Rinaldni és mun-

katársai írták le mikropillárokra [79]. Az általuk készített 160± 30nm átmér®j¶ osz-

lopokon a deformáció forrásvezérelt volt, tehát a diszlokáció lavinák valamelyik disz-

lokáció forrás aktiválódásához köt®dtek. Senger és munkatársai [80] háromdimenziós

szimulációkat végeztek szintén forrásvezérelt deformációval. Mindkét esetben Weibull-

eloszlást találtak, melynek kitev®je a pillároknál 3,2 és 5,5 között, a háromdimenziós

szimulációknál 4 és 20 között változott, a minta méretét®l, orientációjától és oldalai-

nak arányától függ®en. Ennek oka, hogy az 1.7 összefüggésben bemutatott általános

Weibull-eloszlásnak egy speciális esetét alkalmazták, melyben a τ0 eltolási paraméter

nulla. Ez azt jelenti, hogy az adott deformáció elérhet® tetsz®legesen kis feszültség-

gel is. Ezzel ellentétben Ispánovity és munkatársai [5] nemnulla τ0 értéket alkalmaz-

va mind két- és háromdimenziós szimulációkra, illetve mikropillárokra a kitev®t 3,5
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körülinek találták több deformáció értékre is. Az általuk mért eloszlások Weibull-

ábrázoláson, tehát dupla logaritmikus skálán τ − τ0 függvényében − log(1 − Φ)-t

ábrázolva a mért teljes feszültség tartományra, közel egy nagyságrenden keresztül

lineárisak. Tehát az általuk mért eloszlás közel Weibull-eloszlású. Összegezve, Ispá-

novity és munkatársai feltételezése szerint a különböz® modellek olyan ekvivalens

Weibull-eloszlással írhatóak le, melynél τ0 6= 0. Ezt az értéket a folyásfeszültség kö-

vetkezményeként azonosították.

A Weibull-statisztikát például a rideg anyagok tör®feszültségének eloszlásánál is

alkalmazzák [81], melynek szintén a leggyengébb láncszem probléma adja az alapját.

A modell szerint a törés a mintában lév® bármely hibából kiindulhat. Természetesen

a tör®feszültséget a leggyengébb szívósságú hiba határozza meg. De az a kérdés, hogy

adott deformációnál a küls® feszültség eloszlása mely okból lesz Weibull-eloszlású,

jelenleg még nem tisztázott.

6.3. Összefoglalás

A fejezetet röviden összegezve, a deformáció során megjelen® els®, második stb.

lavinák az els®, második stb. leggyengébb láncszem problémával írhatóak le, a lavinák

alatt a rendszer nem alakul újjá. Bevezethet® egy harmadik sokaságátlagolás a lavina

sorszámának függvényében. Ekkor mind a feszültség, mind a lavinás és a nemlavinás

szakaszok alatt bekövetkez® deformáció átlagos viselkedése egyszer¶en leírható. Eze-

ket felhasználva megállapítható egy deformáció-feszültség görbe, mely közel megegye-

zik a korábbi sokaságátlagolási módok deformáció görbéjével. Továbbá a leggyengébb

láncszem problémát felhasználva megindokolható, hogy adott deformációnál a küls®

feszültség közel normális eloszlású.

A fentiekben kapott eredményeket az [S3] jellel ellátott cikkben publikáltam szer-

z®társaimmal.



7. fejezet

Diszlokáció korrelációk, diszlokáció

rendszer klaszterizációja

A diszlokáció korrelációk a minta olyan alapvet® tulajdonságait határozzák meg,

mint például a bels® feszültségek eloszlása, mely például a töréshez szükséges küls®

feszültséget befolyásolja, vagy például Groma és munkatársai kontinuum elméletében

[7] megjelen® paraméterek értékét adja meg.

7.1. Diszlokáció korrelációk

A kétdimenziós szimulációk diszlokáció elrendez®dése klasztereket mutat bármely

deformációnál, tehát a diszlokációk helye korrelált. Mivel a rendszer homogén, ezért

az 1.4 fejezetben bemutatott N -részecskés s¶r¶ségfüggvényben a korrelációk legel®-

ször az 1.22 összefüggéssel de�niált kétrészecske korrelációkban jelennek meg. Ezek

adott rendszerméretre sokaságátlagolhatóak, �gyelembe véve az annihilált diszlokáci-

ók okozta diszlokációszám csökkenést.

Egy pozitív diszlokáció körül kialakult klasztert három függvénnyel jellemezhe-

tünk. (A negatív diszlokáció körüli klaszterek ebb®l egyszer¶ szimmetria tulajdonsá-

gok alapján meghatározhatóak.) Mivel két pozitív diszlokáció egyensúlyi helyzete a

függ®leges fal, az 1.22 módon de�niált d++ korrelációs függvény a (0, y) pontokban

nagy járulékot adhat. Hasonlóan, mivel az ellenkez® el®jel¶ek egyensúlyi állapotai
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a csúszósíkokkal 45◦-os szöget bezáró egyenesek, a d+− korrelációs függvény ezek

mentén nagy járulékot adhat. Ezekb®l de�niálhatjuk a 〈ρ+〉 = (d++ + d+− + 2)/2

függvényt, mely egy pozitív el®jel¶ diszlokáció körül írja le a s¶r¶séget. Groma és

munkatársai kontinuum modellben végzett számításaik szerint a küls® feszültség nél-

kül relaxált rendszerben a d++ korrelációs függvény a függ®leges, azaz az y tengelyen

y−3/2 szerint cseng le. Ezt az általam is alkalmazott szimulációs módszer eredmé-

nyei is alátámasztották [39]. Ezen kitüntetett irányon kívül a korrelációs függvény

gyorsabban lecseng.

Nulla küls® feszültség mellett relaxált, különböz® rendszermérethez tartozó d++

korrelációs függvények függ®leges tengely menti elt¶nését csak a minta mérete be-

folyásolja. A 7.1a) ábrán látható, hogy a különböz® méretek görbéi ugyanazokat az

értékeket veszik fel, tehát a kisebb rendszer a korrelációs függvényeket nézve meg-

felel a nagyobb rendszer egy részének. Bár a korrelációs függvény minden vizsgált

méretnél a szimulációs terület széléig pozitív értéket vesz fel, a lecsengése lineárisnál

gyorsabb, tehát integráltja, ami az y tengely menti diszlokációszám, véges. Ezért ha-

tása valamely méret fölött elhanyagolható. Ekkor például a négyszer akkora rendszer

felfogható a 2.3 ábra szerint egymás mellé helyezett négy kisebb, független rendszer

ered®jeként. Eredményeim szerint a d+− korrelációs függvény is hasonlóan, de na-

gyobb kitev®vel, r−5/2 szerint cseng le az y = ±x egyenesek mentén, melyet a 7.1b)

ábra mutat. A többi irányban a korrelációk gyorsan lecsengenek, bármely méretnél
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7.1. ábra. a) a d++ korrelációs függvény lecsengése az y tengelyen. b) a d+− korre-
lációs függvény lecsengése az y = ±x tengelyeken.



7.1. DISZLOKÁCIÓ KORRELÁCIÓK 88

a szimulációs területen belül, kis távolság fölött elhanyagolhatóvá válnak, mint a 7.2

ábrán látható 128 diszlokáció esetén. N = 32 diszlokációból álló rendszernél a korrelá-

ciós függvények L/2 távolságban még éppen nem elhanyagolhatóak, azaz a klaszterek

függ®leges mérete összemérhet® a szimulációs terület oldalélével. Ezért ennél a rend-

szerméretnél a végesméret e�ektusok még feltételezhet®en nagyon er®sek, de efölött

már feltételezhet®en gyengék, a küls® feszültség nélkül relaxált rendszer jól közelíti a

végtelen nagyot. A 〈ρ+〉 s¶r¶ség leginkább és legnagyobb területen a függ®leges irány-
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7.2. ábra. Korrelációs függvények küls® feszültség nélkül relaxált állapotban 128
diszlokáció esetén.

ban tér el a korrelálatlan rendszerét®l, a 〈ρ+〉 = 1-t®l. Továbbá a 45◦-os irányokban

is jelent®s a korreláció. Más irányokban a s¶r¶ség körülbelül megfelel a korrelálatlan

rendszernek. A függ®leges irány az azonos Burgers-vektorúak által képezett falat, a

45◦-os irányok a dipólokat jelentik. Mindkét irányban a homogént®l való eltérés elha-

nyagolható a homogén rendszer átlagos diszlokáció távolságának egy-két szeresénél.

Ebb®l következik, hogy a dipólkép közelítés érvényes, a rendszer kis klaszterekb®l,

közel dipólokból áll.

A lavinák, azaz deformáció hatására a diszlokációk nagyobb klaszterekbe állnak

össze, mint ahogy a 4.8 ábrán látható. A leggyengébb láncszem leírás érvényességének

fels® határáig, azaz τ . 0,1-ig a klaszterek mérete alig változik meg a küls® feszültség

nélkül relaxált állapothoz tartozó klaszterméretekhez képest, mint ahogy a 7.3a) és

b) ábrán látható, a ρ+ s¶r¶ség függvény a két állapot között alig változik. Viszont

efölött, a lavinás és nemlavinás deformáció egyenl®vé válásának pontjában, γ ≈ 0,25-
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7.3. ábra. ρ+ s¶r¶ség függvény 128 diszlokáció esetén, különböz® állapotokban.

nél már jelent®sen megnövekedett a klaszterméret. Ez még a feszültség-deformáció

görbe termodinamikai limesszel rendelkez® tartományában van, azaz γ . 1. Ekkor

több nagy klaszter alkotja a rendszert, a 7.3c) és d) ábrán látható, hogy a klaszter

s¶r¶ség függvény az origó két oldalán, néhányszor L = 1 távolságra már állandó,

értéke deformáció függ®, körülbelül 0,9 − 0,7, tehát az adott diszlokációhoz tartozó

klaszter a teljes diszlokációszám egyre nagyobb hányadát adja. Tehát a klaszterek
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n®nek, számuk csökken, de számos klaszter alkotja a rendszert. Ez a nagy deformáció

következménye, hiszen dimenziótlan egységekben a γ = 1 érték azt jelenti, hogy a

diszlokációk átlagos ered® elmozdulása pontosan a szimulációs terület oldalhossza.

A 7.4a) ábrán látható, hogy az állandósult folyás tartományában a rendszert alapve-

t®en csak egyetlen klaszter alkotja. Ebben az egyetlen klaszterben az ellenkez® el®jel¶
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7.4. ábra. A ρ+ és a d+− függvény az állandósult folyás állapotában 128 diszlokáció
esetén.

diszlokációk helyét, a d+− függvényt a periodikus határfeltétel határozza meg. A kül-

s® feszültség a pozitív diszlokációkat jobbra hatja, ezért a képzeletbeli jobb oldali

falon hagyja el a területet, és a bal oldalon belépve a fal bal oldalán áll meg, ezért a

d+− korrelációs függvény a 7.4b) ábrán látható módon az origó két oldalán, az ori-

góhoz közel er®sen eltér®. Ez a kon�guráció a modell sajátossága, a valóságban nem

jelenik meg, nem azonosítható a kísérletekben is megjelen® állandósult folyással vagy

folyáshatárral.

7.2. Klaszterizálódás

Mivel a diszlokációk klaszterekbe vagy egyetlen klaszterbe rendez®dnek, a rend-

szer viselkedhet nem egész dimenziós objektumként is. Pontszer¶ részecskékb®l álló
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rendszer fraktáldimenzióját legtöbbször a dobozszámlálási módszerrel szokták meg-

határozni. Ekkor az esetünkben kétdimenzióba ágyazott rendszer összes részecskéjét

lefedik l oldalhosszú négyzetekkel. Ha az l méret¶ négyzetekkel történ® lefedéshez

n(l) darab négyzet szükséges, akkor a rendszer fraktáldimenziója

d = lim
l→0

log(n(l))

log(1/l)
. (7.1)

Ehhez a módszerhez nagyszámú részecske szükséges. A jelenlegi számítógépek számí-

tási kapacitása nem teszi lehet®vé ekkora diszlokációrendszer szimulációját, ezért a

klaszterizálódást csak az alábbi, kvalitatív módszerrel vizsgálom. Osszuk fel a szimu-

lációs területetm2 dobozra, és vegyük az n diszlokációt tartalmazó dobozok számának

P (n) eloszlását. Véletlen kon�gurációra ez binomiális eloszlású. Ha a rendszer klasz-

terizálódik, akkor az üres, illetve a kevés diszlokációt tartalmazó dobozok száma n®.

A 7.5 ábra a deformáció különböz® pontjaiban mutatja a P (n) eloszlást N = 512
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7.5. ábra. Az n diszlokációt tartalmazó dobozok számának eloszlása 512 diszlokációt
tartalmazó rendszerre, 144 teljes dobozszám mellett.

diszlokációt tartalmazó rendszerre, m2 = 144 teljes dobozszám mellett. Már a küls®

feszültség nélkül relaxált rendszerhez tartozó eloszlás is nemcsak er®sen eltér a vélet-

lenét®l, de er®sen klaszterizálódott is, az üres dobozok száma jelent®sen megn®tt. Az

eloszlás az A deformáció tartományon, azaz a feszültség-deformáció görbe termodina-

mikai limeszének tartományán jelent®sen átalakul. Az eloszlás a feszültség-deformáció

görbe kevéssel lineáris alatti tartományán, azaz γ . 0,05-ig, illetve a leggyengébb
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láncszem probléma érvényességi köréig, τ . 0,1-ig közel változatlan. Ezután az üres

dobozok száma jelent®sen megn® az összes többihez képest, és az A deformáció tarto-

mány végén az eloszlás maximuma is n = 0-nál van. Tehát a diszlokáció kon�guráció

és az azt leíró P (n) eloszlás a kezdeti, binomiális eloszláshoz képest teljesen átalakult,

a diszlokációk klaszterizálódtak.

7.3. Összefoglalás

A fejezetet tömören összegezve elmondható, hogy a térbeli diszlokáció korrelációk

az egyensúlyi dipólhelyzetekben hatványfüggvény szerint csengenek le, a többi irány-

ban a lecsengés gyors. A deformáció növekedtével a korrelációk egyre jelent®sebbek,

de egy méretfüggetlen pontig a rendszer eredeti, jellemz® képe, a sok kis klaszterb®l

álló rendszer fennáll. Az állandósult folyáshoz tartozó állapot kon�gurációja pedig a

modell a valóságot nem tükröz® tulajdonságainak a következménye. Tehát ebben a

deformációs tartományban a modell már nem használható.



8. fejezet

Összefoglalás

A munka célkit¶zése, hogy az elmúlt b® évtized alatt egyre elterjedtebbé váló

mikroobjektumok, például MEMS-ek vagy nagyon kis méret¶ kristályszemcsék disz-

lokációk által végbemen® deformációját vizsgáljam. A dolgozat során az alábbi f®

megállapításokat tettem:

1. A 3. fejezetben megmutattam, hogy az éldiszlokációkból álló rendszerben az id®-

ben állandó küls® feszültség hatására létrejöv® kúszás folyamán a diszlokációk

sebességeloszlásának id®beli változása egy megfelel® skálatranszformációval ír-

ható le. Ennek a skálázásnak a következménye a deformáció id®beli lefolyásának

ismert formája, az Andrade-kúszás.

Megmutattam, hogy az Andrade-kúszás csak egy rendszermérett®l függ® ideig

áll fenn, utána deformáció sebessége exponenciálisan levág. A levágáshoz tartozó

id® kétdimenziós rendszer esetén arányos a minta oldalméretével.

2. Kétdimenziós, éldiszlokációkból álló rendszert lassú húzópróbának vetettem alá.

A szimulációkban egy minta deformáció görbéje nemlavinás és lavinás szakaszok

egymás utáni váltakozásából áll össze.

A 4. fejezetben megmutattam, hogy nem tömbi minták esetén a realizációról

realizációra eltér® feszültség-deformáció görbékb®l két nem ekvivalens sokaság

képezhet®, attól függ®en, hogy a deformáció vagy a feszültség függvényében

képezzük a sokaságot. Egy deformáció illetve egy feszültség határ alatt azon-
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ban létezik termodinamikai limesz. Tehát a méret növekedtével az eloszlások

szórása elt¶nik, ezáltal tömbi minta esetén jól de�niált görbéket kapunk, és

a két sokaság, ezáltal a feszültség-deformáció és a deformáció-feszültség görbe

ekvivalenssé válik.

Ekkor a szórás a diszlokációszám 0,4-edik hatványával tart nullához, és a csökke-

n® szórással különböz® rendszerméretek esetén az adott deformációhoz tartozó

feszültség eloszlása egy közös vagy konvergens metszéspont körül egymásra ská-

lázható. Az eloszlás ekörül a metszéspont körül a Dirac-delta eloszláshoz tart,

ezért ez a feszültség érték a végtelen nagy méret¶ rendszerhez tartozó feszült-

ség. Ily módon meghatározható a végtelen nagy rendszer feszültség-deformáció

görbéje.

A termodinamikai limesz létezésének els® alszakaszán az átlagfeszültség-képlé-

keny deformáció görbe a lineárisnál lassabb, a méret növekedtével csökken® ki-

tev®j¶ hatványfüggvénnyel írható le, mely megfelel az eloszlás metszéspontjával

meghatározott végtelen méret¶ rendszer görbéjének.

3. Megmutattam, hogy a húzópróba nemlavinás szakaszai közel lineárisak és re-

verzibilisek. Ezáltal de�niálható egy véges képlékeny rugalmas modulusz, mely

a minta kísérletileg mérhet® rugalmas állandóiban néhány százaléknyi eltérést

okozhat.

Megmutattam, hogy a rendszerméret növekedtével a húzópróba lavinás és nem-

lavinás szakaszainak a hossza csökken, ezáltal tömbi minta esetén sima feszültség-

deformáció görbét kaphatunk.

Megmutattam, hogy létezik a modellben egy rendszerméret független képlékeny

deformáció, melynél a deformáció reverzibilis és irreverzibilis járuléka egyenl®vé

válik.

4. Megmutattam, hogy Derlet és munkatársai elméleti modelljével [34] megegyez®-

en, a képlékeny deformáció egy szakaszon leírható leggyengébb láncszem problé-

mával megfogalmazva, azaz a diszlokáció rendszer felfogható láncszemek összes-

ségeként, melyben a láncok szétszakításához szükséges feszültség eloszlása τ 0,7
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alakú. Ez az eloszlás a lavinák után nem változik meg, azaz az i-edik diszlokáció

lavinához tartozó küls® feszültség az i-edik leggyengébb láncszem elszakításához

szükséges feszültség.

Ennek érvényességi szakaszán a lavinás és nemlavinás deformációk közül egyik

sem hanyagolható el. A két járulékkal meghatározható egy méretfüggetlen, azaz

tömbi mintára jellemz® deformáció görbe, mely a vizsgált rendszerméretekre is

jó közelítést ad. A lavinás és nemlavinás, körülbelül lineáris járulék együttes

hatása közelíthet® egy hatványfüggvénnyel. Tehát a feszültség-deformáció görbe

a lineárisnál lassabb, hatványfüggvény szerinti viselkedését a diszlokáció lavinák

okozzák.

A leggyengébb láncszem modellt alkalmazva megmutattam, hogy adott defor-

mációnál a küls® feszültség eloszlása jól közelíthet® normális eloszlással.

5. Megmutattam, hogy a küls® feszültség nélküli relaxáció során, illetve a defor-

máció növekedtével a diszlokációk jelent®sen klaszterizálódnak. Kis deformációk

esetén a rendszer tekinthet® kis klaszterek, dipólok összességének. Ezzel ellen-

tétben nagy deformációkra egy a modellre jellemz® elrendez®dés alakul ki, a

diszlokációk egyetlen falba állnak össze. Ez a modell egyszer¶ségének következ-

ménye, ezért nem tekinthet® a valóságban megjelen® állandósult folyás modell-

jének.
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lóra.

Ezt a dolgozatot Édesapám emlékének ajánlom.
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Magyar nyelv¶ összefoglaló

A múlt század els® felében javasolták a kristályos anyagok képlékeny deformá-
ciójának leírására a diszlokáció mechanizmust. A tömbi, azaz nagy méret¶ minták
deformációját már jól ismerjük, de csak az elmúlt két évtizedben nyílt lehet®ség mik-
roméret¶ minták deformációjának beható vizsgálatára. A dolgozat célja, hogy a tömbi
minták deformációjához képest mikroobjektumok esetén megjelen® új tulajdonságok-
ról a diszlokációk szintjén számot adjunk, és amennyiben lehetséges, ezeket kvalitatív
módon leírjuk, illetve vizsgáljuk a mikro- és a makroskála közötti átmenetet. Mindezt
olyan rendszereken, melyekben nagyszámú diszlokáció található, tehát a kollektív tu-
lajdonságaik fontosak. Ennek eszközéül a kétdimenziós diszkrét diszlokáció dinamikai
szimulációkat választottam.

El®ször állandó, nem túl nagy terhelés mellett vizsgálom a modell tulajdonságait.
Ekkor az átlagos deformáció-id® görbe az Andrade-kúszás és egy rendszerméretfügg®,
exponenciális levágás szorzataként írható le. Az Andrade-kúszás oka a diszlokációk
sebességeloszlásának skálatulajdonsága. A rendszerméret növekedtével pedig a mintá-
ról mintára eltér® deformáció-id® görbék szórása csökken, illetve átlaguk az Andrade-
kúszást leíró hatványfüggvényhez tart, tehát feltételezhet®en létezik termodinamikai
limesz, a mikro- és makroskála összekapcsolható.

A dolgozat második részében a nagyon lassan, kvázisztatikusan terhelt minták
viselkedését vizsgálom. Korábbról már ismertük, hogy ekkor is mintáról mintára el-
tér®ek a deformáció görbék, illetve lavinás és nemlavinás szakaszokból állnak. Ekkor
kétféle kézenfekv® sokaságátlagolási mód van, lehetséges a küls® feszültség és a defor-
máció függvényében sokaságokat képezni. Eredményeim szerint mindkét eset közel ha-
sonló jellemz®ket mutat. Ekkor is feltételezhet®en létezik termodinamikai limesz, te-
hát a mikro- és makroskálát sikerült összekapcsolni. Az átlagos feszültség-deformáció
görbék egy szakaszon közel hatványfüggvény szerint viselkednek, mely közel van a
lineárishoz, de jól láthatóan megkülönböztethet® attól. A lineáristól eltér® viselkedés
a diszlokáció lavinák következménye.

Eredményeim szerint a diszlokáció lavinák Derlet és munkatársai feltételezésé-
nek [34] megfelel®en az els®, második, stb. leggyengébb láncszem probléma Weibull-
szerinti megfogalmazásával írhatóak le. A modellb®l közelítést kaphatunk adott de-
formációnál a küls® feszültség leírására, melynek közelít®leg normális eloszlásúnak
kell lennie. Az eloszlásgörbék további fontos tulajdonsága, hogy metszéspontjukat
felhasználva egy mestergörbére skálázhatóak. Ezt felhasználva felvehetjük a végtelen
méret¶ rendszer feltételezett deformáció görbéjét.

A nemlavinás deformációk eredményeim szerint közel lineárisak és reverzibilisek.
Ezért de�niálható egy képlékenységb®l fakadó rugalmas modulusz, ami a diszlokáció
mentes kristály moduluszát megváltoztatja.
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Summary

Dislocations were proposed for the explanation of plastic deformation of crystalline
materials in the �rst half of the previous century. Although the plastic deformation of
bulk crystalline materials is well-known, the thorough investigation of specimen with
a size of a few µm has only been available in the past two decades. The subject of the
thesis is the plastic deformation of crystals that contain numerous dislocations, thus
their collective properties are important. It aims to give an account of the properties
and phenomena that appear as new features during the deformation of dislocated
micro-objects compared to the deformation of bulk samples, and, if possible, describe
them qualitatively. Moreover, to examine the transition between the micro and the
macro scales. For this the means of discrete dislocation dynamical simulations were
used.

Firstly the behaviour of the model under not too large and constant external stress
was investigated. Under such circumstances the time-dependent deformation curve
can be described as a product of the Andrade-creep and a system size dependent,
exponential cut-o�. It is found that the Andrade-creep appears due to the scaling
propertiy of the velocity distribution of the dislocations. As the system size increases,
the deformation curve's standard deviation decreases and its mean converges to the
function describing the Andrade-creep. Because of this, thermodynamic limit exists
and the micro and the macro scale might be connected to each other.

The properties of quasistatically loaded realisations were investigated in the se-
cond part of the thesis. It has been known that the deformation curves of di�erent
realisations di�er from each other and consist of avalanches and non-avalanche seg-
ments. In the case of quasistatic loading two di�erent ensembling methods can be
applied, the ensembles can be taken at given deformation or at given external stress.
It is shown that the two methods yield similar behaviour. Thermodynamic limit exists
in both cases, meaning that the micro and macro scale could be connected to each
other. The mean stress-strain curves of a deformation regime are close to a power-law
function, although it is close to linear but it is seemingly di�erentiated from it. The
nonlinear behaviour is the consequence of the dislocation avalanches.

The assumptions of Derlet et al. [34] that plastic avalanches can be described as
the �rst, second, etc. weakest link problem have been con�rmed by the simulations.
A consequence of the model is that the distribution of the stress at given deformation
can be well approximated by a Gaussian-distribution. Another important property
of these distributions is that they have a common intersection point, and by this a
well-de�ned stress-strain curve of the in�nite system size might be obtained.

In accordance with the simulation results the non-avalanche segments are close to
linear and reversible. From this an elastic modulus that originates from the motion
of dislocations can be de�ned, changing the moduli of dislocation-free crystals.
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