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1. fejezet

Bevezetés

A civilizáció fejlődésében döntő szerepet játszottak a különféle anyagokról felhalmozó-
dó ismeretek – modern kifejezéssel az anyagtudomány – melyek meghatározták milyen
anyagokat volt képes az emberiség előállítani, megmunkálni, felhasználni. Fontos sze-
repüket a történelemben használatos kő-, vas-, vagy bronzkor kifejezések tükrözik. A
mai, technológiailag fejlett és környezetére egyre inkább felelősen tekintő társadalom
az anyagtudomány számára új kihívásokat fogalmaz meg. Az anyagtudomány két fő
irányban fejlődik tovább: részben a korábbi feladatok kielégítésére kifejlesztett anya-
gokat, megmunkálási módszereket tökéletesíti, hogy a belőlük létrehozott eszközöket
hatékonyabbá, környezetbarátabbá tegye, másrészt olyan hasznosítható tulajdonságok-
kal rendelkező új anyagokat hoz létre, melyek a technológiai fejlődés további irányait
nyitják meg. Az anyagtudományban felhalmozott ismeretek (termodinamikai adatbá-
zisok, matematikai modellek, stb.) és az informatika dinamikus fejlődése napjainkban
lehetővé teszik egyes anyagcsaládok estén az anyagok tudományos alapú tervezését. A
fejlett numerikus módszerek a fázisátalakulásokra vonatkozó statisztikus fizikai mód-
szerekkel kombinálva lehetővé teszik, hogy előállításuk előtt modellezzük az anyagok
viselkedését. A szilárd anyagok számos fontos tulajdonságát – a keménységtől kezdve a
vezetőképességen át a korrózióállóságig – meghatározza a megszilárdulás, a hőkezelések
és a megmunkálás során kialakuló ún. mikroszerkezet, ami nem egyéb, mint az anyagot
alkotó kristályszemcsék, méret-, alak-, összetétel-, ill. orientáció eloszlása.

A mikroszerkezet leírására kifejlesztett elméletek közül kiemelkedik a fázismező el-
mélet, melyet sokoldalú használhatósága, viszonylag egyszerű numerikus kezelhetősége
és kvantitativitása miatt széles körben használják a terület kutatói. A fázismező el-
mélet a fázisátalakulások során keletkező fázishatárok dinamikai leírására szolgál. Így
alkalmazási területe az egy- és többkomponensű anyagok megszilárdulásától kezdve,
a fázisszeparáción és szemcsedurvulási folyamatokon át, a folyadékkristályok model-
lezéséig terjed. A szilárd anyagok jelentős része polikristályos, azaz nagyszámú kris-
tályszemcséből áll. Ezen anyagok fizikai tulajdonságait jelentősen befolyásolja a mik-
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roszerkezet. A fázismező elmélet keretében két fő irányzat alakult ki a polikristályos
anyagok leírására. Az egyik az úgynevezett multi-fázismező elmélet, amely egyaránt
használatos kettőnél több fázisú rendszerek modellezésére, ahol a határfelületek egy-
ben fázishatárok is, valamint az egyfázisú polikristályos rendszerek leírására, ahol a
határfelületek egyazon fázis eltérő kristálytani orientációjú szemcséit választják el. A
másik megközelítés az orientációs mezőn alapuló fázismező modellek csoportja. Itt a
polikristályos anyag lokális állapotának jellemzésére a folyadék→kristály fázisátmene-
tet követő fázismezőn túl egy ún. orientációs mezőt használ, ahol az utóbbi a lokális
kristálytani orientációt adja meg. Az orientációs mezőként két dimenzió esetén egy
egyszerű skalár mező, míg három dimenzióban a háromdimenziós forgáscsoport vala-
milyen ábrázolása választható. Az orientációs mezős elméletek nagy előnye, hogy nem
pusztán a jelenség egy gazdaságosabb leírását adják, de képesek olyan jelenségeket is
leírni, amit a multi-fázismező elmélet nem, pl. szemcseforgás, növekedési front menti
nukleáció, stb. Az orientációs mezős modelleket korábban sikeresen alkalmazták igen
bonyolult polikristályos megszilárdulási formák széles körének leírására.

Munkám kiindulópontjául egy új orientációs mező modell megjelenése szolgált,
melyben a fázismező és az orientációs mező között szinguláris csatolást írnak elő.
Munkám során először megvizsgáltam, hogy az új modell alkalmas-e a korábbi mo-
dell nyújtotta eredmények reprodukálására. Ezt követően elsőként alkalmaztam az új
modellt, illetve az egyik korábbi orientációs mezőn alapuló modell módosított változa-
tát a polikristályos anyagok szemcsedurvulási folyamatainak leírására. Az orientációs
mező, minthogy ciklikus változó, a hagyományos mezőktől eltérő topológiai tulajdon-
ságokkal rendelkezik. Ennek következményeivel korábban csupán nagyon elnagyoltan
foglalkoztak, a témakört eddig még nem vizsgálták meg átfogóan. A disszertációmban
részletesen megvizsgálom az orientációs mezők alkalmazásával kapcsolatos problémá-
kat és bemutatom, hogy az orientációs mező topológiai tulajdonságai következtében
a rendszer viselkedését lényegesen befolyásoló ponthibák alakulhatnak ki, valamint a
korábbi modellek olyan általánosabb megfogalmazását javaslom, amellyel ezek a hibák
kiküszöbölhetők.
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2. fejezet

Fizikai háttér és fogalmak

2.1. Mikroszerkezet

A szilárd anyagok számos meghatározó tulajdonsága függ a mikroszerkezetétől. Ilyen
például a fémek ellenállása, amit nagyban befolyásol a kristályszerkezet, minthogy az
elektronok szóródnak a kristályhibaként fellépő szemcsehatárokon. A félvezetőknél a
kristályszerkezet és a szennyező tartalom határozza meg a kvantumos sávszerkezetet. A
fémek keménysége vagy lágysága szabályozható a benne található rácshibák sűrűségé-
vel, így például nagy szilárdságú fémek állíthatók elő kis méretű kristályos szemcsékből,
vagy pedig idegen fázisú szemcsék kiválásával. Sokszor nem csak a fizikai tulajdonsá-
gokat határozza meg a mikroszerkezet, hanem például a fémek korrózióállóságát is,
minthogy a rozsdásodás könnyebben indul meg a szemcsehatárokon. A fenti példák jól
mutatják, hogy a mikroszerkezet létrejötte és az azt befolyásoló tényezők megismerése
nemcsak tudományos szempontból érdekes, hanem közvetlen gyakorlati szerepe miatt
komoly mérnöki érdeklődés is övezi.

A felhozott példákban a mikroszerkezet a megszilárdulási, kiválási és termomecha-
nikai folyamatok eredménye. Ezeket a folyamatokat a mozgó határfelületek (free bo-
undary) dinamikája és a nem-egyensúlyi fázisátalakulások kinetikája határozza meg: a
megszilárdulás során a kristályos szemcsék nukleációját követően a szemcsék egymás-
sal versengve növekedésnek indulnak. Mindkét folyamatot a szabadenergia (felületi
és térfogati) minimalizálására való törekvés hajtja a hő- és kémiai diffúzióból szár-
mazó kinetikai korlátok mellett. A megszilárdulás során a térfogati szabadenergia,
a folyadék-szilárd határfelület szabadenergiája, illetve annak anizotrópiája a megha-
tározó, szemcsedurvulás esetén a szilárd-szilárd határfelület szabadenergiája, míg a
mechanikai feszültségek hatására létrejövő változásoknál az elasztikus energia adja a
hajtóerőt.

A megszilárdulás során létrejövő kristályos szerkezetek egyik legismertebb képviselő-
je a hópehely (lásd 2.1.1. ábra (a) paneljét), mely hat fogású szimmetriával rendelkező,
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(a) (b) (c)

2.1.1. ábra. Növekedési morfológiák: (a) dendrites hópehely [1] (b) polietilén glikol
gömbszerű szferolit kristálya [2] (c) fluorit (CaF2) erősen fazettált kristálya [3]

fenyőfaszerűen elágazó, ún. dendrites (a dendrit a görög dendron = fa szóból szárma-
zik) alakzat, melynek határfelülete fazettált, élekben megtörő, síkok által határolt. A
dendrites morfológia számos anyag megszilárdulása során megfigyelhető, így például
nagyszámú dendritből álló polikristályos mikroszerkezettel gyakran találkozhatunk a
fémek és fémötvözetek esetén. Eltérő mikroszerkezetet jön létre a polietilén glikol nagy
túlhűtésnél történő megszilárdulása során (lásd 2.1.1. ábra (b) paneljét), amely gömb-
szerű, nagyszámú, radiálisan növő tűkristályból álló ún. szferolitos (a szferolit a spharia
= labda és lithos = kő görög szavak összetételéből származik) kristály alakzatból áll.
Megint más morfológiával jelenik meg a fluorit (CaF2) erősen fazettált kristálya (lásd
2.1.1. ábra (b) paneljét), amely köbös szimmetriát mutat és zárt kristálysíkok határol-
ják. Ez a három példa jól mutatja, hogy a megszilárdulás során az anyag tulajdonságai
és a megszilárdulás körülményeinek függvényében igen változatos kristályos szerkezetek
alakulhatnak ki.

A megszilárdulás során azonban általában nem alakul ki a végleges mikroszerke-
zet, a termodinamikailag stabil állapot ugyanis a szemcsehatárokat nem tartalmazó
egykristály. Így a lehűlés, ill. a hőkezelések alatt a kezdeti polikristályos szerkezetben
olyan változások mennek végbe, amelyek e felé a végső állapot felé vezetnek. A változás
a szemcsehatárok mozgásával valósul meg: a határok görbületi középpontjuk felé moz-
dulnak el. Ezt a folyamatot szemcsedurvulásnak nevezzük, melynek eredményeképpen
a kisebb szemcsék eltűnnek a rendszerből, a nagyobbak pedig tovább nőnek.

A számítógépes anyagtudomány egyik alapvető feladata, hogy megbízható (predik-
cióra képes) modellekkel szolgáljon a tudatos anyagtervezéshez, vagyis, hogy a számító-
gépes modellezésre támaszkodva képesek legyünk egy adott alkalmazáshoz kiválasztani
a megfelelő anyagot, és az előállításához szükséges technológiai körülményeket, anélkül,
hogy az adott anyagot és technológiát drága kísérletek sorozatával kellene kifejleszteni.
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Ehhez elengedhetetlen a megszilárdulási és szemcsedurvulási folyamatok részleteinek
megismerése.

Mindkét folyamat esetében határfelületek (folyadék-szilárd, ill. szilárd-szilárd) idő-
beli fejlődését követjük, amihez a felületek mozgását meghatározó hő- és/vagy kémiai
diffúziós egyenleteket megoldása szükséges. Ilyen problémák kezelésére a fázismező
elmélet alkalmas keretet szolgáltat.

2.2. Bevezetés a fázismező elméletbe

A mikroszerkezetek kialakulásának klasszikus modellje a hő-, anyag-, szennyező-, stb.
transzportra vonatkozó differenciálegyenletekből és a termodinamikai hajtóerőkből, és
a felületjelenségeket megadó bonyolult határfeltételekből állt. A jelenség klasszikus
leírását tovább nehezíti, hogy maguk a határfelületek idővel változnak, méghozzá a
megoldandó egyenletekhez csatolódó dinamika szerint. A klasszikus, ún. éleshatár mo-
dellekben, a határrétegek matematikai felületként jelennek meg. Ez sok esetben a
valóság jó közelítését adja, hiszen a mikrométeres méretskálán megmutatkozó mikro-
szerkezetekhez képest a néhány atomtávolság széles határrétegek valóban jó közelítéssel
élesnek tekinthetőek. Ezekben a modellekben a határrétegben lezajló atomi jelensé-
gek azonban csak fenomenologikusan, alkalmas felületi modelleken/határfeltételeken
keresztül vehetők figyelembe.

Az éleshatár modellek több szempontból sem bizonyultak a szemcsehatár dinamika
leghatékonyabb leírási formájának. Numerikusan nehezen kezelhetők, a differenciál-
egyenleteket bonyolult geometriájú, mozgó határfelületek mellett kell megoldani. A
határfelületek ráadásul – három dimenzióban különösen – bonyolult topológiai átala-
kulásokon mennek keresztül időfejlődésük során. Ezeket az átalakulásokat az ilyen
modellekben csak „kézzel”, vagyis valamilyen önkényes szabály alapján lehet kezelni.
Míg ezek „csak” praktikus problémák, addig fellépnek elvi akadályok is. Számos jelen-
ség, mint pl. fázisszeparáció az instabilitási tartományban, fázisátmenetek a kritikus
pont környezetében, vagy nukleáció erősen túlhűtött rendszerekben nem, vagy csak
nehezen kezelhető éleshatár modellekben.

Nagyjából az utóbbi két évtizedben terjedt el és vált az anyagtudománnyal fog-
lalkozó közösség körében egyre népszerűbbé az ún. fázismező elmélet. A fázismező
elmélet valójában egy olyan a gradiens-négyzet közelítésen alapuló klasszikus térelmé-
leti modellek [4, 5, 6, 7, 8, 9] körébe tartozó elmélet-csoport, amely több (gyakran nagy
számú) mezővel dolgozik. A fázismező elmélet a fázisátalakulásokkal kapcsolatos je-
lenségek széles körének leírását teszi lehetővé. Népszerűségének és gyors elterjedésének
több oka van. Egyrészt a modell számos olyan jelenséget tartalmaz automatikusan,
amelyeket az éleshatár modellekbe külön be kell építeni (pl. Gibbs-Thomson effektus,

5



a felületi szabadenergia görbületi korrekciója nanoskálán, összetételi csapdázás (solute
trapping), diffúziós (Mullins-Sekerka) instabilitások, stb.). Másrészt, általában nincs
szükség az átalakulási front követésére, s így a fázismező modellek numerikusan lénye-
gesen könnyebben kezelhetők, mint az éleshatár modellek.

A megszilárdulásra vonatkozó fázismező elmélet koncepcióját Langer dolgozta ki
1978-ban, de csak 1986-ban publikálta [10], melyet megelőztek Collins és Levine 1985-
ös, ill. Caginalp 1986-os publikációi [11, 12, 13]. A fázismező elmélet a megszilárdulási
folyamatok éleshatár leírásánál szokásos hőmérséklet, összetétel, stb. mezőkön túl be-
vezet egy, a szilárd-folyadék átmenet követésére szolgáló strukturális rendparamétert,
a φ(r, t) ún. fázismezőt, melynek értéke a rendezetlen (folyadék) fázisban φ = 0, míg a
rendezett (kristályos) fázisban φ = 1, melyek között folytonosan változik a fázishatá-
ron. A rendparaméter időfejlődése csatolható más lassan változó mezők időfejlődésé-
hez (mint pl. nagyobb numerikus felbontást kívánunk megvalósítani a határrétegben),
azokon határfeltételeket előírni: a szimulációs tartomány minden cellájára ugyanaz a
parciális differenciálegyenlet rendszer alkalmazandó. A határfelületek helyzete a megol-
dásként adódó mezőkből automatikusan következik, míg a topológiai változások leírását
implicit módon tartalmazzák a mozgásegyenletek.

2.2.1. A fázismező

A fázismező elmélettel foglalkozó kutatók egy része az elmélet nyújtotta diffúz határré-
teg leírást csupán olyan matematikai konstrukciónak tekinti, amely az éleshatár modell
kényelmesebben alkalmazható közelítése, azonban az elmélet nyújtotta kép valós fizikai
tartalommal bír. Molekuladinamikai szimulációkból ismert, hogy egyszerű folyadékok
esetén a folyadék és szilárd fázisok találkozásánál egy néhány (3-5) atomi távolságra ki-
terjedő diffúz határréteg alakul ki [15], melyben a rétegenként átlagolt részecskesűrűség
a rendezetlen folyadék fázist jellemző homogén térbeli eloszlásból fokozatosan megy át
a kristályos fázisnak megfelelő periodikus sűrűség eloszlásba, lásd a 2.2.1. ábrát [14].
A fázismező, mint a folyadék-szilárd átalakulás rendparamétere ezt a viselkedést fogja
meg. Hogy szemléletes képet kaphassunk a fázismező jelentéséről tekintsük az idő-
átlagolt atomi sűrűséget (ρ). Ahogy az a 2.2.2. ábrán is látható, ρ a szilárd fázisban
a hőmérsékleti fluktuációk által kiszélesített csúcsokból áll, a határrétegben a sűrűség
hullámzások amplitúdója fokozatosan csökken a folyadék fázisba érve pedig egy átlagos,
hullámzás nélküli sűrűséget kapunk az atomok térbeli vándorlása miatt. A fázismezőt
tekinthetjük úgy, mint az idő-átlagolt részecskesűrűség burkolóját.

Az intuitív bevezetés után érdemes áttekinteni egy kicsit precízebben a fázisme-
ző származtatását. A folyadék-szilárd átalakulás statisztikus fizikai leírásában, az ún.
sűrűségfunkcionál elméletben, a szabadenergiát az időátlagolt részecskesűrűség funk-
cionáljaként írják fel. Ha a részecskesűrűséget annak Fourier sorával reprezentálják,

6



2.2.1. ábra. A folyadék-szilárd határréteg keresztmetszete és az egyes rétegekben található
sűrűség eloszlások kemény gömb rendszerben. A felső kép az időátlagolt sűrűséget mutatja
a határfelületre merőleges keresztmetszetben, míg az alsó képek a kristályon belül (A), a
határrétegben a kristályostól a folyadék fázis felé haladva (B,C,D,E) végül pedig a folyadék
fázisban (F) a határréteggel párhuzamos síkokban mutatják az időátlagolt sűrűséget. A felső
képen jól látható, ahogy a sűrűség térbeli fluktuációjának amplitúdója a szilárd fázisbeli
maximumról egy széles tartományban megy át a folyadék fázisbeli nulla értékre [14].

mint a Ramakrishnan-Yussouff-féle perturbatív sűrűségfunkcionál modellben [16], ak-
kor a végtelen számú Fourier együttható végtelen számú rendparaméterként jelentkezik,
amelyek azonban néhány egyszerű feltevéssel egyetlen rendparaméterre redukálhatók.
Ezen feltevések közül a legfontosabb, hogy a szilárd fázisban a részecskesűrűség csúcsok
alakja jól közelíthető legyen a Gauss-görbével, ekkor ugyanis a Fourier-együtthatók kife-
jezhetők egymással (lásd [17]), ami megalapozza egy olyan közelítő leírás alkalmazását,
amely egyetlen rendparaméterre támaszkodik.

A legegyszerűbb esetben, amikor nincs szükség további mezők (pl. orientációs mező)
használatára, a rendszer szabadenergiája a rendparaméter mező van der Waaals/Cahn-
Hilliard/Ginzburg-Landau típusú funkcionáljaként írható fel. A szabadenergia sűrűség
a legalább két minimummal rendelkező tömbi szabadenergiából és a rendparaméter
térbeli változását büntető gradiens-négyzet tagból áll. Egyensúly esetén a fázismező
a tömbi fázisokban konstans értékeket vesz fel, míg a fázishatárokon folyamatos, de
jól lokalizált átmenet jön létre: a tömbi fázisokban a szabadenergia sűrűség lokális
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φ = 0

φ = 1 ρ(x)

2.2.2. ábra. A fázismező, mint az időátlagolt atomi sűrűségek burkológörbéje.

minimumai valósulnak meg, míg a véges vastagságú diffúz határréteg az átmeneti álla-
potokhoz tartozó pozitív tömbi szabadenergia és a gradiens-négyzet tag kölcsönhatása
következményeképpen jön létre.

2.2.2. Szabadenergia funkcionál és a mozgásegyenletek szár-
maztatása

Tekintsünk egy egyszerű, egykomponensű rendszert izoterm körülmények között (a
Hohenberg-Halperin osztályozás szerinti Modell A specifikus megvalósítása). A rend-
szer egyensúlyát a szabadenergia minimuma adja, vagyis tetszőleges nem-egyensúlyi
helyzetből kiindulva a szabadenergiának csökkennie kell. A fázismező elmélet sza-
badenergia funkcionálja a klasszikus van der Waals/Cahn-Hilliard/Ginzburg-Landau
formában írható fel:

F =
ˆ {

ε2T

2 (∇φ)2 +WTg(φ) + [1− p(φ)]∆f
}
dV, (2.2.1)

ahol g(φ) = 1
4φ

2(1 − φ)2 egy két (a szilárd- és folyadék fázisoknak megfelelő) mi-
nimummal rendelkező görbe (lásd 2.2.3. (a) ábra), amely biztosítja termodinamikai
egyensúlyban a két tömbi fázis stabilitását, míg a fázisátalakulás termodinamikai haj-
tóerejét a p(φ) = φ3 (10− 15φ+ 6φ2) függvény (lásd 2.2.3. (b) ábra) kapcsolja be. A
p(φ) függvény deriváltja a tömbi fázisokban zérus, így biztosítva, hogy azok stabilak,
vagy metastabilak maradnak termodinamikai hajtóerőtől függetlenül. Az ε2 és W mo-
dell paraméterek az egyensúlyi határfelülethez tartozó felületi szabadenergiával, ill. a
határréteg vastagsággal fejezhetők ki. Az utóbbiakra kísérletekből vagy atomisztikus
szimulációkból származó adatok állnak rendelkezésre. A termikus hajtóerőt egykompo-
nensű rendszerben az egyensúly közelében érvényes Turnbull-féle lineáris összefüggéssel
∆f = (∆hf/Vm)(Tm − T )/Tm közelíthetjük [18], ahol ∆hf a moláris olvadáshő, Vm a
móltérfogat, Tm pedig az olvadáspont.
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2.2.3. ábra. (a) A tömbi fázisok termodinamikai stabilitását adó, így bennük minimummal
rendelkező g(φ) és (b) a tömbi fázisok szabadenergia sűrűségei közt interpoláló p(φ) függvé-
nyek.

A fázismező, mint nem-megmaradó mennyiség időfejlődése a lineáris válaszelmélet ér-
telmében egyszerű relaxációs dinamika szerint történik:

∂φ

∂t
= −Mφ

δF

δφ
+ ξφ = −Mφ

{
∂f

∂φ
−∇ ∂f

∂(∇φ)

}
+ ξφ. (2.2.2)

Ez a Cahn-Allen típusú mozgásegyenlet [19, 20] biztosítja a szabadenergia csökkenését,
ahol f a teljes (gradiens-négyzet tagot is tartalmazó) szabadenergia sűrűség, ξφ pedig
a termikus fluktuációkat reprezentáló, a fluktuáció-disszipáció tételnek eleget tevő zaj.

A fázismező csatolódhat valamilyen megmaradó mennyiséghez is, pl. hő, összetétel.
Ezen mezők mozgásegyenleteinek biztosítaniuk kell a megmaradást, így rájuk Cahn-
Hilliard típusú mozgásegyenlet [21, 22] vonatkozik, amely pl. az összetétel mezőre a
következőképpen írható fel:

∂c

∂t
= ∇

{
Mc(c)∇

[
δF

δc

]
+ ξc

}
= ∇

{
Mc(c)∇

[
∂f

∂c
−∇ ∂f

∂(∇c)

]
+ ξc

}
, (2.2.3)

ahol ξc a fluktuáció-disszipáció tételt kielégítő fluxus-zaj, míg a mozgásegyenletekben
szereplőMφ ésMc mobilitásokat a front haladását leíró kinetikus, ill. a diffúziós együtt-
hatókkal fejezhetjük ki.

2.2.3. Kétkomponensű rendszerek ideális oldat modellje

Az általam vizsgált kétkomponensű rendszerek termodinamikai leírására az ideális ol-
dat modellt használtam, így az általam kiindulásként használt fázismező elmélet ana-
lóg a Warren és Boettinger által javasolttal [23]. Ebben a közelítésben a szabadenergia
funkcionál a következő alakú
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F =
ˆ {

ε2φT

2 (∇φ)2 +WTg(φ) + fbulk(φ, c, T )
}
dV, (2.2.4)

ahol
fbulk(φ, c, T ) = p(φ)fS(c, T ) + (1− p(φ))fL(c, T ). (2.2.5)

A szilárd fázis szabadenergia sűrűségét az ideális oldat közelítésben csupán a keveredési
entrópia adja:

fS(c, T ) = RT

Vm
{c ln(c) + (1− c) ln(1− c)} , (2.2.6)

a folyadék és szilárd fázis közötti szabadenergia különbségnél pedig (az egykomponensű
rendszerekhez hasonlóan) a kis túlhűtésekre alkalmazható lineáris közelítést alkalmaz-
tam:

∆fA,B(T ) = ∆hA,B
f

Vm

(
1− T

TA,B
m

)
, (2.2.7)

így

fL(c, T ) = c
∆hA

f
Vm

(
1− T

TA
m

)
+(1−c)∆hB

f
Vm

(
1− T

TB
m

)
+RT

Vm
{c ln(c) + (1− c) ln(1− c)} ,

(2.2.8)
ahol R az egyetemes gázállandó, T az abszolút hőmérséklet, c az „A” komponens
koncentrációja, Vm a móltérfogat, amit a két összetevőre azonosnak tételezek fel, ∆hA,B

f

az egyes komponensek olvadási entalpiája, TA,B
m az egyes komponensek olvadáspontja.

Az egyes mezők mozgásegyenletei a fenti szabadenergia funkcionálból származtatva a
következők:

∂φ

∂t
= Mφ

{
ε2T∇2φ−WTg′(φ) + p′(φ) [fL(c, T )− fS(c, T )]

}
+ ξφ, (2.2.9)

∂c

∂t
= ∇

[
Mcc(1− c)∇

(
∂f

∂c

)
+ ξc

]
. (2.2.10)

2.2.4. A szabadenergia paramétereinek csatolása mérhető mennyi-
ségekhez

A szabadenergia funkcionálban szereplő paraméterek közvetlenül kifejezhetők mérhető
fizikai mennyiségek segítségével. Az ε,W paramétereket a folyadék-szilárd határfelület
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egyensúlyi tulajdonságaival hozhatjuk kapcsolatba a következők szerint. A szabad-
energiát minimalizáló egyensúlyi megoldás az Euler-Lagrange egyenlet megoldásával
kapható meg:

∇ ∂f

∂(∇φ) = ∂f

∂φ
,

amelynél a lim
x→−∞

φ(x) = 0 és lim
x→+∞

φ(x) = 1 határfeltételeket követeljük meg. A
határfeltételeket kielégítő megoldás

φ(x) = 1
2

[
1 + tanh

(
x

2
√

2δ

)]
, (2.2.11)

ahol
δ = εφ√

W
(2.2.12)

a határréteg vastagságát jellemző paraméter. Az utóbbi célra használatos még az ún.
10% - 90% vastagság is,

d10-90 = |x2 − x1| = 2
√

2 log(9)δ, (2.2.13)

ahol φ(x1) = 0.1 és φ(x2) = 0.9. Véges határréteg vastagságról vagy lokalizált határré-
tegről a továbbiakban akkor beszélek, ha δ, d10-90, vagy más az átmeneti réteg felület
normális irányú kiterjedését jellemző mennyiség véges.

Az egyensúlyi megoldásból meghatározható a felületi szabadenergia:

γ =
ˆ ∞
−∞

{
ε2T

2 (∇φ)2 +WTg(φ)
}
dx = 1

6T
√
Wε2

2 . (2.2.14)

A szabadenergia funkcionál paraméterei tehát meghatározhatóak a szilárd-folyadék
határréteg vastagsága és a felületi szabadenergia ismeretében

ε2 = 6
√

2γδ
T
, (2.2.15)

illetve

W = 6
√

2γ
Tδ

. (2.2.16)

Vegyük észre, hogy a fentiek szerint γ ∝ T és δ =konstans, mely összefüggések össz-
hangban vannak a keménygömb-rendszerre vonatkozó eredményekkel és a Lennard-
Jones rendszerre vonatkozó számítógépes szimulációkkal [24].

Binér esetben a modellparaméterek rögzítése mindkét komponensre függetlenül el-
végezhető, az egyszerűség kedvéért azonban Warren és Boettinger munkáját [23] kö-
vetve feltesszük, hogy ε2 és W független az összetételtől, ez viszont megköveteli a
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γ/Tm =konstans összefüggés teljesülését az egyes komponensekre. Érdemes megje-
gyezni, hogy Laird vizsgálata szerint [25] ez az összefüggés ténylegesen jó közelítéssel
igaz az elemekre, így nem jelent ésszerűtlen korlátozást. Ugyancsak figyelemre mél-
tó, hogy a fent megfogalmazott binér fázismező elmélet a tiszta komponensek felületi
szabadenergiájának ismeretében automatikusan megjósolja a kristály-folyadék felületi
szabadenergia összetétel függését, amire kevés más forrásból származó információ áll
rendelkezésre.

2.2.5. Nemfizikai határréteg vastagság

Az egyenletek numerikus megoldása során a térbeli felbontást a határréteg vastagsá-
ga határozza meg, a megoldás kielégítő numerikus pontosságához diszkretizálás során
általános esetben ∼ 10 pontnak kell a d10−90 tartományba esnie. Mivel azonban ez a
távolság egyszerű folyadékok esetében csupán néhány atomi távolság, kb. 1 nm, ezért
mikrométeres nagyságrendű struktúrák leírása ilyen finom rácsfelbontás mellett olyan
nagy tömbökkel (pl. csupán egy 1µm3-es térfogat kezeléséhez 1012 rácspontra lenne
szükség) és olyan számítási idővel járna, ami még a jelenlegi legnagyobb szuperszámí-
tógépeken is alig vagy egyáltalán nem kezelhetők. A fázismező elmélet ezen problémája
a következőképpen kezelhető. Azonos felületi szabadenergia mellett szélesebb (10-200
nm-es), nemfizikai határréteg vastagsággal lehet számolni, ami nagyobb térbeli- és idő-
lépést tesz lehetővé. A fizikai határréteg vastagságától való eltérés azonban befolyásolja
a modell viselkedését, így ilyen esetben kvantitatív fázismező szimulációk csak a Karma
és munkatársai által kidolgozott korrekciók [26, 27] alkalmazása mellett lehetségesek.
A munkám során azonban azokban az esetekben, amikor nemfizikai határréteg vas-
tagsággal számoltam csupán kvalitatív elemzéseket végeztem, melyeknél a kvantitatív
számításokhoz szükséges korrekciós tagokat nem alkalmaztam.

2.3. Polikristályos rendszerek leírása a fázismező el-
mélet keretében

Az eddig bemutatott fázismező elmélet kiválóan alkalmazható a megszilárdulási jelen-
ségek széles skálájának leírására az egyszerű egykomponensű rendszerektől kezdve a
több komponensű bonyolult ötvözetekig. Az egyetlen skalár rendparaméteren alapuló
fázismező elmélet azonban nem elégséges az olyan polikristályos rendszerek leírásá-
nál, amelyekben (1) eltérő orientációjú szemcsék, anizotrop növekedése lép fel, (2)
az eltérő orientációjú szemcsék felütköznek és szemcsehatárokat alkotnak. Ezen je-
lenségek leírásához újabb rendparaméter(ek) bevezetése szükséges. Ilyen problémák
kezelésére dolgozták ki többek között a diszkrét orientációs mezős modellt [28], a
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multi-fázismező elméletet [29, 30], valamint az orientációs mezőn alapuló fázismező
(OFPF = Orientation-Field based Phase Field) modelleket [31, 32, 33]. A továb-
biakban az OFPF modelleket használom a polikristályos megszilárdulás vizsgálatára.
Mielőtt rátérnék ez OFPF modellek ismertetésére röviden összefoglalom a többi modell
alapvető tulajdonságait. A polikristályos megszilárdulásra alkalmas modellek részlete-
sebb leírása és alkalmazási területeik a következő összefoglaló munkákban találhatók:
[33, 34, 35, 36].

2.3.1. Diszkrét orientációs modell

Az első olyan modellt, ami megengedte különböző orientációjú szemcsék megjelené-
sét egy megszilárduló rendszerben Morin és munkatársai mutatták be [28]. A modell
bevezet egy új orientációs rendparamétert, amely a lokális kristálytani orientációt rep-
rezentálja: az orientációt megadó egységvektor x-tengellyel bezárt szöge jellemzi a kris-
tálytani orientációt. Az orientáció térbeli változását egy gradiens-négyzet tag bünteti.
Annak érdekében, hogy a rendparaméter értéke szilárd szemcsék belsejében állandó
legyen, valamint a szemcsék találkozásánál kialakuló szemcsehatáron véges vastagságú
legyen, egy olyan, ún. „jello-mold” (kuglóf-sütő) potenciált vezet be, melyben a fázis-
mező a radiális koordináta, míg az egységkör mentén megjelenő n számú minimum n

kristálytani orientációnak felel meg, miközben a középen található (n+ 1)-ik minimum
a folyadékot reprezentálja. A modell tehát rögzített számú orientációt képes kezelni, a
használt szabadenergia kifejezésre pedig nem teljesül a forgás invariancia.

2.3.2. Multi-fázismező elmélet (MPFT)

Sokoldalúbb felhasználhatóságuk miatt az előbbinél lényegesen elterjedtebbek a multi-
fázismező koncepción alapuló MPFT (= Multi Phase-Field Theory) modellek. Az
MPFT-ben az egyes szemcsékhez (az egyes orientációkhoz) önálló rendparamétert ren-
delnek, lásd a 2.3.1. ábrát. A modellt széles körben használják, többek között a később
szintén tárgyalásra kerülő szemcsedurvulási folyamatok leírására is. A modell nagy
előnye, hogy az egyes szemcsehatárok tulajdonságai explicit módon állíthatók benne.

2.3.3. Orientációs mezőn alapuló fázismező modellek

A diszkrét orientációs modell, de különösen az MPFT megfelelő körülmények között
jól használható polikristályos szerkezetek leírására. Azonban mindkét modell számos
limitációval rendelkezik. A diszkrét orientációs modell – mint korábban említettem
– olyan szabadenergia funkcionálon alapszik, amely nem teljesíti a forgásinvarianciát,
valamint a potenciállal rögzített orientáció következtében nem képes olyan jelenségeket
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2.3.1. ábra. A multi-fázismező elmélet (MPFT) rendparamétereinek a változása 2 szemcse-
határon (Gi az i-edik szemcsét, ηi pedig az i-edik rendparamétert jelöli). A rendparaméterek
a szemcsehatárokon folytonosan változnak, csak a saját szemcséjüknek megfelelő helyen, il-
letve annak peremén vesznek fel nem nulla értéket. A szemcsén belül a szemcsének megfelelő
rendparaméter értéke 1, az összes többié pedig 0, a

∑
i ηi = 1 összefüggés mindenhol teljesül.

leírni, mint pl. a szemcseforgás, amelyet mind kísérleti, mind pedig szimulációs úton
megfigyeltek nanokristályok esetén [37, 38]. Bár az MPFT modelleket széles körben
alkalmazzák polikristályos szerkezetek leírására, számítógépes implementálásuk komp-
likáltabb, mivel nagyobb, sok szemcsés rendszerek leírása minimum 30, de esetenként
több ezer rendparaméter együttes kezelését igényli. Az a tény továbbá, hogy az egyes
rendparaméterekkel leírt szemcsék azonos fázisúak, csupán orientációjukban térnek el,
rávilágít arra, hogy kell lennie ennél gazdaságosabb leírási formának. Az említett
numerikus kihívásokon és elvi kétségeken túl az MPFT modellekben is jelentkeznek
olyan képességbeli limitációk, amelyek új modellek kidolgozását tették szükségessé.
Az MPFT modellekben a szemcséknek rögzített az orientációja, így a szemcseforgás
jelensége eleve nem léphet fel, de pl. a polikristályos szerkezetek egyik kiterjedt csa-
ládja, a 3.1 pontban bemutatott, ún. polikristályos növekedési formák sem írhatók le
segítségükkel.

Ezek a tényezők motiválták az OFPF modellek kifejlesztését. Az OFPF model-
leket, eredményeiket és az alkalmazásukkal kapcsolatos problémákat a közelmúltban
tekintettük át [36]. Két dimenzióban a lokális kristálytani orientáció egyetlen ska-
lár rendparaméterrel leírható. Ez a rendparaméter (θ) megadja a kristályrács egyik
rácsvektorának x-tengellyel bezárt szögét. Így egy adott N -fogású szimmetriával ren-
delkező rács esetében ez a szög θ0 ∈ [0, 2π/N). A későbbiekben a θ ∈ [0, 2π)-re normált
rendparamétert fogom használni (N = 1), melynek ábrázolására az 2.3.2. ábrán látható
színskálát fogom alkalmazni. Minthogy θ szögváltozó, teljesíti a szögekre vonatkozó
ciklikussági feltételt, amely ebben az esetben θ ≡ θ+2π. Ezt a tulajdonságot a szögkü-
lönbségek ill. a rá vonatkozó differenciáloperátorok számításánál figyelembe kell venni.

Az OFPF modellekben nincsen olyan potenciál, amely az orientációt valamilyen
rögzített érték felé terelné. Annak megvalósítására, hogy az orientációs mező térbe-
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2.3.2. ábra. Az orientációs mező színskálája a szimulációkban. A színskála tükrözi a változó
ciklikusságát, így a θ/2π = 0 és a θ/2π = 1 ugyanazzal a színnel van reprezentálva.

li változását büntető gradiens tag jelenlétében véges vastagságú szemcsehatár jöjjön
létre, két fenomenologikus megközelítést dolgoztak ki, melyeknél további feltétel volt,
hogy a szabadenergia lokális, forgásinvariáns funkcionál legyen. Így a szabadenergia
sűrűség orientációs járuléka csak orientációk különbségétől vagy az orientációs mező
térbeli deriváltjaitól függhet. Amennyiben ezzel összhangban az fori = fori(|∇θ|) ala-
kot választjuk, a teljes szabadenergia funkcionál a következő alakban írható fel:

F =
ˆ
dV

{
ε2T

2 (∇φ)2 + V (φ, T ) + fori(φ, |∇θ|)
}
. (2.3.1)

A klasszikus térelméleti modellekben gradiens-négyzet közelítésből származó tagok je-
lennek meg a szabadenergiában, azonban könnyen belátható, hogy az fori = α(∇θ)2

alak esetén tetszőleges véges α > 0 esetén létezik olyan rendszer méret, amelyre a
kiterjedt szemcsehatár (közelítőleg állandó ∇θ valamilyen kiterjedt tartományon) ala-
csonyabb energiájú, mint egy lokalizált határé. Tegyük fel ugyanis, hogy a lokalizált
szemcsehatár energiája γgb = γlok

gb valamilyen adott érték. Egy L vastagságú kiter-
jedt szemcsehatár, amelyben az orientáció konstans gradiens mellett megy át egyik
szemcsében felvett értékéből a másikba, többlet szabadenergiája γdelok

gb =
´
α(∇θ)2 ∼

α
(

∆θ
L

)2
· L = α∆θ2/L, ami pedig a rétegvastagság növekedtével 1/L szerint zérushoz

tart. Vagyis tetszőleges véges α esetén létezik olyan L határréteg vastagság, amire a
γdelok

gb < γlok
gb , vagyis a szabadenergia minimalizáló dinamika miatt a kiterjedt szem-

csehatár valósulna meg. Ennek elkerülésére a korábbiakban két megoldást dogoztak
ki. Kobayashi és társai [39, 40] által kidolgozott elméletben az orientációs szabadener-
gia sűrűség fKWC

ori = H1f1(φ)|∇θ| + H2f2(φ)(∇θ)2 alakú, tehát a gradiens négyzet tag
mellett megjelenik egy, a gradiens abszolút értékével arányos tag is, ami garantálja
a szemcsehatár lokalizáltságát. Henry és társai [41] által kidolgozott modellben vi-
szont egy a fázismezőtől szingulárisan függő együtthatót kap a gradiens négyzet tag,
fHMP

ori = Hq(φ)(∇θ)2, ahol q(φ) = (7φ3 − 6φ4)/(1 − φ)α biztosítja, hogy a lokalizált
(véges rétegvastagságú) szemcsehatár kisebb energiájú, mint egy kiterjedt határrétegé.
Kétdimenziós rendszerben a szemcsehatár energiát két geometriai paraméter határoz-
za meg. A szemcsehatár energia egyrészt a szemcsék orientációs különbségének (∆θ)
(továbbiakban miszorientáció), másrészt pedig a szemcsehatár inklinációjának, vagyis
a szemcsehatárnak a határoló szemcsék kristály rácsaival bezárt szögének is függvénye.
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Az orientációs mezős modellek csupán a szemcsehatár energia miszorientáció függését
veszik figyelembe.

Az OFPF modellek további fontos tulajdonsága, hogy a folyadék-szilárd határfe-
lület anizotrópiájának számításánál figyelembe veszik a megszilárduló szemcse kris-
tálytani orientációját, ezáltal pedig többszemcsés polikristályos megszilárdulás során
valamennyi szemcse alakja az azt meghatározó egyéni kristálytani orientációnak meg-
felelően fejlődik. Minthogy az anizotrópiának csak a 3. fejezetben lesz jelentősége, így
a részleteket majd abban a fejezetben tárgyalom.

2.3.3.1. Kiterjesztés a folyadék fázisra

Az orientációs mezőt általában a szilárd fázis lokális kristálytani orientációjaként értel-
mezték. Gránásy, Börzsönyi és Pusztai [32] azonban megmutatták, hogy az orientációs
mező kiterjeszthető a folyadék fázisra. Ez a következőképpen képzelhető el. Bár a fo-
lyadék fázisban nincsen kristályos hosszútávú rend, néhány atomi távolságra kiterjedő
és gyorsan lecsengő rövidtávú rend viszont megfigyelhető. Ennek megfelelően tekint-
sük egy, a szilárd fázisban levő atom, vagy molekula lokális környezetét. Ezek után
nézzük meg egy, a folyadék fázisban levő atom lokális környezetét. A kristályos fázis-
beli környezet összes lehetséges elforgatását vizsgálva találhatunk egy olyat, amely a
legjobb egyezést mutatja az adott folyadék környezettel, mely egyezés természetesen
nem tökéletes. Ezen legjobb egyezést biztosító irány alapján a folyadék fázis minden
atomjához lokális orientációt rendelhetünk, amely térben és időben fluktuálni fog. Az
orientációs fluktuáció amplitúdójának a tömbi folyadék fázis felől a szilárd fázis felé
haladva a határrétegben csökkennie kell, míg a szilárd fázisban az orientációs fluktu-
áció lényegében eltűnik, hiszen a kristályos szilárd fázisban a kristályos rendtől való
eltérés a rácsrezgésekből ered, lásd 2.3.4. ábra. A leírthoz nagyon hasonló viselke-
dést figyelhetünk meg, ha pl. egy, a folyadék kristályosodására vonatkozó kétdimenziós
molekuladinamikai számolás szerkezeti vizsgálata során az g6 = ∑

k exp {6iθk} ún. he-
xatikus rendparamétert használjuk, ahol θk a k-ik szomszéd irányába mutató szög a
laboratóriumi rendszerben. Ekkor a komplex g6 rendparaméter fázisa adja meg a lo-
kális orientációt, amely térben és időben fluktuál a folyadékban és orientációs rendet
mutat a kristályban (lásd a 2.3.3. ábrát). Az orientációs mező ennek megfelelő vi-
selkedését (2.3.4. ábra) Gránásy, Börzsönyi és Pusztai modelljükben (a továbbiakban
GBP modell) a fázismező és az orientáció szoros csatolásával, valamint orientációs zaj
bevezetésével valósította meg [32].

A továbbiakban röviden bemutatom az általam használt OFPF modelleket és azok
főbb tulajdonságait.
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(a) (b) (c) (d)

(e)

2.3.3. ábra. Atomi rend és (a g6 komplex rendparaméter fázisából adódó) orientációs
mező kétdimenziós Lennard-Jones rendszerre vonatkozó molekuláris dinamikai szimu-
lációban: (a), (b) a folyadék fázisban és (c), (d) több szemcséből álló kristályban. A
lokális orientációnak megfelelő színezés az (e) panelen látható. (Podmaniczky Frigyes
engedélyével.)
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2.3.4. ábra. A folyadék fázisra kiterjesztett orientációs mező rendeződése a szemcsehatáron
(GBP modell). (a) a fázismező térképe (b) az orientációs térkép. Látható, hogy az orientáci-
ós mező homogén a szilárd fázison belül, azon kívül azonban térben tökéletesen rendezetlen.
Az időbeli fluktuációról a mozgásegyenlethez adott Gauss típusú zaj tag gondoskodik. (c) a
fázismező (kék háromszög) és az orientációs mező (zöld korong) egy keresztmetszete. Jól mu-
tatja az orientációs rendeződést a szemcsén belül, illetve azt, hogy az orientációs fluktuációk
amplitúdója csökken a szilárd fázishoz közeledve.

2.3.3.2. Kobayashi-Warren-Carter modell

Az alább ismertetésre kerülő fázismező elméleti leírást Kobayashi, Warren és Carter
vezette be [39], amelyre a továbbiakban KWC modellként fogok hivatkozni. A szerzők
az orientációs szabadenergia sűrűséget a következő alakban írják fel:

fKWC
ori = φ4T

{
H1|∇θ|+H2(∇θ)2

}
. (2.3.2)

Ebben a megközelítésben a |∇θ| tag garantálja a szemcsehatár lokalizáltságát. Hogy
az egyes tagok jelentőségét jobban megértsük érdemes megjegyezni, hogy a modellnek
létezik a H2 → 0 határesete is [39], amelyben az orientációs átmenet a szemcseha-
táron lépcsőfüggvényként valósul meg, lásd a 2.3.5. ábra (a) paneljét. A fázismező a

17



−60 −30 0 30 60

x/∆x

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

φ
,θ
/2
π

∆θ = 0.2π : φ

∆θ = 0.2π : θ/2π

∆θ = π : φ

∆θ = π : θ/2π

−60 −30 0 30 60

x/∆x

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

φ
,θ
/2
π

∆θ = 0.2π : φ

∆θ = 0.2π : θ/2π

∆θ = π : φ

∆θ = π : θ/2π

(a) (b)

2.3.5. ábra. A fázismező és az orientációs mező profilja a szemcsehatáron a KWC modell-
ben H2 = 0 és H2 6= 0 esetben ∆θ = 0.2π és ∆θ = π szögkülönbségű szemcsehatárokon.
(a) A KWC modell szemcsehatára H2 = 0 esetben. Az orientációs mezőben ugrás van a
szemcsehatáron, a fázismező a szögkülönbségtől függő mértékben benyomódik a szemcseha-
táron, a minimumában pedig ugrás van a deriváltjában. (b) A KWC modell szemcsehatára
H2 6= 0 esetben. Az orientációs átmenet folytonos a két szemcsében felvett érték között, a
fázismező benyomódik a szögkülönbségtől függő mértékben, azonban a minimuma környékén
a deriváltja is folytonos.

szemcsehatár miszorientációjától függő mértékben benyomódik a szemcsehatáron még-
hozzá úgy, hogy a ∂xφ-ben ugrás van a szemcsehatár közepén a φ(x) = φmin pontban
(lásd szintén 2.3.5. ábra (a) paneljét). A szabadenergia orientációs járulékában szerep-
lő (∇θ)2 tag bünteti az éles váltásokat, így a szerepe az, hogy az orientációs átmenet
folytonosan valósuljon meg. Ahogy az a 2.3.5. ábra (b) paneljén is látható a H2 6= 0
esetben az orientációs átmenet a szemcsehatáron folytonosan valósul meg, a fázisme-
ző szintén besüpped a H2 = 0 esethez hasonlóan, azonban ebben az esetben a ∂xφ

függvény folytonos a teljes intervallumon. Az egyszerűbb, fori ∝ |∇θ| összefüggésen
alapuló modellekkel kapcsolatos kérdéseket Kobayashi és Giga [42], valamint Gránásy
és munkatársai [33, 36] tárgyalták részletesen.

A teljes szabadenergia funkcionál a KWC modell esetében a következő alakban
írható fel:

F =
ˆ
dV

{
ε2T

2 (∇φ)2 + V (φ, T ) + φ4T
{
H1|∇θ|+H2(∇θ)2

}}
, (2.3.3)

amiből a fázismező elmélet mozgásegyenletét (2.2.2) szerint kell származtatni, így

∂φ

∂t
= Mφ

{
ε2T∆φ− ∂V

∂φ
− 4φ3T

{
H1|∇θ|+H2(∇θ)2

}}
+ ξφ. (2.3.4)

Minthogy θ szintén nem-megmaradó mennyiség, mozgásegyenlete Allen-Cahn típusú,

∂θ

∂t
= −Mθ

{
∂f

∂θ
−∇ ∂f

∂(∇θ)

}
= Mθ∇

{
∂f

∂(∇θ)

}
+ ξθ, (2.3.5)
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ahol ξθ a folyadék fázisban fellépő orientációs fluktuációkat reprezentáló zaj.
(2.3.5)-ból behelyettesítve a következő adódik:

∂θ

∂t
= Mθ∇

{
φ4T

(
H1
∇θ
|∇θ|

+ 2H2(∇θ)
)}

+ ξθ. (2.3.6)

Megmutatható, hogy a KWC modellben T ≤ Tm hőmérsékleten egyensúlyi helyzet
alakul ki két tetszőleges miszorientációjú félvégtelen szemcse közötti szemcsehatáron
(1D-ben). Ennek az egyensúlyi helyzetnek a többlet szabadenergiája, egy hasonló
méretű, de egykristály konfigurációhoz képest, függ a miszorientációtól, mégpedig a
(2.3.3) alakú szabadenergia funkcionál esetében monoton növekszik a miszorientációval.

2.3.3.3. Henry-Mellenthin-Plapp modell

A Henry, Mellenthin és Plapp által kidolgozott modellben [41, 43] (a továbbiakban
HMP modell) a (∇θ)2 tag együtthatója a fázismező szinguláris függvénye. Ez a meg-
közelítés a |∇θ| tag nélkül biztosítja a véges határréteg vastagságot. Előnye, hogy a
modell analitikusan és numerikusan is könnyebben kezelhetővé válik. A szabadenergia
sűrűség orientációs járuléka a következő alakú:

fHMP
ori = q(φ)HT (∇θ)2, (2.3.7)

ahol q(φ) = (7φ3 − 6φ4)/(1 − φ)α. Mivel lim
φ→1

q(φ) = ∞ ezért a szemcsehatáron, ahol
∇θ 6= 0, a fázismező a KWC modellhez hasonlóan a miszorientációval monoton növekvő
mértékben benyomódik (lásd a 2.3.6. ábra). A teljes szabadenergia funkcionál ebben
az esetben az alábbi alakot ölti:

F =
ˆ
dV

{
ε2T

2 (∇φ)2 + V (φ, T ) + q(φ)HT (∇θ)2
}
. (2.3.8)

A fázismező és az orientációs mező mozgásegyenlete a korábbi esetekhez hasonlóan
variációs módszerekkel származtatható:

∂φ

∂t
= Mφ

{
ε2T∆φ− ∂V

∂φ
−HT ∂q(φ)

∂φ
(∇θ)2

}
+ ξφ, (2.3.9)

∂θ

∂t
= Mθ(φ)∇{2HTq(φ)(∇θ)}+ ξθ. (2.3.10)

A modell eredeti megfogalmazásában a q(φ) = (7φ3 − 6φ4)/(1− φ)α együttható függ-
vényben az α = 2 kitevőt javasolták. Ennek oka, hogy α < 2 esetén a kiterjedt szemcse-
határ energiája megfelelően nagy rendszerben kisebb lenne a lokalizáltnál, míg α > 2
esetén egy tetszőlegesen kis szögű, de kiterjedt a határrétegben csavarási deformáci-
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2.3.6. ábra. A fázismező és az orientáció mező egyensúlyi profilja a HMP modell eseté-
ben ∆θ = 0.2π és ∆θ = π miszorientációjú határokon. Az orientációs mező folytonosan
változik, a fázismező pedig a szögkülönbséggel monoton növekvő mértékben benyomódik a
szemcsehatáron.

óként értelmezhető szemcsehatár energiája végtelen rétegvastagság esetén végtelenhez
tartana. Munkám során ezzel szemben az α = 3 választással éltem. Ennek oka az, hogy
α = 2 esetben létezik egy olyan ∆θmin miszorientációs küszöb, ami alatt (∆θ < ∆θmin) a
szemcsehatár nem véges vastagságú. Praktikus körülmények között ∆θmin kellően nagy
lehet ahhoz, hogy nagyobb polikristályos szerkezetekben, ahol tetszőleges kis szögű ha-
tárok megjelenhetnek, már érvényesüljön ez az elmosódott határokat okozó limitáció.
Mivel munkám során nem foglalkoztam csavarodási deformációkkal és így a szimuláci-
ókban létrejövő szemcsék belsejében ∇θ = 0 volt, ezért az α = 3 választás divergens
viselkedése nem okozott problémát. A HMP modellben a KWC modellhez hasonlóan
a szemcsehatár energia a miszorientáció monoton növekvő függvénye.
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3. fejezet

A HMP modell alkalmazása
polikristályos alakzatok leírására

Ahogy a korábbiakban említettem, a polikristályos szerkezetek leírására többféle mo-
dellt dolgoztak ki, léteznek azonban olyan esetek, amelyek leírására az orientációs me-
zőn alapuló fázismező modellek a legalkalmasabbak. Ilyen például a polikristályos
növekedési formák széles skálája, amelyek létrejöttében fontos jelenség a növekedési
front menti nukleáció (a továbbiakban GFN = Growth Front Nucleation), amely során
a növekvő szemcse határfelületén a kristály eredeti orientációjától eltérő új orientációk
jönnek létre és nőnek tovább. Ez a folyamat felelős többek között a polikristályos, ún.
„szédelgő” dendritek (dizzy dendrite) és a szferolitok kialakulásáért. Gránásy és mun-
katársai megmutatták, hogy a GBP modell a polikristályos növekedési formák széles
skáláját képes reprodukálni [44]. A munkám során bizonyítom, hogy ha az orientációs
mezőt a HMP modellben a GBP modellhez hasonló módon terjesztem ki a folyadék
fázisra, akkor az így kapott modell – a jelentősen eltérő konstrukció (a fázismezőtől
szingulárisan függő együttható, |∇θ| tag hiánya, folytonos átmenet az orientációs me-
zőben) ellenére – ugyancsak képes a polikristályos növekedési formák széles skálájának
leírására.

A 3.1. alfejezetben először bemutatom a vizsgált polikristályos növekedési formákat,
a létrejöttükben szerepet játszó fizikai jelenségeket, majd a kiterjesztett HMP modellt,
végül pedig áttekintem az utóbbival elért eredményeket.

3.1. Polikristályos növekedési formák

Szilárd anyagok esetében, akár természetes formában, akár mesterségesen előállítva,
gyakran találunk polikristályos mikroszerkezetet. Az ilyen anyagok különböző méret-,
forma-, összetétel-eloszlású kristályos szemcsékből állnak. Az így kialakuló mikroszer-
kezetek az anyag összetételétől, a komponensek számától, a megszilárdulás körülmé-
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nyeitől függően rendkívül változatosak lehetnek, ebben a fejezetben néhány alapvető
típust, a több szemcsés dendrites, - és a polikristályos növekedési formákat vizsgálom
meg.

A dendrit, fenyőfa- vagy páfrányszerűen elágazó kristályos növekedési forma. A
többszemcsés dendrites növekedés esetén a tömbi anyag nagy számú ilyen fenyőfa-szerű
alakzatból épül fel. A szferolitok, ezzel szemben sűrűn elágazó, gömbszerű növekedési
formák, melyek igen változatos helyeken bukkannak fel, a polimerektől kezdve, a fém
ötvözeteken át, vulkáni kőzetekig, folyadékkristályokig, oxidokig számos anyagcsalád-
ban előfordulnak. A polikristályos alakzatok három fő kategóriába sorolhatóak:

1. Egymáson felütköző, dendrites, vagy kompakt egykristályok

2. Polikristályos növekedési formák. Ebben az esetben a szemcse növekedése akár
egykristályból is indulhat, azonban a növekedés során a növekedési front peremén
új és új orientációk jelennek meg.

3. Egymáson felütköző polikristályos növekedési formák.

Először is nézzük meg azokat az alapvető folyamatokat, amik a polikristályos szer-
kezetek kialakításában szerepet játszanak. A túlhűtött folyadékok megszilárdulása a
klasszikus elképzelések szerint kristályszerű ún. heterofázisú fluktuációk megjelenésével
kezdődik, melyek egy kritikus méret fölé érve nagy valószínűséggel tovább nőnek, míg
alatta elbomlanak. A kritikus méretű heterofázisú fluktuációt kristálycsírának vagy
nukleusznak nevezik. Attól függően, hogy a heterofázisú fluktuációk a tömbi folya-
dék fázisban, vagy pedig valamilyen szennyező/a folyadékot tartalmazó tartály falán
jelennek meg, homogén, illetve heterogén nukleációról beszélünk.

A szilárd fázis növekedése során megjelenő elágazásokért, és így a dendrites forma
kialakulásáért a diffúziós instabilitások felelnek. A kristályos növekedés korai állapo-
tában a kristály kompakt alakú, ezáltal képes csökkenteni a felületi energia járulékot.
Azonban amint elér egy bizonyos méretet, a kompakt forma instabillá válik a morfoló-
giai perturbációkkal szemben, amik így elágazásokat hozhatnak létre.

A dendritek morfológiáját megvizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy az sok esetben
valamilyen szimmetriával rendelkezik. A dendriteken nagy méretskálán megfigyelhe-
tő szimmetria a legtöbb esetben a szilárd fázist alkotó kristály szimmetriáját tükrözi.
Ennek oka, hogy a kristályos rendeződés bizonyos mértékig kiterjed a folyadék-szilárd
határrétegre is, ezáltal mind a határréteg energiája, mind pedig az új atomok, mole-
kulák szilárd fázishoz való csatlakozása irányfüggővé, vagyis anizotroppá válik. Ennek
következtében megjelennek olyan irányok, amikben az elágazások könnyebben kiala-
kulhatnak, míg más irányokban ezek az elágazások nehezebben, vagy egyáltalán nem
tudnak kialakulni az anizotrópia erősségétől függően.
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3.1.1. ábra. Példák a különböző rendezettségű kristályos növekedési formákra [45].

A dendrites megszilárdulás során találkozhatunk olyan esetekkel is, amikor a ki-
alakult morfológia kevésbé tükrözi a kristályrács szimmetriáját, vagy pedig már olyan
sűrűn elágazó, hogy a kristályos fázis szimmetriája semennyire sem figyelhető meg rajta.
Ezek a struktúrák a növekedés korai fázisában akár anizotrop egykristályok is lehettek,
azonban a növekedés során újabb és újabb orientációk jelentek meg a növekedési front
peremén, mely folyamat során az alakot meghatározó növekedési anizotrópia kisebb,
vagy nagyobb mértékben kiátlagolódik. Ezt a folyamatot hívják növekedési front menti
nukleációnak. Ez a jelenség két folyamat, a kristályosodás során a kristályt felépítő
atomok, molekulák elhelyezkedésében végbemenő rendeződés és a határfelületek insta-
bilitásának kölcsönhatásából származik. A rendezett - teljesen rendezetlen struktúrák
spektrumának két szélén a dendritek (rendezett) és a szferolitok (teljesen rendezetlen)
állnak. Az átmenet a két szélsőséges eset között folytonos, szép számmal találhatunk
példákat a rendeződés különböző fokozataira, ahogy azt az alábbi példákon is láthatjuk
(3.1.1. ábra).

A következő pontokban bemutatom a fontos szerepet játszó fizikai folyamatokat és
az alapvető kvantitatív összefüggéseket. A 3.1.1. pontban a homogén és heterogén csíra-
képződés alapvető mennyiségi összefüggéseit, a 3.1.2. pontban a dendrites növekedéshez
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szükséges diffúziós instabilitásokat, míg a 3.1.3. pontban az anizotrópiát, valamint az
3.1.4. pontban a növekedési front menti nukleációt mutatom be.

3.1.1. Csíraképződés

Megszilárdulás során csíraképződésen, vagy nukleáción azt a folyamatot értjük, mely
során az olvadáspontja alá hűtött és ezáltal metastabillá váló folyadékban a termikus
fluktuációk hatására a stabil vagy egy metastabil szilárd fázis kritikus méretű tarto-
mányai jelennek meg. A folyadékban folyamatosan keletkeznek ilyen ún. heterofázisú
fluktuációk, amíg azonban ezek mérete nem halad meg egy, a felületi szabadenergia
és a termodinamikai hajtóerő által meghatározott kritikus méretet, addig nagy va-
lószínűséggel visszaolvadnak. A kritikus méretet meghaladó heterofázisú fluktuációk
pedig nagy valószínűséggel tovább nőnek. Amennyiben ez a folyamat a folyadék fázis
belsejében, minden szennyezőtől távol következik be homogén nukleációról beszélünk.
A gyakorlatban azonban jellemzőbb, az idegen felületeken (lebegő szilárd részecskék,
a folyadékot tartalmazó edény falán, stb.) beinduló alacsonyabb aktivitási energiá-
jú ún. heterogén nukleáció. A nukleációs folyamatokról részletesebb ismereteket több
közelmúltbeli összefoglalóból szerezhetünk [46, 47, 48].

A nukleációs folyamatban megjelenő energiagát két tényező kölcsönhatásaként ala-
kul ki. A csíra belsejében megjelenő szilárd fázis tömbi szabadenergiája kisebb, mint
a folyadék fázisé, míg a szilárd és folyadék fázist elválasztó felület egy szabadener-
gia többletet eredményez. Ezt a versengést a legegyszerűbben, kvalitatíve helyesen a
klasszikus nukleációs elmélet (Classical Nucleation Theory = CNT) írja le [49, 50, 18].
Ebben a leírásban feltételezzük, hogy a kialakult csíra termodinamikai tulajdonságai
leírhatóak a tömbi termodinamikai mennyiségekkel, illetve a két fázist elválasztó határ
szélességét elhanyagoljuk a csíra egyéb méreteihez képest. Ebben a közelítésben két,
ill. három dimenzióban a homogén csíra többlet szabadenergiája

∆F 2D
hom = 2πrγ − πr2∆f, (3.1.1)

∆F 3D
hom = 4πr2γsl −

4π
3 r3∆f, (3.1.2)

ahol ∆f = fs − fl a tömbi fázisok szabadenergia (nagykanonikus potenciál) különbsé-
ge, míg γsl [S: szilárd (solid), L: folyadék (liquid)] a szilárd-folyadék fázishatár felületi
szabadenergiája. Amennyiben kirajzoljuk a csíra sugarának a függvényében (3.1.2)-t,
láthatjuk, hogy egy maximummal rendelkező görbét kapunk (lásd 3.1.2. ábrát). Ennek
az az oka, hogy kis sugarak esetén a felülettel arányos tag dominál és a térfogattal
arányos tömbi járulék csak egy bizonyos méret fölött válik jelentőssé. Azt az r∗ érté-
ket, ahol a ∆Fhom(r)-nak maximuma van, és ami fölött a szemcse már szabadon tud
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3.1.2. ábra. A homogén csíra szabadenergiája a mérete függvényében. A kritikus méretet
(r∗-ot) túllépő csíra már szabadon növekedhet, azáltal ugyanis csökkenti a szabadenergiáját.

növekedni kritikus méretnek, az r∗ sugarú gömb (kör) alakú szilárd fázisú fluktuációt
pedig kristálycsírának, vagy nukleusznak nevezzük. A hozzá tartozó W ∗ = ∆F (r∗) ér-
ték pedig az ún. képződési szabadenergia, vagy nukleációs gátmagasság. Két és három
dimenzióban az ezekre vonatkozó klasszikus kifejezések rendre:

r∗2D = γsl

∆f , ill. W ∗
2D = πγ2

sl
∆f

,

r∗3D = 2γsl

∆f , ill. W ∗
3D = 16πγ3

sl
3∆f 2 .

A heterogén nukleáció a homogén nukleációhoz hasonlóan energiagáttal rendelkezik,
ám annak magassága a homogén nukleációhoz tartozó gáténál kisebb, annak f(ψ) =
ψ−cosψ sinψ

π
-szerese 2D-ben, míg 3D-ben f(ψ) = 1

4 {2− 3 cosψ + (cosψ)3}, ahol ψ a
szilárd fázis nedvesítési szöge az idegen fázis felületén.

3.1.2. Diffúziós instabilitások

A korábban látott dendrites szerkezetű kristályok morfológiája jelentősen eltér a csí-
raképződéskor létrejövő gömb vagy gömbsüveg morfológiától. A dendrites forma ki-
alakításában fontos szerepet játszik a diffúziós, ill. morfológiai instabilitásnak nevezett
jelenség, ami a következőképpen érthető meg.

A nukleáció során a klasszikus megközelítésben, instabil egyensúlyban levő, kör ala-
kú szilárd fázisú szemcse jelenik meg. Megfelelő termodinamikai körülmények között –
pl. túlhűtés egykomponensű rendszerben, illetve összetételi túlhűtés az általam is vizs-
gált kétkomponensű rendszerben – a szilárd szemcse további növekedése már csökkenti
a rendszer szabadenergiáját, így az szabad növekedésnek indul. Tekintsük most az
általam későbbiekben vizsgált réz és nikkel alkotta kétkomponensű rendszert. Összeté-
teli túlhűtésből kiindulva (lásd a 3.1.3. ábrát), a megszilárduló szilárd fázis összetétele
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3.1.3. ábra. Réz-nikkel rendszer fázisdiagramja. A fázisdiagramon a szaggatott vonal jelzi
az izoterm szimuláció hőmérsékletét, míg a piros pont azt a pontot a fázisdiagramon, amiből
a rendszer elindult. Az (a) ábra a teljes fázisdiagramot, míg a (b) ábra annak a kinagyított
részét mutatja.
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3.1.4. ábra. Összetételi túlhűtésben [(c−cl)/(cs−cl) = 0.8] növekvő, kör alakú szemcse frontja
előtt kialakuló összetétel mező. A szilárd-folyadék határon ugrás van az összetételben (x = 50-
nél), közvetlenül a határ előtt a megszilárdulás szempontjából kedvezőtlenebb összetételű
tartomány alakul ki, majd pedig az összetétel a távoltérbeli értékhez konvergál.

eltér a folyadék fázis kezdeti összetételétől. Ennek következtében a folyadék-szilárd
határfelületen egy Cu-ban gazdagabb, a megszilárdulás szempontjából kedvezőtlenebb
összetételű tartomány alakul ki, lásd 3.1.4. ábrát. Amennyiben tehát a folyadék-szilárd
határfelületen szinuszos jellegű perturbáció jelenik meg, annak a csúcsai a megszilár-
dulás szempontjából kevésbé kedvezőtlen összetételű tartományba kerülhetnek, vala-
mint a diffúzió könnyebben képes elszállítani a kedvezőtlen összetételt a front mellől a
megnövekedett felület következtében. Ezzel szemben a perturbáció „völgyeiben” felhal-
mozódik a kedvezőtlen összetevőt, ami tovább lassítja a front ottani haladását. Ennek
következtében a kör, vagy körszerű alakban növekvő szemcse morfológiája egy bizonyos
méret fölött instabillá válik, vagyis a morfológiában beálló bizonyos perturbációk amp-
litúdója idővel növekedni fog. A felerősödő perturbációk hatására a kezdeti kompakt
formában kitüremkedések és bemélyedések jönnek létre. Ezeknek a kitüremkedéseknek
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az irányai általában nem véletlenszerűek, hanem a szilárd fázis kristályos szimmetriáját
tükrözik. Formális stabilitási analízissel megmutatható [51, 52], hogy a növekvő kör
alakú szemcse morfológiája instabillá válik, amint a sugara R > R∗ lesz, ahol

R∗ =
(

4Ds

Dl
+ 7

)
Rc ∼ 7Rc (Ds � Dl), (3.1.3)

ahol RC a kritikus méretű heterofázisú fluktuáció (nukleusz) sugara. A nukleusz mor-
fológiai instabilitása hozza létre az elsődleges oldalágakat, amelyeknek száma általában
tükrözi a kristályrács szimmetriáját. A szemcse további növekedése során az elsődleges
oldalágak felszíne is instabillá válik, így azon is újabb növekvő amplitúdójú perturbá-
ciók, a másodlagos oldalágak jelennek meg. Ez a folyamat többször is megismétlődhet,
egészen addig, amíg a dendrit ki nem tölti a rendelkezésére álló térfogatot.

3.1.3. Anizotrópia

A növekvő kristályok morfológiája általában visszatükrözi a kristályrács szimmetriáit.
Az atomok kristályrácsba rendeződése során megtörik a folyadék fázis folytonos forgási
szimmetriája. A kristályrács csak valamilyen diszkrét forgási szimmetriával rendelke-
zik. A kristályos rendeződés megjelenik a folyadék-szilárd határfelületen is, ezáltal a
kristályrácshoz viszonyított különböző irányú határfelületek nem lesznek egyenértékű-
ek, ugyanis ott a kristályrács különböző irányú metszeteivel találkozik a rendezetlen
folyadék fázis. A határfelület tehát anizotróp, a szerkezete, ezáltal számos tulajdonsága
függ a kristályrácshoz viszonyított irányától.

A határréteg anizotrópiája két módon jelenik meg a megszilárdulás során. Egy-
részt befolyásolja a tömbi folyadék fázissal egyensúlyban levő szilárd szemcse egyen-
súlyi alakját. Az egyensúlyi alak azért fontos, mert belőle meghatározható a felületi
szabadenergia anizotrópiája, vagyis a γ(θ) függvény (ún. gamma-plot), ahol θ egy adott
felületelem normálisa és a kristályrács egy kijelölt iránya által bezárt szög. A γsl(θ) és az
adott térfogat mellett a kristály szabadenergiáját minimalizáló egyensúlyi kristályfor-
ma közötti kapcsolatot a Wulff-konstrukció adja meg. Ez utóbbi szerint az egyensúlyi
kristályforma megkapható, ha a γsl(θ) polár-ábra minden pontjába berajzoljuk a cent-
rumból az adott pontba mutató egyenesre merőleges síkot (2D-ben egyenest), majd
az így kapott sík (egyenes) sereg belső burkolóját vesszük. Két dimenzióban 4-fogású
szimmetria esetén az anizotrópia leírására gyakran alkalmazzák a

γsl(θ) = γ0
slΓ(θ) = γ0

sl [1 + s0 cos(4θ)] (3.1.4)

összefüggést [51], ahol Γ(θ) az ún. anizotrópia függvény (szemléltetésül lásd 3.1.5. áb-
rát).
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3.1.5. ábra. Az anizotrópia függvény 4-fogású szimmetria és s0 = 0.1-es nagyságú anizotró-
pia esetén.

Az anizotrópia erőssége különböző mértékű lehet. Hogy az adott anizotrópia erős,
vagy sem, a legegyszerűbben a Herring összefüggésen keresztül dönthetjük el. A Herring
összefüggés a görbületi sugár és az anizotrópia között teremt kapcsolatot. Míg ugyanis
izotrop esetben a tömbi folyadékkal egyensúlyt tartó szilárd szemcse görbületi sugara
a felület mentén állandó, addig anizotrop esetben a görbületi sugár a felület mentén a
felületi szabadenergiával együtt változik, méghozzá úgy, hogy

∆TR(θ) = 1
R(θ)Vm

γsl + (d2γsl/d
2θ)

∆Smf
= konstans. (3.1.5)

Köbös szimmetria esetén (3.1.4)-t behelyettesítve Astiff(θ) = γsl + (d2γsl/d
2θ) = 1 −

15s0 cos(4θ) adódik. Ahhoz, hogy ez a mennyiség mindig pozitív maradjon s0 < skrit
0 =

1/(n2 − 1) azaz n = 4 esetén s0 < 1/15 szükséges. Amennyiben s0 > skrit
0 , úgy azok

az orientációk, amelyekre Astiff(θ) < 0 nem jelennek meg az egyensúlyi kristályforma
határfelületén. s0 < skrit

0 esetében gyenge, ellenkező esetben erős anizotrópiáról beszé-
lünk. Fémek esetében, ahol a folyadék-szilárd határfelület atomi méretskálán durva,
az anizotrópia általában gyenge.

A folyadék-szilárd felületi szabadenergia anizotrópiája tehát befolyásolja a szem-
cse „statikus” (egyensúlyi) alakját. A megszilárdulás során a folyadék fázisban levő
atomoknak vagy molekuláknak kapcsolódniuk kell a szilárd fázisban levő társaikhoz.
A határfelület anizotrópiája ezt a „dinamikus” folyamatot, a csatlakozási kinetikát is
befolyásolja, ugyanis a csatlakozás nem egyformán könnyű a különböző irányú határ-
felületekhez. Azokban az irányokban, ahol atomi skálán durva a felület, könnyebb
és gyorsabb a csatlakozás, a szemcse gyorsabban nő, míg ahol sima, ott nehezebb, s
így a növekedési sebesség kisebb. A lassan növekvő egykomponensű/sztöchiometrikus
kristályok formáit Kobayashi és Giga tárgyalja [53].

Annak ellenére, hogy fémek esetén mind a felületi szabadenergia, mind pedig a csat-
lakozási kinetika anizotrópiája kicsi [54], pl. ∆γsl/γsl,0 csupán pár százalék, a jelenség
mégsem hanyagolható el, mivel az instabil helyzetben levő felület növekedési irányait
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és így a kialakuló kristály morfológiáját jelentősen befolyásolja. Míg izotrop esetben
pusztán a termikus vagy kémiai diffúziós instabilitások alakítják ki a növekvő kristály
morfológiáját, amely így rendezetlen, moszat (seaweed) szerű alakzat lesz, addig az
anizotrop esetekben jól meghatározott irányokban kezd el növekedni a kristály, ezzel
létrehozva a fenyő vagy páfrányszerű dendrites szerkezetet.

3.1.3.1. Anizotrópia az OFPF modellekben.

Mint megmutattam, a folyadék-szilárd határfelület anizotrópiája irányfüggővé tehe-
ti mind a határfelület felületi szabadenergiáját, mind pedig a növekedési sebességet.
Mindkét jelenség beilleszthető a hagyományos fázismező modellekbe, azonban az OFPF
modellek figyelembe tudják venni, hogy polikristályos megszilárdulás esetén az egyes
szemcséknek eltér a kristálytani orientációja.

A folyadék-szilárd határréteg szabadenergiáját a (2.2.14) egyenlet szerint a sza-
badenergia sűrűségben a (∇φ)2 tag és a folyadék és szilárd fázis stabilitását biztosító
g(φ) függvény együtthatói határozzák meg. Az OFPF modellekben hagyományosan
a felületi szabadenergia anizotrópiát a (∇φ)2 tagnak az anizotrópia függvénnyel való
beszorzásával érhetjük el, vagyis az

ε2T

2 (∇φ)2 → Γ2
s (Ψ)ε

2T

2 (∇φ)2 (3.1.6)

átírással, ahol az s index a felületet (surface) jelöli, ahol Ψ a felületi normális irányszöge.

A növekedési sebességben megmutatkozó anizotrópiát a fázismező mobilitásának
(Mφ) irányfüggővé tételével lehet figyelembe venni: Mφ → Γk(Ψ)Mφ, ahol a k index a
kinetikát jelöli (csatlakozási kinetika anizotrópia). Az anizotrópia függvény argumen-
tumában a felületi normálisnak a kristályrácsnak egy rögzített irányával bezárt szöge
található. Legyen a rögzített irány az x-tengely. Ekkor a felületi normális irányszögét
Ψ = arctan(∂yφ/∂xφ) szerint határozhatjuk meg. Amennyiben egy kristály ugyanazon
kristálytani iránya nem az x-tengely irányába mutat, hanem azzal valamilyen θ0 szöget
zár be úgy az anizotrópia függvény argumentumába ennek a két szögnek a különbsége
kerül. Ennek megfelelően 4 fogású szimmetria esetén az anizotrópia függvény, figye-
lembe véve az orientációs mezővel leírt lokális kristálytani orientációt is, a következő
alakú lesz:

Γs,k(Ψ, θ) = 1 + ss,k
0 cos[4(Ψ− 2πθ/4)]. (3.1.7)
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(a) (b)

3.1.6. ábra. Példák a növekedési front menti nukleáció morfológiára gyakorolt hatására. (a) A
dendritesen növekvő kristály a szennyező agyag szemcséken eltérül, az eredeti iránytól eltérő
irányban folytatják az ágak a növekedést [J. F. Douglas felvétele, személyes közlés]. (b) Zsír
kristály növekedése csokoládé felszínén [56]. A növekedési front mentén sűrűn változtatja az
orientációját a növekvő kristály, így hozva létre a kör, vagy gömbszerű szferolitos alakzatot.

3.1.4. Növekedési front menti nukleáció

A megszilárdulás során kialakuló mikroszerkezet azonban nem csak a fazettált kristály-
tól a szimmetrikus dendritekig terjedhet. Sok esetben azt találhatjuk, hogy a rendezett
dendrites szerkezettől kisebb-nagyobb mértékben eltérő alakzatok alakulnak ki, mint pl.
a rendezetlen, ún. „szédelgő” (dizzy) dendritek, vagy a polikristályos szferolitok (lásd.
3.1.6. ábra). Gránásy és munkatársai a korábbiakban két mechanizmust azonosítottak
új orientációjú szemcsék kialakulására a növekedési fronton (Growth Front Nucleation
= GFN) [44, 55]. Ezek segítségével megmagyarázhatók olyan komplex polikristályos
morfológiák kialakulása, mint a rendezetlenséget mutató ún. szédelgő dendriteké, ill.
a kristályrács szimmetriáját csak lokálisan megvalósító, polikristályos szferolitoké. A
GFN során a kezdetben akár egykristályként növekvő kristályos szemcse növekedési
frontja mentén az eredetitől eltérő orientációjú tartományok fagynak be a szilárd fá-
zisba. A kristály további növekedése során a növekedési irány(oka)t az új, befagyott
orientáció fogja meghatározni.

Az egyik GFN mechanizmus az idegen, szennyező szemcsék hatásának tulajdonítja
az új orientációk szilárd fázisba történő befagyását. A növekvő kristály és a szennyező
találkozásakor a szennyező felületén annak aktuális orientációjától függő, a kezdeti-
től eltérő orientációjú szilárd fázis jöhet létre. A szimulációk azt mutatták, hogy az
idegen szemcse annál inkább befolyásolta a dendritág növekedését, minél nagyobb mé-
retű, minél nagyobb a miszorientációja a növekvő dendrithez képest, ill. minél közelebb
helyezkedik el a dendritág tengelyéhez. Ezt a mechanizmust heterogén GFN -nek ne-
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vezzük.
A másik mechanizmus arra ad választ, hogy miképp jelenhetnek meg polikristályos

növekedési formák idegen részecskék ill. szennyezők hiányában. Ezt a jelenséget bizo-
nyos anyagoknál a transzlációs és a rotációs diffúziós együtthatók nagy túlhűtéseknél
mutatott eltérő viselkedésével magyarázhatjuk. Amennyiben a Drot/Dtrans hányados
értéke nagy túlhűtésekre lecsökken, akkor az egyes molekulák képesek ugyan a növeke-
dési fronthoz diffundálni, azonban nem képesek a megfelelő irányba befordulni, így a
szilárd fázisétól eltérő orientációval kerülnek be a szilárd fázisba. Ezt a mechanizmust
homogén GFN -nek nevezzük.

3.1.5. A vizsgálataimban használt modell

A szimulációimhoz a HMP modellt használtam. A termodinamika a réz-nikkel ötvö-
zet termodinamikai paramétereit tartalmazza ideális oldat modell közelítéssel. A sza-
badenergia funkcionál – a 3.2.4. ábrán bemutatott eset kivételével, amelyben felületi
szabadenergia anizotrópiát is alkalmaztam – ennek megfelelően a következő alakú:

F =
ˆ {

ε2T

2 (∇φ)2 +WTg(φ) + p(φ)fs(c, T )+

[1− p(φ)]fl(c, T ) +HTq(φ)(∇θ)2
}
, (3.1.8)

ahol a szilárd és a folyadék fázis tömbi szabadenergia sűrűsége:

fs(c, T ) = RT

Vm
{c ln(c) + (1− c) ln(1− c)} , (3.1.9)

illetve:

fl(c, T ) = c∆hCu
m

(
1− T

TCu
m

)
+ (1− c)∆hNi

m

(
1− T

TNi
m

)
+ fs(c, T ). (3.1.10)

Az egyenletben szereplő együtthatókat és paramétereket pedig a 3.1 táblázat tartal-
mazza.

A mozgásegyenleteket most is variációs úton származtathatjuk. A fázismező moz-
gásegyenlete amennyiben kinetikai anizotrópia is jelen van:

∂φ

∂t
= ΓkMφ

{
ε2T∇2φ−WTg′(φ) + p′(φ) [fl(c, T )− fs(c, T )]−HTq′(φ)(∇θ)2

}
+ ξφ.

(3.1.11)
A fenti modellben a szabadenergia funkcionálban nincsen olyan tag, amelyben a kon-
centrációs mező és az orientációs mező közösen szerepelne, így a koncentrációs mező
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időfejlődését a (2.2.10), az orientációs mező időfejlődését pedig a (2.3.10) mozgásegyen-
let írja le. Megjegyzem, hogy amennyiben felületi szabadenergia anizotrópiát is beve-
zetünk, úgy a (3.1.6) szerint megváltoztatja mind a szabadenergia funkcionált, mind
pedig a származtatott, a fázismezőre és az orientációs mezőre vonatkozó mozgásegyen-
leteket. A (3.1.11) mozgásegyenletben ekkor a ε2T∇2φ tag helyett a

ε2T

[
∇
(
Γ2
s∇φ

)
− ∂

∂x

{
Γs
∂Γs
∂Ψ

∂φ

∂y

}
+ ∂

∂y

{
Γs
∂Γs
∂Ψ

∂φ

∂x

}]

kifejezés jelenik meg. Az orientációs mező mozgásegyenletében megjelenő új tagokat
azonban [55] szerint elhanyagoltam.

Paraméter neve Értéke

fázismező mobilitása Mφ = 2.8 · 10−3 m3

J·s

folyadék-szilárd határréteg vastagság δ = 4.157 · 10−8m

folyadék-szilárd felületi szabadenergia γsl = 0.052 J
m2

moláris fajtérfogat Vm = 7.4 · 10−6 m3

mol

olvadási moláris entalpia (Ni) ∆HNi
M = 1.72 · 105 J

mol

olvadási moláris entalpia (Cu) ∆HCu
M = 1.14 · 105 J

mol

olvadáspont (Ni) TNi
m = 1728K

olvadáspont (Cu) TCu
m = 1358K

szimulációs hőmérséklet T = 1574K

diffúziós együttható a folyadék fázisban Dl = 10−9m2/s

diffúziós együttható a szilárd fázisban Ds = 10−15m2/s

a szilárd fázis egyensúlyi összetétele ceq
s = 0.399

a folyadék fázis egyensúlyi összetétele ceq
l = 0.466

a folyadék fázis kezdeti összetétele c0 = 0.412

térbeli felbontás ∆x = 1.3125 · 10−8m

időlépés nagysága ∆t = 2.61 · 10−9s

orientációs mobilitás (szilárd) Mθ,s = 2.69 · 10−6 m3

J·s

orientációs mobilitás (folyadék) Mθ,s = 0.896m3

J·s

3.1. táblázat. A polikristályos megszilárdulási formák szimulációja során felhasznált termo-
dinamikai és numerikus paraméterek.
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3.1.5.1. Numerikus módszerek

A mezők időfejlődését leíró 3.1.11, (2.2.10) és (2.3.10) mozgásegyenleteket négyzetrá-
cson diszkretizálva oldottam meg véges differencia módszerrel. Mivel az orientációs me-
ző időfejlődésénél figyelembe kell venni, hogy szögváltozó, így amennyiben egy időlépés
során a [0, ) intervallumból kikerülne, „át kell forgatni”, vagyis renormálni kell, figye-
lembe véve a θ ≡ θ±1 azonosságot. Bár az implicit és a spektrális módszerek nagyobb
pontosságot vagy nagyobb időlépést engednének meg, az orientációs mozgásegyenlet
miatt mindkét módszer használata nagyon körülményes. A spektrális módszerek azért
nem alkalmazhatóak, mert az orientációs rendparaméter gradiensének számításakor
nem a hagyományos gradiens operátort kell alkalmazni, hanem figyelembe véve az ori-
entációs rendparaméter ciklikusságát, mindig a kisebb szögkülönbséget kell számolni a
szomszédos rácspontok között. Ennek következtében a gradiens operátor egy feltételes
operátor, ez pedig spektrális módszerekkel nem kezelhető. Ugyanígy az implicit mód-
szereket az időlépés végén szükséges renormálás tenné körülményessé. Ezek indokolják
az explicit Euler időlépés használatát, amely, bár sűrűbb térbeli és időbeli felbontást
igényel azonos pontosságú számításokhoz, azonban képes könnyen kezelni a fenti prob-
lémákat, ezért a szimulációim során minden esetben azt használtam. Az egyensúlyi
megoldás hibája [57] szerint ∼ 0.5% amennyiben ∼ 12 pont van a folyadék-szilárd ha-
tárrétegben. Az általam végzett szimulációk esetében ∼ 19 pont volt a határrétegben,
így a számítás hibája kisebb, mint 0.5%. A 2.2.11 szerinti analitikus és a szimulációk
során alkalmazott numerikus felbontással kapott egyensúlyi megoldás összehasonlítása
a 3.1.7. ábrán látható.
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3.1.7. ábra. A folyadék-szilárd határfelület profilja egyensúlyi alakjának analitikus és a
szimulációs felbontás mellett kialakuló alakja.
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3.2. Eredmények

Vizsgálatom célja az volt, hogy megmutassam, a HMP modell képes a polikristályos
megszilárdulás során fellépő alapvető jelenségek, így a csíraképződés, majd az azt kö-
vető polikristályos növekedés reprodukciójára. Mint láttuk, ezen jelenségek leírásában
alapvető szerepet játszik az orientációs mező folyadék fázisra való kiterjesztése. A
továbbiakban először az orientációs mező folyadék fázisra való kiterjesztése mellett ki-
alakuló folyadék-szilárd határfelületet vizsgálom, majd a termikus fluktuáció okozta
homogén csíraképződés jelenségét tárgyalom, végül pedig példákat mutatok a HMP
modell által leírt polikristályos megszilárdulási formákra.

3.2.1. Az orientációs mező kiterjesztése a folyadék fázisra a
HMP modellben

Mint a korábbiakban jeleztem, az orientációs mező értelmes módon terjeszthető ki a
folyadék fázisra, amennyiben biztosítjuk, hogy ott térben és időben fluktuál, a szilárd
fázishoz közeledve a fluktuáció amplitúdója csökken, a szilárd fázisba érve pedig annak
orientációjához konvergál. A HMP modell kiterjesztésénél garantálni szükséges, hogy
a tömbi szilárd fázisban ne lépjen fel orientációs fluktuáció, mivel az a fázismezővel
való szinguláris csatolása révén végtelen energiajárulékot adna.

Ahhoz, hogy az orientációs mező a fent leírt módon viselkedjen, a szabadenergi-
ában a fázismezőhöz való szoros csatoláson túl a mobilitást is megfelelő módon kell
megválasztani. A mobilitásnak ebben az esetben nemcsak azt kell garantálnia, hogy az
orientációs rendeződés a szilárd fázis pereméig terjedjen, hanem egyben kompenzálnia
kell a (2.3.10) mozgásegyenletben levő divergens q(φ) tagot is. A q(φ) függvényben ne-
vezőjében található és divergenciát okozó (1− φ)−3 tényezőt a mobilitás függvényben
(1−φ)3 tényezővel kompenzáltam. A korábbi KWC modellt felhasználó szimulációkban
a mobilitás függvényben a tömbi fázisokban felvett érték között [1− p(φ)] interpoláló
függvénnyel az orientációs mező megfelelő dinamikai viselkedését - fluktuációk amp-
litúdójának zérusra csökkenése a határfelületen a szilárd fázis felé haladva - értük el.
A mostani modellben hasonló viselkedést elérendő ugyanezt az interpoláló tényezőt
használtam a divergenciákat csillapító tényezőn felül. Ennek megfelelően a mobilitás-
ra Mθ(φ) = M0

θ [1− p(φ)] (1 − φ)3 adódott. Ahogy azt a 3.2.1. ábra mutatja az így
megválasztott orientációs mobilitás teljesíti a fent említett kívánalmakat.

3.2.2. Nukleáció a HMP modellben

A fázismező modellekben a nukleáció egyik széles körben alkalmazott megvalósítási
módja, hogy a (3.1.11) mozgásegyenletekhez a fluktuáció-disszipáció tételnek eleget te-
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3.2.1. ábra. Orientációs rendeződés a növekvő szemcse folyadék-szilárd határfelületén (HMP
modell). (a) A növekvő szemcse fázismező térképe, (b) orientációs térképe és (c) a fázismező
és az orientációs mező keresztmetszete a szimmetriatengelyben. Jól látható, hogy a folyadék
fázisban jelenlevő orientációs fluktuáció csökken a határrétegben és teljesen megszűnik a
szilárd fázisban.

vő zaj tagot adunk. Ennek következtében egy kezdeti tranziens időt követően szilárd
típusú fluktuációk jelennek meg. A HMP modell esetében (a GBP modellhez hasonló-
an [32]) a nukleáció során a fázismezőben megjelenő szilárd típusú fluktuációk helyén
megindul az orientációs rendeződés. A megszilárduló szemcse orientációja a térben és
időben korrelálatlan fluktuációk és a fázismezővel való csatolás következtében fellépő
orientációs rendeződés kölcsönhatása során alakul ki. Amint a kristály elég nagy lesz
ahhoz, hogy benne megjelenjen a tömbi szilárd fázis (φ ≈ 1), a tiszta szilárd fázisú
tartományban a kialakulás során megjelenő orientáció rögzül, és megfelelő paraméter-
választás esetén az orientációsan rendezett tartomány a továbbiakban együtt növekszik
a szilárd tartománnyal (lásd 3.2.2. ábra). Megjegyzem, hogy a homogén GFN esetén
a nukleáció hasonlóan történik, azonban a szemcse növekedése során az orientációs
rendeződés nem követi a megszilárdulási frontot.

3.2.3. Dendrites alakzatok

Kétkomponensű rendszerekben, megfelelő termodinamikai körülmények között, dend-
rites megszilárdulási forma alakul ki. A folyamatot a Cu-Ni rendszerben izoterm kö-
rülmények közt, S = (ceq

l − c)/(ceq
s − c

eq
l ) = 0.8 túltelítés mellett megjelenő, négyfogású

szimmetriát mutató dendritekkel szemléltetem. A 3.2.3. ábrán a dendrites szerkezet
kialakulásának folyamata látható. A kezdetben kör alakú szemcse [(a) és (e) panelek],
morfológiája instabillá válik és megjelennek az elsődleges ágak [(b) és (f) panelek], majd
pedig az ágak oldalain kialakuló diffúziós tér [(g) és (h) panelek] és a kapillaritás köl-
csönhatása további instabilitásokat eredményez, ami az oldalágak kialakulásához vezet
(lásd a (c),(d),(g) és (h) paneleket).

A 3.2.4. ábrán az anizotrópia növekedési morfológiára gyakorolt hatását mutatom
be. A kritikusnál kisebb anizotrópia esetén a dendritágak lekerekítettek (lásd az (a),(b)
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

3.2.2. ábra. Nukleáció a HMP modellben. A tömbi folyadék fázisban megjelenő szilárd
típusú fluktuáció (a) a fluktuáló orientációs mező lokális rendeződését vonja maga után (e).
Ahogy kialakul a nukleusz és a kristály elkezd növekedni (b)–(d) az orientációs mező teljesen
rendezetté válik a szilárd fázisban és a szilárd fázissal együtt növekszik az orientációsan
rendezett tartomány területe (f)–(h). Az orientációs térképen fehér szín jelöli a 0.4 < φ < 0.6
tartományt, vagyis a határréteg közepét. Ebből látható, hogy az orientációs rendeződés
kiterjed a határréteg nagy részére, nem csak a tömbi szilárd fázisra.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

3.2.3. ábra. Dendrites növekedés. A kezdetben kör alakú szemcse a felhalmozódó kedvezőtlen
összetétel okozta morfológiai instabilitások következtében dendrites formában növekszik. A
felső sor a fázismezőt, míg az alsó az összetétel mezőt ábrázolja.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

3.2.4. ábra. Nem-fazettált és fazettált dendrites szerkezetek. Gyenge anizotrópia (ss
0 = 0.03)

mellett megvalósuló dendrites szerkezet fázismező (a), koncentrációs mező (b) és orientációs
mező (c) térképe. Erős anizotrópia (ss

0 = 0.2) mellett megvalósuló fazettált dendrites szer-
kezet. A fázismező (d) és koncentrációs mező (e) térképen jól látható, hogy a dendritágak
hegyes csúcsban végződnek, melynek határfelületből bizonyos irányok ki vannak zárva. (f)
pedig az orientációs térképet mutatja, ezen az orientációs rendeződésnek a folyadék fázisra
való kiterjedtsége miatt nem annyira észrevehetőek a kizárt irányok. Az ábrák négyfogású
szimmetriával növesztett dendritek bal felső negyedét ábrázolják.

és (c) paneleket), míg a kritikusnál nagyobb anizotrópia esetén egyes orientációk nem
jelennek meg a folyadék-szilárd határréteg felületén, ami ezáltal fazettálttá válik (lásd
a (d),(e) és (f) paneleket).

3.2.4. Dendrites polikristályos megszilárdulás

Amennyiben a termodinamikai körülmények hatására a folyadék fázis metastabillá vá-
lik, továbbá a határoló tartályfaltól kellően távoli tartományokat vizsgálunk, a csíra-
képződés térben és időben véletlenszerűen játszódik le. A kristálycsírákból a szabad
növekedés során dendritek alakulnak ki, melyek tovább növekednek egészen addig, míg
felütköznek egymáson. Ezt a folyamatot mutatja be a 3.2.5. ábra. A csíraképződéshez
szükséges termikus fluktuációkat a fázismező mozgásegyenletéhez adott, a fluktuáció-
disszipáció tétel szerint számolt zaj taggal biztosítottam.
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3.2.5. Növekedési front menti nukleáció a HMP modellben

Megvizsgáltam, hogy a HMP modell képes-e leírni a GFN-el kialakuló polikristályos
formákat. A szennyező szemcséket, a Gránásy és munkatársai által bemutatott mód-
szerhez [55] hasonlóan, véletlenszerű, de rögzített orientációjú pontokkal szimuláltam.
Ahogy a kristály növekszik és találkozik az idegen szemcsét reprezentáló rögzített ori-
entációjú ponttal, az eltérő orientáció miatt kölcsönhatásba lépnek egymással. A 3.2.6.
ábrán bemutatott eredmények szerint minél nagyobb a szennyező szemcsék koncentrá-
ciója, annál sűrűbben térül el a növekvő dendritág. Így a szennyező szemcsék koncent-
rációjának növelésével folytonos átmenet képezhető a rendezett dendrites növekedésből
a szédelgő dendriteken át a szferolitokig.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

3.2.5. ábra. Dendrites polikristályos megszilárdulás. Az egyes sorok a szimuláció t/∆t =
40.000 (a),(b),(c); t/∆t = 100.000 (d),(e),(f); t/∆t = 200.000 (g),(h),(i) időlépésében mutat-
ják a kialakuló polikristályos szerkezetet. A bal oldali oszlop a φ, a középső az összetétel, a
jobb oldali a θ mező térképét mutatja. A szimulációs tartomány 4096×4096 rácspontból áll.
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

(i) (j) (k) (l)

3.2.6. ábra. Idegen szemcsék hatása a növekedési morfológiára. Figyeljük meg az átmenetet
az egykristályos dendrites növekedésből a polikristályos szferolit felé. Az egyes oszlopokban az
azonos állapothoz tartozó fázismező (felső sor), koncentráció mező (középső sor) és orientációs
mező (alsó sor). Balról jobbra a szennyező részecskék területhányada rendre 0.0%, 0.2%, 1%
és 4%.
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3.3. Összefoglalás

Komplex megszilárdulási formák leírására már korábban is lehetőség nyílt orientációs
mezőn alapuló fázismező modellek keretében. Nemrég kidolgoztak egy olyan új modellt,
amelynél szinguláris csatolást tételeznek fel a fázismező és az orientációs mező között.

Munkám során megmutattam, hogy ez az új modell is jól alkalmazható bonyolult
polikristályos megszilárdulási formák leírására. A fenti jelenségek leírásának szem-
pontjából kritikus az orientációs mező kiterjesztése a folyadékra. Ezért első lépésben
megmutattam, hogy az új modell a régi OFPF modellekhez hasonlóan terjeszthető
ki a folyadék fázisra. Megfelelő mobilitás megválasztásával elértem, hogy a folyadék
tartományban megjelenő szilárd típusú fluktuációkban meginduljon az orientációs ren-
deződés, s ezáltal az új modell keretében leírhatóvá váltak az új orientációk nukleációján
alapuló jelenségek.

Példákon keresztül megmutattam továbbá, hogy az új modell segítségével a poli-
kristályos megszilárdulási formák széles skálája tanulmányozható, a rendezett dendrites
formában történő megszilárdulástól a szennyező részecskék okozta szferolitos növeke-
désig.
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4. fejezet

Szemcsedurvulás leírása a fázismező
elmélet keretében

A polikristályos anyagok mikroszerkezete több, különálló folyamat eredményeként ala-
kul ki. Az előző fejezetben megismerkedtünk a megszilárdulás során kialakuló polikris-
tályos szerkezetekkel, a mostani fejezetben pedig bemutatom a megszilárdulást követő
szemcsedurvulási, más néven szemcsenövekedési folyamatot.

A szemcsedurvulás jelenségkörét régóta vizsgálják, így a területen számos kísérleti,
elméleti és szimulációs eredmény született. A témának egy nemrég megjelent kísérleti
összefoglaló tanulmány adott újabb aktualitást, amely megmutatta, hogy kétdimenzi-
ósnak tekinthető, vékony film rendszerekben a kísérleti paraméterek jelentős részétől
függetlenül a kialakuló polikristályos szerkezetek azonos hosszú-idejű szemcseméret el-
oszlásra, ún. határeloszlásra vezetnek. A kísérleti paraméterek széles skálája mellett
mutatott viselkedésbeli azonosság valamilyen általános mechanizmust sejtet a háttér-
ben. Meglepő módon, a korábbi elméleti és szimulációs eredmények szinte kivétel nélkül
a kísérletekben találtaktól eltérő jellegű szerkezetet jósoltak meg. Az egyetlen kivétel a
közelmúltban kifejlesztett atomisztikus fázismező elmélet, amely a kristályszerkezetet
is figyelembe vevő egyszerű dinamikus sűrűség-funkcionál elmélet, és mint ilyen, az
anyag diszkrét jellegéből fakadó számos jelenséget, pl. diszlokáció dinamika, elaszti-
kusság, szemcse forgás, a szemcsehatárok molekuláris szintű leírására stb. figyelembe
vesz. A munkám célja az volt, hogy magyarázatot találjak arra, hogy min alapulhat
az utóbbi elmélet sikere és a korábbi elméletek kudarca.

4.1. Szemcsedurvulás folyamata, alapfogalmak

A jelen fejezetben a megszilárdulást követő szemcsedurvulási folyamatot vizsgálom két
dimenziós rendszerekben. A szemcsedurvulási folyamat hajtóereje a szemcsehatárok
többlet szabadenergiája, ennél fogva a szemcsehatárok és a határok találkozásánál ki-
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alakuló hármas határok (trijunctions) olyan irányba mozdulnak el, amely csökkenti a
többlet szabadenergiát. A folyamat során a nagyobb szemcsék a kisebbek rovására még
nagyobbak lesznek, az átlagos szemcseméret növekszik, míg a legegyszerűbb modellek
szerint a folyamat végállapotában csupán egyetlen szemcse marad az egész rendszerben
(kísérletekben általában bizonyos méret fölött stagnál a növekedés, de ennek okairól
most nem lesz szó).

A szemcsedurvulás, avagy szemcsenövekedés egy rövidebb tranzienst követően két,
időben elkülönülő, eltérő jellegű folyamatra bontható. Az első, amivel ebben a fejezet-
ben foglalkozni fogok, a normál szemcsenövekedés. Ez a folyamat az anyagok széles
skálájának megszilárdulása során megfigyelhető a tiszta, egykomponensű anyagoktól
kezdve az összetett ötvözetekig, vagy akár a szervetlen kerámiákban is. A normál
szemcsenövekedést három fő tulajdonság jellemez [58]:

1. Egységes kinézet: a szemcsék mérete és alakja egy viszonylag szűk eloszlást követ;

2. Hatványfüggvény növekedés: az átlagos szemcseméret hatványfüggvény szerint
növekszik [59, 60]: R̄ = ktn (ahol R̄ =

∑N

i
Ri

N
és Ri =

√
Ai

π
, Ai az i-edik szemcse

területe, n pedig a növekedési exponens);

3. Skálázás: a szemcsék méreteloszlása két eltérő időpontban egy egyszerű átská-
lázással átvihető egymásba, vagyis a ρ(r) (r = R/R̄) redukált szemcseméret
eloszlás időben egy határeloszláshoz, továbbiakban LGSD (Limiting Grain Size
Distribution) tart.

A normál szemcsenövekedéssel szemben az abnormális vagy másodlagos szemcsenöve-
kedés során megjelenik néhány, a többihez képest jelentősen nagyobb szemcse, amik
bekebelezik a kisebbeket, míg végül felütköznek egymáson és így egy újabb normál
szemcsenövekedési fázis indulhat el.

4.1.1. Kísérleti előzmények

A munkám kísérleti hátteréül egy közelmúltban megjelent tanulmány [59] eredményei
szolgálnak. Ebben vákuum porlasztással előállított, majd hőkezelésnek alávetett vé-
kony fém filmek polikristályos szerkezetét vizsgálták. A tanulmányban bemutatott
kísérletek rézből és alumíniumból készült vékony fém film mintákat tartalmaztak. A
filmek vastagsága, az alkalmazott hőkezelések hossza és hőmérséklete, a minta előállí-
tásához felhasznált hordozóanyagok, illetve a kiértékelési módszerek az egyes minták
esetében eltérhettek. A kiértékelés során azonban azt látták, hogy a lényegesen eltérő
körülmények ellenére a mikroszerkezet egyik meghatározó jellemzője, a redukált szem-
cseméret határeloszlása minden esetben jól leírható az azonos illesztési paraméterű
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4.1.1. ábra. Az összesített kísérleti adatokból (31514 szemcse) származó redukált szemcsemé-
ret határeloszlás és az arra illesztett lognormális görbe (σ = 0.5, µ = −0.12 paraméterekkel)
[59]. Itt 〈R〉 = R̄ az átlagos szemcseméret.

(4.1.1) lognormális görbével (x = r/r̄ a redukált szemcseméret, σ = 0.5 és µ = −0.12),
lásd a 4.1.1. ábrát.

ρ(x) = 1
xσ
√

2π
exp

{
− [ln(x)− µ]2

2σ2

}
. (4.1.1)

A szemcseméretek időfüggését jellemző r̄ ∝ tn kifejezésben szerelő exponensre n ≈ 1/2
adódott. A 4.1.3. ábrán a kísérletekben tapasztalható tipikus mikroszerkezet látha-
tó. A vizsgált filmek vagy tiszta (99.99%) alumíniumból, vagy pedig tiszta (99.9999%)
rézből készültek. A vizsgált esetekben a filmrétegek vastagsága 25 és 150nm között vál-
tozott. A mintákat a vákuum porlasztást követően 0.32 · Tolv < T < 0.77 · Tolv. közötti
hőmérsékletű hőkezelésnek vetették alá, amelynek időtartama 0 és 600 perc között vál-
tozott. Egy-egy mintán 412 és 8185 között változott a szemcsék száma, összességében
pedig mintegy 35 ezer beazonosított szemcse alapján végezték el a kiértékelést.

A kísérletekben oszlopos szemcse struktúrák alakultak ki (lásd 4.1.2. ábra), amely-
ben a szemcsehatárok síkjai jó közelítéssel merőlegesek voltak a film síkjára. Továbbá
a szemcsék < 111 > iránya jó közelítéssel azonos volt, valamint a megfigyelések szerint
a szemcsehatárok dőlt határok, mivel az összes határon a szögkülönbség tengelye a film
felületének a normálisába esik, vagyis a szemcsehatárok síkjában van. A szemcsehatá-
rok fenti tulajdonságai biztosítják, hogy a rendszer leírható két dimenziós modellekkel.
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Szemcse határok

4.1.2. ábra. Polikristályos filmek idealizált oszlopos szemcse struktúrája. Alul található
a szubsztrát, amin a vékonyréteget növesztik, középen maga a vékonyréteg, legfelül pedig a
fedő réteg, ami vagy a film oxidja, vagy pedig egy ráhordott réteg.

4.1.2. Szemcsenövekedésre és a szemcseméret határeloszlásra
vonatkozó elméletek

A szemcsenövekedés alapfolyamata a szemcsehatárok elmozdulása a termodinamikai
hajtóerő hatására. A szemcsehatár mozgás kinetikájának alapjait Mullins fektette le
[61]. Hasonlóan, mint a szappanbuborékot körülvevő hártya, a szemcsehatár is nyo-
mást fejt ki a görbületi középpont irányába. A nyomás hatására megváltozik a határo-
ló szemcsék termodinamikai potenciálja, ennek következtében eltolódik az egyensúly a
szemcsehatárt átlépő atomok számában, ami pedig azt eredményezi, hogy a szemcse-
határ elmozdul a görbületi középpont irányába. A határ által kifejtett nyomás arányos
a görbülettel, ennél fogva a szemcsehatár sebessége is az lesz. Ezt a viselkedést görbület
vezérelte dinamikának nevezik. A sebességre a (4.1.2) kifejezés adódik

v = KγM, (4.1.2)

ahol K az átlagos görbület, γ a felületi szabadenergia, M pedig a (hőmérséklettől
függő) mobilitás.

4.1.2.1. Parabolikus növekedési kinetika

A normális szemcsenövekedés egyik jellemzője, hogy közben az átlagos szemcseméret
egy hatványfüggvény szerint növekszik. A Mullins-féle görbület vezérelt dinamikát
alapul vevő elméletek a legtöbb esetben n = 1/2-es növekedési exponensre vezetnek.
Ez a legegyszerűbben a következő átlagtér-elmélet közelítéssel látható be [62]. Al-
kalmazzuk szemcsehatárok mozgására a (4.1.2) dinamikát a következő feltételek mel-
lett: (1) a szemcsehatár görbült és jellemezhető egy átlagos r görbületi sugárral; (2) a
szemcsehatár-energia időtől, mérettől független és minden határra ugyanakkora; (3) a
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4.1.3. ábra. Egy tipikus kísérleti kiértékelés. 120 percig, 4000C-on hőkezelt Al minta ké-
pe világos látóterű elektron mikroszkóp képén. A megfelelő kiértékeléshez a minta három
különböző szögű döntésével készítenek felvételt. [59]

görbületi sugár arányos a szemcse átlagos méretével (R): r = C1R, ahol C1 konstans;
(4) dR/dt = C2p, ahol C2 konstans, míg p a szemcsehatáron a görbület által kialakított
nyomás; (5) a szemcsehatárok mozgására egyedül a görbületi nyomás által kifejtett erő
hat. A fentiekből

dR

dt
= 2C2γ

C1R
, (4.1.3)

illetve R = R̄ helyettesítéssel:
R̄2
t − R̄2

0 = Kt, (4.1.4)

ahol R̄t az átlagos sugár a t időpillanatban, R̄0 a kezdeti átlagos sugár, K pedig egy
állandó. Bár a kísérletek azt mutatják, hogy a valóságban ettől eltérő exponensek is
megvalósulnak [58], egyszerű rendszerekre a (4.1.4) kifejezés jó közelítéssel tejesül, ezért
referenciának tekintjük a továbbiakban.

4.1.2.2. A normális szemcsenövekedésre vonatkozó elméletek és azok ered-
ményei

A normális szemcsenövekedés leírására számos elmélet született [58]. Számunkra kü-
lönösen fontos ezek közül az átlagtér-elmélet, amelynek segítségével analitikusan meg-
határozható az LGSD. Az átlagtér-elméletek egy, a többi szemcse kiátlagolt hatását
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reprezentáló környezetbe illesztett szemcse méretének változását írják le. Az elméletet
eredetileg Feltham [63], Hillert [64] és Louat [65] dolgozták ki. A későbbiekben Hunde-
ri és Ryum [66] osztályokba sorolták a kidolgozott elméleteket. Az átlagtér-elméletek
segítségével mozgásegyenlet írható fel a ρ(R) szemcseméret eloszlásra. A szemcseméret
eloszlás megváltozása két eltérő folyamatra vezethető vissza:

1. Az R > R̄ szemcsék egy diffúziós jellegű folyamat során a dρ/dR „koncentrá-
ció gradiens” hatására nagyobbak lesznek. Mint látni fogjuk, ez a folyamat a
szemcseméret növekedésének sztochasztikus leírásával függ össze.

2. A szemcsehatár görbülete hajtóerőt képez, aminek következtében v = dR/dt

"drift-sebesség" lép fel, ami megváltoztatja a szemcsék sugarát és így a szemcse-
méret eloszlást.

A szemcseméret eloszlásra mindkét folyamat egyaránt hathat, így az időfejlődésére
általános esetben Fokker-Planck egyenlet adódik:

∂ρ

∂t
= ∂

∂R

(
D
∂ρ

∂R

)
− ∂

∂R
(ρv), (4.1.5)

ahol a jobb oldali első tag tehát az ún. diffúziós tag, míg a második a drift tag. A
legkorábbi elméleteket Hillert és Feltham dolgozták ki. Ezekben csak a drift tagot
vették figyelembe. Ennek megfelelően a szemcseméret időfejlődését a (4.1.6) egyenlet
írja le.

∂ρ

∂t
+ ∂

∂R
(ρv) = 0. (4.1.6)

Hillert [64], aki a Lifshitz és Slyozov, valamint Wagner által Ostwald-érésre kidolgozott
számításokra [67, 68] támaszkodva, a drift sebességre írt fel egyszerű összefüggést:

v = αµγ
( 1
Rcrit

− 1
R

)
, (4.1.7)

ahol α egy geometriai faktor, µ a szemcsehatár mobilitása, γ a felületi szabadener-
gia, Rcrit pedig az idővel változó kritikus szemcseméret. Látható, hogy (4.1.7) szerint a
kritikusnál nagyobb szemcsék tovább növekednek, míg az annál kisebb szemcsék zsugo-
rodnak. A (4.1.7) alapján végzett számítások szintén parabolikus szemcsenövekedésre
vezettek. A számítások egy meglehetősen éles LGSD-re vezettek (lásd 4.1.4), amit
(4.1.8) ír le.

p(x) = (2e)2 2x
(2− x)4 exp

{
− 4

2− x

}
. (4.1.8)
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Feltham a kísérleti eredmények alapján lognormális eloszlást tételezett fel az LGSD-re,
amiből a (4.1.6) összefüggés segítségével meghatározta a driftsebességet:

v = C3R̄

R
ln
(
R

R̄

)
. (4.1.9)

Az így kapott növekedési dinamika szintén parabolikus szemcseméret növekedést ered-
ményezett (n = 1/2).

Louat [65] ezzel szemben amellett érvelt, hogy a folyamat leírása során nem lehet
pusztán az átlagos mennyiségekkel számolni, mivel szórásuk nem elhanyagolható. A
szemcsedurvulás során egy adott szemcse oldalainak a száma ugyanis növekedhet és
csökkenhet is egymást követően, különösen az átlagoshoz közeli oldalszámú szemcsék
esetén. Így a szemcsehatár mozgás véletlen folyamat, vagyis a szemcseméret eloszlás
(4.1.5) időfüggésének jobb oldalán a diffúziós tag dominál. Az időfejlődést így a (4.1.10)
egyenlet írja le:

∂ρ

∂t
= D

∂2f

∂R2 . (4.1.10)

Ebből a mozgásegyenletből, feltéve, hogy D = konstans, valamint az ρ(0, t) = ρ(∞, t) =
0 határfeltételek mellett a

p(x) = 2x
α2 exp

{
−
(
x

α

)2
}

(4.1.11)

eloszlás adódik (lásd a 4.1.4. ábrát). A szemcseméret növekedésére ebben az esetben
is parabolikus időfüggést követ (n = 1/2). Egy frissebb cikkben [69] Pande és Cooper
[70] a teljes (4.1.5) egyenletet oldották meg. Rámutattak arra, hogy az LGSD időfejlő-
désének kísérletileg megfigyelt számos tulajdonsága (kezdőfeltételtől való függetlenség,
önhasonlóság, stb.) nem magyarázható külön-külön a drift, vagy a diffúziós taggal,
csak az általános, mindkét jelenséget figyelembe vevő Fokker-Planck egyenlettel. Az
általuk elvégzett analízis szerint, a két tag együttes figyelembevételekor az eloszlás a
(4.1.8) és (4.1.11) alakok között változhat a tagok erősségének függvényében.

4.1.3. Szemcsedurvulási szimulációk és a vonatkozó határelosz-
lások

A szemcsedurvulás leírására számos szimulációs módszert dolgoztak ki. Ebben a feje-
zetben röviden bemutatom a legfontosabbakat és az azokból származó eredményeket.
A szemcsenövekedés leírására kidolgozott Monte-Carlo Potts modellekben (továbbiak-
ban MCPM) [72][73][74], a sejtautomatán alapuló modellekben [75, 76, 77], illetve a
multi-fázismező elméletekben [73, 78, 79] nem jelenik meg direkt módon a kristály ato-
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4.1.4. ábra. Különböző elméletek által két dimenziós rendszerekre jósolt szemcseméret határ-
eloszlás. A Hillert-féle eloszlás (szaggatott vonal) nem tartalmaz szabad paramétert. A többi
eloszlás szabad paramétereit a kísérletileg kimért eloszlásra (Barmak és tsi. [59], Fig. A1)
való illesztéssel határoztam meg. Folytonos vonal: lognormális eloszlás (σ = 0.5, µ = −0.12
[59]); szaggatott pontok: Weibull-eloszlás [71] α = 1.001 és β = 2.367 illesztett paraméte-
rekkel; pontozott vonal: Rayleigh-eloszlás (Louat javaslata [65] α = 1.030 és β = 2 illesztett
paraméterekkel. A lognormális eloszlás az Al és Cu-val végzett kísérletekből származó ered-
mények nagyon jó közelítését adja (lásd Fig. A1 [59]). Itt R a szemcse területéből számított
ekvivalens sugarat, míg R̄ az összes szemcse ekvivalens sugarából származtatott számtani
közepet jelöli.

misztikus felépítése, míg az atomisztikus fázismező elmélet [a továbbiakban PFC (=
Phase-Field Crystal) [80, 81, 82] elmélet], sűrűségfunkcionál típusú elméletként inheren-
sen tartalmazza a kristály atomos szerkezetét, a különféle mennyiségek anizotrópiáját,
az elasztikus tulajdonságokat, a diszlokációkat és a szemcsehatárokat.

A Monte-Carlo Potts modell a jelenség egyfajta statisztikus fizikai megközelíté-
sét adja. Ebben a szimulációs tartomány minden egyes rácspontjához hozzárendelik
a q = 1...Q „spin” érték valamelyikét. A hasonló spin értékű, szomszédos rácspon-
tok egy szemcsét alkotnak (lásd a 4.1.5. ábrát), amely által az egyes szemcsék között
éles határátmenet jön létre. A rendszer dinamikáját a Potts modellek hagyományos
mozgásegyenletei írják le, melyekben az:

E = 1
2

N∑
i=1

8∑
j=1

Eqiqj
, (4.1.12)

kölcsönhatási energia kerül felhasználásra, míg a rendszer időfejlesztése a statisztikus
fizikában szokásos Metropolis algoritmussal történik. Ez a modell lényegében egy N
darab diszkrét orientációval rendelkező rendszernek felel meg, hiszen amennyiben két,
azonos spin állapotú szemcse szomszédossá válik, onnantól kezdve azok a szemcsék
összenőnek, és a továbbiakban már egy szemcseként kell rájuk tekinteni. Továbbá a
legtöbb esetben [73] Eqiqj

∼ 1− δij (ahol δij a Kronecker szimbólum), vagyis a kölcsön-
hatási energiát úgy választják meg, hogy annak értéke az eltérő spinek esetén független
attól, hogy mely két spin állapotról van szó, ezáltal pedig mind az inklinációtól, mind

50



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3

4.1.5. ábra. Polikristályos szerkezet egy részletének sematikus ábrázolása a Potts modellben.
Az azonos „spin” értékű cellák, amennyiben szomszédosak ugyanahhoz a szemcséhez tartoz-
nak, ezt jelképezi az ábrán a színezés. Az egyes szemcséket ebben a modellben éleshatárok
választják el.

pedig a „szögkülönbségtől” független szemcsehatár energia adódik.
A sejtautomata [továbbiakban CA (= Cellular Automata)] modellekben szintén

diszkrét változók vannak értelmezve a rácspontokon. Az időfejlődést a Potts modellel
szemben a következő 2 lépés határozza meg: (1) minden egyes időlépesben megvizs-
gáljuk az adott cella lokális környezetét; (2) az adott cella és a környezetének állapota
definiál egy függvényt, ami meghatározza a cella időfejlődését. Így a Potts modellhez
képest két alapvető eltérés van: (1) a CA- modellekben determinisztikus szabály írja le
az időfejlődést, (2) az összes cella értéke egyszerre változik az időfejlődés során. Ezzel
szemben a Potts modell esetében az egyes cellák időfejlődése egyesével sztochasztikusan
történik. A CA modellek egyik hátránya, hogy a szemcsehatár mozgását meghatározó
görbületet csak körülményesen és közelítőleg lehet meghatározni [83, 84, 85].

A témában számos eredmény született a korábban 2.3.2. pontban bemutatott multi-
fázismező elmélet keretében is. Az MPFT előnye a sejtautomata és Potts modellekkel
szemben, hogy míg azokban a dinamikát fenomenologikus szabályok adják meg, addig
az MPFT termodinamikai megalapozású, valamint a diffúz határréteg következtében
kevésbé érzékeny a szimulációs rács anizotrópiájára.

Az atomisztikus PFC elmélet rendparamétere az időátlagolt atomi sűrűség, ennek
megfelelően benne az atomi pozíciók sűrűségcsúcsokként jelennek meg (lásd 4.1.6. áb-
ra). Így a PFC modell számos, a kristály atomisztikus felépítéséből származó jelenséget
automatikusan tartalmaz, mint pl. elaszticitás, anizotrópia, diszlokációk.

A modellek rövid bevezetése után most bemutatom az LGSD-re vonatkozó eredmé-
nyeiket. Az Potts modellek a paraméterektől függően eltérő LGSD-re vezetnek. Míg
egy korábbi Q = 32-es modellel végzett szimuláció [72] a Hillert-féle átlagtér elmélettel
mutatott egyező eredményt, addig egy újabb, Q = 72-es tanulmány [86] ettől jelentő-
sen eltérő LGSD-t adott. A sejtautomata modellek képesek voltak ugyan visszaadni
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4.1.6. ábra. Polikristályos szerkezet a PFC modellben [80]. A színezés az egyes szemcséket
jelöli. A jobb oldali ábrán jól látható, hogy a modellben megjelenik a kristály atomisztikus
szerkezete.
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4.1.7. ábra. Kétdimenziós számítógépes szimulációkban számolt szemcseméret határelosz-
lások. Folytonos fekete vonal – kísérlet [59]; piros teli körök – atomisztikus fázismező elmélet
(PFC) szimuláció [80]; szaggatott fekete vonal – szemcsedurvulás tiszta szemcseforgással [87].
A PFC szimulációból kiértékelt határeloszlás jól közelíti a kísérletekben megfigyeltet.

a szemcseméret eloszlás invariáns viselkedését, azonban a lognormálistól lényegesen
eltérő eloszlást eredményeztek [75]. Az MPFT modellek többnyire hasonló, ám a kí-
sérletekben talált lognormálistól eltérő LGSD-re vezettek [78, 79, 86].

Néhány további modell szintén említésre érdemes a témában. Moldovan és társai
[87] cikkükben azt vizsgálták, hogy milyen hatása van a szemcsenövekedési dinamikára
a szemcseforgásnak, mely főleg a nanométeres skálán jelentős hatású. Azt az ered-
ményt kapták, hogy amennyiben csak ez a mechanizmus vezérelné a szemcsenövekedési
folyamatot, úgy lognormális, ám a kísérletben megfigyelthez képest jelentősen eltérő
paraméterű LGSD adódna (lásd 4.1.7. ábra). Marthinsen és munkatársai kimutatták
[88], hogy az MPFT modellekhez hasonló LGSD-t kapunk akkor is, ha pusztán a felü-
leti szabadenergiát minimalizáljuk azzal a feltétellel, hogy közben a hármas határoknál
erőegyensúly áll fenn.

Látszik tehát, hogy modellek széles skálája vezet hasonló, de a kísérletitől eltérő
LGSD-re (összefoglalásért lásd 4.1.8. ábrát). Ez a közös LGSD jól közelíthető aWeibull-
eloszlással. Figyelemre méltó, hogy az egyetlen modell, amely képes volt visszaadni a
kísérletben talált lognormális LGSD-t az a PFC modell [80] (lásd 4.1.7. ábrát). Mint
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4.1.8. ábra. Szemcseméret határeloszlás kétdimenziós számítógépes szimulációkban: fé-
lig tele kör – Potts modell [73]; félig tele négyzet, ötszög és háromszög – MPFTmodellek
[73, 78, 79]; folytonos fekete vonal – kísérleti adatok ([59] A1-es ábra); üres hatszög –
surface solver [88]; kék ötszög – Mullins modell alapú szimuláció [59].

a korábbiakban jeleztem, a PFC modell, mint egyszerű dinamikus sűrűség-funkcionál
elmélet felbontja a kristály atomi szerkezetét és így számos, az ebből fakadó effektust
tartalmaz. A PFC modell sikerére kézenfekvő magyarázatnak adódik a jelenségek e
szélesebb skálájának figyelembe vétele, azonban a vizsgálataim során arra jutottam,
hogy létezhet egy másik magyarázat is.

4.2. Modellparaméterek, szimulációk és a kiértékelés
menete

4.2.1. Modellek, modellparaméterek

A szimulációkhoz a korábban bemutatott KWC (2.3.3.2. pont) és HMP modelleket
(2.3.3.3. pont) használtam fel. A szimulációim során törekedtem a lehetséges legegy-
szerűbb fizikai rendszert implementálni, ennek megfelelően egykomponensű rendszer
termodinamikáját használtam, izoterm környezetben, fizikai folyadék-szilárd határré-
teg vastagság mellett (lásd még a 2.2.5. pontot). A rendszert leíró szabadenergia funk-
cionál így a következő alakú:

F =
ˆ
dV

{
ε2T

2 (∇φ)2 +WTg(φ) + (1− p(φ)) ∆f(T ) + fori(φ, |∇θ|)
}
, (4.2.1)

ahol ∆f(T )-t a (2.2.7) összefüggés alapján számoltam Ni termodinamikai paraméte-
reivel, az fori(φ, |∇θ|) (2.3.2) alakú a KWC modellre és (2.3.7) a HMP modellre. A
mozgásegyenleteket a KWC modellre (2.3.4) és (2.3.6) szerint, a HMP modellre pedig
(2.3.9) és (2.3.10) szerint kaphatjuk meg. A felhasznált termodinamikai paramétereket
a 4.1. táblázat tartalmazza. A KWC modell esetén kettő, míg a HMP modell esetén
egy szabad paraméter szerepel az orientációs szabadenergia járulékban. E paraméterek
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4.2.1. ábra. Az orientációs modellek szemcsehatár tulajdonságainak összehasonlítása (foly-
tonos vonal – HMP, szaggatott vonal – KWC modell). (Balra) a szemcsehatár energia a
szögkülönbség függvényében. (jobbra) a fázismező (vastag vonal), és az orientációs mező
(vékony vonal) szélessége a szemcsehatáron a szögkülönbség függvényében (dφ– a φ benyo-
módásának félérték szélessége, dθ– a θ átmenet 10%− 90% távolsága).

megválasztását két tényező határozta meg. Az egyik tényező a numerikus felbontás. A
HMP modell esetében a szemcsehatár profil az előzetes várakozásokkal szemben olyan
tulajdonságú, hogy minél nagyobb a (∇θ)2 együtthatója, az orientációs profil a szem-
csehatáron annál élesebb lesz. A HMP modell együtthatóját ezért arra a maximális
értékre állítottam be, amely mellett a kellő numerikus felbontás még biztosítható. Ez
az együttható határozza meg a szemcsehatár energia γgb(∆θ) szögkülönbség függésé-
nek a meredekségét. Minél nagyobb az értéke, annál meredekebb ez a függvény, így a
lehetséges legnagyobb érték megválasztása által a szemcsehatár energia a szemcsehatár
szögkülönbségének függvényében a legmeredekebben fut fel. Ez azért fontos, mert a
valós rendszerekben a szemcsehatár energia gyorsan telítésbe fut (10− 15o körül) [89],
így bár a kvantitatív egyezést nem, de a modell keretein belül a legnagyobb hason-
lóságot sikerült elérni. A KWC modell két paraméterét ezek után úgy állítottam be,
hogy a két modell szemcsehatár tulajdonságai (profilok, Egb(∆θ), ... ) minél inkább
megegyezzenek (lásd 4.2.1. és 4.2.3. ábrát). A kapott paramétereket az alábbi táblázat
foglalja össze.
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4.2.2. ábra. φ (vastag vonal) és θ (vékony vonal) profilok a ∆θ/2π = 0.1 (balra) és a
∆θ/2π = 0.5 (jobbra) miszorientációjú szemcsehatár esetében. x a dimenziótlan távolságot
jelöli.

Paraméter neve Értéke

fázismező mobilitása Mφ = 0.58m3

J ·s

folyadék-szilárd szabadenergia gát W = 5.55 · 106 J
m3K

folyadék-szilárd felületi szabadenergia γ = 0.364 J
m2

folyadék-szilárd határréteg vastagság δ = 3.21 · 10−10m

olvadási moláris entalpia ∆Hf = 1.72 · 104 J
mol

olvadáspont Tm = 1728K

szimuláció hőmérséklete T = 974K

|∇θ| tag együtthatója a KWC modellben HKWC
1 = 8.97 · 10−3 J

m2K

(∇θ)2 tag együtthatója a KWC modellben HKWC
2 = 1.62 · 10−11 J

mK

orientációs mobilitás a KWC modellben MKWC
θ,l = 3.09m3

J ·s

orientációs mobilitás a KWC modellben MKWC
θ,s = 2.06 · 10−6m3

J ·s

(∇θ)2 tag együtthatója a HMP modellben HHMP = 5.42 · 10−13 J
mK

orientációs mobilitás a HMP modellben MHMP
θ,l = 175.5m3

J ·s

orientációs mobilitás a HMP modellben MHMP
θ,s = 52.6m3

J ·s

térbeli felbontás ∆x = 1.25 · 10−10m

időlépés nagysága ∆t = 2.375 · 10−14s

4.1. táblázat. A szemcsedurvulási folyamatok szimulációja során felhasznált termodinamikai
és numerikus paraméterek.

A későbbiekben fontos lesz, ezért már itt megemlítem, hogy ezekkel a paraméterek-
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kel a két modell esetében a szemcsehatáron a fázismező benyomódásának szögkülönbség
függése lényegében azonos (lásd 4.2.3. ábra). A KWC modell esetében a fázismező és
az orientációs mező mozgásegyenlete:

φ̇ = Mφ

{
ε2T (∇2φ)−WTg′(φ) + ∆fp′(φ)− 4φ3

(
H1T |∇θ|+H2T (∇θ)2

)}
, (4.2.2)

θ̇ =
(
M θ

s + (M θ
l −M θ

s )(1− p(φ))
)
∇
{
φ4
[
HKWC

1 T
∇θ
|∇θ|

+ 2HKWC
2 T (∇θ)

]}
.

(4.2.3)

A HMP modell esetében a fázismező és az orientációs mező mozgásegyenlete:

φ̇ = Mφ

{
ε2T (∇2φ)−WTg′(φ) + ∆fp′(φ)− q′(φ)HHMPT (∇θ)2

}
, (4.2.4)

θ̇ = (1− φ)3
(
M θ

s + (M θ
l −M θ

s )(1− p(φ))
)
∇
{
q(φ)2HHMPT (∇θ)

}
. (4.2.5)

A 4.1 táblázatban található paraméter értékekkel, valamint az orientációs mobilitás
megfelelő φ-függésével biztosítható, hogy az orientációs mobilitás elhanyagolható legyen
a szilárd fázisban. A fenti orientációs mobilitások mellett összehasonlítottam az átlagos
szemcseméret növekedését. Ahogy 4.2.3. ábra is mutatja, a növekedés a két modellben
hasonló, mindkét esetben elmondható, hogy egy tranziens időt követően (∼ 8 · 105

időlépés a HMP és ∼ 106 időlépés a KWC modell esetében) a kísérletekben tapasztalt
és az elméletek által jósolt R̄ = A(t− t0)n időfejlődést mutatják, ahol n = 0.45± 0.01
a HMP modellre és n = 0.51± 0.01 a KWC modellre.

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
∆θ/2π

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

φ
m

in

HMP

KWC

1 10

t/∆t (x106)

50

100

150

R̄
/∆

x

HMP

KWC

(a) (b)

4.2.3. ábra. (a) Fázismező minimum a szemcsehatáron a szögkülönbség függvényében a
HMP (folytonos) és a KWC (szaggatott) modellekre. (b) A szemcseméret átlagának időfüg-
gése a HMP és KWC modellekre.
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4.2.2. Szimulációk

Ahhoz, hogy a szemcseméret eloszlás kiértékeléséhez statisztikailag megfelelő számú
szemcse álljon rendelkezésemre, több szimulációt is futtattam azonos paraméterek mel-
lett, amelyek pusztán a véletlenszám generátor inicializálásban tértek el. Az egyes
szimulációk 4096×4096 rácspontból álló, négyzetrácsos szimulációs tartományon fu-
tottak. A mozgásegyenletek diszkretizálását véges differencia, az időléptetést pedig
explicit Euler módszerrel végeztem. A szimulációs tartomány határán periodikus ha-
tárfeltételt írtam elő.

A diszkretizálás során alkalmazott felbontást alapvetően a numerikus konvergencia
szükségessége határozza meg. Ezzel együtt, praktikus okokból, figyelembe kell venni a
szimuláció futási idejét is. A használt véges differencia séma és Euler időléptetés sta-
bilitási kritériuma a térbeli felbontás felezése esetén az időbeli felbontás negyedelését
kívánja. Ezért adott fizikai méretet és időt kétszer jobb térbeli felbontás mellett tizen-
hatszor hosszabb futási idő mellett lehet szimulálni. Így a felbontás megválasztásánál
a következőképpen jártam el. A numerikus konvergencia ellenőrzésére a szemcsedurvu-
lási folyamat alapjelenségét, a görbület vezérelte dinamika egy jól preparált esetét, egy
egykristályba helyezett kör alakú, attól eltérő orientációjú szemcse összehúzódását vizs-
gáltam különböző felbontások mellett. A kör sugarának időfüggése R(t) = v(t0 − t)1/2

függvénnyel írható le. A 4.2.4. ábra (a) paneljén a v paraméter felbontás függése látható
különböző miszorientációjú esetekre. A választott felbontás mellett a becsült szimulá-
ciós futási idő 1-2 hét, szemben a kétszer jobb felbontás mellett várható 4-8 hónappal.
Az ehhez a felbontáshoz tartozó szemcsehatár profil és a profil analitikus megoldásá-
nak jó egyezése látható a 4.2.4. ábra (b) paneljén. Az ezzel a felbontással szimulált
esetben a v paraméter ugyan a ∆x → 0-ra extrapolált értéktől még 14 ± 2%-al eltér,
azonban ez az eltérés szisztematikusan csupán egy konstans szorzót ad a szemcsehatá-
rok sebességéhez. Ez azt jelenti, hogy a numerikus felbontás változtatásával csupán a
szimuláció időskáláját változtatom meg kis mértékben, a kialakuló mikroszerkezetben
és a származtatott statisztikus jellemzőkben nem várok eltérést. A 4.3.2.3. pontban
megmutatom, hogy az LGSD valóban nem változik a numerikus felbontás javításával.
Ehhez a választott felbontás mellett kapott LGSD-t hasonlítottam össze a másfélszer,
illetve kétszer rosszabb felbontás mellett kapott LGSD-vel. Megállapítható tehát, hogy
bár a felbontás finomításával a numerikus konvergenciát javíthattam volna, azonban
az LGSD-re kapott eredmények már így is megbízhatóak.

4.2.3. Szemcsék azonosítása

A legtöbb modellben (pl. MPFT, Potts, Mullins, stb.) pontosan definiálva van egy-egy
szemcse, illetve szemcsehatár. A Potts és sejtautomata modellek esetében az adott
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4.2.4. ábra. (a) ∆θ = 0.2π, 0.6π és π miszorientációs szemcsehatárok sebessége a szimu-
lációkban használt felbontással lenormált felbontások függvényében. (b) a fázismező és az
orientációs mező profilja a szemcsehatáron a szimulációkban használt numerikus felbontás
mellett a legnagyobb szögű szemcsehatáron, ahol az orientációs átmenet a legélesebb.

pontbeli diszkrét állapothatározó értéke adja meg, hogy mely szemcséhez tartozik az
adott pont. A szemcsehatárok az állapothatározók jól definiált ugrásánál helyezked-
nek el. Az MPFT esetében az adott szemcsén belül egységnyi értéket felvevő fázismező
értéke az összes többi szemcsében zérus, így a szemcsehatár az állapothatározó, ebben
az esetben a fázismező szintén jól definiált változásánál helyezkedik el. Az orientá-
ciós mezős modellekben nincsen ilyen jól definiált változás a szemcsehatárokon. Az
orientációs szögkülönbség ugyanis ∆θ ∈ [0,∆θmax) intervallumban tetszőleges értéket
felvehet, ennek megfelelően a szemcsehatárok felderítése némileg komplikáltabb fel-
adat. Az OFPF modellekben a szemcsehatáron folytonos az orientációs átmenet a két
szemcsében felvett érték között. Emiatt nem lehet pusztán az orientáció értéke alapján
osztályozni a szemcséket, hiszen egy adott Gi szemcséhez tartozó θ(Gi) orientáció nem
csak abban a szemcsében található meg, hanem megjelenhet másik Gj és Gk szemcsék
szemcsehatárán. A HMP és a KWC modellek egydimenziós szemcsehatár megoldásait
vizsgálva láthatjuk, hogy a |∇θ| a legnagyobb értékét a szemcsehatár közepén veszi
fel. Két dimenzióban a szemcsehatár normálisa mentén ugyanezt tapasztalhatjuk, így
a teljes szimulációra vett |∇θ| térkép a szemcsehatárok közepén ad egy, az adott szem-
csehatár miszorientációjától függő maximumot. A |∇θ| maximumai tehát megadják a
szemcsék kontúrjait. Ezzel egyenértékű eredményre jutunk, amennyiben a fázismező
lokális minimumait rajzoljuk ki. Ugyanis mind a HMP, mind pedig a KWC modell
esetében a fázismező értéke lecsökken a szemcsehatáron, méghozzá oly módon, hogy a
minimuma pontosan abban a pontban van, ahol |∇θ|-nak maximuma (lásd pl. a 4.2.3.
ábrát). A kiértékeléseim során ezért a számításilag egyszerűbb fázismező minimumon
alapuló metódust választottam.

A szemcsék azonosítására két eljárást használtam. Az első eljárás a watershed al-
goritmuson alapszik, amely segítségével a szimulációkban előforduló legkisebb (∆θ ∼
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10−4) szögkülönbségű szemcsehatárokat is képes voltam felbontani. A másik, küszöb-
érték módszert arra használtam fel, hogy hangolhassam a kiértékelésem miszorientáció
szerinti felbontóképességét. Ezzel a kísérleti, illetve PFC szimulációkban feltételezhe-
tően jelentkező kiértékelési küszöb hatását tudtam vizsgálni.

Watershed algoritmus Az egyes szemcsék beazonosításához a MATLAB szoftver-
ben implementált ún. watershed algoritmust [90] alkalmaztam. Az algoritmus – amely
szemléletesen fogalmazva a vízválasztók (szemcsehatár) által elválasztott vízgyűjtőket
(szemcse) azonosítja be – bemenetének tehát maximummal kell rendelkeznie a hatá-
rokon és minimummal a szemcsén belül, így annak valamilyen (1 − φ)-vel arányos
mennyiségnek kell lennie. A bemenetet meg kell szabadítani a fázismezőben a jelent-
kező kisméretű fluktuációktól, mivel az algoritmus rendkívül érzékeny és a kis méretű,
akár ∆φ ∼ 10−5 amplitúdójú fluktuációk miatt is új szemcséket detektálna (lásd 4.2.5.
ábra (c) paneljét). A 4.2.5. ábra (d) és (e) panelja mutatja a kiértékelés eredményét,
amennyiben (1−φ) értéket 1, illetve 2 tizedesre kerekítem. Az 1 tizedesjegyre kerekítés
túlságosan durva simítás, ekkor a kiértékelés nem találja meg valamennyi szemcseha-
tárt. A 2 tizedesjegyre való kerekítés kiszűri a kisméretű fluktuációkat, de elegendő
információt hagy ahhoz, hogy valamennyi szemcsehatárt detektálhassuk. A két tizedes-
jegyre való kerekítéssel azonos eredményre vezet, ha az (1− φ) mező szürkeárnyalatos
(grayscale) képét veszem alapul, ahol minden pont a [0, 255] tartományba eső egész
értéket vehet fel. Én az utóbbi eljárást használtam, mellyel nagy érzékenységgel lehet
(akár ∆θ ∼ 10−4 miszorientációjú) szemcsehatárokat detektálni (lásd a 4.2.6. ábrát).

Küszöb módszer Mint azt a 4.2.3. ábra (a) panelján bemutattam, az orientációs
mezős modellekben a fázismezőnek a szemcsehatáron történő besüllyedése annál ki-
sebb, minél kisebb a két szemcse szögkülönbsége. Ezáltal a fázismezőt figyelembe véve
annál nehezebb egy szemcsehatárt észrevenni, minél kisebb a szögkülönbség, hasonlóan
a kísérletekhez és a PFC szimulációkhoz, ahol a miszorientáció csökkenésével szintén
egyre nehezebb detektálni a határokat. A kísérleti kiértékelésekben jelentkező véges
miszorientációs felbontóképességet a saját kiértékeléseimben a következőképpen repro-
dukáltam. A fázismezőnél bevezettem egy φk.é. küszöbértéket és ezt követően egy adott
r pont szemcsehatárhoz tartozónak tekintettem amennyiben φ(r) < φk.é.. Ez definiál
egy szemcsehatár hálózatot, amely a legtöbb esetben folytonos, néhol azonban, ahogy
azt a 4.2.7. ábra is mutatja, nem. A szemcsék, definíció szerint a folytonos határral
körbevett tartományok. φk.é. megválasztásán keresztül tehát szabályozni tudom, hogy
mely kisszögű határokat veszem figyelembe és melyeket nem. Mind a HMP, mind pe-
dig a KWC modell esetén felhasználhatjuk, hogy a fázismező bemélyedése növekszik
a határoló szemcsék szögkülönbségének növelésével, vagyis φmin egyre kisebb és kisebb
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(d) (e) (f)

4.2.5. ábra. Szemcsék kiértékelésének illusztrációja egy adott tartományon a szimulációs
adatokból. (a) fázismező térkép (b) orientációs mező térkép (c) (1−φ) bemenettel a watershed
algoritmus által beazonosított szemcsék (egy-egy szín egy-egy szemcsének felel meg, illetve
a határ szürke). A mozgásegyenletekhez adott zaj miatt a fázismező nem teljesen sima
a szemcsén belül sem, a watershed algoritmus pedig ezeket a kis méretű fluktuációkat is
szemcsehatárként azonosítja. Ezért a kis méretű fluktuációk hatásának a kiküszöbölésére
simítást kell alkalmazni. (d) A fázismező 1 tizedesre kerekítése után alkalmazva a watershed
algoritmust (e) 2 tizedesre kerekítés után alkalmazva a watershed algoritmust és (f) az (a)
szürkeárnyalatos (grayscale) kép értékeire alkalmazott watershed algoritmus eredménye.

lesz minél nagyobb a fenti szögkülönbség. Legyen φmin = f(∆θ) a két mennyiséget
összekötő függvénykapcsolat. Ekkor a kiértékelés során használt φk.é.-hez hozzáren-
delhető egy ∆θk.é. = f−1(φk.é.), hogy ∆θ < ∆θk.é. szögkülönbségű határokat már nem
vagyunk képesek felbontani. Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb φk.é. értéke, annál több
szemcsehatárt fedez fel az algoritmus, ahogy az a 4.2.7. ábra is mutatja.

4.2.4. Szemcseméret határeloszlás számítása

A szemcseméret határeloszlás kiszámításához 8, csupán a véletlenszám-generátor ini-
cializálásában eltérő szimuláció eredményeit használtam fel. A kezdeti szemcseméret
eloszlást az alábbi három eljárás valamelyikével állítottam elő: (1) A nukleációs folya-
matot a fázismező mozgásegyenletéhez adott zaj segítségével idéztem elő. Ez homogén
nukleációs folyamatra vezetett, amely során a szimulációs tartományon belül a nukleu-
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4.2.6. ábra. A watershed algoritmussal kiértékelt polikristályos szerkezet egy részlete. (a) a
tartomány orientációs térképe. A sárga csík jelzi azt a sávot, aminek az orientációs értékeit
a (c) ábra mutatja. Látható, hogy az adott tartományban az orientációs változás pusztán
∆θ ∼ 10−4 nagyságrendű. A (b) ábra pedig mutatja, hogy a kiértékelő képes ezt a kisszögű
szemcsehatárt is detektálni. Itt az egyes színek az egyes szemcséknek, a szürke pedig az 1
rácspont széles szemcsehatárnak felel meg.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

4.2.7. ábra. A szemcsehatár hálózat hangolható kiértékelése. (a) Polikristályos szimuláció
egy tartományának orientációs térképe. (b) a fázismező szürkeárnyalatos ábrázolása (c) -
(f): φk.é. = 0.79, 0.89, 0.98 és 0.99 értékekhez tartozó szemcsehatár hálózatokat mutatják. A
színezésnél azok a pontok, ahol φ > φk.é. fehér színűek, ellenkező esetben feketék. Ahogy
növeljük φk.é. értékét, úgy egyre kisebb szögű szemcsehatárokat tudunk felderíteni.
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szok térben és időben véletlenszerűen jelentek meg, majd az erős túlhűtés következtében
növekedésnek indultak. (2) R = 30∆x sugarú, véletlen orientációjú kristálycsírákat
helyeztem el térben és időben véletlenszerűen a szimulációs dobozban, majd hagytam
őket tovább nőni. (3) Azt az esetet is megvizsgáltam, amikor a véletlen orientációjú
szemcséket egy négyzetrácson helyezem el. A három különböző eset azonban azonos
szemcseméret határeloszlást adott, ami azt mutatja, hogy a hosszú idejű viselkedés
független a kezdeti állapottól.

Az LGSD kiértékelésénél annak ellenére, hogy 8 nagy méretű (4096×4096) szimu-
láció eredményeit összesítettem (összesen ∼ 17200 szemcse adatait), látható statiszti-
kus fluktuációt tapasztaltam. A 4.1.8. ábrán látható, hogy bár a kísérlet és az egyes
modellek közötti eltérés összességében nem túl nagy, így ahhoz, hogy a szimulációm
eredményeit pontosan be lehessen sorolni, igyekeztem csökkenteni a statisztikus fluk-
tuációt, ami ezt nehezítené. Ezt a következőképpen értem el. Megvártam, amíg a
redukált (átlagos szemcsemérettel leosztott) szemcseméret eloszlás a megszilárdulást
követő rövid tranziens időt követően állandósul. A hisztogramokra ezután megfelelő
(esetünkbenWeibull, vagy lognormális) eloszlás görbét illesztettem, és bár a hisztogram
statisztikusan fluktuált az elméleti görbe körül, méghozzá az időfejlődés során csökke-
nő szemcsék száma miatt egyre nagyobb mértékben, mégis hosszú időintervallumon
belül jó közelítéssel azonos elméleti görbe illeszthető rá. A statisztikus fluktuációt te-
hát úgy csökkentettem, hogy azoknak az időpillanatoknak a redukált szemcseméreteit,
amelyekre az illesztett eloszlás jó közelítéssel megegyezett, összesítettem.

Az adatok összesítése a következőképen történt. A t̃1 = 2 · 106∆t̃ időlépésre mind
a HMP, mind pedig a KWC modell elérte az állandósult (steady state) szemcseméret
eloszlását. A rendszer állapotát ezt követően minden 105 időlépésben elmentettem
egészen t̃2 = 4 · 106∆t̃ időlépésig. A t̃1 és t̃2 -beli (nyers) szemcseméret eloszlást [pt1(x)
és pt2(x)] a 4.2.8. ábra mutatja. Ez alatt az átlagos szemcseméret a HMP modellben
R̄/∆x = 61.0-ről 100.7-re, míg a KWC modell esetében R̄/∆x = 57.1-ről 96.0-ra
növekedett. A redukált eloszlásokat és az illesztett lognormális eloszlásokat mutatja
a 4.2.9. ábra. A t̃1 és t̃2 -beli illesztett eloszlás különbségére, illetve hasonlóságára
a δT = 1

2

´∞
0 |pt1(x) − pt2(x)|dx mérőszámot használtam. A HMP modell esetében

δT = 0.020, míg a KWC modell esetében δT = 0.011 adódott. A t1 és t2 közötti
időintervallumra átlagolt LGSD-t a 4.2.10. ábra mutatja. Mint látható ez már kisebb
fluktuációkkal rendelkezik mint a csak egy időpillanatbeli összesítésből kapott eloszlás,
ez pedig lehetőséget adott arra, hogy a kis méretű változásokat is képes legyek észlelni.
Az itt bemutatott eloszlásokhoz a φk.é. = 0.79 melletti szemcse detektálásból származó
adatokat használtam fel.
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4.2.9. ábra. Redukált szemcseméret eloszlások (kör és háromszög) és a rájuk illesztett log-
normális eloszlás görbéje (vonal) a t1 (folytonos) és t2 (szaggatott) időpillanatban kiértékelve
az (a) HMP modellre és (b) KWC modellre φk.é. = 0.79 küszöbérték mellett. A megfelelő
R̄ értékeket lásd a szövegben.
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4.2.10. ábra. A szemcseméret határeloszlás 21, t1 és t2 között egyenletesen elhelyezkedő
időpillanatbeli redukált eloszlás egyesítéséből φk.é. = 0.79 mellett. Jól látható, hogy a kétféle
orientációs mezős modell (HMP és KWC modell) nagyon hasonló eloszlást ad.
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4.2.5. Miszorientáció eloszlás és kiértékelése

A polikristályos anyagok tulajdonságait jelentősen befolyásolják a szemcsehatárok tu-
lajdonságai. A szemcsehatárok egyik legfontosabb jellemzője a miszorientáció. Ennek
kvantitatív jellemzésére vezették be a szemcsehatár miszorientáció eloszlást (Grain
Boundary Misorientation Distribution), a továbbiakban GBMD, melynek definíciója a
következő:

ρ(∆θ)δ(∆θ) = l∆θ´ ∆θmax
0 l∆θ′d(∆θ′)

, (4.2.6)

vagyis megadja az adott ∆θ szögkülönbségű határok relatív hosszát a teljes szemcse-
határ hálózatban (l∆θ az összes ∆θ szögkülönbségű határ együttes hossza). A GBMD
kiértékelését a következőképpen végeztem el. Először meghatároztam a 4.2.3. pontban
bemutatott módszerek valamelyikével a polikristályos szerkezetet. Ezt követően min-
den szemcse esetében a szemcse belsejében kiátlagoltam az orientációt, majd pedig a
szemcsehatárok minden olyan pontjában, ahol az adott pont 8 szomszédos rácspontjá-
ban csupán 2 szemcse fordul elő, ott ahhoz a határponthoz rendeltem hozzá a szom-
szédos szemcsék átlagos orientációjának különbségét. Ezt követően a hossz szerinti
eloszlást a határpontok darabszámának eloszlásával helyettesítettem.

Két dimenzióban az olyan polikristályos szerkezet esetében, amelyben a szemcsék
orientációja egyenletes eloszlás szerint véletlenszerűen van kiosztva, ott a megszilár-
dulást követően, de még a szemcsedurvulást megelőzően, a GBMD szintén egyenletes
eloszlású lesz.

A GBMD időbeli változására egy egyszerű elmélet született, amely Potts modellel
végzett szimulációk során helyesnek bizonyult [91]. E szerint, amennyiben a szem-
csehatár energia függ a szögkülönbségtől, úgy a hármas határokban a nagyobb szög-
különbségű és ezért nagyobb energiájú szemcsehatárok meghúzzák a kisebb energiájú
határokat. Ennek következtében egy kezdetben f0(∆θ) GBMD idővel a

f(∆θ) = f0(∆θ) {1 + C [1− γ(∆θ)]}´
f0(∆θ′) {1 + C [1− γ(∆θ′)]} d(∆θ′) (4.2.7)

eloszlásba megy át, ahol γ(∆θ) a szemcsehatár energia, C pedig egy illesztési együttha-
tó. Ennek következtében idővel a kisszögű szemcsehatárok relatív súlyának növekedése
várható.
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4.3.1. ábra. (a) A KWC és a HMP modellek szemcseméret határeloszlása a kísérletben
kapott eloszlással összehasonlítva. A kísérleti adatokat egy, az azokra jó közelítést adó lognor-
mális eloszlás reprezentálja (lásd A1-es ábrát, Barmak és munkatársai cikkében [59], σ = 0.5
és µ = −0.12). (b) A KWC és a HMP modellek szemcseméret határeloszlása összehasonlítva
a 4.1.3-ban bemutatott modellekkel kapottakkal (jelölésekért lásd 4.1.8. ábrát).

4.3. Eredmények

4.3.1. A szemcseméret és a miszorientáció eloszlása az OFPF
modellekben

Az első eredmények a „végtelen” finom miszorientációs felbontással kapott polikristá-
lyos szerkezetekből származnak. A kiértékelést ennek megfelelően a watershed algorit-
mussal végeztem. A HMP és a KWC modellek szinte tökéletes egyezést mutatnak az
LGSD tekintetében (lásd 4.3.1. (a) ábrát), annak ellenére, hogy a két modell másként
valósítja meg a szemcsehatár lokalizáltságát és ennek megfelelően az orientációs mezőre
vonatkozó mozgásegyenletek is eltérőek. Látható továbbá, hogy a két modell szimu-
lációiból kapott LGSD eltér a kísérletekben kapott lognormális eloszlástól, viszont jól
illeszkedik a 4.1.3. pontban bemutatott szimulációs módszerekkel kapott eredmények
sorába (lásd 4.3.1. (b) ábra).

Ezt követően megvizsgáltam a kezdeti polikristályos mintázat hatását az LGSD-re.
Ehhez összehasonlítottam a kezdetben térben véletlenszerűen elhelyezett nukleuszok-
ból (4.3.2. (a) ábra) illetve a kezdetben egy négyzetrácson elhelyezett nukleuszokból
(4.3.2. (b) ábra) kifejlődő polikristályos szerkezeteket. Ahogy az a (c) panelen látható,
a szabályosan lerakott szemcsék kezdeti nagyon éles szemcseméret eloszlása a szimu-
láció időskálájához képest gyorsan konvergál a határeloszláshoz, ami az eltérő kezdeti
állapotok ellenére megegyezik a rendezetlen kezdeti szerkezet határeloszlásával (lásd
a (d) panelt). Eszerint a rendszer hosszú távú viselkedése nagy mértékben független
a kezdeti állapottól, egy rövid tranziens időszaktól eltekintve nem őrzi meg a kezdeti
állapot emlékét.

A 4.3.3. ábra (a), (b) és (c) panelje mutatja a KWC modellre vonatkozó GBMD-t
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4.3.2. ábra. (a) Térben véletlenszerűen megjelenő nukleuszok alkotta kezdeti feltétel; (b)
térben szabályosan elhelyezkedő nukleuszok alkotta kezdeti feltétel; (c) A térben rendezett
kezdeti állapotnak megfelelő éles szemcseméret eloszlás gyorsan konvergál a határeloszláshoz.
(d) A rendezetlen és a rendezett kezdőfeltételek ellenére a szemcseméret eloszlás ugyanahhoz
a határeloszláshoz konvergál.

a szimuláció 300.000-ik, 2.000.000-ik és 4.000.000-ik időlépésében, a rá illesztett (4.2.7)
görbével. Egyrészt láthatjuk, hogy a GBMD-nek ezen az időskálán, nincsen határel-
oszlása, az a rendszer időfejlődésével együtt folyamatosan változik. Másrészt látható,
ahogy amíg a szimuláció kezdetén közel egyenletes volt az eloszlás, a rendszer idő-
fejlődésével a kisszögű szemcsehatárok súlya fokozatosan megnövekszik. Az illesztett
elméleti görbe jól visszaadja az eloszlás alakját. Mint azt bemutattam, a feltevés szerint
a kisszögű határok relatív súlyának a megnövekedését nem elsősorban az okozza, hogy
nagyobb számban maradnak meg, hanem az, hogy a hármas határoknál a nagyobb
szögű és ezért nagyobb energiájú határok megnyújtják azokat. Ez a jelenség valóban
jól látható, amennyiben megnézzük az adott miszorientációhoz tartozó szemcsehatárok
hosszának gyakoriságát, lásd (d) panel, illetve átlagos hosszát, lásd (e) panel. A (d)
panelen láthatjuk, hogy nem pusztán azért nagyobb a kisszögű szemcsehatárok rela-
tív aránya, mert több marad meg belőlük a rendszer időfejlődése során, hanem azért
is, mert azok átlagosan hosszabbak. Az (e) panel mutatja be, hogy a miszorientáció
növelésével valóban csökken a szemcsehatárok átlagos hossza.
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4.3.3. ábra. A GBMD és a 4.2.7 szerint illesztett elméleti görbe a KWC modellre a water-
shed algoritmussal kiértékelt esetben a szimuláció t/∆t = 0.3 · 106 (a), t/∆t = 2 · 106 (b),
t/∆t = 4 · 106 (c) időlépésében. (d) ∆θ ∼ 0.2π és ∆θ ∼ π szögkülönbségű szemcsehatárok
hosszainak gyakorisága a t/∆t = 106-dik időlépésben. A megfelelő statisztikához a szög-
különbségekben kerekítést végeztem, a ∆θ/2π szögkülönbséget 1 tizedesjegyre kerekítettem,
majd pedig az így kapott szögkülönbségű határszakaszok hossz szerinti eloszlását ábrázol-
tam szintén a KWC modellre. (e) Adott szögkülönbségű szemcsehatárok átlagos hossza a
t/∆t = 106-dik időlépésben. Az előző esethez hasonlóan itt is kerekítést végeztem, a ∆θ/2π
szögkülönbséget 2 tizedesjegyre kerekítettem. Az ábra az így kapott szögkülönbségű határ-
szakaszok átlagát mutatja.
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4.3.2. A szemcseméret határeloszlás függése a szemcsehatárok
felbontásának minőségétől

Az orientációs mezős modellek tehát a kísérletektől eltérő eredményt adnak, amennyi-
ben valamennyi határt figyelembe vesszük. Láthattuk, hogy az OFPF modellekben
tetszőlegesen kicsi szögű szemcsehatárok jelenhetnek meg és a kiértékelő módszer rend-
kívül jó felbontással képes ezeket a határokat detektálni. Adódik azonban a kérdés,
hogy a valóságban ilyen kisszögű határok léteznek-e egyáltalán, és amennyiben léteznek
is, a kísérletek kiértékelésénél alkalmazott módszerek vajon fel tudják-e bontani azokat.
A kisszögű szemcsehatárok általában leírhatóak periodikusan elhelyezkedő diszlokáci-
ók sorozataként, melyben az egyes diszlokációk d∆θ ∼ a

∆θ távolságban helyezkednek el
egymástól, ahol a a rácsállandó. Ennek következtében a szemcse mérete limitálhatja a
benne kialakuló legkisebb miszorientációjú szemcsehatárt. Amennyiben a szemcse D
átmérője kisebb, vagy legalábbis összevethető a szemcsehatáron sorakozó diszlokációk
közötti d∆θ távolsággal, a szemcsehatár ezen diszlokációkon alapuló definíciója értelmét
veszíti.

Ez egyben felveti azt a kérdést, hogy ilyen esetekben detektálható-e egyáltalán a
szemcsehatár, lévén ilyenkor csupán néhány diszlokáció választja el az egyes szemcséket.
A következő pontban tehát megvizsgálom mennyiben függenek a polikristályos szerke-
zet tulajdonságai a kiértékelés miszorientáció felbontóképességétől. Ehhez a szemcse-
határok detektálásának korábban (lásd 4.2.3. pontot) bemutatott küszöb módszerét
használtam fel, amelyben a kiértékelés miszorientáció felbontóképessége szabadon ál-
lítható.

4.3.2.1. Folytonos orientációk

A 4.3.4. ábra (a) és (b) panelja mutatja az LGSD változását az alkalmazott φk.é. függ-
vényében a HMP modell (a) és a KWC modell (b) esetében. Hogy a küszöbérték
megváltoztatása valóban a kisszögű határokat érintette, azt jól mutatja a 4.3.5. áb-
ra, ahol a szögkülönbségek eloszlását ábrázoltam a két szélső esetben (φk.é. = 0.79 és
φk.é. = 0.99). Amíg a φk.é. = 0.99 esetben a szögkülönbség eloszlásban nagy arányban
szerepelnek a kisszögű határok, addig a φk.é. = 0.79 esetben azok szinte teljesen hiá-
nyoznak. A legmagasabb, φk.é. = 0.99 küszöbérték mellett és a watershed algoritmussal
kiértékelt polikristályos szerkezet LGSD-jének az összehasonlítása a 4.3.4. ábra (c) és
(d) panelján látható, amely szerint a két módszer lényegében azonos eloszlásra vezet.
Ez egyben azt is jelzi, hogy ezzel a küszöbértékkel a legtöbb kisszögű szemcsehatár
valóban megtalálható. Az LGSD-ket megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a küszöb-
érték csökkentésével egyre több relatíve nagy szemcse jelenik meg a rendszerben, ami
megnyújtja az eloszlás nagy szemcsékhez tartozó jobb oldali tartományát, ezzel együtt
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4.3.4. ábra. (a) HMP modellel végzett szimulációkból kiértékelt szemcseméret határelosz-
lások φk.é. = 0.79, 0.89 és 0.99 küszöbértéknél. (b) KWC modellel végzett szimulációkból ki-
értékelt szemcseméret határeloszlás a HMP modellel azonos küszöbértékek mellett. Látható,
hogy a legkisebb küszöbértéknél kapott határeloszlás mindkét modell esetében jól megköze-
líti a kísérletekben tapasztaltat. (c) HMP és (d) KWC modell szemcseméret határeloszlása.
Látható, hogy a φk.é. = 0.99-es és a szürkeárnyalatú-kép bemenetű watershed kiértékelés ered-
ménye lényegében megegyezik, illetve, hogy a φk.é. = 0.79-es kiértékelés eredménye milyen
közel esik a kísérletből származó eloszlással.

∆θ/2π

f

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0
40

00
0

80
00

0
12

00
00

φk.é.=0.99
φk.é.=0.79

4.3.5. ábra. A szemcsehatárok hosszal súlyozott szögkülönbség gyakorisága φk.é. = 0.79 (kék)
és φk.é. = 0.99 (piros) mellett. A kiértékelés a HMP modellel végzett szimuláció 4 · 106-ik
időlépésében történt. A hisztogram 25 azonos méretű tartományban mutatja a gyakorisá-
got. Jól látható, hogy a kisebbik φk.é. = 0.79 küszöbérték mellett hiányoznak a kisszögű
szemcsehatárok az eloszlásból.
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pedig az eloszlás maximuma a kisebb szemcsék irányába tolódik. Ez egybeesik a vára-
kozásainkkal, hiszen, ahogy azt a 4.3.3. ábrán is láthattuk, a kisszögű határok átlagosan
hosszabbak, vagyis legalább az egyik dimenziót tekintve nagyméretű szemcse határán
találhatóak. Ebből pedig az következik, hogy a kisszögű határok felfedezése tipikusan
a nagy méretű szemcséket bontja szét kisebb szemcsékre, „nem felfedezésük” pedig
tipikusan az átlagnál nagyobb szemcsék megjelenésével jár együtt. Ez a két folyamat
együttesen azt eredményezi, hogy amennyiben bevezetünk egy ∆θk.é. ∼ 0.1∆θmax kü-
szöbértéket, az eloszlás jól megközelíti a kísérletekben kapottat. Amennyiben azonban
valamennyi határt figyelembe veszünk, akkor az így kapott eloszlás nagyban hasonlít
a korábbi modellekből származóval. Összességében tehát az eredmények azt mutat-
ják, hogy az LGSD kritikusan érzékeny a kiértékelés szögkülönbség-felbontó képessé-
gére. Megjegyzem továbbá, hogy a 4.1.8. ábrán bemutatott modellek egyikénél sem
jelentkezik a kiértékelés bizonytalansága mint probléma, az ott bemutatott modellek
mindegyikében a szemcsék mindig jól elkülöníthetőek egymástól.

4.3.2.2. Diszkrét orientációk

A multi-fázismező szimulációkat általában nagy számú, de diszkrét orientációval szok-
ták végezni. Míg régebben 30 diszkrét orientációt már elegendőnek tartottak 2D-s
szimulációkhoz [29], manapság inkább a 100 körüli diszkrét orientáció használata elfo-
gadott [78]. Ezt a modellembe a következőképpen implementáltam. A megszilárdulás-
hoz lerakott 30 rácspont sugarú szemcsék orientációját 30 ekvidisztáns elhelyezkedésű
orientációból véletlenszerűen választottam ki.
A szemcsék orientációja a növekedés és az azt követő szemcsedurvulási folyamat so-
rán lényegében nem változott, pusztán a szemcsehatárokon alakultak ki folytonos
átmenetek. Ennek következtében a szemcsehatárokon a szögkülönbség a minimális
∆θmin = 1/30 egész számú többszörösei lehettek. Ez egyben azt is eredményezte, hogy
amikor a kiértékelés során változtattam φk.é. értékét, a kapott mikroszerkezet és a ki-
értékelt LGSD lépcsőzetesen változott (lásd a 4.3.6. ábrát). A HMP modell esetében
az első lépcsőfok φk.é. = 0.86 és 0.85, míg a KWC modell esetében φk.é. = 0.82 és
0.81 között helyezkedik el. Jól mutatja a lépcsőzetes viselkedést a kiértékelés során
kapott szemcsék számának a küszöbérték függése (lásd 4.3.7. ábra). Míg ugyanis ez
a kapcsolat a folytonos orientációkkal végzett szimuláció esetén egy folytonos görbe,
addig a diszkrét orientációkkal végzett szimulációk esetében egy lépcső függvényt ka-
punk. A szemcsehatárok diszkrét szögkülönbségét mutatja a szögkülönbségek eloszlása
is (lásd 4.3.8. (a) ábra). A 4.3.8. (b) ábrán bemutatott eredmények szerint az alacso-
nyabb (φk.é. = 0.85) küszöbérték mellett elvégzett kiértékelés során a legkisebb szögű
szemcsehatárok teljesen hiányoznak a rendszerből, ami megmagyarázza az LGSD hir-
telen változását a küszöbérték kis változtatására, valamint újfent rávilágít a kisszögű
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4.3.6. ábra. KWC modellel futtatott szimuláció szemcseméret határeloszlása 30 ekvidisztáns
diszkrét orientációval. A kiértékeléseket φk.é. = 0.79, 0.85, 0.86 és 0.99 küszöbértékek mellett
végeztem el. Jól látható, hogy a lognormális és a Mullins-típusú eloszlás közötti átmenet éles
a φk.é. = 0.85 és 0.86 között. A HMP modell hasonló eredményekre vezet.

szemcsehatárok fontosságára az LGSD kialakítása szempontjából.

4.3.2.3. Numerikus módszerek ellenőrzése

Az eredmények megbízhatóságának ellenőrzésére elvégeztem a folytonos orientációs
szimulációkat másfélszer, illetve kétszer nagyobb ∆x mellett is. Mint azt a 4.2.4. ábra
is mutatja, ekkor a szemcsehatár sebesség még jobban eltér a ∆x → 0 -hoz tartozó
értéktől, azonban, ahogy azt a 4.3.9. ábra mutatja az LGSD csak kis mértékben változik
a felbontással, valamint az LGSD-nek a kiértékelés miszorientációs felbontásától való
függése is hasonló. Ennek tükrében nem várunk változást az LGSD viselkedésében a
numerikus felbontás további javításával.
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függvényében a KWC modell esetében. Az ábrán a folytonos (zöld négyzet) és a diszkrét
orientációjú esetekből (kék kör) származó eredmények láthatók. Míg a folytonos orientációjú
esetben a szemcsék száma a küszöbértékkel folytonosan változik, addig a diszkrét orientációjú
esetben a számuk a küszöbértékkel diszkréten ∆θmin = 1/30 egész számú többszöröseinél ug-
rik, ahol ∆θmin a kezdeti diszkrét orientációjú lerakásból származó legkisebb szögkülönbséget
jelöli.
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4.3.8. ábra. A KWC modellben szemcsehatárok hosszal súlyozott szögkülönbségének gya-
korisága a 2 · 106-ik időlépésben. (a) A φk.é. = 0.86-nál kapott hisztogram, ami a 90 bin-nek
megfelelően jól mutatja a szögkülönbségek diszkrét jellegét. (b) A ∆θ = 1/30-as ugrás alatt
és fölött elhelyezkedő φk.é. = 0.85 és 0.86 küszöbértékekhez tartozó hisztogramok összeha-
sonlítása. (A hisztogram készítéséhez itt 15 osztályba soroltam az értékeket.) A kisebb
küszöbértékhez tartozó hisztogram esetében hiányoznak a kis ∆θ-hoz tartozó határok.
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4.3.9. ábra. Az LGSD függése a numerikus felbontástól a küszöb módszer különböző küszöb
értékeinél ((a) φk.é. = 0.79,(b) φk.é. = 0.89,(c) φk.é. = 0.99) és a watershed algoritmussal
végrehajtott kiértékelésnél (d). Ahogy látható a különböző módokon kiértékelt LGSD
csak nagyon kis mértékben érzékeny a numerikus felbontásra. Az egyes ábrákon piros
négyszög jelöli a korábbi eredményeknél használt felbontással, zöld ötszög az ahhoz
képest másfélszer nagyobb ∆x-el, míg kék kör az ahhoz képest kétszer nagyobb ∆x-el
végzett szimulációk eredményeit.
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4.4. Összefoglalás

Az orientációs mezőn alapuló fázismező modellek segítségével megvizsgáltam a 2D-s
polikristályos rendszerek szemcseméret határeloszlását, valamint, hogy miképpen be-
folyásolja azt a kiértékelés miszorientáció felbontóképessége. A kapott eredményeket a
következőképpen összegzem:

(1) Az orientációs mezőn alapuló fázismező modellel végzett 2D-s számítógépes
szimulációkból kapott szemcseméret határeloszlás közeli egyezést mutat számos korábbi
modellből, mint például a Q = 72 állapotú Potts modellből, a Mullins-féle modellből,
háromféle multi-fázismező elméletből és numerikus felületi megoldókból származóval.
A kapott határeloszlás azonban lényegesen eltér a kísérletekben és a 2D-s atomisztikus
fázismező modellben talált lognormális eloszlástól.

(2) Az orientációs mezős modellek segítségével megállapítottam, hogy a 2D-s poli-
kristályos szerkezetek szemcseméret határeloszlása kritikusan érzékeny a kisszögű ha-
tárok detektálására. Ehhez bevezettem egy olyan kiértékelési eljárást, amiben szabá-
lyozni tudtam annak miszorientáció felbontóképességet. Megmutattam, hogy ahogy
javítom a kiértékelés felbontóképességét, vagyis ahogy egyre több és több kisszögű
szemcsehatárt veszek figyelembe, úgy alakul át a szemcseméret határeloszlás a kísérle-
tekben talált lognormális eloszlásból a Mullins-típusú eloszlásba, amit számos korábbi
2D-s számítógépes szimuláció is megjósolt.

(3) Annak eldöntése, hogy vajon a kísérletekben és az atomisztikus fázismező mo-
dellekben a kisszögű határok aránya kisebb-e, mint a korábbi számítógépes szimulá-
ciókban, a jelen kutatásból nem állapítható meg, az további kutatás tárgyát képezi,
ahogyan az is, hogy vajon ez az effektus felelős-e a kísérletekben és a korábbi elméle-
tekben kapott eredmények közötti eltérésért.

Mivel az anyagoknak csak egy szűk köre tekinthető kvázi-kétdimenziósnak, ezért
érdemes szót ejteni a vizsgált jelenség háromdimenziós vonatkozásairól is. Mint lát-
tuk kétdimenziós rendszerekben a kisszögű szemcsehatárok nagy relatív súllyal vannak
jelen a rendszerben, ugyanis a megszilárdulás során kialakuló kezdeti egyenletes misz-
orientáció eloszláshoz képest az időfejlődés során a kisszögű szemcsehatárok megnyú-
lása miatt azok relatív súlya tovább növekszik. Ezzel szemben három dimenzióban az
egyenletes eloszlású véletlen orientációjú szemcsék találkozásakor kialakuló szemcseha-
tárok miszorientáció eloszlása ún. Mackenzie eloszlást követ [92], amelyben a kisszögű
szemcsehatárok, legalábbis kezdetben, lényegesen kisebb súllyal szerepelnek. Ezáltal,
előre láthatólag háromdimenziós rendszerek esetében a kisszögű szemcsehatárok detek-
tálásának problémája kisebb jelentőséggel bír.
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5. fejezet

Az orientációs mezős modellekben
megjelenő topológiai hibák és
feloldásuk

Az előző fejezetekben megmutattam, hogy az orientációs mezőn alapuló HMP és KWC
modellek alkalmasak a kétdimenziós polikristályos megszilárdulási formák széles köré-
nek és a szemcsedurvulási folyamatoknak a leírására. Ahogy korábban is láttuk, az
orientációs mező tulajdonságai eltérnek a többi (pl. φ, c) mezőétől. A rendszer for-
gásinvarianciája miatt a szabadenergia funkcionálban nem szerepelhet pl. orientációtól
direkt módon függő potenciál, vagy a szögkülönbségek számításánál figyelembe kell
venni a szögváltozó ciklikusságát. Ez utóbbi tulajdonság, a ciklikusság vezet el a most
tárgyalandó problémakörhöz. Képzeljük el ugyanis (feltételezve, hogy az orientációt
visszaskáláztuk a [0, 2π) intervallumra), hogy két szomszédos szemcse orientációja köz-
ti különbség pontosan ∆θ = π. Ekkor egyik orientációból a másikba történő folytonos
átmenetnél elindulhatunk úgy, hogy közben az orientáció folyamatosan növekszik, de
úgy is, hogy folyamatosan csökken. Amennyiben csak ez a két szemcse van jelen és
nem ismert a rendszer előélete, a két megoldás egyaránt elfogadható, nincs semmilyen
indokunk arra, hogy az egyik megoldást kitüntessük, míg a másikat elvessük. Az ori-
entációs mező szemcsehatár megoldása tehát nem egyértelmű. A probléma gyökere az
orientációs mező topológiájában keresendő. Ez elvezet majd minket a topológiai hiba
fogalmához, amely – mint látni fogjuk – megjelenhet szemcsehatárokon, illetve több
szemcsehatár találkozásánál.

Ebben a fejezetben megvizsgálom az orientációs mező topológiai tulajdonságait,
megmutatom, hogy a topológiai hibák olyan szingularitásokhoz vezetnek, amelyek ki-
hatással vannak a rendszer dinamikájára, valamint bevezetek két új orientációs modellt,
amelyek az újonnan definiált orientációs rendparamétereknek köszönhetően mentesek
a topológiai hibáktól.
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5.1. Az orientációs mező topológiája és topológiai
alapfogalmak

Két dimenzióban a lokális kristálytani orientáció, mint láttuk, leírható egyetlen ska-
lárral, amely megadja a kristályrács egy meghatározott irányának a laborrendszerrel
bezárt szögét. Valamilyen k-fogású szimmetria esetén az orientáció a [0, 2π/k) értékeket
veheti fel, azonban minden megszorítás nélkül visszaskálázhatjuk a rendparamétert a
[0, 2π) intervallumra. A rendparaméter kielégíti továbbá a θ ≡ θ+2π egyenlőséget. Az
orientációs rendparaméter ezzel ekvivalens reprezentációja az egységkör, amennyiben
azonosítjuk az egységkör egy adott pontját az oda mutató vektor x-tengellyel bezárt
szögével. Formálisan az egységkör mentén elhelyezkedő (p, q) pont és a θ orientáció
közötti kapcsolat:

p = cos(θ), q = sin(θ). (5.1.1)

Nevezzük az orientációs mezőnek ezt az új reprezentációját θpq-nak. Az orientációs
mező lehetséges értékeinek a halmaza, melyet Mermint követve [93] rendparaméter-
térnek (order-parameter space) nevezünk, ebben az új reprezentációban tehát maga
az egységkör. Hogy megérthessük ennek jelentőségét, néhány topológiai alapfogalom
rövid bemutatása szükséges.

Az első és legfontosabb fogalom, amit körbe kell járnunk a paramétertér összefüggő-
sége. Egy adott tartományt egyszeresen összefüggőnek tekintünk, amennyiben benne
tetszőleges zárt hurok folytonos transzformációk segítségével egyetlen pontba összehúz-
ható [93]. Az orientációs mező rendparaméter-tere azonban nem egyszeresen összefüg-
gő, mert létezik benne olyan zárt hurok, ebben az esetben ez az egységkör, tehát maga
a rendparaméter-tér, ami folytonosan nem transzformálható egyetlen pontba. Ennek a
jelentőségét a következőképpen érthetjük meg. Tekintsünk egy olyan rendszert, amely-
nek egy tartományán belül az orientációs mező minden pontban folytonos. Vegyünk
fel az előbbi tartományon belül egy zárt hurkot. Képezzük le a hurok mentén felvett
θpq értékeket a rendparaméter-térre. Mivel az orientációs mező folytonos a hurok men-
tén, így a leképezés képe is az lesz, továbbá a leképezés kezdő és végpontja is meg kell
hogy egyezzenek. Tekintsük például a 5.1.1. ábrán látható eset leképezését, ahol a nyíl
iránya a lokális orientációt mutatja, a leképezendő hurok pedig az óramutató járásával
ellentétes irányban megkerüli a pirossal jelölt középpontot. Könnyen belátható, hogy
ennek a huroknak a leképezése a rendparaméter-teret körbejáró zárt hurok lesz. Te-
gyük fel, hogy a síkban adva van egy orientációs konfiguráció, vagyis θpq(x, y) a sík
minden pontjában adott. Tegyük fel továbbá, hogy az így adott orientációs mező a
sík minden pontjában, kivéve talán egy P pontot, folytonos. Járjuk körbe a P pontot
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5.1.1. ábra. Egyes csavarodási számú topológiai hiba.

5.1.2. ábra. Topológiai hibák különböző csavarodási számmal [93].

az óramutató járásával ellentétes irányban és adjuk össze közben az orientációs mező
növekményeit a vagyis végezzük el a következő körintegrált:

n2π =
ffi

(∇θ)ds, (5.1.2)

ahol θ a θpq-ból számolt orientáció. Mivel θpq(x, y) folytonos, így a fenti integrál értéke
2π egész számú többszöröse kell legyen. Az így definiált n a csavarodási szám (winding
number) megadja, hogy a rendparaméter-térben, a leképezés során hány hurkot tet-
tünk meg az óramutató járásával ellentétes irányban. Különböző csavarodási számú
konfigurációk láthatók a 5.1.2. ábrán.

Most kezdjük el csökkenteni annak a körnek a sugarát, ami mentén az integrálást
elvégeztük. Mivel θ(x, y) folytonos a P pont kivételével, azért az integrál értéke nem
változhat, vagyis tetszőlegesen kicsi kör esetén ugyanazt az n csavarodási számot kap-
juk. Amennyiben tehát n 6= 0 úgy θ-nak legalább n2π-t kell változnia tetszőlegesen
kicsi kör mentén. Ebből következően az orientáció térbeli változásának (|∇θ|-nak) a
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5.1.3. ábra. Zéró csavarodási számú szingularitás és megszüntetése [93].

P pontban 1/r szerint divergálnia kell, ahol r a P ponttól mért távolság. Az ilyen
P pontot, melyben a paraméter gradiense divergens, szingularitásnak vagy szinguláris
pontnak nevezzük.

Egy mezőben többféle szinguláris pont lehetséges. Az előző pontban tárgyalt, nem-
nulla csavarási számú szingularitás topológiailag stabil, melyet a későbbiek során topo-
lógiai hibának nevezünk. Ennek szemléletes jelentése a következő. Tekintsünk egy ilyen
topológiai hibát és végezzük el a körintegrált, de most egyre távolodva a P ponttól.
Amennyiben a kontúron belül csak a P pontban nem folytonos a mező, úgy tetsző-
legesen távol elvégezve a körintegrált mindig ugyanazt a csavarodási számot fogjuk
kapni, függetlenül a P ponttól való távolságtól. Vagyis a szingularitás tetszőlegesen
távol is kifejti a hatását, a szingularitást megszüntetni és így a csavarodási számot
megváltoztatni csak a teljes tartomány megváltoztatásával együtt lehetséges. Ezzel
szemben léteznek olyan szingularitások, amiknek a csavarodási száma zérus. Ezeket a
szingularitásokat folytonossá lehet úgy is tenni, hogy csak a szingularitás tetszőlegesen
kis környezetében változtatjuk meg a mező értékét. Ezeket a szingularitásokat ezért
topológiailag instabilnak nevezzük. Erre mutat példát az 5.1.3. ábra.

A topológia hibák másik, számunkra fontos tulajdonsága, hogy a csavarodási szá-
maik additívak. Így amennyiben egy kontúron belül több szingularitás is található, úgy
a teljes tartomány peremén számolt csavarodási szám az egyes szingularitások csavaro-
dási számainak összege lesz. Ennek következtében, amikor két szingularitás találkozik,
akkor az eredő szingularitás csavarodási száma szintén az alkotók csavarodási számá-
nak összege lesz. Ez azért fontos, mert ez a mechanizmus teszi lehetővé a topológiai
hibák megszűnését. Amennyiben ugyanis egy +n és egy −n csavarodási számú hiba
találkozik, az eredőjük már nulla csavarodási számú, vagyis topológiailag instabil, ennél
fogva lokális változtatással folytonossá tehető, tehát a szingularitás megszüntethető.
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5.2. A megjelenő topológiai hibák

A fentiek ismeretében tekintsük most a megszilárdult, polikristályos rendszereket. Mint
azt korábban láttuk, ezekben a rendszerekben az orientációs mező a szemcsén belül
konstans értéket vesz fel, a szemcsehatárokon pedig folytonos átmenet alakul ki a ha-
táros szemcsék orientációi között. A polikristályos szemcsehatár hálózat szemcsehatá-
rokból és három szemcse találkozásánál kialakuló hármas határpontokból (trijunction)
áll, a 3-nál több szemcse találkozásával kialakuló többszörös metszéspontok instabilak
és azonnal hármas határokra, illetve szemcsehatárokra bomlanak fel. Vizsgáljuk meg
tehát a szemcsehatárokon és a hármas határokon kialakuló orientációs konfigurációk
topológiáját.

5.2.1. Hármas határ

Jelölje a hármas határ körüli szemcsék orientációit θ1, θ2, θ3, radián egységekben. Ve-
gyünk fel ekkor egy körüljárási irányt. A körüljárási irány és a koordináta rendszer irá-
nya, valamint a kontúr kiindulási pontja mindig megválasztható úgy, hogy teljesüljön,
hogy θ1 < θ2 < θ3, méghozzá a szögváltozó ciklikusságát is figyelembe véve úgy, hogy
|θ2 − θ1| < π és |θ3 − θ2| < π. Ekkor azt találjuk, hogy amennyiben θ3 − θ1 > π, akkor
a hármas pont szinguláris, ugyanis a csavarodási száma (n) nem nulla. (Amennyiben
a felvett körüljárási irány az óramutató járásával ellentétes volt, úgy a n = 1, ellenkező
esetben n = −1). Szemléletesen azt mondhatjuk, hogy a hármas határ abban az eset-
ben topológiai hiba mentes, amennyiben létezik olyan félkör, ami magába foglalja mind
a három határ menti orientációt a θpq reprezentációban. Ellenkező esetben a hármas
határ pontban topológiai hiba van. Az 5.2.1. ábrán topológiai hibával rendelkező, illet-
ve nem rendelkező hármas határpontok láthatók. A topológiai hiba léte nem kötődik
semmilyen speciális feltételhez, pusztán a három találkozó szemcse orientációs viszo-
nyaitól függ, ami pedig a legtöbb esetben az egyes szemcsék orientációihoz hasonlóan
véletlenszerűen alakul ki. Ebből következően a hármas határoknál kialakuló topológiai
hiba az orientációs mezővel történő leírás szükséges velejárója.

5.2.2. Két megoldás a szemcsehatáron

Tekintsünk két, egymással határos szemcsét (A és B), amelyek orientációi θA és θB.
Mint azt az 5.2.2. ábra mutatja, θA és θB folytonos összekötése a rendparaméter-térben
kétféleképpen valósulhat meg. Az egyik az óramutató járásával megegyező, míg a másik
az azzal ellentétes irányú forgatásnak felel meg. A kétféle összeköttetés két különböző
szemcsehatárnak felel meg, az egyikhez ∆θ1, a másikhoz pedig ∆θ2 = 2π − ∆θ1 ori-
entációs különbség tartozik. Mivel ∆θ1 és ∆θ2 általában eltér, ezért ez két különböző
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5.2.1. ábra. Az orientáció értéke a hármas határt körbejáró hurok mentén (felül) és az ori-
entációs viszonyok (alul) a topológiai hibával nem rendelkező (bal oldalt) és rendelkező (jobb
oldalt) hármas határpontnál.

energiájú határt jelent. Habár a mozgásegyenletek a szabadenergia minimalizálása irá-
nyába vezetik a rendszert, emiatt „alapesetben” mindig a kisebb energiájú határ valósul
meg, de mint azt majd a későbbiekben bemutatom, bizonyos speciális körülmények kö-
zött mégis kialakulhat a hosszabb összekötésű határ. Az 5.1. alfejezetben bemutattam,
hogy az orientációs mező rendparaméter-tere nem egyszeresen összefüggő, ezért ez a két
megoldás alkotta, az 5.2.2. ábrán látható hurok, nem folytonosan összehúzható, vagyis
az egyik megoldás nem tud folytonos változással átalakulni a másikba. Ez azt jelenti,
hogy ha egyszer kialakul egy szemcsehatáron a nagyobb szögkülönbségű orientációs
profil, hiába tudná a rendszer csökkenteni a szabadenergiáját az által, ha a kisebb
szögkülönbséghez tartozó profillá transzformálódna át a szemcsehatár, az orientációs
mező topológiája megakadályozza a rendszert a szabadenergia csökkentésében.

5.2.3. Topológiai hibák a szemcsehatáron

Tekintsük most ugyanazt az A és B szemcsét, mint az előző alfejezetben. Jelölje X
azt a szemcsehatár tartományt, amiben a ∆θ1, míg Y azt amiben a ∆θ2 orientációs
különbség realizálódik. Vegyünk egy olyan határt, amiben egy X-Y-X szendvics szer-
kezet alakul ki, vagyis a határ egy szakaszán az X-típusú határ alakul ki, a mellett
egy Y-típusú, majd megint egy X-típusú, mint ahogy az 5.2.3. ábrán látszik. Az 5.2.3.
ábrán a kétféle megoldás illesztésénél látható két magenta színű tartományban egy-egy
n = +1, illetve n = −1-es csavarodási számú topológiai hiba található. Mint azt az
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5.2.2. ábra. Szemcsehatár profilok leképzése a rendparaméter-térre. Két szemcse között
kétféle, általában eltérő szögkülönbségű, emiatt eltérő energiájú szemcsehatár alakulhat ki.
Az orientációs mező rendparaméter-terének topológiája miatt a kétféle megoldás nem vihető
át egymásba folytonos transzformációval.

Grain A, ✓A = 0.9⇡

Grain B, ✓B = 1.5⇡

5.2.3. ábra. Egy két topológiai hibát tartalmazó szemcsehatár sematikus ábrája. A kék
vonallal jelölt tartományon az 5.2.2. ábra szerinti rövidebb, kék színű összekötés, míg a
pirossal jelölt tartományon a hosszabb összekötés valósul meg. A magenta színű régiókban
egy-egy stabil topológiai hibának kell lennie, mivel a csavarodási szám a tartományt körülvevő
(kisebbik) hurkokra nem zérus (a bal oldalira +1, a jobb oldalira -1). A mindkét topológiai
hibát magába foglaló nagyobb hurokra számolt csavarodási szám zérus, így ez a nagyobb
tartomány topológiai hiba mentessé tehető.

5.1. fejezetben megmutattam, az egyes hibák topológiailag stabilak, azonban, mivel a
csavarodási számuk összege 0, ezért a két hiba együttesen már nem topológiailag stabil,
találkozásukkor eltűnnek.

A topológiai instabilitás azonban csak a lehetőségét adja meg annak, hogy a hibák
eltűnjenek. Hogy ez meg is valósuljon, ahhoz más tényezőket is figyelembe kell venni, pl.
hogy a rendszer az átalakulás során mindvégig csökkenteni tudja-e a szabadenergiáját.
Amennyiben θA és θB éppen a rendparaméter-tér ellentétes oldalán helyezkednek el,
akkor ∆θ1 = ∆θ2 = π. Ebben az esetben az X és Y határok azonos energiájúak, így
a topológiai hibák nem fognak elmozdulni, mivel a rendszer mozgásukkal nem tudja
csökkenteni a szabadenergiáját.

Amennyiben ∆θ1 66= ∆θ2, úgy egy X-Y-X konfigurációjú határ esetében kétfajta
viselkedés lehetséges: Vagy ∆θ1 > ∆θ2, ennél fogva pedig EGB,x > EGB,y, akkor a
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rendszer azzal tudja csökkenteni a szabadenergiáját, ha az Y-típusú határ növekszik
az X-típusú rovására, vagyis a hibák távolodnak egymástól. Fordított esetben (∆θ1 <

∆θ2) viszont az előző gondolatmenetnek megfelelően a hibák közeledhetnek egymáshoz,
majd találkozásukkal a topológiai hibák kiolthatják egymást, megszüntetve ezzel a
rendszerben levő szingularitást.

5.2.4. A hibák értelmezése

Mielőtt rátérnénk a topológiai hibák esetleges fizikai értelmezésére, szükséges leszö-
gezni, hogy ezek a hibák szükségszerűen következnek abból, hogy folytonos skalár ori-
entációs mezőt használunk 2D-s polikristályos anyagok szerkezetének leírására. Ha
tehát ilyen modell keretében szeretnénk a 2D-s polikristályos rendszereket tárgyalni,
elkerülhetetlen a fent említett topológiai hibák megjelenése.

Most vizsgáljuk meg a hibák fizikai jelentését. A szemcsehatárok, mint azt koráb-
ban már láttuk, egy keskeny, átmeneti zónának tekinthetők, mely a kristályos rendtől
való eltérése következtében többlet szabadenergiával rendelkezik. Ez a többlet sza-
badenergia függ a határoló szemcsék orientációs különbségétől, valamint általában a
szemcsehatárnak a szemcsék kristályrácsával bezárt szögétől is (inklináció). Egy egy-
szerűbb képben az inklinációs függést elhanyagolva a szemcsehatár energiája pusztán az
orientációs különbség függvénye. Valódi, fizikai rendszerekben két szemcse között, ame-
lyek kristálytani orientációja pusztán egy kis szöggel (∆θ � 2π/k, ahol a rács k fogású
szimmetriával rendelkezik) tér el, mindig kisszögű szemcsehatár alakul ki, kis energi-
ával, ezzel szemben az orientációs modellek azt jósolják, hogy bizonyos körülmények
között létrejöhetne és stabil is maradna egy sokkal nagyobb energiájú és teljesen eltérő
szerkezetű 2π/k −∆θ szemcsehatár. Mivel nem szeretnénk, hogy modellünkben adott
orientációs eltéréshez két különböző energiájú szemcsehatár tartozzon, valamint, azért
mert valódi rendszerekben nem jelennek meg a kristályszimmetriák által megengedett
legnagyobb orientációs eltérésnél ∆θmax = (π/k)-nál nagyobb orientációs különbségű
határok, ezért az orientációs mezős modell ilyen ∆θ > ∆θmax típusú határait fizikailag
értelmetlennek kell tekintenünk és megjelenésüket meg kell tiltani.

Mielőtt rátérnék az általam kidolgozott új modellek ismertetésére, érdemes megem-
líteni, hogy az orientációs mezős modellekben már korábban észlelték ∆θ > ∆θmax típu-
sú határok kialakulását és kiküszöbölésükre eljárást javasoltak [40]. A szerzők azonban
nem tárgyalták az ilyen típusú határok szélein kialakuló topológiai hibák szemcsehatár
mozgásra gyakorolt hatását, valamint a hármas határoknál szükségképpen kialakuló to-
pológiai hibákat sem. Módszerük a következő eljáráson alapul. Vegyük a ∆θ > ∆θmax

szerinti összeköttetés fázismező és orientációs mező profiljait, mint az az 5.2.4. ábra (a)
és (b) paneljén is látható, és hajtsuk végre a (φ, θ) polárkoordináták átírását derékszögű
koordinátákra (p, q) a következők szerint:
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5.2.4. ábra. Metastabil határ javítása [40] alapján. Egy ∆θ = 2π/3-as határhoz tartozó
fázismező (a) és orientációs mező (b) profilok. A profilokat polárkoordináta rendszerben áb-
rázolva (c) és az origó körül kinagyítva (d) látható, hogy az így ábrázolt profil egy hosszabb
úton megkerüli az origót. A diffúziós dinamikát alkalmazva a Descartes koordináta rendszer-
beli koordinátákra, a profil lerövidül és az origót a megfelelő irányból kerüli már meg (h).
Ezt vissza transzformálva megkapjuk a kisebb ∆θ-nak megfelelő fizikailag értelmes szemcse-
határt. A javított állapot az (e)–(h) paneleken látható.

p = φ cos(θ), q = φ sin(θ). (5.2.1)

Ezzel az 5.2.4. ábra (a) és (b) paneljein látható profilok áttranszformálódnak a 5.2.4 (c)
paneljén látható profillá, aminek az origó körüli része látható kinagyítva a (d) panelen.
Ezután egy egyszerű diffúziós időfejlesztés

τpq(φ)∂p
∂t

= ∇2p, τpq(φ)∂q
∂t

= ∇2q, (5.2.2)

alkalmazásával az 5.2.4. (d) ábra szerinti profil origót megkerülő szakasza visszatér az
origó megfelelő oldalára 5.2.4(h). Ezt követően a

(p, q)→ (φ, θ) (5.2.3)

transzformációt végrehajtva folytathatjuk a rendszer időfejlesztését. Az (5.2.1), (5.2.2),
(5.2.3) egyenletekből álló hibajavító eljárást minden 100-1000-dik időlépésben végre-
hajtva a „rossz” szemcsehatárok „jó” szemcsehatárokká transzformálhatók.

A fenti eljárással több probléma is van. Egyrészt a rossz szemcsehatárok problema-
tikáját nem modell szinten kezeli, hanem „kézzel” írtja ki, ami legalábbis nem elegáns.
A másik probléma, hogy az eljárás feltételezi, hogy φ ∼ 0 a rossz határ közepén. Ez
azonban nem mindig, nem minden paraméter választás esetén igaz, lásd 5.2.5. ábra.
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5.2.5. ábra. A fázismező (a), az orientációs mező (b) és a kettő polárkoordinátás ábrázolása
(c). A fázismező nem minden rendparaméter tartományban vesz fel zérus közeli értéket a
szemcsehatár közepén. Ilyen esetekben hiába alkalmazzuk a diffúziós dinamikát, mint ahogy
az 5.2.4. ábrán, a rossz összekötésű szemcsehatár nem fog átmenni az origó megfelelő oldalára,
hogy a jó összekötés valósuljon meg.

Ilyen esetekben hiába alkalmazzuk a fenti hibajavító eljárást, a profil kellően messze
kerüli meg ahhoz az origót, hogy néhány diffúziós lépéssel át tudjon jutni a túloldalára.

5.3. Új modellek

Az orientációs mezővel kiegészített fázismező elméletnek két fő típusa van, a KWC
modell, illetve a HMP modell. Mindkét modell folytonos skalár orientációs mezőn
alapszik, ezért a fentebb leírt topológiai hibák mindkét modellben megjelennek. Az
új modellek kidolgozásánál a HMP modellt vettem alapul. Mivel a jelen fejezetben
bemutatásra kerülő eredményekkel pusztán az orientációs mező topológiai tulajdon-
ságait kívánom bemutatni, így a modellparamétereket nem egy valós rendszer fizikai
tulajdonságaiból értékeltem ki, hanem ahol lehetséges volt, a legegyszerűbb alak elérése
céljából egységnyinek választottam.

A legegyszerűbb esetben a szabadenergia sűrűség a gradiens-négyzet tagból, a fo-
lyadék és szilárd fázis stabilitását biztosító kétminimumú potenciálból, illetve a szem-
csehatár visszaolvadását meggátolandó egy p(φ)-vel súlyozott hajtóerőből áll. Mindez
a legegyszerűbb, dimenziótlanított alakban, ahol lehetőség szerint a legtöbb paraméter
egységnyi (a hajtóerőt kivéve), a következő alakú:

F =
ˆ {1

2(∇φ)2 + V (φ) + µ2q(φ)(∇θ)2
}
dV, (5.3.1)
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ahol V (φ) = φ2(1− φ)2 − uλφ3(10− 15φ+ 6φ2), illetve q(φ) = 7φ3−6φ4

(1−φ)3 .
Egyensúlyi helyzetben a szabadenergia funkcionál megfelelő funkcionál deriváltjai

eltűnnek, vagyis az X = φ, θ mezők esetében

δF

δX
= ∂f

∂X
−∇ ∂f

∂(∇X) = 0. (5.3.2)

Az egyes mezőkre tehát egyensúlyban a következő Euler-Lagrange egyenletek írhatók
fel:

V
′(φ) + µ2q

′(φ)(∇θ)2 −∇2φ = 0, (5.3.3)

µ2∇(q(φ)∇θ) = 0. (5.3.4)

Nem egyensúlyi helyzetben a rendszer időfejlődését a hagyományos Cahn-Allen típusú
mozgásegyenlet írja le:

φ̇ = Mφ

[
∇2φ− V ′(φ)− µ2q

′(φ)(∇θ)2
]
, (5.3.5)

θ̇ = Mθ(φ)µ2∇[q(φ)∇θ]. (5.3.6)

5.3.1. Az eredeti modell ekvivalens átírása

Ahhoz, hogy megkönnyítsem az új modellek megértését első lépésben bemutatom az
eredeti HMP modell egy ekvivalens átírását. Mint azt korábban már láttuk, a lokális
kristálytani orientáció skalármező helyett ábrázolható egy adott θ irányú egységvek-
torral is. Így a skalár orientációs mező helyett bevezethetünk egy θ = (θ1, θ2) vektor
orientációs mezőt, ahol θ1 = cos(θ), illetve θ2 = sin(θ). Az így kapott rendparamé-
ter rendparaméter-tere ugyanaz az egységkör, mint az eredeti HMP modellé, így tehát
ugyanazokkal a topológiai tulajdonságokkal rendelkezik. A vektor orientációs mező
szabadenergia járuléka:

fori(∇θ) = µ2q(φ)
2∑
i=1

(∇θi)2. (5.3.7)

Ahhoz, hogy a két komponenssel megadott vektor orientációs rendparaméter az időfej-
lődése során az egységkörön maradjon, a szabadenergia funkcionálhoz hozzá kell adni
a Lagrange multiplikátorral megszorzott kényszert, majd a mozgásegyenleteket az így
kibővített szabadenergia funkcionálból kell származtatni. Az általános N -komponensű
vektorra vonatkozó levezetés megtalálható az 5.3.4. pontban, itt most az abból szár-
mazó eredményt használom fel az N = 2 esetre. A fázismező és az orientációs mező
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mozgásegyenlete tehát

φ̇ = Mφ

[
∇2φ− V ′(φ)− µ2q

′(φ)
2∑
i=1

(∇θi)2
]
, (5.3.8)

θ̇i = Mθ(φ)µ2
{
∇[q(φ)∇θi]− θi

2∑
k=1

θk∇[q(φ)∇θk]
}
. (5.3.9)

5.3.2. Az egységgömb modell

Mint azt a fentiekben bemutattam, az orientációs mezőben megjelenő topológiai hibák
annak a következményei, hogy a rendparaméter-tér nem egyszeresen összefüggő. Ebből
következik, hogy a probléma feloldásához az orientáció egy olyan reprezentációját kell
választanunk, aminek a rendparaméter-tere egyszeresen összefüggő. Ennek az egyik
lehetséges módja, hogy a rendparaméter-teret az egységkörről kiterjesztjük a harma-
dik dimenzióba, az egységgömb felszínére. Az így kapott modell az egységgömb modell
és angol neve után (unit sphere) US modellként fogok rá hivatkozni. Az így kiter-
jesztett rendparaméter-tér már egyszeresen összefüggő, benne tetszőleges zárt hurok
összehúzható egyetlen pontba. Emiatt a korábban egymástól elszeparált, két folytonos
átmenet θA és θB között (lásd 5.2.2. ábra) folytonosan átalakulhat egymásba. Ezáltal
a ∆θ1 > ∆θmax szögkülönbséghez tartozó megoldás, mint egy rugalmas szalag a gömb
felszínén, folytonosan átmehet a ∆θ2 = 2π −∆θ1 megoldásba.

A rendparaméter-térnek ez a kiterjesztése a kétkomponensű vektor modell három-
komponensű általánosításaként tekinthető. A rendparaméter tehát a θ = (θ1, θ2, θ3)
egységvektor. A vektor komponensek és a kristálytani orientáció közti összefüggés a
kétkomponensű modellhez hasonlóan:

θ1 = cos(θ), θ2 = sin(θ). (5.3.10)

A kristálytani orientáció a rendparaméter vektornak csupán az első és második kompo-
nensét határozza meg, a harmadik komponens egy olyan szabadsági fok, ami lehetősé-
get biztosít a rendszer számára, hogy a korábbi modell topológiai korlátait kiküszöbölje
ott, ahol ez szükséges. A modell szabadenergia funkcionálja, illetve a mozgásegyenletek
egyszerűen megkaphatók a kétkomponensű modellhez felhasznált, 5.3.4. pontban leírt
formalizmus N = 3 általánosításaként.

fUSori (∇θ) = µ2q(φ)
3∑
i=1

(∇θi)2, (5.3.11)

illetve
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φ̇ = Mφ

[
∇2φ− V ′(φ)− µ2q

′(φ)
3∑
i=1

(∇θi)2
]
, (5.3.12)

θ̇i = Mθ(φ)µ2
{
∇[q(φ)∇θi]− θi

3∑
k=1

θk∇[q(φ)∇θk]
}
. (5.3.13)

Itt jegyzem meg, hogy amennyiben θ3 = 0 mindenütt, úgy θ̇3 = 0, hiszen az (5.3.13)
mozgásegyenlet jobb oldalának mindkét tagja zérus, emiatt θ3 a rendszer időfejlődése
során mindvégig zérus marad, így pedig a US modell egzaktul megegyezik a kétkompo-
nensű modellel, ami viszont egyenértékű az eredeti HMP modellel. Emiatt mindhárom
modell azonos szemcsehatár tulajdonságokkal rendelkezik. Az egyedüli különbség, hogy
a US modellben a nem fizikai szemcsehatárok instabillá válnak és képesek „átfordul-
ni”. Ehhez az átforduláshoz a fentiek miatt szükség van a harmadik komponens egy
infinitezimális perturbációjára.

5.3.3. Landau-de Gennes modell

A rendparaméter-tér egyszeres összefüggősége elérhető úgy is, ha a rendparaméter-teret
az egységkörről kiterjesztjük a teljes 2D-s síkra. Ehhez a HMP modell kétkomponensű
átírásához hasonlóan ismét egy kétkomponensű modellt építünk fel. Ebben a modell-
ben azonban nem kötjük ki a θ2

1 + θ2
2 = 1 feltételt, hanem egy az egységkör mentén

minimummal rendelkező potenciál segítségével tereljük a θ vektort az egységkör fe-
lé. Így, bár kibővítjük a rendparaméter szabadsági fokát és egyszeresen összefüggővé
tesszük a rendparaméter-teret, az energia minimalizálás miatt a rendparaméter az egy-
ségkör környezetében marad. Ehhez a legegyszerűbb, egységkör mentén minimummal
rendelkező potenciált, az ún. szombréró potenciált adom a szabadenergia sűrűséghez:

fs(θ) = (1− θ2)2 =
[
1−

(
θ2

1 + θ2
2

)]2
, (5.3.14)

amely a |θ| = 1 mentén globális minimummal, míg |θ| = 0 helyen pedig lokális maxi-
mummal rendelkezik. Egy ehhez nagyon hasonló Landau-de Gennes potenciált hasz-
nálnak a nematikus folyadékkristályok leírására [94]. A hasonlóság miatt a modellt
Landau-de Gennes (LDG) modellnek neveztük el, a későbbiekben pedig LDG mo-
dellként fogok hivatkozni rá. Az LDG modellben a szabadenergia sűrűség orientációs
járuléka tehát:

fLDGori = µ2q(φ)
{ 2∑
i=1

(∇θi)2 + νfs(θ)
}

(5.3.15)

ahol ν határozza meg a potenciál magasságát. ν nagy értékeire erősebb a visszatérítő
erő |θ| = 1-hez, vagyis a modell jobban fog hasonlítani a 2 komponensű modellre,

87



míg ν kis értékeire |θ| könnyebben eltér 1-től, így az orientációk összekötése inkább az
orientációkat összekötő húr mentén valósulhat meg. Az LDG modell mozgásegyenletei,
a korábbiakhoz hasonlóan a szabadenergiából nyerhetők:

φ̇ = Mφ

∇2φ− V ′(φ)− µ2q
′(φ)


2∑
i=1

(∇θi)2 + ν

(
1−

2∑
i=1

θ2
i

)2
 , (5.3.16)

θ̇i = Mθ(φ)µ2
[
∇(q(φ)∇θi)− 4νq(φ)θi

(
1−

2∑
k=1

θ2
k

)]
. (5.3.17)

5.3.4. Lagrange-multiplikátor módszer alkalmazása a mozgás-
egyenletekben

Általános esetben az N -dimenziós egységgömb felszínére szűkített rendparaméterek
mozgásegyenleteit a következőképpen kaphatjuk meg. Tekintsünk a lokális orientációt
leíró θ = (θ1, ..., θN) N -dimenziós egységvektort, amelyre

|θ|2 =
N∑
i=1

θ2
i = 1. (5.3.18)

A vektor hosszának időbeli állandósága a következő feltételben jelenik meg:

θθ̇ =
N∑
i=1

θiθ̇i = 0. (5.3.19)

Először is tekintsük azt az esetet, amikor az N -dimenziós vektor hossza szabadon vál-
tozhat. Ekkor az

F =
ˆ
f(φ, {θi}, {∇θi})dV (5.3.20)

szabadenergia funkcionál mellett az orientációs rendparaméter időfejlődését a szokásos
Cahn-Allen típusú mozgásegyenlet írja le:

∂θi
∂t

= −Mθ
δF

δθi
= −Mθ

{
∂f

∂θi
−∇ ∂f

∂(∇θi)

}
, (5.3.21)

ahol Mθ az összes komponensre megegyező orientációs mobilitás. A ((5.3.21)) mozgás-
egyenlet tehát nem biztosítja, hogy az orientációt leíró N -dimenziós vektor rajta ma-
radjon az egységgömb felszínén. Ahhoz, hogy az ((5.3.18)) és így az ((5.3.19)) egyenlet
teljesüljön, a Lagrange multiplikátor módszert kell alkalmazni. Ehhez vezessük be a
következő módosított szabadenergia sűrűséget:
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θt

∆θ
θt+∆t

5.3.1. ábra. A vektor orientációs mező hosszának normálása az időlépés végén.

f ∗ = f − Λ
(

1−
N∑
i=1

θ2
i

)
, (5.3.22)

amiből

F ∗ =
ˆ
f ∗dV, (5.3.23)

ahol Λ az ismeretlen Lagrange multiplikátor. Az így módosított mennyiségekkel a moz-
gásegyenlet szokásos módon az (5.3.21) egyenlet szerint származtatható, most azonban

θ̇∗i = −Mθ

{
δF ∗

δθi

}
= −Mθ

(
δF

δθi
− 2Λθi

)
, (5.3.24)

ahol az ismeretlen Λ-t az (5.3.19) összefüggés segítségével határozhatjuk meg:

N∑
i=1

θiθ̇i = −Mθ

(
N∑
i=1

θi
δF

δθi
− 2Λ

N∑
i=1

θ2
i

)
. (5.3.25)

Az (5.3.18) feltétel miatt Λ könnyen megkapható az (5.3.25) egyenletből:

2Λ =
N∑
i=1

θi
δF

δθi
. (5.3.26)

Ezt behelyettesítve (5.3.24)-be megkapjuk az N -dimenziós egységgömb felszínén mozgó
orientációs vektor komponenseinek a mozgásegyenletét:

θ̇∗i = −Mθ

(
δF

δθi
− θi

N∑
k=1

θk
δF

δθk

)
= θ̇i − θi

N∑
k=1

θkθ̇k, (5.3.27)

vagy pedig vektoros formában:

θ̇∗ = θ̇ − θ̇(θθ̇). (5.3.28)

Vegyük észre, hogy az (5.3.28) mozgásegyenlet csupán azt biztosítja, hogy θ̇∗ merőleges
legyen θ-ra. Azonban tetszőleges, véges ∆t mellett számolt ∆θ = θ̇∗∆t -val a θ(t +
∆t) = θ(t)+∆θ már elhagyná a gömbfelszínt, ahogy az az 5.3.1. ábrán is látszik, így az
időlépés végén újra kell normálni a vektor hosszát, hogy visszakerüljön a gömbfelszínre.
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5.4. Eredmények

Ebben a fejezetben azokat a numerikus szimulációkkal kapott eredményeket ismerte-
tem, amelyek igazolják, hogy az 5.3.2 és 5.3.3. pontokban javasolt új modellek képesek
a hagyományos, skalár orientációs mezős modellekben jelentkező topológiai problémá-
kat kezelni. Referenciaként a HMP modellt fogom alkalmazni. A szimulációkat, ahol
külön nem jelzem az eltérést, a következő dimenziótlan paraméterek mellett végeztem:
uλ = 0, µ = 1/2π, Mφ = Mθ = 1, ∆x = 0.05, ∆t = 2.5 · 10−4.

5.4.1. Szemcsehatár megoldások összehasonlítása, paraméterek
hatása

5.4.1.1. US modell

Mint azt a modellt leíró 5.3.2. pontban ismertettem, az US modell a θ3 = 0 paramé-
ter választás mellett egyenértékű a HMP modell kétkomponensű megfogalmazásával.
Ahhoz azonban, hogy a nem fizikai szemcsehatárok instabillá váljanak, szükség van
θ3 kis mértékű perturbációjára. A szimulációk során ehhez a θ3 = 0.001-es inicializá-
lást használtam. A harmadik komponens ilyen csekély mértékű kimozdítása a zérus
értékről az esetek többségében nem okoz semmilyen látható eltérést a kétkomponensű
modelltől, azt az egy esetet kivéve, amikor a szemcsehatáron ∆θ ∼ π (lásd 5.4.1. áb-
rát). A szemcsehatár profilja ugyanis mindig egy főkör, mint a két pontot összekötő
legrövidebb útvonal a gömb felszínén, mentén helyezkedik el, a ∆θ = π eset kivételével
ez mindig a (θ1, θ2) síkjában levő profilokat eredményez, pontosabban azzal közel pár-
huzamos θ3 ∼ 10−3-os értékkel. Amikor azonban ∆θ = π, akkor a legrövidebb útvonal
nem a síkban, hanem az arra merőleges irányban lesz. Ennek az a következménye,
hogy az ilyen ∆θ ∼ π nagy szögű szemcsehatárok esetében a valódi θ = arctan(θ2/θ1)
profil lényegesen élesebb, sőt ∆θ = π esetben éleshatár szerű lesz mint az eredeti HMP
modell esetében, ahogy azt a 5.4.2. ábra is mutatja.

5.4.1.2. LDG modell

Az US modellhez hasonlóan az LDG modell sem adja vissza egzaktul az eredeti HMP
modellt. A HMP modellben a szemcsehatár leképezése a rendparaméter-térre meg-
egyezik a két szemcse orientációjának megfelelő két pontot összekötő ívszakasszal. Az
LDG modellben azonban a szemcsehatár már nem feltétlenül a körív mentén valósul
meg, sőt egzaktul soha sem. A megvalósuló átmenet két tag együttes minimalizálásából
áll össze: a

´ ∑2
i=1(∇θi)2dV tag a rendparaméter-térbeli hosszt csökkentené, míg az

(5.3.14) potenciál miatt a körívtől való eltérés ad egy büntető járulékot. Emiatt ∆θ és
ν paraméterek függvényében a megvalósuló profil többé-kevésbé mindig eltér az egzakt
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5.4.1. ábra. Szemcsehatár profilok az US modellben: ∆θ = π (kék ötszög), ∆θ = 0.996π
(piros kör), ∆θ = 0.99π (sárga háromszög). θ3 = 10−3 miatt szimmetrikus esetben (∆θ = π)
a szemcsehatár profil merőleges a (θ1, θ2) síkra. Azonban látható, hogy ha kicsit is eltér a
szemcsék szögkülönbsége a szimmetrikus esettől, akkor a határ a (θ1, θ2) síkban fut.
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5.4.2. ábra. Az US és HMP modellekben kialakuló szemcsehatár profilok összehasonlítása.
A bal oldali oszlopban a ∆θ = π/2 -es szemcsehatárhoz tartozó profilok a HMP modell
kétkomponensű átírásában, illetve az US modellben. Felül a valódi θ térbeli profil, alul a
(θ1, θ2) térbeli reprezentációk. Jobb oldali oszlopban ugyanezek az ábrák, ám itt a ∆θ = π

szemcsehatárhoz. Ahogy látható, a bal oldali szemcsehatárok teljesen megegyeznek, azonban
a jobb oldalon megfigyelhető, hogy az US modellben a ∆θ = π-hez, bár a (θ1, θ2) térben
(alul) folytonos az átmenet, a θ térben (felül) éles határ tartozik.
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5.4.3. ábra. Az LDG és HMP modellekben kialakuló szemcsehatár profilok összehasonlítása.
A bal oldali oszlopban a ∆θ = π/2 -es szemcsehatárhoz tartozó profilok a HMP modell
kétkomponensű átírásában, illetve az LDG modellben, három különböző magasságú potenciál
(ν = 5, ν = 10 és ν = 50) mellett. Felül a valódi θ térbeli profil, alul a (θ1, θ2) térbeli
reprezentációk. Jobb oldali oszlopban ugyanezek az ábrák, ám itt a ∆θ = π szemcsehatárhoz.
Ahogy látható, kisebb ∆θ esetén ν értéke kevésbé befolyásolja a körívtől való eltérést. Nagy
∆θ és kis ν esetén éles-határ-szerű átmenet jön létre ebben a modellben is, akár csak a US
modell esetében.

körívtől. Általánosan elmondható, hogy az eltérés annál nagyobb, minél nagyobb ∆θ,
illetve minél kisebb ν értéke. Így ebben a modellben is megfigyelhető az US modell-
nél korábban már bemutatott jelenség, hogy a nagy szögű szemcsehatárok a valódi θ
térben általában élesebb átmenetet mutatnak, mint az eredeti HMP modell esetében,
lásd 5.4.3. ábra.

5.4.2. A nem-fizikai szemcsehatár kiküszöbölése

Először 1D-s szimulációkkal fogom bemutatni a régi (HMP) és az új modellek szemcse-
határ megoldásait. A szimulációk során a szomszédos szemcsék orientációja θ1 = 0.6π
és θ2 = 1.4π. A két szemcse orientációját a rendparaméter-térben kétféle módon lehet
folytonosan összekötni: egy monoton növekvő átmenettel (ekkor ∆θ = +0.8π) vagy egy
monoton csökkenővel (ekkor ∆θ = 1.2π a szemcsehatáron). A szimmetrikus helyzettől
való eltérés mértékéül az ε = |∆θ2 −∆θ1|/2 mennyiséget vezettem be.

5.4.2.1. HMP modell eredményei

A szimuláció során az (5.3.8) és (5.3.9) egyenleteket oldottam meg, az xA = −5 és
xB = 5 pontok között a φ′(xA) = 0, θ(xA) = θA, φ

′(xB) = 0, θ(xB) = θB határfeltéte-
lek mellett. A két különböző megoldás elérése érdekében két különböző kezdőfeltételből
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5.4.4. ábra. A HMP modell két eltérő szemcsehatár megoldása (folytonos vonal) és a meg-
felelő US modell megoldások (szimbólumok). Az US modell esetében a θ3 = 0 kezdőfeltétellel
indítottam a szimulációt, a skalár θ értéket pedig a (θ1, θ2) polárszögéből számoltam. A
háromszögek/körök, illetve az alattuk futó folytonos vonalak a kisebb/nagyobb energiájú
megoldásnak felelnek meg. A bal oldali ábrán az üres kör és háromszög a fázismező pro-
filt, míg a teli szimbólumok az orientációs profilt jelölik. A bal oldali ábra a valós térbeli
profilokat, míg a jobb oldali ábra a rendparaméter-térbeli profilokat mutatja.

indítottam a rendszert. A szimuláció kezdőfeltétele az orientációs mezőben egy hiper-
bolikus tangens függvény volt, ami a megfelelő paraméterek mellett biztosítja, hogy
az orientációs átmenet egy szűk tértartományon belül valósuljon meg. A fázismező
kezdeti feltételénél figyelembe kellett venni, hogy a szinguláris q(φ) csatolási függvény
miatt a φ 6= 1 abban a tartományban, ahol ∇θ 6= 0. A fázismező kezdeti feltétele ennek
megfelelően egy φ(x) = 1− 1

1.2+x2 függvény szerint volt megadva, ami az egész szimu-
lációs tartományon nem éri el a φ = 1 értéket, illetve biztosítja a nagyobb mértékű
besüppedést azon a tartományon, ahol az orientációs átmenet lényegi része megvalósul.
A szimulációk konvergenciáját az (5.3.1) összefüggés szerint számított szabadenergia
időbeli változásán keresztül ellenőriztem. A 5.4.4. ábra mutatja a szimuláció megoldá-
sát, amit itt és a későbbiekben is akkor tekintettem egyensúlyinak, ha |∆F |

F
< 10−6 volt

105 időlépés elteltével, ahol F , illetve ∆F a szabadenergia, illetve annak megváltozása.
A két különböző θ(x) profil az orientációs rendparaméter-tér átellenes oldalaira képe-
ződik le. A rövidebb, ∆θ = 0.8π-nek megfelelő megoldáshoz kisebb φ(x) bemélyedés
tartozik, valamint kisebb szabadenergia járulék is, mint a hosszabb ∆θ = 1.2π-nek
megfelelő összekötéshez. Ahogy azt az 5.2.2. pontban ismertettem, a két megoldás
folytonos transzformációval nem vihető át egymásba.
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5.4.5. ábra. Az instabil, nagyobb energiájú megoldás átalakulása a stabil, kisebb energiájú
megoldásba az US modell keretében. A 6 vonal az átmenet 6 különböző időpontbeli állapotát
mutatja. Az időben az első a bal oldali, sárga háromszöggel jelölt vonal, az utolsó pedig a
jobb oldali türkiz háromszöggel jelölt vonal. Az átalakuláshoz θ3 kis mértékű perturbációjára
van szükség.

5.4.2.2. Az US modell eredményei

A következő lépésben megvizsgáltam az US modellt az előzőhöz hasonló összeállításban.
A szimulációk során az (5.3.12) és (5.3.13) egyenleteket oldottam meg a φ′(xA) = 0,
θ(xA) = (cos(θA), sin(θA), 0), φ′(xB) = 0, θ(xB) = (cos(θB), sin(θB), 0) határfeltéte-
lekkel. A kezdeti feltételként a HMP modellnél alkalmazott φ(x) és az ott használt
θ(x)-ből származtatott θ(x) = (cos(θ(x)), sin(θ(x)), 0)-t használtam.

Az egyensúlyi megoldások az 5.4.4. ábrán láthatóak, a HMP modell megoldásaival
együtt ábrázolva. Itt fontos megjegyeznem, hogy ezekben a szimulációkban θ3 = 0
kezdőfeltételből indultam, így az a szimuláció során nem is tud megváltozni. Ez okozza
azt, hogy a hosszabbik összekötésű határ nem képes átfordulni. Az US és a HMPmodell
megoldásai θ3 = 0 esetben az előzetes elvárásainknak megfelelően megegyeznek.

A következő lépésben megvizsgáltam a két megoldás stabilitását. Ehhez az előbb
kapott megoldásokat használtuk fel, majd θ3 = 10−3-as perturbációt hajtottunk végre,
amit követően újra normáltuk θ-t |θ| = 1-re. Az így elindított szimulációk során azt
tapasztaltuk, hogy a rövidebb összeköttetés esetén θ3 aszimptotikusan nullához, a többi
komponens pedig az eredeti megoldásokhoz konvergált, vagyis a rövidebb összekötés
stabil megoldása a modellnek. A hosszabb összekötés esetében (lásd 5.4.4. ábra, piros
körök) azonban azt tapasztaltuk, hogy a két orientációs összekötés a gömb felszínén
átfordult és a rendszer a rövidebb úthosszú, kisebb energiájú megoldás felé konvergált,
ahogy az a 5.4.5. ábrán is látható.
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5.4.6. ábra. Az LDG modell szemcsehatár megoldásai ν = 50 értéknél. Ekkora ν érték
mellett mindkét megoldás képes létrejönni. Balra: φ és θ profilok a valós térben, jobbra: a
θ profilok a rendparaméter-térben. A jobb oldali ábra hátterét az fs(θ) szerint színeztem, a
fehér a kicsi, a fekete a nagy értékeknek felel meg. A fekete vonal az egységkört ábrázolja,
így látható a megoldások attól való eltérése.

5.4.2.3. Az LDG modell eredményei

Az LDG modell esetében is azonos kezdő- és határfeltételeket alkalmaztam, mint az
US modell esetében, azzal a különbséggel, hogy az LDG modell kétkomponensű volta
miatt, ebben az esetben nem volt szükség a θ3 komponensre. Az fs(θ) potenciálban
megjelenő ν paraméter értékének függvényében eltérő viselkedéseket tapasztaltunk.
Ahogy láttuk, ν értéke határozza meg a potenciál magasságát, ezen keresztül pedig
azt, hogy az egyensúlyi megoldások mennyire távolodnak el a körívtől. Amennyiben
ν értéke nagy [ν > νkrit(ε)], úgy a két különböző kezdeti feltétel különböző egyensúlyi
megoldásokká fejlődik a potenciálcsúcs két oldalán (lásd 5.4.6. ábra). Mindkét meg-
oldás stabil, azonban a HMP modellel szemben ez a stabilitás nem topológiai, pusztán
a két megoldást elválasztó magas energiagát következménye. Amennyiben azonban
ν < νkrit(ε), úgy a potenciál magassága már nem elegendő arra, hogy a két megoldást
elválassza egymástól, csak az alacsonyabb energiájú megoldás stabil (lásd 5.4.7. ábra).
A νkrit(ε) függvényt nem határoztam meg analitikus formában, azonban annyi megál-
lapítható, hogy ε-nak, vagyis az átfordulás hajtóerejének monoton növekvő függvénye.
Az instabil megoldás stabil megoldásba való átalakulása az 5.4.8. ábrán látható.

5.4.3. A topológiai hiba szerkezete

Ebben az alfejezetben bemutatom az egyes modellekre az orientációs mező szerkezetét
abban az esetben, amikor egy szemcsehatáron egyszerre van jelen a kétféle összekötés és
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5.4.7. ábra. Az LDG modell szemcsehatár megoldása ν = 10-re. Ekkora ν érték mellett
a ∆θ = 1.2π szemcsehatár már instabil, csak a ∆θ = 0.8π a stabil. Az ábrák további
részleteinek leírása megegyezik a 5.4.6. ábráéval.

így közöttük az eredeti modellben izolált topológiai hiba jön létre. Bár az új modellek-
ben (US, LDG) értelemszerűen nem beszélhetünk topológiai hibáról, mégis, az egysze-
rűség kedvéért az új modellek esetében is topológiai hibaként fogok hivatkozni az ilyen
konfigurációra mostantól. A szerkezet bemutatásához a szimmetrikus elrendezésű kon-
figurációt választottam, amiben a két szemcsehatár ∆θ = ±π szögkülönbségnek felel
meg. Ebben az esetben ugyanis nincsen semmilyen hajtóerő arra, hogy a hiba mozog-
jon. A kezdőfeltételek beállításához először is megkerestem az egyes modellek ∆θ = π,
illetve ∆θ = −π-nek megfelelő szemcsehatár megoldásait, majd ezekből hoztam létre
a topológiai hibás szemcsehatárt, méghozzá úgy, hogy a szimulációs tartomány egyik
oldalára az egyik, a másik oldalára a másik megoldást helyeztem. A végső, egyensúlyi
megoldásokat az ilyen kezdőfeltételből indított szimulációk egyensúlyi megoldásaiként
nyertem.

A szimulációkat, amennyiben külön nem jelzem, kétdimenziós, 256×256 rácspontot
tartalmazó tartományon végeztem, h = 0.05-ös felbontással. A fázismezőnél Neumann
határfeltételt alkalmaztam, zérus gradienssel valamennyi határon. Az orientációs me-
zőnél kevert határfeltételt alkalmaztam, a részleteket a megfelelő helyeken közlöm.

5.4.3.1. A topológiai hiba szerkezete a HMP modellben

A topológiai hiba szerkezetének a feltérképezéséhez a következő kezdő- és határfelté-
teleket használtam. Hogy rögzítsem a szemcsék tömbi orientációját és ezzel együtt
lehetővé tegyem a sima átmenetet a szemcsehatáron, Dirichlet határfeltételt alkalmaz-
tam θ = π/2 , illetve θ = 3π/2 rögzített értékekkel a szimulációs tartomány alsó, illetve
felső peremén és Neumann határfeltételt zérus gradienssel a jobb, illetve bal oldali pe-
remen. Az 5.4.9. ábra első oszlopában látható az (5.3.8) és (5.3.9) egyenletekkel kapott
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5.4.8. ábra. Az LDG modellben (ν = 10) a θ profil átmenete a magasabb energiájúból az
alacsonyabb energiájú állapotnak megfelelő stabil megoldásba. Az ábrán a profil mozgása
balról jobbra halad.

hiba egyensúlyi szerkezete. A topológiai hiba hatásának bemutatására különböző fel-
bontások mellett (∆x = 0.5∆x0, ∆x = 0.25∆x0) is elvégeztem a szimulációt. Ezeknek
a szimulációknak az eredményeit mutatja az 5.4.9. ábra második és harmadik oszlopa.
Jól látható, hogy a defekt mentén a szomszédos rácspontokban az orientációs különbség
(a kék négyzet és a piros ötszöggel jelzett vonal megfelelő pontjai) lényegében függet-
len a felbontástól, vagyis az orientáció szemcsehatárral párhuzamos irányú gradiense a
hiba környezetében a felbontás javításával egyre növekszik, határesetben végtelenhez
tart. A topológiai hibák viselkedésének ismeretében (lásd 5.1. alfejezet) valójában ez
az elvárt viselkedés.

5.4.3.2. A „topológiai hiba” szerkezete az US modellben

A HMP modellnél topológiai hibát eredményező konfiguráció US modellel való vizsgála-
tához a HMPmodellnél használt határfeltételekkel analóg határfeltételeket használtam.
A felső és az alsó peremen Dirichlet határfeltételt θ = (1, 0, 0) és θ = (−1, 0, 0)-val, a
jobb, illetve bal oldali peremen pedig Neumann határfeltételt zérus gradienssel θ1 és
θ2-re, míg a harmadik komponens értékét θ3 = 0-ban rögzítettem.

Az (5.3.12) és (5.3.13) egyenletek megoldásából adódó egyensúlyi profil jellemzői
az 5.4.10. ábrán láthatók. A jobb oldali panel az egyensúlyi állapot rendparaméter-
térre való leképzését mutatja. A vonalakkal összekötött pontok a szimulációs rács
szomszédos rácspontjait ábrázolják. A (±1, 0, 0) pontok reprezentálják a szimulációs
tartomány felső, illetve alsó peremének tömbi orientációit. A θ3 = 0 síkban fekvő bal és
jobb oldali félkörön levő pontok pedig a szimulációs tartomány bal, illetve jobb oldalán
kialakuló szemcsehatár profiloknak felelnek meg. A szomszédos pontokat összekötő
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5.4.9. ábra. Az orientációs mező szerkezete a topológiai hiba környezetében a HMP mo-
dellben. A három oszlop három különböző felbontás mellett futtatott szimuláció eredményeit
mutatja: ∆x = ∆x0, ∆x = 0.5∆x0, ∆x = 0.25∆x0.

vonalakból kialakuló finom rács mutatja, hogy a θ vektor rendparaméter még a topo-
lógiai hiba közvetlen környezetében is folytonos. Ez a folytonosság azonban nem igaz a
θ-ból származtatott θ skalár orientációs mezőre, ahogy az az 5.4.10. bal oldali ábráján
látható. Az ebben megjelenő szingularitás nagyon hasonlít a HMP modellnél látottak-
hoz. Ahogy azt korábban már hangsúlyoztam az US modellben a két eltérő megoldás
találkozásánál kialakuló szerkezet nem topológiai hiba, ugyanis a rendparaméter-tér
összefüggősége miatt a két megoldás között létezik folytonos átmenet. Ebben a mo-
dellben pusztán a származtatott skalár θ térben láthatjuk a HMP modell esetében
topológiai hibát okozó szerkezetet.

5.4.3.3. A „topológiai hiba” szerkezete az LDG modellben

Az LDG modell határfeltételei az US modell három komponensű orientációs mezejének
első két komponensével egyeznek meg. Az egyensúlyi profilokat ebben az esetben az
(5.3.16) és (5.3.17) egyenleteken alapuló szimulációval kaptam, ν = 10 mellett. Az
eredményeket az 5.4.11. ábra mutatja az US modellnél látotthoz hasonló elrendezés-
ben. Itt is megállapítható, hogy az adott konfigurációban a θ orientációs vektormező
(jobb oldali ábra) folytonos, azonban a belőle származtatott θ skalár orientáció (bal
oldal) már nem. Az itt használt ν érték elegendően nagy ahhoz, hogy a két megoldást
megfelelő mértékben elválassza egymástól, azonban ez az érték már kevés ahhoz, hogy
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5.4.10. ábra. Az orientációs mező szerkezete a „topológiai hiba” egyensúlyi megoldásának
környezetében. Bal oldalon a skalár θ orientációs mező térképe látható. Ezen jól látható,
hogy a skalár orientációs mezőben a HMP modellhez hasonló szakadás van a hiba környeze-
tében. Jobb oldalon a háromkomponensű θ orientációs mező rendparaméter-terében látható
a „topológiai hiba” környezete. Az egyes pontok θ-nak az egymás melletti rácspontokban
felvett értékeit mutatják. Mint látható, a hiba környezetében a θ rendparaméter folytonos.
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5.4.11. ábra. Az orientációs mező szerkezete a „topológiai hiba” egyensúlyi megoldásá-
nak környezetében az LDG modellben ν = 10 mellett, amikor két stabil megoldás és ebből
kifolyólag egy stabil topológiai hiba létezik.

az 5.4.8. ábrán látható enyhén aszimmetrikus esetben a nagyobb energiájú állapotot
stabilizálja. Amennyiben elkezdjük csökkenteni a ν értékét, úgy a két megoldás által
alkotott ellipszis jellegű alakzat egyre keskenyebb és keskenyebb lesz, míg végül ν = 0
esetében egy egyenessé szűkül össze. Ebben az esetben (ν = 0) már csak egyetlen
megoldás tartozik a ∆θ = π szemcsehatárhoz, így a topológiai hiba a származtatott
skalár θ térben is megszűnik.

5.4.4. A topológiai hibák okozta blokkolás és feloldása

Az előző pontban láthattuk, hogy a HMP modell esetében két szemcse között két,
stabil orientációs összeköttetés létezik. Ahogy azt az 5.1. alfejezetben bemutattam,
amennyiben egy adott szemcsehatáron mindkét összeköttetés egyszerre valósul meg
egymás mellett, úgy a két megoldás határán, a szemcsehatár közepén topológiai hiba
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5.4.12. ábra. A „topológiai hiba” szerkezete az LDG modellben. A két szemcse orientációjá-
nak a (θ1 = 0, θ2 = −1) és a (θ1 = 0, θ2 = 1) pontok felelnek meg. A teljesen szimmetrikusan
elhelyezkedő orientációk között kétféle összekötés is lehetséges, az egyik a bal, míg a másik
a jobb oldalról kerüli meg az origót. Az ábrán a megvalósuló orientációs szerkezet leképező-
dése látható a rendparaméter-téren. Az összekötött pontok a szimulációs rácson az egymás
melletti rácspontok orientációját ábrázolják. A potenciál magasságának (ν) csökkentésével
a két stabil megoldás egyre közelebb kerül egymáshoz, míg a ν = 0 esetben csak egy stabil
megoldás lesz.

jön létre. Amennyiben egy ilyen topológiai hiba létrejön, úgy a hiba közvetlen kör-
nyezetében az orientációs mezőben szakadás, a gradiensében pedig egy szingularitás
jelenik meg. Numerikus szimulációk esetében az efféle szingularitások problémákat
okozhatnak, az általunk feltárt és megfigyelt legfontosabb problémának a szemcseha-
tárok mozgásának topológiai hibák általi blokkolását tartjuk. Először részletesebben
ismertetem és elemzem a problémát az eredeti HMP modellen, majd megmutatom,
hogy az új modellek hogyan képesek feloldani ezt a problémát.

Ezekhez a szimulációkhoz az előzőhöz nagyon hasonló kezdő- és határfeltételeket
használtam. Az egyedüli különbség, hogy a topológiai hibák mozgása érdekében enyhén
aszimmetrikussá tettem a rendszert, vagyis olyan paramétereket választottam, hogy
a hiba két oldalán a szemcsék szögkülönbségének abszolút értéke ne egyezzen meg.
Ehhez a következő határfeltételeket használtam. A tartomány felső és alsó peremén
θA = π/2 + ε, illetve θB = 3π/2 − ε, ahol ε = π/5. Ekkor a hiba két oldalán eltérő
energiájúak a szemcsehatárok, emiatt pedig a hibának a nagyobb energiájú határ irá-
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nyába el kellene mozdulnia, egy ε-nal arányos sebességgel, ezáltal csökkentve a rendszer
szabadenergiáját. Hogy kellő helyet biztosítsak a hiba mozgásának, egy 2048 × 256-
os tartományon végeztem a szimulációkat ∆x = 0.05 mellett. Általános esetben az
várható, hogy amennyiben egy numerikus szimuláció során javul a felbontás (térben
és időben), úgy a folytonos rendszer viselkedéséhez konvergál, ebben az esetben pedig,
mivel a rendszer dinamikáját a szabadenergia csökkenés vezérli, az alapvető várakozás
az, hogy a felbontás javításával a topológiai hiba egy adott véges sebességhez konvergál,
ami az analitikus értéknek felel meg.

5.4.4.1. Blokkolás a HMP modellben

Akárcsak az 5.4.9. ábrán látható esetben, itt is három eltérő felbontás (∆x = ∆x0,

∆x = ∆x0/1.5 és ∆x = ∆x0/4) mellett hajtottam végre a szimulációkat. A topológiai
hiba helyzetét az idő függvényében ábrázoltuk (lásd 5.4.13. ábra bal oldalát). A leg-
rosszabb felbontás mellett a hiba véges sebességet vesz fel, majd egészen a szimulációs
tartomány széléig azzal a sebességgel mozogva távozik a rendszerből. Ahogy fentebb is
írtam, ez a viselkedés felel meg az előzetes várakozásoknak, hiszen így a nagyobb ener-
giájú határ hossza csökken, míg a kisebb energiájúé növekszik, vagyis összességében
egy konstans rátával csökken a rendszer szabadenergiája. Az előzetes várakozásokkal
szemben, ahogy javítottam a szimuláció térbeli felbontását, ahelyett, hogy a topológiai
hiba sebessége a felbontás növelésével egy véges, nem-nulla értékhez konvergált volna,
azt tapasztaltam, hogy a hiba egy helyben maradt vagyis az előzetes várakozástól elté-
rően zéró sebességhez konvergál. A rendszernek ez a fajta viselkedése a topológiai hiba
környezetében kialakuló szingularitásnak tulajdonítható, amit a numerikus megoldás
nem képes kezelni. A topológiai hiba körül kialakuló szingularitásnak az a sajátos-
sága, hogy nincsen saját méretskálája, a felbontás javításával nem tudunk egy sima
függvényhez konvergálni, a fellépő véges ugrás következtében pusztán a rendparaméter
gradiense lesz egyre nagyobb, amely a felbontás finomításával végtelenhez tart (lásd az
5.4.9. ábrát). A felbontás növelésével tulajdonképpen a vizsgált rendszert változtatjuk
meg, így nem láthatjuk a fizikai várakozásoknak megfelelő konvergenciát.

5.4.4.2. A blokkolás hiánya az US és LDG modellekben

Ahogy azt fentebb már megmutattam, az US modellben valamint az LDG modellben
ν < νkrit(ε) esetén a nagyobb energiájú határ spontán módon átalakul a kisebb ener-
giájú határrá, vagyis a nagyobb energiájú megoldás eltűnik, tehát nem létezhet a két
megoldás stabilan egymás mellett, így pedig nem is beszélhetünk a hiba blokkolódá-
sáról. Az egyedüli releváns eset az LDG modell ν > νkrit(ε)-el. Ebben az esetben
ugyanis mindkét szemcsehatár megoldás stabil (lásd 5.4.2.3), így a HMP modellben
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5.4.13. ábra. A topológiai hiba helyzete az idő függvényében az aszimmetrikus rendszerben.
Bal oldalt a HMP, jobb oldalt az LDG modell szimulációjának kiértékelése. A hely és idő
koordináták dimenziótlan egységekben vannak, a szimulációban a térbeli felbontás, ∆x =
∆y = 0.05. A HMP modell esetében látható, hogy a felbontás javításával a topológiai
hiba mozgása megszűnik, míg az LDG modell esetében a hiba sebessége egy véges értékhez
konvergál.

topológiai hibát eredményező konfiguráció nem eleve instabil. A szimulációk során
azt találtam, hogy adott felbontás mellett a hiba véges sebességgel mozgott a nagyobb
energiájú határ felé, mely sebesség a felbontás javításával egy szintén véges vε sebesség-
hez konvergált (lásd 5.4.13. ábra jobb oldala). Több különböző ε esetet megvizsgálva
azt tapasztaltam, hogy

vε ∼ ε (5.4.1)

ahogy az a 5.4.14. ábrán látható. Az előzetes várakozásokkal (vε ∼ ε) való egyezést eb-
ben az esetben annak tulajdonítom, hogy az LDG modellben az adott konfiguráció nem
hoz létre topológiai hibát, ugyanis a rendparaméter-tér összefüggő. Ezáltal, ahogyan
azt a 5.4.11. ábrán is láthattuk, bár a θ mező ránézésre egyezik a HMP modellnél a
topológiai hibánál látottal, azonban a valódi θ rendparaméter-térben a hiba környeze-
tében a rendparaméter folytonos. Ezt másképpen úgy is meg lehet fogalmazni, hogy az
LDG modellben az fs(θ) potenciál és a |∇θ|2 tagok együtt egy új méretskálát vezettek
be a rendszerbe. Ezáltal a topológiai hiba környezetében megjelenő szingularitás re-
gularizálódik. Amennyiben tehát a felbontást az így kapott új méretskála alá visszük,
úgy az egyre jobb felbontások konvergálni fognak, hiszen ugyanannak a rendszernek a
különböző diszkretizációinak felelnek meg.
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5.4.14. ábra. A topológiai hiba sebessége a szemcsehatáron ε (a hajtóerő) függvényében.

θ = 0

θ = 2π

θ = π

t/∆t = 0 t/∆t = 2 · 105 t/∆t = 2 · 105

5.4.15. ábra. Topológiai hibák keletkezése nagyszögű szemcsehatárokon. Balra: ∆θ = π

szögkülönbségű szilárd szemcsék, közöttük egy folyadék réteg, melyben a folyadék fázisra is
kiterjesztett orientációs mező térben és időben fluktuál. Középen: Ugyanez a két szemcse a
megszilárdulást követően. A szemcsehatáron mindkét átmenet megvalósul, amit a határon
jelentkező eltérő színű szakaszok mutatnak. Jobbra: A középső ábra fehér kerettel bekerete-
zett részlete kinagyítva. Látható, hogy a két átmenet azonos valószínűséggel valósul meg a
határ mentén.

θ = 0

θ = 2π

θ = π

5.4.16. ábra. Hármas határon levő topológiai hiba átalakulása szemcsehatáron levővé. A
topológiai hibák a szemcse eltűnése során nem mozdulnak el, ennek következtében a szemcse
zsugorodása során a hármas határ elválik a topológiai hibától, míg végül a szemcse teljesen el-
tűnik. Így a kezdetben a hármas határon levő hibák a szemcse eltűnése után a szemcsehatárra
kerülnek. Az időfejlődés balról jobbra történik.
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θ = 0

θ = 2π

θ = π

5.4.17. ábra. A szemcsehatár hálózat időfejlődése során a hármas határ elválik a topológiai
hibától. Így szemcsehatáron levő topológiai hiba jön létre az eredetileg hármas határon
levőből.

5.4.5. Topológiai hibák megjelenési mechanizmusai

Vizsgálataim során két olyan mechanizmust azonosítottam, amelyek a polikristályos
megszilárdulási szimulációkban topológiai hibák megjelenésére vezetnek. Bár topoló-
giailag lehetséges lenne, hogy egy már teljesen megszilárdult rendszerben új topológiai
hiba jöjjön létre, ez a folyamat csak energetikailag kedvezőtlen átmeneten keresztül
valósulhatna meg, így a topológiai hibák az eddig vizsgált valamennyi esetben még a
megszilárdulás során kerültek a rendszerbe és a számuk a rendszer időfejlődése során
monoton csökkenő. Topológiai hibák a megszilárdulás során két módon jöhetnek létre.
Egyrészt, a korábban már bemutatott hármas határoknál. Ezek a hibák elkerülhetetlen
következményei a rendparaméter választásnak. A topológiai hibák létrejöttének másik
módja csak arra a modellcsaládra jellemző, melynél az orientációs rendparaméter a
folyadék fázisban is jelen van, ahol térben és időben fluktuál. Ekkor ugyanis könnyen
megeshet, hogy amikor két, egymástól közel ∆θ = π-ben eltérő orientációjú szemcse
összenő, akkor a szemcsehatáron a fluktuációk következtében mindkét lehetséges össze-
köttetés kialakul. Ilyen esetre vonatkozó szimulációimban valóban megfigyeltem ezt a
jelenséget: a megszilárdulást követő állapotban a szemcsehatárokon levő topológiai hi-
bák kivétel nélkül nagyszögű szemcsehatárokon helyezkedtek el (lásd az 5.4.15. ábrát).
A topológiai hibák szemcsehatárokon való megjelenésének másik mechanizmusa viszont
a hármas határokhoz köthető. Mint azt az 5.2.1. pontban bemutattam, bizonyos orien-
tációs viszonyok mellett a hármas határokon óhatatlanul megjelennek topológiai hibák.
Ezek a hibák azonban a rendszer időfejlődésével átkerülhetnek a sima, nem hármas ha-
tárokra. Ennek két mechanizmusát azonosítottuk. Az egyik esetben a hármas határt
alkotó egyik szemcse megszűnik, hátrahagyva a szemcsehatáron két topológiai hibát
(lásd az 5.4.16. ábrát). A másik esetben a hármas határ leszakad a topológiai hibáról,
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így a hiba a szemcsehatárra kerül (lásd az 5.4.17. ábrát).
A fentiek szerint valamennyi topológiai hiba a megszilárdulás során kerül bele a

rendszerbe, így a topológiai hibák száma idővel még ideiglenesen sem növekedhet a
megszilárdulást követően, pusztán átkerülhet hármas határról sima szemcsehatárra.

5.4.6. Topológiai hibák hatása a szemcsehatár dinamikára

θ = 0

θ = 2π

θ = π

t/∆t = 10000 t/∆t = 100000 t/∆t = 200000

5.4.18. ábra. Topológiai hibák hatása a szemcsehatár mozgásra: (felső sor) topológiai hiba
mentes határ; (középső sor) egy darab topológiai hibávar rendelkező; (alsó sor) több topológiai
hibával rendelkező szemcsehatár időfejlődése.

Az orientációs mezős modellekben a szemcsehatárok mozgása görbület vezérelt di-
namikát követ (5.4.18. ábra felső sor). Amennyiben azonban egy topológiai hiba is van a
határon, a hiba környezetében megjelenő véges orientációs ugrás numerikus problémát
okoz, a topológiai hiba a határ mentén nem tud elmozdulni. A határra merőlegesen, a
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határral együtt ugyan elmozdulhat, azonban még így is jelentősen befolyásolja a szem-
csehatár dinamikáját (5.4.18. ábra középső sor). Amennyiben azonban több topológiai
hiba is megjelenik egy szemcsehatáron, azok képesek egy olyan csúcsot kialakítani, ami
már nem mozdul el. Ez a csúcs teljesen befagy a rendszerbe és blokkolja a szemcseha-
tár további mozgását (5.4.18. ábra alsó sor). Valójában a topológiai hibák felfedezése a
hibák ez utóbbi tulajdonságához köthető. Mint azt később megmutatom, a nagymére-
tű szimulációk esetében egyes szemcsehatárokon időben befagyott csúcsok találhatóak,
amik nem kapcsolódnak hármas határhoz, vagyis nincsen semmilyen fizikai ok a léte-
zésükre. A fentiek fényében két dolgot állapíthatunk meg:

1. A topológiai hibák akkor okoznak drasztikus változást a szemcsehatár dinamiká-
ban, amennyiben több ilyen hiba is egymás mellé kerül egy adott határon. Ekkor
ugyanis képesek teljesen befagyasztani az adott szemcsehatár mozgását.

2. A topológiai hibák leginkább a nagyszögű szemcsehatárok mozgását befolyásol-
ják, itt fordulhat ugyanis elő, hogy a megszilárdulást követően nagy számban
alakulnak ki hibák a határon (lásd az 5.4.15. ábrát). Bár a topológiai hibák az
5.4.16. és 5.4.17. ábrák szerinti mechanizmussal is keletkezhetnek, így csak egy-
egy topológiai hiba jön létre, amik az 5.4.18. ábra szerint kevésbé kimutathatóan
befolyásolják a szemcsehatár mozgását.

5.4.7. Topológiai hibák hatása nagy méretű szimulációkban

Az eddigi esettanulmányok után azt vizsgálom, hogy miként jelentkezik a topológi-
ai hibák hatása nagyméretű, valós anyagi paraméterek mellett végzett polikristályos
szimulációk esetén. Ehhez referenciaként a HMP modellt használom, majd pedig be-
mutatom, hogy az új modellek miként képesek ezeket a hibákat kiküszöbölni. Először
a szimulációk kisebb részletein mutatom be, hogy miként jelennek meg a topológiai
hibák a rendszerben, majd pedig néhány statisztikai jellemző segítségével bemutatom,
hogy a hibák jelenléte miként befolyásolja a rendszer egészének viselkedését.

Ehhez egy 4096×4096 rácspontos tartományon végeztem szimulációkat periodikus
határfeltételek mellett. A szimulációkat két lépésben végeztem el. Először a folya-
dék fázis polikristályos megszilárdulását szimuláltam (uλ = 0.5 dimenziótlan túlhűtés
mellett). Az orientációs mezőt a korábbi szimulációkhoz hasonlóan most is kiterjesz-
tettem a folyadék fázisra, ahol térben és időben is fluktuál. Ebben a vizsgálatban a
jobb összehasonlíthatóság érdekében a megszilárdulást nem a fázismező mozgásegyen-
letéhez hozzáadott termikus zajjal előidézett nukleációval indítottam, hanem kb. 2300
csírát helyeztem el térben véletlenszerűen a szimulációs tartományban. Az elhelye-
zett csírák helyzete és orientációja megegyezett valamennyi modell esetén. Szintén
az összehasonlíthatóság érdekében mind a fázismező, mind pedig az orientációs mező
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mozgásegyenletéből eltávolítottuk a termikus fluktuációkat reprezentáló zaj tagot. A
teljes megszilárdulást követően, az így kapott polikristályos struktúrákat használtam,
mint kezdőfeltételt a szemcsedurvulás szimulációkhoz. Habár az esetek többségében
ugyanazzal a modellel folytattam a szemcsenövekedési szimulációt, mint amivel a meg-
szilárdulást végeztem és így a szimuláció két szakaszra bontása önkényesnek tűnhet,
bizonyos esetekben a két szakaszt más modellel szimuláltam. Összesen 4 esetet vizs-
gáltam meg: (1) A megszilárdulás és a szemcsedurvulás is a HMP modell keretében
történt; (2) a megszilárdulás szimulációját az LDG, a szemcsedurvulásét pedig a HMP
modellben végeztem; (3) mindkét folyamat az LDG modellben történt, (4) a két folya-
mat szimulációjára az US modellt használtam. A továbbiakban az első és második sza-
kaszban használt modellekkel jelölöm az egyes eseteket, pl. LDG-HMP: LDG modellel
történt megszilárdulást követően HMP modell történt szemcsenövekedési szimuláció.

Megjegyzés: ahogy korábban, úgy most is azt a valós θ konfigurációt, ami a HMP
modell esetében topológiai hibát eredményez, az egyszerűség kedvéért a továbbiakban
az LDG és a US modell esetében is topológiai hibának fogom nevezni, még ha azok
esetében ezek a konfigurációk a 2, illetve 3 komponensű θ térben definíció szerint nem
is okozhatnak topológiai hibát.

5.4.7.1. Többszemcsés rendszerek szimulációja a HMP modellel

Ahogy azt a HMP modell esetében korábban bemutattam, a megszilárdulás során sok
topológiai hiba képződhet a szemcsehatáron. Azt is láttuk, hogy ezek a topológiai
hibák, amennyiben egymás mellett sűrűn helyezkednek el, képesek blokkolni a szem-
csehatár mozgását (HMP-HMP eset). Ennek a két jelenségnek az együttes hatását
illusztrálja az 5.4.19. ábra. A nyíllal jelzett pontnál jól látható, hogy a topológiai
hibák meggátolják a szemcsehatár mozgását, az a rendszer időfejlődése során nem ké-
pes elmozdulni, így, noha nincsen ott hármas határ, mégis egy éles sarok alakul ki a
szemcsehatáron.

Ahhoz, hogy megvizsgálhassuk, a rendszer dinamikájára milyen hatása van a hár-
mas határokon elkerülhetetlenül megjelenő topológiai hibáknak, a megszilárdulást az
LDG modellel végeztem, majd a teljes megszilárdulás után az időfejlesztést a HMP
modellel folytattam. Az LDG modellel végzett megszilárdulás során ugyanis a szem-
csehatárokon nem alakulnak ki topológiai hibák, az orientációs átmenet így ott sima,
maguk a szemcsehatárok pedig, a hármas határok mint sarokpontok között törésmen-
tesek lesznek. A megfelelő orientációs viszonyú hármas határokon (lásd 5.2.1. pontot)
azonban elkerülhetetlenül jelen lesznek a topológiai hibák, és mint azt az 5.4.16. és
5.4.17. ábrákkal illusztrált esetekben láthattuk, ezek a hibák képesek leválni a hármas
határról és szemcsehatáron levő hibává alakulni. Erre láthatunk példát az 5.4.20. ábrán
látható szimulációban (LDG-HMP eset).
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θ = 0

θ = 2π

θ = π

5.4.19. ábra. Szemcsedurvulás a HMP modellben: az orientációs térkép időfejlődése (az idő
balról jobbra nő). A szimuláció több szemcsés kezdeti állapotát a HMP modellel elvégzett
megszilárdulási szimuláció adta. Az ábra egy 4096×4096 rácspontos szimuláció 100×400 rács-
pont méretű tartományát mutatja. A nyíllal jelölt pontnál levő topológiai hibák blokkolják
a szemcsehatár mozgását, és így egy éles, nem fizikai sarkot hoznak létre.

5.4.7.2. Többszemcsés rendszerek szimulációja az US és LDG modellekkel

Az 5.4.21. ábra az LDG és US modellekkel végzett szimulációk (LDG-LDG és US-
US esetek) θ (valós) orientációs mező térképét mutatja. A szemcsehatárok simák és
topológiai hiba mentesek, sehol sem látható hiba okozta blokkolás. Megfigyelhető,
hogy a nagyszögű szemcsehatárok esetében az orientációs átmenet élesebb, mint a HMP
modell esetében. Ez (mint ahogy arra már az 5.4.2. és 5.4.3. ábrák esetében is felhívtam
a figyelmet) pusztán a (θ1, θ2) → θ konverzió eredménye, az eredeti rendparaméter-
térben a határok felbontása megfelelő.

5.4.7.3. A topológiai hibák számának változása

Mint azt a korábbiakban bemutattam, a topológiai hibák egy része elkerülhetetlenül
(hármas pontoknál), egy része pedig a megszilárdulásnál használt paraméterektől, il-
letve modelltől függően kerül be a rendszerbe. Az 5.1. alfejezetben láttuk, hogy ezek
a hibák egymással találkozva képesek rekombinálódni és megszűnni. Ahhoz, hogy lát-
hassuk, milyen hatással lehetnek a topológiai hibák a szemcsedurvulásra, tudnunk kell,
hogy számuk az idő során miképp változik, milyen gyorsan tűnnek el a rendszerből.

A topológiai hibák azonosítására a szimulációs tartomány minden pontjában ki-
számítottam az (5.1.2) egyenletben definiált csavarodási számot, és ahol n 6= 0, ott
definíció szerint topológiai hiba található. (Itt megjegyzendő, hogy a négyzetrácson
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θ = 0

θ = 2π

θ = π

5.4.20. ábra. Szemcsedurvulás a HMP modellben: az orientációs térkép időfejlődése (az
idő balról jobbra nő). A megszilárdulást ebben az esetben az LDG modellel végeztem, így
a szemcsehatárok kezdetben mentesek voltak a topológiai hibáktól. A rendszer időfejlődése
során azonban a hármas határokon jelenlevő topológiai hibák elváltak a hármas határoktól
és így szemcsehatárra kerültek, amint azt a nyilak is mutatják. Az ábrák egy 4096×4096-
os szimuláció 120×480 rácspont méretű tartományát ábrázolják. Az A, B és C-vel jelölt
szemcsék orientációs viszonyai: ∆θAB ∼ 0.26π, ∆θCB ∼ 0.74π, és ∆θAB & π. Így az A, B
és C szemcsék által alkotott hármas találkozási pont csavarodási száma 1. A második ábrán
látható, hogy a C-jelű, piros szemcse összehúzódik, azonban a hármas határ és a topológiai
hiba elválik egymástól, ezzel létrejön egy szemcsehatáron fekvő topológiai hiba. Majd a
harmadik ábrán látható, hogy a C-jelű szemcse teljes eltűnésével két hiba is kialakul. A
negyedik ábrán, nyíllal jelölt helyen látható, hogy a topológiai hiba blokkolja a szemcsehatár
mozgását és így ott egy törés keletkezik a határon.

θ = 0

θ = 2π

θ = π

(a) (b)

5.4.21. ábra. (a) az LDG és (b) az US modellekkel végrehajtott szimulációk orientációs térké-
pei. A képek egy 4096×4096 rácspontos szimuláció 1200×600 rácspontos szeleteit mutatják.
A határokon nem találhatók topológiai hibák.
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diszkretizált esetben minden egyes topológiai hiba 4 rácsponton ad n 6= 0 eredményt,
így azon rácspontok számát, ahol a számított n 6= 0 le kell osztani 4-el, hogy a valódi
topológiai hibák számát megkapjuk.)
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5.4.22. ábra. A topológiai hibák száma az LDG-HMP (jelölés: HMP), LDG-LDG (jelölés:
LDG) és US-US (jelölés: US) szimulációs esetekben (balra fent) a szemcsehatáron , illetve
(jobbra fent) a hármas határokon az idő függvényében. Az LDG és US modellek esetében
nem található stabil hiba a határon, ott csak addig lehetnek jelen, amíg a rendszer nem re-
laxálja őket. A hármas határokon azonban mind a három modell esetén közel azonos számú
hiba található. A hibák relatív súlya jobban látható, amennyiben a szemcsék számának függ-
vényeként ábrázoljuk: A szemcsehatáron levő topológiai hibák száma a LDG-HMP esetben
balra lent látható, míg a hármas határokon levő topológiai hibák száma a három vizsgált
esetben jobbra lent.

A topológiai hibákat ezek után kategorizáltam aszerint, hogy szemcsehatáron, avagy
hármas határ pontban helyezkednek-e el. Ehhez a 4.2.3. pontban bemutatott water-
shed módszerrel beazonosítottam a szemcsehatárokat és a szemcséket, majd pedig a
topológiai hibaként azonosított pont, mint középpont körül körbementem egy a = 10
rácspont oldalhosszúságú négyzet mentén és amennyiben a négyzet mentén két azo-
nosított szemcsét találtam úgy a pontot határpontként, amennyiben kettőnél többet,
úgy hármas határ pontként azonosítottam, vagyis a három, vagy annál több szemcse
találkozását mint hármas határt azonosítottam. A háromnál több szemcse találkozási
pontjának hármas határként való azonosítása esetleg zavaró lehet, mivel azonban a há-
romnál több szemcse találkozása ilyen rendszerekben instabil, így csupán átmenetileg,
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rövid ideig lehetnek jelen, ezért számuk elhanyagolható. Másrészt a hibák szemcse-
határon, vagy kettőnél több szemcse találkozásánál jelennek meg, ahol a jelenlétük
topológiailag indokolt, ezért ezt az egyszerűsítő közelítést alkalmaztam. Az a = 10-es
élhosszra pedig azért van szükség, mert az 1 rácspont széles szemcsehatár és a 2×2
rácspont méretű topológiai hiba nem minden esetben kerül 1 rácspont távolságon be-
lül, a kiértékelésnek van tehát néhány rácspontos bizonytalansága a nagyobb méretű
négyzettel pedig ezt a bizonytalanságot küszöbölöm ki.

A topológiai hibák számának időbeli alakulását mutatják az 5.4.22. ábra paneljai.
Az ábrák az LDG-HMP, LDG-LDG és US-US esetek kiértékeléséből származnak és
valamennyi adatpont a már teljes megszilárdulást követő állapotban lett felvéve. A
bal oldali panelen látható, hogy az LDG-HMP esetben a szemcsehatáron levő topo-
lógiai hibák száma először növekszik, hiszen az LDG-vel történő megszilárdulás után
hibák csak a hármas határokon vannak, a szemcsehatárokra csak a hármas határokról
kerülhet át hiba. Az LDG-LDG és US-US esetekben azt látjuk, hogy topológiai hibák
elenyésző számban vannak a szemcsehatárokon. Ezzel szemben a hármas határokon le-
vő hibák száma (felső sor, jobb oldalt) a három esetben közel azonos, hiszen a hármas
határoknál modelltől függetlenül megmaradnak a hibák, azok a valós θ rendparaméter
szükségszerű következményei. (Itt még egyszer hangsúlyozom, hogy bár mind a há-
rom modell esetében topológiai hibának nevezem a hármas határ azon konfigurációját,
melyben a hármas pont körüli körbejárás során a valós θ összes változása nem zérus, az
LDG és US modellek esetében ez valójában nem a rendparaméterben, hanem az abból
származtatott valós θ mezőben jelenik meg, a rendparaméterek az LDG és US modellek
esetében folytonosak ebben a pontban.) A jobb alsó sarokban ugyanennek a három
esetnek az adatsora látható, azonban ebben az esetben a hármas határon levő hibák
számát a szemcsék számának függvényében ábrázoltam. Látható, hogy a hibák száma
közel lineárisan arányos a szemcsék számával és azzal együtt nullához tart mind a há-
rom modell esetében. Ez jól illusztrálja azt, hogy a véletlen orientációval nukleálódó
szemcsék esetén a hármas határok között a topológiai hibát eredményező konfigurációk
bizonyos valószínűséggel megjelennek, vagyis azoknak valamilyen 0 < α < 1 hányadát
teszik ki. Így ezeknek a hibáknak a száma együtt nő a hármas határok számával, ami
pedig arányos a szemcsék számával.

Az 5.4.22. ábra bal alsó paneljén az LDG-HMP eset, szemcsehatáron levő topológiai
hibáinak számát ábrázoltam a szemcsék számának függvényében. Az illesztett lineáris
görbe nem nullába fut be, vagyis a topológiai hibák – legalábbis a rendszer fejlődésének
ebben a szakaszában – nem tűnnek el a szemcsékkel együtt. Ez, ahogyan azt az 5.4.18.
ábránál láttuk, annak tudható be, hogy azoknál a szemcséknél, ahol a határon topoló-
giai hibák találhatók, a szemcsehatár mozgása lelassul, így ezek a szemcsék lassabban
tűnnek el, mint azok, melyek határán nincsenek topológiai hibák.
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Összességében megállapítható tehát, hogy a topológiai hibák nem marginális jelen-
tőségűek, a szemcsenövekedés során folyamatosan, nem csökkenő súllyal és így nem
csökkenő hatással vannak jelen a rendszerben.

5.4.7.4. A topológiai hibák hatása a nagyméretű szimulációkra

Fentebb bemutattam, hogy a topológiai hibák hatással vannak a szemcsehatárok moz-
gására, illetve, hogy a szemcsedurvulási folyamat során nem tűnnek el olyan sebesség-
gel a rendszerből, hogy a jelentőségük marginálisnak legyen tekinthető. A következő
lépésben nagyméretű szimulációk segítségével bemutatom, hogy a topológiai hibák ér-
demben befolyásolják a rendszer globális viselkedését.

Ehhez a korábban már bemutatott LGSD-t és GBMD-t használtam fel. Az LGSD
átfogó képet ad a topológiai hibák jelentőségéről, míg a GBMD segítségével felmérhe-
tő, hogy mely határok mozgását befolyásolják leginkább. A kiértékelést a korábban
bemutatott (4.2.3, 4.2.5) módszerekkel végeztem.
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5.4.23. ábra. (a) Szemcseméret határeloszlás (LGSD) a négy vizsgált esetre (HMP-HMP,
LDG-HMP, LDG-LDG és US-US). A négy eset közül csupán a HMP-HMP LGSD-je tér
el jelentősen a többitől, ami azt mutatja, hogy a megszilárdulás során a szemcsehatárokon
befagyott topológiai hibák képesek komolyabb hatással lenni a szemcsehatár dinamikára. (b)
A HMP-HMP, US-US és LDG-LDG esetekkel kapott GBMD. A HMP-HMP esetben
a nagyszögű szemcsehatárok relatív hossza szignifikánsan nagyobb, mint a másik két
esetben. Ezt az eltérést a nagyszögű (∆θ ∼ π) határokon jelenlevő, a határ mozgását
blokkoló topológiai hibák okozzák.

Az LGSD-t mind a négy esetre (HMP-HMP, LDG-HMP, LDG-LDG és US-US)
megvizsgáltam (5.4.23. ábra (a) panelje). Az LDG-HMP, LDG-LDG és US-US esetek
jó közelítéssel azonos eloszlásra vezetnek, míg a HMP-HMP eset szignifikánsan eltér a
többitől. Ebből két megállapítást szűrhetünk le. (i) A HMP-HMP és a többi szimulá-
ció közt észlelt különbség oka, hogy a HMP-HMP esetben a megszilárdulás során nagy
számban kerültek topológiai hibák a rendszerbe, melyek a későbbiekben blokkolták a
szemcsehatárok mozgását. Megfigyelhető, hogy ekkor a kisméretű szemcsék nagyobb
arányban vannak jelen a rendszerben. A kisméretű szemcsék arányának növekedése
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arra utalhat, hogy a topológiai hibák bizonyos szemcséket (melyeknek van nagyszö-
gű szemcsehatára), nem hagynak sem megnőni (nem lesz belőle nagyobb szemcse),
sem pedig eltűnni (kis szemcseként továbbra is jelen lesz a rendszerben, növelve a kis
szemcsék relatív súlyát). (ii) Az LDG-HMP határeloszlásának egyezése a hibamentes
LDG-LDG és US-US esetekkel azt mutatja, hogy a szemcsenövekedés során a hármas
határokról a szemcsehatárokra kerülő topológiai hibák hatása nem jelentős.

A topológiai hibák hatásáról árnyaltabb képet kaphatunk a GBMD segítségével. Itt
a legtöbb hibát tartalmazó HMP-HMP esetet hasonlítottam össze a hibamentes LDG-
LDG és US-US esetekkel. Az eredményeket az 5.4.23. ábra (b) panelje foglalja össze.
Az LDG-LDG és US-US esetekben a GBMD azonos tendenciát mutat, a kisszögű szem-
csehatárok nagy arányban vannak jelen, és az egyre nagyobb szögű szemcsehatárok felé
haladva a számuk hasonló arányban csökken. Ezzel szemben a HMP-HMP esetben a
kisszögű határok relatív súlya lényegesen kisebb és azt láthatjuk, hogy a másik két
esettel ellentétben itt a nagyszögű határok szignifikánsan nagyobb súllyal szerepelnek.
Ez egybeesik az előzetes várakozásokkal, hiszen láttuk, hogy a megszilárdulás során
képződő topológiai hibák főleg a nagyszögű szemcsehatárokon jelennek meg, illetve azt
is láttuk, hogy az ilyen módon megjelenő topológiai hibák képesek lassítani, illetve
bizonyos esetekben teljesen blokkolni a szemcsehatárok mozgását. Így a nagyszögű
szemcsehatárokra került hibák megakadályozzák, hogy ezek a határok mozogjanak, s
ezzel együtt azt is, hogy ezek a határok eltűnjenek. Ennek a jelenségnek köszönhe-
tő a HMP-HMP szimulációban a nagyszögű szemcsehatárok többi modellhez képest
megemelkedett részaránya.

Érdemes megjegyezni, hogy a 4.3. alfejezetben bemutatott eredmények esetében a
topológiai hibák okozta problémák elkerülésére az orientációs mező mozgásegyenletéhez
termikus fluktuációt reprezentáló zajt adtam. Az így végzett szimulációkat összehason-
lítottam az US modellel, azonos paraméterek mellett, ám orientációs zaj nélkül készült
szimulációkkal. Az összehasonlításban elsődleges szempont volt, hogy meggyőződjek
róla, hogy a korábbi 4.3. alfejezetben bemutatott eredmények valóban helyesek. Mint
azt az 5.4.24. ábra (a)-(c) paneljei mutatják, az LGSD a két esetre megegyezik, vagy-
is az orientációs zajjal „kezelt” topológiai hibák valóban nem befolyásolták azt. A
(d) panel pedig azt mutatja, hogy a GBMD-k között sincsen lényegi különbség. Ezek
az eredmények azt mutatják, hogy a topológiai hibák okozta szemcsehatár blokkolás a
termikus fluktuációt reprezentáló zajjal praktikusan feloldható. Mindazonáltal a bemu-
tatott LDG és US modellek a korábbi modellek hasznos általánosításai, mivel általuk
nem csak praktikusan, hanem elvileg is hibamentes rendszerek hozhatók létre.
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5.4.24. ábra. A 4.3. alfejezetben bemutatott orientációs zajt használó HMP modell keretében
végzett szimulációk eredményeinek összehasonlítása az US modell által adott eredményekkel
azonos paraméterek mellett. A kétféle módon származtatott LGSD különböző küszöbértékek
mellett (a) φk.é. = 0.79 (b) φk.é. = 0.89 és (c) φk.é. = 0.99 is azonos. (d) A két modellből
származó GBMD jó közelítéssel megegyezik.

5.5. Összefoglalás

Kétdimenziós rendszerekben a lokális kristálytani orientáció leírása szokásosan egy cir-
kuláris skalár rendparméterrel történik. A kontinuum modellekben, amilyen az orientá-
ciós mezőn alapuló fázismező modell, a szemcsehatárokon az orientációs mező folytonos
függvény szerint változik. Munkám során részleteiben megvizsgáltam a polikristályos
szerkezetek szemcsehatárain létrejövő különböző folytonos megoldásokat, különös te-
kintettel a kialakuló szerkezetek topológiájára. Két olyan jelenséget is azonosítottam,
amely természetes módon jelenik meg nagy skálás polikristályos szimulációkban, azon-
ban sem a klasszikus éleshatár modellekkel, sem pedig a kristályok atomisztikus képével
nem magyarázható:

(1) az OFPF modellekben adott orientációs viszonyok mellett két eltérő, egymásba
folytonosan át nem vihető megoldás létezik a szemcsehatárokon;

(2) a két megoldás találkozásánál a szemcsehatáron topológiai hiba jelenik meg.
Megmutattam, hogy a szemcsehatárokon megjelenő topológiai hibák gátolhatják a

szemcsehatár mozgását a numerikus szimulációk során. A szemcseméret határeloszlás
és a szemcsehatár miszorientáció eloszlás segítségével megmutattam, hogy a topológiai
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hibák okozta szemcsehatár blokkolás jelentős hatást fejt ki a szimulációkban megjele-
nő polikristályos szerkezetekre. Miután feltártam, hogy a probléma oka az orientációs
mező alapvető topológiájából származik, bevezettem két új, a korábbi kiterjesztésé-
nek tekinthető modellt, amelyek a rendparaméterük korábbitól eltérő topológiája foly-
tán mentesek a fenti topológiai hibáktól. Először a topológiai hibákat eredményező
konfigurációkat, majd pedig a nagy skálás szimulációk esetén mutatott viselkedésü-
ket vizsgálva megállapítottam, hogy az új modellek mentesek a topológiai hiba okozta
szingularitásoktól és valóban képesek a korábbi problémák kezelésére. A két új modell,
habár matematikai megfogalmazását tekintve jelentősen eltér, mind a kapott eredmé-
nyek, mind pedig a numerikus implementáció nehézsége tekintetében nagyon hasonló.
Az LDG modell eggyel több szabad paramétert tartalmaz, amivel a különböző meg-
oldások egymásba alakulását lehet könnyebbé, illetve nehezebbé tenni. Az US modell
előnye pedig, hogy a nagyszögű szemcsehatárok tulajdonságaitól eltekintve a viselke-
dése tökéletesen azonos a korábbi modellekével. Az új modellek bevezetése mellett azt
is megmutattam, hogy az eredeti orientációs mezőre adott zaj képes a blokkolás felol-
dására, ami azt eredményezi, hogy az orientációs zajjal végzett szimulációkból, illetve
az új (LDG és US) modellekkel végzettekből azonos LGSD kapható.

Fontos továbbá megjegyezni, hogy az új modellekben a kristálytani orientáció a
rendparaméterek projekciója révén kapható meg, és amíg a rendparaméterek az új mo-
dellben mindig és mindenütt folytonosak, a projekció során kapott valódi orientációban
megjelenhetnek topológiai hibák. Az így megjelenő topológiai hibák azonban csak a
fizikailag indokolt helyeken (hármas határ) jelennek meg, nem pedig a szemcsehatáro-
kon, ahol a megjelenésük fizikailag nem magyarázható. Így tehát az új modellekben a
rendparaméter még azokban az esetekben is folytonos, ahol a valódi fizikai rendszer-
ben a lokális kristálytani iránnyal definiált és a szemcsehatáron folytonos függvényként
változó rendparaméterben szingularitást találnánk.
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Összefoglalás

A fázismező elmélet rugalmas keretet biztosít a megszilárdulási jelenségek széles skálá-
jának modellezésére. Közülük az orientációs mezőn alapuló fázismező (OFPF) elméle-
teket célzottan a polikristályos megszilárdulás leírására dolgozták ki. Nemrég megjelent
egy olyan új OFPF modell, amelyben szinguláris együttható csatolja az orientációs me-
zőt a folyadék-szilárd átalakulást leíró fázismezővel. Disszertációmban megmutattam,
hogy ez az új modell alkalmas olyan komplex polikristályos megszilárdulási jelenségek
leírására, mint a nagyszámú dendrites kristály egymással versengő növekedése, ill. a
szennyező szemcsék jelenlétében létrejövő szferolitok képződése.

A polikristályos mikroszerkezet kialakulásában fontos szerepet játszik a megszi-
lárdulást követő szemcsedurvulási folyamat. A szemcsedurvulás során egy rövidebb
tranziens időt követően a rendszer önhasonlóan fejlődik, miközben a redukált szem-
cseméret eloszlás egy határeloszláshoz (LGSD) tart. Az erre vonatkozó elméletek az
irodalomban eltérő eredményekre vezetnek, valamint a többségük rosszul jósolja meg a
kísérletekben tapasztalt LGSD-t. Az OFPF modellek segítségével megmutattam, hogy
a szemcseméret határeloszlása kritikusan érzékeny a kisszögű szemcsehatárok detek-
tálására. Az eredményeim egyben lehetséges magyarázatot is adnak az irodalomban
található ellentmondásokra.

Az OFPF modellek alapjául szolgáló orientációs mező ciklikus változó, melynek
rendparamétertere topológiailag nem egyszeresen összefüggő. Ennek következtében a
modellben a szemcsehatárok megoldásai nem minden esetben egyértelműek, valamint
topológiai hibák jelenhetnek meg szemcsehatárokon és a hármas határokon. Megmu-
tattam, hogy a topológiai hibák képesek blokkolni a szemcsehatárok görbület-vezérelt
dinamika által meghatározott mozgását és nagy skálájú szimulációk esetében is jelen-
tős befolyást gyakorolnak a rendszer egészének viselkedésére. A probléma feloldására
két új modellt mutattam be. Az első esetben kiterjesztettem az orientációs mező rend-
paraméterterét a két dimenziós síkra egy, a nematikus folyadékkristályok leírásánál
használt Landau-de Gennes típusú potenciál bevezetése mellett. A második esetben
az orientációs mező rendparaméterterét a háromdimenziós egységgömb felületére ter-
jesztettem ki. Az így kapott rendparaméterterek egyszeresen összefüggők, így az új
modellek konstrukciójuknál fogva mentesek a topológiai hibáktól.
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Résumé

The phase-field theory provides a flexible framework for describing solidification phe-
nomena. Within this framework the orientation-field based phase-field models (OFPF)
are dedicated to modeling polycrystalline solidification. Recently, a new OFPF ap-
proach was introduced, in which the orientation field is coupled to the phase field
monitoring the solid-liquid phase transition, via a singular coefficient in the free en-
ergy. In the present dissertation, I show that this new model can be applied to describe
complex solidification phenomena such as the competing growth of dendrites and the
formation of spherulites in the presence of impurity particles.

The grain coarsening process following solidification plays an important role in the
evolution of the microstructure. During grain coarsening, after a short transient period,
the system evolves in a self similar way, and the reduced grain size distribution tends
towards a limiting grain size distribution (LGSD). The theoretical approaches yield
contradictory results, furthermore, most of them fail to predict the lognormal LGSD
found in the experiments. Using the OFPF models, I have shown that the LGSD
is critically sensitive to the detection of the small angle grain boundaries, and with
improving resolution of the small angle grain boundaries the LGSD varies between the
lognormal distribution and the one predicted by most of the simulations. These results
offer a possible explanation to the contradicting results in the literature.

The orientational order parameter is a circular variable and its order parameter
space is topologically not simply connected. As a result, in particular cases, the grain
boundary solution is not unique in the OFPF models. Because of this, topological
defects may appear at the grain boundaries and trijunctions. I have shown that the
presence of topological defects can block the curvature driven motion of grain bound-
aries, and influences the overall behavior of polycrystalline systems even in large scale
simulations. To solve the problem, I introduced two new models. In the first case,
I extended the order parameter space of the orientation field to the two dimensional
plane while introducing a Landau-de Gennes potential used in the description of ne-
matic liquid crystals. In the second case, I extended the order parameter space to the
surface of the unit sphere. As the parameter spaces are simply connected in both cases,
the new models are free of topological defects by construction.
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Tézispontok

1. A közelmúltban megjelent egy olyan új, orientációs mezőn alapuló fázismező mo-
dell, melyben az orientációs mezőre vonatkozó gradiens-négyzet tag a fázismező
szinguláris függvényével szorozva jelenik meg a szabadenergia sűrűségben. Meg-
mutattam, hogy ebben az új modellben az orientációs mobilitás megfelelő meg-
választása mellett az orientációs mező kiterjeszthető a folyadék fázisra, ahol az
térben és időben fluktuál, miközben az orientációs fluktuációk amplitúdója a
folyadék-szilárd határfelületen a szilárd fázis felé haladva zérusra csökken. Az
így a folyadék fázisra is kiterjesztett orientációs mező segítségével megmutattam,
hogy a modell képes a termikus fluktuációk indukálta nukleációs jelenségek, va-
lamint a növekedési front menti nukleáció jelenségén keresztül a polikristályos
megszilárdulási formák széles körének leírására. [P1]

2. Kétdimenziós polikristályos rendszerekben végbemenő szemcsedurvulási folyama-
tokat elsőként vizsgáltam orientációs mezőn alapuló fázismező modellek kereté-
ben. A Kobayashi és munkatársai [39] valamint a Mellenthin és munkatársai
[41, 43] által javasolt orientációs mezőn alapuló fázismező modellek hasonló szem-
cseméret határeloszlásra vezetnek. Az utóbbi jó egyezést mutat a szemcseméret
határeloszlásra vonatkozó szabadenergiát, ill. felületi szabadenergiát minimalizá-
ló számítógépes modellekből kapott eredmények többségével, ám szignifikánsan
eltér a kísérletekben, illetve az atomisztikus fázismező elméletben megfigyelt log-
normális eloszlástól. [P1, P2]

3. Az orientációs mezőn alapuló fázismező elméletek segítségével megmutattam,
hogy a szemcseméret határeloszlás kritikusan érzékeny a kisszögű szemcseha-
tárok detektálására a kiértékelés során. Fokozatosan változtatva a kiértékelés
miszorientáció-felbontó képességét folytonos átmenetet tudtam képezni a korábbi
modellekkel kapott szemcseméret határeloszlás és a kísérletekben tapasztalthoz
közeli lognormális eloszlás között. A korábbi elméletek által jósolthoz hasonló
eloszlást akkor kapunk, amennyiben a kisszögű szemcsehatárokat nagy pontos-
sággal detektáljuk, a kísérleti eredményekhez közeli lognormális eloszlás viszont
akkor várható, amennyiben a kiértékelés miszorientáció-felbontó képessége nem
éri el a néhány fokot. [P1, P2]

4. Az orientációs mező lehetséges értékei egységkörre képezhetők le, és egy topoló-
giailag nem egyszeresen összefüggő halmazt képeznek. Ennek az alábbi követ-
kezményeit tártam fel. (i) Tetszőleges orientációs viszony mellett két, egymásba
folytonosan át nem alakítható szemcsehatár megoldás lehetséges. (ii) Amennyi-
ben egy szemcsehatáron megjelenik egymás mellett a két eltérő megoldás, a talál-
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kozásuknál topológiai hiba keletkezik, melynek környezetében a mező gradiense
divergál. (iii) Szemcsehatárok találkozásánál kialakuló hármas határpontokban
megfelelő orientációs viszonyok esetén topológiai hibának kell fellépnie. (iv) A
számítógépes szimulációk során megvalósuló polikristályos szerkezetek időfejlő-
dését lényegesen befolyásolhatja a topológiai hibák jelenléte. [P3]

5. A nemfizikai topológiai hibák kiküszöbölése érdekében új fázismező modelleket
dolgoztam ki. Ezek a hagyományos skalár orientációs mező kiterjesztésén ala-
pulnak. Egyik esetben az orientációs mezőt kiterjesztettem a három dimenziós
egységgömb felszínére, míg a másikban Landau-de Gennes típusú potenciál mel-
lett a két dimenziós síkra. Az így kiterjesztett orientációs rendparaméterek ál-
tal felvehető értékek már egyszeresen összefüggő halmazt képeznek, így bennük,
konstrukciójuknál fogva topológiai hibák nem képződhetnek. Demonstráltam,
hogy ezen módszerek alkalmazásával a szokásos orientációs modellekben képző-
dő topológiai hibák szemcsehatár-mozgásra gyakorolt nemfizikai hatása valóban
elkerülhető. [P3]
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