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Bevezetés

A kolloid rendszerek nemcsak széleskörű elterjedtségük miatt
fontosak, hanem mert optikai úton, ḱısérletileg jól vizsgálhatók,
ugyanakkor a bennük lezajló rendeződés analógiaként szolgál
az atomos rendszerekben lezajló kristályosodás jobb megértésé-
hez. A kolloid kristályosodás vizsgálata gyakran általánosabb,
az atomos rendszerekben is érvényes következtetésekre vezet.
Napjainkig, a kristályosodás dinamikáját léıró elméletek figyel-
men ḱıvül hagyták az anyag atomosságából eredő hatásokat, a
folyamatot mezo- illetve makro-skálán ı́rták le. A klasszikus
sűrűségfunkcionál elméletek dinamikus változatainak (DDFT)
terjedésével ez a helyzet változni látszott, azonban az igazi át-
törést az atomisztikus fázis mező (angolul: Phase-Field Crystal,
PFC ) módszer hozta meg, amely a Ramakrishnan-Yussouff-
féle sűrűségfunkcionál elmélet egyszerűśıtése. Megoldása három
dimenzióban legalább két nagyságrenddel kisebb számı́tási tel-
jeśıtményt igényel, mint a DDFT módszer. A PFC szabadener-
gia funkcionált az anyagmegmaradást biztośıtó, diffúziós sűrű-
ségrelaxációt megvalóśıtó mozgásegyenlettel párośıtva a kolloid
rendszerek kristályosodását jól léıró modellt kapunk. Érdemes
kiemelni, hogy a diffúziós dinamikájú DDFT és a PFC modellek
hiánypótlók abban a tekintetben, hogy atomi térbeli felbontás-
sal, de diffúziós időskálán ı́rják le a kristályosodás dinamikáját.
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A munka célkitűzései

Bár atomi skálán a PFC modellek tűnnek a leghatékonyabbnak
diffúziós időskálájú folyamatok léırásában, olyan egyszerű nu-
merikus megoldási módszerekkel, mint például az explicit véges
differencia módszer, nem lehetséges a kristályok mezoszkópikus
alakzatainak léırása a rendelkezésre álló számı́tási kapacitások
korlátai miatt. PhD munkám keretében célul tűztem ki, hogy
PFC modell keretében alkalmas numerikus módszer seǵıtségé-
vel a kristályosodás dinamikáját érdemben vizsgáljam, illetve
mezoskálájú kristályos mintázatok kialakulását tárgyaljam. A
modellszámolásokhoz alkalmazott, saját fejlesztésű numerikus
módszert az értekezés téziseinek 1. pontja fejti ki részletesen.

A kristályosodást léıró elméletek egyik gyakori hiányossága,
hogy a rendezett-folyadék határfelület statikus és dinamikus tu-
lajdonságainak irányfüggését nem, vagy csak bemenő paramé-
tereken keresztül tartalmazzák. A kristályosodás vizsgálata so-
rán, a konkrét probléma kiválasztásában kiemelt szempont volt,
hogy olyan alkalmazást válasszak, ahol kiemelt jelentősége lehet
annak, hogy a PFC modellek a tömbi kristályszerkezeten keresz-
tül a határfelület bizonyos anizotrop tulajdonságait természetes
módon tartalmazzák. Ilyen tulajdonságok például a határfelü-
let szabadenergiája és annak irányfüggése, ill. a kristálynöveke-
dés kinetikus eredetű, a határfelület atomos szerkezetéből adódó
anizotrópiája.

Az egyik legegyszerűbb kristályos rendeződést mutató anyag-
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család, a kétdimenziós kolloidoké, amely egyszerű hatszöges szer-
kezete ellenére változatos mintázatokat mutat. Dolgozatomban
utánajártam, miként függ össze a rendszerben fellelhető alak-
zatok kialakulása határfelület dinamikus tulajdonságaival és a
kristályosodás anizotrópiájával. A kétdimenziós kolloidokra vo-
natkozó eredményem a 2. tézispont ismerteti.

Három dimenzióban a PFC modellrendszerben tércentrált
köbös (TCK), lapcentrált köbös (FCK) és hexagonális szoros
illeszkedésű (HSZI) szerkezetek is vizsgálhatók. A 3. tézispont-
ban PFC modell seǵıtségével a megszilárdulás kinetikus eredetű
irányfüggését mutatom be, majd megvizsgálom a változó ani-
zotrópia hatását az elsődleges dendritágak kialakulására. A má-
sodlagos dendritágak és a dendritcsúcs kétdimenziós, kétkompo-
nensű rendszerben történő fejlődésének dinamikára vonatkozó
eredményeim a 4. tézispontban ismertetem.

Tézisek

1. A PFC elmélet diffúziós dinamikával párośıtva hatodrendű,
nemlineáris parciális differenciálegyenlethez vezet. Egysze-
rűen kivitelezhető explicit numerikus módszereknél az alkal-
mazható időlépés rendḱıvül kicsi. A hagyományos implicit
végesdifferencia és végeselem technikák viszont nagy algeb-
rai egyenletrendszerekhez vezetnek. A hatékonyság növelé-
sére ezért gyökeresen eltérő módszert alkalmaztam. Az ope-
rátorszeletelés módszere seǵıtségével lineáris ill. helyfüggő
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együtthatós és nemlineáris operátorokra bontottam az egyen-
letet. Megmutattam, hogy egy nem-triviális operátorszelete-
lés seǵıtségével a helyfüggő tagokkal való időléptetés feltétel
nélkül stabillá tehető. A térdifferenciáltakat Fourier térben
számolva a diszkretizált egyenletek triviálisan megoldhatók,
mátrix alakba rendezve csak a diagonálisban tartalmaznak
elemeket. A módszer seǵıtségével jelentős hatékonyság és
pontosság növekedés érhető el a végesdifferencia módszerek-
hez képest.

2. a) Kétdimenziós, egykomponensű PFC modell esetén meg-
mutattam, hogy a túlteĺıtés függvényében két, jól elkülö-
nülő megszilárdulási módus valósul meg. Egyik esetben
diffúzió vezérelt a határfelület haladási sebessége, a másik
eset a diffúziómentes módus, melyet állandó sebesség jel-
lemez. A kétféle módus jelenlétét háromdimenziós kolloid
rendszerben ḱısérletileg is, és egy egyszerű Wilson-Frenkel
t́ıpusú modell seǵıtségével elméletileg is kimutatták [W.B.
Russel, Langmuir 1997].

b) A kétféle módus esetében a határfelület más jellemzői is
drasztikusan különböznek. A különböző módussal kris-
tályosodó anyag eltérő tömbi sűrűséggel rendelkezik, dif-
fúziómentes módussal gyakorlatilag sűrűségváltozás nél-
kül zajlik le a kristályosodás, mı́g diffúzióvezérelt esetben
a folyadék összetételétől függően a legnagyobb hajtóerő-
höz tartozó kristályállapot valósul meg. A szimulációkban
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megfigyelhető dinamikus kiszélesedés és kinetikus felület-
durvulás is: a nagyobb túlteĺıtésekhez tartozó, gyorsab-
ban haladó határfelületek szélesebbek. A hajtóerő növe-
lésekor megfigyelhető növekedési anizotrópia csökkenést,
hasonlóan az Ising modellekhez, a határfelület dinamikus
szélesedése magyarázza.

c) A túlteĺıtés növelésével kompakt hexagonális - dendrites
- fraktálszerű - porózus kompakt többlépcsős morfológiai
átmenet figyelhető meg, amely meghökkentő hasonlóságot
mutat kétdimenziós kolloid rendszerekben végzett ḱısérle-
tekkel. Megmutattam, hogy a fraktálszerű alakzat olyan
növekedés eredménye, ahol a szemcse kerülete mentén dif-
fúzió vezérelt és diffúziómentes határfelületek is előfordul-
nak, a módusok közötti választást termikus fluktuációk
végzik.

3. a) Három dimenzióban a mozgó határfelület kinetikus ere-
detű anizotrópiáját śıkfrontos növekedés vizsgálatával TCK,
FCK és HSZI kristályszerkezetek esetében határoztam meg.
A FCK szerkezet esetében a redukált anizotrópia jó egye-
zést mutat 3He kristályon végzett optikai mérésekkel [V.
Tsepelin, Phys. Rev. Lett. 2002]. A PFC modellben
a kinetikus anizotrópia hajtóerőfüggést mutat. A kétdi-
menziós esettel összhangban, általános tendencia, hogy a
túlteĺıtés növelésével az irányfüggés csökken. Az is el-
mondható, hogy az egyes határfelületek sebessége eltérő
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mértékben változik.

b) Az anizotrópia túlteĺıtéstől való függése jelentősen befo-
lyásolja a mintázatképződést, amit a dendrites kristályok
alakjának hajtóerő függésével demonstráltam. Általános
tendencia, hogy az anizotrópia csökkenésével fazettált dend-
rites alakzatból fokozatosan kompakt, legömbölýıtett alakú
kristályokat kaptam. Ezen túl, at́ıpusos dendrites növeke-
dést is megfigyeltem, amely esetben extra elsődleges dend-
ritágak fejlődtek. A jelenség nem triviálisan függ a változó
anizotrópiától.

c) A kristálynövekedést atomi léptékben vizsgálva megmu-
tattam, hogy az egyes śıkok, rétegenként, kétdimenziós
nukleációval nőnek. A kinetikus jellegű anizotrópia oka-
ként jelentős részben az egyes kristályśıkokon eltérő nuk-
leációs sebesség adható meg.

4. a) A dendritcsúcs dinamikus viselkedését, ill. a másodla-
gos dendritágak fejlődését kétdimenziós binér PFC modell
seǵıtségével vizsgáltam, ı́gy ezen eredmények kétkompo-
nensű atomos rendszerekre is relevánsak. Termikus zaj
jelenlétében a dendritcsúcs sugara időben fluktuál, mely
fluktuációk és a másodlagos dendritágak képződése kö-
zött korreláció fedezhető fel. Az eredmények összhang-
ban vannak a szelekt́ıv erőśıtés elméletével, mely szerint a
dendritágak a csúcsról kiinduló felületi hullámok tovább-
fejlődésével jönnek létre, azonban a korreláció kvantitat́ıv
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jellemzéséhez nagyobb léptékű számolások szükségesek.

b) Polikristályos esetre a megszilárdulás makroszkopikus ki-
netikáját Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (JMAK) egyen-
let illesztésével vizsgáltam. Az Avrami exponens (p) komp-
lex időbeli változást mutat, a kétdimenzióban várt határ-
értékeknek között (1, 5 < p < 3). Időben a határfelület-
vezéreltből a diffúzióvezérelt kristályosodás felé tartó ki-
netika figyelhető meg.
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