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1. BEVEZETÉS

A röntgen diffrakciós vonalprofil analízis a mikroszerkezet meghatározásának hatékony módszere. Végtelen nagy és hibamentes kristály diffrakciós csúcsai Dirac-delta függvénnyel írhatók le [1,2]. Ugyanakkor a
véges szemcseméret és a rácshibák deformációs tere a diffrakciós vonalak
kiszélesedését eredményezik. A vonalprofil analízis célja, hogy a diffrakciós profilok alakjából meghatározzuk a mikroszerkezet jellemz+ paramétereit, pl. a szemcseméretet és annak eloszlását, valamint a rácshibák típusát és s,r,ségét. A röntgen vonalprofil analízis a mikroszkópos eljárásokkal ellentétben nem direkt vizsgálati módszer, azaz közvetlenül nem látjuk a mikroszerkezetet. Következésképpen a vonalak kiértékelésénél a
minta szemcse- és rácshiba-szerkezetére kvalitatív feltevéseket kell tennünk. Ilyen gyakran használt feltételezések például, hogy a szemcsék
alakja gömb illetve, hogy a rácstorzulást diszlokációk okozzák. A
mikroszerkezetre tett feltételezések realítását érdemes transzmissziós
elektronmikroszkópos (TEM) vizsgálatokkal ellen+rizni. A feltételezett
mikroszerkezeti modellnek megfelel+ vonalprofil függvényeket kiszámítva és a mért csúcsokra illesztve megkapjuk a mikroszerkezeti paraméterek (pl. szemcseméret, diszlokáció s,r,ség) értékeit. Ezek az értékek statisztikailag nagyobb biztonsággal jellemzik a mikroszerkezetet, mint a
mikroszkópos vizsgálatok, mert nagyságrendekkel nagyobb térfogatról
adnak információt. A vonalprofil analízis másik el+nye, hogy sokkal olcsóbb és egyszer,bb a minta-el+készítés, mint például a TEM vizsgálatoknál. A mikroszerkezet meghatározásában a legmegbízhatóbb eredményeket akkor kapjuk, ha a vonalprofil analízist és a mikroszkópos módszereket egyszerre alkalmazzuk. A két mérésb+l kapott kvantitatív eredmények összehasonlítása ráadásul újabb fontos információval szolgálhatnak. Érdemes megjegyezni, hogy bizonyos vizsgálatokban az egyik módszer akkor kezd el hatékonyan m,ködni, amikor a másik már nem ad
megbízható eredményt. Például a diszlokációs,r,ség meghatározásánál a
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TEM a 1010-1014 m-2 tartományban, míg a röntgen vonalprofil analízis
1013-1016 m-2 értékek között adja meg megbízhatóan a
diszlokációs,r,séget. A következ+kben röviden ismertetjük a vonalprofil
analízis elméleti alapjait és legfontosabb módszereit.
1. ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÓ

1.1. A SZEMCSEMÉRET ÁLTAL OKOZOTT DIFFRAKCIÓS VONALSZÉLESEDÉS

A kinematikus szóráselmélet alapján az intenzitásprofil felírható, mint
a szemcsemérett+l és a rácsdeformációtól származó intenzitásprofilok
konvolúciója. Ebb+l következik, hogy az intenzitásprofil Fourieregyütthatói, A, megadhatók, mint a "méret" (angolul: size, jelölés: S) és a
"deformációs" (jelölés: D) profilok Fourier-együtthatóinak, AS és AD szorzata [1,2]:
A(L) = AS(L) AD(L),

(1)

ahol L a Fourier-hosszt jelöli. Definíció szerint L=na3, ahol n egész szám
és a 3 =

,
a röntgensugárzás hullámhossza, 1 és 2
2(sin 2 sin 1 )
pedig az a két diffrakciós szög, amik között kiértékeljük az adott vonalprofilt. A “méret” Fourier-együtthatókat úgy kapjuk meg, hogy a
polikristályos anyagban vesszük az adott csúcsba intenzítást adó (reflektáló) szemcséket, majd gondolatban ezeket a diffrakciós vektorral (g) párhuzamosan infinitezimális keresztmetszet, oszlopokra vágjuk [2]. Ezek
az oszlopok tehát egy adott hkl index, csúcs esetén a (hkl) Miller-index,
rácssíkokra mer+legesek lesznek (1. ábra). Legyen az így kapott oszlopméret eloszlás s,r,ségfüggvénye, p(t), azaz p(t)dt azoknak az oszlopoknak a relatív hányada, amelyek hossza t és t+dt közé esik. Ekkor a kinematikus szóráselmélet alapján a “méret” Fourier-együtthatókat a következ+ formula adja meg [2]:
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A S (L ) =

1
t

(t

L ) p (t ) dt ,

3

(2)

L

ahol <t> a reflektáló szemcsék össztérfogatának és a diffrakciós vektorra
mer+leges kétdimenziós vetületének hányadosa, ami tekinthetünk egy
átlagos oszlophossznak.

1. ábra: A reflektáló szemcsék oszlopokra bontása a diffrakciós vektorral
(g) párhuzamosan.
A gyakorlatban adott szemcsealak és szemcseméreteloszlás esetén a profilalakot úgy határozhatjuk meg, hogy a p(t) függvényt kifejezzük a
szemcseméreteloszlás s,r,ségfüggvényével, f(x), a következ+ egyenlet
alapján [2]:

p(t ) = N h(t, x ) f ( x )dx ,
0

(3)
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ahol N egy normálási tényez+ és h(t,x)dt azoknak az oszlopoknak a relatív
hányada az x átmér+j, szemcsében, amelyek hossza t és t+dt közé esik
[1]. Például gömb alakú szemcséket és lognormális szemcseméret eloszlást feltételezve
h ( x, t ) =

f(x) =

1
2

2t
,
x2

(4)
[ln( x / m)] 2

1
exp
x

2 2

.

(5)

A (4) és (5) egyenleteket a (3) formulába, majd azt a (2) egyenletbe helyettesítve a „méret” Fourier együtthatókra a következ+ eredményt kapjuk
[3,4]:
A S (L ) =

ln ( L / m )
1
erfc
1. 5 2
2
2

3
4m exp (8.125
+

2

3
4m exp (10.125
3

)

L erfc

2

)

3

ln ( L / m )

L erfc

2

ln ( L / m )
2

2

,

+

(6)

ahol erfc a komplementer hibafüggvény:

erfc(x ) =

exp( t 2 ) dt .

2

(7)

x

Így mind az AS „méret” Fourier-transzformált, mind annak inverz Fouriertranszformáltjaként kapható „méret” intenzításprofil (IS) csak az eloszlás
két paraméterének (m és +) függvénye. Érdemes hangsúlyozni, hogy a hkl
index, „méret” intenzításprofil szélességét a reflektáló szemcsék (hkl)
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Miller-index, síkjaira mer+leges mérete határozza meg. Minél kisebb a
szemcsék mérete, annál szélesebb lesz a diffrakciós csúcs.
1.2. A RÁCSDEFORMÁCIÓ OKOZTA DIFFRAKCIÓS VONALSZÉLESEDÉS

A „deformációs” Fourier-együtthatók közelít+ alakja a következ+
formulával adható meg [5]:
A D (g , L ) = exp

(

2

2 2

L g2

ahol g a diffrakciós vektor hossza és

2
g ,L

2
g ,L

),

(8)

a diffrakciós vektor irányú

deformáció négyzetének átlaga. Mint látjuk, az utóbbi mennyiség értéke
függ g-t+l és L-t+l is. Az g2,L pontosabb megértéséhez el+ször képzeljünk el egy tökéletes kristályt, ahol a rácspontok szabályos rendben helyezkednek el. Szemeljünk ki két olyan pontot a rácsban (A és B), amelyeket összeköt+ szakasz mer+leges a (hkl) rácssíkokra és a távolságuk L
(2. ábra).

2. ábra: A rácsdeformáció jellemzése a diffrakciós vektorral (g) párhuzamosan.
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A reális kristályban e két pont pozíciója (A’ és B’) eltér az ideálistól a
rácsdormációk miatt, amit els+sorban a rácshibák okoznak (2. ábra). Vegyük a reális kristályban a két pontot összeköt+ szakasz g-vel párhuzamos
vetületét (L’). Ha az L’-L különbséget elosztjuk L-lel, akkor megkapjuk a
kristály egy adott helyére jellemz+ rácsdeformáció értékét. Ha ezt négyzetre emeljük és kiátlagoljuk a hkl csúcsba röntgensugarakat szóró térfogatban, akkor megkapjuk g2,L értékét. Ez az a mennyiség, ami meghatározza a vonalprofil szélesedését. Érdemes hangsúlyozni, hogy a hkl index, „deformációs” intenzításprofil szélességét a reflektáló szemcsékben
a (hkl) Miller-index, síkokra mer+leges irányú rácsdeformációk határozzák meg. Minél nagyobb a deformáció mértéke, annál szélesebb lesz a
diffrakciós csúcs.
A rácsdeformációt els+sorban rácshibák okozzák. A rácshibák közül a
ponthibák deformációs tere viszonylag rövidtávú, mert nagysága a hibától
számított távolság köbének reciprokával csökken, így a hibától távolodva
hamar lecseng. Ezzel szemben a diszlokációk okozta rugalmas deformáció a távolság reciprokával változik, így az egy hosszú hatótávolságú tér.
A reciproktér és a kristálytér reciprocítása miatt a ponthibáktól ered+ szórás (Huang-szórás) a Bragg csúcs közelében nem ad lényeges járulékot,
míg a diszlokációk deformációs tere jól mérhet+ szélesedést okoz a diffrakciós csúcsban. Ebben az esetben a deformációnégyzet átlaga a következ+ formulával adható meg [5]:
2
g ,L

=

! L
b2
#Cf " " ,
4
Re

(9)

ahol # és b a diszlokációk átlagos s,r,sége illetve Burgers-vektorának
hossza, C az ún. diszlokáció kontraszt faktor és Re" a diszlokációk effek! L
pontos alakja bonyolult, így itt nem
Re"
adjuk meg, de az megtalálható az irodalomjegyzék [6] publikációjában.
Re" azt mutatja meg, hogy a diszlokációk deformációs tere azok magjától
távolodva milyen gyorsan cseng le. Ha az ellentétes Burgers vektorú
tív küls+ levágási sugara. Az f "
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diszlokációk dipólokba rendez+dnek (3. ábra), akkor leárnyékolják egymás deformációs terét, így Re" értéke kisebb lesz. A diszlokáció szerkezet
dipól-jellegének jellemzésére

Re"

helyett inkább a dimenziótlan

M = R # mennyiséget szokták használni, amit diszlokáció elrendez+dési paraméternek neveznek. A diszlokációk minél inkább leárnyékolják
egymás deformációs terét (dipólokba rendez+dnek), annál kisebb lesz M*
értéke [6].
*

"
e

1/2

3. ábra: A bal oldali ábra két-két ellentétes Burgers vektorú diszlokációt
mutat dipólokba rendez dve, ami kis rácsdeformációt és így kis Re" értéket okoz. A jobboldali ábrán ugyanezeknek a diszlokációknak egy nagyobb rácstorzulást eredményez konfigurációja látható.
A (9) egyenletben szerepl+ C faktor kifejezi, hogy a diszlokációk
anizotróp deformációs tere miatt a vonalprofil szélesedés a Burgersvektor, a diszlokáció vonalvektora és a diffrakciós vektor egymáshoz viszonyított állásától is függ. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a diszlokáció
szerkezet a különböz+ index, diffrakciós csúcsok eltér+ mérték, kiszélesedését eredményezi. Ezt a jelenséget deformációs anizotrópiának nevez-

8

MSC FIZIKA LABORATÓRIUM

zük [7,8]. Textúramentes polikristályos anyag esetén a különböz+ irányú
diszlokációk vonalkiszélesedésre gyakorolt hatása kiátlagolódik. Ekkor a
átlagos deformáció négyzet (9) egyenletébe az ún. átlagos kontraszt faktor, C , kerül. Az átlagos kontraszt faktor a következ+ formulával adható
meg köbös szerkezet esetén [9]:
C = C h 00 (1 qH 2 ),

(10)

ahol C h 00 az átlagos diszlokáció kontraszt faktor a h00 reflexiókra és

H2 =

h 2 k 2 + h 2l 2 + k 2l 2

(h

2

+ k2 + l2 )

2

,

(11)

ahol hkl a diffrakciós csúcs indexei. A q paraméter az anyag rugalmas
állandóitól és a mintában lév+ diszlokációk típusától (pl. él vagy csavar)
függ. A diszlokáció kontraszt faktorok és ennek következtében q is kiszámítható a kristály rugalmas állandói és a diszlokácó csúszási rendszerek ismeretében [9]. Az 1. táblázatban C h 00 és q értékei láthatók néhány
gyakran el+forduló köbös fémre tiszta él és csavar diszlokációk esetén. A
számolásnál a laptentrált köbös (fcc) Al és Cu esetén a leggyakrabban
1
110 {111} csúszási rendszert, míg tércentrált köbös (bcc) Fe
el+forduló
2
1
esetén az
111 {110} csúszási rendszert feltételeztük. A számolást az
2
anizotróp rugalmas állandók ismeretében bármilyen köbös anyagra elvégezhetjük a http://metal.elte.hu/anizc honlapon található program segítségével.
1. táblázat: A rácsparaméter (a), a Burgers vektor (b), C h 00 és q értékei
néhány gyakran el forduló köbös fémre.
a [nm]
b [nm]
q (él/csavar)
C h 00 (él/csavar)
Al
0,405
0,286
0,2011/0,1839
0,36/1,33
Cu
0,361
0,255
0,3076/0,3029
1,67/2,33
Fe
0,286
0,248
0,2548/0,3013
1,28/2,67
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2. A VONALPROFIL ANALÍZIS NÉHÁNY KIÉRTÉKELÉSI MÓDSZERE

2.1. A VONALSZÉLESEDÉS OKAINAK VIZSGÁLATA WILLIAMSON-HALL MÓDSZERREL

A (6) és (8) egyenletek felhasználásával megmutatható, hogy gömb
alakú szemcsék esetén a “méret” vonalprofil alakja nem függ a g vektor
hosszától és így a hkl indexekt+l sem (ún. rendfüggetlen), míg a “deformációs” vonalprofil szélessége növekszik g növekedésével (ún. rendfügg+). Ezt a különbséget használja ki az ún. klasszikus Williamson-Hall
ábrázolás, ahol a különböz+ diffrakciós index, hkl vonalak
félértékszélességét (FWHM) ábrázoljuk a g vektor hosszának függvényében [10]. FWHM=cos (&2 )/ , ahol a diffrakció szöge, &2 a csúcs
félértékszélessége radiánban (mivel a diffraktogramon általában a 2
függvényében ábrázoljuk a szórt intenzítást) és a röntgensugárzás hullámhossza. A 4.a ábra egy ilyen ábrázolást mutat er+sen deformált réz
minta esetén. Ha a vonalszélesedést csak gömb alakú szemcsék okoznák,
akkor minden diffrakciós csúcs egyforma széles lenne, így az FWHM
adatpontok egy vízszintes egyenesen helyezkednének el. Ha van
rácsdeformáció, de g2,L értéke nem függ sem g-t+l sem L-t+l, akkor az
FWHM értékei monoton növekednek. Így a „méret” és a „deformációs”
szélesedés rendfügg+ségének különbsége lehet+séget ad arra, hogy a
Williamson-Hall ábrázolás segítségével megmondjuk, hogy a vonalszélesedést csak a szemcseméret okozza, vagy van rácsdeformáció is az
anyagban. Diszlokációk esetén, a deformációs anizotrópia miatt g2,L
értéke nemcsak a g hosszától, de annak irányától is függ, aminek következtében a klasszikus Williamson-Hall ábrán az FWHM jellegzetesen
nem-monoton függvénye g-nek (4.a ábra). A (8)-as és (9)-es egyenletekb+l vegyük észre, hogy a diszlokációk okozta vonalszélesedés a hkl
indexektól csak a g 2 C kifejezésen keresztül függ. Ezt figyelembe véve,
az ún. módosított Williamson-Hall módszer esetén az FWHM értékeit a
g 2 C függvényében ábrázoljuk (4.b ábra). Amennyiben a mérési pontok
így már egy folytonos görbére illeszkednek, akkor megállapíthatjuk, hogy
az adott anyagban a rácsdeformációt els+sorban diszlokációk okozzák.
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4. ábra: A klasszikus (a) és a módosított (b) Williamson-Hall ábrázolás
egy er sen alakított Cu minta esetén. A (b) ábrán a 200, 220 és 222 reflexióknak megfelel pontok fedik egymást. Ugyanezen az ábrán a mérési
pontokra egy másodfokú polinomot illesztettünk.
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A (10) egyenletb+l látható, hogy a módosított Williamson-Hall ábrán
a pontok helyzetének eltolódását a klasszikus ábrázoláshoz képest a q
paraméter értéke határozza meg, mert a C h 00 csak a vízszintes tengelyt
skálázza át. Ahogy azt az 1. táblázat is mutatja, a q értéke függ a
diszlokáció él illetve csavar jellegét+l. Ezért érdemes kipróbálni a tiszta él
és tiszta csavar jelleghez tartozó q értékeket, valamint e két széls+ érték
közé es+ néhány számot is az ábra elkészítésénél. A közbens+ értékek
vegyes jelleg, diszlokációknak felelnek meg. A módosított WilliamsonHall módszer nem alkalmas arra, hogy a diszlokációs,r,séget meghatározzuk, mert a mérési pontokra illesztett polinom együtthatói nemcsak a
diszlokációk s,r,ségét+l, hanem azok elrendez+dését+l ( Re" paramétert+l)
is függ. Ugyanakkor a módszer kiválóan használható arra, hogy megállapítsuk, vajon diszlokációk okozták-e a ”deformációs” vonalszélesedést.
2.2. A MIKROSZERKEZETI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA A
KONVOLÚCIÓS TELJES PROFIL ILLESZTÉS (CMWP) MÓDSZERÉVEL

Azok a vonalprofil analízis módszerek, amelyek a megbízhatóan adják
meg a mikroszerkezeti paraméterek értékeit, a teljes profil illesztésén alapulnak. Egy ilyen módszer a Konvolúciós Teljes Profil Illesztés módszere, amelyet angol elnevezéséb+l (Convolutional Multiple Whole Profile
fitting) CMWP-nek rövidítünk [11]. A módszer lényege, hogy az összes
mért diffrakciós profilra egyszerre illeszt a mikroszerkezeti paraméterekt+l függ+ elméleti függvényeket. Ezeket az elméleti függvényeket a
mikroszerkezet modellje alapján számíthatjuk ki. Például gömb alakú
szemcséket és lognormál szemcseméreteloszlást feltételezve a „méret”
intenzításprofil Fourier-transzformáltját a (6) egyenlet adja meg. Ha a
modellünkben feltesszük, hogy a rácsdeformációt diszlokációk okozzák,
akkor a „deformációs” profil Fourier-transzformáltját a (8-11) egyenletekkel adhatjuk meg. Ezeket a függvényeket a szemcseméret eloszlás két
paramétere (m és +), valamint köbös szerkezet, kristály esetén a
diszlokáció szerkezet négy paramétere (#, Re" , C h 00 , q) határozza meg.
A CMWP módszer egy adott mikroszerkezeti paraméterkombináció
esetén minden kiértékelend+ csúcsra kiszámítja a „méret” és „deformációs” Fourier-transzformáltakat és ezeket az (1) egyenletnek megfelel+en
összeszorozza. Ezt még meg kell szorozni a berendezést+l származó ún

12

MSC FIZIKA LABORATÓRIUM

„instrumentális” profil Fourier-transzformáltjával. Az intsrumentális profilok nagy szemcsés, rendkívül alacsony rácshiba s,r,ség, sztenderd
anyagon (pl. LaB6) mérhet+k meg. A program az adott illesztend+ profilhoz a hozzá legközelebbi 2 szöggel rendelkez+ instrumentális profilt
választja. A CMWP szoftver a „méret”, a „deformációs” és az „instrumentális”
Fourier-transzformáltak
szorzatából
inverz
Fouriertranszformációval számítja ki az elméleti vonalprofil függvényt egy adott
mikroszerkezeti paraméterkombinációhoz. Természetesen az így kapott
elméleti vonalprofil függvény a „méret”, a „deformációs” és az „instrumentális” vonalprofilok konvolúciója lesz, ami magyarázza a módszer
elnevezését is. A program az általunk meghatározott háttérhez hozzáadja
az összes kiértékelend+ csúcshoz tartozó elméleti profilfüggvényt, majd
az így kapott elméleti diffraktogramot illeszti a mért diffraktogramhoz. A
CMWP szoftver az illesztés során az elméleti és a mért diffraktogram
intenzítása közötti különbség négyzetösszegét csökkenti (SSR: Sum of
Squared Residuals). Amikor két egymást követ+ iteráció során e különbség relatív változása egy általunk megadott érték alá csökken, akkor az
illesztés leáll. A kiértékelés eredményeképpen a következ+
mikroszerkezeti paramétereket kapjuk:
1) m, a szemcseméreteloszlás középértéke (mediánja), ami az a méret,
aminél kisebb és nagyobb szemcsék egyenl+ valószín,séggel találhatók
az eloszlásban. Dimenziója általában: nm.
2) +, a szemcseméreteloszlás szórása (varianciája), ami az eloszlás szélességére jellemz+. Dimenziótlan mennyiség.
3) #, a diszlokációs,r,ség. Dimenzója általában: 1/m2.
4) Re" , a diszlokációk effektív küls+ levágási sugara. Dimenzója általában: nm. Ahogy az 1.2 fejezetben említettük, Re" helyett inkább a
dimenziótlan M*= Re" #1/2 mennyiséget szokták használni, amit diszlokáció
elrendez+dési paraméternek neveznek.
5) q, a diszlokációk típusára jellemz+ paraméter. Köbös anyag esetén els+sorban az él/csavar jelleget adja meg. Dimenziótlan mennyiség.
A C h 00 paraméter nem határozható meg közvetlenül az illesztésb+l,
mert a vonalprofil függvényben össze van szorozva a #-val, ahogy azt a
(9-10) egyenletek mutatják. Ugyanakkor, az illesztésb+l kapott q értékéb+l és a tiszta él és csavar diszlokációkra számolt elméleti q értékekb+l
interpolációval meghatározhatjuk a diszlokációk átlagos jellegét (hány
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százalékban csavar illetve él), majd ebb+l és az él és csavar
diszlokációkra számolt elméleti C h 00 értékekb+l a diszlokáció szerkezetre
jellemz+ átlagos C h 00 -t. Mivel a tiszta él és csavar diszlokációkra számolt
C h 00 értékek közel vannak egymáshoz (lásd 1. táblázat), ezért a gyakorlatban ezt a számolást mell+zzük és C h 00 -t a két elméleti érték számtani
közepére szoktuk rögzíteni. Az 5. ábra egy er+sen alakított rézre kapott
illesztés eredményét mutatja.
40

111

Intenzítás

30

20

311
220

10

222

200

331
400
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30

60

90

420

120
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5. ábra: A CMWP illesztés eredménye egy er sen alakított arany minta
esetén. A körök a mért diffraktogramot, a folytonos vonal az illesztett elméleti függvényt mutatja. A két diffraktogram különbsége az ábra alján
látható.
3. A MÉRÉS MENETE

3.1. A DIFFRAKTOGRAM ELKÉSZÍTÉSE

A diffrakciós képet nagyfelbontású forgóanódos diffraktométerrel
készítjük. A diffrakciós elrendezést a 6. ábra mutatja. A berendezés egyik
el+nye a hagyományos sugárforrásokhoz képest, hogy kicsi az
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instrumentális profil szélessége, ami megnöveli a szemcseméretmérés
fels+ határát illetve a diszlokációs,r,ség mérésének alsó korlátját. A kis
instrumentális szélesedést keskeny ('100 µm széles) párhuzamos nyaláb
el+állításával érjük el. A keskeny sugárkeresztmetszet miatt a nyalábnak a
hagyományosnál nagyobb fényesség,nek kell lennie, amit úgy érnek el,
hogy az anód anyagát egy jól h,thet+ forgó hengerfelületre viszik fel.

6. ábra: A diffrakciós mérési elrendezés a nagyfelbontású forgóanódos
röntgen sugárforrásnál. FA: a forgóanódot tartalmazó térrész, V: vákummér , K: kollimátor, R1 és R2: nyaláb határoló rések, Mo: monokromátorház, M: minta, T: a minta megfigyelésére szolgáló távcs , IP:
imaging plate detektorok. A világos kék nyíl a primer nyalábot, a piros
nyilak a diffrakciós csúcsokba szórt nyalábokat jelzik.
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Az elrendezés másik el+nye a nagy felbontóképesség, ami annak
köszönhet+ hogy a minta-detektor távolságot egészen 1 méterig meg lehet
növelni. A nagy felbontásra azért van szükség, hogy elég sok mérési
pontunk legyen a profilban. A harmadik el+ny, hogy a nyaláb
monokromatizált, azaz jelen esetben csak a CuK)1 nyalábot engedi át
=0,15406 nm hullámhosszal. A 6. ábrán látható, hogy a sugárforrásból
(forgóanód) kilép+ nyalábot a kollimátor párhuzamossá teszi, ami egy
résen keresztül a monokromátorházba jut. A monokromátor Ge
egykristály. A monkromatizált primer nyaláb egy résen át jut a mintára. A
mintáról a Bragg-szögek irányába szórt sugárzást kétdimenziós
síkdetektorokkal, ún. „imaging plate”-ekkel (IP) detektáljuk. Az IP
pixelmérete 50 µm. Polikristályos minta esetén egy adott hkl síkseregr+l
reflektálódó sugarak egy kúp palástja mentén szóródnak. Ennek a kúpnak
és a síkdetektornak a metszeteként jelenik meg a hkl reflexiónak
megfelel+ Debye-Scherrer gy,r,, amit a piros ívek jelölnek sematikusan a
6. ábrán. A Debye-Scherrer gy,r,k görbülete függ a Bragg szögt+l. Az
IP-kr+l a beütésszámot egy speciális szkenner segítségével olvassuk ki. A
kiolvasott intenzítást összeintegráljuk a Debye-Scherrer gy,r,k mentén.
Végeredményben egy diffraktogramot kapunk kétoszlopos adatfájlt
formájában, amelynek els+ oszlopa a 2 szög, a második oszlop az
intenzítás.
3.2. A DIFFRAKTOGRAM ILLESZTÉSE CMWP MÓDSZERREL

A CMWP szoftver elindításakor el+ször meg kell adni a kristályrendszert
(pl. köbös), a rácsparamétert (a), amib+l a program kiszámolja a Burgers
vektor hosszát, b-t (alapbeállítás: fcc kristályt feltételez a program és a
b = a / 2 formulával számol). Az 1. táblázatban felt,ntettük néhány
köbös fém rácsparaméterét és Burgers vektorának hosszát. Itt kell
megadni a C h 00 értékét is (lásd 1. táblázat). Ezután ki kell jelölni a hátteret, majd meg kell adni a csúcsok maximumának helyét 2 -ban és
intenzítását. A hátteret mindig úgy jelöljük ki, hogy az pontosan illeszkedjék a diffraktogram mért pontjaira a csúcsmentes szakaszokon. Mivel
mi a vonalprofil alakjából szeretnénk a mikroszerkezeti jellemz+ket meghatározni, ezért a csúcsok pozícióinak és intenzításainak illesztése nem
szükséges, ha elég pontosan megadtuk azokat a kiértékelés kezdetén. De
ha szükséges, akkor ezek a paraméterek együtt is illeszthet+k a
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mikroszerkezeti jellemz+kkel. Az illesztés megkezdése el+tt meg kell
adnunk a mikroszerkezeti paraméterek kezd+ értékeit. A program annál
könnyebben találja meg a helyes megoldást, minél reálisabb kezdeti értékeket adunk meg. A CMWP nem közvetlenül a mikroszerkezet jellemz+
mennyiségeit illeszti, hanem azokból származtatott paramétereket, amelyek a, b, c, d és e bet,kkel vannak jelölve. Ezeknek a paramétereknek a
mikroszerkezet jellemz+ mennyiségeivel való kapcsolatát a következ+
egyenletek adják meg:
q = a,
m = exp(b),
c
=
,
2
2
#=
, (itt a b a Burgers vektor hosszát jelöli!)
(bd )2
Re" =

exp( 0.25)
.
2e

A paraméterek kezd+ értékeit általában a következ+ tartományokba érdemes választani: a: lásd 1. táblázat; b: 3-4; c: 0,4-1; d: 80-200; e:
0,005-0,2. A CMWP szoftver az illesztés végén kiszámolja és külön fájlba menti a mikroszerkezeti jellemz+k értékeit valamint a mért és az illesztett elméleti diffraktogramokat a különbségükkel együtt, amit az illesztés
grafikus megjelenítésére használhatunk (lásd 5. ábra).
Érdemes megjegyezni, hogy a lognormális szemcseméreteloszlás
s,r,ségfüggvényének (f(x)) két paraméteréb+l (m és +) a következ+ átlagos szemcseméretek határozhatók meg:
A szemcseátmér+k számtani közepe ( x arit ):

x

arit

= x * f (x )dx = m * exp(0,5
0

ahol az egyes szemcsék méretét x-szel jelöltük.

2

),

(12)
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A szemcseátmér+k felülettel súlyozott átlaga ( x
x * x 2 * f (x )dx
x

area

=

0

x

2

* f (x )dx

area
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):

= m * exp (2,5

2

).

(13)

0

A szemcseátmér+k térfogattal súlyozott átlaga ( x
x*
x

vol

=

0

x
0

x3
* f (x )dx
6
3

6

* f (x )dx

vol

= m * exp(3,5

):

2

).

(14)

A 7. ábrán példaként egy lognormális szemcseméreteloszlás látható, ahol
bejelöltük a különböz+ átlagos szemcseméretek értékeit is.
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=0.45
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7. ábra: Egy lognormális szemcseméreteloszlás sErEségfüggvénye, ahol
bejelöltük a különböz átlagos szemcseméreteket is.
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4. FELADATOK

A laboratóriumi gyakorlat során a következ+ feladatokat oldjuk meg:
1. A röntgendiffraktogram elkészítése a síkdetektor által rögzített
kétdimenziós intenzításeloszlásból.
2. A csúcsok pozícióinak és félértékszélességének meghatározása.
3. A vonalszélesedés okainak feltárása Williamson-Hall módszerrel.
4. A diffraktogramra történ+ illesztéshez szükséges segédfájlok elkészítése, amelyek tartalmazzák a hátteret, a csúcsok pozícióit és
intenzításait.
5. A röntgen diffraktogram illesztése elméleti függvényekkel a
CMWP módszer segítségével. A mikroszerkezeti paraméterek
meghatározása.
6. A szemcseméreteloszlás ábrázolása és a különböz+ átlagos szemcseméretek kiszámítása.
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