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Rövidítések jegyzéke 

ACF   Autocorrelation Function – autokorrelációs függvény 

AFM   Atomic Force Microscope – atomerő mikroszkóp 

AM  Amplutúdó-módú kopogtató-AFM képalkotás 

ATT   Anyagtudomány és Technológia Tanszék a BME-n 

BME   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

CVD   Chemical Vapour Deposition – kémiai gőzfázisú rétegleválasztás 

CFT  Curve Fitting Toolbox – Matlab szoftver kiegészítő 

CPE   Constant Phase Element – konstans fázisú elem 

CT  Computer Tomography – számítógépes tomográfia (képalkotási eljárás) 

DINAMICS  Diagnostic Nanotech and Microtech Sensors – projekt neve 

DNA / DNS  Deoxyribonucleic acid – dezoxiribonukleinsav 

DVT   Deep Vein Trombosis – mélyvénás trombózis 

DVT-IMP DVT veszély megítélése impedancia mérésen keresztül (projekt neve) 

EBSD   Electron Backscatter Diffraction – visszaszórtelektron-diffrakció 

EDAX  Energy-dispersive X-ray spectroscopy – spektroszkópiai eljárás 

EIS   Electrochemical Impedance Spectroscopy – elektrokémiai imp. spektroszkópia 

ETT   Elektronikai Technológia Tanszék a BME-n 

FKK  Felületen középpontos köbös (kristályrács) 

FP-6  Framework Programmes – Európai Uniós keretprogram 6 

GUI   Graphical User Interface – grafikus felhasználói felület 

HDF  Height Distribution Function – magasságpontok eloszlása 

IBM  International Business Machines Corporation, multinacionális cég neve 

IF  Impakt Faktor 

ISO  International Organization for Standardization, szervezet neve 

ISSE   International Spring Seminar on Electronics Technology, konferencia neve 

KFKI   Központi Fizikai Kutató Intézet 

MR  Magnetic Resonance – mágneses rezonancia (orvosi képalkotó eljárás) 

MTA  Magyar Tudományos Akadémia 

Nd:YAG Neodymium-adalékolt ittrium alumínium gránát 

PDMS  Polydimethylsiloxane – poli-dimetil-sziloxán 

PI  Proporcionális és integráló tagokból álló szabályozási kör 

PID  Proporcionális, integráló és differenciáló tagokból álló szabályozási kör 
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PSPD   Position Sensitive Photo Detector – pozíció érzékeny fotodetektor 

PVD   Physical Vapour Deposition – fizikai rétegleválasztási eljárás (vékonyréteg) 

PZT   Lead Zirconate Titanate – ólom-cirkónium-titanát 

RaSP  Rapid Surface Plasmon – gyors felületi plazmon rezonancia (projekt neve) 

SAM   Self-Assembled Monolayer – önszerveződő monoréteg 

SDF  Slope Distribution Function – magasságpontokban számított dőlések eloszlása 

SEM  Scanning Electron Microscope – pásztázó elektronmikroszkóp 

SH   Kénhidrogén (mercapto vagy tiol) csoport 

SOP   Standard Operating Procedure – standard (irányadó) eljárások összessége 

SPM   Scanning Probe Microscope – pásztázó szondás mikroszkóp 

SPR   Surface Plasmon Resonance – felületi plazmon rezonancia 

STM   Scanning Tunneling Microscope – pásztázó alagút mikroszkóp 

TEM   Transmission Electron Microscope – transzmissziós elektronmikroszkóp 

TKK   Térben középpontos köbös (kristályrács) 
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Jelölések jegyzéke 

 lokalizációs faktor 

 egy felületi pontnak a középsíktól (central plane) vett távolsága 

  a pásztázási iránnyal bezárt dőlésszög a kép egy pontjában 

a a pásztázási iránnyal bezárt dőlésszögek átlaga a kép összes pontjára 

  hullámhossz 

 eloszlás (sokaság) centrális momentuma 

  a függőleges iránnyal (a pásztázási sík normálisával) bezárt dőlésszög egy pontban 

a a függőleges iránnyal bezárt dőlésszögek átlaga a kép összes pontjára 

  az elektronnyaláb beesési szöge (Bragg egyenletben) 

  a magasságeloszlás sűrűségfüggvénye 

A  a topográfiai térkép vetített felülete (területe) 

Ar  a topográfiai térkép valódi felülete (real surface area) 

D részvételi arány (delocalization measure) 

Df  fraktáldimenzió (fractal dimension) 

d  kristálysíkok közötti távolság (Bragg egyenletben) 

dg szemcseátmérő 

E() a lokalizációs faktor meghatározásához felírt hibafüggvény 

G  autokorrelációs függvény 

I  az AFM kép megjelenített magasságpontjainak intenzitása 

i egész szám (index) 

j egész szám (index) 

K  a mintavételi ablakok (csempék) soronkénti/oszloponkénti száma 

Kmax a mintavételi ablakok (csempék) soronkénti/oszloponkénti maximális száma 

l  pásztázási ablak oldalának hossza 

M  az AFM kép soronkénti/oszloponkénti pontjainak a száma 

Mg  egy szemcse (grain) átmérőjére jutó átlagos képpontok száma 

N  az AFM kép összes pontjainak a száma (felbontása) 

n felületi normális vektor 

n  törésmutató 

q kitöltési tényező (spatial filling factor) 

S  Shannon-entrópia 
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Sa  felületi érdesség (átlagos egyenetlenség) 

Sat autokorrelációs hossz (autocorrelation length) 

Sdq  a felület gradiensének geometriai középértéke (RMS gradient of the surface) 

Sdr  felületarány (developed area ratio) 

Sku  a magasságeloszlás lapultsága (kurtosis) 

Smr hordozófelületi arány (surface bearing area ratio) 

Sn Rényi-entrópia sor általános jelölése 

Sp maximális csúcsmagasság (maximum peak height) 

Sq  felületi érdesség (az egyenetlenség geometriai középértéke) 

Ssk a magasságeloszlás ferdesége (skewness) 

Sstr szerkezeti entrópia 

Std a felület textúrairánya (texture direction) 

Str  textúrahelyzet viszonyszám (texture aspect ratio) 

Sv maximális völgymélység (maximum valley depth) 

Sz maximális magasság (maximum height) 

x magasságpont első koordinátájának jele 

y  magasságpont második koordinátájának jele 

z az AFM pásztázási síkjának felületi normális vektora 

zi  az AFM topográfiai kép magasságpontjai 
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1. Bevezetés 

1.1. Motiváció és célkitűzések 

A mikroszkópos anyagvizsgálat célja az anyagi tulajdonságokat meghatározó 

jellemzők megállapítása. Az erre a célra használt mikroszkópos eljárások fejlődése 

folyamatos, a módszerek felbontásának és pontosságának mértéke szoros párhuzamba 

állítható a megismert jellemzőket új és jobb tulajdonságú anyagok előállítására felhasználó 

technológiák fejlettségével. Az akár atomi felbontásra is képes mikroszkópos eljárások 

megjelenésével (pl. transzmissziós elektronmikroszkóp (TEM) és a pásztázó szondás 

mikroszkópcsalád (SPM)) az érdeklődés fókusza egyre inkább a nanométeres 

mérettartományban történő anyagszerkezet és összetétel vizsgálat (nanometrológia) és 

tulajdonság módosítás (nanotechnológia) felé tolódik el. Az elterjedt mikroszkópos 

módszerek felbontóképességének növelése mellett folyamatos igény van új információt nyújtó 

eljárások fejlesztésére is, továbbá a mérési idő és költségek csökkentésére a már létező 

módszerek optimalizálásán, vagy új eljárások kifejlesztésén keresztül. 

Doktori értekezésemben két fémes anyagrendszer vizsgálatához kapcsolódóan 

mutatok be általam fejlesztett újszerű mikroszkópos módszereket. 

Arany vékonyréteget elterjedten használnak jelátalakító elemként a mai kémiai, 

elektrokémiai és optikai elvű érzékelőkben annak technológiai, elektromos, optikai, kémiai és 

elektrokémiai szempontból előnyös tulajdonságai miatt. Az arany vékonyréteg felületi mikro- 

és nanoszerkezete jelentős eltérést mutat az előállítás technológiai paramétereitől függően, 

továbbá befolyással van a lehetséges alkalmazásokra. Munkám célja ezen a területen a 

pásztázó szondás mikroszkópos módszerek, illetve az SPM metrológiai szakterületen elterjedt 

felületjellemző mérőszámok alkalmazhatóságának vizsgálata arany vékonyrétegek felületi 

struktúrájának jellemzésére, továbbá egy új felületjellemző paraméter bevezetése a 

vékonyréteget alkotó szemcsék alakjának számszerű jellemzésére. 

A ferrit alapú ötvözetek (például az acél és az öntöttvas) rendkívül széles alkalmazási 

területtel rendelkeznek életünk minden területén. Gyárthatóságuk, továbbá mechanikai 

tulajdonságaik jelentősen függenek a szövetszerkezettől, beleértve a ferrit szemcsék 

kristálytani orientációját is. Célom volt ezen a területen egy új módszer kidolgozása, amely 

pusztán a mintaelőkészítéshez elterjedten alkalmazott kémiai és színesmaratási eljárások, 

valamint optikai mikroszkópia segítségével lehetővé teheti a ferrit szemcsék orientációjának 

meghatározását, a költségesebb és lassabb TEM vagy visszaszórtelektron-diffrakciós (EBSD) 

módszerek alkalmazása helyett.  
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1.2. Kutatási előzmények a BME Elektronikai Technológia Tanszékén 

Disszertációm első része – az arany vékonyrétegek felületi strukturáltságának 

vizsgálata – szorosan illeszkedik a BME Elektronikai Technológia Tanszék profiljába. Önálló 

kutatómunkámat a tanszéken 2007 nyarán kezdtem el villamosmérnök hallgatóként. Az 

Érzékelők és Mikrofluidika Laboratóriumban (akkor még Érzékelők Technológiája 

Laboratórium néven) ebben az időszakban párhuzamosan négy FP-6-os Európai Uniós projekt 

is futott, amelyekbe munkámmal én is csatlakoztam. Mind a négy projekt (DINAMICS, DVT-

IMP, RaSP és -Builder) alkalmazott arany vékonyréteget különböző funkciók 

megvalósítására. Három projektben is érzékelő elemként használtuk ezeket DNS vagy fehérje 

alapú bioérzékelők elektrokémiai (DINAMICS és DVT-IMP) vagy optikai (DINAMICS és 

RaSP) elvű kiolvasásához. A negyedik projektben arany vékonyréteg és PDMS (polidimetil-

sziloxán) alapú mikrofluidikai elemek összekapcsolása volt a kitűzött cél (-Builder). A 

nemzetközi projektekben az éveken keresztül tartó (2007-2010) kutatás-fejlesztés alatt 

megismerkedtem az arany vékonyrétegek alkalmazás szempontjából fontosabb 

tulajdonságaival, továbbá azt tapasztaltam, hogy a vékonyréteg felületek minősége 

kulcsfontosságú bizonyos alkalmazások (pl. elektrokémia) szempontjából.  

Az ETT 2008-ban beszerzett egy Veeco diInnova típusú pásztázó szondás 

mikroszkópot, és azon szerencsés kevesek közé tartoztam, akik a berendezés kezelésére 

professzionális kiképzést kaptak a tanszéki munkatársak közül. Annak érdekében, hogy még 

tovább szélesítsem az SPM-es technikákkal kapcsolatos ismereteimet 2008 szeptemberében 

két hetet töltöttem a Bolognai Egyetem Biokémiai Intézetében (a DINAMICS projekt keretein 

belül), ahol további haladó SPM-es eljárásokkal ismerkedtem meg. Az eltérő 

tudományterületeken megszerzett tudásomat (elektrokémia illetve SPM-es felületvizsgálat) 

integrálva elkezdtem az arany vékonyrétegek nanoszerkezete és elektrokémiai tulajdonságai 

közötti kapcsolat kutatásával foglalkozni, ami a 2009-ben kezdődő doktoranduszi munkám 

elsődleges témájává vált. 

Dr. Szabó Péter Jánossal, a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék egyetemi 

docensével, a visszaszórtelektron-diffrakciós anyagvizsgálat országosan elismert 

szakértőjével 2011-ben kezdődött a szakmai kapcsolatunk. A BME-ATT egy korábbi 

együttműködés keretein belül a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karával 

folytatott közös kutatásokat öntöttvasak kémiai maratással segített szövetszerkezet 

vizsgálatával kapcsolatban, amely témában Kardos Ibolya 2009-ben doktori disszertációt is 

írt. Csatlakozásom célja a vizsgálatok SPM-es felületanalízissel való kiterjesztése volt.  
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1.3. Az értekezés felépítése 

A doktori értekezésemben vizsgált fémes mikro- és nanoszerkezetek két nagy 

témakörre oszthatók. A 2. fejezetben az arany vékonyrétegek felületi strukturáltságát 

vizsgálom, a 3. fejezetben pedig ferrites acél szemcseorientációját. Mindkét nagy fejezeten 

belül az alfejezetek követik a tudományos értekezésekre jellemző felépítést: szakirodalmi 

áttekintés után először bemutatom a kísérletekhez használt eszközöket és módszereket, majd a 

saját eredményeimet. 

Mivel mindkét bemutatott terület önmagában véve kiterjedt irodalommal rendelkezik, 

szakirodalmi áttekintésemben azokra a részterületekre koncentrálok, amelyek ismertetése 

feltétlenül szükséges munkám céljainak és eredményeinek megértése szempontjából. A 2.1. 

alfejezetben röviden áttekintem az arany vékonyrétegek technológiai szempontból fontos 

tulajdonságait, majd ismertetem szemcseszerkezetük jellemzőit (2.1.1. alfejezet). Bemutatom 

a vékonyrétegek szemcseszerkezetének vizsgálatára alkalmazható atomerő mikroszkópos 

képalkotást (2.1.2. alfejezet), és az AFM képek kiértékelésére használható fontosabb 

felületjellemző paramétereket (2.1.3. alfejezet). A ferrit szemcseorientáció-vizsgálatának 

területén szükségesnek érzem bemutatni a szemcseorientáció meghatározásának jelentőségét, 

és lehetséges módszereit (3.1.1. alfejezet), az általam alkalmazott színesmaratási 

mintaelőkészítési eljárást (3.1.2. alfejezet) és a visszaszórtelektron-diffrakciót (3.1.3. 

alfejezet). 

Saját eredményeimet az egyes témaköröknek megfelelően, szintén alfejezetekre 

tagolva mutatom be. A 2. ill. 3. fejezetek végén külön foglalom össze a témaköröket és 

fogalmazom meg tézisszerűen az új tudományos eredményeimet. 

Az értekezés olvasásának megkönnyítése végett a disszertáció elején jegyzékekben 

foglaltam össze az általam használt fontosabb rövidítéseket és jelöléseket. A disszertáció 

végén elhelyezett Függelékben az értekezéshez kapcsolódó, a megértést segítő kiegészítő 

adatokat adok meg. 
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2. Arany vékonyrétegek felületi strukturáltságának vizsgálata 

2.1. Szakirodalmi áttekintés 

2.1.1. Az arany vékonyréteg szemcseszerkezete és jelentősége 

Az arany vékonyréteg az elektronikai technológia és a szenzorika közkedvelt és széles 

körben alkalmazott építőeleme. Felhasználási területei az elektronikában magában foglalják 

például a vékonyréteg integrált áramköröket, kontaktusfelületeket, és optikai reflexáns 

rétegeket. A szenzorikában elektrokémiai, optikai vagy akusztikus érzékelőkben alkalmazzák 

jelátalakító-jeltovábbító elemként (ú. n. transzducerként) vagy más funkcionális elemként. 

Szenzorikai alkalmazási területeiről magyar nyelvű szakkönyvek is jó áttekintést nyújtanak 

[1, 2].  

A BME-ETT Érzékelők és Mikrofluidika Laboratóriumban elterjedten használunk 

arany vékonyréteg transzducereket elektrokémiai és optikai elvű érzékelőkben és 

bioérzékelőkben. Kutatómunkám során ezen szenzorikai alkalmazások mellett részletesen 

foglalkoztam az arany vékonyréteg mikro- és nanoszerkezetével, továbbá annak hatásával az 

érzékelési effektusokra és fontosabb szenzorparaméterekre (pl. érzékenység, detektálási 

küszöb, megbízhatóság). Mivel az arany vékonyrétegek tulajdonságait leíró terjedelmes 

tudásanyag és szerteágazó alkalmazási területek részletes bemutatása lehetetlen lenne a 

disszertációm keretein belül, ezért a továbbiakban azokat az általam fontosnak ítélt pontokat 

emelem ki a fizikai, kémiai és optikai tulajdonságok közül, amelyek ismerete feltétlenül 

szükséges kutatómunkám motivációjának és céljainak megértéséhez: 

1) Az arany vékonyrétegek előállítására számos kiforrott technológia áll rendelkezésünkre. 

A gőzfázisú módszerek közül a legelterjedtebbek a fizikai (PVD – Physical Vapour 

Deposition, pl. vákuumpárologtatás, illetve porlasztás) és kémiai (CVD – Chemical 

Vapour Depisition) gőzfázisú leválasztások. A folyadékfázisú módszerek közül az 

árammentes (electroless deposition [3]) leválasztást és az elektrokémiai leválasztást 

(electrodeposition [4]) kell kiemelni. Ezen jól ismert módszerek előnyeiről és hátrányairól 

magyar nyelvű szakirodalomban is jó áttekintést kaphatunk [5, 6]. Elsősorban külföldi 

szakirodalomban lehet példákat találni modern, alternatív leválasztási technológiákra is 

(például femtoszekundumos lézer segített direkt árammentes felvitel [7], vagy tintasugaras 

(inkjet) technológián alapuló rétegfelvitel arany nanorészecskéket tartalmazó oldatból 

[8]), habár az ily módon létrehozott vékonyrétegek elektrokémiai vagy optikai célokra 

történő alkalmazhatósága még vizsgálatok tárgyát képezi. 
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2) A vékonyrétegek mintázatkialakítása (például elektródák kialakítása) kiforrott szubtraktív 

eljárásokkal lehetséges a 10 m-es (pl. fotolitográfiai eltávolítás [5]), a mikron és szub-

mikronos (pl. lézeres ablációval [9]) vagy akár nano mérettartományban is (pl. AFM-es 

direkt nano-írással mintázott funkcionális réteg és kémiai eltávolítás kombinációjával 

[10]). A kis alapterületű, nagy sűrűségű elektródmátrixok (melyeken belül az elektródok 

külön címezhetők) alapvetően szükségesek a multi-érzékelős alkalmazásokhoz. 

3) Az arany vékonyrétegként való széleskörű elterjedésének meghatározó oka, hogy 

nemesfém jellege miatt nem oxidálódik. Megjegyzendő azonban, hogy tisztatértől eltérő 

környezettel érintkezve az arany felülete gyorsan megköt levegőben található különböző 

szennyeződéseket, amelyek negatív befolyással vannak a nagyérzékenységű elektrokémiai 

vagy optikai érzékelős alkalmazásokra, ezért a vékonyrétegek használatuk előtt mindig 

közvetlen tisztítást igényelnek. Az elterjedten használt tisztítási eljárásokról jó 

összefoglalást ad Fischer munkája [11]. 

4) A megtisztított arany vékonyrétegre kémiailag egyszerű úton lehetséges funkcionális 

anyagok, pl. biomolekulák rögzítése (immobilizálása). A legelterjedtebben arany-kén 

kovalens kötésen alapuló kemiszorpcióval, úgynevezett tiol-kémiával valósítják meg 

önszerveződő rendszerek (SAM – Self Assembled Monolayer) felületre építését, amelyek 

az alapját képezik a DNS és fehérje (pl. antigén-antitest) alapú bioérzékelő receptor-

szőnyegeknek. A szakirodalomban jó áttekintéseket találhatunk az arany felületére 

funkcionális rétegként felvitt alkántiol önszerveződő rétegekről [12, 13], továbbá a DNS 

[14, 15] valamint fehérje [16, 17] alapú biofunkcionalizált receptor-rétegekről. 

5) Elektrokémiai alkalmazásokban az arany közömbös (inert) fémként viselkedik a 

leggyakoribb redoxi rendszereket (pl. [Fe(CN)6]
3-

/[Fe(CN)6]
4-

 [18] vagy 

[Ru(NH3)6]
2+

/[Ru(NH3)6]
3+

 [19]), tartalmazó elektrolitokkal szemben (úgynevezett 

elektroncsere-egyensúlyon alapuló indikátorelektród, vagy redoxielektród [20]). Így jól 

alkalmazható munkaelektródként a felületén végbemenő folyamatok monitorozására, 

beleértve a célmolekula bekötődést is bioérzékelőkben való alkalmazásoknál. Ezen a 

területen elterjedt elektrokémiai módszerekről (pl. EIS, elektrokémiai impedancia 

spektroszkópia) jó áttekintést találhatunk egy külföldi szakirodalomban [21]. 

6) A nagy törésmutatójú (pl. 1,6 körül) üveghordozóra felvitt, jellemzően 50-100 nm arany 

vékonyrétegben, megfelelően polarizált, adott hullámhosszú fénnyel, a teljes 

visszaverődés határszögéhez közeli beesési szög esetén gerjeszthetjük a felületi szabad 
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elektronokat. A beesési szög, amely mellett létrejön ez a felületi plazmon rezonanciának 

(SPR) nevezett jelenség rendkívül érzékeny a gerjesztés helyétől (arany-üveg interfész) 

számított kb. 200 nm mélységben (ú. n. evaneszcens vagy közeltérben) lezajló 

törésmutató változásokra, így felhasználható érzékelési célokra. Az SPR jelenségről és 

alkalmazásáról (pl. nagyszámú párhuzamos mérést lehetővé tevő, képalkotással 

egybekötött SPRi berendezésekben) több részletes összefoglaló cikket lehet találni a 

szakirodalomban [22, 23]. 

Ismert, hogy az 1-es pontban felsorolt eltérő technológiákkal, vagy azonos 

technológiával, de eltérő technológiai paraméterekkel előállított, jellemzően sokkristályos 

arany vékonyrétegek szemcseszerkezete jelentős különbségeket mutathat. A legjobb felületi 

tulajdonságokkal az epitaxiális rétegnövesztéssel létrehozott, (111) felületi orientációval 

rendelkező arany vékonyrétegek rendelkeznek, amelyeket hasított csillám (MICA) [24], vagy 

zafír felületekre [25] visznek fel, ahonnan az aranyat transzfer technológiával akár át is lehet 

vinni üveghordozóra [26]. Bár ilyen jellegű arany felületeken végeznek alapkutatás jellegű 

vizsgálatokat új receptor rétegek és tulajdonságaik tesztelésére [27], és a réteg kis felületi 

érdessége ideális AFM-es vizsgálatokhoz is [28], az epitaxiális (111) aranyréteg körülményes 

előállíthatósága, rossz tapadása és megmunkálhatósága miatt nem alkalmazzák közvetlenül 

érzékelő elemként a gyakorlatban. 

Az üveg, szilícium vagy csillám felületre leválasztott sokkristályos arany 

vékonyrétegek a három ismert vékonyréteg kristályosodási és növekedési mechanizmus közül 

(Volmer-Weber, szigetes; Frank-van der Merwe, réteges és Stranski-Krastanov, réteges majd 

szigetes), a Volmer-Weber elv alapján épülnek fel, amit a 2.1. ábra illusztrál [29, 30].  

 

2.1. ábra A Volmer-Weber féle vékonyréteg növekedési mechanizmus lépéseinek illusztrációja (az ábra 

Seel munkájának átdolgozásával készült [30]). 
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A hordozó felületén a rétegnövekedés kezdeti fázisában kialakuló szigetek tökéletes 

egykristályoknak tekinthetőek, amíg a méretük kicsi. Növekedésük során a szigetek 

egymással összeérnek és szemcsehatárok jönnek létre. Rétegnövekedés közben 

újrakristályosodás is lejátszódik, minek következtében a szemcseszám csökken a kiindulásnál 

jelen lévő szigetek számához képest, továbbá a szemcseméret is fokozatosan nő a réteg 

vastagodásával [29].  

A főbb technológiai paraméterek, amelyek a fizikai leválasztással létrehozott 

sokkristályos vékonyrétegek szemcsestruktúráját befolyásolják a rétegleválasztás során a 

következők: a hordozó típusa és hőmérséklete, a tapadást javító (adhéziós réteg) típusa, a 

leválasztás sebessége és a leválasztott réteg vastagsága.  

A szakirodalom alapján a kialakuló szemcsék méretének növekedését okozza a 

hordozó hőmérsékletének növelése a leválasztás során [31, 32], illetve a rétegvastagság 

növelése is [33]. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni az úgynevezett „struktúra-zóna” 

modelleket (structure zone model), amelyet először Movchan és Demchishin vezetett be [34], 

annak bemutatására, hogy a hordozó hőmérsékletének függvényében különböző, 

karakterisztikus vékonyréteg mikrostruktúrák alakulnak ki a fizikai rétegleválasztás során. A 

2.2. ábra illusztrálja a zónás modellt, melyben eredetileg hőmérséklet gradienst alakítottak ki 

a hordozón a különböző mikrostruktúrák előállítására. Az ábrán szemléltetésül Higo 

csoportjának eredményeit is bemutattam, amelyben csillám felületen arany vékonyrétegből 

létrehozták a különböző struktúrájú zónákat [35]. A határhőmérséklet értékekre arany 

esetében csillám hordozón T1 = 128 
o
C, illetve T2 = 398 

o
C-ot állapítottak meg. 

 

2.2. ábra A Movchan és Demchishin „struktúra-zóna” modell illusztrációja (fent) és Higo AFM-es képei 

(lent) arany vékonyrétegről csillám felületen a zónák illusztrálására. Átdolgozott kép [35] alapján. (I. zóna: 

26 
o
C, 1 m

2
, Z skála 10 nm; II. zóna: 260 

o
C, 9 m

2
, Z skála 50 nm; III. zóna: 26

 o
C, 100 m

2
, Z skála 100 nm) 
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Szintén fontos mikroszerkezetet befolyásoló hatása van a vékonyrétegek leválasztás 

utáni hőkezelésének (thermal annealing) is. Az irodalomban több eltérő hőkezelési eljárásra 

találhatunk példát arany vékonyrétegekkel kapcsolatban, amik közös pontja, hogy a hőkezelés 

jóval az arany olvadáspontja (1064 
o
C) alatt történik, jellemzően 400-650 

o
C környékén. A 

hőkezelés hatására a szemcseszerkezet jelentősen átalakul, a szemcsék összeállnak, a 

feszültségek és kristályhibák relaxálódnak, aminek következtében a szemcseméret eleinte nő, 

majd akár nagy egybefüggő (és hordozótól függően akár atomian sík) felületek is 

létrejöhetnek. Nogues a 2.3. ábrán látható módon, csillámra párologtatott arany 

vékonyrétegen alakított ki atomian sima, (111) felületi orientációjú teraszokat 650 
o
C és 

480 
o
C-on történő ciklikus hőkezeléssel [36], de Lauer üveghordozón is hasonló 

eredményeket produkált 850 
o
C-on [37]. 

 

2.3. ábra A hőkezelés hatása csillámra párologtatott 100 nm vastagságú arany vékonyréteg 

szemcseszerkezetére. 1 m
2
-es AFM-es képek a hőkezelés előtt (bal) és után (jobb). A képek alatt a jelölők 

mentén felvett vonalmenti profil látható. (Átdolgozott kép [36] alapján). 

A fenti példák alapján látható, hogy az előállított arany vékonyréteg mikro- és 

nanoszerkezete jelentősen függ az előállítás technológiai paramétereitől és mivel ezek a 

paraméterek gyártónként és berendezésenként különböznek, így előfordulhat, hogy a 

különböző forrásból beszerzett arany vékonyrétegek struktúrája számottevő különbséget 

mutat. A 2.4. ábra saját AFM-es képeket mutat be két különböző forrásból beszerzett, 

technológiailag kismértékben különböző paraméterekkel előállított arany vékonyrétegekről. 

(A részletes paraméterekért lásd a 2.3.1. alfejezetben, #1 és #3 típusú vékonyrétegeket). 

A különbség a beszerzett vékonyrétegek mikroszerkezetében jelentős hatással lehet a 

tervezett alkalmazásra. Erre példaként tökéletes az arany vékonyrétegek munkaelektródként 

történő felhasználása elektrokémiai alkalmazásokban. Elektrokémiában ismert jelenség, hogy 
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a sokkristályos arany vékonyrétegből kialakított elektródok kettősréteg kapacitásának 

viselkedése eltér az ideális kondenzátortól (ami frekvenciától függetlenül -90
o
-os fázistolással 

rendelkezik), és frekvenciafüggő viselkedést mutat. A jelenséget „kapacitás diszperziónak” 

nevezik [38] és jellemzésére konstans fázisú elemmel (CPE) helyettesítik a kettősréteg 

kapacitást [39].  

 

2.4. ábra Saját, 4 m
2
-es, kontakt üzemmódban készült AFM-es képek eltérő technológiai paraméterekkel 

üvegre párologtatott arany vékonyrétegekről. A részletes paraméterekért lásd a 2.3.1. alfejezetben, #1 és #3 

típusú vékonyrétegeket. 

A szakirodalomban vita folyik arról, hogy a jelenség milyen összefüggésbe hozható a 

felület mikro- és nanoszerkezetével, illetve, hogy a mért elektrokémiai hatás a méretskála 

melyik részével áll szorosabb fizikai kapcsolatban. Több csoport vizsgálja a mikroskálán 

(100 nm nagyságrendű, illetve afeletti mérettartományban) tapasztalható felületi 

irregularitások és szerkezet hatását például nagy felületi érdességgel rendelkező vagy porózus 

elektródfelületek esetén [39, 40]. Pajkossy Tamás munkáiban ezzel szemben a felület atomi 

szintű rendezetlenségét (10 nm alatti mérettartományon) nevezi meg elsődleges okként [38, 

41, 42]. Pajkossy szerint a szemcsehatárok, kristályhibák és diszlokációk miatt a felületi 

adszorpciós folyamatok aktivációs energiái, és ebből kifolyólag sebességi tényezői is 

bizonyos mértékű inhomogenitást mutatnak. Állítását, mi szerint ez felelős a kapacitás 

diszperzióért, azzal támasztotta alá, hogy a hőkezelésnek alávetett mintáin kisebb CPE 

viselkedést tapasztalt a felület relaxációja következtében (ami ahogy korábban megmutattam 

soros kapcsolatban áll a felület nanoszerkezetével). Az arany vékonyréteg felületi struktúrája 

és elektrokémiai viselkedése között más csoportok is vizsgálják a kapcsolatot [43, 44].  

Az alfejezetben bemutattam, hogy a sokkristályos arany vékonyréteg felületi 

strukturáltsága jelentős mértékben függ az előállítási technológiák paramétereitől, továbbá, 

hogy a felületi minőség hatással van a vékonyrétegek alkalmazására. A következő két 

alfejezetben bemutatom az atomerő mikroszkópia alapelvét, valamint kritikai elemzésnek 

vetem alá a felületek jellemzésére elterjedten használt mennyiségeket.  
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2.1.2. Az atomerő mikroszkóp működésének bemutatása 

Az atomerő mikroszkóp a pásztázó szondás mikroszkópok (SPM – Scanning Probe 

Microscope) családjába tartozik, amely gyűjtőnév közel harminc, egymáshoz részben hasonló 

elven működő eljárást tömörít magába. Az első AFM-et 1986-ban fejlesztette ki Gern Binning 

és Christoph Gerber az IBM és a Stanford Egyetem együttműködése keretében [45], majd 

1989-ben Binning és Giessibl már valódi atomi szintű felbontóképességet demonstrált a 

mérési elvvel KBr (001) síkon [46].  

Vékonyréteg felületek jellemzésére az SPM számos üzemmódja közül elsősorban a 

pásztázó alagútmikroszkópot (STM) illetve az AFM kontakt és kopogtató (az angol „tapping 

mode”-ból átvéve az egyik első magyar nyelvű SPM-es szakirodalom [47] alapján) 

üzemmódjait használják. Mivel munkámban utóbbi két üzemmódot alkalmaztam, ezért most 

az ezekkel kapcsolatos legszükségesebb ismeretek bemutatására szorítkozok. Az SPM és 

AFM üzemmódokról és azok alkalmazásáról jó angol nyelvű áttekintést ad Paul E. West 

ingyenesen elérhető könyve [48], de magyar nyelvű könyvekben is találhatunk az SPM-et 

ismertető fejezeteket [49, 50]. 

Az AFM képalkotás elve a minta felületének és egy ma már elsősorban szilícium 

technológiával kialakított hegyes tűnek a mechanikai kölcsönhatásán alapul, amelyet 

meghatároz az alkalmazott mérési mód. A felület letapogatásához használt tű egy rugólap (fél 

oldalán rögzített rugós tartókonzol, angolul cantilever) végén helyezkedik el. A tű-felület 

mechanikai kölcsönhatás következtében a rugólap elhajlik (továbbá mérési módtól függően 

torziót is elszenvedhet), aminek detektálására lézerreflexiós vagy piezorezisztív kiolvasási 

eljárást használhatunk. A szélesebb körben elterjedt lézerreflexiós eljárást, és a kontakt 

üzemmód állandó rugóerőre szabályozó mérési elrendezését illusztrálja a 2.5. ábra. 

       

2.5. ábra Bal: A lézerreflexiós kiolvasási eljárás illusztrációja, valamint a függőleges és vízszintes irányú 

eltérülési jel leképezése a négyszegmenses fotodetektor segítségével (átdolgozva [49] alapján). Jobb: Az AFM 

kontakt üzemmódjának állandó rugóerőre szabályozó mérési elrendezése (saját ábra). 
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A kontakt üzemmódú, lézerreflexiós AFM képalkotás során általában egy 2x2-es, 

négyszegmenses pozíció érzékeny fotodetektor (PSPD) megfelelően feldolgozott jeléből 

származtatjuk a rugólap vízszintes és függőleges elhajlását (2.5. ábra bal), amit egy PI vagy 

még gyakrabban PID szabályozási kör fog az állandó rugóerőt szimbolizáló alapjelhez 

(setpoint feszültségérték) rögzített értéken tartani. A pásztázást egy jellemzően ólom-

cirkónium-titanátból (PZT) szinterelt piezoelektromos kerámia henger végzi, amelynek 

tipikus piezoelektromos együttható értéke a 10
-10 

– 10
-11

 mV
-1

 nagyságrendben van.  

A kopogtató üzemmód során a rugólapot egy hangolható piezoelektromos 

oszcillátorral megrezgetjük. Az elterjedtebb, amplitúdó-alapú (AM) képalkotás során azt 

használjuk ki, hogy a rugólap rezgésének szabad amplitúdója lecsökken, amikor a tű a rezgés 

közben hozzáér a mintához. A szabályozás az időtől függő amplitúdó négyzetes középértékét 

használja úgy, hogy a rugólap szabad amplitúdójának és pásztázás közben csökkent 

amplitúdójának aránya egy rögzített, általában 0,6 – 0,7 közé eső érték legyen. 

A kopogtató üzemmód – bár lassabb pásztázást tesz lehetővé – számos előnnyel 

rendelkezik a kontakt képalkotással szemben. A kontakt üzemmódú képalkotás során a tű 

folyamatosan érintkezik a minta felületével, ami a kopogtató üzemmódhoz képest nagyobb 

mechanikai igénybevételt jelent a tű és a minta számára. Másik előnye a kontakt képalkotással 

szemben, hogy nem kell a képminőséget károsan befolyásoló nyíróerőkkel számolnunk, a 

mérésünk kevésbé érzékeny az esetleges felületi szennyeződésekre.  

Az AFM-es mérések során folyamatosan ügyelnünk kell az időszakosan felmerülő 

műtermékek kiküszöbölésére. A leggyakoribb előforduló hibák lehetnek például: a tű 

alakjának, ill. sérüléseinek leképezése geometriai konvolúció során; a piezoelektromos 

szkenner kúszása; a felület vagy a tű szennyezettsége; külső rezgések és elektromos zajok 

hatása. Az AFM-es műtermékekről kimerítő ismertetést ad P. West már említett könyve [48]. 

Szintén kritikus fontosságú az AFM-es képek helyes feldolgozása a felvétel 

elkészítése után. Ez magában foglalja a kép tisztítását apró képalkotási hibáktól (pl. a felvétel 

csíkozódása egyes sorokban), továbbá a vizsgált felület mikrostruktúrájára szuperponálódó 

nagyobb makro-alakzatok eltávolítását. Utóbbi származhat például a szkenner vízszintes 

irányú pásztázó mozgásából (jellemzően gömbszerű felület), vagy a minta ferdeségéből 

(jellemzően döntött síkfelület). A képek szintezésére számos eljárást használnak [48]. Az 

egyszerűbbek közé tartozik a soronkénti medián illesztés, a globális sík illesztés vagy a 

globális polinom illesztés. Az általuk okozott különbég elsősorban nagy magasság-felület 

aránnyal rendelkező struktúrák esetén lehet számottevő. Az elterjedt szűrési eljárásokról és 

korlátaikról kritikai összehasonlítást olvashatunk Molnár László Milán disszertációjában [51].  
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2.1.3. A felületek AFM-es jellemzésére használt jellemzők 

Az AFM képalkotással készült felvételek háromdimenziós topográfiai térképek az 

adott felületről. Az egyszerűség kedvéért négyzet alakúnak tekintett pásztázási tartomány 

minden pontjához {(xi;yj), i = 1,…,M,  j = 1,…,M } hozzárendelünk egy magasság értéket {zi, 

i = 1,…,N}, ami arányos a megjelenített pixelintenzitással {Ii, i = 1,…,N}, ahol M a 

soronkénti/oszloponkénti pixelek száma, és N az összes képpont száma (     ).  

A 3D-s felületek és textúrák leírására használható jellemzőket az ISO 25178-2 (2012) 

nemzetközi szabvány gyűjti össze. Ezen jellemzőknek a nemzetközi szakirodalomban 

használt csoportosítása és alkalmazása [52, 53, 54] jórészt megegyezik a magyar nyelven, 

elsősorban gépészeti szakirodalomban fellelhető „térbeli mikrotopográfiai jellemzőkkel” [55, 

56], így az egyes paraméterek magyar elnevezésének megválasztásánál ezekre az irodalmakra 

támaszkodtam. A jellemzők ISO 25178-2 szabvány szerinti csoportosítása a következő. (A 

zárójelben az általam később ismertetésre kerülő fontosabb paraméterek jelölése olvasható, 

amelyek közül négyet (Df, dg, ) nem foglal magába az ISO 25178-2 szabvány): 

A) Magasság irányú, amplitúdó jellemzők (Sp, Sv, Sz, Sa, Sq, Ssk, Sku). 

B) Vízszintes irányú, térközi jellemzők (Sat, Str, Std, Df). 

C) Alakot leíró (hibrid) jellemzők (Sdq, Sdr, ). 

D) Működési tulajdonságot leíró, funkcionális jellemzők (Smr). 

E) Szegmentáláshoz köthető jellemzők (dg). 

A következőkben a teljesség igénye nélkül bemutatom azokat a fontosabb jellemzőket, 

amelyeket a releváns szakirodalom alapján alkalmaznak vékonyrétegek felületének 

jellemzésére, olyan részletességgel, ami mindenképpen szükséges az általam végzett 

vizsgálatok megértéséhez. Ezen fontosabb paraméterekről az enyémnél részletesebb 

ismertetés található a már hivatkozott szakirodalomban [52, 53, 54]. Fontos még megemlíteni, 

hogy az itt bemutatott, illetve az ISO 25178-2 szabványba belefoglalt jellemzőkön kívül 

létezhet számos más felületjellemző paraméter, amelyet szűkebb szakmai körökben 

alkalmaznak felületek minősítésére, de ezek teljes körű áttekintése túlmutat jelen disszertáció 

keretein. 
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A) Magasság irányú, amplitúdó jellemzők: 

Az elsődleges felületet jellemző eloszlás a topográfiát alkotó pontok 

magasságeloszlása (height distribution function, HDF). A magasságeloszláson definiálható 

legegyszerűbb statisztikai mérőszámok a maximális csúcsmagasság (maximum peak height, 

Sp), illetve maximális völgymélység (maximum valley depth, Sv). A kettő összege a maximális 

magasság (maximum height, Sz).  Régebbi definíció alapján Sz-t bizonyos forrásokban 

„tízpont-magasságként” számítják, de ezt a definíciót az új ISO 25178-2 szabvány eltörölte. A 

leggyakrabban használt paraméter a magasság irregularitásának leírására a felületi érdesség 

(surface roughness), melynek két általánosan ismert alakja Sa és az Sq.  

   
 

 
     

 

   

                                                                  

    
 

 
    
 

   

   
   

                                                        

A felületi érdességet definiáló (2.1) és (2.2) egyenletekben    a zi felületi pontnak a 

középsíktól (central plane) vett távolsága. Sa-t szokás átlagos egyenetlenségnek is nevezni, 

míg Sq az illeszkedő felülethez viszonyított egyenetlenségek geometriai középértékét adja 

meg. A (2.2)-es képletben 2 a sokaság második centrális momentuma, ahol a k-adik centrális 

momentumot (2.3) szerint definiálhatjuk általánosan az eloszlásra, ahol      a 

magasságeloszlásból számított sűrűségfüggvény. 

      
 

 

  

                                                                    

Az eloszlás harmadik és negyedik centrális momentuma alapján definiálhatunk 

további két eloszlásjellemzőt is. A ferdeség (skewness, Ssk), a magasságeloszlás szimmetria 

viszonyairól ad információt és a harmadik centrális momentum alapján számolhatjuk ki (2.4). 

    

 
 
   

  
   

 
 
 
    

 
    

   
 

  

  
   

                                                      

A ferdeség teljesen szimmetrikus eloszlás esetén 0 értéket ad. Nem szimmetrikus 

eloszlások esetén amennyiben a csúcs elől található (kevés magas érték) a ferdeség pozitív, 

amennyiben hátul (kevés alacsony érték) negatív (2.6. ábra bal oldal). A magasságeloszlás 

csúcsosságáról ad információt a lapultság (kurtosis, Sku, bizonyos irodalmakban hegyesség), 

amelyet a negyedik centrális momentum alapján számolhatjuk ki (2.5). 
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Ha a lapultság pozitív, akkor a normális eloszlás haranggörbéjéhez viszonyítva a 

magasságeloszlás csúcsosabb, ha negatív, akkor laposabb. A lapultság tehát a 

magasságeloszlás szórásterjedelmét jellemzi (2.6. ábra jobb oldal). 

 

2.6. ábra A ferdeség (skewness) és alapultság (kurtosis) grafikus illusztrációja (képek forrása: Wikipedia). 

Elmondható, hogy a HDF-et jellemző bemutatott paraméterek közül önmagában egy 

sem elegendő a vizsgált felületek tökéletes jellemzésére. 

B) Vízszintes irányú, térközi jellemzők: 

A HDF és az SDF úgynevezett elsőrendű eloszlások, csak az egyedi pontok magasság 

vagy dőlésszög tulajdonságainak statisztikus leírását adják. A másodrendű eloszlások (és 

belőlük számítható statisztikai mérőszámok) már a felület pontjainak kölcsönös kapcsolatáról 

is leírást adnak. A legelterjedtebben használt ilyen másodrendű függvény az autokorrelációs 

függvény (autocorrelation function, ACF). A kétdimenziós ACF az AFM-es kép diszkrét 

értékei (2.6) alapján határozható meg. Az nx és ny (2.7) alapján képezhető két pont ((x1, y1); 

(x2, y2)) koordinátáiból, ahol x és y a felbontás az x és y-tengely irányban. 

         
 

            
            

    

   

    

   

                                    

   
     

  
      

     
  

                                                             

Az autokorrelációs függvény alapján számolható statisztikai paraméter az 

autokorrelációs hossz (autocorrelation length, Sat), amely a leggyorsabb csillapodást mutatja 

0,2-es értékre számolva az összes irányban. Jellegzetes felületi textúra esetén az 

autokorrelációs hossz a felületi textúra irányára merőlegesen jelenik meg. Szintén ACF-ből 
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származtatott statisztikai paraméter a textúrahelyzet viszonyszám (texture aspect ratio, Str), 

amely 0,2-es értékre vonatkoztatva az ACF az összes irányra vett leggyorsabb és leglassúbb 

csillapodási távolságai arányaként számítható ki. Str egy [0, 1] közötti szám, amely 

megmutatja, hogy a felületi textúra homogén-e (izotróp, Str = 1), vagy pedig meghatározott 

iránnyal bír (anizotróp, Str = 0). Anizotróp felületek esetén a jellegzetes textúrairány 

pásztázási irányhoz viszonyított helyzetének leírására használható a felület textúrairány 

paraméter (texture direction, Std), amely Std = 0 értéket vesz fel, ha a textúra merőleges a 

pásztázás irányára. 

Megjegyzendő, hogy mivel az arany vékonyrétegek szemcseszerkezete izotróp jelleget 

mutat, ezért az Sat, Str, Std paraméterek számunkra várhatóan nem fognak hasznos 

információval szolgálni a jellemezni kívánt felületekről.  

Bár az ISO 25178-2 szabvány nem tartalmazza, bizonyos irodalmak a térközi 

paraméterek közé veszik a fraktáldimenziót is (fractal dimension, Df). Több helyen vizsgálják 

a fraktáldimenzió relevanciáját az érdes felületek leírására [52, 57], továbbá egyes csoportok 

kapcsolatot vélnek felfedezni fémek elektrokémiai viselkedése és felületük fraktáldimenziója 

között [58]. Például Risovíc munkájában konkrét összefüggést is felír a fraktáldimenzió és az 

általam is említett CPE viselkedés között [59]. Ezért, bár az arany vékonyréteg felületek 

fraktáldimenziójának kapcsolata a szemcsézettséggel kérdéses lehet, úgy gondolom, érdemes 

a későbbiek során meghatározni ezt a paramétert is az általam jellemzett vékonyrétegekre. 

C) Alakot leíró (hibrid) jellemzők: 

A hibrid jellemzőket a magasság és vízszintes irányú paraméterek kombinált 

leképezésével kapjuk. Az első ilyen paraméter a felület gradiensének geometriai középértéke 

(RMS gradient of the surface, Sdq), amely a felület lejtőinek általános jellemzésére szolgál és 

(2.8) alapján határozhatjuk meg. 

     
 

      
   

         

  
 
 

  
         

  
 
  

   

 

   

                          

Az Sdq paramétert a gyakorlatban az azonos felületi érdességgel rendelkező (Sa, Sq) 

felületek megkülönböztetésére lehet használni. Azonos Sa mellett, ha a felületi struktúrák 

térbeli periodicitása nagy (széles alakzatok), akkor Sdq értéke kisebb, és fordítva. 

Egyes AFM-es szoftverek (pl. az általam is használt Gwyddion) az Sdq helyett egy 

attól kismértékben eltérő paramétert határoznak meg a felületi gradiens jellemzésére, a lejtők 
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dőlésszögének eloszlását (slope distribution function, SDF). Ahogy az a 2.7. ábra 

illusztrációján is látható, két dőlésszöget is értelmezhetünk a felület minden pontjában. 

 

2.7. ábra Az AFM-es képek kiértékelésénél használt dőlésszögek () értelmezése [53]. 

A dőlésszög meghatározásához az AFM-es kép minden pontjába érintő síkot illesztünk 

(a 2.7. ábrán kék színnel jelölve). A függőleges iránnyal bezárt dőlésszög () az illesztett sík 

normálisának (n) és a pásztázási sík normálisának (z) egymással bezárt szöge. A pásztázási 

iránnyal bezárt dőlésszög () az illesztett sík normálisának pásztázási síkra vett vetülete és a 

pásztázási irány (x) egymással bezárt szöge. Mindkét dőlésszöget lehet értelmezni 

eloszlásként továbbá teljes felületre vett átlagként (aa) is. A két dőlésszög közül a 

vékonyréteg szemcsék alakját (oldalainak felfutását) a függőleges iránnyal bezárt dőlésszög 

() jellemzi, de elsősorban  eloszlását van értelme vizsgálni, mivel az izotróp felületen kis 

túlzással hengerszimmetrikus alakúnak tekinthető szemcsékre a várható értéke 0. 

Megjegyzendő, hogy  és nem képezik részét az ISO 25178-2 szabványnak. 

További hasznos statisztikai jellemző a felületarány (developed area ratio, Sdr), amely 

a valódi felület (real surface area, Ar) és a pásztázási méret (A, más néven vetített terület) 

arányaként határozható meg (2.9) alapján.  

    
  

 
                                                                         

Az általam használ Gwyddion képkiértékelő program háromszögeléses elven számolja 

ki a valódi felületet és könnyen belátható, hogy ez a módszer nagyban függ a kép 

felbontásától és a pásztázási mérettől [53]. Megjegyzendő, hogy a felületarány ismerete sok 

alkalmazási terület szempontjából fontos lehet, meghatározási módjainak saját szakirodalma 

van. Trasatti és Petrii például összefoglaló cikkükben megállapítják, hogy az elektrokémián 

alapuló módszerek jelentősen pontosabbak a mikroszkópos felületarány meghatározási 

módszereknél [60].  
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D) Funkcionális jellemzők: 

A funkcionális jellemzőket elsősorban gépészeti területeken használják, mivel ezen 

paraméterek összefüggésbe hozhatóak bizonyos működési tulajdonságokkal (pl. súrlódás, 

tömítés stb.) [55, 56]. A funkcionális paraméterek meghatározásának alapját a hordozófelületi 

arány (surface bearing area ratio, Smr), vagy Abbot-Firestone-görbe jelenti, amelyet 

szemléletesen úgy határozhatunk meg, hogy a teljes magasság skálára, a felülettel 

párhuzamos, metsző síkokon belül megnézzük, hogy a magasságpontok hány százalékát 

tartalmazza a sík. Az így megállapított görbét a magasság és a hordozófelületi arány 

függvényében három régióra oszthatjuk (csúcszóna, magzóna, völgyzóna), amikhez 

kenőanyag megtartási, térfogati jelzőszámokat rendelhetünk. Mivel ezen paramétereket a 

vékonyrétegek szemcselakjának szempontjából nem tekintem relevánsnak, ezért részletes 

bemutatásuktól itt eltekintek. 

E) Szegmentáláshoz köthető jellemzők: 

Ezen paraméterek meghatározásához a felületet első lépésben szegmentáljuk (azaz pl. 

watershed eljárással csúcsokra és völgyekre osztjuk), majd ezeken a szegmentumokon 

számolunk egyszerű statisztikai jellemzőket (pl. csúcssűrűség, tízpont magasság). Az arany 

vékonyrétegek szemcseszerkezete szempontjából számomra releváns paraméter a szemcsék 

átmérőjének eloszlása (dg, ezt a paramétert nem foglalja magába az ISO szabvány), aminek a 

megállapításához használt szegmentálási eljárást a 2.2.2. alfejezetben ismertetem. 

Összefoglalás: 

Munkám elsődleges céljának szempontjából (az arany vékonyréteg felületek 

jellemzése, különös tekintettel a szemcsék alakjának megváltozására eltérő előállítási 

paraméterek vagy hőkezelés hatására) a következő kritikai megállapításokat tehetjük a 

fentebb ismertetett felületjellemző paraméterekkel szemben: 

- A bemutatott jellemzők közül egyik sem alkalmas egymagában a felület tökéletes 

jellemzésére, ezért közülük egyszerre többet, egymással összefüggésben kell használnunk. 

- Nincs olyan paraméter, amely közvetlenül jellemezné a szemcsék alakját (pl. oldaluk 

felfutásának meredekségét). Az ehhez legközelebb álló paraméterek az Sdq és a , bár ezek is 

átlagként vannak értelmezve a teljes felületre. 

Kísérleti munkám első részeként bemutatom az ismertetett paraméterek 

alkalmazhatóságát arany vékonyrétegekre, majd bevezetek és bemutatok egy új, szerkezeti 

entrópián alapuló paramétert lokalizációs faktor néven a szemcsealak és eloszlás jellemzésére.  



23 

2.2. Kísérleti eszközök és módszerek 

2.2.1. Felhasznált anyagok és mintaelőkészítés 

A vizsgálataimhoz négy, technológiai paraméteriben eltérő arany vékonyréteget 

használtam, melyek tulajdonságait az 2.1. táblázat foglalja össze. Disszertációm további 

részében a „Jelzés” oszlopban megadott számmal fogok az egyes vékonyrétegekre hivatkozni. 

A kiindulási hordozóra az adhéziós réteg és az arany vékonyréteg minden esetben 

vákuumpárologtatással került felvitelre.  

2.1. táblázat A vizsgálatokhoz használt arany vékonyrétegek és tulajdonságaik 

Jelzés 
Hordozó 

típusa 

Hordozó 

vastagsága 

[mm] 

Adhéziós 

réteg típusa 

Adhéziós réteg 

vastagsága 

[nm] 

Aranyréteg 

vastagsága 

[nm] 

Gyártó 

# 1 üveg 0,7 titán (Ti) 2-3 350 BME Atomfiz. tsz. 

# 2 üveg 1,45 titán (Ti) 40 200 Optilab Kft. 

# 3 üveg 1 króm (Cr) 40 200 Optilab Kft. 

# 4 poliészter 0,1 titán (Ti) 2-3 200 BME Atomfiz. tsz. 

# 5 üveg 1 króm (Cr) 5 220 BME Atomfiz. tsz. 

Az üveghordozókat lézerrel 2,5 cm * 2,5 cm-es méretű lapkákra vágtuk az ETT 

Lézertechnológia Laboratórium munkatársainak segítségével. A lézeres daraboláshoz egy 

frekvencia háromszorozott Nd:YAG (neodímiummal adalékolt ittrium alumínium gránát) 

típusú lézert használtunk. A lézer hullámhossza 355 nm, a fókuszátmérője kb. 30 m volt. A 

lézert impulzus üzemben működtettük, a Q-kapcsoló frekvenciája 70 kHz volt. A poliészter 

fólia alapú hordozókat méretre vágva kaptuk a gyártótól. 

Az AFM-es mérések előtt a hordozókat ultrahangos kádban tisztítottam 96 %-os 

etanolban (EtOH) 15 percig, hogy eltávolítsam az aranyfelületet borító makroszkopikus 

szennyeződéseket. 

A vékonyrétegek hőkezeléséhez egy Velp scientifica ARE Heating Stirrer 

laboratóriumi fűtőlapot (max. 300 
o
C), továbbá Sunkko 850D típusú hőlégfúvós 

forrasztóállomást (max. 500 
o
C) használtam. Az arany vékonyréteget egy kémcsőbe 

helyeztem, melybe felülről folyamatosan nitrogén gázt engedtem. A hőmérsékletet egy Delta 

Ohm HD 2107.1 típusú tapintó hőmérővel mértem és azt tapasztaltam, hogy a fűtőlap 

szabályozásának következtében a felület hőmérséklete a beállított középérték körül ingadozott 

±10 
o
C-os tartományon belül. A minták felülete 20 másodperc után érte el a beállított 

hőmérsékletet, amit a hőkezelés időtartamának számításánál figyelembe vettem.  
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2.2.2. AFM-es eljárások 

Az ETT Nanotechnológiai Laboratóriumában elvégzett AFM-es méréseimhez Veeco 

(ma már Bruker) diInnova típusú pásztázó szondás mikroszkópot használtam kontakt és 

kopogtató üzemmódokban. A kontakt üzemmódú képek Bruker MSCT-AUNM-10 típusú, 

SiNi szondával készültek, ahol a konzol rugóállandója 0,01 Nm
-1

, a tű görbületi sugara pedig 

10 nm alatti. A kopogtató üzemmódú képekhez Bruker RTESPA-CP típusú, antimonnal 

adalékolt (n) szilícium szondát használtam, amely a következő névleges paraméterekkel 

rendelkezik: tű görbületi sugár 10 nm alatt; konzol hossz, vastagság és szélesség 125 m, 

4 m, ill. 35 m; rugóállandó 40 Nm
-1

, rezonancia frekvencia 300 kHz.  

A méréseket Veeco Large Area Scannerrel végeztem, amelynek maximális pásztázási 

mérete 100 m * 100 m, Z irányú átfogása pedig 8 m. A PID szabályozó értékeit minden 

pásztázás esetében optimalizáltam az AFM kézikönyvében megadott algoritmus alapján. A 

képek utófeldolgozásához (szintezés, zajszűrés) és a felületjellemző paraméterek 

meghatározásához az ingyenesen elérhető Gwyddion (v2.27) programot használtam.  

Egyedül az arany vékonyrétegek szemcseméret-eloszlásának meghatározásához nem 

találtam alkalmasnak a Gwyddion program beépített automatikus algoritmusait, ezért ehhez 

egy Molnár László Milán által kidolgozott, watershed eljáráson alapuló módszert használtam. 

A módszer lépései röviden összefoglalva (a módszer részletes ismertetése a szerző doktori 

disszertációjának részét képezi [51]): 

1. A felület invertálása (így a vékonyréteg szemcsékből „gödrök” keletkeznek). 

2. Lokális minimumkereséssel a gödrök alsó pontjának megtalálása és megjelölése. 

3. A jelölés több lépésből álló duzzasztása a watershed algoritmus alapján [53]. 

4. A szomszédos szemcsékhez tartozó jelölések egybeolvadásának megakadályozása 

1 képpont szélességű határvonal elhelyezésével. 

5. Az előző két pont ciklikus ismétlése, amíg minden szemcsét le nem fedünk 

jelöléssel. 

Az arany vékonyrétegek szemcseméret-eloszlását az általam bevezetett lokalizációs 

faktor paraméter meghatározásához használom fel, iránymutató jelleggel (2.3.3. alfejezet). Az 

itt ismertetett módszer pontossága erre a célra alkalmas szemcseméret-eloszlást szolgáltat.  
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2.3. Eredmények és értékelésük 

Ebben a fejezetben ismertetem önálló munkám és kísérleteim eredményeit. Először 

bemutatom a vizsgálataimhoz használt arany vékonyrétegek AFM-es jellemzésének 

eredményeit, különös tekintettel a felületjellemző paraméterekre (2.3.1. alfejezet). Majd 

bevezetem a lokalizációs faktort (2.3.2 alfejezet) és megvizsgálom a tulajdonságait és 

alkalmasságát a vékonyrétegek jellemzésére (2.3.3. és 2.3.4. alfejezetek). Végül ismertetem az 

arany vékonyrétegek hőkezelését vizsgáló kísérleteimet (2.3.5 alfejezet).  

2.3.1. Arany vékonyrétegek jellemzése eltérő felületjellemző paraméterekkel 

Az alfejezet célja az, hogy AFM-el megvizsgáljam eltérő technológia paraméterekkel 

előállított arany vékonyrétegek mikroszerkezetét, valamint leírjam e felületeket a 2.1.3. 

alfejezetben ismertetett felületjellemző paraméterekkel. Utóbbi cél kettős: egyrészt a 

felületjellemző paraméterek meghatározásán keresztül szeretnék minél teljesebb képet kapni a 

jellemzett vékonyrétegekről, másrészt kritikai elemzéssel szeretnék rámutatni ezen leíró 

paraméterek korlátaira is. Ezen célok eléréséhez összesen 140 db kontakt üzemmódban 

készült AFM-es képet készítettem és értékeltem ki: 4 eltérő technológiai paraméterekkel 

előállított vékonyrétegről (lásd 2.1. táblázat), típusonként 7 pásztázási méretben (1, 4, 9, 36, 

100, 400, 900 m
2
), továbbá felbontásonként 5 képet. A 2.8. és 2.9. ábrákon példaként 1 m

2
-

es és 36 m
2
-es képeket láthatunk az egyes vékonyréteg felületekről. 

 

2.8. ábra Az eltérő technológiai paraméterekkel előállított vékonyrétegek 1 m
2
-es AFM képei 
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A képeken jól megfigyelhető, hogy az egyes arany vékonyrétegek felületi 

strukturáltsága (a szemcsék mérete, alakja illetve eloszlásuk) szemmel láthatóan eltérő. A 

képek alapján első ránézésre legsimábbnak a #4-es jelű, poliészter fóliára párologtatott 

vékonyréteg tűnik (a Z skála csak 17 nm), továbbá ebben az esetben tűnik legkisebbnek az 

átlagos szemcseméret is. 

 

2.9. ábra Az eltérő technológiai paraméterekkel előállított vékonyrétegek 36 m
2
-es AFM képei 

A vékonyrétegek részletesebb megismeréséhez tekintsük át sorban a 2.1.3. 

alfejezetben az ISO 25178-2 szabvány alapján bemutatott leíró paramétereket. A 2.10. ábra 

ismerteti a négy különböző arany vékonyréteg egy-egy 4 m
2
-es képe alapján számolt 

magasságeloszlásokat; illetve 3 db 1 m
2
-es kép alapján, a 2.2.2. alfejezetben ismertetett 

szegmentálásos módszer alapján számolt szemcseátmérő eloszlásokat. 

  

2.10. ábra A négy eltérő technológiával előállított arany vékonyréteg (#1, #2, #3, #4) AFM-el készült 

képein számított magasságeloszlás (bal) és szemcseátmérő eloszlás (jobb). 
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A szemcseátmérő eloszlások megerősítik azt, amit szemre is látunk az AFM-es 

képeken: az #1-es jelű vékonyrétegnek vannak átlagosan a legnagyobb szemcséi, míg a #4-es 

jelűnek a legkisebbek. A fő különbség a #2-es és #3-as vékonyrétegek között, hogy utóbbi 

felületén több nagy szemcse is található, amik kisebb szemcsék összeállásából alakultak ki. 

A magasságeloszlásokból számított Sa és Sq paramétereket hasonlítja össze a 

pásztázási méret függvényében a 2.11. ábra. A grafikonokon megfigyelhető, hogy a négy 

különböző vékonyréteg felületen számolt Sa és Sq paraméterek a #2-es és a #3-as 

vékonyrétegek kivételével jól elkülönülnek az egyes vékonyréteg típusokra (ezek felületi 

érdessége közel esik egymáshoz), továbbá a pásztázási mérettől való függésük is hasonló 

jelleget mutat.  

   

2.11. ábra A négy eltérő technológiával előállított arany vékonyréteg (#1, #2, #3, #4) AFM-el készült 

képein számított felületi érdesség paraméterek összehasonlítása. Sa (bal) és Sq (jobb). 

Az AFM-es képek felvétele közben törekedtem arra, hogy olyan képeket készítsek, 

ahol a pásztázási területen belül elkerülöm a felületek makroszkopikus hibáiból eredő 

hatásokat, amik hamis képet festhetnek a felület jellegéről és befolyásolhatják a 

meghatározott paramétereket (pl. karcolások, szennyeződések). Ahogy a 2.9. ábrán látható, a 

#4-es vékonyréteg felülete sűrűn borított volt karcokkal, így már 36 m
2
 felett sem volt 

lehetséges a felületi hibák kikerülése. A többi vékonyréteg típusra kijelenthetjük, hogy kb. 

100 m
2
 alatti pásztázási méreteknél csak a vékonyréteg mikro- és nanostruktúrája határozza 

meg a felületi érdességet. E méret feletti tartományokon már lehetetlen kiszűrni a képekből az 

említett hatásokat, így ezek a tökéletlenségek jelentősen megnövelhetik a mért felületi 

érdességet. Ez a jelenség – az Sa és Sq paraméterek megugrása a pásztázási méret növelésével 

– minden jellemezni kívánt réteg esetén bekövetkezik. Például a 2.11. ábrán látható módon a 

legkisebb felületi érdességet a #4-es jelű, poliészter hordozójú vékonyrétegen mértem a 

100 m
2
 alatti tartományon. Az érdesség hirtelen megugrása 100 m

2 
felett viszont azt jelzi, 
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hogy a másik három, üveghordozójú vékonyréteghez képest ezen a mintán sokkal több 

repedés, karcolás, lyuk, vagy egyéb sérülés található, amik barázdálják a mikrostruktúrát.  

Összességében kijelenthető, hogy 100 m
2
 alatt Sa és Sq jól jellemzi a vékonyrétegek 

felületének érdességét és a poliészter hordozójú fólia után az #1-es jelzésű üveghordozó alapú 

vékonyréteg érdessége a kisebb, szemben az azonos gyártótól beszerzett #2 és #3 jelű 

mintákkal, melyek érdessége közel megegyező. Fontos ezen a ponton megjegyezni, hogy bár 

a 2.8. és 2.9. ábrákon szemmel is láthatóak különbségek a #2-es és #3-as típusú 

vékonyrétegek mikro- és nanoszerkezete között (szemcseméret, alak és eloszlás), a felületi 

érdesség paraméterek nem tesznek közöttük elkülöníthetően különbséget. 

    

2.12. ábra A négy eltérő technológiával előállított arany vékonyréteg (#1, #2, #3, #4) AFM-el készült 

képein számított ferdeség Ssk (bal) és lapultság Sku (jobb) paraméterek összehasonlítása 

A 2.12. ábra a magasságeloszlásokból számolt ferdeség (Ssk) és lapultság (Sku) 

paramétereket foglalja össze a pásztázási méret függvényében. A ferdeség a #4-es hordozót 

leszámítva stabil és elkülönülő értéket ad a négy vékonyrétegre a 100 m
2
 alatti tartományon. 

Egyedül az #1-es vékonyrétegre adódott negatív ferdeség, ami azt jelzi, hogy a felületről 

alkotott AFM-es képen a magas pontok vannak többségben, szemben a másik három 

felülettel. Ezt a 2.8. és 2.9. ábrák felvételei, továbbá a 2.10. ábra magasságeloszlása is 

megerősíti. A ferdeséggel szemben a lapultság nem ad stabil és elkülönülő értékelést a 

felületekről (Megjegyzés: a #4-es vékonyrétegen a 10 m
2
 és e feletti tartományon mért 

értékek nincsenek megjelenítve a grafikonon, mivel a rendkívül nagy értékek pl. 62,82 

elrontották volna az ábrázolhatóságot. Ezen megnövekedett szórás oka ennél a mintánál 

feltehetőleg a korábban már említett makroszkopikus hibák sűrű előfordulása a felületen). 

A felületekre számolt térközi jellemzőket (Sal és Str) mutatja be a 2.13. ábra. A képek 

alapján a leghomogénebbnek az #1-es vékonyréteg felülete tűnik, amit a textúrahelyzet 

viszonyszám is megerősít. Str alapján mind a négy vékonyréteg izotrópnak mondható. 
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2.13. ábra A négy eltérő technológiával előállított arany vékonyréteg (#1, #2, #3, #4) AFM-el készült 

képein számított autokorrelációs hossz Sal (bal) és textúrahelyzet viszonyszám Str (jobb). 

Az autokorrelációs hossz az #1-es vékonyrétegre a pásztázási mérettől csak 

kismértékben függő 60-70 nm körüli érték, míg a többi vékonyrétegre ez a függés jelentősen 

nagyobb. A #4-es vékonyréteget borító makroszkopikus hibák nagyobb pásztázási méreteknél 

elrontották a térközi jellemzők meghatározhatóságát.  

A 2.14. ábrán a Gwyddion program két különböző eljárásával kiszámolt 

fraktáldimenziókat (úgynevezett négyzetes és partíciós eljárások) tűntettem fel. A 

grafikonokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ezen a pásztázási tartományon a 

vékonyrétegekről készült AFM-es képeken mérhető fraktáldimenzió nem különül el 

egyértelműen az eltérő vékonyréteg típusok esetében, továbbá az nagyban függ a pásztázási 

mérettől. A fraktáldimenzió nem hozható egyértelműen összefüggésbe a szemcsézettséggel. 

   

2.14. ábra A négy eltérő technológiával előállított arany vékonyréteg (#1, #2, #3, #4) AFM-es képein 

négyzetes (bal)  és partíciós (jobb) módszerekkel számított fraktáldimenzió (Df) összehasonlítása. 

A felületeket jellemző két hibrid paramétert mutatja be a 2.15. ábra. Láthatóan mind a 

felületarány, mind a felület gradiensének geometriai középértéke csökken a pásztázási méret 

növelésével, mivel romlik a mikroszerkezet felbontása (a kép ’kisimul’). 
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2.15. ábra A négy eltérő technológiával előállított arany vékonyréteg (#1, #2, #3, #4) AFM-el készült 

képein számított felületarány Sdr (bal) és a felület gradiensének geometriai középértéke Sdq (jobb)  

Sdq továbbá jelentős függést mutat a szemcseméret és a pásztázási méret arányától, 

amely növelése a karakterisztikát balra tolja, amit pl. a másik három vékonyréteghez képest 

jelentősen nagyobb szemcsékkel rendelkező #1-es mintánál figyelembe kell venni. Az eltérő 

mintákon számolt Sdr értékek egymáshoz viszonyított aránya jól korrelál az Sa és Sq 

paraméterekkel, vagyis nagyobb felületi érdességgel rendelkező vékonyréteghez nagyobb 

felületarány tartozik. Emellett megjegyzendő, hogy Sdr értékének nagymértékű függése a 

pásztázási mérettől, és a kis pásztázási méreteknél jelentkező jelentős szórások miatt a valódi 

felület nagypontosságú megállapítása körülményes AFM-es módszerekkel és erre érdemesebb 

a 2.1.3. alfejezetben említett módon inkább elektrokémiai eljárásokat használni [60]. 

  

2.16. ábra A négy eltérő technológiával előállított arany vékonyréteg (#1, #2, #3, #4) 4 m
2
-es képein 

számított és függőleges iránnyal bezárt dőlésszög  eloszlások   (bal) és hordozófelületi arányok Smr  (jobb). 

A 2.16. ábra bal oldali grafikonja mutatja be a vékonyrétegeken számolt függőleges 

iránnyal bezárt dőlésszög eloszlásokat (), amelyektől azt várhatjuk, hogy információt hordoz 

a szemcsék alakjáról. A négy minta közül a #4-es és #1-es jelű vékonyrétegek spektruma a 
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legszűkebb, azonban a 2.8. ábra AFM-es képei, illetve a 2.10. ábra magasságeloszlásai 

alapján, láthatjuk, hogy a szűk spektrumoknak különböző oka van és azokhoz eltérő 

szemcsealakok társulnak. Bár mindkét vékonyréteg esetében a kis szögek dominálnak, ehhez 

az #1-es minta esetén nagy szemcsék tartoznak éles letöréssel, míg a #4-es vékonyréteg esetén 

széles völgyek között ülnek kis, kevésbé meredek oldalfalú szemcsék. A példából láthatjuk, 

hogy a függőleges iránnyal bezárt dőlésszög eloszlás önmagában nem jellemzi egymástól 

elkülöníthetően a szemcsealakot, továbbá   átlaga a teljes felületre a szemcsék szimmetriája 

miatt közel 0-t ad. A 2.16. ábra jobb oldalán a hordozófelületi arány láthatjuk (Abbott-

Firestone-görbe).  

Összességében elmondható, hogy a fenti alfejezetben bemutatott felületjellemzők 

együttes meghatározásával képet kaphatunk a jellemzett vékonyrétegek felületi mikro- és 

nanoszerkezetéről, de megfogalmazhatjuk a következő kritikai észrevételeket: 

 A vékonyréteg szemcsék alakját közvetlenül egyik statisztikai jellemző sem írja le. 

 A releváns statisztikai mérőszámok közül kevés ad elkülönülő értékeket az eltérő 

felületi szerkezettel rendelkező vékonyrétegekre. Egymástól teljesen elkülönülő 

értéket csak az Ssk, Sdr és Sdq paraméterek adtak. 

 A paraméterek nagy része jelentősen függ a pásztázási mérettől, a vékonyrétegek 

mikro- és nanoszerkezete szempontjából legrelevánsabb, 10 m
2
 alatti pásztázási 

tartományon is. Ezen a tartományon stabil értéket adtak az Sa, Sq és Ssk paraméterek. 

 Több paraméter a releváns 10 m
2
 alatti pásztázási tartományon belül is csak 

pontatlanul (nagy szórással) határozható meg pl. Sku és Sdr. 

 A vékonyréteg szemcseszerkezet szempontjából több meghatározott paraméter is 

irreleváns információt nyújt, pl. Str, Std, Df vagy a. 

A következő alfejezetben bemutatok egy AFM-es képek elemzésére korábban nem 

használt, lokalizációs faktor elnevezésű paramétert, amelynek elsődleges célja a felületi 

struktúrák alakjának jellemzése. Megvizsgálom, hogy ez a mérőszám alkalmas-e vékonyréteg 

felületek jellemzésére, illetve hogy segítségével tudjuk-e jellemezni a szemcsék alakját és 

azok megváltozását.  
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2.3.2. A lokalizációs faktor bevezetése 

A lokalizációs faktor paraméter bevezetésének ötlete Molnár László Milán korábbi 

tanszéki adjunktussal való közös gondolkodásunk során fogant meg 2011-ben, aki doktori 

disszertációjában AFM-es képek szűréséhez (háttérmintázat detektálásához és eltávolításához) 

fejlesztett akkoriban új eljárást [61]. Az ötletem az volt, hogy az általa szűrésre alkalmazott 

általánosított lokalizáció alkalmas lehet felületi struktúrák jellemzésre is, mint a felületi 

struktúrák alakját (pl. szemcsék formáját) leíró mennyiség.  

Az általánosított lokalizáció meghatározásának módszerét a szerkezeti entrópia 

(továbbiakban Sstr) és kitöltési tényező (spatial filling factor, továbbiakban q) kiszámításán 

keresztül, továbbá alkalmazását AFM-es képek szűrésére részletesen tárgyalja Molnár László 

Milán PhD disszertációja [51]. Itt röviden összefoglalom a meghatározásának megértéshez 

szükséges fontosabb lépéseket, majd bővebben ismertetem az általam kidolgozott módszert 

arra, hogy az általánosított lokalizációt felületek jellemzésére használjuk.  

A szerkezeti entrópiát először Pipek János és Varga Imre vezette be elektronsűrűség 

függvények [62] és egyéb komplex eloszlások [63] tulajdonságainak vizsgálatára. Mojzes 

Imre és Nagy Szilvia a következő lépésben megmutatták, hogy ez a mennyiség együtt a 

kitöltési számmal alkalmas tetszőleges ponthalmaz jellemzésére, amennyiben a ponthalmaz 

elemei {Qi, i = 1,…,N} teljesítik a (2.10) és (2.11) feltételt [64]: 

     ha i = 1,…,N                                                  (2.10) 

     

 

   

                                                                        

Mivel az AFM-el készült képek normalizálhatóak oly módon, hogy a pixelintenzitások 

{Ii, i = 1,…,N} kielégítsék a két feltételt, ezért a szerkezeti entrópiát és a kitöltési tényezőt 

használhatjuk AFM-es képek jellemzésére is. 

A részvételi arány (angolul participation ratio vagy delocalization measure, 

továbbiakban D) egy elterjedt mennyiség a mátrixsűrűség analízisben, amit először Dean [65] 

és Pipek [66] vezetett be egymástól függetlenül. Pixelintenzitásokra felírva a részvételi arány 

definíciója a (2.12) egyenlet. 

  
 

   
  

   

                                                                     

A részvételi arány illusztrálására látható egy példa a 2.17. ábrán. A feladat 15 golyó 

szétosztása 5 dobozba. Amennyiben az összes golyót egy dobozba tesszük, ugrásválaszról 
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beszélünk (D = 1). Ahogy közelítünk az egyenletes eloszlás felé – amikor minden dobozban 

egyenlő számú golyó található – D folyamatosan nő, amíg el nem éri a dobozok számát (5). 

 

2.17. ábra Egyszerű példa a részvételi szám illusztrálására 

A részvételi arányt elosztva a pixelszámmal megkapjuk a kitöltési tényezőt (2.13): 

  
 

 
                                                                             

AFM képek esetén a kitöltési szám szemléletesen a nagyintenzitású pixelek arányát 

jelenti, ami egy N nagyságától független mérőszám. A kitöltési szám továbbá kielégíti a 

(2.14) egyenlőtlenséget is.  

 

 
                                                                            

A szerkezeti entrópiát a Shannon- és Rényi-entrópia definíciókból származtathatjuk. A 

Rényi entrópia sor pixelmátrixokra általánosított formája (2.15). 

   
 

   
       

 

 

   

                                                           

Bizonyítható, hogy a Shannon-entrópia (S) a Rényi-entrópia sor első tagja, azaz: 

                                                                          

 

   

 

A Shannon-entrópia megmutatja, hogy a pixelintenzitás eloszlás mennyire tér el az 

egyenletestől. Egyenletes eloszlás esetén (amikor minden Ii-nek u. akkora értéke van) 

homogén szürke képről beszélünk. A Rényi-entrópia sor második tagja (2.17) 

                                                                                    

Ez a mennyiség a jelentősen nagy intenzitású pixelek számával korrelál, más szóval ez 

a kiegészítő entrópia része a Shannon-entrópiának. A két mennyiség közti különbség a 

rendszer struktúráját, szerkezetét jellemzi, és szerkezeti entrópiának hívják (2.18). 
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A szerkezeti entrópia tehát az intenzitás eloszlás eltérését jellemzi a tiszta 

ugrásválasztól (ami a tiszta fekete-fehér átmenet), és kielégíti a (2.19) feltételt: 

                                                                                    

Az Ii intenzitás eloszláson értelmezett (q; Sstr) függvény neve átalánosított lokalizáció 

(generalized localization) és a vizsgált eloszlás topológia információtól mentes struktúrájának 

analízisére használhatjuk. Lehet szakirodalmi példákat találni szürkeárnyalatos képek 

jellemzésére a fenti paraméterekkel, például SEM [67, 68] és optikai mikroszkópos képek 

[69], vagy CT és MR felvételek elemzésére [70]). 

Megfigyelhető, hogy ha az Ii intenzitás eloszlással jellemzett felületi struktúráknak egy 

jól definiált formája van (pl. Gaussi), akkor az eloszlás képe a Sstr(q) térképen illeszkedni fog 

a megfelelő, jól elkülönülő görbéhez, ami ehhez az eloszláshoz tartozik. Ez lehetőséget teremt 

a képek eloszlás szerinti jellemzésére, ahogy a 2.18. ábrán látható. Ehhez első lépésben a 

választott AFM-es képet (#2-es típusú vékonyréteg 1 m
2
-es kép, lásd 2.8. ábra) 

feldaraboltam 3x3 részre (továbbiakban mintavételi ablakok, vagy csempék), majd a 9 db 

csempére egyenként numerikusan kiszámított (q; Sstr) értékpárokat ábrázoltam az Sstr(q) 

térképen, a további jellegzetes eloszlásokhoz (exponenciális, Gaussi és exp(-x
4
)) tartozó 

általánosított lokalizációkkal együtt. Ehhez Nagy Szilvia és Molnár László Milán MATLAB 

környezetben megírt programját használtam, melynek eredeti 2006-os forráskódját 

mellékeltem a Függelékben. 

             

2.18. ábra Arany vékonyréteg felület 1 m
2
-es AFM képe (#2-es típus), és az általánosított lokalizációja (jobb) 

A vékonyréteg felületekről készült AFM-es képeken számolt általánosított lokalizáció 

vizsgálata közben megfigyeltem, hogy az eltérő technológiai paraméterekkel előállított 

vékonyrétegekről készült képek általánosított lokalizációja jelentős eltérést mutathat. A 2.19. 

ábrán látható két általánosított lokalizációt az #1-es és #2-es típusú vékonyrétegek 1 m
2
-es 

képein számoltam ki (a képek megegyeznek a 2.8. ábrán bemutatottakkal). 
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2.19. ábra Két eltérő technológiával előállított arany vékonyréteg (#1, #2) 1 m
2
-es AFM képének általánosított 

lokalizációi összevetve jellegzetes eloszlások lokalizációival 

A 2.19. ábrán megfigyelhető, hogy a két vékonyréteg általánosított lokalizációi jól 

megkülönböztethetően elválnak egymástól. Amíg az #1-es típusú vékonyréteg átalánosított 

lokalizációja közelebb áll az exp(-x
4
) eloszlás lokalizációjához, addig a #2-es jelű a Gauss 

eloszláshoz van közelebb (amit jellege alapján közelíthetünk exp(-x
2
)-tel is). Megjegyzendő, 

hogy az általánosított lokalizációk meghatározásához az AFM-es képeket ebben az esetben is 

3x3 db csempére osztottam fel. A csempeszámok hatását az általánosított lokalizációra illetve 

optimális megválasztát a következő alfejezetben fogom tárgyalni.  

Ahhoz, hogy a vékonyrétegekről készült AFM képeken számolt általánosított 

lokalizációkban tapasztalt különbségeket számszerűsíteni tudjuk, vezessük be az úgynevezett 

lokalizációs faktor mennyiséget, a következő definíció alapján: egy AFM kép lokalizációs 

faktora legyen az  érték, amelyre a képből számított általánosított lokalizáció és az exp(-x

) 

alakú próbafüggvény általánosított lokalizációja a legkisebb négyzetes eltérést adja. A 

lokalizációs faktor tehát a választott, exponenciális jellegű próbafüggvény kitevője, 

meghatározásához pedig definiálhatjuk a (2.20) hibafüggvényt. 

                                  
 
                                      (2.20) 

A lokalizációs faktor AFM képekre történő meghatározásához jelentősen kibővítettem 

a kiindulási 2006-os MATLAB programot. Megoldásom fő lépései a következők: 

1) Kiszámoljuk az exp(-x

) próbafüggvény általánosított lokalizációját az : 0,2 – 16 

intervallumon, 0,02 százados felbontással. Az eredményeket két darab mátrixban 

([;q], [;Sstr]) tároljuk, amit minden felhasználás elején megnyit a program. 

2) Kiszámoljuk az AFM-es kép általánosított lokalizációját ([q;Sstr]kép) a beállított 

csempeszám mellett. 
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3) Meghatározzuk  függvényében a kép csempéiből számított általánosított lokalizáció 

([q;Sstr]kép) és az előre kiszámolt próbafüggvény általánosított lokalizációjának 

([q;Sstr] négyzetes hibáit, vagyis az E() hibafüggvényt.  

4) Meghatározzuk E() hibafüggvény minimumát. Erre beépített MATLAB eljárásokat 

használhatunk (polinomillesztés, derivált vizsgálat), vagy a Curve Fitting Toolboxot. 

A lokalizációs faktor megegyezik  értékével az E() hibafüggvény minimumában. 

Az algoritmusra MATLAB környezetben egy felhasználóbarát grafikus felületet (GUI) 

is készítettem, amellyel egyszerre 5 db AFM-kép lokalizációs faktora határozható meg, 

integrált minimumkereséssel. A GUI használatát röviden ismertetem a Függelékben. 

A 2.20. ábra bal oldali grafikonján láthatók a korábban a 2.19. ábrán bemutatott, #1-es 

és #2-es vékonyrétegeken számított általánosított lokalizációkból számított E() 

hibafüggvények. Megfigyelhető, hogy a hibafüggvényeknek jól meghatározott minimuma 

van, amiből a lokalizációs faktor 4,2-re, ill. 2,6-ra adódik a két vékonyrétegre. 

     

2.20. ábra Arany vékonyrétegek (#1, #2) 1 m
2
-es AFM képein számított általánosított lokalizációk és az    

exp(-x

) alakú próbafüggvények általánosított lokalizációinak négyzetes hibái (bal); a négy eltérő vékonyrétegen 

számított lokalizációs faktor paraméterek a pásztázási méret függvényében (jobb). 

A 2.20. ábra jobb oldali grafikonja ismerteti a négy különböző vékonyrétegről készült, 

összesen 140 kép alapján számított lokalizációs faktor paramétereket a pásztázási méret 

függvényében (a csempeszám ebben az esetben 5x5 volt). Megállapítható, hogy a 

vékonyréteg szemcsék alakjáról információt nyújtó  értékek azonosíthatóan 

megkülönböztetik az eltérő vékonyrétegeket a vizsgált pásztázási tartományon, de láthatóan  

értéke jelentősen függ a pásztázási mérettől (pl. annak növelésével 0-ba tart).  A következő 

alfejezetben ezt a kapcsolatot szeretném részletesebben tárgyalni, és megmutatni, hogy egy 

definiálásra kerülő értelmezési tartományon belül és optimális csempeszám megválasztással a 

pásztázási mérettől való függés minimálisra csökkenthető.  
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2.3.3. A lokalizációs faktor értelmezési tartományának vizsgálata 

A lokalizációs faktor a felületi struktúrák (jelen esetben a szemcsék) alakjáról ad 

információt, és meghatározásához a kiindulási AFM-es képet mintavételi ablakokra 

(csempékre) osztjuk, amiken belül egyenként előállítjuk az alaktényező kiszámításához 

szükséges Sstr és q értékeket. A lokalizációs faktor meghatározhatóságát több paraméter is 

befolyásolja, ebben az alfejezetben ezeket a tényezőket szeretném sorra venni, továbbá a 

bemutatott paramétertérben meghatározni a lokalizációs faktor értelmezési tartományát. 

A lokalizációs faktor meghatározását befolyásoló tényezőket két nagy csoportba lehet 

sorolni: képminőséggel kapcsolatos, illetve matematikai okok.  

Képminőség alatt a szemcsék felbontását értem, vagyis azt, hogy adott pásztázási 

méret, képfelbontás és szemcseméret mellett hány darab pixel jut egy szemcsére. Ezen 

paraméterek között fennálló kapcsolat leírására tekintsük a következő leegyszerűsített, de a 

cél szempontjából hatékony modellt a felületről. Tekintsük úgy, hogy a pásztázási területet a 

2.21. ábrán látható módon, átlapolódás nélkül töltik ki az azonos méretű, félgömb alakú 

szemcsék. A korábbi fejezetek jelölésrendszerénél maradva, legyen M a 

soronkénti/oszloponkénti pixelek száma, és N az összes képpont száma (     ), vagyis 

a képünk felbontása. A pásztázási területünk legyen az egyszerűség kedvéért négyzet alakú 

(       , és        ). Ekkor adott szemcseátmérőre (dg) (2.21) alapján határozható 

meg az átmérőre jutó pixelek darabszáma (Mg). 

   
     

 
                                                                      

 

2.21. ábra Egyszerűsített modell a felületről a pásztázási méret (lx), a képfelbontás (M), a szemcseméret (dg) és a 

szemcse felbontás (Mg) kapcsolatának leírásához. 
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Amennyiben Mg egy kritikus érték alatt van, úgy tekinthetjük, hogy a kép felbontása 

nem megfelelő a lokalizációs faktor meghatározásához. Ezen kritikus érték meghatározásához 

félgömb alakú szemcséket generáltam különböző felbontásban, egészen 1 pixelnyi átmérőtől 

100 pixel átmérőig (természetesen extrém kis pixelszám esetén nem tekinthető 

matematikailag gömbnek az alakzat), és meghatároztam rájuk a szerkezeti entrópia – kitöltési 

tényező paramétereket. Sstr és q függése a pixelszámtól a 2.22. ábrán látható, ahol a szaggatott 

vonalak a stabil végértéktől való ± 5 %-os eltérések konfidencia tartományát jelzik. 

(Megjegyzés: az értékek ugrálása az alakzatok szimmetriáját rontó páros-páratlan pixelszám 

következménye). Megállapítható, hogy kb. 30 pixel felett mindkét paraméter stabilnak 

mondható, ez alatt a szám alatt azonban a lokalizációs faktor meghatározhatóságát nem 

tekinthetjük kellően precíznek. 

    

2.22. ábra A szerkezeti entrópia (Sstr) és a kitöltési tényező (q) függése a szemcsék felbontásától. A szaggatott 

vonalak a ± 5 %-os konfidencia intervallumokat jelölik. 

A lokalizációs faktor meghatározását befolyásoló matematikai okok között szintén két 

dolgot kell figyelembe venni. Egyrészt a meghatározásnál ismertetett legkisebb négyzetek 

módszere legalább 3x3 db mintavételi ablak (csempe) esetén működik jól, ez alatt nem ad 

megbízható minimumot a próbafüggvény illesztés. Másrészt figyelembe kell venni a 

szemcseméret és a csempeméret viszonyát is. Amennyiben a mintavételi ablak kisebb a 

szemcsénél, úgy az Sstr és q paraméterek meghatározása nem a szemcse teljes alakjára fog 

történni, hanem annak csak egy részére. Ideálisan elképzelhetünk egy olyan megoldást, ahol a 

mintavételi ablak pontosan körülveszi a szemcsét és így pontosan írja le az alakját. Mivel a 

kép ismertetett, egyszerű feldarabolása során elkerülhetetlen, hogy a mintavételi csempék 

több részre vágjanak szemcséket, ezért ökölszabályként figyelembe vehetünk egy Nyquist 

mintavételi kritériumhoz hasonló méretkorlátot a mintavételi ablakok és a szemcsék 

méretének arányára. Ha a mintavételi ablak mérete legalább kétszerese a szemcsék méretének, 



39 

akkor nagy valószínűséggel minden ablakra fog jutni teljes szemcse az alaktényezők 

meghatározásához. 

Ezen megfontolások alapján a 2.23. ábra szemlélteti a szemcseméret és pásztázási 

méret paraméterterében megállapított alsó és felső korlátokat, amik gyakorlatilag a 

lokalizációs faktor értelmezési tartományát jelentik. A grafikon függőleges tengelyére a 

szemcsék pásztázási területre jutó darabszámát vettem fel, amelyet a 2.21. ábra egyszerűsített 

modellje alapján határoztam meg az egyes pásztázási méretekre. (Például 1x1 m
2
-es 

pásztázási méret esetén – fekete görbe – 0,1 m-es átmérőjű szemcsékből a modell alapján 

100 darabot, 1 m-es átmérőjű szemcséből 1 darabot tudunk letenni). 

      

       

A 2.23. ábra szaggatott vonalai jelzik az értelmezési tartomány felső és alsó határait. A 

két felső határt 1024x1024 illetve 512x512-es felbontású AFM képekre számoltam ki az 

előzőekben megállapított Mg = 30 kritikus szemcsénkénti pixelszám figyelembevételével 

(1024
2
/30

2
 = 1165, ill. 512

2
/30

2
 = 291). A felső határok értelmében tehát például átlagosan 

0,3 m átmérővel rendelkező szemcsék esetén nincs értelme 9 m
2
-nél nagyobb pásztázási 

mérettel készült képen lokalizációs faktort számolni, mivel nem fog kijönni a szemcsénként 

szükséges kb. 30x30 pixel, így a lokalizációs faktor megállapítása pontatlan lesz. 

Az alsó határok egyrészt figyelembe veszik azt, hogy a mintavételi ablak kétszer 

akkora legyen, mint az átlagos szemcseméret, továbbá, hogy legalább 3x3 vagy 4x4 

mintavételi ablakra van matematikailag szükségünk (2x3x3 = 18, illetve 2x4x4 = 32). Az alsó 

határok értelmében tehát például átlagosan 0,3 m átmérővel rendelkező szemcsék esetén 

nincs értelme 4 m
2
-nél kisebb pásztázási mérettel készült képen lokalizációs faktort 

számolni, mivel a szemcsemérethez képest túl kicsi mintavételi ablakok nem képeznék le 

megfelelően a szemcsék alakját, így a lokalizációs faktor megállapítása pontatlan lesz. 

2.24. ábra A vizsgált négy eltérő típusú arany 

vékonyréteg szemcseátmérőjének eloszlása. 

2.23. ábra A lokalizációs faktor értelmezési 

tartománya a szemcseátmérő függvényében a felső 

és alsó korlátok ábrázolásával 



40 

Az előző alfejezetekben jellemzett vékonyrétegek lokalizációs faktorának pontos 

megállapításához a 2.23. ábra értelmezési tartománya mellett szükséges ismernünk a 

vékonyrétegek szemcseméretének eloszlását is. A négy eltérő vékonyrétegről készül egy-egy 

1 m
2
-es képre a 2.2.2. alfejezetben ismertetett algoritmus szerint meghatározott 

szemcseméret-eloszlások láthatóak a 2.24. ábrán.  

A mintavételi ablakok optimális kiválasztásához nyújt további segítséget a 2.25. ábra. 

Ha az AFM-es képet K x K darab mintavételi ablakra szeretnénk felosztani, akkor a pásztázási 

terület és a szemcseátmérő függvényében Kmax megengedhető értéke, úgy, hogy kielégítsük a 

Nyquist-kritériumot, a következőképpen határozható meg: 

           
 

   
                                                                 

ahol l a pásztázási terület oldalának hossza, dg pedig a szemcseátmérő. Megállapíthatjuk, hogy 

az #1-es és #3-as vékonyrétegekre az 1 m
2
-es pásztázási terület 3x3 mintavételi ablakkal 

határeset; figyelembe véve a szemcseátmérő eloszlását az #1-es vékonyréteg itt már kívül esik 

az értelmezési tartományon. Ami a pásztázási méretek felső határát illeti, a 2.23. és 2.24. 

ábrák alapján kijelenthetjük, hogy a 9 m
2
-nél nagyobb pásztázási méretek szintén kívül 

esnek a lokalizációs faktor meghatározhatóságának tartományán az összes vékonyréteg 

típusra (a #4-esre a 9 m
2
 szintén határeset). 

           

       

A 2.26. ábra mutatja be a négy vékonyrétegre az optimalizált mintavételi 

ablakszámokkal meghatározott lokalizációs faktor értékeket az értelmezési tartományon belül. 

A 2.2 táblázatban összegyűjtöttem az egyes vékonyrétegekre az értelmezhető pásztázási 

méretek esetén alkalmazott optimális mintavételi ablakok számát. 

2.26. ábra Az optimalizált mintavételi 

csempeszámmal meghatározott lokalizációs 

faktor értékek, az értelmezési tartományon belül 

2.25. ábra A mintavételi csempék darabszámának 

kiválasztása a szemcseátmérő függvényében (bal 

felül a 2.24. ábra eloszlásai levetítve) 
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2.2. táblázat A lokalizációs faktor meghatározásához használt optimális számú  mintavételi ablakok 

  Pásztázási méret 

Vékonyréteg 1 m2 2 m2 9 m2 

#1  -  4x4 7x7 

#2 3x3 6x6 8x8 

#3 3x3 4x4 6x6 

#4 4x4 8x8 13x13 

Összességében elmondható, hogy összevetve a 2.26. ábra optimalizálás után számolt 

lokalizációs faktor értékeit a 2.20. ábra optimalizálatlan eredményeivel láthatjuk, hogy a 

megfelelő mintavételi ablakszámmal meghatározott lokalizációs faktor stabil és egymástól 

elkülönülő értékeket ad a különböző vékonyrétegekre, amennyiben az AFM-es képek 

pásztázási mérete az értelmezési tartományon belül van. Az értelmezési tartománynál 

nagyobb pásztázási méretek esetén a lokalizációs faktor nullába tart a szemcsék felbontásának 

csökkenése miatt (lásd 2.20. ábra, vagy akár a 2.26. ábrán, a határeset #4-es vékonyréteg 

9 m
2
-es pásztázási méret mellett). Az értelmezési tartománynál kisebb pásztázási méretek 

esetén nem kapunk teljes képet a szemcsék alakjáról, ami hibás lokalizációs faktor értékekhez 

vezethet. 

Ebben az alfejezetben bemutattam egy modellt és egy módszert a lokalizációs faktor 

kiszámításához szükséges mintavételi ablakok számának egyszerű meghatározására. A modell 

természetesen tartalmaz elhanyagolásokat (pl. a szemcsék eloszlása, átlapolódása stb.), de 

ahogy az eredmények mutatják, hatékonyan alkalmazható irányelvként a mintavételi 

ablakszám gyors és egyszerű megállapításához, a bemutatott karakterisztikák és a 

szemcseátmérő eloszlás segítségével.  

  Fenntartom, hogy létezhet jobb és körültekintőbb módszer a mintavételi ablakok 

számának optimális megállapításához. Ideális módszer lehetne egy olyan eljárás, amely 

egyenként jelöli (maszkolja) ki a szemcséket és határozza meg rájuk a lokalizációs faktort. 

Jelenleg az általam alkalmazott AFM-es képfeldolgozó programok körében nincs olyan 

automatikus algoritmus, ami felhasználói beavatkozás nélkül képes lenne megtalálni és 

kimaszkolni a szemcséket, azok megtalálása és kimaszkolása a felhasználó részéről jelentős 

interaktivitást és időt igénylő feladat (lásd 2.2.2 pont). Egy ilyen algoritmus kifejlesztése, 

vagy minimális interaktivitást igénylő algoritmus kidolgozása és ezen képfeldolgozás 

összeillesztése a lokalizációs faktor meghatározásával egy szép feladat lehet a munka 

folytatására, azonban ezen értekezés keretein e probléma megoldása jelentősen túlmutat.  
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2.3.4. Az AFM-es képek szintezésének hatása a lokalizációs faktorra 

A 2.1.2. alfejezetben az AFM általános bemutatásánál kitértem rá, hogy az AFM-es 

képek utófeldolgozása és a képek megfelelő szűrése egy kritikus lépés a képek kiértékelése 

során. Matematikailag könnyű belátni, hogy a korábban megvizsgált felületi jellemzők 

jelentős mértékben függenek az alkalmazott képszűrési és szintezési algoritmusok 

pontosságától. Molnár László Milán disszertációjában rámutatott arra, hogy ez elsősorban 

nagy magasság-szélesség arányú struktúrák esetén jelenthet komoly eltéréseket (az arany 

vékonyrétegek nem tekinthetők annak), továbbá sikeresen alkalmazta az általánosított 

lokalizációt egy felületi struktúra alapú szintezési algoritmus létrehozásához [51, 61]. 

A lokalizációs faktor paraméter előnye a korábban vizsgált felületjellemzőkkel 

szemben, hogy az általánosított lokalizáció meghatározása a struktúrára optimalizált méretű 

ablakokban egyenként történik, nem pedig a kép egészére egy lépésben, mint a statisztikai 

paraméterek esetén. Így felületet alkotó mikrostruktúrákra szuperponált makroszerkezet (pl. a 

szkenner függőleges irányú eltérése a vízszintes pásztázási síktól) a szemcsékhez és 

csempékhez viszonyított nagyobb térbeli periódus miatt csak korlátozottan fejti ki hatását a 

csempén belül az általánosított lokalizációra. Hozzávéve a képet rontó egyéb lokális 

műtermékeket és képhibákat (zajok, csíkozódás stb.) ezek a hatások a csempéken keresztül 

növelik a struktúrákat leíró Sstr(q) függvény meghatározott pontjainak szóródását, de 

feltételezhetően ennek mértéke kisebb, mint a hibák többi felületjellemzőre gyakorolt hatása. 

 

2.27. ábra 4 m
2
-es kontakt üzemmódú AFM-es képek az #1-es típusú arany vékonyréteg szemcseszerkezetéről 

különböző képfeldolgozási lépések után. A) eredeti szintezetlen kép; B) soronkénti medián illesztés után; C) sík 

illesztése után; D) másodfokú polinom illesztése után, E) teljesen szűrt kép. 
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Ennek ellenőrzésére az #1-es típusú vékonyrétegről készült 4 és 9 m
2
-es AFM képek 

segítségével összevetettem pár eltérő szintezési algoritmus hatását a lokalizációs faktorra. A 

2.27. ábrán láthatók a különbözőképpen szűrt képek (az eljárások részletes leírását lásd a [48, 

51] irodalmakban). Az E-jelű teljesen szűrt kép egyszerre alkalmaz sík és soronkénti 

illesztést, továbbá csíkozódás szűrést is. Megfigyelhető, hogy csak szintezési eljárás 

használatával a képek sok helyen csíkozási műtermékkel terheltek maradnak. 

A 2.3. táblázat foglalja össze a pásztázási méretenkénti 5-5 darab kép átlagolásával 

meghatározott lokalizációs faktor értékeket, míg a 2.28. ábra grafikusan is illusztrálja az 

eredményt. A lokalizációs faktor abszolútértéke mellett megadtam a teljesen szűrt képen 

számolt lokalizációs faktorhoz viszonyított relatív értékeket is. 

2.3. táblázat Különböző képszűrési eljárások hatása a lokalizációs faktor meghatározására 

#1 
 

nyers soronként sík polinom teljes szűrés 

4 m2 
átlag  4.22 4.23 4.16 4.30 4.44 

szórás 0.34 0.44 0.48 0.41 0.44 

9 m2 
átlag 4.20 4.32 4.31 4.34 4.64 

szórás 0.35 0.32 0.31 0.28 0.30 

4 m2 
átlag (%) 95.05 95.27 93.58 96.85 100 

szórás 7.66 9.93 10.73 9.18 9.98 

9 m2 
átlag (%) 90.52 93.15 92.89 93.62 100 

szórás 7.58 6.98 6.67 6.07 6.38 

A felületre szuperponálódó makroszerkezet hatása a teljesen szűrt képhez viszonyított 

kisebb lokalizációs faktor értékekben jelenik meg (maximum 9,5 %). Összességében 

elmondható, hogy a lokalizációs faktor függése a különböző képszűrési eljárásoktól jelentősen 

kisebb a vizsgált vékonyrétegre, mint a többi felületjellemző paraméter függése, melyek 

relatív eltérése a teljesen szűrt képtől akár több 100 % is lehet. A Függelékben példaként 

bemutatom a felületi érdesség (Sa és Sq) megváltozását az eltérő szintezések következtében. 

      

2.28. ábra Az #1-es vékonyréteg 4 m
2
-es (bal) és 9 m

2
-es (jobb) képein számolt lokalizációs faktor 

paraméterek különböző szintezési eljárások esetén. 
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2.3.5. A hőkezelés hatásának vizsgálata az arany vékonyréteg szemcseszerkezetére 

Ebben az alfejezetben bemutatom és összehasonlítom a felületjellemző paraméterek és 

a lokalizációs faktor alkalmazhatóságát arany vékonyrétegek szemcseszerkezetének hőkezelés 

hatására történő megváltozásának leírására.  

Az arany vékonyrétegek hőkezelése egy alkalmas, természetes példa a felületjellemző 

paraméterek tesztelésére, mivel a szemcsealak a hőkezelés függvényében kismértékben vagy 

jelentősen is megváltozhat. A célom az volt, hogy eltérő hőkezelési eljárásokkal 

megváltoztassam a vékonyréteg kiindulási szemcseszerkezetét és megvizsgáljam, hogy az 

AFM-el láthatóvá tehető változás a szemcsék alakjában leírható-e számszerűen a lokalizációs 

faktorral vagy más ismertetett paraméterrel. (Ebből a nézőpontból a hőkezelés konkrét 

paramétereit a vizsgálat szempontjából akár irrelevánsnak is tekinthetjük). 

Erre a célra az alábbi három hőkezelési eljárásnak vetettem alá az #5-ös típusú arany 

vékonyréteget (a technológiai paramétereket lásd a 2.1. táblázatban): 

Hőkezelés 1) 230 
o
C-on 5 percig a laboratóriumi fűtőlappal melegítve; 

Hőkezelés 2) 280 
o
C-on 1 percig a laboratóriumi fűtőlappal melegítve; 

Hőkezelés 3) kb. 400–420 
o
C-on 2 percig, fűtőlap és hőlégfúvó alkalmazásával. 

 

2.29. ábra 1 m
2
-es kopogtató üzemmódú AFM-es képek az arany vékonyréteg szemcseszerkezetéről hőkezelés 

1) előtt és után. A) topográfia előtte; B) fázis előtte; C) topográfia utána; D) fázis utána. 
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Megjegyzendő, hogy a szakirodalomban használnak ennél jelentősen magasabb 

hőmérsékletet is arany vékonyrétegek hőkezelésére (akár 800 
o
C-ot is), de ezt a mi 

laboratóriumunk keretei között nem tudtuk megvalósítani, másrészt, ahogy látni fogjuk ez a 

lokalizációs faktor tesztelése szempontjából nem is lenne célszerű. 

A 2.29. ábra szemlélteti az 1)-es típusú hőkezelés hatását az arany vékonyréteg 

szemcseszerkezetére. Ennél a hőkezelésnél kopogtató üzemmódú AFM-el vizsgáltam a 

vékonyréteget hőkezelés előtt és után, hogy a fázis csatornán keresztül is megvizsgálhassam a 

szemcsék alakváltozását. A képek alapján megállapíthatjuk, hogy már ilyen alacsony 

hőmérsékleten is megindul a szemcsék formájának változása. Ahogy a C) és D) képeken jól 

látszik, a szemcsék határvonala kezd elmosódni, ami az oldalfal meredekségének 

csökkenésére utal. Különösen jól látható ez a D) jelű fázisképen, a szemcséket eredetileg 

határoló éles kontúrvonalak eltűnésében.  

A hőmérséklet növelésével a szemcsék alakjának változása mellett megindul 

összeállásuk is. A 2.30. ábra kontakt üzemmódú AFM képei a 2)-es hőkezelés utáni 

állapotokat szemléltetik. Ahogy a B) és C) jelű képeken láthatjuk a közel izotróp felületen 

homogén eloszlású szemcsék mellett megjelenik egy új mintázat is: peremekkel elválasztott 

parcellák tűnnek fel. Az egyes szemcsék egyre nehezebben különíthetőek el egymástól, bár 

még felismerhetőek. Alakjuk további változást mutat a kiindulási formához képest. 

 

2.30. ábra Kontakt üzemmódú AFM-es képek az arany vékonyréteg szemcseszerkezetéről hőkezelés 2) előtt és 

után. A) 1 m
2
 előtte; B) 1 m

2 
utána; C) 4 m

2 
utána. 

A körülbelül 400 
o
C-os hőkezelés hatására a felület jelentősen megváltozik, ahogy a 

2.31. ábrán jól látható. Az éles peremekkel elválasztott parcellák teljesen kialakultak, 

amelyeken belül az egyes szemcsék túlnyomórészt összeálltak, bár ahogy a C) kép 1 m
2
-es 

topográfiai felvételén látható a felület érdessége még távol van a más kutatócsoportok által 

közölt közel atomian sima felülettől (összehasonlításnak lásd a 2.3. ábrát). Ennek eléréséhez 

szükséges az üveghordozóra felvitt vékonyrétegekre ilyen esetekben alkalmazott 600-800 
o
C-

os hőkezelés. 
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2.31. ábra Kontakt üzemmódú AFM-es képek az arany vékonyréteg szemcseszerkezetéről hőkezelés 3) után. A) 

25 m
2
; B) 4 m

2
; C) 1 m

2
 pásztázási méretekben. 

A 2.31. ábra nagyobb pásztázási méretben készült képein láthatjuk, hogy a parcellák 

mellett nagyméretű, rögszerű képződmények is megjelennek a felületen. Érdekes megfigyelni, 

hogy ezek az alakzatok rendre az egyes parcellák határvonalán helyezkednek el. Mivel a 

korábbi hőkezelési lépéseknél nem láttunk hasonló alakzatokat, ezért feltételezhető, hogy a 

felület kisimulása közben került ez az anyag a parcellák határára. Mivel azonban a rögök 

alakja jelentősen eltér a felület többi részét alkotó szemcsék alakjától (amelyek jelenleg a 

parcellák hullámosságában fedezhetőek fel) ezért sajnos elrontják a képek kiértékelhetőségét 

a lokalizációs faktor szempontjából. (Megjegyzés: az arany vékonyréteg felületek hőkezelés 

hatására történő nanoszerkezet-változásának vizsgálatával, részletes leírásával és minél 

simább felületek előállításával a BME-ETT tanszéken Lehoczki Péter BSc szakdolgozatos 

hallgatóm foglalkozik, én ezeket az eredményeket kizárólag a lokalizációs faktor 

alkalmazhatósága szempontjából, példaként mutatom be.) 

 

2.32. ábra 3 dimenziós, 1 m
2
-es topográfiai AFM képek az arany vékonyréteg szemcseszerkezetéről. A) 

hőkezelések előtt; B) hőkezelés 1 után; C) hőkezelés 2 után; D) hőkezelés 3 után. 
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A 2.32. ábra 3D-s topográfiai képei szemléltetik a szemcsék alakjának megváltozását 

az egyes hőkezelési lépésekben. Láthatóan a hőkezelés hatására a szemcsék oldalfalának 

meredeksége fokozatosan csökken, a kezdetben csúcsosabb szemcsék ellaposodnak és 

összemosódnak a szomszédos szemcsékkel, melynek során összefüggő parcellák alakulnak ki, 

amik végső stádiumban (a képeken ez még nem látható, csak szakirodalomban, lásd 2.3. ábra) 

akár atomi simaságúak is lehetnek. 

A 2.4. táblázatban összefoglaltam a fontosabb felületjellemző paraméterek és a 

lokalizációs faktor számszerű értékeinek megváltozását az 1)-es és 2)-es hőkezelési 

lépésekben. Mindkét lépésben pásztázási méretenként 5 db képet készítettem és értékeltem ki 

az 1 m
2
-es és 4 m

2
-es tartományokon. A 3)-as hőkezelés után a felületet sűrűn borító 

rögszerű képződmények elrontják a lokalizációs faktor kiértékelhetőségét (a felület nem 

tekinthető izotrópnak), nem kapunk képet a megváltozott szemcsealakról. Az 1)-es 

hőkezelésnél kopogtató, a 2)-es hőkezelésnél kontakt üzemmódú felvételeket készítettem, 

ezért mindkét esetben szerepel a hőkezelés előtti állapot is. A paraméterek megváltozását a 

kiindulási értékhez képest relatív növekményként ( (%)) adtam meg 

2.4. táblázat Az arany vékonyrétegek hőkezelésének eredményeit összefoglaló táblázat 

 
Hőkezelés 1 Hőkezelés 2 

Pásztázási Méret 1 m
2
 4 m

2
 1 m

2
 4 m

2
 

Paraméter átlag 
szórás 

(%) 
átlag 

szórás 
(%) 

átlag 
szórás 

(%) 
átlag 

szórás 
(%) 

Sq [nm] 

előtte 2,40 5,18 2,60 2,74 2,25 6,59 2,39 3,23 

utána 2,47 15,28 2,58 11,50 2,71 19,01 2,89 11,22 

 (%) 2,88  -  -1,03  -  20,44  -  20,92  -  

Ssk 

előtte 0,35 62,24 1,00 48,94 0,39 27,16 0,49 26,67 

utána 0,29 78,25 1,53 89,94 1,25 117,19 0,63 66,43 

 (%) -17,01  -  53,37  -  219,26  -  28,34  -  

Sku 

előtte 3,41 19,39 7,76 47,55 3,19 7,14 3,93 17,28 

utána 3,83 16,06 15,36 117,34 10,91 96,12 5,81 27,26 

 (%) 12,41  -  97,87  -  242,54  -  47,95  -  

Sp [nm] 

előtte 10,73 21,25 21,33 16,61 10,80 43,76 14,27 29,09 

utána 13,26 41,90 26,43 42,18 19,92 64,79 19,92 25,74 

 (%) 23,66  -  23,93  -  84,40  -  39,56  -  

Sv [nm] 

előtte 8,23 12,28 9,86 10,59 7,91 15,71 10,63 39,94 

utána 9,28 27,04 10,83 36,44 10,72 27,67 13,33 41,43 

 (%) 12,77  -  9,90  -  35,61  -  25,32  -  

Sz [nm] 

előtte 18,98 10,86 31,15 11,17 18,72 31,64 24,92 17,20 

utána 22,55 33,75 37,26 28,66 30,67 39,17 33,24 21,67 

 (%) 18,79  -  19,61  -  63,82  -  33,40  -  
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Hőkezelés 1 Hőkezelés 2 

Pásztázási Méret 1 m
2
 4 m

2
 1 m

2
 4 m

2
 

Paraméter átlag 
szórás 

(%) 
átlag 

szórás 
(%) 

átlag 
szórás 

(%) 
átlag 

szórás 
(%) 

Sa [nm] 

előtte 1,89 5,29 1,98 1,30 1,78 6,11 1,88 2,66 

utána 1,91 14,07 1,88 9,48 1,94 11,19 2,20 10,45 

 (%) 0,88  -  -4,91  -  8,87  -  16,81  -  

Smc [nm] 

előtte 3,16 5,48 3,19 2,27 3,03 6,54 3,13 3,20 

utána 3,16 13,27 3,01 9,75 3,11 8,34 3,55 9,32 

 (%) 0,03  -  -5,63  -  2,59  -  13,47  -  

Sxp [nm] 

előtte 4,21 4,27 4,32 2,69 3,78 4,91 4,01 3,18 

utána 4,54 18,68 4,17 11,97 4,24 13,53 4,91 14,27 

 (%) 7,91  -  -3,48  -  12,32  -  22,55  -  

Sal [mm] 

előtte 0,04 9,34 0,04 6,41 0,03 15,15 0,04 7,58 

utána 0,06 22,49 0,06 23,65 0,05 15,98 0,07 21,28 

 (%) 51,01  -  49,30  -  51,66  -  85,45  -  

Str 

előtte 0,75 20,83 0,88 2,20 0,76 9,97 0,84 10,53 

utána 0,64 30,82 0,78 17,97 0,68 16,64 0,77 11,42 

 (%) -15,45  -  -10,62  -  -10,87  -  -8,13  -  

Std [
o
] 

előtte 77,12 62,61 46,73 74,39 10,49 198,77 94,46 81,48 

utána 4,00 183,11 64,06 100,26 4,22 153,46 25,02 155,60 

 (%) -94,81  -  37,11  -  -59,80  -  -73,51  -  

Sdq 

előtte 0,23 9,77 0,20 2,09 0,27 12,97 0,21 4,86 

utána 0,24 29,93 0,20 20,58 0,28 46,03 0,18 11,50 

 (%) 8,06  -  1,97  -  2,94  -  -12,07  -  

Sdr [%] 

előtte 2,45 13,68 1,91 3,67 3,36 20,07 1,99 7,55 

utána 2,89 61,11 1,94 43,46 4,20 100,72 1,57 20,56 

 (%) 17,68  -  1,67  -  24,95  -  -21,07  -  



előtte 3,28 8,18 3,01 4,57 2,91 4,92 2,99 6,43 

utána 2,81 4,68 2,73 8,7 2,27 13,33 2,34 4,05 

 (%) -14,33 -  -9,54 -   -22,03 - -22,08 - 

 

A hőkezelés hatására a felületekre számított lokalizációs faktor egyértelmű csökkenést 

mutatott, ami jelentése értelmében összefüggésben van a szemcsék meredekségének AFM-es 

képeken is látható csökkenésével. Az 1)-es hőkezelés hatására a lokalizációs faktor a 

pásztázási méretekre átlagolva kb. 12 %-ot csökkent, a 2)-es kőkezelés hatására átlag kb. 

22 %-ot. Az eredményeket grafikusan szemlélteti a 2.33. ábra 
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2.33. ábra A lokalizációs faktor megváltozása az 1)-es és 2)-es típusú hőkezelés után a pásztázási méret 

függvényében. 

A többi felületjellemző paraméter megváltozásának mértéke sok esetben eltér az egyes 

pásztázási méretekben, továbbá a változásokat jelentős szórásbeli növekmény kíséri. 

Elmondhatjuk, hogy ezen paraméterek változása nem ad egyértelmű jellemzést a vizsgált 

folyamatról és a szemcsék alakjának megváltozásáról. 
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2.4. Összefoglalás 

A fejezetben bemutattam az arany vékonyrétegek felületi szemcseszerkezetének 

tulajdonságait, jelentőségét az alkalmazás szempontjából, továbbá az AFM képalkotással 

egybekötött számszerű jellemzésének lehetőségeit különböző felületjellemző paraméterekkel. 

Négy eltérő technológiával készült arany vékonyrétegen végzett méréssorozaton keresztül 

kritikai szemszögből összehasonlítottam ezeket a felületjellemző paramétereket és rámutattam 

korlátaikra. Bevezettem egy AFM képalkotáshoz eddig még nem használt paramétert 

lokalizációs faktor néven az arany vékonyréteg felületet alkotó szemcsék alakjának 

jellemzésére, és megmutattam, hogy optimális értelmezési tartományon a lokalizációs faktor 

alkalmas a szemcsealak jellemzésére. Ezt hőkezelésnek alávetett – és így megváltoztatott 

szemcsealakkal rendelkező – arany vékonyrétegeken végzett kísérletsorozattal is 

alátámasztottam. 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a lokalizációs faktor alkalmazhatósága nem 

korlátozódik az arany vékonyrétegek felületi szemcselakjának jellemzésére. Ez a paraméter 

általánosan használható felületi strukturáltság leírására, és alkalmazása hasznos lehet minden 

olyan területen, ahol a felületi struktúra és makroszkopikus tulajdonságok közötti kapcsolatot 

vizsgáljuk. Arany vékonyrétegekkel kapcsolatban egy ilyen terület lehet a vékonyréteg 

szemcseszerkezete, és a vékonyrétegből kialakított elektródok elektrokémiai (elsősorban 

kapacitív) viselkedése közötti kapcsolat vizsgálata, amelyet kutatómunkám elsődleges 

folytatási területének tekintek. 

A kutatómunka folytatása 

A 2.3.1. alfejezetben bemutatott négy, technológiailag eltérő arany vékonyréteg AFM-

es jellemzésével párhuzamosan már végeztem bevezető méréseket a vékonyrétegek 

elektrokémiai tulajdonságainak megállapítására. Ennek során azt vizsgáltam, hogy mekkora a 

vékonyrétegekből kialakított elektródokon elektrokémiai impedancia spektroszkópiával 

mérhető CPE kitevő nagysága. A bevezető mérésekből arra a következtetésre jutottam, hogy a 

CPE kitevő korrelál a lokalizációs faktorral, és így a szemcsealakkal, nem korrelál viszont a 

felületi érdességgel vagy más felületjellemző paraméterrel.  

A CPE kitevőre azonban sok külső körülmény is befolyással lehet (pl. a felületek 

megfelelő tisztasága, az elektródgeometria vagy az elektrolit tulajdonságai). Ahhoz, hogy a 

nagypontosságú, minden kétséget kizáró meghatározásához szükséges analitikai 

körülményeket biztosítani tudjuk laborunk infrastruktúrája sajnos nem elégséges. Ezért 2012-

ben felvettem a kapcsolatot a téma legnagyobb hazai szakértőjével, Dr. Pajkossy Tamással 
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(MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet), aki számos publikációt írt 

az arany elektrokémiai és elsősorban CPE viselkedéséről [38, 41, 42]. 

Pajkossy Tamás eredményeim megismerése után beleegyezett, hogy közös 

kísérletsorozatot végezzünk el az arany vékonyrétegek szemcseszerkezete és CPE viselkedése 

közötti esetleges kapcsolat feltárására. Az AFM-es és hőkezeléses vizsgálatokat a BME-ETT-

n, a nagypontosságú elektrokémiai méréseket az MTA Kémiai Kutatóközpotban tervezzük 

elvégezni. Ezek a kísérletek a disszertációm leadásáig a felek egyéb elfoglaltságai miatt még 

nem valósultak meg. 

A 2.3.3. alfejezetben, a lokalizációs faktor értelmezési tartományának vizsgálatával 

kapcsolatban említettem, hogy a paraméter meghatározása optimalizálható lenne 

képfeldolgozási algoritmusok kombinálásával oly módon, hogy az általánosított lokalizációt 

magukra a szemcsékre számoljuk ki. A munka folytatásaként tervezem megvizsgálni, hogy a 

szemcsék egyenkénti megtalálását és megjelölését (maszkolását) elvégző szegmentáló 

képfeldolgozási algoritmusok (pl. watershed) használatával lehet-e növelni a lokalizációs 

faktor meghatározásának pontosságát az arany vékonyréteg felületekre. 

A lokalizációs faktor alkalmazhatóságának vizsgálata más anyagrendszerre, ahol a 

felületi strukturáltság hatással lehet bizonyos makroszkopikus jellemzőkre szintén a munka 

folytatását képezheti. 

Az eredmények hasznosulása 

Az arany vékonyrétegek felületi minőségével és alkalmazhatóságával kapcsolatos 

gyakorlati eredményeim folyamatosan alkalmazásra kerültek a BME-ETT négy FP-6-os EU-s 

projektjének keretein belül. Ezekből három konkrét arany vékonyréteg alapú bioérzékelő 

fejlesztéssel volt kapcsolatos (DINAMICS, DVT-IMP, RaSP), egy pedig arany vékonyréteg 

és PDMS alapú mikrofluidikai elemek összekapcsolását tűzte ki céljául (-Builder).  

Atomerő mikroszkópos, elektrokémiai, valamint arany vékonyréteggel kapcsolatos 

ismereteim és tapasztalataim beépítésre kerültek a BME-ETT szakirányú mesterképzésén 

oktatott tantárgyakba is, három gyakorlati laboratóriumi mérés (Fizikai, kémiai és 

nanotechnológiák laboratórium), továbbá elméleti előadások (Nanotudomány, ill. Fizikai, 

kémiai és nanotechnológiák) formájában is. 
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2.5. Új tudományos eredmények megfogalmazása 

I. tézis: Bevezettem a lokalizációs faktor elnevezésű paramétert atomerő 

mikroszkópiával készült képek kiértékeléséhez. A lokalizációs faktor () az AFM-

el készült képek általánosított lokalizációjának - azaz a kitöltési tényező; szerkezeti 

entrópia függvénypárjának - kiszámításával határozható meg, és a felület 

struktúráinak jellemző alakjáról ad számszerű információt. A lokalizációs faktor 

az  érték, amelyre a képből számított általánosított lokalizáció és az exp(-x

) 

próbafüggvény általánosított lokalizációja a legkisebb négyzetes eltérést adja.  

a) Modellalkotás és kísérleti munka útján meghatároztam a lokalizációs faktor 

értelmezési tartományát szemcsés felületekről atomerő mikroszkópiával készült 

képek esetére. Megmutattam, hogy a lokalizációs faktor paraméter meghatározása 

függ 1) a szemcsemérettől és annak eloszlásától; 2) a pásztázási mérettől; 3) a kép 

felbontásától és 4) a mintavételi ablakok számától. A felírt paramétertérben a 

lokalizációs faktor optimális meghatározásához az alábbi két kritériumot kell 

kielégítenie az AFM-es képnek: 

i. A pásztázási méret (       , és az egyszerűség kedvéért        ), a kép 

felbontása (     , ahol M a soronkénti/oszloponkénti pixelek száma, és N 

az összes képpont száma) valamint a szemcseátmérő (dg) által definiált, 

szemcseátmérőre jutó pixelek száma (Mg) legyen nagyobb vagy egyenlő 30-al, 

vagyis: 

        
     

 
                                                        

ii. A mintavételezési ablakok soronkénti/oszloponkénti számának megengedhető 

értéke (K) a pásztázási méret és a szemcseátmérő függvényében: 
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II. tézis: Megmutattam, hogy a lokalizációs faktor paraméter alkalmas négy eltérő 

technológiai paraméterrel előállított (és ebből kifolyólag eltérő szemcseszerkezettel 

rendelkező) arany vékonyréteg szemcsealakjának jellemzésére AFM képek 

alapján. 

a) Megmutattam, hogy a lokalizációs faktor paraméter négy eltérő technológiai 

paraméterrel előállított arany vékonyréteg felületekről készült AFM-es képek esetén 

egymástól jól elkülöníthető értékeket ad az értelmezési tartományon belüli pásztázási 

méretekkel készült felvételekre (1 m
2
 – 9 m

2
) és így alkalmas a szemcsealak 

jellemzésére. A négy vékonyrétegre az optimális tartományon számolt lokalizációs 

faktor értékek (zárójelben a szórásokkal, 15 képre): 4,9 (6,3 %); 2,8 (8,7 %); 3,2 

(5 %); 2,4 (10 %). 

b) Megmutattam, hogy a lokalizációs faktor paraméter matematikai jellegéből adódóan 

kevésbé érzékeny az AFM képek szintezési és szűrési módszereire, így kevésbé függ 

azok hibáitól arany vékonyréteg felületek esetén az ISO 25178-2 (2012) szabvány 

alapján általam megvizsgált felületjellemző paraméterekhez képest. A képekre 

szuperponálódó szűretlen makroszerkezet hatása (pl. a szkenner mozgási műterméke) 

a teljesen szűrt képhez viszonyított kisebb lokalizációs faktor értékekben jelenik 

meg, amely az általam vizsgált vékonyréteg esetében maximum -9,5 % volt az 1 m
2
 

– 9 m
2
 pásztázási tartományon. 
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III. tézis: Megmutattam, hogy a lokalizációs faktor paraméter alkalmas az arany 

vékonyréteg felületek hőkezelés hatására bekövetkező nanostruktúra változásának 

jellemezésére AFM képek alapján. 

a) A vizsgált arany vékonyrétegen 250 
o
C-on végzett 5 perces hőkezelés hatására átlag 

12 %-os csökkenést, míg a 300 
o
C-on 1 percig hőkezelt mintákon átlag 22 %-os 

csökkenést tapasztaltam a lokalizációs faktorban, az 1 m
2
 – 4 m

2
 pásztázási 

tartományon. 

b) A csökkenés a lokalizációs faktorban leírja a szemcsék alakjának a képek alapján 

szemmel is megfigyelhető megváltozását (szemcsék laposodása, szemcsehatárok 

összeolvadása nagyobb, laposabb szemcsékké). A többi, az ISO 25178-2 (2012) 

szabvány alapján általam megvizsgált felületjellemző paraméter nem írta le 

számszerűen egyértelműen ezt a szemcsealakban tapasztalt megváltozást. 

Az I-III. tézisekhez köthető publikációk: [L1], [L2], [K1] 

Lektorált, idegen nyelvű, külföldön megjelent folyóiratcikk  

[L1] A. Bonyár, L. M. Molnár, G. Harsányi, ”Localization factor: a new parameter for the 

quantitative characterization of surface structure with atomic force microscopy 

(AFM)”, MICRON, 43, (2012), pp. 305-310. (IF: 1.527) 

[L2] A. Bonyár, L. M. Molnár, G. Harsányi, “Dependence of the surface roughness and 

localization factor parameters on the background correction of AFM images: a thin 

film characterization study”, MATERIALS SCIENCE FORUM, 729, (2013), pp. 

193-198. 

Idegen nyelvű, nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent előadás 

[K1]  A. Bonyár, P. Lehoczki, ”An AFM study regarding the effect of annealing on the 

microstructure of gold thin films”, In: Proc of the 36th International Spring Seminar 

on Electronics Technology. Alba-Iulia, Romania, 2013 (IEEE) – megjelenés alatt 
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3. Ferrites acél szemcseorientációjának vizsgálata  

3.1. Szakirodalmi áttekintés 

3.1.1. A szemcseorientáció jelentősége és meghatározásának módszerei 

A sokkristályos fémek mechanikai tulajdonságait több paraméter együttes hatása 

szabja meg. A fontosabb paraméterek közé tartozik a fém kristályszerkezete, a fémben jelen 

lévő szövetelemek és fázisok aránya, a szemcsék mérete és eloszlása, a szemcseorientáció 

továbbá a szemcsehatár-szerkezet. Ezen jellemzők kapcsolatának vizsgálata a konkrét 

mechanikai tulajdonságokkal az egyes anyagrendszerekben gyakorlatilag önálló kutatási 

területet képez. Acél esetében a témáról jó áttekintést kaphatunk a [71, 72] irodalmakból. 

A szemcseorientáció a sokkristályos fémek – szemcséin belül egyenként azonosnak 

tekinthető – kristálytani rendjének kapcsolata a vizsgált mintadarab makroszkopikus 

méreteivel. A szemcseorientációnak egyrészt közvetlen hatása van a fém makroszkopikus 

mechanikai tulajdonságaira (pl. keménység, szilárdság, megmunkálhatóság), másrészt az 

egymással szomszédos szemcsék egymáshoz képesti orientációjának ismeretében 

(elorientáltság) képet kaphatunk az amúgy közvetlenül nehezen vizsgálható szemcsehatárok 

tulajdonságairól is [73]. Amennyiben a sokkristályos fém szemcséinek orientációja 

statisztikusan jellemző irányítottságot mutat, akkor a fémet textúráltnak nevezzük. Bizonyos 

esetekben kifejezett cél a fémek megmunkálása során, hogy mechanikus vagy termikus 

kezelésekkel befolyásolják a szemcseszerkezetet és az alkalmazás szempontjából hasznos 

vagy szükséges textúrát alakítsanak ki. 

Tökéletes példa erre a ferrites acél, melynek a mélyhúzhatóságát befolyásolja a textúra 

jellege. A mélyhúzás egy gyakori képlékeny alakító eljárás, melynek során sík lemezből 

üreges testet állítanak elő. Folyamatát a 3.1. ábra szemlélteti. 

 

3.1. ábra A mélyhúzás illusztrációja ([74] alapján újrarajzolva). 
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A ferrit szemcsék kristályszerkezete térben középpontos köbös rácsú (TKK), melyben 

többféle aktív csúszási rendszer is megvalósulhat. A csúszási irány mindig az <111> irány, de 

a csúszási síkok lehetnek az 110, 112 és az 123 síkok is [75]. Ezek alapján egy ferrites 

acéllemez mélyhúzhatóságához az ideális textúra a 111<110> és a 111<112>, ahol a 

lemez felületének textúrája a mélyhúzási irányra merőleges síkon értendő [76]. Az acéllemez 

textúráját a megmunkálása során a technológiai lépések befolyásolják (pl. hidegen hengerlés, 

melegen hengerlés, újrakristályosító hőkezelés stb.), és kutatások folynak ezen technológiák 

optimalizálására az 111 textúráltság maximalizálása céljából [77, 78]. 

A szemcseorientáció és a többi felsorolt, a mechanikai tulajdonságokat befolyásoló 

fontosabb anyagjellemzők meghatározására különböző mikroszkópos eljárásokat 

használhatunk, amelyek hozzávetőleges költség-időráfordítás igényét a 3.2. ábrán 

illusztráltam. 

 

3.2. ábra Az elterjedten alkalmazott mikroszkópos eljárások hozzávetőleges költség-időráfordítás igénye ([48] 

alapján újrarajzolva). 

A költség és időráfordítás szempontjából leghatékonyabb optikai mikroszkópot 

elterjedten használják a fémekben jelen lévő szövetelemek és fázisok, valamint ezek 

alakjának meghatározására, továbbá szemcseméret és eloszlás vizsgálatra. A szövetelemek és 

fázisok különböző maratási, illetve kontrasztképzési eljárásokkal hívhatóak elő. Az 

egyszerűbb korróziós (vagy kémiai) maratás mellett kezdenek elterjedni (a később részletesen 

bemutatásra kerülő) színesmaratásos eljárások is, amelyek a különböző szövetelemek 

előhívása mellett az azonos fázishoz tartozó szemcséket is elkülönítik, így azok mérete, 

eloszlása meghatározható [79, 80, 81]. 

Az atomerő mikroszkópot (AFM) használhatjuk a már előhívott fázisok és szemcsék 

topológiai információjának meghatározására, továbbá nagy felbontása miatt alkalmas lehet a 
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szemcsehatárok közvetlen vizsgálatára is. Megjegyzendő, hogy az AFM-es vizsgálatok 

elterjedését ezen a területen visszafogja az, hogy a nagyobb szemcsékkel rendelkező minták 

szemcseméretének és legfőképp eloszlásának meghatározását korlátozza az AFM pásztázási 

tartományának maximális mérete, ami jellemzően 100 m. Szintén fontos megjegyezni, hogy 

a nagyfelbontású (akár atomi felbontású) AFM-es vagy STM-es felvételek elkészítése, 

(például szemcsehatár vizsgálat céljából) drágább berendezést, speciális körülményeket vagy 

hosszadalmas mintaelőkészítést is szükségessé tehet, az AFM-re jellemző átlaghoz képest. 

A szemcseorientáció és szemcsehatár-szerkezet vizsgálatára használhatjuk az 

elektronmikroszkópos eljárásokat. A transzmissziós elektronmikroszkópot (TEM) nagy 

felbontóképessége, továbbá azon tulajdonsága, hogy képes a képalkotással párhuzamosan 

elektrondiffrakciós vizsgálatra is teszi a legelterjedtebb vizsgálati módszerré. Hátránya a 

berendezés és a vizsgálat költségessége mellett, hogy rendkívül körülményes 

mintaelőkészítést igényel (a minta elvékonyítását a 200 nm-es vastagság alá), amely mintától 

függően akár fél napos munkabefektetést is szükségessé tehet [73]. A TEM kiváltására 

használhatjuk a pásztázó elektonmikroszkóppal (SEM) egybekötött visszaszórtelektron-

diffrakciós (EBSD) módszert, amely a TEM-hez képest csökkenti mind a mérés költségeit, 

mind pedig a szükséges időráfordítást, bár azok még így is jelentősen nagyobbak az optikai 

mikroszkópos eljárásoknál [73, 75]. 

Összességében elmondható, hogy a fémek textúráltságának vizsgálatára irányuló 

kutatások gyakorisága miatt lenne igény olyan új mintaelőkészítési és mikroszkópos 

eljárásokra, amelyek a 3.2. ábra alapján gyorsabb és gazdaságosabb méréseket tesznek 

lehetővé. Kutatásaim során egy olyan eljárás kidolgozása volt célom, amely lehetővé tenné a 

ferrites minták szemcseorientációjának meghatározását pusztán optikai mikroszkóp 

alkalmazásával. Erre a mintaelőkészítés során egyre elterjedtebben alkalmazott, úgynevezett 

színesmaratásos eljárások teremtenek lehetőséget, amelyeket a következő alfejezetben röviden 

bemutatok. 
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3.1.2. A színesmaratási eljárások bemutatása 

A fémes anyagok szövetszerkezetének előhívásához a mintaelőkészítés egy 

körülményes és fontos megelőző lépése a mikroszkópos vizsgálatoknak. A vizsgálandó 

mintafelületek előkészítésére különböző maratáson alapuló eljárásokat használhatunk, 

amelyekről jó általános áttekintés ad például Vander Voort könyve [82]. A maratásos 

mintaelőkészítéseket két nagy csoportba sorolhatjuk. A korróziós jellegű (más néven kémiai) 

maratás eltávolítja a vizsgált fém felső rétegét és szelektivitása elsősorban a fázisok 

oldékonyságának különbségén alapul [79]. Kémiai maratószerek között találhatunk olyat, 

amely kristályorientációtól függetlenül, izotróp módon mar (pl. a ferrit esetében a pikrál, ami 

a pikrinsav etanolos oldata), ill. anizotróp maratószert, amely marási sebessége függ a 

kristályorientációtól (pl. a ferrit esetében a nitál, ami a salétromsav etanolos oldata).  

A színesmaratás során a maratószer szintén eltávolítja a minta legfelső rétegét, de 

egyúttal egy bevonatot is képez a fém felületén, amely az alkalmazott maratószertől függően 

oxid, szulfid, komplex molibdát, szelén vagy kromát típusú film is lehet [79]. A kialakuló 

réteg átlátszó és a vastagsága függ a maratás idejétől. A gyakorlatban a réteg épülését a 40-

500 nm tartományon állítják meg, ami így a film illetve a fém felületéről visszaverődő 

fénysugarak interferenciája miatt – az interferencia kritérium által meghatározott módon – a 

film vastagságától függő színt fog adni, ahogy az a 3.3. ábrán látható. 

      

        

Az interferencia kritérium alapján, ha a beeső fény hullámhosszához () képest a film 

vastagsága megegyezik /4n páratlan számú többszörösével (ahol n a film törésmutatója), 

akkor az adott hullámhosszúságú fény kiesik a visszavert fény spektrumából, és a felület a 

megvilágítás fényéhez és a kieső hullámhosszhoz képest komplementer színben fog látszódni. 

Fontos kiemelni, hogy a kapcsolat a szín és a rétegvastagság között nem egyértelmű a teljes 

3.4. ábra Gömbgrafitos öntöttvas 

fénymikroszkópos képe színesmaratás után  

3.3. ábra A színesmarás utáni rétegszerkezet és 

fényinterferencia sematikus illusztrációja [83]. 
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látható fény-hullámhossz tartományon belül. A vastagabb rétegek több hullámhosszra is ki 

tudják elégíteni az interferencia kritériumot, így egy bizonyos rétegvastagság felett a színek 

ciklikusan ismétlődhetnek, amíg ki nem lépünk a látható spektrumból és a réteg ismét 

átlátszóvá válik. Az első ismétlődésig tart a színek úgynevezett első sávja, amely egy n =1,4-

es törésmutatójú filmre becsülve közelítőleg 68 – 204 nm vastagságú rétegeknél alakul ki (a 

látható spektrum alsó határának tekinthető 380 nm hullámhosszú kék fény első és második 

interferenciájával számolva /4n alapján).  

A különböző fémekhez eltérő összetételű színesmaratószereket használhatunk, 

amelyekről Vander Voort [84, 85] vagy magyar nyelven Kardos Ibolya munkái [79, 80, 81] 

adnak jó összefoglalást. Az acél színesmaratásához legelterjedtebben használt a Beraha-I 

típusú maratószer, ami kálium-metabiszulfát (K2S2O5) és nátrium-tioszulfát (Na2S2O3) vizes 

oldata. Kvalitatív vizsgálatokkal Ray csoportja már 1996-ban megmutatta, hogy a Beraha-I 

maratószer marási sebessége függ a ferrit szemcsék szemcseorientációjától [86], aminek 

következtében az egyes ferrit szemcsék maratás után más-más színben látszanak. Ez jól 

látható a 3.4. ábrán, ahol a gömbgrafitos öntöttvas mintában színesmaratás után az egyes 

szövetelemeken (ferrit, perlit, grafit) kívül az egyes ferrit szemcsék is jól elkülöníthetőek 

egymástól. Az eltérő színárnyalat megkönnyíti a szemcsék méretének, alakjának és ezek 

eloszlásának statisztikai kiértékelését digitális képfeldolgozás segítségével [79]. 

Szabó Péter János és Kardos Ibolya 2010-ben számszerű korrelációt is leírt a szemcsék 

maratás utáni színárnyalata és orientációja között [83]. Megfigyeléseik szerint a ferrit 

szemcsék felületi normálisának [100] kristálytani iránnyal bezárt szöge mutat fordított 

arányosságot a szemcsék színesmaratás utáni fényességével (lumineszcencia, -0,913-os 

korreláció), és a visszavert fény vörös színösszetevőjével (-0,944-os korreláció). 

Ennél a módszernél az egyértelmű megfeleltetést a szemcsék maratás utáni 

színárnyalata és orientációja között több körülmény is nehezíti. Egyrészt a már említett okok 

miatt a színek ciklikusan ismétlődhetnek, a rétegvastagság irányított beállítása a maratás során 

pedig körülményes. A színesmaratás konkrét hatásmechanizmusa (mely szemcseorientációk 

mentén milyen gyors a marás, és ez hogy függ össze a marás utáni filmvastagsággal) jelenleg 

nem ismert, beleértve az előmaratásnak gyakran alkalmazott pikrálos vagy nitálos kémiai 

maratások hatásmechanizmusait is. 

Munkám céljainak ezek alapján azt tekintettem, hogy atomerő mikroszkópia, optikai 

mikroszkópia és visszaszórtelektron-diffrakció kombinált alkalmazásával egyrészt feltárjam 

ezen maratási eljárások hatásmechanizmusait, másrészt módot találjak ezek alkalmazására a 

ferrit szemcseorientáció pontosabb megállapítására.  
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3.1.3. A visszaszórtelektron-diffrakció bemutatása 

Bár a kristályos anyagok szemcseorientációjának meghatározására a transzmissziós 

elektronmikroszkóp a legelterjedtebben használt eljárás, az ezzel a módszerrel járó 

körülményes mintaelőkészítés és a mikroszkóp költségessége miatt kézenfekvőbb más eljárást 

választani. Mivel sokkristályos mintáink ferrit szemcséinek mérete előre láthatóan a néhány 

mikrométertől a több száz mikrométerig terjed, ezért vizsgálatuk lehetséges pásztázó 

elektronmikroszkóppal is. A szemcsék orientációjának meghatározására a visszaszórtelektron-

diffrakciót alkalmazzuk, amelyhez a mintában rugalmatlanul szóródott elektronoknak (vagyis 

visszaszórt elektronoknak) az egyes kristálytani síkokon történő rugalmas szóródását 

használjuk fel. A rugalmas szóródás kielégíti a Bragg-feltételt (3.1), ahol n a visszaverődés 

rendje,  az elektronok hullámhossza, d a kristálysíkok közötti távolság,   pedig a nyaláb 

beesési szöge. 

                                                                              

Ahogy a 3.5. ábra illusztrációján látható, a kristálytani síkokon rugalmasan 

diffraktálódó elektronok egy kúppalást mentén szóródnak, amit egy felfogó ernyő síkjával 

elmetszve megkaphatjuk a Kikuchi-vonalakat. A vonalak a kristálytani síkokat reprezentálják, 

míg metszéspontjaik a kristálytani tengelyeknek felelnek meg, így egymáshoz képesti 

elhelyezkedésükből a kristály szerkezete és orientációja meghatározható az adott mérési 

pontban, ahogy azt a 3.6. ábra indexelt Kikuchi-ábrája szemlélteti. 

                        

                     

Az EBSD eljárás laterális felbontóképessége termoemissziós SEM esetén kb. 0,5 m, 

ami téremissziós mikroszkóppal akár 200 nm is lehet, de ez függ az alkalmazott 

3.6. ábra A minta egy pontjában felvett 

és indexelt Kikuchi-ábra [79] 

3.5. ábra Az EBSD mérés és a Kikuchi-vonalak 

keletkezésének vázlatos illusztrációja [79] 



61 

gyorsítófeszültségtől is [87]. Egy terület pásztázása közben minden pontban meghatározzuk 

az orientációt a Kikuchi-ábrák segítségével, így megkapjuk az orientációs térképet (más 

néven inverz pólusárát). A mérés során a Kikuchi-ábra felvétele, a vonalak azonosítása és az 

orientáció meghatározása kb. 0,1 másodperc alatt megtörténik, így egy 30.000 pontból álló 

térkép elkészítése kb. 50 percet vesz igénybe. A 3.7. ábrán egy hidegen hengerelt ferrites acél 

orientációs térképét láthatjuk, ahol az orientáció jelölése az inverz pólusábra 

egységháromszögének színkódolásával történik (3.8. ábra).  

      

                

A szemcsék orientációjának a megadása mindig a minta makroszkopikus méretei által 

definiált referencia alapján történik, vagyis az inverz pólusábra azt mutatja meg, hogy a minta 

felületi normálisa milyen kristálytani iránynak felel meg az adott pontban (vagy milyen szöget 

zár be a minta felületi normálisa egy jellegzetes kristálytani iránnyal). Bizonyos esetekben 

megfigyelhető, hogy egyes szemcséken belül is előfordul színárnyalat, azaz lokális 

orientációváltozás, aminek oka az adott szemcse deformáltsága. 

A sokkristályos fémek szemcseorientációjának visszaszórtelektron-diffrakciós 

eljárással történő meghatározásáról részletesebb áttekintést kaphatunk Szabó Péter János 

munkáiból [73, 75].  

3.8. ábra Az inverz pólusábra 

színkódolása [79] 

3.7. ábra Ferrites acélminta orientációs 

térképe (inverz pólusábra, saját kép) 
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3.2. A minták előkészítése és vizsgálati módjai 

A vizsgálatok párhuzamosan zajlottak a BME Anyagtudomány és Technológia, 

valamint Elektronikai Technológia Tanszékei között, Szabó Péter János együttműködésével. 

Vizsgálataimhoz két mintát használtam fel. Az első minta egy gömbgrafitos öntöttvas volt, 

amely kémiai összetételét a 3.1. táblázat foglalja össze. A második minta egy hidegen 

hengerelt ferrites acél volt, melynek kémiai összetétele a 3.2. táblázatban olvasható. 

3.1. Táblázat A gömbgrafitos öntöttvas minta kémiai összetétele tömegszázalékban megadva 

C Si Mn Mg S P 

3,59 2,43 0,36 0,063 0,012 0,046 

3.2. Táblázat A hidegen hengerelt ferrites acél minta kémiai összetétele tömegszázalékban megadva 

C Mn Si S P Cu Cr Ni Al Mo Ti Nb V 

0,06 0,68 0,008 0,006 0,012 0,05 0,09 0,04 0,06 0,001 0,001 0,021 0,002 

Az anyagok mikroszerkezetének meghatározásához a mintadarabokat hagyományos 

keresztcsiszolati mintaelőkészítési lépéssornak vetettem alá. Az akril alapú gyantával 

(Technovit 4006) kiöntött mintadarabok többlépéses csiszolási és polírozási fázisokon mentek 

keresztül, amelynél a végső, legfinomabb polírozást egy 0,05 m-es kolloid szilika géllel 

végeztem 30 percig. Az etanollal leöblített majd szárított mintákat ezután egyből kémiai, 

illetve színesmaratásnak vetettem alá az egyes kísérletekhez. Bizonyos esetekben a 

maratásokat SEM-EBSD mérések előzték meg, ilyenkor a marásra közvetlenül a mérések 

elvégzése után került sor. 

A minták kémiai maratásához 3 %-os nitált használtam (3 % HNO3 etanolban hígítva) 

30 másodpercig. A színesmaratáshoz használt Beraha-I típusú maratószer összetétele 3 g 

K2S2O5 és 10 g Na2S2O3 volt 100 ml desztillált vízben feloldva. A színesmaratás időtartama 

kísérletenként változott a vizsgált jelenségek elérése érdekében, ezeket az időtartamokat az 

egyes kísérletek tárgyalásánál feltűntettem. 

A kémiai és színesmaratás után a mintákról a BME-ETT-n egy Olympus BX51 típusú, 

a BME-ATT-n egy Olympus PMG3 típusú fénymikroszkóppal készítettünk felvételeket.  

A SEM EBSD felvételeket a BME-ATT-n Szabó Péter Jánossal készítettük egy 

Philips XL-30-as mikroszkóppal. A visszaszórtelektron-diffrakciós mérésekhez EDAX-TSL 

EBSD rendszert használtunk. 

A kontakt üzemmódban készült AFM képeket a BME-ETT Veeco diInnova típusú 

pásztázószondás mikroszkópjával készítettem. Az AFM-es eljárások leírását részletesen lásd a 

2.2.2. alfejezetben.  
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3.3. Eredmények és értékelésük 

Ahogy a bevezetőben ismertettem célom az, hogy olyan eljárásokat dolgozzak ki, 

amelyekkel pusztán a színesmaratás használatával meghatározható a ferrit szemcsék 

kristálytani orientációja EBSD vagy TEM alkalmazása nélkül. Mivel a gyakorlatban a 

„tisztán” kémiai előmaratást és a színesmaratást gyakran egymással kombinálva alkalmazzák, 

ezért nekem a működési mechanizmusok feltárásához ezeket egymástól különválasztva kellett 

vizsgálnom, ahogy azt a következő alfejezetekben bemutatom (3.3.1. és 3.3.2.). A kémiai 

maratás majd a színesmaratás mechanizmusainak feltárása után rátérek ezek felhasználására a 

szemcseorientáció meghatározásához (3.3.3. és 3.3.5. alfejezetek). 

3.3.1. A nitálos kémiai maratás hatásmechanizmusának vizsgálata 

A nitálos kémiai maratás vizsgálatához egy gömbgrafitos öntöttvas mintát használtam, 

melynek több gyakorlati előnye is van a kísérletek szempontjából a ferrites acéllal szemben. 

Egyrészt az átlagosan nagyobb ferrit szemcséket könnyebb beazonosítani a mikroszkópos 

képeken, másrészt a nagyobb szemcsék lehetővé teszik, hogy egy maratásos vizsgálat után 

figyelmes újrapolírozással egy területet akár újra meg tudjunk figyelni (ha a maratással, 

illetve újrapolírozással eltávolított anyagmennyiség jelentősen kisebb a szemcsék méretéhez 

viszonyítva). Újbóli maratásos vizsgálatok elvégzése azonos területen hidegen hengerelt 

ferrites acél mintán sokkal körülményesebb, ahogy azt a későbbi fejezetekben láthatjuk. 

A 30 másodpercig tartó, 3 %-os nitálos maratás után a gömbgrafitos öntöttvas 

sokkristályos mikroszerkezetének ferrit szemcsehatárai szépen kirajzolódtak, ahogy az a 3.9. 

ábra fénymikroszkópos felvételén is jól látható. A szemcsék szétválásának oka az, hogy a 

nitál orientációtól függő sebességgel mar az egyes szemcsék mentén, így maratás után a 

szemcsék magassága el fog térni. A perlit és grafit szövetelemek a jelentősen lassabb 

maródási sebességük miatt kiemelkednek a ferrit szemcsék síkjából. Összehasonlításképpen, a 

3.10. ábrán a nitálos előmaratás után Beraha-I marószerrel végrehajtott színesmaratás 

eredménye látható. Megfigyelhető, hogy amellett, hogy az egyes ferrit szemcsék színe 

különböző, több szemcsén színátmenet is tapasztalható, amelyet okozhat a szemcsék dőlése (a 

felületükre illeszthető sík eltérése a minta síkjától), az interferenciát okozó réteg 

egyenetlensége vagy a szemcséken belüli lokális orientáció eltérés. Mivel ez a jelenség 

céljaim elérését megnehezíti, ezért szükséges annak részletesebb vizsgálata. 
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A nitálos kémiai maratás szemcsékre gyakorolt hatásának vizsgálatához kontakt-módú 

AFM képeket készítettem a maratás utáni mintáról (3.11. ábra) és a szemcsék topográfiáját 

összevetettem a mintáról maratás előtt EBSD-vel készült orientációs térképpel (3.12. ábra). A 

3.11. ábra topográfiai képén jól látszik, hogy a kémiai maratás után a szemcsék magassága 

eltér egymáshoz képest.  

      

                

A 3.13. ábra háromdimenziós topográfiai képét megfigyelve azt is megállapíthatjuk, 

hogy a szemcsék a kémiai maratás után dőlést mutatnak. A dőlés szöge a 3.14. ábrán 

illusztrált módon felületi profilok vizsgálatával megállapítható. Az ily módon a szemcsékre 

adódó 0,15
o
 – 0,85

o
 közötti dőlésszögek elsőre bár kismértékűnek tűnnek (vegyük 

figyelembe, hogy az AFM-es képek eltúlozzák a magasságskálát, ezért a képeken ez a dőlés 

arányaiban nagyobbnak tűnik), de egy 30 m-es átmérőjű szemcse mentén ez akár több 

100 nm-es magasságkülönbséget is jelenthet, ami az interferencia kritériumot figyelembe 

3.12. ábra A vizsgált minta SEM-EBSD-vel 

készült orientációs térképe  

 

3.11. ábra A vizsgált minta kontakt-módú 

AFM térképe 3 % nitálos kémiai marás után  

3.10. ábra A vizsgált minta fénymikroszkópos 

képe a 3 % nitálos kémiai maratást követő 

Beraha-I-es színesmaratás után 

3.9. ábra A vizsgált gömbgrafitos öntöttvas minta 

fénymikroszkópos képe 3 % nitálos kémiai 

maratás után 



65 

véve okozhat a 3.10. ábrán láthatóhoz hasonló szemcsén belüli színkülönbséget színesmaratás 

után. 

       

                  

A vizsgált területen a szemcsék magasságát, dőlését, illetve a kristálytani 

orientációjukat a 3.3. Táblázat foglalja össze. (Megjegyzés a szemcsék számozásával 

kapcsolatban: bár a vizsgált minta 3.10. ábrán látható területének összes látható szemcséje 

számozásra került, magasságuk és dőlésük összehasonlítása csak az egy AFM-es képen lemért 

szemcséknek lehetséges, a relatív magasságértékek miatt. Mivel az AFM maximális átfogása 

100 m x 100 m, ezért a teljes vizsgált területet nem lehet egy pásztázással megmérni. A 

3.3. táblázatban annak az AFM-es mérésnek az adatait adom meg, amelynél a legtöbb 

szemcsét sikerült egy pásztázással átfogni, és ez a 3.11. ábrához tartozó mérés). 

3.3. Táblázat A vizsgált ferrit szemcsék magassága, dőlésszöge és a felületi normálisuk valamint jellegzetes 

kristálytani irányok által bezárt szögek összehasonlítása 

Szemcse 
sorszáma 

Szög [001], 
[o] 

Szög [011], 
[o] 

Szög [111], 
[o] 

Dőlésszög 
[o] 

Magasság 
[nm] 

1 20.9 30.1 34.2 0.33 300 

2 30.5 20 28.2 0.26 310 

7 12.1 36.6 42.7 0.81 490 

8 35.2 9.8 35.8 0.26 250 

10 43.3 13.9 22 0.15 170 

11 5.9 39.1 50.3 0.85 520 

12 35.1 14.2 28.1 0.25 220 

13 28.2 18.6 32.9 0.29 350 

A 3.3. táblázat alapján számolható korrelációs együtthatókat a 3.4. táblázat foglalja 

össze. A ferrit szemcsék magassága és dőlése pozitív korrelációt mutat egymással (0,941), 

ahogy az a 3.15. ábrán is látható. A szemcsék felületi normálisa, valamint a jellemző 

kristálytani irányokkal bezárt szögekkel kapcsolatban a szemcsék marás utáni magassága és 

dőlése a [001] iránnyal mutatja a legjobb korrelációt (3.16. ábra). 

3.14. ábra A vizsgált minta 7-es számú 

szemcséjén behúzott magasságprofil 

3.13. ábra A vizsgált minta topográfiai AFM 

képének 3D-s reprezentációja 
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3.4. Táblázat A vizsgált ferrit szemcsék magassága, dőlésszöge valamint a kristálytani irányokkal bezárt szögek 

közötti korrelációs együtthatók a 3.3. Táblázat adatai alapján. 

 
Szög [001] Szög [011] Szög [111] Dőlés 

Magasság -0,954 0,883 0,906 0,941 

Dőlés -0,924 0,882 0,919 - 

Az eredmények alapján összességében az mondható el, hogy minél közelebb van a 

ferrit szemcsék felületi normálisa a [001] kristálytani irányhoz, annál gyorsabb a nitálos 

kémiai maratás sebessége a szemcse mentén (vagyis a maratás utáni magasságuk annál kisebb 

lesz, lásd 3.15. ábra). Továbbá elmondható, hogy a kémiai maratás sebessége és a maratás 

sebességének szemcse menti gradiense is összefüggésben van. A maratás sebességének 

növekedésével csökken a sebesség gradiense a szemcse mentén, vagyis a nagyobb 

sebességgel maratott szemcsék kisebb dőlést mutatnak (3.15. ábra). 

          

          

Megállapíthatjuk, hogy eredményünk a 3 % nitálos kémiai maratás szemcseorientáció 

függésére vonatkozóan egybecseng Szabó és Kardos korábbi megfigyeléseivel, ami szerint a 

Beraha-I reagenses színesmaratás után a szemcsék vörös színösszetevője korrelált a felületi 

normális [100] iránytól vett dőlésszögével. (Megjegyzés: TKK rendszerben az [100] és [001] 

irányok kristályszimmetriai szempontból egymásnak megfeleltethetőek). 

Mivel azonban a pikrálos vagy nitálos kémiai előmaratás funkcionálisan nem 

szükséges feltétele a színesmaratásnak, továbbá mivel a kémiai előmaratások hatása 

interferálhatna a színesmaratással, ezért a továbbiakban kémiai előmaratás alkalmazása nélkül 

fogom tanulmányozni és leírni a Beraha-I-es színesmaratás ferrit szemcsékre gyakorolt 

hatását.  

3.16. ábra A vizsgált szemcsék magassága, 

valamint a felületi normálisuk [001] és [111] 

irányokkal bezárt szögének kapcsolata 

3.15. ábra A vizsgált szemcsék kémiai maratás 

utáni dőlése és magassága közötti kapcsolat 
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3.3.2. A Beraha-I maratószer hatásmechanizmusának vizsgálata öntöttvas mintán 

A nitálos kémiai maratás hatásmechanizmusának feltárása után, második lépésben a 

Beraha-I maratószerrel végzett színesmaratás hatását vizsgáltam meg és vetettem össze a 

nitálos maratószer hatásával. Ehhez egy négy lépésből álló méréssorozatot terveztem a 

korábbi vizsgálatokhoz is használt gömbgrafitos öntöttvas mintával, amelynek lépései a 

következők voltak:  

1) színesmaratás Beraha-I maratószerrel 4,5 percig;  

2) színesmaratás Beraha-I maratószerrel úgy, hogy a mintát egy további 3 perces 

maratással „túlmaratjuk” (amikor már nem tapasztalunk színkülönbséget);  

3) a filmréteg eltávolítása híg, 1 %-os kénsavba mártással 3 másodpercig;  

4) a minta újrapolírozása után 3 % nitálos kémiai maratás. 

Mind a négy fázisban fénymikroszkópos és AFM-es felvételeket csináltam a minta 

azonos területéről. A fénymikroszkópos képeket a 3.17. ábra, az azonos területről készült 

AFM-es képeket a 3.18. ábra mutatja be az egyes lépésekben. 

 

3.17. ábra A vizsgált gömbgrafitos öntöttvas mintáról készült optikai mikroszkópos képek a méréssorozat 

különböző fázisaiban. A) Beraha-I-es színesmaratás után; B) Beraha-I-es túlmaratás után; C) az interferenciát 

okozó réteg eltávolítása után; D) nitálos kémiai maratás után. 

 

3.18. ábra A vizsgált gömbgrafitos öntöttvas mintáról készült atomerő mikroszkópos képek a méréssorozat 

különböző fázisaiban. A) Beraha-I-es színesmaratás után; B) Beraha-I-es túlmaratás után; C) az interferenciát 

okozó réteg eltávolítása után; D) nitálos kémiai maratás után. 
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A 3.18. ábra AFM-es képei alapján a következő megállapításokat tehetjük: 

1) A színesmaratás korábbi modellje azt feltételezte, hogy az interferenciáért felelős 

film felülete egyenletes [79, 83] a színkülönbségért pedig a szemcsék film alatti eltérő 

magassága a felelős. Ezért ennek a hatásnak az erősítése céljából alkalmaztak gyakran kémiai 

előmarást, hogy kiemeljék a szemcsék közötti magasságkülönbséget. A 3.18. ábra A és B 

képei alapján megállapítható, hogy a réteg felülete egyenetlen, továbbá követi a réteg alatti 

szemcsék egymáshoz viszonyított magasságkülönbségét. 

2) A szemcsék egymáshoz viszonyított magassága a Beraha-I-el történő színesmaratás 

után (3.17. és 3.18. ábrák A és B képek) pont fordított a nitálos kémiai maratás utáni 

állapothoz képest (D kép). Ezt alátámasztja a 3.19. ábrán látható két magasságprofil is, 

amelyeket a 3.18. ábra A illetve D jelű AFM-es képein húztam be. 

3) Megállapítható, hogy a ferrit szemcsék egymáshoz viszonyított magassága nem 

fordul meg az interferenciát okozó réteg eltávolítása után, a szemcsék egymáshoz képesti 

aránya hasonlóan fordított a nitálos kémiai maratás utáni magasságokhoz képest. 

(Megjegyzés: feltételezhetjük, hogy a híg, 1 %-os kénsav az interferenciát okozó film 

eltávolításán kívül nem változtatja meg a szemcsék egymáshoz viszonyított relatív 

magasságát, mivel nem marja jelentős mértékben a ferritet). A 3.20. ábrán a vizsgált szemcsék 

magassága látható az interferenciát okozó réteg eltávolítása utáni állapot alapján sorba 

rendezve és összevetve a nitálos maratás utáni magasságokkal. 

       

          

A kísérletek tanulsága alapján a 3.21. ábrán illusztráltam a nitálos kémiai maratás, 

illetve a Beraha-I-es színesmaratás hatását a ferrit szemcsék relatív magasságára. Az A) kép 

szemlélteti a ferrit szemcsék kiindulási magasságát, közvetlenül a mintaelőkészítés (csiszolás, 

polírozás után). A B) kép mutatja a 3 % nitálos kémiai maratás hatását a szemcsékre. Itt a 

3.20. ábra A 3.18-os ábra C és D jelű AFM-es 

képén látható szemcsék magassága, a C jelű 

kép  alapján magasság szerint sorba rendezve. 

3.19. ábra A 3.18-os ábra A és D jelű AFM-es 

képén behúzott magasságprofilok, felettük a 

megfelelő szemcse számával. 

y = -7,2*x + 946,7 

y = 2,8*x + 492,7 
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magasabban lévő (kevésbé mart) szemcse az előző alfejezet tanulságai alapján {001} 

orientáció közeli. A C) képen tűntettem fel a színesmaratás korábbi modellje szerinti állapotot 

a kémiai maratást követő színesmaratási lépéssel. A korábbi modell alapján az interferenciát 

okozó film felülete egyenletes, a szemcsék magasságának különbségét a kémiai maratás és 

színesmaratás együttesen szabja meg. 

A D) és E) állapotok szemléltetik a színesmaratás feltárt hatásmechanizmusát (kémiai 

előmaratás nélkül), normál színesmaratás és túlmaratás esetén. A film felülete nem 

egyenletes, továbbá a szemcsék egymáshoz viszonyított relatív magasságának viszonya 

megegyezik a film felületén mérhetővel. Az F) kép szemlélteti a film eltávolítása után 

mérhető szemcsemagasságokat. 

 

3.21. ábra A 3 % nitálos kémiai maratás, illetve a Beraha-I-es színesmaratás hatásmechanizmusának 

illusztrációja. A) a ferrit szemcsék a minta polírozása után, maratás előtt; B) 3 % nitálos kémiai maratás után; C) 

régi modell a Beraha-I-es színesmaratásról; D) a Beraha-I-es színesmaratás utáni igazolt rétegszerkezet; E) 

Beraha-I-es túlmaratás után; C) az interferenciát okozó réteg eltávolítása után. 

A vizsgálat tanulságaként levonhatjuk az alábbi következtetéseket: 

1) Amennyiben a színesmaratást a szemcsék orientációjának megbecslésére szeretnék 

használni, akkor a nitálos kémiai előmaratás alkalmazása nem tanácsos, mivel láthatóan azok 

egymás ellen hatnak, szemcsék magasságának aránya a kombinált hatások következtében 

nehezebben megbecsülhetővé válik. 

2) A 3.17. ábra A képének és a 3.10. ábra összevetéséből láthatjuk, hogy a 

színesmaratás önmagában történő alkalmazása után a szemcséken belül nem tapasztalunk 

színátmenetet, viszont a szemcsék egymáshoz viszonyított színkülönbsége is kisebb. Ez 

megerősíti azt, hogy a kémiai előmaratás erősíti a színesmaratás kontrasztképző hatását, 

továbbá azt, hogy a 3.10. ábrán látható, szemcséken belül tapasztalt színátmenetekért a nitálos 

kémiai maratás által okozott szemcsedőlés az elsődlegesen felelős.  



70 

3.3.3. A Beraha-I maratószer hatásmechanizmusának vizsgálata ferrites acél mintán 

A hidegen hengerelt ferrites acél minta színesmaratása során meglepő, eddig meg nem 

figyelt jelenséget tapasztaltam. A 3.22. ábra két fénymikroszkópos képet mutat be a minta 

4 perces, illetve 7 perces színesmaratása után (kémiai előmaratás alkalmazása nélkül). 

                

3.22. ábra A vizsgált hengerelt acél minta Beraha-I marószeres színesmaratás utáni fénymikroszkópos képei. 

Bal: 4 perces, standard színesmaratás; Jobb: 7 perces túlmaratás után. Túlmaratás esetén jól megfigyelhető az 

egyes szemcsék csíkozódása.  

A különbség a gömbgrafitos öntöttvas minta korábban bemutatott képeihez képest 

egyből szembetűnő. A 3.22. ábra jobb oldali képén a túlmaratás következtében a ferrit 

szemcsék felületén irányított csíkozódás figyelhető meg. Mivel az öntöttvas minta esetében 

ilyet nem tapasztaltunk, ezért feltételezhetjük, hogy a csíkozódásnak köze van a hidegen 

hengerlés során megváltozott kristályszerkezethez.  

A túlmaratás következtében a szemcsék felületén megjelenő csíkos mintázat alapján 

három szemcsecsoportot különíthetünk el: 

1) A szemcsék jelentős része jól irányított csíkokból álló mintázatot mutat. A csíkok 

iránya (dőlésszöge a kép vízszintes tengelyéhez viszonyítva) szemcsénként eltér, feltehetően a 

szemcseorientáció függvénye. 

2) Bizonyos szemcsék felülete egyáltalán nem mutat csíkos mintázatot. Ezek felülete 

teljesen simának tűnik, továbbá 3.22. ábra jobb képén (a túlmaratás jelen állapotában) kékes 

árnyalatot mutatnak. 

3) Egyes szemcsék felületén a mintázat nem áll össze jól irányított vonalakká. A 

rövidebb szakaszokból álló repedésekben ívet figyelhetünk meg, azok egymást metszhetik. A 

3.22. ábra jobb oldali képén egy ilyen szemcsét láthatunk, ezt nyíllal jelöltem. 
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Annak érdekében, hogy közelebbről megvizsgáljuk a kapcsolatot az egyes szemcsék 

felületén kialakult mintázatok és a szemcseorientációk között, visszaszóltelektron-diffrakciós 

majd később színesmaratás után fénymikroszkópos képeket készítettem a minta azonos 

területéről, ahogy az a 3.23. és 3.24. ábrákon látható. 

              

   

Megfigyelhetjük, hogy a 2)-es csoportba sorolt szemcsék, melyek felületén nem 

látható mintázat az orientációs térképen kékhez közeli színt mutatnak. Ezeket a szemcséket 

kiemelve (3.25. ábra) készíthetünk egy pólustérképet (3.26. ábra), amelyen jól látszik, hogy 

ezen szemcsék felületi normálisa az [111] irányhoz van közel. A 3)-as csoportba tartozó 

szemcsékből ezen a 3.24. ábrán 3 db-ot láthatunk, ezek az orientációs térképen piros színnel 

vannak megjelenítve, ami [001] irányhoz közeli felületi normálist jelöl. 

                 

 

3.26. ábra A 3.26. ábrán kiemelt ferrit szemcsék 

alapján készített pólustérkép. Megfigyelhető a 

kiemelt szemcsék [111] közeli orientációja. 

3.25. ábra A minta 3.24. ábrájának orientációs 

térképéről kiemelt szemcsék, amelyek a 3.25. ábra 

alapján nem mutatnak felületi mintázatot. 

3.24. ábra A hidegen hengerelt ferrites acél 

minta vizsgált területének fénymikroszkópos 

képe. 

3.23. ábra A hidegen hengerelt ferrites acél minta 

egy vizsgált területének SEM-EBSD-vel készült 

orientációs  térképe. 
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Felmerülhet kérdésként, hogy a szemcséken látható mintázat a szemcse felületén 

alakul-e ki, vagy esetleg a túlmarás során egyre vastagabb filmréteg repedéseit láthatjuk. 

Ennek eldöntésére atomerő mikroszkóppal megvizsgáltam a szemcsék felületét, miután híg 

kénsavval eltávolítottam az interferenciát okozó filmet. A 3.27. ábra AFM-es képén, illetve a 

behúzott magasságprofilon jól látszik, hogy a fénymikroszkóppal mintázatként látható csíkok 

a szemcsék felületén kialakult árkok. Az [111] irányhoz közeli felületi normálissal rendelkező 

szemcsék felülete ezzel szemben simának tekinthető. 

Megállapítható továbbá az is, hogy a sima felületű szemcsék jelentősen magasabbak, 

ez pedig azt jelenti, hogy a Beraha-I maratószer az [111] irány mentén jelentősen lassabban 

mar a többi irányhoz képest. Ez a jelenség ellentétes azzal, amit az gömbgrafitos öntöttvas 

esetében tapasztaltunk. Feltételezhető, hogy ez szintén a hidegen hengerléses alakítás 

szemcsékre gyakorolt hatásának tudható be. 

  

3.27. ábra Kontakt üzemmódban készült AFM-es kép és magasságprofil a hidegen hengerelt ferrites acél minta 

vizsgált területéről az interferenciát okozó filmréteg kénsavas eltávolítása után. 

Az utóbbi hatás lehetőséget teremthet arra is, hogy az [111] irányhoz közeli felületi 

normálissal rendelkező szemcséket a mintázat hiányán túlmenően még jobban kiemeljük a 

túlmaratás során. Mivel ebben az irányban jelentősen lassabban mar a Beraha-I 

színesmaratószer, ezért a szemcsék felett jelentősen vékonyabb filmréteg alakul ki hosszú 

ideig tartó (pl. 7 perces) maratás esetén. Így alkalmas időpontban megállítva a túlmaratást egy 

olyan állapotot kaphatunk, amelyben már csak az {111} közeli szemcsék feletti filmréteg 

mutat interferenciát (jellemzően kék színben) a többi szemcse felett a filmréteg pedig a 

nagyobb vastagság miatt már átlátszóvá vált. 

A következő alfejezetben bemutatom az ismertetett jelenség lehetséges alkalmazását a 

szemcseorientáció fénymikroszkópos meghatározására. 
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3.3.4. Módszer a hidegen hengerelt ferrites acél {111} textúrájának becslésére 

A Beraha-I maratószer hatása a hidegen hengerelt ferrites acélra lehetőséget teremt az 

111 orientációhoz közeli ferrit szemcsék mennyiségének meghatározására pusztán 

fénymikroszkópia és digitális képfeldolgozás által. Amennyiben a maratást megfelelő 

időpontban szakítjuk meg, akkor az 111 orientációjú szemcséket két tulajdonság alapján is 

detektálhatjuk: egyrészt nem tartalmaznak csíkos mintázatot a felületükön, másrészt az [111] 

irányban lassabb maratási sebesség miatt a felettük vékonyabb film még mutat interferenciát 

(és így jellemzően kék színt), miközben a többi szemcse már elszürkült az átlátszó film miatt. 

Ezek alapján az általam javasolt módszer 111 orientációhoz közeli ferrit szemcsék 

mennyiségének meghatározására a hidegen hengerelt ferrites acél mintában, Beraha-I-es 

színesmaratás alkalmazásával a következő: 

1) A mintadarabot vessük alá hagyományos metallográfiai mintaelőkészítésnek 

(csiszolás majd polírozás). 

2) Beraha-I-es típusú színesmaratószerrel (3 g K2S2O5 és 10 g Na2S2O3, 100 ml 

ioncserélt vízben feloldva) marassuk a mintát 7 percig. 

3) Fénymikroszkóppal készítsünk képet a minta felületéről. 

4) Digitális képfeldolgozással határozzuk meg az 111 orientációhoz közeli ferrit 

szemcsék mennyiségét. Erre több algoritmusból választhatunk alkalmas módszert. Egy 

általam alkalmazott eljárás, amely a szemcsék eltérő színét használja ki a következő: 

a) Képezzük az eredeti színes kép piros csatornájának (RGB rendszer szerint) a 

szürkeárnyalatos képét. 

b) Binarizáljuk a piros csatorna szürkeárnyalatos képét. A binarizálás küszöbével 

szabályozhatjuk, hogy az 111 orientációhoz közeli szemcsék kiválasztásának szigorúságát. 

c) Szemcsefelismerő algoritmus segítségével (pl. watershed) válasszuk ki a binarizált 

képből a szemcséket. 

d) A fekete/fehér pixelek aránya a képen meghatározza az 111 orientációhoz közeli 

szemcsék közelítő arányát a minta felületén. 

A módszer működését illusztrálja a 3.28. ábra képsorozata. A ferrites acél 

színesmaratását megfelelő időpontban megállítva kiemeltem az 111 orientációhoz közeli 

szemcséket. A sötétkék szemcsék felülete teljesen mentes a csíkoktól, ezen szemcsék felületi 
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normálisa van a legközelebb az [111] irányhoz. A világoskék szemcsék ettől kis szögben 

eltérnek, felületükön csíkozódás kezdeménye figyelhető meg (3.28. ábra, A kép). 

A 3.28. ábrán illusztrált képfeldolgozási példában a fénymikroszkópos kép RGB 

szabvány szerinti három színcsatornáját Photoshop programmal különböztettem meg. A 

három csatornából a legjobb kontrasztot a képre a vörös csatorna adja, ennek szürkeárnyalatos 

képe látható a B képen. A binarizálási határérték megválasztásával szabályozhatjuk a 

világoskék szemcsék kiválasztásának erősségét. A binarizált képből (C kép) szemcsefelismerő 

algoritmusok segítségével különíthetjük el az 111 orientációhoz közeli szemcséket. Én 

jelen példámnál a MountainsMap program beépített, paraméterezhető szemcsefelismerő 

algoritmusát használtam. A fekete/összes pixel aránya a végső, D jelű képen meghatározza a 

minta 111 textúráltságának mértékét, amely jelen példánál 29 %-nak adódott. 

 

3.28. ábra A) hidegen hengerelt ferrites acél minta fénymikroszkópos képe 7 perces színesmaratás után; B) a 

kép piros csatornájának szürkeárnyalatos képe; C) a szürkeárnyalatos kép binarizálva; D) szemcsefelismerő 

algoritmus használata után. 

Az fénymikroszkópos képek gyorsabb feldolgozhatósága és az algoritmus könnyebb 

paraméterezhetősége érdekében Hurtony Tamás tanszéki kollégám segítségével Matlab 
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felületben programot írtunk, amely az általam bemutatott, több program segítségével 

végrehajtott algoritmust integrálja egy kódba, amely a Függelékben is olvasható. A program 

működése röviden a következő: 

1) Képezzük az eredeti kép piros csatornájának szürkeárnyalatos (256 árnyalat) képét. 

2) A szürkeárnyalatos képet binarizáljuk egy felhasználó által megadott korlát alapján, 

amely számszerűen 1-től (legsötétebb) 256-ig (legvilágosabb) terjedhet. A korlát alatt 

megadott értékeket fogjuk feketének tekinteni. 

3) A feketének választott területeket ciklikusan tágítjuk (dilatáció) és szűkítjük 

(erózió), amíg a kisebb a kisebb alakzatokat, amik nem színes szemcsék (pl. csíkok más 

szemcsékből) el nem tüntetjük. A tágítás során a kép minden pontját konvolváljuk egy 2 pixel 

átmérőjű fekete koronggal, szűkítés során pedig egy 3 pixel átmérőjű fehér koronggal. A 

ciklusok során a zajnak tekinthető kisebb alakzatok eltűnnek, míg a detektálni kívánt 

szemcsék nem szenvednek jelentősebb alakváltozást. 

 

3.29. ábra A hidegen hengerelt ferrites acél minta fénymikroszkópos képe 7 perces színesmaratás után (A), 

illetve ennek Matlab programmal feldolgozott képei, különböző binarizálási küszöbértékek mellett: B) 70, C) 85, 

D) 100.  
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A program utolsó lépésként kiszámolja a fekete/összes pixel arányát a képen. A 3.29. 

ábrán látható a binarizálási küszöbérték megválasztásának hatása a szemcsék detektálására. A 

legszigorúbb, 70-es küszöb mellett csak a legkékebb szemcséket választjuk ki, míg a küszöb 

folyamatos enyhítésével (85 majd 100) a halványabb szemcséket is kiválasztjuk, esetenként 

olyanokat is, melyeken már csíkozódás jelei mutatkoznak (lásd a 3.29. ábra C és D képeit). A 

számolt fekete/összes pixel arány az egyes képekre sorban 21 %, 27 % és 35 %-ra adódik. Az 

algoritmus optimalizálásával és a határérték kiválasztásával dönthetünk, hogy mekkora 

eltérést engedjünk meg a felületi normális és az [111] irány között a kiválasztott szemcsék 

esetén. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az alfejezetben bemutatott példám elsődleges 

célja a színesmaratás, mint alternatív {111} textúráltság meghatározási módszer 

alkalmazhatóságának demonstrálása. Az illusztrációként bemutatott képfeldolgozási 

algoritmus optimalizálása vagy ennél alkalmasabb algoritmus fejlesztése, (amely például 

figyelembe veszi a szín mellett a szemcsék mintázatát is) nem képezi értekezésem részét. 

Eredményeim kiindulási alapot teremtenek fejlettebb algoritmusok (pl. [88]) 

alkalmazhatóságának vizsgálatára a szemcsék detektálására, ami a kutatómunka folytatását is 

jelentheti ebben az irányban.  
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3.4. Összefoglalás 

A fejezetben bemutattam a ferrit szemcsék orientáció meghatározásának jelentőségét, 

és azt, hogy jellegzetes kristálytani orientáció előfordulása egy munkadarab esetén 

(textúráltság) bizonyos esetekben hatással lehet annak megmunkálhatóságára (pl. mélyhúzás 

ferrites acél esetén). Gömbgrafitos öntöttvas és hidegen hengerelt ferrites acél minták 

segítségével megvizsgáltam a nitálos kémiai maratás és a Beraha-I típusú színesmaratás 

eljárások hatásmechanizmusát, azzal a céllal, hogy módszert dolgozzak ki a ferrit szemcsék 

orientációjának meghatározására pusztán optikai mikroszkóp és maratás kombinációjával. 

Megfigyeltem, valamint leírtam egy új és érdekes jelenséget, amely alapján hidegen hengerelt 

ferrites acél minta esetén a Beraha-I színesmaratószer megfelelő ideig történő használatával 

szemcseorientációtól függő csíkozást lehet létrehozni a ferrit szemcsékben. Megmutattam, 

hogy a jelenség alkalmas lehet arra, hogy segítségével pusztán optikai mikroszkóp és 

minimális digitális képfeldolgozás alkalmazásával megállapítsuk a vizsgált minta felületén az 

{111} orientációval rendelkező ferrit szemcsék hozzávetőleges arányát. 

A kutatómunka folytatása 

Jelen disszertációmban a hengerelt ferrites acél minta esetében tapasztalt csíkozódást a 

jelenség bemutatásán túlmenően elsősorban az alkalmazhatóság szempontjából tárgyaltam az 

{111} orientációval rendelkező ferrit szemcsék mennyiségének meghatározására. A jelenség 

pontos fizikai magyarázata nem triviális, annak nagybiztonságú megállapításához további 

célzott mérések szükségesek. Az eddigi eredményeim alapján biztosan kijelenthető, hogy a 

megjelenő mintázatnak köze van a hidegen hengerlés következtében a ferrit szemcsékben 

végbemenő szerkezetváltozásokhoz (csúszásokhoz), mivel hasonló mintázatot eddig nem 

figyeltem meg öntöttvas minták esetén. A mintázatok hozzárendelése a TKK rendszerben 

működő csúszósíkokhoz és csúszási irányokhoz azonban nem olyan egyértelmű, mint az FKK 

rendszerben, ahol az alakítás hatására keletkező csúszási rétegek könnyen feltárhatóak és 

felismerhetőek, például réz egykristály esetében [89]. A TKK csúszási rendszere köztudottan 

jelentősen bonyolultabb az FKK-nál, ami ráadásul gyakran mutat anomáliát, ahogy például 

Seeger is utal rá [90]. Annak eldöntése, hogy az általam bemutatott csíkos mintázat 

hozzárendelhető-e jellegzetes csúszási rétegekhez (az FKK rendszerhez hasonlóan) további 

célzott méréseket igényel. A jelenség magyarázata azonban jelentős hozzáadott értéket 

jelenthet az anyagszerkezet vizsgálat területén.  
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3.5. Új tudományos eredmények 

IV. tézis: Atomerő mikroszkópos, visszaszórtelektron-diffrakciós (EBSD-s) és 

fénymikroszkópos mérésekkel vizsgáltam és feltártam a 3 % nitálos kémiai 

(korróziós) előmaratás és a Beraha-I típusú szerrel végzett színesmaratás 

szemcseorientációtól függő hatásmechanizmusát gömbgrafitos öntöttvas és hidegen 

hengerelt ferrites acél esetén. 

a) A 3 %-os nitál kémiai maratószer a gömbgrafitos öntöttvas ferrit szemcséit 

szemcseorientációtól függő sebességgel marja. Megállapítottam, hogy a marási 

sebesség nagysága és gradiense a legjobban a ferrit szemcsék felületi normálisának a 

[001] kristálytani iránytól való eltérésével korrelál. Minél nagyobb a szemcse felületi 

normálisa és a [001] kristálytani irány által bezárt szög, annál nagyobb a marási 

sebesség és annál kisebb a marási sebesség gradiense a szemcse mentén. A marási 

sebesség, illetve a marási sebesség gradiense (1) szerint definiált, ahol z a minta 

magassága a marás irányában, xe és ye pedig a minta felületének egységvektorai. 

       
  

  
                      

       

  
   

       

  
                        

b) Megállapítottam, hogy a színesmaratáshoz használt Beraha-I típusú maratószer a 

ferrit szemcsék felett a kristályorientációtól függő sebességgel hoz létre interferenciát 

okozó réteget, amely felülete a korábbi feltételezésekkel ellentétben (az előzetes 

nitálos maratás alkalmazásától függetlenül) nem egyenletesen sima. A Beraha-I 

maratószer marási sebessége a nitáltól épp ellentétesen függ a ferrit szemcsék 

orientációjától, vagyis minél nagyobb a szemcse felületi normálisa és a [001] 

kristálytani irány által bezárt szög, annál kisebb az interferenciát okozó film 

rétegépülési sebessége. 

c) Megállapítottam, hogy a színesmaratás során alkalmazott Beraha-I maratószer 

túlmaratás esetén kristályorientációtól függő csíkos mintázatot hoz létre a ferrit 

szemcsék felületén, hidegen hengerléssel megmunkált ferrites acél munkadarab 

esetén. Megmutattam, hogy azok a szemcsék, amelyek felületi normálisa közel van 

az [111] irányhoz nem csíkozódnak be a maratás hatására, továbbá a maratás 

sebessége ezen szemcsék esetén a legkisebb. 
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V. tézis: Módszert dolgoztam ki az {111} orientációval rendelkező ferrit szemcsék 

számának meghatározására hidegen hengerelt ferrites acél mintában, pusztán 

Beraha-I-es színesmaratás, fénymikroszkópia és digitális képfeldolgozás 

kombinációjával. 

a) A módszer a IV. tézisemben bemutatott, színesmaratással kapcsolatban először 

általam leírt hatásmechanizmusokon alapul. 

b) Megmutattam, hogy megfelelő ideig (jellemzően 7 perc) színesmaratott hidegen 

hengerelt ferrites acél mintában az 111 orientációjú szemcséket két tulajdonság 

alapján is detektálhatjuk: egyrészt nem látható csíkos mintázatot a felületükön, 

másrészt az [111] irányban lassabb maratási sebesség miatt a felettük vékonyabb film 

még mutat interferenciát (és így jellemzően kék színt), miközben a többi szemcse 

már elszürkült az átlátszó film miatt. 

c) Megmutattam, hogy a ferrites acél mintán 7 perces színesmaratás után készült 

fénymikroszkópos képekhez illeszthető megfelelő digitális képfeldolgozási 

algoritmus, amely lehetővé teszi az {111} orientációjú szemcsék számának 

meghatározását az eltérő színük vagy mintázatuk alapján. 

d) Ferrites acél esetén az {111} orientációval rendelkező szemcsék mennyisége kritikus 

követelménye az acéllemez mélyhúzhatóságának. Az új módszerem lehetőséget 

teremt a ferrites acéllemez textúráltságának megállapítására jelentősen drágább és 

körülményesebb visszaszórtelektron-diffrakciós (EBSD) vagy transzmissziós 

elektronmikroszkópos (TEM) eljárások alkalmazása nélkül. 

 

A IV-V. tézisekhez köthető publikációk: [L3], [L4] 

Lektorált, idegen nyelvű, külföldön megjelent folyóiratcikk  

[L3] P. J. Szabó, A. Bonyár, ”Effect of grain orientation on chemical etching”, MICRON, 

43, (2012), pp. 349-351. (IF: 1.527) 

[L4] A. Bonyár, P. J. Szabó, ”Correlation between the grain orientation dependence of 

color etching and chemical etching”, MICROSCOPY AND MICROANALYSIS, 

18:(6), (2012), pp. 1389-1392. (IF: 3.007)   
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7. Függelék 

7.1. Az általánosított lokalizáció meghatározásának Matlab programja 

Dr. Nagy Szilvia eredeti programja képek általános lokalizációjának 

meghatározásához. A program forráskódját megváltoztatás nélkül, a szerző eredeti 

megjegyzéseivel mellékelem. A lokalizációs faktort a program segítségével az 2.3.2. 

fejezetben leírtaknak megfelelően számítom, amelyhez egy kibővített programot írtam, GUI 

(grafikus felhasználói interfész) támogatással. A kibővített programot a Függelék következő 

alfejezetében mutatom be. 

 

% fraktálkép lokalizációjának típusa meghatározható  

% a q térkitöltés és az Sstr struktúrális entrópia  

% segítségével. A kép szürkeárnyalatos! 

% 

% A sokaság csempére osztással van generálva.  

% A double-konverzió a csempézés után. -nagy képekhez- 

% A szürke képekből a háttér kivonható, egyrészt egy  

% azonos érték az egész képből, másik lehetőségként  

% pedig csempénként a legkisebb érték 

% 

% A képfájl nevéhez nem kell idézőjel, és a kiterjesztése  

% sem kell feltétlenül, arra úgyis rákérdez. 

% 

% 3*3 csempe van, számuk Nx, és Ny értékek változtatásával 

% módosítható 

%  

% Eredeti verzió: Dr. Nagy Szilvia, 2006.06.01. 

% AFM képekre alkalmazza: Molnár László Milán, Bonyár Attila 

 

 

clear all;                                       % minden régi változó 

törlése 

close all;                                       % minden régi kép 

bezárása  

                                                 % (ha egy ábrára több 

rajzot szeretnél, ezt vedd ki) 

clc;                                             % képernyő törlése 

tic                                              % óra indul 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

%% az elméleti határoló görbe kiszámítása és ábr. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

 

xq=0.001:0.01:1; 

xSstr=-log(xq); 

 

 

figure(1); hold on; 

plot(xq,xSstr,'k','LineWidth',3); 



93 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

%% az exponenciális és a gaussi lokalizációhoz tartozó görbék 

kirajzolása 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

 

xxq=0.05:0.02:1; 

C0e=0.6137; 

C1e=0.0866; 

C2e=-1.0719; 

C3e=-13.4191; 

C4e=65.7823; 

C5e=-135.6169; 

C6e=147.7381; 

C7e=-83.2435; 

C8e=19.1307; 

C0g=0.3068; 

C1g=0.0191; 

C2g=-0.6721; 

C3g=7.4938; 

C4g=-34.7848; 

C5g=71.5218; 

C6g=-76.2570; 

C7g=41.5624; 

C8g=-9.1901; 

Sstre=C0e+C1e*xxq+C2e*xxq.^2+C3e*xxq.^3+C4e*xxq.^4+... 

    C5e*xxq.^5+C6e*xxq.^6+C7e*xxq.^7+C8e*xxq.^8; 

Sstrg=C0g+C1g*xxq+C2g*xxq.^2+C3g*xxq.^3+C4g*xxq.^4+... 

    C5g*xxq.^5+C6g*xxq.^6+C7g*xxq.^7+C8g*xxq.^8; 

 

%%%% Itt inicializálódik a plot. A hold on után tgetszőleges 

ponthalmazt rá 

%%%% lehet tenni! 

 

figure(1); hold on; 

plot(xxq,Sstre,'k:','LineWidth',2) 

plot(xxq,Sstrg,'k--','LineWidth',2); 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 

%%% egy tetszőleges fv szerinti lokalizációhoz tartozó görbe 

kirajzolása 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% 

 

drho=0.02;                                  % a grid lépésköze 

ENDrho=50;                                  % a grid vége 

rho=0:drho:ENDrho;                          % a grid definiálása: ezen 

értelmezzük a  

                                            % függvényt, a grid 

pontjaiban számítjuk  

                                            % ki a függvényértéket 

f=zeros(size(rho));                         % ez még csak csupa 0 

függvény 

%% egy exp-x^4 fv 

for i=1:length(f) 

    f(i)=exp(-abs(rho(i))^4); 
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end; 

% %% egy 1-en belül konstans, rajta kívül exponenciáisan lecsangő 

függvényt ad meg  

% %% a következö 7 sor (hengerszimmetrikus fvek) 

% for i=1:length(f) 

%     if rho(i)<1 

%         f(i)=exp(-1); 

%     else 

%         f(i)=exp(-rho(i)^2); 

%     end; 

% end; 

%  

% %% Egy -2-es hatványfüggvény szerinti lecsengést ad meg a következő 3 

sor 

% for i=1:length(f) 

%     f(i)=(1+rho(i))^(-2); 

% end; 

 

f=f/f(1);                                   % a függvény normálása: 0-

ban 1 legyen az értéke 

 

 

%% különböző segédmennyiségek és segédfüggvények kiszámolása a betölési 

szám és a  

%% struktúrális entrópia kiszámításához (többnyire sima numerikus 

integrálok) 

E1=rho.^2/2; 

E=zeros(size(rho)); 

F=zeros(size(rho)); 

G=zeros(size(rho)); 

H=zeros(size(rho)); 

for iz=2:length(rho) 

    ff=f(1:iz); 

    RHO=rho(1:iz); 

    E(iz)=drho*sum(RHO); 

    F(iz)=drho*sum(ff.*RHO); 

    G(iz)=drho*sum(ff.^2.*RHO); 

    H(iz)=-drho*sum(ff.*log(ff).*RHO); 

end; 

 

%% a betöltési arány és a struktúrális entrópia kiszámítása a 

segédfüggvényekből 

q=F.^2./(E.*G); 

Sstr=H./F+log(G./F); 

 

%% ábrázolás 

 

%%%% Itt kerül fel a custom függvény (itt az exp(-x^4)) képe 

figure(1);  

plot(q,Sstr,'k-.','LineWidth',2); 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

% Kep bekerese: kepnev változóba a fájl neve kiterjesztéssel együtt, 

% kepkiterjesztes változóba a kiterjesztés, pont nélkül 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 
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kepnev='amalgam.bmp',                       % a kép neve (kiterjesztés 

megadható) 

kepkiterjesztes='bmp';                         % a kép kiterjesztése 

                                                

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% a kép feldolgozása 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

kep=imread(kepnev,kepkiterjesztes);            % a kép beolvasása 

meret=size(kep),                               % a kép mérete (2 

dimenziós tömb, színes képeknél 

                                               % a színcsatorna a 

harmadik 

                                               % dimenzió, ne 

használjuk) 

pontszam=meret(1)*meret(2), 

melysegmin=double(min(min(kep))),              % a legsötétebb képpont 

színe 

melysegmax=double(max(max(kep))),              %a legvilágosabb képpont 

színe 

melyseg2=2^8, 

 

 

%a csempeméret definiálása: 

 

Nx=3                                          %ennyi csempére osztoma a 

képet x irányban 

Ny=3;                                          %ennyi csempére osztom y 

irányban 

q=zeros(Nx,Ny);                                %ebbe írom majd a 

struktúrafaktort 

Sstr=zeros(Nx,Ny);                             %ebbe meg a strukturális 

entrópiát 

csX=floor(meret(1)/Nx);                        %csempe mérete x 

irányban 

csY=floor(meret(2)/Ny);                        %csempe mérete y 

irányban 

cspontszam=csX*csY;                            %csempe pontszáma 

 

for iX=1:Nx 

    for iY=1:Ny 

        kepDD=kep((iX-1)*csX+1:iX*csX,(iY-1)*csY+1:iY*csY); 

         

        % ezt a sort kell használni, ha az egész képből szeretnék egy 

azonos hátteret kivonni         

        %kepD=double(kepDD)+1-melysegmin;    

 

         % az alábbi 3 sorral csempénként lehet különböző hátteret 

kivonni 

         % (ez lehet, hogy nem is kell az AFM-es képekhez) 

          kepD=double(kepDD)+1; 

          kepDmin=min(min(kepD)); 

          kepD=kepD-kepDmin+1; 

     

        %a kep normálása: 

        kepNorm=kepD/(sum(sum(kepD))); 

        clear kepDD kepD; 
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        %a D részvételi arány: 

        D=1/(sum(sum(kepNorm.^2))); 

 

        %a q térkitöltési faktor: 

        q(iX,iY)=D/cspontszam; 

 

        %az S Shannon-entópia 

        S=-sum(sum(kepNorm.*log(kepNorm))); 

 

        %az Sstr strukturális entrópia 

        Sstr(iX,iY)=S-log(D); 

         

        %ábrázolás, itt kerül fel a képből származó pontok 

        figure(1); hold on; 

        

p1=plot(q(iX,iY),Sstr(iX,iY),'bx','LineWidth',1.5,'MarkerSize',10); 

    end; 

end; 

 

figure(1); hold on; 

p1=plot(q,Sstr,'bx','LineWidth',1.5,'MarkerSize',10); 

 

 

%% a kép formázása 

set(gca, 'Box', 'on'); set(gca, 'FontSize', 16); set(gca, 'LineWidth', 

1.5); 

XLabel('q', 'FontSize',16); YLabel('S_{str}', 'FontSize',16); 

% Az axison belül meg lehet adni, hogy az x és az y tengelyek milyen 

% határok között ábrázolódjanak. 

axis([0.8,1,0,0.3]); 

 

% feliratok 

legend('limit', 'exponential', 'Gaussian', 'exp(-x^4)', '#1 1x1'); 

%% képmentés 

print -djpeg fig_40_Sstr(300).jpg 

 

ido=toc,                                  % óra leáll, kiír a letelt 

idő 
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7.2. A saját fejlesztésű GUI (Graphical User Interface) bemutatása 

Az alfejezetben bemutatom az általam kibővített Matlab programot, amelyet az AFM-

el készült képek lokalizációs faktorának meghatározására írtam. A program GUI (Graphical 

User Interface) főablaka látható a 7.1 ábrán. 

 

7.1. ábra A lokalizációs faktor meghatározására írt Matlab programom GUI főablaka 

A program főablakának bal felső részében (’Kép adatok’ fül) adhatjuk meg a 

kiértékelni kívánt képek elérési útját. A program jelenleg egyszerre 5 db képet tud kezelni. A 

„Rajzol” gomb megnyomására kirajzolja az öt képen számolt E() függvényeket (lásd 2.20. 

egyenlet) a felső koordináta rendszerbe. A program bal alsó részében (’Átlagolás és illesztés 

fül) kiválaszthatjuk, hogy az öt függvény közül melyeket szándékozunk belevenni az 

átlagolásunkba. Például, ha egy azonos típusú vékonyrétegen és azonos felbontás mellett 

készült kép négyzetes E() függvénye jelentősen eltér a többi kép függvényeitől, az lehet 

annak a következménye, hogy a kép szűretlen zajt, vagy egyéb torzulást tartalmaz. Ekkor 

lehetőségünk van ezt a „kilógó” képet figyelmen kívül hagyni, és kivenni az átlagolandó 

függvények közül. 

Az „Átlagolás” gombra kattintva a program kiátlagolja a választott E() függvényeket 

és kirajzolja az eredményt az alsó koordináta rendszerbe (kék görbe). A görbe minimumának 
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meghatározása polinom illesztéssel, a Curve Fitting Toolbox (CFT) vezérlésén keresztül 

történik. Az illesztendő polinomok fokszáma 4 és 9 között változtatható, a minimum ott 

található, ahol az illesztett polinom függvény deriváltja előjelet vált. A program által számolt 

minimum hely tehát a kiválasztott képekre átlagolt lokalizációs faktor értékkel egyezik meg. 

A beépített minimumkeresés mellett lehetőség van a program bal oldali gomjával a CFT 

megnyitására is az aktuális, átlagolt adatokkal. 

A program jobb oldalán kiválaszthatjuk, hogy a kép általánosított lokalizációjának 

számításakor hány darab csempére osszuk fel a képet (az itt megadott szám a csempék 

négyzetgyöke, például az ábrán látható esetben 5x5 csempére osztja fel a program a képet). A 

próbafüggvények előre kiszámolt általánosított lokalizációit tartalmazó referencia adatsorokat 

(azaz Sstr és q összetartozó értékpárjait az exp(-x

) próbafüggvényre,  függvényében) külön 

be kell tölteni, mivel azokat a program nem számolja ki valós időben, hiszen ez jelentős időbe 

kerülne. Ez a módszer lehetőséget ad arra is, hogy amennyiben az általam használt exp(-x

) 

alakú próbafüggvénytől eltérő próbafüggvénnyel szeretnénk dolgozni, akkor annak 

általánosított lokalizációját  függvényében külön kiszámolva, adatbázisként be tudjuk 

tölteni. 
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7.3. Az AFM kép szintezésének hatása a képen számolt felületi érdességre 

Kiegészítés a 2.3.4. alfejezethez: A) Sa, szintezetlen kép; B) Sa soronkénti medián illesztés 

után; C) Sa sík illesztése után; D) Sa másodfokú polinom illesztése után; E) Sq, szintezetlen kép; F) Sq 

soronkénti medián illesztés után; G) Sq sík illesztése után; H) Sq másodfokú polinom illesztése után. 

               

                

                

                  

A B 

C D 

E F 

G

 
 A 

H 
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7.4. A ferrit szemcsék szegmentációjára írt Matlab program 

Az alábbi Matlab programot Hurtony Tamás írta a ferrit szemcsék paraméterezhető 

szegmentálására. A program működését a 3.3.5. fejezetben mutattam be. 

set(gcf,'keypress','k=get(gcf,''currentchar'');'); 

figure(2), imshow(bin); 

end 

se2 = strel('disk',2); 

kep3=imdilate(bin,se2); 

% total=nnz(kep3); 

figure(4) 

imshow(kep3); 

se3 = strel('disk',3); 

kep4=imerode(kep3,se3); 

% kep4=imdilate(kep4,se3); 

figure(5) 

imshow(kep4); 

separatefilt=uint8((kep4==0)*255); 

CC = bwconncomp(separatefilt); 

numPixels = cellfun(@numel,CC.PixelIdxList);  

%kiszamolja a objektumok méretét 

[idx] = numPixels<filt;                     

small=find(idx);                                  

for j=1:numel(small)                

%kiszedjük azokat az obj,amik kisebbek egy bizonyos méretnél 

separatefilt(CC.PixelIdxList{small(j)})=0; 

end    

figure(3) 

imshow(separatefilt); 

figure(6) 

imshow(uint8((separatefilt==0)*255)); 

solder=nnz(separatefilt==0); 

total=nnz(separatefilt==255); 

ratio=total/solder 

bin2=uint8((minta(:,:,1)<100)*255); 

solder2=nnz(bin2==0); 

total2=nnz(bin2==255); 

ratio2=total2/solder2 

figure(7) 

imshow(~bin2); 


