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Méreteffektus általában

Méreteffektus kiváltója: vagy az egész minta mérete, vagy egy
belső struktúra, jellemző mérete megváltozik
Eredménye: valamilyen tulajdonság(ok) (mechanikai, elektromos,
optikai, mágneses, stb.) megváltozása
Pl. σy ∝ 1/

√
d ahol d a szemcseméret. Ez néhány 10 nm-től

mm-ig. Tömegesen alkalmazott.



Ḱısérleti eredmények képlékeny deformációnál, történelem
[1]

• 1950-es évektől: whiskerek, nagy keményedés, csak
törőfeszültséget mértek. Deformáció diszlokáció nukleáció
vezérelt volt (ρ nagyon kicsi).

• Suzuki:réz, kristályméret csökkenésével (kb 100µm) hosszabb
lett az I. szakasz, de a nýırófeszültség és az WHR
(keményedési ráta) nem változott

• Fourie: 50—270µm, réz, II. szakaszbeli WHR erősen
lecsökkent

• Sevillano: érvek a WHR ∝ D1/3, képlékeny folyás analóg
inváziós perkolációval



Ḱısérleti eredmények képlékeny deformációnál[1, 3]

• 0,5-40µm2-es pillárok összenyomása

• uakkora, súlyzó alakú minta húzása[2]

• vékony filmek (Si) szubsztráton, termikusan deformálva
(bimetál) (εmax = 1%, termikus aktiválás, határfelület)

• whiskerek: nem minden anyagból növeszthető, ρdl ≈ 1061/m2

száḿıt a minta alakja (magasság:szélesség), teljes nagysága,
kiválások nagysága



Ḱısérleti eredmények képlékeny deformációnál[1]

Ni egykristály, egyszeres csúszás, pillár

• kb 20µm fölött hasonĺıt a tömbire (30%-on belüli értékek,
nem igazán méretfüggő), de vannak lavinák a deformációban,
feszültség-deformáció görbe konkávitása változik(?). Finom,
diszkrét csúszási sávok. TEM: tiszta éldiszlokáció jellegű
multipólusok

• kb 10µm alatt: nagyobb értékek, jelentős szórás. Kevesebb,
de akt́ıvabb slip bandek.

• kb 5µm alatt: még nagyobb értékek, az deformáció nagy része
egy gyors szakaszban, a katasztrofális ε 5%-ra csökken.

σy ∝ D−n



Szimulációs módszerek, mikropillárok[3]

2D és 3D szimulációk, eltérő feltételekkel (kezdeti felt, egyenletes
Frank-Read források, ezek mérete, csúszóśıkok száma, 3D
szimulálása összetartozó dipólokkal...) kvalitat́ıve ugyanolyan
eredményeket adnak, mint a ḱısérletek.
3 akt́ıv mechanizmus:

• forrás vezérelt képlékenység

• reakció vezérelt képlékenység

• dl multiplikáció vezérelt képlékenység

Relat́ıv fontosságukat befolyásolja: források száma, minta
térfogata (nem csak a kettő aránya), hf-i kényszerek.



Szimulációs módszerek

Benzerga AA, Brechet Y, Needleman A, Van der Giessen E. Modell
Simul Mater Sci Eng 2004;12:159.
2D-ben, de figyelembe veszi a 3D rövidtávú kölcsönhatásokat. Dl
hurkok itt dipólok. Az erő = Peach-Koehler + hurok okozta erő,
figyelembe vette a Peierls-feszültséget is.
Dl források (metsző diszlokációk) és akadályok.



Szimulációs módszerek

2D: dl vonalak végtelen hosszúak, erre merőleges cellában nézzük.

• csúszósikok száma

• források (száma, mérete és
változása)

• akadályok

• dl-k keresztezik egymást



Szimulációs eredmények[3]

Pl: ρ definiál hosszskálát. Ha egy dl által megtett út kicsi, nincs dl
reakció és multiplikáció (Sevillano). ρ csökken def-val, dl kihalás.
Rao: a felületen kilépő dl-k keményedést okoznak (ρmobil csökken).
Addig kell σ-t emelni, ḿıg új forrás aktivizálódik. Ez okoz
keményedést, ha kevés forrás van, jelentős



Szimulációs eredmények[3]

Senger et al, Weygand et al: kf-ben F-R források (adott
hosszúságú, deform fgt-len) határozta meg.
Tapasztalat: nagyobb mintában több dl reakció. Hosszabb, tehát
gyengébb források keletk.
Kis minta: korlátozott számú mobil dl, ezért kell az erősebb
forrásokat (másik dl blokkolja, kisbb Schmid-faktor) aktiválni.
Ezért a szórás erősen nő.
Senger: más-más mintaméret arány és hf. Nagy aránynál kisebb
méreteff, 1:1-nél nagyobb (mint Kiener, ḱısérlet, húzó próba).



Szimulációs eredmények[4]

3D: források száma, mérete, kilógása a cellából, ...
Parthasarathy: kilógó források. Keresték a feszültséglépés értékét,
hogy a leggyengébbet aktiválják. Egy csúszási rendszer.

Ng, Ngan: továbbfejlesztve,
minimum feszültség egy
single-arm forrás aktiválásához,
bármely lehetséges csúszási
rsz-en, FCC-ben. Eredmények
mennyiségileg is egyeznek a kissé
deformált aluḿıniummal a
csúszási śıkok aktivitásában:



Szimulációs eredmények[4]

A méret csökkenésével az első megcsúszás nem könnyű csúszási
rendszeren való előfordulása nőtt.

⇓

Schmid-törvény (legkisebb Schmid-faktorún lesz a deformáció)
nem igaz mikroobjektumoknál.



Szimulációs eredmények
Zaiser, Marmo, Moretti[5]: különböző statisztikus jellemzőket
vizsgáltak, megfolyásra.
Dl alapú modell, sejtautomata: akkor mozog, ha a feszültség nem
vált előjelet, egységnyit arrébb. 2 lehetőség: egyszerre mind vagy
csak a legnagyobb erő.
Relaxáció majd kvázisztatikus feszültségvezérlés, vége egy adott
deformáció.

Átlagolással sima fesz-deform
görbe, melyen a deformáció
logaritmkusan divergál.
Szuszceptibilitás:
∂γ
∂τext

∝ (τc − τext)−1



Szimulációs eredmények

Megfolyáshoz szükséges feszültség:

Rendszermérettel nő az átlaga és a szórása is.



Szimulációs eredmények

Lavinák is egy görbére ejthetőek különböző rendszerméretekre:



Szimulációs eredmények

Kontinuum modellel: csúszási sávok, deformáció mintázat: nagy
korrelációk x irányban. Def: y(x) =

∫ x
0 [γ(x)− < γ >]dx

• önaffin egy korrelációs
hosszig, ez a rszmérettel
arányos

• deformáció nem változtatja
a kitevőt, kb 0,7,
ḱısérleteknél 0.8



Szimulációs eredmények[6]

Beato, Zaiser, Zapperi: megfolyás alatti deformációra (γ = 0.05)
sejtautomata, de mindig egy véletlen diszlokációt választva. Ekkor
a feszültség eloszlása lognormális és egy körbére skálázható:

ahol P(σY ) =
(1 + erf[log(S)/(

√
2s)])/2,

S(σY , L) =
(σy/σL=∞ − 1)(L/L0)1/ν

1/ν = 0.533



Szimulációs eredmények[7]

Budrikis, Zapperi: depinning modell. Egy dl (felület) végigmegy
egy random potenciálon (rendezetlenség, kiválások és más dl-ók
tere), 1+1D.
Téglalapon húzunk egy görbét, diszkrét x és u irányban:

• csak előre mehet, 1-et

• ha aktuális előre mutat az erő

• periodikus hf x-ben, szabad u-ban

• potenciál: véletlen számok (egyenletes
és Gauss-eo)



Szimulációs eredmények

Mozgás:
1

γ
u̇(x) = f + fel(x , u(x))− η(x , u(x))

fel az önkölcsönhatás (rugalmas erő), pl:
Edwards-Wilkinson fel = ∇2u(x)
KPZ modell: fel = (∇u(x))2

Átlagtér elmélet: fel = J(u − ux)



Szimulációs eredmények

Egy deformáció görbe felvétele:

• u = 0 és f = 0

• emeljük f -et, aḿıg valahol megmozdul

• ez okozhat lavinát, mind egyszerre megy

• deformáció= x/L2, tehát átlagos felületi poźıció legyen γL2,
ehhez kell fc , mostantól ezt nev. depinningnek (bár nem
jogos)



Szimulációs eredmények

∃fc kritikus hajtóerő, efelett depinned (átmegy) és mindig véges
sebessége van, alatta előbb-utóbb megáll. Más
fázisátalakulásokhoz hasonlóan: fc(L) = f∞ + αL−1/ν , ν a véges
méret exponens, a modell univerzalitási osztálya határozza meg.



Szimulációs eredmények

fc függ a mérettől és az elérendő deformációtól:

fc → 0.424, mégpedig L−1/0.75, ha N →∞.
De kis méretre nem, mert van 2 hosszskála: a választott
deformáció és a felület szélessége, wLξ, ξ = 1, 25



Szimulációs eredmények

Ismert: LxM-es méretnél a rsz n = M/(wLξ) alrendszerre
bontható, mindegyiknél saját depinning erő. Az egész rendszeré
ennek a max-a, n→∞ esetben Gumbel-eloszlás:

szaggatott: Gauss,
folytonos: Gumbel

M(x) = exp(−exp(−(x−x0)/β))



Szimulációs eredmények

Hardening:

1

γ
u̇(x) = f + fel(x , u(x))− η(x , u(x))− k

u

L2

f divargál, a görbék nem
ejthetőek össze, hanem bejön egy
kγ függés. Nem egyszerű
méreteffektus.



Összefoglalás

• több ḱısérleti (pillár, húzás, film, whisker) módszer

• több szimulációs módszer (2D, 3D, források, sejtautomata,
depinnig, ...)

• méreteffektus minden fizikai mennyiségben

• eredmények értékileg, magyarázatilag mást-mást adnak, még
nem ismertek az okok pontosan (exponensek értékei,
mérethatárok, ...)

• nem feltétlenül igazak a makro alapelvek (pl. legkisebb
Schmid-faktor)

• különleges (pl önaffin, nem egész kitevős) rendszerek
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D.M. Dimiduk, M.D. Uchic, T.A. Parthasarathy: Size-affected
single-slip behavior of pure nickel microcrystals, Acta Mat, 53,
2005

Kiener D, Grosinger W, Dehm G, Pippan R. 2008. A further step
towards an understanding of size- dependent crystal plasticity: in
situ tension experiments of miniaturized single-crystal copper
samples. Acta Mater. 56:580–92

Oliver Kraft, Patric A. Gruber, Reiner Monig, and Daniel
Weygand, Annu. Rev. Mater. Res, 2010



Irodalomjegyzék
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