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Számos szakirodalmi cikk [1, 4, 5] beszámol a sejtautomata módszernek a rövidtávú diffúziós fo-
lyamatok szimulálásában való hatékony alkalmazásáról. Bizonyított, hogy két-, illetve három dimen-
zióban működő automaták valósághűen tükrözik az említett folyamatok lefolyását. Amivel többet 
mutatunk be tanulmányunkban az eddigiekhez képest [1] az, hogy leegyszerűsítettük a már korábban 
bemutatott kétdimenziós sztochasztikus sejtautomata szimulációt. Ez esetben az automatánk egy di-
menzióban [2] működik, amelynek eredményeképpen a futási időt jelentősen lecsökkentve megnövel-
tük a szimuláció skálázásának hatékonyságát. Korábbi munkánkban az újrakristályosodási folyamat 
egydimenziós automata szimulációjának mérési eredményekkel történő skálázását mutattuk be [3], 
jelen tanulmányunkban pedig az illesztést végeztük el a szemcsedurvulás mérési adataira egydimen-
ziós automata alkalmazásával. 
Kulcsszavak: sejtautomata, egydimenziós automata, szimuláció, szemcsedurvulás, illesztés, skálázás 
 

Numerous papers [1, 4, 5] has reported on the effective use of cellular automaton method for the 
simulation of short-range diffusion. Using of this model for the simulation of short-range diffusion 
therefore is a resolved issue. It is proven that two or three-dimensional automatons can reflect the 
course of the abovementioned processes realistically. What our study demonstrates more than in the 
past [1] is that two-dimensional stochastic cellular automaton simulation already presented before has 
been simplified. This time our automaton operates in one dimension [2], which has consequently 
reduced computing time, thus, made it possible to enhance the efficiency of the scaling of simulation. 
In our previous work the results of scaling of one-dimensional simulation of the recrystallization 
process [3] were demonstrated. In our current study the fitting is performed for measurement results 
of grain coarsening using one-dimensional cellular automaton. 
Keywords: cellular automaton, one-dimensional cellular automaton, grain coarsening, fitting, scaling 
 
Bevezetés 
 

Gyakorlati hőkezelések során leggyakrabban újrakristályosodás után, illetve acélok 
ausztenitesedését követően következhet be szemcsedurvulási folyamat. A szemcsedurvulás 
rövid távú diffúzió által vezetett termikusan aktivált folyamat. Az újrakristályosodást köve-
tően, az átlagos szemcseméretet növeli a szemcsedurvulási folyamat, ezzel is hozzájárulva 
az újrakristályosodott szerkezet kialakulásához. Az átlagos szemcseméret növekedése azzal 
magyarázható, hogy adott térfogatrésznek annál nagyobb az energiája, minél több szemcse-
határt foglal magában. Ebből következik, hogy minél nagyobbak a szemcsék, annál kisebb 
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a vizsgált térfogatrész energiája. A rendszer mindig a kisebb energiaállapot elérésére törek-
szik, amihez a szemcseméret növekedése hozzájárul. Ez a folyamat a szemcsedurvulás [11].  
Hőkezeléseknél fontos szerepet játszik az említett folyamat. Automatáink szerepe a gyakor-
latban ezért jelentős, hiszen egy-egy hőkezelés tervezésében nyújt segítséget, mert komple-
xen képes kezelni az említett átalakulási folyamatokat. Továbbá más szimulációkhoz képest 
a szemcseszerkezet pontos leírása is egyszerűen megoldható. 
 
1. Sejtautomata 
 

A sejtautomata térben és időben diszkrét, dinamikus modell, amely működhet egy-, két 
illetve három dimenzióban. A teljesen egyforma sejtek szabályos rendben, hézagmentesen 
töltik ki a vizsgált területet (sejtteret). Működés közben minden sejt az előre definiált véges 
állapotok halmazából minden automata lépésben (időlépésben) felvesz egy állapotot. A 
sejtek közvetlen szomszédságában lévő sejtekkel valamilyen relációban vannak. Egy sejt 
közvetlen környezetét nevezzük az adott sejt szomszédságának [6, 9]. A modell megalkotá-
sakor tehát létrehozzuk a sejtteret és definiáljuk az egymással kapcsolatban lévő sejteket, 
azaz megadjuk a szomszédságot [5, 7, 8]. Határfeltételeket [1, 5, 10], és állapotváltozási 
szabályokat adunk meg, amelyek alapján működni fog az így definiált automata. 

Az automata működése során az általunk megadott stratégia szerint sorra megvizsgálja a 
sejteket, és meghatározza a sejtek új állapotát az állapotváltozási szabályok szerint, majd az 
így keletkezett új térrész vizsgálatát újrakezdi és ismétli mindaddig, amíg az automatát meg 
nem állítjuk. 

Az automata működése során a sejttér az időben fejlődik. A definícióban megadtuk, 
hogy az idő diszkrét. A fenti leírásból látható, hogy az automata működése során egy meg-
határozott pillanatban előáll egy új sejttér, azaz a sejtek vizsgálatát a megadott stratégia 
szerint befejezte. Két sejttér közötti időtartamot nevezzük egy sejtautomata lépésnek. Egy 
automata lépés a számítási eljárás során a számításra fordított időtartammal kifejezhető, de 
ez nem a vizsgált térrészben valójában eltelt idő. A vizsgált folyamathoz az automata lépés 
mint az idő alapegysége rendelhető. 
 
2. Skálázás 
 

Skálázás során a szimuláció által számított eredményeket valódi mérési eredményekkel 
vetjük össze, illesztjük azokhoz, a továbbiakban ezt a folyamatot nevezzük illesztésnek. 
Korábbi tanulmányainkban két dimenzióban működő rövidtávú diffúziós folyamatok sejt-
automata szimulátorainak illesztési eredményeit már bemutattuk. A skálázás hatékonyságá-
nak növelése érdekében az alkalmazott modell-automatákat redukáltuk, és elkészítettük a 
folyamatok szimulációinak egy dimenzióban működő alternatíváját.  

 

1. ábra. Az egydimenziós sejtautomata felépítése, és a szomszédság definíciója 

Az egydimenziós automata leírása Stephen Wolfram nevéhez fűződik, aki az egydimenziós 
kétállapotú determinisztikus automatákat rendszerezve, kidolgozott egy nevezék rendszert, 
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amely mint Wolfram-szabály ismeretes [2]. Egy dimenzióban a sejttér úgy néz ki, mint egy 
teljesen egyforma sejtekre felosztott végtelen szalag [2]. Az elemi sejtautomaták sejtjeihez 
rendelt tulajdonság kétféle lehet (kódolva: pl. 0 vagy 1, illetve: fekete vagy fehér). Egy sejt 
következő generációbeli állapotát a vele relációban lévő sejtek állapota határozza meg. Ez 
esetben egy sejt új állapota a jobb és bal oldalán elhelyezkedő sejtek állapotától függ (2. 
ábra). 
 
3. Szimuláció működése 
 

Az irodalomban bemutatott [12] kétdimenziós, sztochasztikus [1, 5] szemcsedurvulást 
szimuláló automaták elvüket tekintve úgy működnek, hogy a szemcsék határenergiája, il-
letve görbülete határozza meg a szemcsehatárok mozgását. Ez a megoldás statisztikailag 
vezet a durvulási folyamathoz. Ezeknek az automatáknak determinisztikus változata nem 
ismert, mert a lokális szomszédsági relációk gyakran vezetnének stabil konfigurációhoz. 

Újrakristályosodás sejtautomata szimulációiban a helyzet annyiban más, hogy a hajtó-
erő az alakítottság mértékétől függ, azaz a szemcsehatár jellemzőitől független. Így, ha el-
tekintünk a szemcsehatár hatásától, akkor elkészíthetjük az újrakristályosodás determinisz-
tikus sejt automata szimulációját. Ez a Hesselbarth-Göbel automata [10], aminek az egydi-
menziós változata, a Wolfram 254-es automata. 

Ha Wolfram 254-es automata állapotváltozási szabályát sztochasztikusan fogalmazzuk 
meg, akkor az újrakristályosodás egydimenziós szimulációját kapjuk vissza. Mint látható, 
az így kapott automata nem veszi figyelembe a szemcsehatárok tulajdonságából adódó ha-
tásokat, mint a két-, illetve háromdimenziós szimulációk, ellenben egy nagyon hatékony 
versenytársát kapjuk az Avrami-egyenlet megoldásán alapuló számításoknak [3, 4]. Érde-
kes kérdés, hogy ugyanez a gondolatmenet alkalmazható-e a szemcsedurvulás folyamatára. 
Ha igen, akkor kiegészíthető az újrakristályosodás szimuláció, és pontosabb kép nyerhető a 
szimulált hőkezelési folyamatról. 
 

     

a)  b) 
2. ábra. a) Egydimenziós determinisztikus Wolfram 254 automata,  

b) Hesselbarth-Göbel kétdimenziós determinisztitkus automata működése 
 

Korábban bemutattuk [1, 5], hogy a szemcsék méretének figyelembevételével is leírható 
a szemcsedurvulás folyamata. A nagyobb szemcsék határai elmozdulnak a kisebb szemcsék 
felé. Ez a megfogalmazás lehetőséget biztosít egy determinisztikus automata felépítésére, 
bár meg kell jegyeznünk, hogy a határmozgás hajtóereje elveszti valós fizikai tartalmát, a 
szimulációt a fenomenológiai absztrakciós szinten valósítjuk meg. 

A szimuláció működése során minden lépésben minden szemcse területét ismernünk 
kell. A szemcseterület lesz a sejtek egyik állapothatározója. Ezen felül jelölnünk kell, hogy 
az adott sejtek melyik szemcséhez tartoznak. 
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Ha a szemcsék határán lévő sejtek szomszédságában van olyan sejt, amelyik nagyobb 
területű szemcséhez tartozik, akkor felveszi annak az állapotát. Ezzel az állapotváltozással 
mozdulnak el a szemcsehatárok a sejttérben. Az állapotváltás mindenképpen végbemegy. 

A szemcseméret meghatározása két, illetve három dimenzióban jelentős számításigé-
nyű, ellenben egy-dimenzióban rendkívül gyorsan megoldható. 
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3. ábra. Átlagos szemcseterület változása az idő függvényében,  
szemcsedurvulás determinisztikus sejtautomata szimulációja során 

Elindítva a szimulációt a 3. ábrán látható diagramot kapjuk, ahol a szemcseterületet (A) 
a szemcséket építő sejtek számával határozzuk meg. Érdekes megfigyelés, hogy bár a szi-
muláció egydimenziós, mégis a szemcseterület lineárisan függ az időtől. A szimulációt 10 
000 sejtből álló sejttérben végeztük úgy, hogy a kiinduló szemcseméret 10 sejt volt. Így a 
kapott görbe meredeksége 1. 3. A kiinduló szemcseméretet véletlenszerűen kell felépíteni, 
mert azonos méretű szemcsék közötti határ nem indul meg. 

Láthattuk, hogy a szemcsedurvulás folyamata szimulálható egydimenziós determinisz-
tikus sejtautomatával. Ebből már könnyen elkészíthető a sztochasztikus automata. Rendel-
jünk az állapotváltozáshoz egy p valószínűségi értéket. Minden állapotváltozás esetén gene-
rálunk egy véletlen számot, ha ez kisebb, mint a p értéke, akkor az állapotváltozás végbe-
megy. Ellenkező esetben nem mozdul el a határ; p valószínűség értékét a következő össze-
függéssel számíthatjuk. 
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Q
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A fenti összefüggésben QC aktiválási energia kC konstans, T hőmérséklet, R gázállandó. 
Ezzel a folyamat hőmérsékletfüggése is figyelembe vehető. Az egydimenziós automata a 
folyamat tanulmányozására nem alkalmas, csak adott ötvözet szemcseméret változásának 
szimulációjára. A kC számításánál ezért a következőképp járunk el: meghatározzuk a leg-
magasabb hőmérsékletet, ami a számítás során elfordul (Tmax). Megadjuk a legnagyobb va-
lószínűségi értéket, amivel a szimulációt működtetni szeretnénk (pmax). Az aktiválási ener-
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gia ismeretében a pmax és Tmax alapján kC egyszerűen számítható. Ezzel elérjük, hogy az au-
tomata egyszerűen skálázható, hiszen csak a QC változtatásával lehet így a kapott eredmé-
nyeket befolyásolni, mert a p hőmérsékletfüggése csak a QC értékétől függ (4. ábra). 

 

4. ábra. A p értékének hőmérsékletfüggése különböző QC értékek esetén 
 
 

      

5. ábra. Átlagos szemcseterület változása az idő függvényében;  
szemcsedurvulás sztochasztikus szimulációjában, és a kapott eredmények kinetikai elemzése 

Ha a QC értékét 200000J/mol értékre, pmax értékét pedig 0.1-re állítjuk, akkor az 5. ábrán 
látható eredményeket kapjuk. A szemcsedurvulás kinetikáját tekintve az átlagos szemcsete-
rület az idő lineáris függvénye állandó hőmérsékleten. 
 
 
 
 

ktAA  0  
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A fenti képletben A0 a kiinduló átlagos szemcseterület, k a hőmérséklettől függő ténye-
ző, t az idő. A k hőmérsékletfüggése a következő összefüggéssel írható le: 
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Ahol k0 konstans, Q pedig az aktiválási energia. Ha a fenti egyenletet logaritmizáljuk, 

akkor az 5. ábrán látható egyenest kapjuk, aminek meredekségéből az aktiválási energia 
számítható. 
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Ha különböző QC aktiválási energia értékekkel elvégezzük a szimulációt és meghatá-

rozzuk az aktiválási energia értéket, akkor azt kapjuk, hogy kis aktiválási energia értékek 
esetén közel azonos a beállított QC aktiválási energia és a kapott Q aktiválási energia. Nagy 
aktiválási energia értékek esetén kis mértékben eltér a két érték (6. ábra). 
 

 
6. ábra. A QC és Q aktiválási energiák közötti kapcsolat 

 

      

7. ábra. A pmax értékének hatása a sztochasztikus  
szemcsedurvulás szimulátor eredményére 
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Természetesen a pmax értékének is van hatása a szimuláció eredményére. A 7. ábrán az 
1000 °C-on végzett számítások eredményét mutatjuk különböző pmax értékek esetén. Látha-
tó, hogy minél nagyobb a pmax, annál gyorsabb a szimuláció. Ennek köszönhetően annál 
hamarabb elérjük azt az állapotot, amikor már csak néhány nagy szemcse található a sejt-
térben. Ekkor látható, hogy lépcsők kezdenek megjelenni az átlagos szemcseterület – idő 
függvényben. A görbéken az is látható, hogy ez adott lépés elteltével következik csak be. 
Az automata működtetésénél ezek alapján a maximális lépésszámot is figyelembe kell ven-
ni, minél több lépést veszünk figyelembe, annál kisebb értéken kell tartanunk pmax-ot. Mivel 
a cél, hogy összekapcsoljuk az újrakristályosodás szimulációval, így mindenképp alacsony 
pmax értékekkel kell üzemeltetni. 
 
4. Illesztés 
 

Cu24Zn18Ni ötvözet izoterm hőkezelését végeztük el. Folyamatosan öntött bugából 
10mm vastagságú tuskót munkáltunk ki, amelyet hidegen 1 mm vastagságúra hengereltünk. 
A hengerelt lemezekből mintákat vettünk, majd 30 percen keresztül izoterm körülmények 
között hőn tartottuk 500 °C-on. Ezalatt újrakristályosodtak a minták. A szemcsedurvító hő-
kezeléseket 700 °C, 750 °C, 800 °C, 850 °C és 900 °C hőmérsékleten végeztük 7, 16 és 24 
óráig. A mintákból csiszolatokat készítettünk, amelyeken mértük a szemcseterületet. Az 
eredményeket a 8. ábrán mutatjuk be. 
 

      

8. ábra. A Cu24Zn18Ni ötvözet szemcseméretének változása az idő függvényében  
eltérő hőmérsékleteken, és szemcsedurvulásának kinetikai elemzése 

 

9. ábra. A mért és a számított értékek összevetése a Cu24Zn18Ni ötvözet esetén 
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A mérési eredményekből a vizsgált ötvözet szemcsedurvulásának aktiválási energiá-jára 
76.06 kJ/mol értéket kaptunk. A 6. ábra alapján, ha ezt az értéket visszaírjuk a szimuláció-
ba, akkor vissza kell kapjuk a mérési eredményeket. Ehhez rögzítenünk kell az időskálát. A 
számításunkban egy lépést 1 perc valós időtartamnak tekintünk. Ebben az esetben egy sejt 
mérete 651 m2-re adódott. A 9. ábrán látható, hogy ezekkel a skálákkal a szimuláció 
eredménye jó egyezést mutat a mérési eredményekkel. 
 
Összefoglalás 

 
Korábbi tanulmányainkban bemutattuk és eredményekkel alátámasztottuk azt a felte-

vést, hogy a sejtautomata módszer alkalmazásával, fémekben végbemenő rövidtávú diffú-
ziós folyamatok szimulálása megoldható, és egy jól működő rendszert kapunk. Közlemé-
nyekben már eddig is fellelhető volt a szemcsedurvulás sejtautomatával megoldott model-
lezése [12]. Ezek a szimulációk a határ energiáját és görbületét figyelembe véve modellezik 
a szemcsedurvulási folyamatot. A folyamat szimulációjának jelenlegi megoldásában nem 
ezt vettük figyelembe, hanem a szemcsék méretét ezzel más absztrakciós szinten elvégezve 
a modellezést. Azonban, pontosan a szemcseméret folyamatos számítása okozza két és há-
rom dimenzióban az automata futási idejének jelentős növekedését. Ez a probléma az au-
tomata skálázásának hatékonyságát is rontja. Célunk az, hogy az elvet megtartva, olyannyi-
ra leegyszerűsítsük az automatát, hogy az még tükrözze a valós folyamatot, de az illesztés-
nél ne okozzon problémát. A Stephen Wolfram munkássága nyomán megismert legegysze-
rűbb, egy dimenzióban működő automata elvét alkalmazva, elkészítettük a fent említett 
folyamat sejtautomata szimulációját. Korábbi tanulmányukban az újrakristályosodás szimu-
lációs eredményeit egydimenziós automatával már prezentáltuk. A kapott eredményekből 
kimutattuk, hogy a futtatásból származó adatok nem csak jól tükrözik a jelenség fizikai tu-
lajdonságait, de elegendően sok információt nyújtanak  például sztereológiai elveket is 
figyelembe véve  az átlagos szemcseméret időbeli változásáról, továbbá információt ka-
punk a szemcseméret eloszlásáról is. Jelen tanulmányunkban igazoljuk, hogy a bemutatott 
megoldás szemcsedurvulás esetén is megfelelően működik. A kapott eredményekből az 
átlagos szemcseméret időbeni változását ábrázoltuk, különböző hőmérsékletekre beállítva 
az automatát, s a feltételezésnek megfelelően a hőmérséklet emelkedésével a durvulás mér-
téke is növekszik. Ugyanitt az elkészült automata skálázását is elvégeztük. Az illesztéshez 
Cu24Zn18Ni ötvözet szemcsedurvítását végeztük el. Megállapítható, hogy a mérési ered-
mények és az automata által számolt görbék jól illeszkednek. 
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