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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми досліджень. На сьогодні, в багатьох країнах активно 

здійснюється реалізація національних програм у сфері нанотехнологій. При цьому 

надзвичайно важливою є задача 3D реконструкції структури та мікроструктури 

об’єктів на мікронному та субмікронному рівнях. Такі дослідження є особливо 

важливими в матеріалознавстві, металознавстві, порошковій металургії, 

мікроелектроніці, машинобудуванні, приладобудуванні, в космічному виробництві, 

тощо.  

Відомо декілька методів розв’язання таких задач. Досить ефективними серед 

них є методи мікрофотограмметрії, тобто фотограмметричні методи із отриманням 

зображень за допомогою мікроскопів. В цьому плані особлива роль відводиться 

скануючим растровим електронним мікроскопам, які завдяки своїм широким 

властивостям, є найбільш придатними для мікроскопічних досліджень. Незважаючи 

на перспективність інтеграції фотограмметрії у растрову електронну мікроскопію 

(РЕМ), на сьогоднішній день більшість дослідників обмежуються якісною оцінкою 

зображень (РЕМ-зображень). Якщо досліджувані мікрооб’єкти утворені з елементів 

простої геометричної форми (багатокутників, площин, сфер і т.п.), то традиційна 

якісна оцінка дозволяє створити досліднику певне уявлення про просторову 

структуру (організацію) мікрооб’єкта. Коли об’єкти мають складну організацію 

(мікрорельєф) і апріорі невідома його просторова структура, то на основі одних 

лише візуально якісних досліджень не можливо правильно інтерпретувати 

просторову організацію чи конфігурацію. Тому виникає потреба розробки нових 

методів, які б дозволили проводити тривимірну реконструкцію мікрооб’єктів.  

Для достовірної оцінки 3D реконструкції мікрооб’єктів потрібно оперувати 

альтернативними методами з метою їх порівняння та підвищення надійності 

виконаних кількісних досліджень. Альтернативними методами можуть бути фізичні 

(томографічні) та фотограмметричні. Фізичні методи мають обмежене застосування, 

яке зумовлене потребою апріорного постулювання і фізичними умовами формування 

електронного зонду для електронної мікроскопії растрового типу. 

Мікрофотограмметричні методи не мають цих недоліків, не потребують 

апріорного постулювання про характер просторової організації досліджуваних 

мікрооб’єктів. За допомогою мікрофотограмметричних методів можна отримати 

достатньо коректну тривимірну оцінку довільних «рельєфних» поверхонь і, отже, 

розширити можливості РЕМ. Окрім цього, методи прикладної мікрофотограмметрії 

мають значні можливості щодо точності, достовірності та оперативності.  

У дисертації основна увага приділяється застосуванню растрово-електронно-

мікрофотограмметричних досліджень в матеріалознавстві. Висока роздільна 

здатність РЕМ, велика глибина різкості висунули цей прилад на перше місце за 

масовістю застосування його в різних областях науки і техніки. Зважаючи на те, що 

для даного виду робіт добре розвинутий математичний апарат традиційної 

фотограмметрії не може бути безпосередньо застосований, потрібні ґрунтовні 

дослідження з теорії і практики мікрофотограмметрії.  

У дослідженнях фотограмметричних аспектів даної проблематики слід 

відмітити внесок: за кордоном - А. Бойд, Р. Буркгардт, С. Гош, К. Губені, О. 

Коледнік, І. Нанківел, Х. Нагарая, П. Ховелл, колишніх радянських, а нині 
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російських вчених - В.І. Саркін, І.С. Гарелік, П.П. Гончаров, Є.І. Калантаров, М.Ж. 

Сагиндикова, В.М. Соколов, а в Україні - В.Я. Фінковський, В.М. Мельник, А.Я. 

Красовський, В.А. Степаненко. Напрямок дослідження мікроструктури поверхонь 

матеріалів значно розвинули українські вчені Б.П. Русин, І.Г. Грабар, В.Д. Рудь, В.В. 

Широков, О.З. Студент, А.В.Шостак, О.М.Іванчук та інші. 

Однак на сьогодні залишається чимало питань, які потребують подальших 

розробок. Зокрема – це розробка принципово нових математичних моделей 

мікрофотограмметрії, обґрунтування коректних цифрових моделей 3D реконструкції 

мікротопографії поверхонь, розробка методів їх всебічного аналізу, вибір 

адекватного програмного забезпечення та відповідної апаратури.  

Такі дослідження є пріоритетними, важливими, своєчасними та актуальними. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є складовою 

частиною планів науково-дослідних робіт Луцького НТУ. Наведені в даній роботі 

відомості є часткою результатів, отриманих при виконанні наступних науково-

дослідних робіт: «Розробка методики вивчення характеру руйнування на основі 

кількісної інформації і створення програмного забезпечення» (№ держ.реєстр. 2-89 

науково-дослідного інституту «Молот» (м. Москва)); «Аналітичні та 

експериментальні методи стереофрактографічних досліджень у 

трибоматеріалознавстві» (№ держ. реєстр. 0112U000290), а також господарської 

науково-дослідної роботи за темою «Удосконалення технології формування 

прецизійних робочих поверхонь з регульованою топографією» від 19.09.13 № 263-

МБГ та у рамках «Договору про творчу співдружність, консолідацію науково-

технічного потенціалу та підвищення ефективності науково-дослідних та 

конструкторських розробок в галузі пріоритетних напрямків науки» (Московський 

державний університет ім. М.Ломоносова ), «Договір про творчу співдружність між 

Луцьким НТУ та Вищою школою Оствестфалія-Ліппе » (м. Лємго, Німеччина). 

Автор дисертації брав безпосередню участь у винанні вказаних тем та договорів. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи: Розробка теоретико-

методологічних принципів 3D реконструкції структури і мікротопографії 

характеристичних поверхонь досліджуваних матеріалів методами растрової 

електронної мікроскопії. Обґрунтування математично коректних алгоритмів і 

моделей тривимірної цифрової обробки РЕМ-зображень.  

Для досягнення цієї мети поставлені та виконані такі завдання: 

 аналіз існуючих безконтактно-неруйнівних методів дослідження поверхонь 

та їх тривимірна реконструкція; 

 розробка теоретичних засад оперативної цифрової обробки РЕМ-зображень 

в режимах «off-line» і «on-line»; 

 математичне моделювання цифрових моделей мікрорельєфу (ЦММР) 

геометрично правильних та рандомізованих поверхонь поліномами Чебишева та 

методами Фур'є-перетворень; 

 розробка методики стереолого-планіметричного, просторово-спектрального 

та фрактального аналізу ЦММР досліджуваних об’єктів; 

 експериментальні дослідження конструкційних матеріалів порошкової 

металургії, фінішної обробки (хонінгування) деталей циліндро-поршневої групи 
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(ЦПГ), алюмінієвих легованих сплавів механізмів засобами РЕМ-

стереофрактографічних досліджень. 

Об’єктом дослідження є робочі поверхні деталей ЦПГ, матеріали порошкової 

металургії та злами алюмінієвих легованих сплавів. 

Предметом дослідження є методи, технології та моделі 3D-фрактографічних 

досліджень на мікронному та субмікронному рівнях. 

Методи дослідження. Робота виконана з використанням фундаментальних 

положень теорії і практики таких наукових дисциплін: растрової електронної 

мікроскопії, цифрової обробки зображень, механіки і фізики твердого тіла, теорії 

апроксимації, математичної статистики, геометричної теорії ймовірності та 

фрактальної геометрії.  

Наукова новизна одержаних результатів. 
У дисертації запропоновано вирішення науково-практичної задачі тривимірної 

інтерпретації електронно-мікроскопічних зображень. Наукове значення роботи 

полягає в наступному: 

 вперше розроблений єдиний підхід до мікрофотограмметричної обробки ЕМ-

зображень різних типів; 

 вперше запропонована і практично реалізована методологія використання 

оригінального калібрувального тест-об’єкту, на основі «притертих» 

металографічних пластин; 

 створений універсальний метод цифрової обробки електронно-мікроскопічних 

зображень та їх 3D-інтерпретації; 

 обґрунтована теорія побудови характеристичних поверхонь та аналізу їх 

структури і мікротопографії; 

 розроблені принципи і технології проведення кількісної обробки даних в 

режимах «off-line» і «on-line». 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що 

отримані автором результати дозволяють розробити і впровадити у практику нові 

комплексні методи визначення структури та мікротопографії поверхонь матеріалів 

методом 3D реконструкції, а саме: 

 розроблена методологія цифрового моделювання та 3D реконструкцї 

мікрорельєфу може бути успішно застосована в різних сферах науки та практики; 

 вперше запропоновано метод автоматизованої ідентифікації зламів, що базується 

на математичному апараті простору Гілберта; 

 розроблена технологія цифрової обробки РЕМ-зображень в режимах «off-line» і 

«on-line», яка має високу точність, достовірність та оперативність в отриманні 

кількісної інформації про параметри досліджуваних об’єктів; 

 розроблені теоретичні положення пройшли практичну апробацію при 

дослідженні різноманітних зразків порошкової металургії, робочих поверхонь 

деталей ЦПГ та зламів алюмінієвих легованих сплавів, що підтверджує 

достовірність, перспективність і практичну значимість дисертаційного 

дослідження; 

 практичне значення отриманих в роботі положень підтверджується їх 

впровадженням у виробництво Луцьким автозаводом «Богдан-Моторс» та 
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науково-виробничою фірмою «Корунд». 

Особистий внесок здобувача. Основні результати виконані здобувачем 

особисто. Вибір наукової задачі, постановка задач дослідження та обговорення 

одержаних результатів виконано спільно з науковим керівником. Автором 

запропоновано методику оцінки мікроструктури та тривимірної реконструкції 

мікротопографії поверхонь досліджуваних матеріалів на основі використання 

методів растрової електронної мікроскопії.  

У публікаціях, написаних у співавторстві, здобувачеві належать [2] - розробка 

алгоритму виділення сегментів, [4] - адаптація принципів фрактальної геометрії до 

задач матеріалознавства, [6] - практична реалізація застосування методів Фур'є-

Хартлі, [7] - проведення експериментальних досліджень та реконструкція поверхонь, 

[8] - дослідження мікроструктурних елементів порошкових матеріалів, [9] – 

розробка методики термообробки, [10] - вивчення мікротопографії робочих 

поверхонь деталей сількогосподарських машин, [11] -  практична реалізація 

застосування Фур'є-аналізу та функцій Уолша, [14] – розробка математичного 

апарату, [15] – проведення експериментальних досліджень. 

Обгрунтованість та достовірність отриманих у дисертації результатів 

забезпечені використанням сучасних РЕМ-стереомікрофрактографічних методів 

досліджень мікротопографії та структури поверхонь матеріалів. Достовірність 

запропонованих положень забезпечується великою кількістю екпериментів, 

математично-статистичною обробкою результатів, що дозволили зробити висновки 

які добре узгоджуються із основними положеннями матеріалознавства. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались на Международной научно-технической конференции 

«Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии» (Могилев, 2012), 

Міжнародній науковій конференції «Нові технології в матеріалознавстві, 

інформаційних системах, електроніці, енергетиці, економіці, екології» (Кременук, 

2012), Международной научно-технической конференции молодых ученых “Новые 

материалы, оборудование и технологии в промышленности” (Могилев, 2012), ІV 

Міжнародній науково-практичній конференції „Інноваційні технології в АПК” 

(Луцьк, 2013), Міжнародній конференції “Теоретичні і експериментальні 

дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства та машинобудування” 

(Луцьк, 2010, 2011, 2013 р.р.). Матеріали завершеної дисертаційної роботи 

доповідались на пленарному засіданні IV міжнародної науково-практичної 

конференції “Теоретичні і експериментальні дослідження в технологіях сучасного 

матеріалознавства та машинобудування” (3-7 червня 2013 р.) 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 праць, у тому числі 5 

одноосібних. З них, у вітчизняних фахових виданнях опубліковано 11 статей, у 

іноземних виданнях та збірниках конференцій – 4 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

пяти розділів, висновків та списку використаних джерел (152). Загальний обсяг 

основного тексту складає 150 сторінок, у тому числі додатки – 49 сторінок. 

Ілюстративний матеріал складає 83 рисунка і 8 таблиць. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано стан та актуальність сформульованих задач, визначено 



7 

 

мету досліджень та основні напрямки її досягнення, наукову новизну і практичну 

цінність отриманих результатів. Проаналізовано сучасний досвід вітчизняних та 

закордонних вчених у вирішенні задач дослідження стуктури та мікротопографії 

поверхонь матеріалів. 

У першому розділі "Аналіз методів та апаратури 3D реконструкції 

структури та топографії поверхонь на мікрорівні" проаналізовано сучасний стан 

розвитку та впровадження методів дослідження тривимірної геометрії об’єктів. 

Встановлено, що на даний час найбільш ефективними та достовірними є 

безконтактні методи досліджень. Розглянуто основні безконтактні методи 

досліджень мікротопографії поверхонь і окреслено їх основні переваги та недоліки.  

Для вирішення поставлених задач, пропонується використання методів РЕМ, 

що дають можливість вивчати поверхню металоконструкцій з метою виявлення 

мікротріщин, здійснювати кількісну оцінку шорсткості метеріалів; вивчати вплив 

фазових включень на механізми руйнування; досліджувати мікротопографію зламів. 

Встановлено, що для якісної реконструкції поверхонь необхідне поєднання методів 

РЕМ-мікроскопії, фотограмметрії, стереології та цифрової обробки зображень.  

Окреслені основні перспективи застосування обраних методик та визначено ряд 

завдань які потребують вирішення. 

У другому розділі "Теоретичні основи РЕМ-стереофрактографії" 

розглянуто основні положення РЕМ-стереофрактографії, методику визначення 

просторових координат за РЕМ-зображеннями, принципи калібрування просторових 

елементів взаємного орієнтування стереопар, прикладні цифрові методи стерео-

ототожнення та 3D реконструкції. 

При визначенні просторових координат точок мікрооб’єкта апріорі вважається 

що має місце строго перспективно-афінне (паралельне) відображення. В традиційній 

фотограмметрії здійснюється постулювання наступним чином: базис стереознімання 

постійна величина для всіх точок, що визначаються, а просторова орієнтація 

відображаючих променевих зв'язок – варіабельна, тобто   ;ib const    var1;iлO   

  var 2;iпO   для перспективно-афінного відображення вихідні постулати такі: 

  var;ib  .  1;iлO const    2iпO const . Вказані відмінності є суттєвими. Відповідно в 

дисертації отримані математичні співвідношення з їх врахуванням. В загальному 

вигляді алгоритм наступний: 

0 1 2

1
20 1 1 2 2

0 1 2

X X x x

Y Y T y T y

Z Z N N

 
 

   
   

,    (1) 

де 1T , 2T  - матриці трансформації від координат точок стереозображень, 

1 1

1

2 2 2 2

x yb b l m
N

l m l m
 , 

1 1

2

1 1 2 2

x zb b l n
N

l n l n
 . 

Отриманий алгоритм 3D реконструкції є узагальнюючим. 

Для оперативного фотограмметричного опрацювання РЕМ-зображень в 

дисертації розроблено і математично обґрунтовано, як альтернативний, метод 

триплет-стереознімання. В електронній мікроскопії просторові координати точок 
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мікрооб'єкта визначаються переважно методом нахилів зразка відносно 

горизонтальної площини в просторовій декартовій системі координат. При цьому 

апріорі постулюється що зображення формується в ортогональній проекції.  

Для одержання високоточних даних за результатами РЕМ-знімання необхідні 

знання спотворень, що виникають у самому мікроскопі. Теоретичною основою 

калібрування нами взяті добре відомі в фотограмметрії фундаментальні рівняння 

колінеарності, які для строго паралельної проекції мають вигляд: 

0xF x X   , 0yF y Y   , 
T

X X

Y T Y

Z Z

   
   
     
      

, 

0

0

0

X x x

Y y y

Z z z

    
   
  
   
       

    (2) 

Необхідні для розвязку рівнянь математині викладки приведені в дисертації. 

Процес калібрування ітеративний, тому рівняння колінеарності потрібно 

лінеаризувати розкладанням в ряд Тейлора. Нами отримані необхідні для цього 

процесу часткові похідні , які деталізовані в дисертації. 

У наших експериментальних дослідженнях використовувалася тестова сітка 

(200 лін./мм). Результати виконаних досліджень наступні: без врахування 

параметрів дисторсії і при стереозніманні за традиційною схемою (2 знімки) 

середньоквадратичні похибки в плані ,x y =1500 мкм, а середньоквадратична 

похибка по висоті z   2650 мкм. З врахуванням параметрів дисторсії і за схемою 

отримання різноорієнтованих 5-ти знімків ,x y = 350 мкм, z =450 мкм. Таким чином, 

з виконаних досліджень можна стверджувати про доцільність застосування 

калібрувальних схем із використанням плоских тест-сіток, при цьому досягається 

підвищення точності в 50-80 раз в порівнянні з вимірами без врахування дисторсії. 

При побудові ЦММР за даними РЕМ-стереозображень важливою задачею є 

оптимізація процедури стереоототоження, яка вимагає значних затрат часу, 

пов'язаних з обчислювальною складністю алгоритмів визначення ідентичних 

елементів РЕМ-стереозображень. Як показали наші дослідження на практиці 

найбільш ефективним виявився градієнтний ієрархічний метод Лукаса-Кенаде, який 

передбачає пошук такої пари точок на стереозображеннях, які мінімізують цільову 

функцію пошуку: 
2

()(,) [(,)(, )]
yyxx

xxyy

pp

xy x y

xpyp

AxyBxy




 





  ,  (3) 

де [ , ]T

x y    - вектор відносного зсуву образу точки лівого стереозображення на 

правому стереозображенні; х, у – координати точки-образу, xp , 
yp  - наближені 

значення координат точки-аналога; x ,
y  - розміри прямокутного околу, усередині 

якого оцінюється взаємна ідентичність чергової пари точок; ( , )A x y , ( , )B x y  - 

елементи матриць розбиття зображень. 

Іншою важливою задачею ідентифікації є розпізнавання мікротріщин. Нами 

пропонується розв’язувати цю задачу із використанням адаптованого до 

фотограмметричного опрацювання РЕМ-зображень методу Кенні. Даний метод 

використовує багатоступеневий алгоритм для визначення широкого спектру границь 

на зображеннях, чим суттєво відрізняється від інших.  
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У третьому розділі "Моделювання та інтерпретація цифрових моделей 

мікрорельєфу" розглянуто прикладні методи моделювання ЦММР та їх аналізу. 

У зв'язку з розвитком нових технологій в прецизійній механіці, оптиці та 

мікроелектроніці, останнім часом з'явився значний інтерес до тривимірного 

представлення поверхонь засобами РЕМ, як більш повного способу опису 

мікрорельєфу поверхні. 

Для моделювання ЦММР нами пропонується використовувати 

апроксимування за ортогональними поліномами Чебишева, добре відомими в 

прикладній математиці і всебічно програмно-забезпеченими: 

 
0 0

, ( ) ( )
m m k

kl k l

k l

z x y C T x T y


 

  ,    (4) 

де 2

0

( )
k

k kS

S

T x b x


  
0

( )
l

n

l l i

i

T y b y


 - поліноми Чебишева, ортонормовані на сукупності 

експериментальних точок.  

На відміну від загальноприйнятого методу розрахунку коефіцієнтів поліномів 

Чебишева за рекурентними формулами, нами запропоновано їх обчислення за 

методом найменших квадратів. Оцінка точності апроксимування ЦММР поліномами 

Чебишева здійснюється за критерієм Фішера. 

Одним з варіантів проаналізувати мікроструктуру твердих тіл є можливість 

аналізу за ступенем подібності їх деяким еталонним структурам, різновидності яких 

визначаються в залежності від прикладної області досліджень. Подібні моделювання 

дозволяють ідентифікувати різні типи мікроструктур за аспектним співвідношенням 

структурних елементів різноманітних морфологічних типів. Нами розроблено 

методику фрактографічного моделювання геометрично-правильних поверхонь 

східчасто-пластинчастого типу та поверхонь кубічної сигнатури. 

Виділення скелетного (твердого) компонента структури мікрооб’єктів в РЕМ є 

однією з найбільш складних і актуальних задач стереолого-морфологічного аналізу. 

Основна проблема пов’язана з неоднозначністю, а в більшості випадків і 

неможливістю вибору оптимального рівня дискримінації, як це прийнято у широко 

використовуваному пороговому методі, при якому тверді структурні елементи 

виділяються на півтоновому зображенні за умов мінімальних спотворень їх розмірів 

і форми. Нами пропонується алгоритм, який базується на використанні дискретних 

осей Вороного для граничних точок структурних елементів. 

Центральна дискретна вісь Вороного визначається як діаграма Вороного 

першого порядку для граничних точок на перетині з твірною областю S : 

      SSBVorSBDVMA
def

 ˆˆ
1 .     (5) 

Відповідно діаграма Вороного другого порядку наступна: 

      jii

defdef

ppHjipVorSBDVMA ,ˆ
1



 ,   (6) 

де  i jH p , p  - геометричне місце точок  із Ω , які ближчі до ip , ніж  до 
jp . 

Центральна дискретна вісь Вороного є пласким графом, кожне ребро якого 

утворюється парою граничних точок. Внаслідок операції диференціації 

спостерігається більш достовірна картина розподілу структурних елементів, що 
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однозначно пояснюється зменшенням кількості великих (нерозділених) елементів і 

врахуванням більш дрібних часток. 

Для характеристики математико-статистиного розподілу пор РЕМ-зображення 

порошкових матеріалів нами використано функцію розподілу Ерланга, яка більш 

достовірно відображає статистику розподілу, і дозволяє коригувати параметри 

векторних властивостей структурно-неоднорідних пористих порошкових матеріалів. 

Для стереометричного аналізу зламів фасеточного типу поверхню досліджуваного 

зразка поділяють за методом тріангулятора сіткою трикутних фасеток, висоти 

вершин яких є відомими (рис. 1).  

За запропонованою методикою коефіцієнти 

анізотропії (щільність перетинів) в i -му напрямку 

( 1...17)i   визначаються за формулою: 

0 ,( )j ij ij

i i

K SKS ,  (7) 

де ijS  - площа проекції i -ї фасетки на i -й напрямок, 

iS  - площа i -ї фасетки, 0K  - нормуючий множник. 

За результатами експериментальних 

досліджень чітко прослідковується очікувана 

переважаюча орієнтація граней площини тріщини. 

Крім того, поверхня зламу анізотропна відносно 

напрямку розповсюдження тріщин (при 1100T C   

рис. 2), а злами при кімнатній температурі значно 

менше анізотропні по осям ,x y  (дані наведені в 

дисертаці).  

Просторово-спектральний аналіз мікротопографії ЦММР пропонується 

здійснювати використовучи пряме і зворотнє перетворення Фур'є. Для практичної 

реалізації Фур'є-перетворень застосовують алгоритм Блекмона-Тьюкі, за допомогою 

якого розраховується спектральна щільність. Запропонований підхід дозволяє 

кількісно описати інтенсивність рельєфу поверхні зламу або сколу і з'ясувати, за 

рахунок яких елементів вона формується. 

Запропоновано важливі в мікроскопії та матеріалознавстві методи розрахунку 

фрактальної розмірності Хаусдорфа-Безиковича за допомогою цифрової РЕМ-

фотограмметрії. Для вирішення задач тривимірної реконструкції пропонується 

  
а) б) 

Рис.1. а,б. Схема реконструкції ЦММР фасеточного типу (а) та просторова орієнтація 

фасеточної грані (б) 

 
Рис.2. Стереографічна проекція 

щільності орієнтації фасеток зламів 

отриманих при 1100T C  . 
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використовувати профільний метод або виконувати розрахунок фрактальної 

розмірності методом покриття ЦММР  GRID-сіткою. 

Однією з важливих проблем фрактографії є ототожнення характеру поверхні 

руйнування (зламів). Запропоновано метод автоматичної ідентифікації типів зламів, 

що базується на математичному апараті простору Гілберта. 

У четвертому розділі "Вибір методів і програмного забезпечення РЕМ-

стереофрактографії" досліджено та практично апробовано застосування існуючих 

програмних фотограмметричних комплексів при РЕМ-стереофрактографічних 

дослідженнях мікроповерхонь матеріалів. Окреслено комплекс компонентів, які 

необхідні для повноцінної реконструкції мікротопографії металевих поверхонь та 

запропоновано варіанти їх програмної реалізації. Відповідно розроблено і 

обгрунтовано архітектуру праграмного забезпечення для вирішення комплексу 

поставлених завдань (рис. 3).  

 
Рис. 3 Архітектура програмного забезпечення для дослідження мікроповерхонь матеріалів 

Методи традиційної фотограмметрії потребують доопрацювання коли мова 

йде про дослідження об’єктів на мікрорівнях. Потрібно вирішувати питання 

розташування відсутніх на РЕМ-зображеннях крайових міток, для чого 

запропоновано дві альтернативні методики, що базуються на принципах аналітичної 

геометрії.  

Методи зовнішнього орієнтування за даними шкал мікроскопа для випадку 

РЕМ-фотограмметрії є малоефективними. Коректуру зображень необхідно 

здійснювати за допомогою просторових тест-об`єктів із відомими параметрами, в 

зв’язку з чим запропоновано два варіанти рішення цієї задачі у контексті 

матеріалознавства: використання тест-об'єктів з нанесеними полістирольними 

латексами, із відомими розмірами, де коректура моделі здійснюється на основі 

порівняння істинних діаметрів із експериментально визначеними; тест-об’єкти з 

відомих в металографії "притертих" пластин. Нами було використано комплект з 15 

еталонних пластин для перевірки якості і чистоти поверхонь шабрування. Тест-

об’єкти включали чотири різновисотні пластини. Загальна кількість виготовлених 

тест-об’єктів складала 35. Використання тест-обє'ктів дозволяє підвищити точність 

зображень у діапазоні 2-5 % від розміру контрольних елементів. 

Обгрунтовано практику 3D реконструкції РЕМ-зображень в режимах «on-line» і 

«off-line». Метод «on-line» передбачає виключне застосування в лабораторіях 

електронної мікроскопії, без використання фотограмметричних приладів. 

Особливістю даної методики є автоматизований метод ідентифікації однойменних 

точок на стереозображеннях. Проте використання традиційного в автоматичному 

розпізнаванні кореляційного методу має суттєвий недолік - значну кількість 

помилково ототожнених пар точок, особливо при різних перепадах висот. Для 
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вдосконалення процесу ідентифікації нами запропоновано виконувати наступні 

операції: 1. градієнтний пошук ідентичних елементів по ієрархічній схемі; 2.для 

кожної знайденої пари точок проводиться перевірка симетричним пошуком; 3. 

здійснюється перевірка відносного розташування точок-образів і точок-аналогів; 4. 

для знаходження некоректно ідентифікованих пар використовується обмеження 

безперервності і гладкості функції відносних зміщень ідентичних точок на 

стереозображеннях. В роботі наведено відповідний алгоритм їх реалізації. 

Практичне використання методу показало, що він дозволяє оперативно отримувати 

інформацію про висоти мікрорельєфу досліджуваних зразків з досить високою 

точністю, що є актуальним в дослідженнях на мікрорівні. 

Для прецизійного визначення мікротопографії поверхонь застосування «on-

line» методу є недостатнім. З метою розширення можливостей мікрофотограмметрії 

запропоновано виконувати обробку отриманих на РЕМ стереопар за допомогою 

прикладного фотограмметричного обладнання у поєднанні із спеціально 

розробленим програмним забезпеченням. 

Нами пропонується використовувати цифрову фотограмметричну станцію 

ЦФС «Дельта-32» вітчизняного виробництва, як систему технічних та програмних 

засобів, яка дозволяє виконати повну фотограмметричну обробку отриманих знімків 

у поєднанні із прикладним програмним забезпеченням аналізу мікрозображень 

ImageJ. Перевагою даної методики є можливість пост-обробки мікрознімків завдяки 

використанню досить широкодоступних фотограмметричних станцій. Ця методика 

пройшла успішну апробацію під час опрацювання РЕМ-знімків тест-сіток та РЕМ-

стереопар мікроповерхонь різноманітних досліджуваних зразків. Для вирішення 

задач моделювання і візуального відображення моделей мікроповерхонь, з 

можливістю їх аналізу, нами розроблено програмний модуль для ImageJ на мові 

програмування Java. 

Реалізація додатково розробленого модуля для ПЗ ImageJ дозволила подати 

вихідні дані у вигляді цифрової матриці рельєфу, де ділянки малої контрастності 

апроксимовані по висотах найближчого околу даної точки. Візуалізація 3D-моделі 

мікрооб'єкта може бути виконана в різних режимах: точкове подання, створення 

контуру рельєфу, у вигляді полігонів та у вигляді текстур, реалізовано різноманітні 

програмні інструменти по роботі із самими поверхнями. 

П’ятий розділ "Приклади практичного застосування методів 

мікростереофрактографії" присвячений практичній реалізації розроблених 

методик при дослідженні зразків деталей циліндро-поршневої групи двигунів 

внутрішнього згоряння,конструкційних порошкових матеріалів та алюмінієвих 

сплавів. 

Об’єктом наших досліджень є пласкі зразки ЦПГ з перерізом робочої поверхні 

3ˣ3 мм, товщиною 5 мм вирізані із гільз циліндрів дизельних двигунів вітчизняного 

виробника і відомих зарубіжних фірм (табл.1). На основі попереднього вивчення 

вибрані зразки розміщувались на об’єктному столику РЕМ разом з тест-сіткою. 

Параметри стереознімання коливались в межах: кут конвергенції ± 3°-6°, 

збільшення 500-2000x. За розробленою нами методикою вимірювання, отримані з 

РЕМ стереопари були опрацьовані на різних ділянках по кожному зразку. 

Результати вимірювань тестової сітки використовували для точного визначення 
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збільшення і коефіцієнтів поліномів апроксимації дисторсії. За результатами 

експериментальних досліджень отримані параметри мікрогеометрії поверхонь тертя 

ЦПГ (табл. 1) та здійснено тривимірну реконструкцію поверхні зразків (рис.4). 

Таблиця 1. 

Параметри мікрогеометрії поверхонь тертя ЦПГ 

№ 

з/п 
Тип зразка 

Математичне 

очікування 

мікрошорсткості, мкм 

Розміри канавок 

хонінгування, мкм 
Відстань між 

канавками 

хонінгування, мкм глибина ширина 

1 Брітіш Лейланд 0,03 4,5 18 27,8 

2 Даймлер Бенц 0,75 5,5 60 48,7 

3 Г-542 0,85 2,0 60 34,9 

4 ЗМЗ 1,20 4,1 30 55,6 

5 ГК 1,65 1,4 60 11,3 

   
Рис. 4. Мікростереофотограмметричне опрацювання стереопар дослідних зразків 

Якість хонінгування є надзвичайно важливою характеристикою і відповідно 

потребує кількісної детермінації. Нами пропонується оцінювати якість хонінгування 

за частотно-спектральними характеристиками оброблювального інструмента – різця 

і мікронерівностей оброблюваної технічної поверхні. 

У наших дослідженнях застосовувався інструмент, чистота обробки ріжучої 

кромки якого характеризується максимальною висотою мікронерівностей maxR  в 

межах 2,4-4,4 мкм. Різець 

заточували абразивним 

кругом із зернистістю 220. 

Основні параметри різця: 

ріжуча пластинка із твердого 

сплаву ТР20АТ групи 

застосовуваності Р20, 

передній кут 25, задній кут 

12, ріжуча кромка пряма.  

На (рис. 5) приведені 

величини щільності спектра 

мікронерівностей ріжучої 

кромки, щільності спектра 

мікронерівностей обробленої 

поверхні і коефіцієнта 

передачі ( )G   при обробці 

 
Рис. 5, а, б. Характеристики мікронерівностей механічно 

обробленої поверхні ріжучої кромки інструмента, де λ - 

довжина хвилі, ( )P   – щільність (потужність) спектру; 

 G   – амплітудно-частотна характеристика 
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ЦПГ зі швидкістю 5 м/хв при глибині врізання d=0,05 мм. Величина ( )G   при 

обробці наших зразків була близька до одиниці (лінією 1 позначена крива, що 

характеризує вплив глибини різання при обробці нашого зразка). 

При вивченні приведених профілів (рис. 6) можна помітити, що при обробці 

зразка між обома профілями є хороша відповідність. Таким чином, ступінь 

відтворення профіля ріжучої кромки інструмента на профілі обробленої поверхні 

виробу залежить від оброблюваного матеріалу. Крім того, передбачається наявність 

залежності також і від умов різання. За допомогою запропонованих 

експериментальних методів та алгоритмів можна підібрати оптимальні умови 

роботи пари "різець – технічна поверхня".  

 
Рис 6.Мікронерівності ріжучої кромки інструмента та оброблюваної поверхні виробу:а) ЗМЗ, 

б)Даймлер-Бенц . (1 - ріжуча кромка інструмента; 2- оброблювана поверхня виробу) 

З метою практичної апробації методики дослідження порового простору було 

відібрано зразки багатошарових фільтруючих порошкових матеріалів на основі 

системи Ti-C –ШХ15 виготовлених за принципово новими технологіями, які 

базуються на принципі сухого радіально - ізостатичного пресування та СВС-

синтезу.  

На рис.7 приведено РЕМ-мікрофотографію досліджуваного зразка отриманого 

за допомогою РЕМ Hitachi S-800 при збільшенні 100X та деякі результати їх 

стереологічного аналізу (рис.8).  

Дослідження порового простору порошкових або в більш загальному випадку 

дисперсних матеріалів, крім якісної характеристики про їх просторову 

мікроструктурну організацію, дозволяє отримувати кількісні залежності між фізико-

механічними параметрами і морфометричними характеристиками. 

Як показали експериментальні дослідження, загальна пористість порошкових 

матеріалів пов’язана тісною кореляційною залежністю із сумарною площею пор, 

поміряною за РЕМ-зображенням. Відповідне рівняння регресії має вигляд: 

  3, 5.13 10 13.76, 0.92An f A n A R     ,    (8) 

де п – пористість, R – коефіцієнт кореляції, А – загальна площа пор. 

Встановлена чітка залежність, що пористі матеріали з великим вмістом 

фракцій <0,005 мм мають і великий загальний периметр і площу пор. Тісна 

кореляційна залежність  0.005 ,M f A P   не суперечить відомій закономірності 

зростання пористості в більш дисперсних системах та вказує на складну форму 

утворюваних в них міжмікроагрегатних пор.  

З літературних джерел відомо, що для дисперсних систем існує 

експоненціальні залежності між міцністю та пористістю. За виконаними 

експериментальними дослідженнями встановлено такі залежності між модулем 

пружності 
yE , модулем загальної деформації oE  та загальною площею пор А: 

   4 48.24 10 8.03 10
11.40 ,  12.71y oE e A E e A

    
      .   (9) 
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Встановлена тісна кореляційна залежність між важливою характеристикою 

міцності - щільністю скелету ρ (г/
3cм ) і загальною площею пор А (

2мкм ):  

   4 1.46 10 3.23; 0.91зf A A R       .   (10) 

Такий характер залежності відповідає відомим уявленням про взаємозв’язок  

щільності порошкових матеріалів з їх пористістю. 

 а)  б) 

Рис.7,  а,б. а)Мікрофотографії досліджуваного зразка при збільшенні100˟; б) результати аналізу 

мікрофотографій 

 a)   б)  

 в)   г)  

Рис. 8 а,б,в,г. Гістограмні ілюстрації обробки мікрофотографії досліджуваного зразка: 

гістограма розподілу пор a) - за загальними площами; б) - за периметрами; в) - за еквівалентними 

діаметрами; г) - за фактором форми 

Збільшення надійності та довговічності роботи деталей механізмів є 

актуальним в сьогоденні, тому електронно-стереофрактогафіний аналіз у поєднанні 

з новітніми методами енегодисперсійної рентгенівської стереоскопії відкривають 

нові можливості у дослідженнях точного хімічного складу та природи процесів, що 

відбуваються при руйнуванні.  

Для практичної перевірки фрактальності і відповідно визначень фрактальних 

розмірностей Хаусдорфа-Безиковича поверхонь зламів були реконструйовані їх 



16 

 

ЦММР. Досліджено зразки поверхонь втомного зламу, що має порівняно 

розвинений мікрорельєф. Вихідними даними служили результати 

фотограмметричних вимірювань стереопар, відзнятих на РЕМ LEO 14XX(VP). 

Фрактальна розмірність визначалась двома методами. 

1. Статистично ізотропні поверхні, на яких не виділений будь-який масштаб і 

добре визначений, але недиференційований рівень, мають спектр фрактального 

виду: 

 2 2 1/ HGf Kf Kf       (11) 

Сталу K  називають "розчленованість", а показник H  дорівнює фрактальній 

корозмірності і таким чином виражається через фрактальну розмірність 

поверхні: 3D H   

2. Запропоновано метод побудови випадкових поверхонь, виходячи з 

залежностей узагальненого броунівського руху.  
log log

1 3
2log2log 22ij ij

Kb
DE

d d


        (12) 

де 
ijd  - відстань між точками i та j;  2

0b f   - коефіцієнт пропорційності. Показник 

H  для випадкових тривимірних поверхонь дорівнює 1H E D   , де Е - розмірність 

евклідового простору; D - фрактальна розмірність.  

Проведений аналіз дозволив встановити, 

що металеві поверхні мають фрактальну 

геометрію, розмірність якої в незначній мірі 

залежить від характеру ЦММР. Розрахунки, 

виконані двома методами, дають близькі, але 

нетотожні результати (табл. 2). 

У рамках співпраці з 

факультетом мехатроніки та 

машинної техніки (Оствестфалія 

Ліпппе, Німеччина) нами були 

проведені дослідження зразків 

алюмінієвих сплавів. Для аналізу 

мікроструктури зламів за 

допомогою РЕМ та 

рентгеноструктурного (EDX) 

аналізу і дослідження впливу 

видів та умов навантаження на 

механічні властивості дослідних 

зразків, а також дослідження 

поведінки включень з метою 

прогнозування їх властивостей обрано три види алюмінієвих сплавів- AlZnMgCu і 

AlCuMg, AlMgSi, які надзвичайно широко застосовуються в різних галузях техніки. 

Для всіх проб сплавів були виготовлені експериментальні зразки. Дослідні зразки 

піддавались термообробці, режими якої наведені в табл. 3, 4. Наступним етапом 

досліджень були випробування на розтяг (табл. 5) та ударні навантаження, які 

проводились за діючими європейськи7ми нормами DIN EN 10002 та DIN EN 

Таблиця 2 

№ 

зразка 

Фрактальна розмірність 

Метод 1(11) Метод 2(12) 

1 2,15 2,08 

2 2,54 2,38 

Результати обчислювальних процедур 

визначення фрактальності 

Таблиця 3 

Режими термообробки та загартування  

Зразок 

Темп. п-ри Загартування 

t, C  
Відпал, 

год 
Середовище 

Час

,с 

AlZnMgCu 480 1,5 Вода >30 

AlMgSi 530 1.5 Вода >30 

AlCuMg 530 1.5 Вода >30 
 

Таблиця 4 

Режими штучного старіння 

Зразок 

Штучне старіння 

1.Фаза 2. Фаза Охолод-

ження t, C  Час,год t, C  Час,год 

AlZnMgCu 120 17 170 24 Повітря 
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130148. Деякі результати експериментальних досліджень впливу вмливу 

термообробки на механічні характеристики наведені в табл. 6. 

Таблиця 5 

Дослідження на розтяг  

№ 

п/п 

Твердість за 

Віккерсом, 

Hv30 

Модуль 

пружності, 

Н/мм2 

Границя 

текучості 

(Rp 0.2), 

N/мм2 

Міцність 

на розтяг 

(Rm), 

Н/мм2 

Твердість за 

Роквелом 

(RB), Н/мм2 

Розтяг, 

% 

Волокнис-

тість, % 

1 182 62622 497,6 583,0 572,5 10,57 16,41 

2 186 57107 500,5 580,2 568,9 11,89 15,27 

3 191 63463 493,9 576,2 567,1 12,11 16,66 

4 186 67442 503,5 583,6 571,3 11,70 17,48 

Після проведених експериментальних досліджень зразки досліджувались на 

макро- та мікрорівні з метою аналізу структури зламу (рис. 9.). 

 
Рис. 9. Мікро- та макрознімки зламу дослідного зразку AlZnMgCu

 
Рис.10. Результати EDX-аналізу зразка сплаву 

AlZnMgCu  після 17 год термообробки 

Таблиця 6. 

Деякі результати досліджень  

Зразок 

Термо-

обробка 

Т
в
ер

д
іс

ть
 з

а 

В
ік

к
ер

со
м

 

М
іц

н
іс

ть
 н

а 
р
о
зт

я
г 

Н
/м

м
2
 

Е
н

ер
гі

я
 д

л
я
 з

л
ам

у
, 

Д
ж

 

Р
о
зм

ір
 е

л
ем

ен
ті

в
 

в
к
л

ю
ч
ен

ь
, 
м

м
 

Час, 

год 
ºС 

AlZnMg

Cu 

17 120 190 570.0 4.5 1.5-2.0 

24 170 156 456.8 10.3 2.5-3.5 

AlMgSi 
2 190 124 362.4 11.4 2.0-2.5 

22 190 101 273.6 12.4 3.5-4.0 
AlCuMg 97 20 128 434.7 16.0 2.5-3.0 

 

За допомогою теоретичних обрахунків та даних енергодисперсійної 

рентгенівської стереоскопії можна визначити точний хімічний склад включень, 

встановлено що внаслідок запропонованих режимів термообробки в дослідних 

зразках утворюються частково-когерентні включення, за рахунок яких можна 

досягти підвищення стійкості сплавів. 
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Рис. 11. Область дослідження та 

мікрофотографія поверхні 

Рис. 12. Мікрофотографія дослідного зразка із 

виявленими часково-когерентними включеннями 

Таким чином, наявність ефекту зміцнення алюмінієвих сплавів при 

запропонованих режимах термообробки дають можливість використовувати 

розроблену методику як ефективний засіб для прогнозування механічних 

властивостей різноманітних виробів із алюмінієвих сплавів. 

 

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ 

У виконанних теоретичних та експериментальних дослідженнях слід виділити 

наступні найбільш важливі результати. 

1. Розроблені оригінальні алгоритми цифрового моделювання характеристичних 

поверхонь досліджуваних об’єктів. Запропонована математична апроксимація 

3D-поверхонь за допомогою поліномів Чебишева з обчисленням коефіцієнтів не 

за рекурентними формулами, як зазвичай прийнято, а за методом найменших 

квадратів. Такий підхід дозволяє більш достовірно здійснювати процедуру 

апроксимування. 

2. Для одержання високоточних даних за результатами РЕМ-знімання 

запропоновано здійснювати калібрування РЕМ-мікроскопа за допомогою 

спеціально виготовленої тест-сітки та реалізовано уніфіковані методи визначення 

коректних просторових параметрів РЕМ-зйомки для формування диспарантних 

зображень. 

3. Розроблено методику фрактографічного моделювання геометрично-правильних 

поверхонь східчасто-пластинчастого типу та кубічної форми. Для вирішення 

актуальної задачі виділення скелетного компонента структури мікрооб’єктів в 

РЕМ-мікроскопії запропоновано алгоритм, який будується на використанні 

дискретних осей Вороного. 

4. Запропоновано оригінальний метод просторово-спектрального аналізу ЦММР, 

що базується на використанні прямого та зворотнього перетворення Фур'є із 

зладжуванням фільтром Баттерворта. Запропонований метод дозволяє кількісно 

описати інтенсивність рельєфу поверхонь зламу або сколу. Розроблено метод 

автоматизованої ідентифікації зламів, що будується на математичному апараті 

простору Гілберта.  

5. Обґрунтувано доцільність використання та практично апробовано комплекс 

прикладних програм кількісної мікрофотограмметричної обробки в режимах 
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«off-line» і «on-line». Запропоновані алгоритми та реалізовано додаткові 

програмні модулі системи, що забезпечують реалізацію повного 

напівавтоматичного процесу отримання ЦМР мікрооб'єктів. 

6. Експериментально підтверджено, що загальна пористість порошкових матеріалів 

пов’язана тісною кореляційною залежністю із сумарною площею пор, виміряною 

за РЕМ-зображенням. 

7. В результаті проведених експериментальних досліджень трибосистем циліндро-

поршневої групи за допомогою РЕМ визначено важливі параметри 

мікрогеометрії поверхонь тертя та здійснено їх реконструкцію. Запропоновано 

оцінювати якість обробки за частотно-спектральними характеристиками 

інструмента – різця і мікронерівностей оброблюваної технічної поверхні. 

8. На прикладі дослідження алюмінієвих легованих сплавів за чинними 

європейськими нормами встановлено наявність ефекту зміцнення алюмінієвих 

сплавів при різних режимах термообробки. Використання даної методики є 

ефективним засобом прогнозування механічних характеристик різноманітних 

виробів в залежності від режимів термообробки. 
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АНОТАЦІЯ 

Мельник Ю.А. Визначення структури та мікротопографії 

характеристичних поверхонь матеріалів методом 3D реконструкції. – на правах 

рукопису. 

Дисертацією є рукопис на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 

наук за спеціальністю 05.02.01 – Матеріалознавство. – Луцький національний 

технічний університет, Міністерство освіти і науки України, Луцьк, 2013. 

У дисертації розглянуто теоретичні та практичні питання 3D реконструкції 

характеристичних поверхонь у матеріалознавстві за даними РЕМ-

мікрофотограмметричних вимірювань. Отримано узагальнюючі математичні 

координатні залежності для випадків строго перспективно-афінного відображення. 

Розглянуто, як альтернативний, метод триплетної оперативної стереореконструкціі 

мікроповерхонь. Розроблено концепцію фотограмметричного калібрування РЕМ, за 

допомогою плоскої тестової сітки. Обгрунтовано два методи цифрової ідентифікації 
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відповідних точок і мікротріщин. Розроблені оригінальні методи цифрового  

моделювання в РЕМ структури і мікротопографії характеристичних поверхонь. 

Модифіковано відомий в прикладній математиці метод Чебишева для побудови 

ЦММР. Наведено методику моделювання геометрично-правильних та 

рандомізованих поверхонь. Викладено математичний формалізм стереології 

порового простору порошкових матеріалів. Розроблено методику фасеточної 

побудови ЦММР з наступним просторово-структурним аналізом ізотропного 

(анізотропного) розподілу фасеток. Досліджено питання кореляційно-спектрального 

та фрактального аналізів мікрофрактографічних поверхонь. Запропоновано метод 

автоматичної ідентифікації зламів на основі математичного апарату простору 

Гілберта. Обгрунтовано доцільність цифрової фотограмметричної обробки РЕМ-

зображень за допомогою ЦФС «Дельта». Запропоновано оцінювати якість фінішної 

обробки деталей циліндро-поршневої групи двигунів за результатами тривимірного 

дослідження мікротопографії поверхонь хонінгування. Отримано важливі 

кореляційні залежності фізико-механічних і стереологічних параметрів порошкових 

матеріалів. Розглянуто питання фрактального аналізу поверхонь зламів та їх 

енергодиперсійні характеристики.  

Ключові слова: растрова електронна мікроскопія, фотограмметрія, цифрові 

моделі рельєфу, стереологія, хонінгування, порошкова металургія, металічні злами, 

цифрова фотограмметрична станція, стереозображення, енергодисперсійний аналіз. 

 

АННОТАЦИЯ 

Мельник Ю.А. Определение структуры и микротопографии 

характеристических поверхностей материалов методом 3D реконструкции. - На 

правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.02.01 - Материаловедение. - Луцкий национальный технический 

университет, Министерство образования и науки Украины, Луцк, 2013. 

В диссертации рассмотрены теоретические и практические вопросы 3D 

реконструкции характеристических поверхностей в материаловедении по данным 

РЭМ-микрофотограмметрических измерений. Получены обобщающие 

математические координатные зависимости для случаев строго перспективно-

аффинного отображения. Рассмотрен, как альтернативный, метод триплетной 

оперативной стереореконструкции микроповерхностей. Разработана концепция 

фотограмметрической калибровки РЭМ с помощью плоской тестовой сетки. 

Обоснованы два метода цифровой идентификации соответственных точек и 

микротрещин. Разработаны оригинальные методы цифрового моделирования в РЭМ 

структуры и микротопографии характеристических поверхностей. Модифицирован 

известный в прикладной математике метод Чебишева для построения ЦММР. 

Приведена методика компьютерного моделирования геометрически-правильных и 

рандомизованых поверхностей. Изложен математический формализм стереологии 

порового пространства порошковых материалов. Разработана методика фасеточного 

построения ЦММР с последующим пространственно-структурным анализом 

изотропного (анизотропного) распределения фасеток. Исследованы вопросы 

корреляционно-спектрального и фрактального анализов микрофрактографических 
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поверхностей. Предложен метод автоматической идентификации изломов на основе 

математического аппарата пространства Гилберта. Обоснована целесообразность 

цифровой фотограмметрической обработки РЭМ-изображений с помощью ЦФС 

«Дельта». Предложено оценивать качество финишной обработки деталей цилиндро-

поршневой группы двигателей по результатам трехмерного исследования 

микротопографии поверхностей хонингования. Получены важные корреляционные 

зависимости физико-механических и стереологических параметров порошковых 

материалов. Рассмотрены вопросы фрактального анализа поверхностей изломов и 

их енергодиперсионные характеристики. 
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The thesis deals with the theoretical and practical aspects of 3D reconstruction of 

discriminatory surfaces in materials science according to SEM-microphotogrametric 

measurements. Generalized mathematical coordinate dependences rigorously for the cases 

of prospective-affine mapping are received. The method for rapid triplet 

stereoreconstruction of microsurfaces is considered as an alternative. The concept of 

photogrammetric calibration of SEM is developed, using a flat testing net. Two methods 

of digital identification of corresponding points and microcracks is based. The original 

methods of digital simulation in SEM structure and microtopography of discrimanotory 

surfaces are elaborated. The well-known Chebyshev method in applied mathematics for 

constructing DMMS is modified. The methods of modeling geometrically correct and 

randomized surfaces are given. The mathematical formalism of the pore space stereology 

of powder materials is presented. The methods of the facet construction of DMMS 

followed by spatial-structural analysis of isotropic (anisotropic) distribution of facets. The 

question of correlation - spectral and fractal analyzes microfractographical surfaces is 

investigated. A method of the automatic identification of fractures based on mathematical 

Hilbert special apparatus is offered. The expediency of digital photogrammetric processing 

of the REM-images via Digital Photogrammetric Station "Delta" is proved. It is proposed 

to assess the quality of the finish processing of cylindrical piston engine groups as a result 

of a three-dimensional studying of the honing surfaces microtopography. The significant 

correlation dependences of physical mechanical and stereological parameters of powder 

materials are received. The problem of the fractal analysis of scrap surfaces and their 

energodispersive characteristics are examined. 
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