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ВСТУП 

 

Навчально-методичний посібник, який пропонується вашій увазі, 

складається з трьох частин та додатків.  

Основна мета першої частини − це перевірка або надання, у разі 

потреби, необхідних даних і набуття навичок щодо інструменту моделю-

вання у комп’ютерній практиці. Це є необхідним для сучасного матеріало-

знавства у зв’язку з постійно зростаючим рівнем обладнання та технологій, 

що використовуються в промисловості та в науковій діяльності.  

Вибір трьох послідовних серій невеликих за обсягом досліджень (у 

форматі лабораторно-навчальних робіт) із розширеними додатками, на ві-

дміну від конспекту лекцій, який був би легшим для втілення, але важчим 

для контролю результату, обумовлений перевагами лабораторних робіт: їх 

обов’язкове виконання; необхідність власної практичної діяльності; фор-

мулювання «загальних положень» роботи у настільки стислому вигляді, що 

змушує вдатися до самостійної роботи; контроль засвоєння матеріалу у ви-

гляді «запитань для самоперевірки і допуску до роботи»; і, нарешті, резуль-

тат роботи − виконання кожним студентом завдання, що дбайливо сформу-

льоване для практичного матеріалознавства. Виконання робіт, що передба-

чені у посібнику, спирається на можливості поєднання власного цифрового 

засобу збору даних і використання комп’ютера для обробки інформації, 

тобто моделювання. 

Підхід до вибору програмного забезпечення, запропонований у 

цьому виданні був обумовлений такими чинниками, як доступність; об’єм 

потрібних ресурсів комп’ютера; попередній досвід студентів. 

Роботи, що входять до першої частини, розташовані таким чином. 

Спочатку увага приділяється комп’ютерній обробці цифрових зображень. 

Це відкриває можливість збору даних із доступних приладів, де зазвичай 
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використовувались візуальне спостереження, запис на діаграмній стрічці, 

цифрові прилади з оптичними індикаторами. Крім цього, цифрові зобра-

ження є самостійним об’єктом дослідження в мікроскопії різного рівня.  

Дані, що отримані, мають бути збережені і систематизовані у ви-

гляді таблиць і графіків і нарешті у друкованому вигляді (звіт, наукова 

стаття тощо), а також у вигляді презентації. Набуття таких навичок теж є 

важливою складовою, оскільки вважається, що презентація результатів не 

менш важлива за їх отримання. Обробка даних і візуалізація результатів 

обробки так само пов’язані між собою, як написання статті і презентація 

доповіді. Програмне забезпечення використовується виходячи з принципу 

«мінімальної достатності». До набору програм першої частини входять MS 

Word, MS Excel, Digimaizer, Origin, KAG. Всі вони є у вільному доступі і 

складають мінімальний набір, що надається при виконанні робіт.  

Таким чином, перша частина посібника є початковим етапом 

розв’язання задач матеріалознавства. Опанування «інструменту» моделю-

вання відкриває можливості його застосування в конкретних задачах і, за 

сподіваннями авторів, стимулює зацікавленість до такого методу дослі-

дження. Приклади подібних задач можливостей програмних методів наве-

дено в другій частині.  

До другої частини увійшли:  

1) комп’ютерна статистика. В цьому розділі надається розвиток 

процедури обробки даних, що почалася (частина перша) із накопичення да-

них у вигляді таблиць і графіків. В цій частині увага приділяється статис-

тичній обробці масиву даних та їх апроксимації. Основою є програма 

Origin разом з електронними таблицями MS Excel; 

2) комп’ютерна мікроскопія. Цей розділ присвячений, зокрема, кі-

лькісним металографічним дослідженням. Вони можуть бути прикладом 

одержання змісту із зображення, з якого б джерела він не надходив. Про-

грамним продуктом цієї частини є пакет IPT MATLAB, можливості якого 

значно більші.  

Об’єднати знання, одержані при виконанні 1-ї та 2-ї частин посіб-

ника, дозволяє робота, складена на базі програми «Thixomet». Вона поєд-

нує метрологічні і патентні умови, вимоги стандартів міжнародного рівня 

з реальним виробничим процесом. 



 

5 

У третій частині «Комп’ютерне моделювання» (computer 

simulation) зібрані програми, які засобами комп’ютерної імітації моделю-

ють процеси, що лежать в основі реальних технологій. Результатом подіб-

ного модельного дослідження мають стати рекомендації щодо вибору оп-

тимальних умов проведення технологічних операцій і планування експери-

менту. Проведення цих робіт базується на програмах SRIM, ELCUT, PDE 

MATLAB і Diamond. 

У додатках надані необхідні інструкції до виконання робіт на ком-

плексному обладнанні, що поєднує апаратурну і комп’ютерну складові. 
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ЧАСТИНА ПЕРША 

 

ОБРОБКА ТА ПОДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Лабораторна робота 1 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ КАМЕРИ  

ДЛЯ ЗАПИСУ ДАНИХ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ 

 

1.1. Мета роботи  

 

Навчитися розподіляти відео технологічного процесу на окремі ка-

дри у вигляді зображень для їх подальшої комп’ютерної обробки. 

 

1.2. Основні положення 

 

Використання цифрової системи запису інформації достатньо ши-

роко використовується у сучасному матеріалознавстві. Технологія обробки 

отриманих таким способом даних у переважній більшості випадків потре-

бує покадрового аналізу процесу або виділення ділянок записаної інформа-

ції. Для цього розроблено програмні засоби та стандартні операції. Ознайо-

мленню з одним із найбільш доступних програмних продуктів VirtualDub 

та методикам обробки присвячена ця лабораторна робота. Програма, що 

використовується для обробки та покадрового розділення підтримує тільки 

розширення **.AVI. З цієї причини, якщо вихідне відео має інше розши-

рення, доведеться його переформатувати у вказане розширення, наприклад, 

за допомогою alive video converter. 

 

Умовні позначки, використані в лабораторних роботах: 

ЛКМ Ліва клавіша миші 

ПКМ Права клавіша миші 

KAG Kolor Autopano Giga 

ПЗ Програмне забезпечення 

ЕТ Електронні таблиці 

НВ Неметалеві включення 
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1.3. Порядок виконання роботи 

 

Програмний документ VirtualDub виконує різноманітні функції, в 

тому числі – поділ відеофайла на окремі картинки. 

1. Запустіть програму VirtualDub (рис. 1.1).  

 

 

 

Рисунок 1.1 – Запуск програми 

 

2. Виберіть Файл, натисніть ЛКМ, відкривається вікно (рис. 1.2). 

3. Натисніть Экспорт, далі – Сохранить серию картинок. 

4. Вкажіть ім’я і формат (наприклад, JPEG), виберіть папку, де збе-

регти результат, натисніть ОК, після чого розпочнеться процес розподі-

лення ролика на картинки (рис. 1.3). 

5. У визначеній папці знайдіть окремі кадри, що надані в растро-

вому форматі зображення (рис. 1.4). 

 

Практичне завдання 

 

1. Запропонуйте перелік явищ (фізичних, хімічних процесів, 

процесів у техніці тощо), які мають бути зафіксовані з відеоряду саме 

завдяки розкадруванню.  
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Рисунок 1.2 – Вибір відеофайла 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Вікно налаштування розкадрування 

 

http://sdelaivideo.ru/wp-content/uploads/2015/01/33.png
http://sdelaivideo.ru/wp-content/uploads/2015/01/25.png
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Рисунок 1.4 – Файли растрових зображень, отриманих при розкадруванні 

 

2. Використовуйте короткий відеозапис і зробіть розкадрування 

з отриманням ряду зображень (охолодження зазделегідь розігрітого зразка 

тощо). 

3. Здійсніть запис відео процесу вимірювання температури 

цифровим приладом. Побудуйте на підставі розкадрування графік 

залежності температури від часу для різних температурних і часових 

режимів. 
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Варіанти завдань 

 

1) 700 °С, 5 хв; 

2) 650 °С, 7 хв; 

3) 800 °С, 3 хв; 

4) 850 °С, 3 хв; 

5) 900 °С, 3 хв; 

1) 750 °С, 4 хв; 

2) 600 °С, 5 хв; 

3) 550 °С, 3 хв; 

4) 500 °С, 4 хв; 

5) 450 °С, 6 хв. 

 

Приклад виконання роботи 

 

1. Деталь завантажена у піч і прогріта до високих температур 

(900 °С). 

2. Вимірюється температура у різних точках зразка за 

допомогою ІЧ пірометра (рис. 1.5). 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Процес вимірювання температури ІЧ пірометром 

 

3. Фотографується зразок. 

4. На фотографії кожній проміряній точці присвоюється 

температура (рис. 1.6). 
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Рисунок 1.6 – Присвоювання кожному кольору певної температури,  

зазделегідь виміряної пірометром 

 

Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. Що таке «розкадрування» відеоряду? 

2. В якому форматі потрібно зберегти відео для подальшої 

обробки? 

3. Що таке набір растрових зображень? 

4. Як позначити певний кадр відео в інтерактивному режимі? 

5. Чи можливе обрізання відео при зазделегідьму перегляді? 

6. Як систематизуються зображення при використанні 

розкадрування від часу зйомки? 

7. Які фактори впливають на похибку цього методу 

дослідження? 

 

Рекомендована література: [1−3]. 

 

 

900 оС 

850 оС 

800 оС 
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Лабораторна робота 2 

 

ЗБИРАННЯ ПАНОРАМНОГО ЗОБРАЖЕННЯ  

З ПОКАДРОВОГО МАСИВУ 

 

2.1. Мета роботи 

 

Навчитися збирати панораму з ряду зображень. 

 

2.2. Основні положення 

 

В ряді технологій для розуміння матеріалознавчих процесів необ-

хідно збільшення (для розрізняння) структурних складових із широким по-

лем дослідження. В цьому випадку використовується збирання панорам-

ного зображення.  

Панорама дозволяє охопити великі ділянки мікроструктури, коли 

потрібно показати розподіл і розмір неметалевих включень (НВ), макро-

структуру (наприклад, транскристалізацію), градієнтні, шаруваті струк-

тури, показати суцільність поверхневого шару. 

Придатною для виконання цієї роботи є програма Kolor Autopano 

Giga (KAG), призначена для швидкого та якісного склеювання зображень, 

тобто отримання панорами. 

Програма KAG має доступний інтерфейс, низькі системні вимоги, 

підтримує багатоядерність і поширюється у вільному доступі на різних мо-

вах. 

Для отримання панорами необхідно: 

1) мінімум 2 зображення з ділянками, що перекриваються (тобто 

з однаковими ділянками, які є на обох зображеннях); 

2) зображення в будь-якому доступному растровому форматі; 

3) зображення повинні бути чіткими і не мати грубої розмитості; 

4) зображення можуть бути будь-якого розміру, підходять у 

тому числі і ті, що мають різний розмір. 
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2.3. Порядок виконання роботи 

 

1. Запустіть програму. 

2. Натисніть Выбрать изображение (рис. 2.1). 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Відкриття папки з зображеннями 

 

3. Виберіть зображення з папки, в якій вони були зазделегідь 

збережені саме з метою збирання. Передбачається формування конкретної 

панорами. Для цього зображення були зазделегідь отримані на 

металографічному мікроскопі, де розміщені до спеціалізованої папки. 

Для вибору декількох зображень натисніть клавішу Shift і 

натисніть ЛКМ на першу і останню фотографії (рис. 2.2). 

Натисніть кнопку Открыть. У лівій частині екрана створюється 

група з вибраних фотографій.  

Перевірте ретельність вибору і в разі необхідності додайте чи ви-

даліть певне зображення. 

4. Натисніть Запустить / остановить создание (рис. 2.3).  

У правій частині з’явиться створена панорама. 
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Рисунок 2.2 – Вибір зображень для збирання панорами 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Створення панорами 
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5. Два рази натиснувши ЛКМ на зображення панорами, в правій 

частині ви отримаєте режим її перегляду (рис. 2.4). 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Інструментарій для редагування панорами 

 

Зліва – інформація про панораму. Зелений прапорець – оцінка яко-

сті збирання панорами (тобто якість збігу контрольних точок зшивання ок-

ремих зображень). 

Клавішами Ctrl+, Ctrl- керуємо «наближенням» і «віддаленням» 

зображення (зумом). На верхній панелі є кнопки повороту зображення па-

норами. 

6. За допомогою кнопки Обрезать увімкніть жовтий квадрат по пе-

риметру панорами. Пересуваючи краї квадрата, ви встановлюєте бажані 

межі обрізання зображення. Для здійснення обрізання натисніть на зелену 

галочку або клавішу Enter (рис. 2.5). 

7. Використовуючи інструмент Уровни, можна відрегулювати кон-

трастність певних кольорів, додавши насиченості та інше, звузивши гісто- 
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граму вхідного рівня (рис. 2.6).  

 

 

 

Рисунок 2.5 – Процес обрізання країв панорами 

 

8. У випадку невдалого формування панорами (наприклад, як по-

казано на рис. 2.7) необхідно зайти у меню Настройки проекции та вибрати 

необхідну проекцію, наприклад Ортографическая (рис. 2.8). 

9. Натисніть Сборка, виберіть шлях збереження файла, та встано-

віть якість зображення на 300 dpi (рис. 2.9), натисніть Сборка. 

Панорама готова до використання. 

 

Практичне завдання 

 

1. Зібрати панораму мікроструктури з наданих файлів. 

2. Зняти фотографії, завантажити в комп’ютер, зібрати в 

панораму зображення. 
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Рисунок 2.6 – Редагування відтінків за допомогою інтерактивної гістограми 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Невдала проекція збирання 
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Рисунок 2.8 – Корегування проекції 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Меню збирання готової панорами 
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Варіанти завдань 

 

1. Самостійно зібрати зображення для такої панорами: 

а) з мікроскопом; 

б) без мікроскопа. 

2. Використати набір, отриманий заздалегідь: 

а) відібрати необхідні зображення; 

б) використати «як є». 

3. Зібрати: 

а) мікроструктури цементованого шару; 

б) панораму з доріжками мікротвердості; 

в) панораму з тріщиною у штамповій сталі; 

г) панораму з полем неметалевих включень. 

 

Приклад виконання роботи 

 

Робота проводиться так, як вказано у порядку проведення робіт. 

Результатом збирання панорами можуть бути такі структури (рис. 

2.10–2.12). 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Промірювання мікротвердості спеченого порошкового заліза 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Цементований шар легованої сталі 
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Рисунок 2.12 – Лазерне легування з розплавленням 

 

Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. Що таке панорама цифрових зображень? 

2. Скільки кадрів може містити панорама? 

3. Основні вимоги до зображень, що формують панорамну 

ділянку. 

4. Для чого необхідне панорамне збирання? 

5. Яку програму використовують для панорамного збирання? 

6. Які вимоги до використаних програм? 

7. Приклади зображень з необхідним панорамним збиранням. 

 

Рекомендована література: [4−6]. 

 

Лабораторна робота 3 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОЇ КАМЕРИ  

ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ДАНИХ ОПТИЧНОЇ МІКРОСКОПІЇ 

 

3.1. Мета роботи  

 

Ознайомитися з можливими варіантами підключення сучасних ци-

фрових камер до мікроскопа для фіксування, документації і подальшої об-

робки зображень. 
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3.2. Основні положення 

 

Практично немає жодної матеріалознавської лабораторії, як на під-

приємстві, так й у науково-дослідницьких центрах, де б не використовува-

лися прилади оптичної мікроскопії.  

За своєю будовою мікроскоп призначений для одержання (спосте-

реження) збільшеного зображення дрібних деталей або частинок при збіль-

шенні до 2000 крат (х 2000).  

З цією метою використовують фотоапарати або відеокамери. Вони 

можуть бути приєднані до будь-якого оптичного мікроскопа, будь то моно-

куляр, бінокуляр або тринокуляр.  

Сам мікроскоп складається з декількох частин. Об’єктив – опукла 

збиральна лінза або в наш час частіше це комплекс лінз, які формують реа-

льне зображення досліджуваного об’єкта в тубусі за об’єктивом. Тубус – 

канал або простір для прходження світлових променів, що ізолює їх від сто-

роннього світла. Окуляр – збиральна лінза або комплекс лінз, призначений 

для сприйняття зображення людським оком, які дають додаткове збіль-

шення. Окуляр утворює із оптичною системою ока єдиний комплекс зби-

ральних лінз, у результаті чого формується уявне зображення об’єкта. У 

мікрофотографії замість сітківки ока використовується фотопластинка або 

фотоплівка. Окуляр разом із оптичною системою ока замінюється фотоо-

куляром. 

Розвиток сучасних засобів фіксування інформації дозволяє вико-

ристовувати цифрові методи для зняття інформації та її наступної 

комп’ютерної обробки. 

Відеонасадка розрахована на те, щоб стояти на місці окуляра в оп-

тичній схемі мікроскопа. Замість фотоплівки використовується світлочут-

лива ПЗЗ-матриця. Такі самі ПЗЗ-матриці використовуються у сучасних ві-

деокамерах, цифрових фотоапаратах, телекамерах, камерах відеоспостере-

ження, веб-камерах і подібних  

пристроях. 

Усі камери, які можуть бути приєднані до мікроскопа, умовно по-

діляються на дві категорії: 

– найпростіші окулярні камери, що не містять оптичних елементів  
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і приєднуються до мікроскопа за допомогою відповідних перехідників 

(рис. 3.1); 

 

  

 
 

Рисунок 3.1 – Камери з основними видами перехідників 

 

– більш складні системи, що приєднуються до мікроскопа через 

спеціальні адаптери. 

Дійсне зображення об’єкта відтворюється на фоточутливій мат-

риці збільшено, за тим самим принципом, як раніше збільшено зобража-

лися на екрані слайди, вставлені в діапроектор. 

Камера з кріпленням 

для об’єктивів СS 

Кільце С/СS 
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Чим менше компонентів використано в оптичній системі, тим ме-

нша ймовірність появи різних викривлень і артефактів. Це суттєво спрощує 

конструкцію сучасних мікроскопів. 

Адаптерів існує два види – C-mount й CS-mount. Основне їх приз-

начення – поєднання в єдине ціле мікроскопа й камери або фотоапарата.  

Технічні характеристики найбільш використовуваних адаптерів 

наведені в додатку 1. 

 

3.3. Порядок виконання роботи 

 

1. Встановіть камеру на мікроскоп і підключіть її до 

комп’ютера. 

2. Встановіть на комп’ютер спеціалізоване програмне 

забезпечення (ПЗ), наприклад, ToupVіew, LІSS та ін. У більшості випадків 

підходять будь-які універсальні програми для захоплення зображень, а 

також ПЗ, що поставляється з веб-камерою, В деяких випадках доцільно 

використовувати спеціальне ПЗ, наприклад, такі програми, як ScopePhoto, 

що дозволяє прямо на місці проводити метрологічні та статистичні 

дослідження, відправляти результати в MS-Excel. 

3. Витягніть оптичний окуляр і на його місце встановіть 

відеоокуляр або камеру з насадкою/адаптером на місце тринокуляра.  

4. Підключіть відеоокуляр до комп’ютера за відповідним 

інтерфейсом (найчастіше USB), дочекайтесь поки піде перше 

налаштування й встановлення драйверів пристрою. 

5. Виберіть пристрій у списку доступних камер через програму 

ToupVіew (або іншу програму) і отримуйте зображення. 

 

Практичне завдання  

 

1. Розгляньте можливість фіксації зображення «через окуляр» за 

допомогою власної цифрової камери. Як варіанти вибираються різні 

ділянки наданих зразків. 

2. Порівняйте результати, які забезпечує обладнання 

(відеоокуляр + відеокамера + комп’ютер), і власні результати. 
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3. Перевірте дані при різних корисних збільшеннях мікроскопа. 

4. Зробіть висновки, стосовно факторів, що забезпечують якість 

цифрового зображення даних оптичної мікроскопії (параметри ПЗС –  

матриці, використання окуляра тощо). 

 

Варіанти завдань  

 

На підготовленому мікроскопі зі встановленою камерою та адап-

тером проведіть спостереження та фотографування зображення лінійок 

об’єкта мікрометра: 

1) х 40; 

2) х 100; 

3) х 200; 

4) х 400; 

5) х 500; 

6) х 600. 

Зверніть увагу на чіткість зображення (правильно сфокусована ка-

мера не повинна давати подвоєнь). 

 

Приклад виконання роботи 

 

1. Приєднайте камеру на тринокуляр або на місце окуляра. 

2. Отримуйте ряд зображень з мікроскопа (рис. 3.2) на камерах 

з різною розрізнювальною здатністю (при однаковому корисному 

збільшенні мікроскопа). 

 

Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. Які види цифрових камер, що застосовуються у мікроскопії, 

вам відомі? 

2. Які способи їх монтування з мікроскопом існують на 

практиці? 

3. Що саме потрібно виконувати на лабораторній роботі? На 

якому обладнанні? 

4. Що спільного з програмним забезпеченням мікроскопії та 

програмним забезпеченням побутової Web-камери? 
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а     б 

 

 
в 

 

Рисунок 3.2 – Отримання зображень з мікроскопа: 

а – встановлення зразка на предметний столик; б – отримання зображення; 

в – отримана структура з поверхні зразка  

 

Рекомендована література: [7−8]. 

 

Лабораторна робота 4 

 

ВИМІРЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НА ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ 

 

4.1. Мета роботи 

 

Вимірювання геометричних параметрів об’єктів зображень; вико-

ристання програми як спосіб для вимірювання об’єктів на зображенні. 
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4.2. Основні положення 

 

Для матеріалознавчого аналізу отриманих результатів оптичної мі-

кроскопії необхідне кількісне подання даних дослідження. Таке подання 

дозволяють здійснювати спеціалізовані програми. Як одну з найбільш ада-

птованих до розв’язання задач матеріалознавства для подання кількісної ін-

формації можливо використовувати програму digimizer. 

Програма digimizer – це програма, основне призначення якої «ви-

тягти» кількісну інформацію (параметр) з цифрових зображень будь-якого 

типу структур. Зображенням також може бути фотографія частинок, знімок 

мікроструктури, зображення атомно-силового мікроскопа тощо. 

Основними завданнями при здобуванні кількісних геометричних 

параметрів з цифрового зображення є: 

1) встановлення (обчислення) масштабу всього зображення за 

готовим маркером. Як маркер може використовуватись будь-який об’єкт 

зображення, реальні геометричні розміри якого нам відомі, і який має чітко 

виділені границі на зображенні; 

2) вимірювання об’єкта на зображенні; 

3) встановлення лінійних розмірів, значення периметра, площі 

для масиву елементів на зображенні і збір статистичних даних стосовно 

них; 

4) встановлення розмірів великої кількості об’єктів (понад 102), 

виділених у напівавтоматичному режимі й отримання статистичних даних 

щодо них. 

 

4.3. Порядок виконання роботи 

 

1. Запустіть програму digimizer. У вікнах програми, що 

відкрилися, бачимо такі ділянки (рис. 4.1). 

2. Командою Open image file  завантажте зображення і 

виберіть потрібний файл. 

Робота з зображенням. Для прикладу візьмемо поєднане у вигляді 

панорами зображення (результат злиття 2-х). На зображенні показаний 
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відбиток індентора (алмазної пірамідки) на крихкому матеріалі. Внаслідок 

крихкості матеріалу по кутах відбитка утворилися довгі тріщини (для їх 

охоплення і була зібрана панорама), а сам відбиток має неправильну форму. 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Основні поля «програми»:  

1 – меню; 2 – інструменти; 3 – ділянка зображення; 4 – «лист» даних 

щодо інструментів; 5 – «лист» статистики 

 

3. Команди Rotate і Flip  призначені для 

повернення та віддзеркалення зображення, що розглядається. Таким же 

способом зміню ються яскравість і контраст зображення Brightness і 

Contrast .  

Можна переміщати і масштабувати зображення для більш точної 



28 

установки маркера . 

Можливо рівняти зображення командою Straighten image  і 

обрізати його, використовуючи команду Cropimage  

4. Для оцінки кутів (рис. 4.2 )на зображенні використовуємо 

інструмент Angle  Результат демонструється в полі Measurments list 

(колонка Angle). Скориставшись інструментом Select  і натиснувши 

двічі ЛКМ, виводимо значення кута в підпис. Колір маркованих ліній 

можна змінювати на Colorselector . Можна скасувати попередні дії 

Undo . 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Вимірювання кутів  
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5. Збережіть зображення: відкрийте File → SaveAs… Виберіть 

бажане розширення і натисніть Сохранить. Збереження буде здійснене з 

усіма маркерами. 

Вимірювання кутів на цифровому зображенні не залежить від 

одиниць, в яких вимірюється відстань, якщо це будуть пікселі або мікрони. 

Але оцінювання лінійних розмірів потребує визначення масштабів.  

6. Робота з масштабною лінійкою. 

Додавання лінійки на зображення шляхом копіювання її фрагмента 

в кут зображення можна зробити в програмах Paint, PaintNET або в будь-

якому іншому редакторі зображень. 

6.1. Завантажте зображення з лінійкою. 

6.2. Встановіть масштаб (рис. 4.3) зображення шляхом прив’язки 

кількості пікселів до реального фізичного розміру. Робіть цю прив’язку 

через лінійку. Для цього виберіть інструмент Unit  ЛКМ, поставте 

початок маркера, протягніть лінію і поставте другий маркер. Виходить 

відрізок. Початок і кінець відрізка збігаються з мітками на лінійці. Відрізок 

повинен утворитись рівним, без сходинок. 

6.3. Після установки другого маркера з’явиться діалогове вікно, в 

якому буде запропоновано ввести справжнє значення розміру відрізка і 

величини вимірювань. 

Вставлена лінійка – об’єкт-мікрометр, ціна ділення якого 10 мкм, 

10 поділок на ньому дорівнює 100 мкм. 

Введіть значення 100 і виберіть одиницю вимірювання micrometer 

(μm). 

Коли масштаб встановлено, можете здійснювати такі 

вимірювання. 

1. Інструментом Length виміряти відстань між будь-якими точками 

зображення і отримати результат у визначених одиницях довжини. У листі 

Measurments list показано результати вимірювання відстані діагоналей 105, 

369 і 102, 797 мкм. У листі Statistics показано: n – кількість вимірювань; 

mean – середнє значення; SD – середнє квадратичне відхилення; Min – 

мінімальний розмір; Max – максимальний розмір. 
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Рисунок 4.3 – Встановлення масштабу 

 

Непотрібні елементи зображення можна видалити, виділивши їх 

ЛКМ і натиснувши кнопку Delete на клавіатурі. Дані з Measurments list і 

Statistics можна скопіювати в Exсel, Matlab, Origin для подальшої обробки 

побудови. 

2. Інструментом Area можна виділити цікаву ділянку й отримати 

дані про периметри виділеної площі (рис. 4.5). 

3. Інструментом Magic contour tool можна виділити кілька об’єктів 

і встановити їх параметри (рис. 4.6). 

 

Практичне завдання 

 

1. Побудуйте панораму з різних фотографій. 

2. Встановіть масштабну лінійку на зображенні. 

3. Проведіть вимірювання кутів між тріщинами і відбитками. 

4. Виміряйте довжини тріщин і отримайте статистичні 

характеристики: мінімальну і максимальну довжину, середнє значення  
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довжини тріщини. 

5. Виміряйте площу відбитка.  

 

Варіанти завдань 

 

Сфотографуйте об’єкт-мікрометр і вставте лінійку на зображення 

при збільшеннях: 

1) х 50; 

2) х 100; 

3) х 150; 

4) х 200; 

5) х 250; 

6) х 300; 

7) х 350; 

8) х 450; 

9) х 500; 

10) х 600. 

 

Приклад виконання роботи 

 

1. Вимірюємо кути (див. рис. 4.2). 

2. Встановлюємо дійсний масштаб (див. рис. 4.3). 

3. Вимірюємо довжини тріщин (див. рис. 4.4). 

4. Вимірюємо площини (див. рис. 4.5 та 4.6). 

 

Запитання для самоперевірки  та самопідготовки 

 

1. Чим відрізняються процедури вимірювання кутів і відстаней 

на зображеннях?  

2. Які джерела похибки при вимірюванні геометричних розмірів 

за допомогою цифрових зображень? 

3. Які існують переваги для вимірювання геометричних розмірів 

за допомогою цифрових зображень? 

4. Чи впливає розмір і формат цифрового зображення на похибку 

оцінки геометричних розмірів? 

5. Які шляхи встановлення реального масштабу зображення, 

крім використання об’єкт-мікрометра, Вам відомі? 
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Рисунок 4.4 – Вимірювання лінійних розмірів у ручному режимі 

 

  
 

Рисунок 4.5 – Вимірювання ділянки зображення у ручному режимі 
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Рисунок 4.6 – Вимірювання площин у напівавтоматичному режимі 

 

Рекомендована література: [9; 10]. 

 

Лабораторна робота 5 

 

РОБОТА З ЕЛЕКТРОННИМИ ТАБЛИЦЯМИ ДАНИХ 

 

5.1. Мета роботи 

 

Набуття досвіду самостійної практичної обробки результатів попе-

редніх досліджень та подання їх у вигляді табличних даних. Розвиток нави-

чок використання сучасного програмного забезпечення при вирішенні за 

вдань прикладного матеріалознавства. 
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5.2. Основні положення 

 

Електронні таблиці (ЕТ) призначені для обробки інформації нете-

кстового характеру. Здебільшого це певно організована числова інформа-

ція. Основною особливістю електронних таблиць є використання формул і 

можливість автоматичного перерахування таблиць у разі зміни даних у таб-

лиці, якщо ці дані використовуються у формулах. 

Табличний процесор – це універсальний засіб для автоматизації 

розрахунків під час роботи з табличними даними. 

За допомогою електронних таблиць можна створювати таблиці 

практично будь-якої складності, переглядати та редагувати записані в них 

дані, виконувати розрахунки, зберігати таблиці, друкувати дані з таблиці та 

інше. 

Microsoft Excel – це засіб для роботи з електронними таблицями, 

що містить зручний апарат для обробки даних у вигляді великого набору 

функцій, аналізу даних, інструменти для опрацювання тексту, створення 

ділової графіки, роботи з базами даних та інше. 

Основні переваги редактора MS Excel наведені у додатку 2. 

 

5.3. Порядок виконання роботи 

 

1. Завантажте табличний процесор MS Excel. 

2. Збережіть табличний процесор у власній папці за назвою «Лр-

5_Прізвище». 

3. Перейменуйте Лист1 на «Індивідуальне завдання». 

4.  Далі зробіть таблицю з трьох стовпців. Перший стовпець буде 

використовуватися для запису аргументу (X), другий – для першої функції 

(Y1), а третій – для другої функції (Y2). Як це виглядає, ви можете побачити 

на рис. 5.1. 

1. На наступному етапі внесіть у стовпець B значення аргументу 

X. Потім у стовпець C та D вноситься формула, яка буде застосовуватися 

для побудови графіка. Як наочний приклад ми візьмемо досить просту 

формулу y = x2+5x та y = x3 (варіанти завдань для розрахунків наведені 

нижче). Як це виглядає, можна побачити на рис. 5.2. 
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Рисунок 5.1 – Створення таблиці з даними 

 

Слід пам’ятати, що в цій програмі перед будь-якою формулою по-

трібно ставити знак «=». У нашому конкретному прикладі формули, які не-

обхідно внести в стовпці C та D, будуть виглядати так: =B3^2+5*B3 =B3^3. 

Також ви можете використовувати й альтернативні формули, які будуть ви-

глядати так: =B3*B3+5*B3 та =B3*B3*B3. Після внесення формули в сто-

впці C та D слід натиснути Enter.  

Оскільки внесення формули в кожну комірку є довгим і досить тру-

домістким процесом, розробники Excel подбали про комфорт користувачів. 

Для того щоб внести формулу в усі комірки, достатньо просто розтягнути 

заповнену. Ця особливість є однією з головних переваг Excel, що дозволяє 

спростити роботу з програмою. Вам необхідно активувати заповнену комі-

рку, в якій знаходиться формула. У нижньому правому куті цієї комірки ви 

зможете побачити невеликий квадратик. На цей квадрат потрібно навести 
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курсор, натиснути ЛКМ і розтягнути формулу на всі незаповнені комірки. 

Як це виглядає, можна побачити на рис. 5.3. 

 

  

 

Рисунок 5.2 – Заповнення першого стовпчика таблиці 

 

6. Наступний етап – створення графіка. Для того щоб це 

зробити, потрібно перейти в директорію меню / вставка / диаграмма, як це 

показано на рис. 5.4. 

Потім необхідно вибрати відповідну з доступних точкових діаграм 

і натиснути кнопку Далее. Слід вибирати саме точкову діаграму, тому що 

інші типи діаграм не дають можливості поставити аргумент і функцію в 

формі посилання на заповнену вами групу комірок. Процес вибору точко-

вої діаграми, що найбільш підходить до задачі, показаний на рис. 5.5. 
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Рисунок 5.3 – Заповнення другого та третього стовпчиків таблиці 

 

  
 

Рисунок 5.4 – Вибір пункту меню Диаграмма 
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Рисунок 5.5 – Вибір типу точкової діаграми 

 

7. На наступному етапі відкриється вікно, в якому необхідно 

відкрити вкладку за назвою Ряд. Потім слід додати ряд за допомогою 

спеціальної кнопки за назвою Добавить. Для вибору комірок необхідно 

натиснути на кнопки, показані на рис. 5.6. 

Вам потрібно буде виділити комірки, в які ви раніше внесли зна-

чення Y і X, та повторити дії для другого ряду. Потім необхідно натиснути 

кнопку Готово. Після цього з’явиться графік як на рис. 5.7. 

За необхідності можливо змінити значення аргументу і функції, що 

приведе до миттєвої перебудови створеного графіка. 

8. Зберегти зміни. 



39 

  

 

Рисунок 5.6 – Налаштування діаграми 

 

Приклад виконання роботи 

 

Робота проводиться за прикладом та послідовністю, що зазначені 

у порядку виконання роботи. 

За запропонованим варіантом завдання будуємо точкові діаграми. 
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Таблиця 5.1 – Варіанти завдань 

 

№ Аргумент X Функція Y1 Функція Y2 

1 [1;15] y = x2 y = 250 – x2– x 

2 [1;15] y = x-3 – 0,2 y = x-1/3 

3 [– 7;7] y = 5x2 + 3x – 20 y = 3x + 20 

4 [1;15] y = 1/x3 y = 1 – 1/x2 

5 [1;15] y = 6 x – x3 y =6 x – x3,2 

6 [1;15] y = sin x y = cos x 

7 [1;15] y = ex y = 21.5x 

8 [1;15] y = log x y = ln x 

9 [10;25] y =  x1/2 y =  x2/3 

10 [– 5;10] y = x3 – x2 y = x3 – 13x 

11 [– 15; –1] y = 7 – 3 x y = x – 1/x 

12 [1;15] y = log5x y = log7x 

13 [1;15] y = 1/x-3 y = 5/x-2 

14 [– 7;7] y = 6 + x y = 6 – 3x 

15 [1;15] y = 20/3x+5 y = x+ x2/3/2 

 

Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. Які є арифметичні оператори в програмі Ехсеl? 

2. Як можна ввести одну і ту саму формулу у суміжні комірки? 

3. Де можна побачити формулу, введену в комірку? 

4. Для чого призначені діаграми і графіки в програмі Ехсеl? 

5. Де можна розмістити (зберегти) створені діаграми і графіки? 

6. Для чого призначений інструмент Поиск решения? 
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7. Що таке інструмент Подбор параметра? 

 

  

 

Рисунок 5.7 – Зовнішній вигляд готової діаграми 

 

Рекомендована література: [11; 12]. 

 

Лабораторна робота 6 

 

ПОДАННЯ ЧИСЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ГРАФІЧНОМУ ВИГЛЯДІ 

 

6.1. Мета роботи 

 

Набути практичного досвіду подавати числову інформацію в гра-

фічному вигляді. Ознайомитись із принципом побудови графіків за допо-

могою програми Origin. 

 

6.2. Основні положення 

 

Програмний продукт Origin є потужним засобом графічного по-

дання результатів. Цей пакет дозволяє не тільки будувати ті чи інші гра-

фіки, а й оформлювати їх відповідно до бажання автора. Він також надає 

можливість проводити і математичну обробку результатів: визначати зале-

жності в даних, проводити числове диференціювання та інтегрування, здій-

снювати інтерполяцію та екстраполяцію, проводити необхідні перетво- 
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рення даних безпосередньо в самій програмі. 

Залежно від поставленого завдання можна інтерпретувати табли-

чні значення взаємозв’язку двох і більше параметрів у вигляді графіків або 

діаграм, що дозволяють наочно співвіднести отримані експериментальні 

результати. 

Загальний вигляд вікна програми наведено на рис. 6.1.  

 

 

 

Рисунок 6.1 – Загальний вигляд вікна програми Origin   

 

При роботі в Origin є можливість використовувати декілька типів 

панелей: 

1) Стандартна панель – включає в себе як стандартні функції типу 

«Відкрити», «Зберегти», так і функції, які властиві тільки цій програмі. На-

приклад, «Нова таблиця», «Нова Матриця» тощо. 

2) Панель для роботи з графіками – призначена для роботи з уже з 

готовими графіками. Включає в себе такі функції, як «Збільшення», «Зме-

ншення», «Додавання шару» та ін. 

3) Панель формату – передбачає: інструменти для роботи з текс-

том. Такі як «Шрифт», «Розмір шрифту», «Властивості шрифту» та ін. 

4) Панель стилів – включає в себе: колір тексту, стиль лінії графіка,  

колір фону заливки тощо. 
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5) Панель інструментів – призначена теж для роботи з графіком. 

Передбачає «Збільшення / Зменшення», «Читання координати», «Дода-

вання текстової позначки» тощо. 

6) Створення 2D-графіків – призначена для швидкої побудови дво-

вимірних графіків. 

7) Робоча таблиця – це таблиця, куди заносяться всі дані для пода-

льшої роботи з ними. 

 

6.3. Порядок виконання роботи 

 

1. Запустіть програму Origin. На екрані з’явиться вікно із загаль-

ним виглядом програми (див. рис. 6.1). Тут зібрані основні панелі (інстру-

ментів, формату, стилів тощо) для побудови і редагування графіків, діаг-

рам. Робоча таблиця необхідна для заповнення вихідних даних (стовпець 

А(Х) – це стовпець пов’язаний з віссю ОХ, а стовпець В(Y) – з віссю ОY).  

2. Для побудови графіка заповніть робочу таблицю даними, що 

отримані в попередній лабораторній роботі. Виділіть масив даних залежно 

від того, який вид графіка, на думку дослідника, найбільш підходить для 

інтерпретації цих даних, будується графік. 

Існують різні види графічного подання: 

– ламаний, графік, що який складається з прямих, що з’єднують 

точки (рис. 6.2, а) 

Plot → Line; 

– точковий, графік, що складається з точок, які не з’єднані між со-

бою (рис. 6.2, б) 

Plot → Scatter; 

– згладжений, графік, що з’єднує точки плавними переходами  

Plot → Special Line/Simbol. 

 

3. Для побудови графіка з двома або більше параметрами на од-

ному полі в робочу таблицю необхідно додати стовпець. Для цього потрі-

бно або вибрати меню Column → Add New Columns ..., або натиснути на 

відповідну кнопку в панелі інструментів. Далі виділіть масив і в меню Plot  

→ Line+Symbol (рис. 6.3, а) побудуйте графік. 
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Рисунок 6.2 – Ламаний (а) та точковий (б) графіки 
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Рисунок 6.3 – Ламаний графік із двома функціями (а)  

та графік декількох параметрів із двома осями Y (б) 

 

Якщо ж необхідно, побудувати графік із таким самим масивом да-

них, але при цьому для кращого сприйняття інформації ввести дві осі Y, то 

Plot → Special Line/Simbol → Double-Y (рис. 6.3, б). 

4. Для того щоб перейменувати вісь на автоматично створений під-

пис її, натисніть ПКМ і оберіть пункт Properties. Відкриється вікно Text 
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Control (керування текстом), в якому і задайте новий підпис. Також там є 

можливість обрати шрифт підпису, змінити його колір, розташування, кут 

нахилу тощо. 

Для зміни властивостей осей необхідно натиснути два рази на ко-

ординатну вісь, викликаючи діалогове вікно (рис. 6.4), при цьому можна 

змінювати розмір шкали, що відображається, кількість проміжних штрихів, 

тип і колір підписів осей тощо. 

 

   

 

Рисунок 6.4 – Діалогове вікно для зміни властивостей осей 

 

Для зміни типу лінії графіка, його кольору, товщини достатньо два 

рази натиснути на цю саму лінію і у вікні, що з’являється, провести зміну 

(рис. 6.5). 

5. Збережіть файл.  

 

Практичне завдання 

 

1) Побудуйте графіки функції за наведеними під час роботи прик-

ладами.  

2) До графіків застосуйте таке форматування:  

– підпис осей – 40 кегль, тип шрифту – Times New Roman CYR, 

колір шрифту – синій; 

– числові позначення осей – 40 кегль, тип шрифту – Times New 

Roman CYR, колір шрифту – чорний; 
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– крива графіка – товщина ліній – 3, колір – червоний; 

– на графіку з двома функціями підписати криві цифрами 1 і 2 –      

40 кегль, тип шрифту – Times New Roman CYR, колір – зелений. 

 

 

 

Рисунок 6.5 – Діалогове вікно для зміни типу лінії графіка 

 

Приклад виконання роботи 

 

Робота проводиться, як зазначено у порядку проведення робіт.  

За запропонованим масивом даних побудуйте графіки: 

1) ламаний та згладжений (див. рис. 6.2); 

2) згладжений із двома функціями та графік декількох параметрів 

із двома осями Y (див. рис. 6.3). 

 

Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. Які елементі необхідні для побудови графіка? 

2. Як, використовуючи можливості Origin, позначити криві на гра-

фіку? 

3. Чи можливо змінити назву легенди на графіку? 
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4. Як задати крок ціни поділки на осях? 

5. Як можна здійснити експорт даних у різні формати? 

6. Як здійснюється імпорт даних із текстового документа?  

 

Таблиця 6.1 – Варіанти завдань 

 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

А(Х) В(Y) С(Y) А(Х) В(Y) С(Y) А(Х) В(Y) С(Y) 

0,5 1,41 0,71 1 – 8,0 8,0 – 4,0 0,11 10,00 

1,0 1,00 1,00 2 – 7,0 7,0 – 3,5 0,12 9,20 

1,5 0,82 1,22 3 – 6,0 6,0 – 3,0 0,13 8,35 

2,0 0,71 1,41 4 – 4,0 4,0 – 2,5 0,15 6,90 

2,5 0,63 1,58 5 – 3,0 3,0 – 2,0 0,25 5,66 

3,0 0,58 1,73 6 – 2,0 2,0 – 1,5 0,35 4,00 

3,5 0,53 1,87 7 – 1,3 1,3 – 1,0 0,50 2,83 

4,0 0,50 2,00 8 – 1,2 1,2 – 0,5 0,71 2,00 

4,5 0,47 2,12 9 – 1,1 1,1 0 1,00 1,41 

5,0 0,45 2,24 10 – 1,0 1,0 0,5 1,41 1,00 

5,5 0,43 2,35 11 – 0,9 0,9 1,0 2,00 0,71 

6,0 0,41 2,45 12 – 0,8 0,8 1,5 2,83 0,50 

6,5 0,39 2,55 13 – 0,7 0,7 2,0 4,00 0,35 

7,0 0,38 2,65 14 – 0,6 0,6 2,5 5,66 0,25 

7,5 0,37 2,74 15 – 0,5 0,5 3,0 6,90 0,15 

8,0 0,35 2,83 16 – 0,4 0,4 3,5 8,35 0,13 

8,5 0,34 2,92 17 – 0,4 0,4 4,0 9,20 0,12 

9,0 0,33 3,00 18 – 0,4 0,4 4,5 10,0 0,11 

 

Рекомендована література: [13–18]. 
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Лабораторна робота 7 

 

ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ТЕКСТОВОМУ ВИГЛЯДІ 

 

7.1. Мета роботи 

 

Навчитись подавати інформацію за вимогами наукової статті 

(звіту). Ознайомитись із принципами текстового редактора програми MS 

Word. 

 

7.2. Основні положення 

 

Стандартизована структура наукової статті передбачає декілька 

ключових вимог:  

1) назва статті інформує щодо її змісту; 

2) наводяться прізвища та приналежність авторів;  

3) реферат надає підсумки роботи і подає статтю в бібліографічних 

базах даних;  

4) вступ являє собою контекст попередніх досліджень завдяки 

цитуванню відповідних джерел інформації;  

5) матеріали і методи дослідження повинні бути описані так, щоб 

читачі, які мають відповідні знання, досвід, були спроможні повторити 

дослідження і отримати ті самі результати;  

6) результати дослідження мають бути поданими у вигляді таблиць 

і графіків. Вони супроводжуються титрами і обговорюються в тексті;  

7) обговорення присвячується інтерпретації результатів;  

8) висновки повинні базуватись на отриманих результатах, і 

висувати аргументи, які будуть переконливими для спеціалістів цієї галузі;  

9) перелік літературних посилань містить всі джерела інформації, 

згадані авторами. 

Будова наукової статті як об’єкта моделювання передбачає такі 

складові:  

1) Назва роботи (Titles); 

2) Автори (Names and affiliations); 
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3) Анотація (Abstract) – тут підсумовані важливі моменти щодо 

змісту всього дослідження. Ця частина може надалі служити основою для 

написання всього тексту; 

4) Вступ (Introduction);  

5) Аналітичний огляд (Аnalytical review). 

Хороший аналітичний огляд є корисним синтезом сучасного 

становища знань щодо теми дослідження. Він має бути дуже корисним. 

Огляд передбачає відомі уявлення (моделі), які можуть суперечити одне 

одному, і намагається їх погодити. Здійснюється аналіз перспективи 

власних досліджень. Мета цього розділу в тому, щоб пояснити, чому 

незважаючи на дослідження, які вже були зроблені в цьому напрямку, 

проблема залишається новою і потребує відповіді; 

6) матеріал і методика дослідження;  

7) викладення результатів (Results); 

8) обговорення результатів (Discussion); 

9) висновки (Conclusions); 

10) посилання на джерела використаної інформації (References). 

Розділи можуть доповнюватись, «Постановкою задачі», 

«Практичними рекомендаціями» та ін, що відповідає конкретній структурі 

видання.  

Зразок розміщення тексту наведений на рис. 7.1–7.2. 

 

 

 

Рисунок 7.1 – Приклад розміщення тексту у вступі курсової роботи 
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Рисунок 7.2 – Приклад розміщення тексту і нумерації в розділах та підрозділах 

основної частини наукової роботи 

 

Найбільш часто використовуються процедури при поданні резуль-

татів у вигляді текстового файла, а також загальні правила цитування та 

посилання на використані джерела, наведені в додатку 3. 

 

7.3. Матеріал лабораторної роботи 

 

Фрагмент тексту у вигляді опису технологічного процесу необхідно 

знайти в електронному або паперовому вигляді за тематикою згідно з 

номером у варіантах завдань. 

 

7.4. Порядок виконання роботи 

 

Відредагуйте фрагмент тексту згідно з вказаними у додатку 3 

вимогами. Текст повинен містити назву розділу не менше двох заголовків і 

підзаголовків, список літератури, рисунки. Оформіть текст у вигляді 

реферату. 
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Таблиця 7.1 – Варіанти завдань 

 

№ варіанта Назва технологічного процесу 

1 Загартування сталі 

2 Відпуск (термічна обробка) 

3 Старіння (сталі або алюмінієвих сплавів) 

4 Відпал 

5 PVD-осадження 

6 Магнетронне розпилення 

7 Цементація сталі 

8 Азотування 

9 Борування 

10 Дифузійне насичення металами 

11 Нітроцементування 

12 Титанування 

13 Мікродугове оксидування 

14 Вакуумно-дугове нанесення покриттів 

15 Хромування 

 

Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. Правила написання використаних джерел. 

2. Який відступ повинен бути між назвою розділа та текстом? 

3. Особливості нумерації сторінок. 

4. Які береги сторінок необхідно використовувати при редагу-

ванні роботи? 

 

Рекомендована література: [19–21]. 
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Лабораторна робота 8 

 

ПОДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ У ВИГЛЯДІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

8.1. Мета роботи 

 

Навчитися подавати результати дослідження у вигляді презента-

цій. 

 

8.2. Основні положення 

Презентація дозволяє в стислій формі виразити найбільш важливі 

ідеї, результати, моделі тощо. Найбільш поширеним та доступним є 

створення презентацій на базі програмного пакета MS Office Power Point. 

Презентація PowerPoint – це набір слайдів, на яких можливо 

розмістити  інформацію щодо змісту доповіді: рисунки, діаграми, звукові 

файли, формули, елементи тексту. 

Основні вимоги при створенні презентації наведені у табл. 8.1 та 

додатку 4. 

 

Таблиця 8.1 – Вимоги до презентації 

 

1 2 

Гама кольорів – не варто ви-

користовувати занадто яскраві ко-

льори. Вони швидко стомлюють зір 

Візьміть до уваги емоційні 

значення кольорів:  

чорний – технічний,  

коричневий – землистий,  

синій – безпека і довіра,  

червоний – інтенсивність, 

пристрасть і агресія,  

білий – чистота і простота. 

Колір тексту найкраще за-

лишити чорним, а колір фону, на  

Чіткість і читаність шриф-

тів є важливим фактором. 
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Продовження табл. 8.1 

1 2 

якому розташований текст, – білим. Необхідно вибрати тільки 

від 4 до 6 кольорів і надати їм свою 

роль: один – для заголовків, другий 

– для основних пунктів, третій – для 

порожнього простору (білий прос-

тір насправді добре, якщо ви не хо-

чете використовувати колір). 

Презентація має бути ін-

формативна, але не перевантажена 

текстом.  

Презентація створюється, 

щоб допомогти доповідачу, а не 

щоб його замінити.  

Допустимі стислі пояс-

нення, зроблені легко читаним 

шрифтом: дві – три пропозиції на 

слайд 

У типовій конференц-залі 

(24 особи або менше) ніколи не 

слід опускатися нижче 18 кеглів. 

Правило 6×6. Це основне 

правило дизайну PowerPoint 

ніколи не слід порушувати. Згідно 

з цим правилом, будь-який слайд 

повинен мати тільки шість ліній з 

шістьма словами в кожному рядку 

 

Бажано не використовувати в презентації більше трьох шрифтів – 

сюди належать шрифти із зарубками і без них, шрифти різного розміру, і 

кольору. 

Найчастіше використовується шрифт Calibri для тексту і заголо-

вка, але такий шрифт встановлений не на всіх комп’ютерах, тому стандар-

тний шрифт потрібно замінити на Times New Roman, Tahoma, Arial тощо. 

 

8.3. Порядок виконання роботи 

Запустіть програму MS PowerPoint. Необхідно створити презента-

цію обсягом не менш як 10 слайдів за темою власної доповіді.  

Презентація обов’язково починається з титульного аркуша, а далі 

слайди розміщуються за тмою:  
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– вступ; 

– тези аналітичного огляду;  

– методика, матеріали дослідження;  

– результати досліджень, обговорення результатів; 

– висновки; 

– слайд із подякою за увагу. 

Наявність тексту доповіді у форматі MS Word є перевагою ство-

рення презентації. Елементи презентації (рисунки, формули, таблиці) мо-

жна копіювати і переносити на відповідні слайди. Це не обмежує творчих 

зусиль щодо «оригінальності» презентації, але суттєво зберігає час.  

Додати рисунок: дублювати попередній слайд, видалити «непотрі-

бні» елементи, додати файл рисунку, форматувати його розмір та розмі-

щення.  

Додати формулу: дублювати попередній слайд, видалити «непотрі-

бні» елементи, робити аналогічно (формула як об’єкт). 

Додати таблицю: діяти так само. Після «перенесення» елементи 

можна додатково редагувати.  

 

В нашому випадку: 

«НТУ «ХПІ» Кафедра «Матері-

алознавство». Далі пишемо 

тему та ім’я автора доповіді  

 

Як додати на слайд рисунок? 

 

Почніть з розміру шрифту 40. 

Це змусить вас бути корот-

кими 

 

Менше слів, більше конкре-

тики у вигляді фотографій,  
 

Guy Kawasaki 
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графіків тощо. 

 

Обмежити кількість слів та 

слайдів до 10. 

 

 

Як додати на слайд таблицю? 

 

Найгірше, що ви можете зро-

бити, це поставити на слайд 

цілу сторінку тексту. Наспра-

вді найгірше полягає в тому, 

щоб стояти перед аудиторією, 

читаючи текст вголос 
 

Як додати на слайд формулу? 

 

Правило 6 × 6. Згідно з цим 

правилом, будь-який слайд по-

винен мати тільки шість ліній 

з шістьма словами в кожному 

рядку 
 

Останній слайд з написом «Дя-

кую за увагу!» 

 

 

 

Варіанти завдань 

 

Створіть презентацію 

1. Сучасна оптична мікроскопія. 

2. Методи та методики механічних випробувань. 
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3. Новітні технології термічної обробки. 

4. Нові технології хіміко-термічної обробки. 

5. Вакуумно-плазмові методи одержання покриттів. 

6. Використання методу мікродугового оксидування для 

покращення властивостей поверхневих шарів. 

7. Робота за самостійним вибором. 

 

Приклад виконання роботи 

 

Робота проводиться за прикладом, що вказаний у порядку вико-

нання роботи. Ваша робота обов’язково повинна мати титульний аркуш, ар-

куш із метою та основними завданнями, основну частину. 

 

Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. Як можна створити нову презентацію? 

2. Як додати на слайд рисунок? 

3. Як додати на слайд текстовий напис? 

4. Як змінити положення текстового напису на слайді? 

5. Як запустити режим перегляду слайдів? 

6. Що таке презентація? 

7. Що становить собою вікно PowerPoint? 

8. Які основні вимоги до презентації? 

9. Як додати новий слайд до презентації? 

10. Як змінити тему презентації в PowerPoint? 

11. Яка роль ділянки Нотатки для слайдів? 

 

Рекомендована література: [22–25]. 
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ЧАСТИНА ДРУГА 

 

КОМП’ЮТЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

 

І КОМП’ЮТЕРНА СТАТИСТИКА 

 

Лабораторна робота 9 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАНЬ  

ТА МЕТОДИ КОМП’ЮТЕРНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ  

 

9.1. Мета роботи 

 

Визначення статистичних характеристик масиву даних; графічне 

подання результатів статистичної обробки; оцінка застосування аналітич-

ної моделі до результатів експерименту; методи комп’ютерної апроксима-

ції. 

 

9.2. Основні положення 

 

Коли виникає необхідність аналізувати дані, що отримані в 

експерименті, необхідно визначитись у такому: 

1) які саме дані потрібно збирати, щоб досягнути мети 

дослідження: первинні дані, як правило, збираються без чіткого уявлення 

(моделі) про те, як саме вони будуть використані в дослідженні; 

2) яку кількість даних потрібно зібрати; 

3) які кількісні параметри можна отримати з цього масиву даних; 

4) наскільки такі параметри заслуговують на довіру; 

5) якою мірою модель, що базується на цих висновках, буде 

адекватною. 

Для цього застосовується оцінка величини вимірювання (додаток 

5). 

При визначенні похибки вимірювань можна скористатися двома 

способами: 
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 вибором величини похибки, зазначеної в паспорті приладу, 

що використовується для досліджень; 

 використанням еталонного зразка з визначеним рівнем 

властивостей, що досліджуються (наприклад, еталонна міра твердості з 

твердістю за HRc = 47,3 та ін.) і порівнянням показань приладу з еталоном, 

різниця в показаннях приладу та еталона і буде похибкою. 

 

9.3. Порядок виконання роботи 

 

Позначення на графіку похибок експериментальних даних 

Дані були отримані в результаті дослідження внутрішніх напру-

жень багатошарових покриттів залежно від товщини шару (табл. 9.1). 

 

Таблиця 9.1 – Результати вимірювання макронапружень (σ)  

у багатошарових покриттях залежно від товщини шару (h) 

 

h, нм σ, ГПа 

20 – 6,24 

40 0,216 

100 2,16 

200 0,96 

 

Введіть отримані дані в Origin (рис. 9.1). 

Далі потрібно оцінити статистику вимірювань. Визначальним фа-

ктором розсіювання даних масиву напружень, зважаючи на методику рен-

тгенівської тензометрії, є точність визначення кутових положень максиму-

мів інтенсивності (піків) на дифрактограмах. Методика зйомки передбачає 

кроки 2Ө = 0,1°. Таке зміщення (у бік більших або менших кутів) сприйма-

ється як зміна періоду решітки на величину близько 0,01Ǻ. При розрахун-

ках напружень ця зміна періоду обумовлює можливу похибку визначення 

напружень ± 0,2 ГПа. Таким чином, «інструментальна» частина похибки 

становить ± 0,2 ГПа.  

Тепер необхідно в Origin вказати цю похибку. Для цього натисніть  

ПКМ на колонку С і в пункті Set As («Установить как») визначте її роль  
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кнопкою yErrror (помилка по Y). 

 

 

 

Рисунок 9.1 – Вікно введення вихідних даних 

 

Після цього внесіть значення похибки в кожен рядок. 

Для того щоб на графіку показати не тільки експериментальні то-

чки, а й похибки, необхідно виділити три колонки (X, Y, yErrror) і вибрати  

тип графіка (Scatter (точки) або Scatter + Line (точки + лінія)).  
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Апроксимація лінійними і нелінійними функціями 

Після побудови точкового графіка із зазначенням діапазону похи-

бок необхідно апроксимувати залежність, яка із запропонованих дослідни-

ком функцій достатньо точно описує отримані значення. Для апроксимації 

будемо використовувати лінійну функцію, експоненту і параболу. 

Проведемо апроксимацію лінійною функцією. 

Для цього натисніть Analуsis і виберіть Fit Linear. 

На графіку буде побудована червона лінія, що відповідає апрокси-

муючій функції, параметри якої можна побачити в правому нижньому ві-

кні. 

У всіх трьох випадках (лінійна функція, експонента і парабола) нас 

буде цікавити значення параметра R: R – це відношення сумарного відхи-

лення окремих вимірювань від прогнозу моделі (апроксимуючої функції з 

визначеними параметрами) до суми відхилень кожної такої точки від сере-

днього значення всього масиву даних. Чим ближче R до 1, тим краще. 

Проведемо апроксимацію по експоненті: для цього натисніть 

Analуsis і виберіть Fit Exponential Growth, після чого на графіку відобра-

зиться червона крива лінія і вікно з параметрами кривої. 

У правому нижньому куті так само можна переглянути параметри 

кривої. 

Проведемо апроксимацію по параболі: для цього натисніть 

Analуsis і виберіть Non-linear Curve Fit і Fitting Wizard.  

Потім у вікні натисніть Next. 

У вікні Category виберіть Polуnomial, а у вікні Function виберіть 

Parabola. 

Потім два рази натисніть Next і після цього – Finish. 

Після чого з’явиться апроксимуюча крива і вікно з її параметрами. 

Потім необхідно порівняти значення R для трьох функцій і той ви-

падок, де воно ближче до 1, є більш прийнятним.  

Зробіть висновки щодо корисності апроксимації. 

Масив даних за номером зразка наведено в табл. 9.3. 
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Таблиця 9.2 – Варіанти завдань 

 

Варіант Номери зразків 

1 13, 27, 41, 55, 69 

2 14, 28, 42, 56, 70 

3 11, 25, 39, 53, 67 

4 12, 26, 40, 54, 68 

5 9, 23, 37, 51, 65, 79 

6 10, 24, 38, 52, 66, 80, 90 

7 7, 21, 35, 49, 63, 77 

8 8, 22, 36, 50, 64, 78, 88 

9 5, 19, 33, 47, 61 

10 6, 20, 34, 48, 62 

11 3, 17, 31, 45, 59, 73, 83 

12 4, 18, 32, 46, 60, 74, 84 

13 1, 15, 29, 43, 57, 71, 81 

14 2, 16, 30, 44, 58, 72, 82 

 

Таблиця 9.3 – Масив даних за номером зразка 

 

№п.п. Покриття Uпп, В Р, мм.рт.ст 
Мікротвер-

дість(Н), ГПа 

1 2 3 4 5 

1 Nb 1300 1∙10-5 3382 

2 Nb 1300 1∙10-5 1991 

3 Nb 900 1∙10-5 2477 

4 Nb 900 1∙10-5 1705 

5 Nb 600 1∙10-5 1991 

6 Nb 600 1∙10-5 1810 

7 Nb 350 1∙10-5 1742 

8 Nb 350 1∙10-5 1678 

9 Nb 200 1∙10-5 2037 

10 Nb 200 1∙10-5 1705 
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Продовження табл. 9.3 

1 2 3 4 5 

11 Nb 100 1∙10-5 1800 

12 Nb 100 1∙10-5 1979 

13 Nb 50 1∙10-5 1643 

14 Nb 50 1∙10-5 1780 

15 Nb-Ar 1300 3∙10-4 2161 

16 Nb- Ar 1300 3∙10-4 1830 

17 Nb-Ar 900 3∙10-4 2867 

18 Nb-Ar 900 3∙10-4 1477 

19 Nb-Ar 600 3∙10-4 1477 

20 Nb-Ar 600 3∙10-4 1537 

21 Nb-Ar 350 3∙10-4 1661 

22 Nb-Ar 350 3∙10-4 1780 

23 Nb-Ar 200 3∙10-4 1979 

24 Nb-Ar 200 3∙10-4 1810 

25 Nb-Ar 100 3∙10-4 1771 

26 Nb-Ar 100 3∙10-4 1830 

27 Nb-Ar 50 3∙10-4 1420 

28 Nb-Ar 50 3∙10-4 1696 

29 Nb-Ar 1300 7∙10-4 3075 

30 Nb-Ar 1300 7∙10-4 1752 

31 Nb-Ar 900 7∙10-4 1946 

32 Nb-Ar 900 7∙10-4 1239 

33 Nb-Ar 600 7∙10-4 1810 

34 Nb-Ar 600 7∙10-4 1714 

35 Nb-Ar 350 7∙10-4 1892 

36 Nb-Ar 350 7∙10-4 1881 

37 Nb-Ar 200 7∙10-4 1840 

38 Nb-Ar 200 7∙10-4 1724 

39 Nb-Ar 100 7∙10-4 1881 
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Приклад виконання роботи 

 

1. Побудуйте графік залежності твердості від тиску (див. рис. 

9.1). 

2. Оцініть, похибку вимірювання твердості на мікротвердомірі 

ПМТ-3. 

3. Відобразіть похибки на графіку (див. рис. 9.2–9.3). 

4. Проведіть апроксимацію за трьома функціями (див. рис. 9.4–

9.10). 

5. Оцініть, яка функція найкраще апроксимує графік. 

6. Зробіть висновки. 

 

 

 

Рисунок 9.2 – Вибір і встановлення колонки для значень похибки 
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Рисунок 9.3 – Вигляд графіка після побудови по точках (Scatter) 

 

 

 

Рисунок 9.4 – Вибір апроксимації за лінійною функцією 
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Рисунок 9.5 – Вікно з параметрами побудованої лінійної функції 

 

 

 

Рисунок 9.6 – Графік з апроксимацією за лінійною функцією і по експоненті 
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Рисунок 9.7 – Початкове вікно Fitting Wizard 

 

 
 

Рисунок 9.8 – Вибір категорії і функції для апроксимації у Fitting Wizard 
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Рисунок 9.9 – Кінцеве вікно Fitting Wizard 

 

 
 

Рисунок 9.10 – Графік з апроксимацією по параболі 
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Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. Поняття «похибка» стосується масиву даних чи кожного 

окремого вимірювання?  

2. Види похибок. 

3. З якою метою застосовується операція «апроксимація»? 

4. Які джерела визначення похибки вимірювання? 

5. Які складові «розсіювання даних» можна віднести до 

інструментальних? 

 

Рекомендована література: [13; 15; 17]. 

 

Лабораторна робота 10 

 

ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗУ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ДАНИХ 

У ПРАКТИЧНОМУ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ (ПОБУДОВИ 

ГІСТОГРАМ) 

 

10.1. Мета роботи 

 

Засвоїти принципи побудови гістограм масиву даних для практич-

ного використання. 

 

10.2. Основні положення 

 

Існує графічний спосіб подачі інформації («інфографіка»), даних і 

знань, метою якого є чітке і швидке донесення складної інформації [13].  

Аналітична інфографіка має справу з аналітичними матеріалами, 

до яких належать результати досліджень.  

У багатьох випадках масив даних, отриманий при вимірюванні, по-

требує більш ретельного аналізу, ніж оцінка середнього і розсіювання.  

В такому разі потрібен статистичний аналіз, побудований не на мо-

делі «середнє»/«розсіювання», а на визначенні закономірностей всередині 

масиву даних, наприклад, масиву інтенсивностей усіх пікселів зображення 
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без відношення до змісту «в цілому». Або масиву розмірів зерен кристалі-

чного матеріалу по всій площині дослідження.  

Першим кроком є упорядкування масиву: розташування елементів 

за їх величиною (sort).  

Ідея наступного аналізу полягає в поділі діапазону («макс»-«мін») 

масиву даних на групи («кошики») з наступним визначенням кількості еле-

ментів, що потрапляє до їх складу. Якщо після цього віднести кількість еле-

ментів у кожній групі до загальної кількості, то утвориться таблиця (номер 

групи/відносна кількість елементів), а згодом і графік, який називається гі-

стограмою (hist) масиву даних. Зазвичай форматом такого графіка вибира-

ється стовпчикова діаграма.  

Особливості побудови гістограм наведені в додатку 6. 

 

10.3. Порядок виконання роботи 

 

1. Запустіть програму Origin.  

Заповніть робочу таблицю вихідними даними. Виділіть масив да-

них і залежно від того, який вид гістограми найбільше підходить для інте-

рпретації цих даних, побудуйте гістограму.  

Існують різні види гістограм: 

– горизонтальна  

Plot → Bar (рис. 10.1, а); 

– вертикальна  

Plot → Colunm (рис. 10.1, б); 

– об’ємна 

Plot → 3D XYY → 3D Bars (рис. 10.1, в); 

Plot → 3D XYY → 3D Walls (рис. 10.1, г). 

 

2. Побудова гістограм розподілу 

Ця функція дозволяє побудувати картину розподілу фракцій поро-

шків, розміру зерен, інших розмірних складових тощо. 

Заповніть стовпець А(Х) робочої таблиці вихідними даними. Виді-

літь стовпець А(Х), натисніть ПКМ і виберіть Frequency Count, у вікні (рис. 

10.2) введіть мінімальні та максимальні значення розглянутого елемента, а  
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також крок. 
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Рисунок 10.1 – Гістограми 

 

Після цього ви отримаєте таблицю (рис. 10.3) з розрахованими да-

ними, де перший і третій стовпці вказують на параметри розглянутих еле-

ментів (наприклад, розмір зерна, частинки), другий – кількість елементів, 

які входять у заданий крок параметра, третій – сума всіх значень. 

Для побудови гістограми виділіть перші два стовпці (див. рис. 10.3), 

потім в меню виберіть Plot → Colunm. 
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Рисунок 10.2 – Діалогове вікно Count 

 

  

 

Рисунок 10.3 – Розраховані програмою дані 
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Рисунок 10.4 – Гістограма розподілу елементів масиву X 
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Практичне завдання 

 

1) Побудуйте гістограми за вихідними даними. 

 

Таблиця 10.1 – Варіанти завдань 

 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 

4 

Варіант 5 Варіант 6 

А(Х) В(Y) А(Х) В(Y) А(Х) В(Y) А 

(Х) 

В 

(Y) 

А(Х) В(Y) А(Х) В(Y) 

0,5 1,41 0,5 0,71 1 – 8,0 1 8,0 – 4,0 0,11 – 4,0 10,0 

1,0 1,00 1,0 1,00 2 – 7,0 2 7,0 – 3,5 0,12 – 3,5 9,20 

1,5 0,82 1,5 1,22 3 – 6,0 3 6,0 – 3,0 0,13 – 3,0 8,35 

2,0 0,71 2,0 1,41 4 – 4,0 4 4,0 – 2,5 0,15 – 2,5 6.90 

2,5 0,63 2,5 1,58 5 – 3,0 5 3,0 – 2,0 0,25 – 2,0 5,66 

3,0 0,58 3,0 1,73 6 – 2,0 6 2,0 – 1,5 0,35 – 1,5 4,00 

3,5 0,53 3,5 1,87 7 – 1,3 7 1,3 – 1,0 0,50 – 1,0 2,83 

4,0 0,50 4,0 2,00 8 – 1,2 8 1,2 – 0,5 0,71 – 0,5 2,00 

4.5 0,47 4,5 2,12 9 – 1,1 9 1,1 0 1,00 0 1,41 

5,0 0,45 5,0 2,24 10 – 1,0 10 1,0 0,5 1,41 0,5 1,00 

5,5 0,43 5,5 2,35 11 – 0,9 11 0,9 1,0 2,00 1,0 0,71 

6,0 0,41 6,0 2,45 12 – 0,8 12 0,8 1,5 2,83 1,5 0,50 

6,5 0,39 6,5 2,55 13 – 0,7 13 0,7 2,0 4,00 2,0 0,35 

7,0 0,38 7,0 2,65 14 – 0,6 14 0,6 2,5 5,66 2,5 0,25 

7,5 0,37 7,5 2,74 15 – 0,5 15 0,5 3,0 6,90 3,0 0,15 

8,0 0,35 8,0 2,83 16 – 0,4 16 0,4 3,5 8.35 3,5 0,13 

8,5 0,34 8,5 2,92 17 – 0,4 17 0,4 4,0 9,20 4,0 0,12 

9,0 0,33 9,0 3,00 18 – 0,4 18 0,4 4,5 10,0 4,5 0,11 

 

2) До гістограм застосуйте таке форматування:  
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– підпис осей – 40 кегль, тип шрифту – Times New Roman CYR, 

\\колір шрифту – синій; 

– числові значення осей – 40 кегль, тип шрифту – Times New 

Roman CYR, колір шрифту – чорний; 

– встановіть колір стовпчиків жовтий; 

– змінити текст легенди – вказати номер варіанта. 

 

Приклад виконання роботи 

 

Робота проводиться, як зазначено у порядку проведення робіт.  

За запропонованим масивом даних побудуйте гістограми: 

1) горизонтальну, вертикальну, об’ємну (див. рис. 10.1); 

2) гістограму розподілу (див. рис. 10.4). 

 

Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. Які елементі необхідні для побудови гістограми? 

2. Як, використовуючи можливості Origin, позначити криві на 

гістограмі? 

3. Як задати крок ціни поділки на осях? 

4. Як можна здійснити експорт даних, наданих у різних 

форматах? 

5. Як здійснюється імпорт даних із текстового документа?  

 

Рекомендована література: [13–18; 25–26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

ІІ КОМП’ЮТЕРНА МІКРОСКОПІЯ 

 

Лабораторна робота 11 

 

ПРОГРАМА MATLAB І ПРОГРАМНИЙ ПАКЕТ  

Image Processing Toolbox 

 

11.1. Мета роботи 

 

1. Набути навичок щодо переміщення, зберігання та 

завантаження зображень різного формату для обробки, що передбачається.  

2. Ознайомитись із набором функціональних можливостей 

(алгоритмів) пакету Image Processing Toolbox (IPT) та програми MATLAB. 

3. Розглянути порядок створення власної функції обробки 

зображення.  

 

11.2. Основні положення 

 

Зображення, що фіксується на цифрову матрицю, наприклад, циф-

рової камери, являє собою дискретну функцію яскравості (інтенсивності), 

що визначена на площині. Елементом зображення (піксель, тобто picture 

element) є ділянка площини, розміри якої визначаються технічними харак-

теристиками камери. Системі пікселей, які складають зображення, ста-

виться у відповідність матриця еквівалентного розміру (наприклад, Width: 

400, Height: 241).  

Функції Image Processing Toolbox, як і інші MATLAB-функції, 

розглядають зображення як матриці.  

В IPT операції обробки (функції) поділяються на категорії, зок-

рема: 

– початок роботи. Вивчення основи обробки зображень IPT; 

– імпорт, експорт і перетворення даних. Імпорт даних і експорт 

зображень, перетворення типів зображень; 

– дисплей і засоби зазделегідьї обробки. Інтерактивні інструменти 

для візуалізації зображень і обробки; 
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– поліпшення якості зображення. Регулювання контрастності, 

морфологічна фільтрація та інші інструменти поліпшення зображення; 

– аналіз зображень. Аналіз ділянки, аналіз текстури, статистика 

зображення.  

Детальне ознайомлення з переліком і можливостями функцій IPT 

варто провести за допомогою пакета «HELP» MATLAB. Перевагою цього 

пакета (крім ретельної довідникової інформації) є наведені приклади 

використання кожної з функцій і перелік інших функцій, аналогічних за 

результатом обробки. Кожний приклад (методом «Copy → Paste») є реально 

діючим і може бути безпосередньо перевіреним і використаним у власній 

функції обробки.  

 

11.3. Матеріал дослідження 

 

Файл зображення, як передбачається, має бути утворений за допо-

могою цифрової камери будь-якого типу. Це можуть бути файли, утворені 

при розкадруванні відео, зображення з растрового електронного мікрос-

копа або іншого приладу, нарешті файли студента, отримані при власному 

спостереженні будови матеріалу.  

 

11.4. Порядок виконання роботи 

 

Запустіть MATLAB. Передбачається, що IPT міститься у складі 

конфігурації, яка визначена при встановленні MATLAB на комп’ютері. 

Операції можуть здійснюватись із командного вікна, або при створенні вла-

сної функції обробки. В цьому випадку слід відкрити «вікно редактора» 

(EDITOR) і з контекстного меню вибрати (New, Function). Відкривається 

шаблон, в якому необхідно визначити назву функції (ім’я). Після цього її 

слід зберегти в опції, яка передбачена у файловій системі (за мовчазною 

згодою – «Work»), щоб надалі викликати її виконання за допомогою кла-

віші «F5».  

Тепер функція, що створена, розглядається системою на одному 

рівні з власними функціями, зібраними зокрема в пакеті IPT. Операції об-

робки зображень можуть комбінувати функції системи у порядку, який 
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визначається дослідником для досягнення власної мети.  

На першому етапі файл зображення, що досліджується, слід збере-

гти (перенести) до опції, шлях до якої («Work») визначений  виконавцем 

роботи з командного вікна («HOME, Set Path») MATLAB.  

 

Таблиця 11.1 – Частина перша 

 

function alt2017_1 

 

Визначене ім’я функції (alt2017_1) 

Рядки, позначені (%), є коментарями і не 

виконуються при обробці зображення 

clc  

close all 

Такі оператори не є обов’язковими: вони 

забезпечують очищення екрана монітора 

(clc) і закривання всіх вікон, що були 

зазделегідь відкриті (close all) 

filename = imgetfile; 

I0 = imread(filename); 

 

% info1 = imfinfo(filename) 

Функція imread зчитує матрицю 

зображення з файла, позначеного 

filename, і присвоює цьому масиву даних 

ім’я (I0). Ця матриця зберігається в опції 

«Workspace»  MATLAB 

Вибір файла може бути інтерактивним 

завдяки функції imgetfile. Функція imfinfo 

надає перелік формальних параметрів 

зображення, що досліджуються 

figure(1) 

imshow(I0) 

Функція figure(1) відкриває графічне 

вікно за номером, що позначений 

 Функція imshow(I0) демонструє матрицю 

I0 як зображення. Це лише одна з 

можливостей, що надає IPT 

End Функція, що створюється за шаблоном, 

закінчується оператором end  
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Кожний елемент матриці зображення становить число, значення 

якого пов’язане з форматом подання інтенсивності цієї ділянки зобра-

ження. Існує декілька форматів зображення, серед яких головні: монохро-

мний («сірий»), кольоровий (наприклад, rgb), бінарний (чорно-білий).  

Кожний елемент матриці зображення у монохромному форматі мі-

стить одне число (в різних масштабах). Елемент кольорового формату міс-

тить три (чи декілька) числа. Елементом чорно-білого формату може бути 

лише «0» або «1».  

IPT дозволяє переходити від одного формату до іншого при обро-

бці зображень. Такі переходи не є зворотними, їх застосування потребує 

уваги. 

 

Таблиця 11.2 – Частина друга 

 

function alt2017_1 

%| 21-...Oct2017 

filename = imgetfile;  

RGB = imread(filename); 

Зображенню, що завантажене з файла 

filename, надане ім’я RGB 

figure(1) 

imshow(RGB,[]) 

size(RGB) 

Графічне вікно (1) демонструє матрицю 

RGB.  

Функція size показує розмірність 

масиву даних RGB: 241x 400x3 

I = rgb2gray(RGB); Перехід за стандартною процедурою 

(див. HELP) від кольорового до 

монохромного зображення 

End  
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Варіанти завдань 

 

 
1 

 
2 

 

3 
 

4 

 

 
5 

 
6 
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Приклад виконання роботи 

 

Частина перша 

 

Вихідне зображення 

 

filename = imgetfile; 

I0 = imread(filename); 

 

 imfinfo(filename) 

filename = H:\Про_меня\Посібник_КМ\ 

Filename: 

‘H:\Про_меня\Посібник_КМ\альт6.jpg’ 

        FileModDate: ‘22-Oct-2015 

19:36:02’ 

           FileSize: 21413 

             Format: ‘jpg’ 

      FormatVersion: ‘‘ 

              Width: 400 

             Height: 241 

           BitDepth: 24 

          ColorType: ‘truecolor’ 

figure(1) 

imshow(I0) 
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Частина друга 

 

Вихідне зображення 

size(RGB) = 241 400 3 

 

 

Монохромне («сіре») зобра-

ження 

I = rgb2gray(RGB) 

size(I) = 241 400 3 

 

RGB(:,:,2)=0; 

RGB(:,:,3)=0; 

 

size(RGB(:,:,1)) = 241 400  

 

red 

 

RGB(:,:,1)=0; 

RGB(:,:,3)=0; 

 

size(RGB(:,:,2)) = 241 400  

 

green 
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RGB(:,:,1)=0; 

RGB(:,:,2)=0; 

 

size(RGB(:,:,3)) = 241 400  

 

blue 

 

 

Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. Як відбувається вибір зображення для обробки? 

2. Чи можна зберегти зображення після обробки, 

використовуючи можливості графічного редактора MATLAB (контекстне 

меню вікна figure(1))? 

3. Які параметри зображення доступні для перевірки у вихідному 

стані? 

4. Запропонуйте, як вивести декілька зображень у різних 

графічних вікнах. 

 

Рекомендована література: [27–31]. 

 

Лабораторна робота 12 

 

ОБРОБКА І АНАЛІЗ МОНОХРОМНОГО ЗОБРАЖЕННЯ 

 

12.1. Мета роботи 

 

1. Навчитися складати власну функцію обробки монохромного 

зображення. 

2. Випробувати засоби фільтрації яскравості монохромних 

зображень. 

3. Опанувати процедуру переходу до чорно-білого зображення.  
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12.2. Основні положення 

 

Інформація, що міститься у зображенні і може бути використана 

для прикладного аналізу, так чи інакше пов’язана з розподілом 

інтенсивності (яскравості) по площині зображення.  

Функції обробки насамперед стосуються монохромних зображень. 

Для цього слід з’ясувати, що саме є корисною інформацією для дослідника. 

Важливою задачею є відокремлення корисного ефекту від фону, що зокрема 

містить частку інтенсивності зображення, яку слід віднести до шуму. 

Кожний приклад повинен бути реально діючим і може бути безпосередньо 

перевіреним і використаним для конкретного класу зображень.  

 

12.3. Матеріал дослідження 

 

Файл зображення має бути утворений за допомогою цифрової ка-

мери. Розглядаються файли, утворені при розкадруванні відео, зображення 

з растрового електронного мікроскопа, нарешті файли, що заздалегідь під-

готовлені керівником і мають безпосереднє відношення до металографіч-

ного дослідження.  

 

12.4. Порядок виконання роботи 

 

Запустіть MATLAB. Операції в найпростішому варіанті можуть 

здійснюватись із командного вікна, але передбачається створення власної 

функції обробки. Після її випробування функцію слід зберегти в опції, яка 

передбачена у файловій системі (за замовчуванням – «Work»), щоб надалі 

викликати її виконання за допомогою клавіші «F5».  

Тепер функція, що створена, розглядається як результат виконання 

роботи. Операції обробки зображень комбінують відомі функції системи у 

порядку, який визначається дослідником для досягнення результату.  

В попередній роботі ЛР1 були визначені розмірності матриці зо-

бражень двох типів: кольорового (RGB) і монохромного. Для аналізу всього 

масиву інтенсивності (I), незалежно від конкретного розташування кож-

ного пікселя на зображенні, використовується методика побудови гісто-      
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грами (imhist(I)). Слід визначитись, як використовувати такий графік. Зве-

ртають на себе увагу дві особливості (зображення з роботи ЛР1): (1) нале-

жність двох «горбів» у різних діапазонах інтенсивності і (2) нерівномірний 

розподіл кількості пікселів по всьому діапазону (0...255).  

Функція (histeq(I)) наближає до рівномірного розміщення інтенси-

вності, при цьому не змінюючи даних. У результаті спостерігається збіль-

шення контрастності зображення. 

 

Таблиця 12.1 – Частина перша. Перетворення інтенсивності 

 

1 2 

function alt2017_3 

%| 25-...Oct2017  

clc  

close all 

filename = imgetfile;  

RGB = 

imread(filename); 

Зображенню, що завантажене з файла filename, 

надане ім’я RGB  

I = rgb2gray(RGB); 

I = im2double(I); 

Перехід до такого монохромного формату, в якому 

інтенсивність визначається числом в діапазоні 0...1  

rgb2gray(RGB) 

діапазоні 0...255 

 

imhist(I) 
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Продовження табл. 12.1 

1 2 

Ih = histeq(I) 

 

1 

 

 

2 

  
1                                              2 

End  

 

Частина друга. Перетворення інтенсивності  

Більш суттєвою можливістю скористатися гістограмою зобра-

ження є можливість відокремити фон зображення (задній план) від об’єкта 

інтересу (передній план). Це потребує переходу до нового формату зобра-

ження – чорно-білого («black-white», BW). Для цього використовується 

оператор (im2bw(I,thr)), який крім монохромного зображення, що обробля-

ється (I), потребує ще одного параметра – (thr) порога. Зміст цієї величини 

показаний безпосередньо на гістограмі зображення. Всі елементи зобра-

ження, пікселі, значення інтенсивності яких менші від порога, беруть рів-

ними «0», ті, що більші – «1». Розмір зображення не змінюється.  

При обробці зображень вибір порога має суб’єктивний (інтеракти-

вний) характер. Такі переходи потребують уваги і можуть наблизити або 

віддалити позитивний результат обробки. Полегшити вибір порога дозво-

ляє функція (imcontrast), що наочно ілюструє зміну чорно-білого зобра-

ження при зміні порога.  
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Таблиця 12.2 – Частина друга. Перетворення інтенсивності 

 

thr = graythresh(IR); 

Ibw = im2bw(IR,thr); 

Зображення (IR), що має монохромний формат, 

перетворюється на чорно-біле (Ibw). 

Функція, що надає поріг перетворення 

(graythresh(IR)), використовує один із поширених 

алгоритмів оцінки порога 

figure(1) 

imshow(Ibw,[]); 

size(RGB) = 241 400 

 
1                                              2 

 

 
 

thr = 0.41176 
 

End  

 

Частина третя. Фільтрація  

Шум зображення виникає як наслідок помилок у процесі форму-

вання зображення. Значення пікселей в такому разі не відповідають реаль-

ності, що передбачається дослідником. Для зображень у цифровому фор-

маті джерелом шуму може стати детектор цифрової камери або електронна 

передача даних зображення. Для усунення деяких видів шуму можна вико-

ристати такі типи фільтрів, що забезпечують лінійну фільтрацію (на від-

міну від морфологічної фільтрації, про яку буде зазначено далі). Зокрема, 

усереднюючий фільтр є корисним для видалення «зернистого шуму» з фо-

тографії. В цьому разі кожен піксель зображення отримує значення інтен-

сивності, яке є середнім від пікселей його оточення. При цьому локальні  
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неоднорідності (тобто шум) зменшуються. 

При порівнянні ефективності фільтрів усереднення і медіанного 

фільтра, слід надати перевагу медіанному. При медіанній фільтрації зна-

чення вихідного пікселя визначається не середнім масиву інтенсивностей 

пікселів оточення, а серединним, тобто медіані. Ця статистика менш чут-

лива до «викидів» (екстремальних значень), ніж середнє.  

 

Таблиця 12.3 – Частина третя. Фільтрація 

 

I = rgb2gray(RGB); 

J = im2double(I); 

 

  

imshow(RGB);               imshow(J); 

 

Kaverage = 

filter2(fspecial(‘avera

ge’,3),J); 

 

Kmedian = 

medfilt2(J); 

 

imshowpair(Kaverage

,Kmedian,’montage’) 

 
Kaverage                  Kmedian  

 

Запитання для самоперевірки та самопідготовки  

 

1. Як відбувається підвищення візуальної контрастності при 

використанні гістограми? 
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2. Чи можна відновити зображення, використовуючи тільки 

його гістограму? 

3. Яка послідовність дій необхідна для перетворення 

кольорового зображення на чорно-біле? 

4. Запропонуйте, як розмістити текстовий надпис безпосередньо 

на зображенні у графічному вікні? 

 

Варіанти завдань 

 

 

1 

 

2 

 
3 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 



88 

Приклад виконання роботи 

 

Частина перша 

 

Вихідне зображення 

 

filename = imgetfile; 

I0 = imread(filename); 

 

 imfinfo(filename) 

filename = 

H:\Про_меня\Посібник_КМ\ 

Filename: 

‘H:\Про_меня\Посібник_КМ\альт6.jpg

’ 

        FileModDate: ‘22-Oct-2015 

19:36:02’ 

           FileSize: 21413 

             Format: ‘jpg’ 

      FormatVersion: ‘‘ 

              Width: 400 

             Height: 241 

           BitDepth: 24 

          ColorType: ‘truecolor’ 

figure(1) 

imshow(I0) 
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Частина друга 

 

Вихідне зображення 

size(RGB) = 918 1000 3 

 

 

Монохромне («сіре») 

зображення 

I = rgb2gray(RGB) 

size(I) = 918 1000 3 

 

thr = graythresh(I); 

bw = im2bw(I,0.32549);  

imhist(I) 

 

 

 

1 

 

2 
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Частина третя 

 

 

imshow(RGB)  
imshow(gray) 

 

 

 

 
imshow(gray+noise) 

  

average                                                     median 

 

imshow(gray+noise) 

 
average                                     median 

 

Рекомендована література: [27–31]. 
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Лабораторна робота 13 

 

ВИДІЛЕННЯ ТА ОБРОБКА ОБ’ЄКТІВ ЗОБРАЖЕННЯ 

 

 

13.1. Мета роботи 

 

1. Набути навичок сегментації зображення для кількісної 

обробки, що передбачається. 

2. Ознайомитись із набором функціональних можливостей 

(алгоритмів), що стосуються виділення об’єкта зображення. 

3. Розглянути порядок створення власної функції подальшої 

обробки.  

 

13.2. Основні положення 

 

Операції морфологічної обробки (отримання інформації щодо 

об’єктів зображення) починаються з визначення поняття «об’єкт». Для 

цього передбачається, зокрема: 

– збір даних кожного пікселя зображення; 

– визначення відстані між пікселями; 

– будова профілю інтенсивності зображення; 

– створення контурного графіка зображення; 

– оцінка текстури зображення. 

Детальне ознайомлення з можливостями отримання змісту із 

зображення (тобто морфології) починається з формулювання «об’єкта» як 

групи пікселів бінарного зображення.  

Сегментація зображень є процес розбиття зображення на частини 

або регіони. Цей поділ на частини заснований на характеристиках пікселів 

в зображенні і параметра «зв’язності». Компонент в бінарному зображенні 

являє собою набір пікселів, які утворюють зв’язну групу («об’єкт»). 

Інший спосіб полягає в поділі зображення на ділянки на основі 

колірних значень.  

Ще один із способів, щоб визначити регіони в зображенні, полягає  
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в пошуку різких стрибків значень пікселів, які зазвичай вказують край. Ці 

краї можуть визначити регіони.  

 

13.3. Матеріал дослідження 

 

Файл зображення, як передбачається, має бути утворений за допо-

могою цифрової камери та зазделегідь оброблений (роботи ЛР1 і ЛР2). В 

інших варіантах розглядаються файли, що заздалегідь приготовлені керів-

ником як демонстраційні.  

 

13.4. Порядок виконання роботи 

 

Після запуску MATLAB передбачається, що для подальшого вико-

нання доступні попередні функції (процедури обробки), створені автором. 

Можна скористатися однією з них після її збереження за новим ім’ям для 

того, щоб продовжити обробку зображення.  

Операції обробки зображень можуть доповнювати вже викорис-

тані функції у порядку, який визначається дослідником для досягнення вла-

сної мети.  

Зображення, що повинні досліджуватись, слід перевести у бінар-

ний (чорно-білий) формат і використати його як вихідний.  

Функції bwlabel, bwlabeln і bwconncomp надають усі обчислюва-

льні компоненти зв’язності для бінарних зображень. 

 

Таблиця 13.1 – Частина перша. Об’єкт зображення 

 

1 2 

function alt2017_3 Визначене нове ім’я функції (alt2017_3) 

filename = imgetfile; 

I0 = imread(filename); 

I = rgb2gray(I0); 

thr = graythresh(I); 

Такі оператори забезпечують попередню обробку 

зображення аж до переходу до бінарного формату 

(Ibw)  
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Продовження табл. 13.1 

1 2 

Ibw = im2bw(I,thr); 

n = 4; 

 

 [L, num] = 

bwlabel(Ibw,n); 

 

imshow(L,[]) 

bwlabel(Ibw,n) 

Функція bwlabel(Ibw,n) зв’язує пікселі бінарного 

зображення в об’єкти за вказаною (n = 4) ознакою 

зв’язності, обчислює кількість таких об’єктів 

(num) і матрицю таких «поіменованих» об’єктів 

(L). Ця матриця має ті самі розміри і формат, що і 

зображення (Ibw) 

  
 

 

s = regionprops(Ibw, 

‘basic’); 

 

 

 

Функція, зміст якої є наступним – статистика = 

regionprops (L, властивості) – повертає кількісні 

дані стосовно набору даних, певних властивостей 

для кожної міченої ділянки в матриці 

«поіменованих» об’єктів L. Це відкриває одну або 

декілька з можливостей, що надає IPT для 

визначення морфологічних параметрів  

У таблицях (HELP) перераховані всі властивості, 

які забезпечують вимірювання форми. Якщо 

вказати ‘all’, regionprops обчислює всі 

вимірювання форми. Якщо  вказати «basic», або 

відмітити конкретно 

 властивості аргументу, regionprops обчислює 

тільки ‘Area’, ‘Centroid’ і ‘BoundingBox’ 

End  
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Таблиця 13.2 – Частина друга. Використання морфологічних пара-

метрів  

 

1 2 

function 

alt2017_3 

s = 

regionprops(Ibw, 

‘basic’); 

Продовження. Перелік базових морфологічних 

параметрів об’єктів зображення  

 

‘Area’ 

Повертає скаляр, який визначає фактичну кількість 

пікселів у регіоні. (Це значення може незначно 

відрізнятися від значення, що повертається bwarea, це 

обумовлено «питомою вагою» різних форм пікселів) 

bwarea(BW) Ця функція оцінює площу об’єктів убінарному 

зображенні BW. Результатом є скаляр, значення якого 

приблизно відповідає загальній кількості пікселів у 

зображенні, але не може бути таким самим, оскільки 

різні зразки пікселів зважуються по-різному 

‘BoundingBox’ Повертає найменший прямокутник, зазначений як 1-на-

4 вектори у випадку двовимірного зображення, 

наприклад, [ul_corner width]. ul_corner визначає 

верхній лівий кут прямокутника у вигляді [х у]. width 

визначає ширину прямокутника у вигляді [x_width 

y_width] 

 

‘Centroid’ 

 

Повертає вектор (1 на 2), який визначає центр мас 

регіону. Перший елемент центроїда – горизонтальна 

координата (або Х-координата) центру мас, а другий 

елемент – вертикальна координата (або Y-координата). 

На рисунку показано центроїд і обмежувальну рамку 

для несуміжної ділянки. Ділянка складається з білих 

пікселів; зелена коробка – обмежувальна рамка, а  
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Продовження табл. 13.2 

1 2 

 червона точка – центроїд 

 

‘EquivDiameter’  

Повертає скаляр, який визначає діаметр кола з тією 

самою площиною, що і регіон. Обчислюється, як (4 * 

Area / π)1/2 

End  

 

Варіанти завдань 

 

 
1 

 

2 

 
3 

 
4 
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Приклад виконання роботи 

 

Частина перша 

1 2 

Вихідне зобра-

ження 

filename = 

imgetfile; 

I0 = 

imread(filename); 

I = rgb2gray(I0); 

thr = graythresh(I); 

Ibw = 

im2bw(I,thr); 

 

imshow(I0) 

 

rgb2gray(I0) 

 

im2bw(I,thr) 
 

 

I2 = imcrop  

 

створює інтерактивний інструмент обрізання 

зображення, пов’язаного із зображенням, яке 

відображається в поточному рисунку. Інструмент є 

рухомим, змінюваним прямокутником, який можна 

позиціонувати курсором на зображення і виконати 

операцію обрізання в інтерактивному режимі за 

допомогою миші 

 

imcrop 
 

regionprops(Ibw, 

‘basic’) 
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regionprops(Ibw, 

‘Area’) 

bwarea(BW) 

 

1 
 

2 

 

3 
 

 

 

I = 1-rgb2gray(I0) 

 regionprops(Ibw, 

‘Area’) 

bwarea(BW)  

1 

 

2 
 

3 
 

 

Частина друга 

 

Вихідне зобра-

ження 

I0 = 

imread(filename); 

I = rgb2gray(I0); 

thr = graythresh(I); 

Ibw = im2bw(I,thr); 

  

  
 

 

regionprops(Ibw, 

‘Area’) 
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Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. Як із пікселів зображення формується об’єкт для обробки? 

2. Чи можна здійснити одночасну обробку об’єктів зображення, 

використовуючи різні властивості регіону, що викликає інтерес? 

2. Які морфологічні параметри елементів зображення доступні 

для подальшого аналізу? 

3. Як впливає попередня обробка зображення на сегментацію 

його елементів? 

4. Чим відрізняються морфологічні властивості об’єкта 

зображення ‘Area’ і ‘EquivDiameter’? 

 

Рекомендована література: [27–31]. 

 

Лабораторна робота 14 

 

КІЛЬКІСНА ОБРОБКА МОРФОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБ’ЄКТІВ ЗОБРАЖЕННЯ 

 

14.1. Мета роботи 

 

1. Набути навичок сегментації зображення для кількісної 

обробки, що передбачається. 

2. Ознайомитись із набором морфологічних параметрів, що 

стосуються виділених об’єктів зображення. 

3. Розглянути статистичну обробку масиву отриманих даних.  

 

14.2. Основні положення 

 

Операції морфологічної обробки, що досліджується, передбачають 

не тільки бінарний (чорно-білий, bw) формат і можуть частково 

використовувати монохромний формат як вихідний.  

Функції bwlabel, bwlabeln і bwconncomp надають всі обчислювальні 

компоненти зв’язності для бінарних зображень. 
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Детальне ознайомлення з можливостями отриманні змісту із 

зображення (тобто морфологія) починається з формулювання “об’єкта” як 

групи пікселів бінарного зображення (див. 13.2).  

 

14.3. Матеріал дослідження 

 

Файл зображення, як передбачається, має бути утворений за допо-

могою цифрової камери, а також зазделегідь оброблений (роботи ЛР 2 і ЛР 

3). Це не виключає завдань, в яких розглядаються файли, що заздалегідь 

приготовлені керівником.  

 

14.4. Порядок виконання роботи 

 

Після запуску MATLAB і відновлення попередніх функцій (проце-

дури обробки) можна продовжувати обробку.  

Функції bwlabel, regionprops надають обчислювальні компоненти 

для подальшого аналізу виділених регіонів зображень (робота ЛР 3). Існу-

ють і інші можливості щодо визначення морфологічних характеристик 

об’єктів.  

Це стосується наступних функцій обробки бінарних зображень. 

Функція bwarea оцінює площу всіх пікселів у зображенні шляхом підсумо-

вування площ кожного пікселя в зображенні. Площа окремого пікселя ви-

значається шляхом надання йому фактора «ваги», зважаючи на його 2 × 2 

околи. Є шість різних моделей, кожна з яких становить іншу ділянку: 

Операції обробки зображень у порядку, який визначений дослідни-

ком для досягнення власної мети, закінчуються врешті кількісною характе-

ристикою.  

Оцінку ефективності кожної з операцій, що запропоновані для 

ознайомлення, слід проводити на конкретних прикладах (зображеннях). 

При цьому звернути увагу на вплив параметрів функцій на результат і вза-

ємну послідовність їх застосування, яка може бути унікальною для кожного 

зображення.  

Кількісні дані стосовно морфологічних характеристик кожного з 

елементів зображення можна використати як: 
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1) масив даних для статистичного аналізу; 

2) перелік ознак, що надають можливість для систематизації еле-

ментів; 

3) засіб для звільнення від елементів, які на думку дослідника, на-

лежать до небажаного шуму.  

 

Таблиця 14.1 – Частина перша. Об’єкт зображення 

 

1 2 

function alt2017_4 Визначене нове ім’я функції (alt2017_4), за 

яким вона зберігається (в папці «Творчий 

здобуток») 

filename = imgetfile; 

I0 = imread(filename); 

I = rgb2gray(I0); 

thr = graythresh(I); 

Ibw = im2bw(I,thr); 

Оператори, що забезпечують попередню 

обробку зображення аж до бінарного формату 

(Ibw)  

bwarea Функція bwarea оцінює площу всіх пікселів  

зображення шляхом підсумовування площини 

кожного пікселя в зображенні. Площа 

окремого пікселя визначається як вплив його 2 

× 2 околи  

bwperim (BW) Функція bwperim (BW) повертає бінарний 

файл, який містить одиниці лише по периметру 

пікселів об’єктів, що знаходяться в 

оригінальному зображенні BW 

bwareafilt(BW,[A1 A2]) Функція bwareafilt (BW, [A1 A2]) «витягує» всі 

об’єкти з бінарного зображення BW, площа 

яких знаходиться в діапазоні [attrib1 attrib2], 

утворюючи інше бінарне зображення.  

Діапазон [A1 A2] є вектором 2-на-1  
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Продовження табл. 14.1 

1 2 

 мінімального (A1) і максимального (A2) 

розмірів (включно). bwareafilt  

Видаляє об’єкти, які не відповідають критерію. 

Зв’язність об’єктів зазвичай беруть n = 8. 

Функція bwpropfilt (BW, attrib, range) додає, 

крім площі об’єкта іншу морфологічну 

властивість об’єкта (attrib) і відповідно 

діапазон її допустимих значень (range) 

 bwboundaries (BW) Функція B = bwboundaries (BW) відстежує 

зовнішні границі об’єктів, а також границі 

отворів усередині цих об’єктів у бінарному 

зображенні BW. Повертає масив координат 

граничних положень пікселя, В 

bwselect Функція bwselect здійснює вибір об’єктів у 

бінарному зображенні інтерактивно, на розсуд 

дослідника 

IM2 = imerode(IM,SE)  Функція IM2 = imerode (IM, SE) розмиває 

відтінки сірого або бінарного зображення IM, 

повертаючи розмите IM2 зображення. 

Аргумент SE є елементом структурування, що 

визначаються функцією strel. 

Об’єкт strel є плоским морфологічним 

структурним елементом зображення, який 

утворюється штучно на розсуд дослідника, і 

який є невід’ємною частиною морфологічних 

операцій дилатації та ерозії. Якщо SE є 

масивом об’єктів структурних елементів, 

imerode виконує кілька ерозій вхідного 

зображення, використовуючи кожен  
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Закінчення табл. 14.1 

1 2 

 структурний елемент в SE послідовно 

IM2 = imdilate(IM,SE) Функція IM2 = imdilate (IM, SE) розширює 

(здійснює дилатацію) відтінків сірого або 

бінарного зображення IM, повертаючи 

дилатаційне зображення IM2. Аргумент SE є, 

як і у зазделегідьму випадку, елементом 

структурування об’єкта 

 

bwmorph(BW,operation); 

 

 

 

Функція bwmorph (BW, дія) застосовується для 

виконання певної морфологічної операції на 

бінарному зображенні BW. Перелік таких 

«дій» нараховує близько 20 найменувань, серед 

яких, зокрема  

 ‘open’ , що виконує морфологічне 

«відкривання» (ерозію з подальшою 

дилатацією), 

 ‘close’, що виконує морфологічне «закриття» 

(дилатацію з подальшою ерозією). 

end  

 

Таблиця 14.2 – Частина друга. Використання даних морфологічних 

параметрів 

 

1 2 

function alt2017_4 

s = regionprops(Ibw, ‘basic’); 

Продовження. Перелік базових 

морфологічних параметрів об’єктів 

зображення  

 

‘Area’, bwarea(BW) 

Ця група функцій «повертає» дослідникові 

скаляр, який має відношення до кількості  
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Продовження табл. 14.2 

1 2 

bwareafilt(BW,[A1 A2]) 

 

пікселів у кожному регіоні зображення.  

У разі bwarea(BW) цією кількістю 

оцінюється сумарна площа об’єктів на 

зображенні. На окрему увагу заслуговують 

об’єкти на границях зображення, які 

присутні лише частиною своєї площі. 

Функція regionprops(Ibw, ‘basic’) повертає 

дані у вигляді структури, поля якої надають 

визначений параметр (‘Area’) як масив, 

довжина якого дорівнює кількості об’єктів 

на зображенні.  

Функція bwareafilt(BW,[A1 A2]) повертає 

результат у вигляді нового зображення (того 

самого розміру), на якому присутні лише 

об’єкти, морфологічний параметр яких 

«потрапаляє» до визначеного діапазону [A1 

A2] 

area = [graindata.Area]; 

histfit(area) 

Таким чином, формується масив даних 

площ усіх об’єктів у бінарному зображенні. 

Статистична обробка цього масиву може 

бути проведена однією з функцій 

комп’ютерної статистики (histfit(area)) 

MATLAB, [4] 

D = pdist(X,distance)  

 

Систематизація об’єктів означає 

формування з них груп за певною кількістю 

морфологічних ознак (кластеризація).  

Z = linkage(D,’median’);  

 

Функція D = pdist(X,distance) обчислює 

відстань між об’єктами в матриці даних, X, 

з використанням методу, зазначеного  
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Закінчення табл. 14.2 

1 2 

 ‘distance’, який може бути будь-яким із 

набору методів, що пропонуються. 

T = cluster(Z,’maxclust’,n); 

 

Функція linkage створює структуру зв’язків 

(«дерево»), використовуючи зазначений 

метод (‘median’), який описує, як саме 

вимірювати відстань між кластерами 

(об’єктами зображення, ознаки яких 

визначені масивом X)  

Функція cluster(Z,’maxclust’,3) будує 

максимум n кластерів з агломераційного 

ієрархічного кластера (дерева), Z, з 

використанням критерію (‘distance’) 

 

se1 = strel(‘disk’,3);   

If = imopen(If,se1); 

 

se2 = strel(‘disk’,2);  

If= imdilate(If,se2); 

 

If = imclearborder(If); 

Послідовність перелічених функцій дає 

можливість спочатку позбутися елементів 

зображення, що «зникають» в операції 

imopen(If,se1). 

Ті, що залишились, «відновлюються» 

завдяки операції  imdilate(If,se2). Нарешті, 

операція imclearborder(If) звільняє 

зображення від об’єктів, які контактують із 

границею і тому доступні лише частково  

End  
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Варіанти завдань 

 

 

1 

 

2 

 

3 
 

4 

 

Приклад виконання роботи 

 

Частина перша. Частково приклади наведені в попередній роботі 

(ЛР 3) на спрощених (модельних) зображеннях. Роботу ЛР 4 можна вва-

жати її продовженням.  

 

Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. Як відбувається звільнення зображення від певних об’єктів 

для подальшої обробки того, що залишилось? 

2. Чим відрізняються операції визначення площі за різних умов 

виділення регіону, що викликає інтерес? 

3. Які морфологічні параметри «штучного» елемента  
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зображення (strel), що визначається дослідником для подальшого аналізу? 

4. Чому зміна послідовності операцій ‘open’ і ‘close’ впливає на 

результат обробки зображення? 

 

Вихідне зображення 

 

[L,num] = 

bwlabel(g_pr); 

graindata = 

regionprops(L,’All’); 

area = [graindata.Area] 
 

(1) вибір за площею (Area > 2000 & Area < 10000);  

 

(2) «а» за вибором дослідника 

 

 

area = [graindata.Area]; 

 

histfit(area) 

 

1 

 

2 
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Частина друга 

 

 

Вихідне зображення 

 

 
gray                           bw 

 

se1 = strel(‘disk’,3);   

I_op = imopen(bw, se1); 

 

se1 = strel(‘disk’,3);   

I_cl = imclose(bw, se1); 

 

 
I_op                               I_cl 

 

I_b = imclearborder(bw); 

se2 = strel(‘disk’,2);   

I_ob= imopen(I_b, se2); 

 

bw                               I_ob 

 

bw5 = bwareafilt(I_b,5);  

П’ять найбільших 

елементів зображення 

(за площиною) 

 
 

bw5                                        I_b 
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Частина третя 

 

 

Вихідне зображення 

RGB = imread(filename); 

gray = rgb2gray(RGB); 

J = im2double(gray); 

thr = graythresh(J); 

bw = im2bw(J,thr) 

 
gray                           bw 

 

Average = 

filter2(fspecial(‘average’,5

),J); 

 

Median = medfilt2(J) 

 

 

 

Average                            Median 

 

Average = 

filter2(fspecial(‘average’,5

), bw); 

 

Median = medfilt2(bw) Average(bw)                Median(bw) 

 

Рекомендована література: [27–31]. 
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Лабораторна робота 15 

 

ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРУ ЯК ПАРАМЕТРА ОБ’ЄКТІВ 

ЗОБРАЖЕННЯ 

 

15.1. Мета роботи 

 

1. Набути навичок користування різними форматами 

кольорових зображень.  

2. Ознайомитись із набором параметрів, що стосуються 

визначення кольору  об’єктів зображення. 

3. Розглянути обробку зображень, виходячи із загальних  

кольорових просторів зображення.  

 

15.2. Основні положення 

 

Операції морфологічної обробки, що були зазделегідь досліджені, 

передбачають перехід до бінарного формату за ознаками інтенсивності 

монохромного зображення. В цій якості можна використовувати кольорові 

формати (Binary, Indexed, Grayscale, Truecolor), якщо надати кількісних 

характеристик поняттю «колір» у кожному випадку.  

Для цього розглядаються різні засоби (кольорові простори) 

зображень, обчислювальні компоненти яких доступні для аналізу.  

 Бінарні зображення (чорно-білі, bw). У бінарному зображенні 

кожен піксель передбачає одне з двох дискретних значень: «1» або «0». 

Бінарне зображення зберігається у вигляді логічного масиву.  

 Індексовані зображення. Індексоване зображення складається 

з масиву зображення і матриці палітри (Colormap). Значення пікселів у 

масиві зображення є безпосередніми індексами в палітрі. Матриця 

Colormap являє собою масив, що містить значення в діапазоні [0,1]. Кожен 

рядок Colormap визначає червоний (red), зелений (green) і синій (blue) 

компоненти одного кольору. Індексовані зображення використовує пряме 

відображення значень пікселів для Colormap значень. Колір кожного 
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пікселя зображення визначається з використанням відповідного значення 

X як індекс у Colormap. 

 Монохромні зображення. Зображення у відтінках «сірого» 

являє собою матрицю даних, чиї значення є даними інтенсивності в межах 

деякого діапазону. IPT MATLAB зберігає зображення у відтінках сірого як 

окремої матриці, причому кожен елемент матриці відповідає одному 

пікселю зображення.  

 Повнокольорові зображення. Повноколірне зображення (rgb) 

являє собою зображення, в якому кожен піксель задається трьома 

значеннями – по одному для червоного (red), синього (blue) і зеленого 

(green) компонентів кольору пікселя. Повнокольорові зображення 

зберігаються у вигляді масиву даних [m n 3], який визначає червоний, 

зелений і синій колірні компоненти для кожного окремого пікселя. 

Повнокольорові зображення не використовують палітри. Колір кожного 

пікселя визначається комбінацією інтенсивності червоного, зеленого і 

синього, збережених у кожній колірній площині в місці розташування 

пікселя. 

Сегментація зображень передбачає процес зміни форматів 

зображення.  

Поділ зображення на ділянки на основі їх колірних значень 

відкриває дослідникові додаткові аналітичні можливості.  

 

15.3. Матеріал дослідження 

 

Файл зображення, як передбачається, має бути утворений за допо-

могою цифрової камери. Передбачається, що зображення вже було викори-

стане раніше (роботи ЛР 2–4). В інших варіантах використовуються файли, 

що заздалегідь підготовлені викладачем як демонстраційні.  

 

15.4. Порядок виконання роботи 

 

Після запуску MATLAB і найменування функції (процедури обро-

бки), можна продовжувати обробку.  
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Цифровий формат надає можливість подати колір відповідно до 

стандартів уявлень про об’єктивне фізіологічне сприйняття кольору. Най-

більш поширеним (але не єдиним) є кольоровий простір, що складається з 

трьох компонентів (r g b). 

Функції, що трансформують формат зображень, надають обчислю-

вальні компоненти для подальшого аналізу кольорових зображень. Існують 

і інші можливості щодо визначення морфологічних характеристик об’єктів.  

Операції обробки кольорових зображень визначаються дослідни-

ком із метою подальшого використання методик морфологічного і статис-

тичного аналізу.  

Кожна з операцій, що запропонована для ознайомлення, має суттє-

вий розвиток і поширення для більш конкретного використання.  

Кількісні дані стосовно кольору кожного з елементів зображення 

можна використати як: 

 додаткові ознаки, що надають можливість для систематизації 

елементів; 

 засіб для використання кольору як самостійного параметра, 

що розширює аналітичні можливості приладу, який використовує 

дослідник.  

 

Таблиця 15.1 – Частина перша. Перетворення формату зображення 

 

1 2 

function alt2017_5 Визначене нове ім’я функції (alt2017_5), за яким 

вона зберігається (в папці «Творчий здобуток») 

filename = imgetfile; 

I0 = imread(filename); 

imshow(I0); 

 

 

 

Оператори, що забезпечують передачу кольору 

зображення у цифровому формату.  
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Продовження табл. 15.1 

1 2 

rgb2gray Функція rgb2gray перетворює значення RGB у 

відтінки сірого шляхом формування виваженої 

суми R, G і B компонентів: 

0,2989 * R + 0,5870 * G + 0,1140 * B 

rgb2ind(RGB, n) Функція [X,map] = rgb2ind(RGB,n) перетворює 

зображення RGB в індексоване зображення X з  

використанням мінімальною дисперсією 

квантування і розмивання. Карта (Colormap) 

містить n кольорів, n має бути менше за 65536. Цей 

метод включає в себе різання колірного кубу RGB 

на більш дрібні коробки (не обов’язково), кубики 

різних розмірів, залежно від того, як кольори 

розподілені в зображенні 

RGB = 

ind2rgb(X,map) 

I = ind2gray(X,map) 

Функція RGB = ind2rgb(X,map) перетворює 

індексне зображення X і відповідну колірну карту 

(Colormap) на повноколірне зображення, RGB. 

Індексоване зображення X являє собою масив [m, 

n] цілих чисел. Colormap складається з трьох 

стовпців масиву значень у діапазоні [0, 1]. Кожен 

рядок є RGB триплет, який визначає червоний, 

зелений і синій компоненти одного кольору 

Colormap. 

Функція I = ind2gray(X, map) перетворює 

зображення X з палітрою карти на чорно-біле 

зображення I. ind2gray видаляє інформацію про 

насиченість і тон кольору від вхідного 

зображення, зберігаючи при цьому яскравість 

[X, map] =  Функція [X, map] = gray2ind(I, n) перетворює  
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Закінчення табл. 15.1 

1 2 

gray2ind(I, n) 

 

 

зображення у відтінки сірого індексного 

зображення X. n визначає розмір палітри. n має 

бути цілим числом від 1 до 65536. Якщо n 

опущений, то він за умовчанням приймається 64. 

[X, map] = 

gray2ind(BW, n) 

Функція [X, map] = gray2ind(BW,n) перетворює 

бінарне зображення BW в індексований образ X. n 

визначає розмір палітри (n). Якщо n опущений, то 

за умовчанням він дорівнює 2 

 

I = mat2gray (A) 

Функція I = mat2gray (A, [Amin Amax]) 

перетворює матрицю A до монохромного 

зображення I. Матриця, що утворюється, містить 

значення в діапазоні від 0,0 (чорний) до 1,0 (повна 

інтенсивність або «білий»). Amin і Amax є значення, 

які відповідають 0,0 і 1,0 в I. Значення менші за 

Amin стають 0,0, і значення більші, від Amax стають 

1,0 

 

X = grayslice(I, v) 

Функція X = grayslice(I, v) формує порогові 

значення інтенсивності зображення I, 

використовуючи значення V, де V являє собою 

вектор значень між 0 і 1, що повертається до 

індексного зображення X 

End  

 

Таблиця 15.2 – Частина друга. Зміна кольорового простору 

 

1 2 

function alt2017_5 

 

Продовження. Перелік базових параметрів об’єктів 

кольорового зображення  
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Продовження табл. 15.2 

1 2 

rgb color space 

  

hsv color space 

  

lab color space 

 
 

 

lab = rgb2lab(rgb) 

Функція lab = rgb2lab(rgb) перетворює значення RGB 

в CIE 1976 L * A * B * значення 

 

H = rgb2hsv (M) 

 

Функція H = rgb2hsv (M) перетворює палітру 

(colormap) M зображення RGB на палітру (colormap) 

H зображення HSV. Обидві мають колірні карти у 

вигляді [m, 3] матриці. Елементи обох колірних карт 

знаходяться в діапазоні від 0 до 1 

End  
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Варіанти завдань 

 

 

1 

 

2 

 
3 

 
4 

 

Приклад виконання роботи 

 

Частина перша 

 

[L,num] = 

bwlabel(g_pr); 

graindata = 

regionprops(L,’A

ll’); 

area = 

[graindata.Area]; 

 

Графенове 

покриття на міді 

 

 
1 

 

 

2 

 

 

3 
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histfit(area) 

Неметалеве 

включення в 

сталі 

1 

 

2 

 

3 
 

 

colormap(4) 

 

 

1 

 

2 
 

 

Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. Як відбувається вибір об’єкта зображення для обробки? 

2. Чи можна здійснити обробку, використовуючи різні умови 

виділення регіону, що викликає інтерес? 

3. Які морфологічні параметри елементів зображення доступні 

для подальшого аналізу? 

4. Як впливає попередня обробка зображення на сегментацію 

його елементів? 
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Частина друга 

 

Вихідне зображення 

 

Графенове покриття на міді 

(х500, фрагмент) 

 

[r_in,map] = rgb2ind(rg,5); 

imshow(r_in,[]) 

 

 

 

 

 

 

 

roicolor(r_in,3,4); 

 bwboundaries(BW,’holes’) 

 

Рекомендована література: [27–31].  



118 

Лабораторна робота 16 

 

ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТНИХ МЕТОДІВ ПРАКТИЧНОЇ  

МЕТАЛОГРАФІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЗЕРЕННОЇ СТРУКТУРИ 

МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

 16.1. Мета роботи 

 

1. Ознайомитися з теоретичними основами та методами 

вивчення зеренної структури металевих матеріалів. 

2. Ознайомитися зі способами кількісного визначення розмірів 

зерна. 

 

16.2. Основні положення 

 

Полікристали прийнято характеризувати середнім розміром зерен, 

гістограмою їх розподілу, а також спектром разорієнтування границь зерен. 

Залежно від розміру зерна всі полікристали можна розділити на кілька груп 

(рис. 16.1). 

Відомо, що від величини зерна залежать багато властивостей мета-

лів. Наприклад, міцність і ударну в’язкість сталі можна істотно збільшити 

шляхом зменшення розміру зерна. Тому часто для характеристики металу 

необхідно знати величину його зерна. Місце відбору зразків, їх кількість, 

напрямок вирізки для багатьох видів металопродукції обумовлюються від-

повідними технічними умовами або стандартами. Зерно виявляють елект-

ролітичним або хімічним травленням шліфів у різних реактивах, вакуум-

ним термічним травленням, методом окиснення тощо. 

У зв’язку з тим, що діапазон розмірів зерен у металевих матеріалах 

дуже широкий (див. рис. 16.1) для вивчення зерен структури застосову-

ються різні методи: світлова мікроскопія, електронна просвічуюча, раст-

рова, емісійна мікроскопії та ін. 
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    ~ 3 балл                ~ 10 балл   

    103 мкм                  10 мкм    1 мкм   0,1 мкм                   10-3 мкм 

          

          

1  2  3 4  5  6 

 

Рисунок 16.1 – Класифікація полікристалічних матеріалів за розміром зерен:  

1 – крупнокристалічні; 2 – діапазон розмірів, характерний для сталей;  

3 – мікрокристалічні; 4 – субмікрокристалічні; 5 – нанокристалічні; 

6 – кластерні 

 

16.2.1. Методи визначення величини зерна 

Для визначення величини зерна застосовують кілька методів. Най-

більш поширеними з них є: 

1) візуальне порівняння зерен, які видно під мікроскопом з еталон-

ними зображеннями шкал; 

2) підрахування кількості зерен, що припадають на одиницю пове-

рхні шліфа або електронно-мікроскопічного зображення, з визначенням се-

реднього діаметра і середньої площі зерна; 

3) підрахування перетинів границь зерен відрізками прямих із ви-

значенням середнього умовного діаметра в разі рівновісних зерен, кілько-

сті зерен в 1 мм3 в разі нерівновісних зерен. 

Крім зазначених способів, передбачено використання планіметри-

чного методу, який застосовується у випадках, що потребують підвищеної 

точності вимірювань, наприклад, для створення контрольних шкал мікро-

структур спеціального призначення тощо: методу вимірювання довжин 

хорд для визначення величини зерна в рівнозеренній структурі, ультразву-

кового методу визначення величини зерна в сталях. 

Метод порівняння. Величину зерна методом порівняння визнача-

ють при збільшенні 100  (допускається збільшення в межах 90–105 ) і 

порівнюють зеренну структуру з еталонними зображеннями на шкалах. 

Можна користуватися і зображенням мікроструктури, отриманим на мато-

вому склі або на фотознімку. На еталонних шкалах наведені мікрострук-

тури з різною величиною зерна, що оцінюється номером. Усього є 18 номе- 
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рів зерна: від – 3 до + 14. Основна шкала містить зразки мікроструктури з 

номером зерна від 1 до 10 при збільшенні 100 . 

Еталони мають форму кола діаметром 79,8 мм (натурна площа 

шліфа 0,5 мм2) зі схематичним зображенням зерен різної величини. Зерна, 

зображені на кожному стандарті, належать до певного номера. Зі зменшен-

ням величини зерна збільшується номер, тобто № 1 відповідає великому 

зерну, а № 10 – дрібному (рис. 16.2). 

 

 
а б в г д 

 

Рисунок 16.2 – Схематичне зображення мікроструктури з різною величиною 

зерна (в балах): а – № 1; б – № 3; в – № 5; г – № 7; д – № 9 

 

Еталони із зображенням зерен, величина яких більша за № 1 і ме-

нша за № 10, наведені на додаткових шкалах при різних збільшеннях. При 

номері зерна від – 3-го до 2-го застосовують збільшення 25, 50 і 100 , а 

при номері зерна від 7-го до 14-го – збільшення 100, 200, 400 і 800 . 

Шліф можна вивчати при різних збільшеннях. У цьому випадку 

для перерахування на стандартний номер зерна (при збільшенні 100 ) ко-

ристуються спеціальними таблицями або графіками, наведеними в ГОСТ 

5639-82 [32] або ASTM112E для сталей і сплавів і ГОСТ 21073.1-75 [33] або 

АSTM112Е для кольорових металів. 

Якщо в мікроструктурі є зерна двох і більше розмірів, то номери 

зерен записуються в порядку переважної величини зерна. Наприклад, на 

шліфі найбільше зерен 5-го номера, зерен 3-го номера значно менше, а зе-

рен 7-го номера ще менше. Записують у такому порядку: № 5, № 3, № 7. 
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Знаючи номер зерна N, за формулою (16.1) можна обчислити кількість зе-

рен n, що поміститься на площі 1 мм2 шліфа: 

 

n = 8 · 2N, (16.1) 

 

де n – кількість зерен, що містяться на площі 1 мм2 шліфа; N – номер зерна. 

Для всіх номерів зерен (з – 3-го до + 14-го) обчислені значення 

площі одного зерна в мм2, кількість зерен на площі 1 мм2, середня кількість 

зерен в 1 мм3, середній діаметр зерна з розрахунку в мм і середній умовний 

діаметр зерна в мм (табл. 16.1). 

 

Таблиця 16.1 – Параметри розрахування мікроструктури 

 

Номер 

зерна 

Середня 

площа зе-

рна, 

мм 

Середня 

кількість 

зерен на 

площі 

1 мм2 

Середня 

кількість 

зерен в 

1 мм3 

Середній 

діаметр 

зерна за 

розраху-

ванням, 

мм 

Середній 

умовний 

діаметр 

зерна, 

мм 

1 2 3 4 5 6 

– 3 1,024 1 1 1,00 0,875 

– 2 0,512 2 2,7 0,694 0,650 

– 1 0,256 4 8 0,500 0,444 

0 0,128 8 21 0,352 0,313 

1 0,064 16 64 0,250 0,222 

2 0,032 32 179 0,177 0,167 

3 0,016 64 512 0,125 0,111 

4 0,008 128 1446 0,088 0,0788 

5 0,004 256 4096 0,060 0,0553 

6 0,002 512 11417 0,041 0,0391 

7 0,001 1024 32768 0,031 0,0267 

8 0,0005 2048 92160 0,022 0,0196 

9 0,00025 4096 262144 0,015 0,0138 
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Продовження табл. 16.1 

1 2 3 4 5 6 

10 0,000125 8192 737280 0,012 0,0099 

11 0,000062 16384 2097152 0,0079 0,0069 

12 0,000031 32768 5930808 0,0056 0,0049 

13 0,000016 65536 16777216 0,0039 0,0032 

14 0,000008 131072 47448064 0,0027 0,0023 

 

Наприклад, у сталі зерно № 3, за табл. 16.1 знайдемо, що середня 

площа одного зерна 0,016 мм2, середня кількість зерен на площі 1 мм2 – 64, 

а в 1 мм3 у середньому міститься 512 зерен (табл. 16.1 можна використову-

вати як для сталей, так і для кольорових металів, визначивши зазделегідь 

номер зерна за відповідними шкалами). 

Підрахування кількості зерен, що припадають на одиницю повер-

хні шліфа. Визначення проводять на матовому склі камери мікроскопа або 

на мікрофотографії при збільшенні 100 . Поле зору обмежують колом ді-

аметром 79,8 мм, при цьому на досліджуваній поверхні має бути не менше 

50 зерен. 

Підраховується кількість цілих зерен у колі m1 і кількість зерен, пе-

рерізаних колом m2. Загальна кількість зерен на площі кола підраховується 

за формулою (16.2) 

 

21 0,5mmm  , (16.2) 

 

де m – загальна кількість зерен на площі кола; m1 – кількість цілих зерен в 

колі; m2 – кількість зерен, перерізаних колом 

Кількість зерен М, що припадають на 1 мм2 площі шліфа, М = 2m 

(оскільки натурна площа шліфа становить 0,5 мм2). Оцінюють не менше 

трьох характерних полів зору і знаходять середнє значення Мсер. 

Середнє значення площі зерна Sсер визначають за формулою (16.3) 

cеp

cеp

1

M
S  , 

 

(16.3) 
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де Sсер – середнє значення площі зерна, мм2; Мсер – середнє значення кіль-

кості зерен. 

Порівнюючи отримані Sсер, Мсер і αсер з наведеними в табл. 16.1, ви-

значають номер зерна. 

Приклад підрахування кількості зерен на одиницю площі шліфа 

наведено на рис. 16.3, а записи результатів підрахування і визначення Мсер 

і Sсер – в табл. 16.2. 

 

 

 

Рисунок 16.3 – Приклад підрахування кількості зерен на одиницю площі шліфа 

(Поле зору № 1) 

 

Користуючись табл. 16.1, за отриманими даними Мсер і Sсер знахо-

дять, що величина зерна сталі відповідає № 4. 

При підрахуванні кількості зерен, що припадають на одиницю по-

верхні шліфа, поле зору можна обмежувати не колом, а квадратом або пря-

мокутником площею 1 мм2. Тоді середню кількість зерен Мсер визначають 

за формулою (16.4). 

 

cеp

21
cеp

10,5

S

mm
М


 . 

 

(16.4) 
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Таблица 16.2 – Приклад підрахування кількості та середньої площі 

зерен 

 

Номер 

поля 

зору 

Кількість зерен Загальна 

кількість 

зерен на 

площі 

0,5 мм 

Кількість 

зерен на 

1 мм2 

поверхні 

шліфа 

М = 2m 

Середня 

площа зерна, 

мм2, 

cp

cp

1

M
S   

всередині 

кола 

79,8 мм 

пере-

різа-

них 

кіл 

1 52 32 

68
2

32
52   

2 · 68 = 136 

0073,0
136

1
  

2 59 34 

76
2

34
59   

2 · 76 = 152 

0067,0
152

1
  

3 54 31 

69,5
2

31
54   

2 · 69,5 = 

139 

 

Мср = 140 

0071,0
139

1
  

Sср = 0,0071 

 

У цьому випадку до m не входить чотири кутових зерна, їх беруть 

як одне зерно. 

Вимірювання середнього умовного діаметра зерна або кількості 

зерен в 1 мм3. Визначення проводять на матовому склі мікроскопа або на 

мікрофотографії. При обраному збільшенні на досліджуваній поверхні має 

бути не менше 50 зерен. Якщо структура рівновісна, то на мікрофотографії 

або на матовому склі проводять в різних напрямках кілька прямих ліній 

довільної довжини. Наприклад, лінія завдовжки 100 мм при збільшенні               

100  відповідає довжині 1 мм на шліфі. Кожна лінія повинна перетинати 

не менше 10 зерен. Підраховують точки перетину прямих ліній з границями 
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зерен. Якщо кінці ліній закінчуються на самому зерні, а не на границі, то 

два «кінцевих» зерна беруть як одне. Потім визначають сумарну натура-

льну довжину відрізків в мм ΣL і сумарну кількість перетинів зерен Σn. 

Умовний діаметр зерна dумов – це частка від ділення суми відрізків ΣL на 

сумарну кількість перетинів зерен Σn, визначається за формулою: 

 






n

L
dумов  

 

(16.5) 

 

де dумов – умовний діаметр зерна, мм; ΣL – сумарна натуральна довжина 

відрізків, мм; Σn – сумарну кількість перетинів зерен. 

Приклад вимірювання середнього умовного діаметра зерна. 

Проводимо (рис. 16.4) в різних напрямках чотири лінії. Довжина кожного 

відрізка прямої при збільшенні 100  становить 60 мм, що відповідає 

натуральній довжині 0,6 мм на шліфі. Тоді ΣL = 0,6 ∙ 4 = 2,4 мм. Кількість 

перетинів границь зерен кожної прямої n1 = 13; n2 = 11, n3 = 10; n4 = 12. 

Сумарна кількість перетинів Σn = 13 + 11 + 10 + 12 = 46. Обчислюємо 

середній умовний діаметр зерна dумов, мм: 

 

0,052
46

2,4
умов 






n

L
d  мм 

 

Знаходимо в табл. 16.1 найбільш близьке значення dумов і 

визначаємо номер зерна. Значенням dумов = 0,052 мм відповідає № 5 зерна. 

Якщо структура дрібнозерниста або грубозерниста, то визначення 

проводять при збільшенні, більшому за 100 . У цьому випадку для 

визначення натуральної довжини відрізків виміряну довжину ділять на 

застосовуване збільшення. Наприклад, визначення проводять при 

збільшенні 300 , виміряна довжина відрізка – 60 мм. Дійсна довжина 

відрізка буде: 60 : 300 = 0,2 мм. 

Решту визначень проводять, як зазначено вище. Таким самим спо-

собом проводять вимірювання середнього умовного діаметра зерна за еле-

ктронно-мікроскопічними зображеннями стоншених зразків, знятих на 
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просвіт. 

 

 

 

Рисунок 16.4 – Вимірювання середнього умовного діаметра зерна 

 

Точність залежить від кількості проведених ліній і полів зору та 

зростає при їх збільшенні. Кількість полів зору має бути не менше трьох. 

Якщо зерна мають не рівновісну форму, а витягнуті в одному 

напрямку, то визначають середню кількість зерен в 1 мм3. Для цього 

проводять три лінії: першу – паралельно напрямку зерен, другу – 

перпендикулярно першій і третю – в довільному напрямку (рис. 16.5). 

 

 
 

Рисунок 16.5 – Схема використання методу січних («Intercept Method»)  

на прикладі реального зображення 
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Кількість зерен n в 1 мм3 визначають за формулою: 

 

3210,7 nnnn  , (16.6) 

 

де n – кількість зерен в 1 мм3; 0,7 – коефіцієнт, що враховує нерівнвісність  

зерен; n1, n2, n3 – кількість зерен, що перетнуті відрізками 1, 2, 3 на 1 мм 

довжини.  

За табл. 16.1 знаходимо, що отриманій кількості зерен в 1 мм3 

відповідає величина зерна № 5.    

На цих підходах побудовано більшість методів стереології та  

стереометричної металографії.  

Однак недоліком такого підходу є їх статистичність, тобто в 

результаті пов’язують середні значення параметрів або їх сумарне значення 

до одиниці площі шліфа або до одиниці довжини січної лінії.   

Разом з тим сучасні технології використовують складні процеси те-

рмічної і хіміко-термічної обробки, нанесення багатошарових покриттів, 

лазерні технології та інше з метою створення оптимальної неоднорідної бу-

дови деталі. Результатом дослідження стають саме зміни характеристик 

структури в мікро- і наномасштабах. Зміст поняття «середнє» замінюється 

на числові характеристики розподілу масиву елементів будови. Зокрема, це 

стосується форми зерен. Тому сучасні дослідження та об’єктивні висновки 

щодо них потребують комп’ютерних засобів обробки інформації.   

Аналіз існуючих методів комп’ютерної оцінки зеренної структури 

(ASTM E1382, SIAMS 600 ті інших) показав неможливість їх використання 

для оцінки «різнозеренних» структур. Тому за рекомендаціями ASTM 

E112, а також широкого кола міжнародних стандартів, пропонується метод 

«Intercept Method» в поєднанні з цифровими методами (рис. 16.5).  

 

16.3. Матеріал дослідження 

 

Робота проводиться на електронно-мікроскопічних і металографі-

чних зображеннях вакуумних конденсатів і металів металургійного похо-

дження. 
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Об’єкти мають суттєво різний розмір зерна: 

 вакуумні конденсати – менше 1 мкм; 

 метали металургійного походження – понад 50 мкм. 

Метод перетинів трьох кіл забезпечує більш точну оцінку розміру 

зерна при значно менших витратах часу. 

 

 16.4. Порядок виконання роботи 

 

Частина 1 

1. Вибрати й обґрунтувати методи отримання зображень зерен 

структури, вакуумних конденсатів і матеріалів металургійного 

походження. 

Підрахувати кількість зерен, що припадають на одиницю поверхні 

шліфа і зображення стоншування зразка, знятого на просвіт в електронному 

мікроскопі. 

2. Визначити середнє значення площі і діаметра зерна. Дані 

занести в табл. 16.3. 

3. Користуючись табл. 16.1, визначити номер зерна зразка 

металургійного походження. 

4. Виміряти на цих самих зображеннях середній умовний 

діаметр зерна методом січних. 

5. Обчислити середній діаметр зерна. 

6. Дані занести в табл. 16.3. 

7. Користуючись отриманими результатами і табл. 16.1, 

визначити номер зерна зразка металургійного походження. 

8. Проаналізувати отримані результати. 

 

Частина 2 

1. Дослідити на мікроскопі зразок матеріалу і зафіксувати 

зображення для подальшої обробки. Використати алгоритми обробки 

зображень для визначення розмірів елементів зображення. Провести оцінку 

масиву елементів відповідно до вимог одного із стандартів. 

2. На зображенні, що надане для експертизи, (1) визначити 

параметр форми (кола, квадрата або трикутника) за формулою  
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 (4π)*(квадрат периметра\у)/(площину); (2) порівняти оцінку середнього 

розміру залежно від форми зерна.  

 

Таблиця 16.3 – Результати вимірювань 

 

Метод  

отримання 

зображення 

структури 
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Світлова 

мікроскопія 

1        

2        

3        

Просвічуюча 

електронна 

мікроскопія 

1        

2        

3        

 

1. Побудувати гістограму елементів будови (1) за площиною; (2) 

за еквівалентним діаметром. Порівняти значення середнього розміру.  

2. На зображенні, що надане для експертизи, провести 

визначення середнього розміру елементів двома методами. Порівняти 

результати. Позитив/негатив. Тестове зображення.  

3. Проаналізувати отримані результати. 
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Зробити загальні висновки за частинами 1 та 2 роботи. 

Приклад підрахування кількості зерен в 1 мм3 за частиною 1 

На мікрофотографії (рис. 16.5) проведені три лінії завдовжки по           

50 мм, що відповідає дійсній довжині 0,5 мм. На цій довжині лінія 1 пере-

тинає 5 зерен, лінія 2–15 зерен і лінія 3–11 зерен. Тоді на довжині відрізка 

в 1 мм n1 = 5 ∙ 2 = 10; n2 = 15 ∙ 2 = 30, n3 = 11 ∙ 2 = 22. Кількість зерен в 1 мм3 

буде: 4620.2230100,70,7 321  nnnn   

Метод планіметрування. При проведенні науково-дослідних ро-

біт іноді користуються методом планіметрування. У цьому випадку на 

шліфі необхідно вибрати групу зерен. За допомогою планіметра (прилад, 

що визначає з великою точністю площу плоских фігур неправильної фо-

рми) вимірюється їх площа. Потім підраховується кількість зерен, що зна-

ходяться в цій групі (враховуються всі зерна). Кількість зерен ділиться на 

площу (в мм2), займану всією групою. В результаті виходить середня кіль-

кість зерен на одиницю площі шліфа. Для отримання більшої точності ви-

значення проводять для декількох груп зерен, вибраних із різних полів 

зору, взятих на різних ділянках шліфа. При цьому суму зерен усіх визначе-

них груп ділять на сумарну площу, яку займають ці групи. Планіметру-

вання проводять на мікрофотографіях або на зарисовці контуру границь 

групи зерен, виконаній на матовому склі камери мікроскопа. 

 

Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. Назвіть групи металевих матеріалів, що розрізняються за 

розміром зерен. 

2. Які методи використовуються для вивчення зерен структури 

різних металевих матеріалів? 

3. Які властивості металів і сплавів залежать від розміру їх 

зерен? 

4. Якими параметрами характеризується зеренна структура 

металевих матеріалів? 

4. Як відбувається оцінка «середнього» при використанні 

гістограми масиву? 
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5. Чи можна порівняти середній розмір зерна зображення, 

використовуючи методи контурів і січних? 

6. Яка послідовність дій передбачається при порівнянні власних 

даних базою даних Total Materia? 

7. Запропонуйте послідовність дій для визначення середнього 

розміру елемента зображення. 

 

 

 

Рисунок 16.6 – Визначення кількості зерен в 1 мм3 

 

Рекомендована література: [32–35]. 

 

Лабораторна робота 17 

 

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ЗЕРЕН НА ПОЛІ  

З ВЕЛИКОЮ ПЛОЩЕЮ 

 

17.1. Мета роботи 

 

Оволодіти практичними навичками роботи на автоматизованому 

робочому місці металографічних досліджень на основі сучасних засобів 

отримання та комп’ютерної обробки зображення. Ознайомитись із набором 

функціональних можливостей (алгоритмів) пакета Thixomet PRO. Розгля-

нути порядок створення власної функції обробки зображення. 
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17.2. Основні положення 

 

Одним із складнорозв’язуваних завдань у традиційній кількісній 

металографії, є неможливість в рамках традиційних методик спостерігати 

в мікроскоп велику площу поля зору з високою роздільною здатністю. Ок-

ремі елементи, що використовуються для вирішення цієї проблеми, розгля-

нуті в перших лабораторних роботах. Комплексне рішення дозволяють 

здійснювати створені в останні роки спеціалізовані програми. Так, у в прак-

тичному матеріалознавстві можна використовувати широко впроваджу-

вану розробку – програму Thixomet PRO, що є невід’ємною частиною ана-

лізатора зображення Thixomet і, по суті, являє собою автоматизоване ро-

боче місце. У Thixomet завдання отримання даних на полі з великою пло-

щею розв’язано завдяки використанню алгоритму склеювання суміжних 

полів зору «in situ»: поки предметний столик мікроскопа переміщається на 

чергове суміжне поле зору, попереднє поле прецизійно «піксель в піксель» 

стикується до поля, захопленого раніше. Отже, поле за полем формується 

панорама розміром у декілька десятків або сотень полів зору і розширенням 

кілька десятків мегапікселів, при цьому питома площа граничних об’єктів 

скорочується в сотні разів, а відтворюваність результатів вимірювань бага-

торазово зростає. 

 

17.3. Порядок виконання роботи 

 

1. Завантажуємо зображення структури в робоче вікно програми, 

будь-яким зручним способом. Це може бути онлайн фотографія з камери 

мікроскопа або готовий знімок з ПК. У другому випадку головне, щоб про-

грама була відкалібрована для цього зображення за маркером (репером), це 

потрібно для проведення розрахунків. 

У списку робочих стандартів програми (рис. 17.2) вибираємо пот-

рібний стандарт для визначення розміру зерна. 

Натискаємо кнопку на панелі керування програмою – виконати 

аналіз .  

 



133 

 

 

Рисунок 17.1 – Вихідна структура 

 

 
 

Рисунок 17.2 – Робоче вікно Стандарты 
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Бачимо, що на зображенні програма «повторила» границі зерен, 

обвела кожне зерно. Якщо ми побачимо, що програма точно повторила ко-

нтур границі зе-рен, то є можливість налаштувати процес за допомогою фу-

нкції налаштування  

стандарту . В новому вікні, що з’явиться здійснити, точне налашту-

вання за допомогою повзунків Реконструкция границ і Разделения зерен.  

У цьому вікні можна виключити з аналізу дрібні зерна, щоі не потрапляють 

у допустимі інтервали за допомогою вікна Минимальная площадь і Мини-

мальный процент. 

Після точного налаштування натискаємо «застосувати» і закрива-

ємо вікно налаштування стандарту. Знову натискаємо кнопку «виконати 

аналіз» . 

Отримуємо вікно протоколу аналізу зразка (табл. 17.1), яке ми мо-

жемо зберегти в форматі Microsoft Word. 

 

 

 

Рисунок 17.3 – Накладення маски на границі зерен 
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Рисунок 17.4 – Налаштування вибірки параметрів накладення маски 

 

Варіанти завдань 

 

1. Сталь 20 

2. Сталь 40 

3. Сталь 65Г 

4. Сталь 18ХГТ 

5. Сталь 08кп 

6. Чавун СЧ20 

7. Чавун КЧ30-6 

8. Чавун ВЧ40-10 

 

Приклад виконання роботи 

 

Приклад 1. 

На зображенні – структура сталі (рис. 17.5). Необхідно визначити 

відсоткове співвідношення структурних складових фериту і перліту у сталі. 

Для цього на колірній гістограмі виділяємо інтервал (рис. 17.6), 

який відповідає зернам фериту. 
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Таблиця 17.1 – Вікно протоколу аналізу зразка 

 

Thixomet® 

ГОСТ 5639-82 Стали И Сплавы 

Методы Выявления и Определения Величины Зерна 

Отчёт по анализу образца № ________ 

Оператор:   Дата анализа:   

Лаборатория:   

Файл:   

Информация об образце: 

Данные заявителя:   

Происхождение:   

Число измеренных полей зрения:  1 

Площадь поля:  5,34 мм2 

Общая измеренная площадь:  2,75 мм2 
 

Увеличение микроскопа:  x50 

Калибровка:  1,3028 мкм 

Анализ проведен c учетом пограничных зерен  
 

Результаты анализа: 

№ параметр значение 

1. Общее количество измеренных зерен, n 2339 

2. Количество зерен на 1 мм2, m 849 

3. Средняя площадь зерна, a мм2 0,001178 (1178 мкм2) 

4. Средний диаметр зерна, dm мм 0,034 (34,32 мкм) 

5. Коэффициент анизотропии зерна, A 0,97 

6. Номер зерна, G 7,00 

7. Разнозернистость 
G4( 26,1%), G5( 21,7%), G3( 18,5%), 

G6( 11,2%)  

1 2  

Номер зерна, G Кол-во, % Объем, % 

1 0,083 3,76 

2 0,25 6,03 
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Продовження табл. 17.1 

1 2  

3 1,46 18,5 

4 4,04 26,1 

5 6,79 21,7 

6 7 11,2 
 

7 8,55 7,24 

8 6,42 2,68 

9 6,38 1,3 

10 6,46 0,65 

11 7,71 0,37 

12 10,1 0,25 

13 8,55 0,11 

14 13,5 0,07 

15 12,7 0,038 

 

Гистограмма распределения по номерам: 

 

 

 

Називаємо цей інтервал феритом. На зображенні структури можна 

помітити, що зерна фериту пофарбувилися в жовтий колір. Так ми контро-

люємо правильність вибору діапазону. Так само на колірній гістограмі               

можна побачити, що відсотковий вміст структурної складової – ферит             
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83,3 %. 

 

 

 

Рисунок 17.5 – Структура сталі 

 

Тепер можна досліджувати тільки структурну складову фериту.  

 

 

 

Рисунок 17.6 – Інтервал, що відповідає зернам фериту 

Приклад 2. 
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Використовуємо обробку для другого типу типових структур – ча-

вуна. 

Завантажуємо фотографію структури в програму (рис. 17.7). 

 

 

 

 

Цвет Название  от до Процент 

 Феррит 170 255 83,3 

 

Рисунок 17.7 – Статистичні дані щодо фериту 

 

Переводимо її ув відтінки сірого якщо це необхідно. На гістограмі 

кольору виділяємо інтервал, який відповідає графітним включенням. 

Називаємо цей інтервал графітом. Бачимо, що вмісту графіту в 

структурі – 21,4 %. 

Викликаємо гістограму за властивостями і бачимо, що графітні 

включення мають різний колір, залежно від їх характеристик. 

Натиснувши мишкою на одне з включень (розмальоване), можна 

отримати властивості саме цього об’єкта (включення). 
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Фотографію та значення характеристик об’єктів так само можна 

зберегти у вигляді картинки та таблиці в Word. 

 

Таблиця 17.2 – Розфарбовування феритних зерен та їх вибірка за 

розмірним фактором 
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Продовження табл. 17.2  

№ Цвет от до 
Количество, 

% 

Количество, 

шт 

1  2 3 0,095 2 

2  3 4 0,71 15 

3  4 5 4,37 92 

4  5 6 8,78 185 

5  6 7 8,69 183 

6  7 8 11,1 233 

7  8 9 8,36 176 

8  9 10 5,89 124 

9  10 11 4,27 90 

10  11 12 3,61 76 

11  12 13 4,46 94 

12  13 14 6,17 130 

13  14 15 9,5 200 

14  15 16 7,88 166 

15  16 17 16,1 340 

Среднее 10,4 

Доверительный интервал (95%) 0 

Стандартное отклонение 4,11 

Абсолютная погрешность 3,73 

Коэффициент вариации, % 

 
39,6 
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Продовження табл. 17.2  
 

 

 

 

 

 

№ 
Цвет от до Количество, % Количество, шт 

1  1,7 1559 79,9 1683 

2  1559 3117 9,07 191 

3  3117 4674 4,7 99 
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Закінчення таблиці 17.2 

4  4674 6231 2,42 51 

5  6231 7789 1,71 36 

6  7789 9346 0,85 18 

7 
 

9346 10904 0,57 12 

8  10904 12461 0,047 1 

9  12461 14018 0,28 6 

10  14018 15576 0,19 4 
 

11  15576 17133 0,095 2 

12  17133 18691 0 0 

13  18691 20248 0,047 1 

14  20248 21805 0 0 

15  21805 23363 0 0 

16  23363 24920 0,047 1 

17  24920 26478 0 0 

18  26478 28035 0 0 

19  28035 29593 0 0 

20  29593 31150 0,047 1 

Среднее 1094 

Доверительный интервал (95%) 97,2 

Стандартное отклонение 2231 

Абсолютная погрешность 1360 

Коэффициент вариации, % 204 
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Приклад 3. 

Так само можна робити лінійні вимірювання, однією з різновидів 

цієї операції може бути визначення глибини зневуглецьованого шару в  

сталі (або шару ХТО). 

Порядок виконання: завантажуємо фотографію структури в робоче 

вікно програми і за допомогою інструменту «лінійний розмір » прово- 

димо вимірювання шару (рис. 17.8). Далі проводимо операції обробки (рис. 

17.9–17.11). 

 

  
 

Рисунок 17.8 – Зображення вихідної структури 

 

 
 

Рисунок 17.9 – Накладення маски на включення графіту 
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Рисунок 17.10 – Інтервал, що відповідає включенням графіту 

 

 
 

Рисунок 17.11 – Гістограма розподілу з кольоровою маскою графітних включень 

різної форми 
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Таблиця 17.3 – Кількісні структурні параметри окремих графітних 

включень 

 

 

  

 

 

 

 
 

Рисунок 17.12 – Нанесення маркерів на поверхневий шар 
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Таблиця 17.4 – Приклади вікон зі стандартними структурами та 

включеннями для порівняння та оцінки бальності структури, що досліджу-

ється 

 

 
 

 

 
 

 

 

У програмі є набір стандартних шкал  з атласів ГОСТів для 

швидкого порівняння. Розміри шкал самі підлаштовуються під розміри 

отриманої фотографії структури. 

 

Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. На що впливає розмір та форма структурних складових у 

чорних металах? 
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2. Як здійснюється виділення зеренної структури в програмі 

Thixomet? 

3. На чому базується метод звіряння бальності розміру зерен і 

графітних включень? 

4. Як вводяться коректури щодо адекватного накладення маски 

на границі зерен? 

5. Як формуються дані щодо зерен із різним розміром?  

 

Рекомендована література: [34–38]. 
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ 

 

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Лабораторна робота 18 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ У КРИСТАЛІЧНІЙ РЕШІТЦІ  

МАТЕРІАЛІВ ПРИ ІОННОМУ БОМБАРДУВАННІ 

 

18.1. Мета роботи 

 

Освоєння сучасних методик моделювання процесів у кристалічній 

решітці матеріалів при іонному бомбардуванні. 

 

18.2. Основні положення 

 

Покриття є ефективним методом підвищення функціональних вла-

стивостей матеріалів. Тому захисні покриття повинні забезпечувати на по-

верхні високу твердість, низький коефіцієнт тертя, хорошу адгезію до під-

кладки, стійкість до окиснення і зносостійкість. При осадженні покриттів, 

наприклад вакуумно-дуговим методом, фазовий склад, структурний стан, а 

отже, і властивості конденсатів змінюються в широких межах залежно від 

тиску активного газу та енергії іонів осаджуваного потоку плазми.  

Обробка матеріалів концентрованими потоками енергії також до-

зволяє в широкому діапазоні змінювати фізико-хімічні властивості повер-

хні. При іонній імплантації конструкційних матеріалів суттєва зміна влас-

тивостей відбувається при досягненні концентрації домішок, за щільністю, 

порівняною з щільністю твердого тіла. Для цього необхідні дози опромі-

нення становлять близько 1016– 1018 іон/см2 (діапазон високих доз). Для ви-

сокодозової іонної імплантації (ВІІ) використовують іони з енергією, при 

якій їх пробіг у матеріалі перевищує товщину розпорошеного шару. При 

енергії іонів ≈ 104–106 еВ глибина залягання їх становить 0,1–1 мкм. Най-

більш широко іонна імплантація застосовується для легування напівпровід-

ників (іонне легування) з метою створення р-n-переходів, гетеропереходів, 
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низькоомних контактів. Іонне легування дозволяє вводити домішки при ни-

зькій температурі, в тому числі домішки з малим коефіцієнтом дифузії, 

створювати пересичені тверді розчини. Іонна імплантація забезпечує точне 

уведення домішок, високу чистоту (сепарація пучка іонів по масах), лока-

льність, а також можливість керування процесом за допомогою електрич-

них і магнітних полів. 

Взаємодія прискорених частинок з поверхнею металу характеризу-

ється різноманітними фізичними явищами, такими як утворення каскадних 

і субкаскадних дефектних зон, формування сітки дислокацій, розпад твер-

дого розчину і фазові перетворення та ін. 

Крім радіаційного фактора, пов’язаного зі створенням дефектів 

типу «вакансія» та «міжвузловий атом», у матеріалі необхідно враховувати 

і термічний фактор, оскільки атом решітки, щоб зміститися з ділянки реші-

тки, повинен отримати необхідну енергію при зіткненні з прискореною ча-

стинкою, тому якщо передана енергія буде меншою від необхідної, то атом 

не буде переміщений, а енергія перейде в теплову. 

У разі великої енергії бомбардуючих покриття частинок відбува-

ється формування так званих каскадів зміщення, що визначає великий об-

сяг рекомбінацій ізольованих точкових дефектів, наслідком цього є ангіля-

ція багатьох дефектів у каскадах із заміщаючими зіткненнями. В цьому ви-

падку при передачі енергії атом віддачі (первинно вибитий) може бути за-

міщений налітаючим атомом, якщо він потрапляє в проміжок між двома 

сусідніми атомами решітки (рис. 18.1). 

Тому при дослідженні процесів осадження необхідно враховувати 

вплив оточуючих атомів і найближчих сусідніх атомів на відштовхування 

рухомих частинок. Відштовхування діє подібно збільшувальній лінзі, спри-

яючи процесу фокусування. Атоми, що оточують сфокусований ланцюг, 

мають тенденцію розсіювати енергію скісними ударами. Довжина ланцюга 

заміщень і кількості зіткнень у ланцюзі зменшується зі збільшенням темпе-

ратури. Збільшене зміщення оточуючих атомів підвищує втрати енергії при 

послідовних зіткненнях. 

На утворення радіаційних дефектів впливає не кількість атомів від-

дачі з певною енергією, а кількість атомів з енергією, достатньою для ви-

биття з положення рівноваги з утворенням дефектної структури. Крім 
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цього відомо, що легкі іони створюють ушкодження у вигляді ізольованих 

пар Френкеля (вакансія – міжвузловий атом) або малих кластерів, у той час 

як важкі іони призводять до великих кластерних утворень. 

 

 

 

Рисунок 18.1 – Схема процесів в кристалічній решітці при іонній імплантації 

 

Аналітичні рішення залежності пошкоджень в просторі і часі при 

отриманні покриттів досить складні. 

З розвитком обчислювальної техніки пробіги і профілі впровадже-

них домішкових атомів для різних комбінацій іон-мішень стало можливим 

розраховувати числово, використовуючи комп’ютерне моделювання. Най-

більшого поширення набув метод випадкових величин, що називається 

«Монте-Карло». 

Суть методу Монте-Карло полягає в розіграші через генератор ви-

падкових чисел важливих для будь-якого процесу параметрів. У разі іон-

ного впровадження такими параметрами є вільний пробіг між зіткненнями 

для падаючого іона і його прицільна відстань перед зіткненням з атомом 
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мішені. Решта величин, такі як щільність і склад мішені, атомні маси, по-

чаткова енергія іона, енергія зміщення атомів мішені, товщина мішені, за-

даються сталими на перших кроках реалізації програми. На цій основі ба-

зується програмний пакет SRIM (Stopping and Range of Ion in Matter). 

За допомогою програмного пакета SRIM поряд із можливістю ро-

зрахунку пробігів можна отримати важливу інформацію: розподіл вакансій 

у мішені, атомів віддачі тощо. 

Розрахунок каскадів, зсувів проводиться при певних припущеннях, 

що наведені у додатку 8.  

 

18.3. Матеріал дослідження 

 

Необхідно змоделювати процеси, що проходять на трьох енергети-

чних рівнях, вказаних у табл. 18.1. 

 

Таблиця 18.1 – Загальні параметри досліджуваних процесів 

 

Вид впливу Енергія Матеріал мішені Іони 

Низькоенергети-

чний вплив при 

осадженні пок-

риттів 

до 0,2 кеВ Zr-N, Ti-N,  

Mo-N, Cr-N 

N, Zr, Ti, Mo, 

Cr 

Іонна імпланта-

ція 

0,2–500 кеВ Сталь(Fe-C) N, Ti, Zr, Nb 

Іонне легування більше 500 кеВ Si, In, Sb B, P, As 

 

18.4. Порядок виконання роботи 

 

Варіанти завдань для розрахунків наведені в табл. 18.2. 

При моделюванні низькоенергетичного впливу при осадженні по-

криттів необхідно використати обидва типи іонів. 

Схема використання для розрахунків програмного пакета SRIM 

має послідовність дій, вказану в прикладі виконання пункти 18.4.1–18.4.2. 
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Таблиця 18.2 – Вихідні дані для проведення моделювання 

 

Ва-

рі-

ант 

Низькоенергетич-

ний вплив 
Іонна імплантація Іонне легування 

Мі

ше-

нь 

Іони 

Ене-

ргія, 

кеВ 

Мі-

шень 

Іо-

ни 

Ене-

ргія, 

кеВ 

Мі-

шень 

Іо-

ни 

Ене-

ргія, 

MеВ 

1 ZrN Zr,N 0,11 FeC N 500 Si B 0,6 

2 TiN Ti,N 0,10 FeC Ti 450 In P 0,7 

3 
Mo

N 
Mo,N 0,90 FeC Zr 400 Sb As 0,8 

4 CrN Cr,N 0,80 FeC Nb 350 Si P 0,9 

5 ZrN Zr,N 0,10 FeC N 300 In As 1,0 

6 TiN Ti,N 0,90 FeC Ti 250 Sb B 1,1 

7 
Mo

N 
Mo,N 0,80 FeC Zr 200 Si As 1,2 

8 CrN Cr,N 0,11 FeC Nb 150 In B 1,3 

9 ZrN Zr,N 0,90 FeC N 100 Sb P 1,4 

10 TiN Ti,N 0,80 FeC Ti 50 Si B 1,5 

11 
Mo

N 
Mo,N 0,11 FeC Zr 40 In P 1,6 

12 CrN Cr,N 0,10 FeC Nb 30 Sb As 1,7 

13 ZrN Zr,N 0,80 FeC N 20 Si P 1,8 

14 TiN Ti,N 0,11 FeC Ti 10 In As 1,9 

15 
Mo

N 
Mo,N 0,10 FeC Zr 1 Sb B 2,0 

 

Приклади виконання 

 

18.4.1. Запуск програми, введення/виведення данних 

Для розрахування профілів розподілу іонів натисніть на кнопку 

TRIM Calculation, після чого на екрані з’явиться меню вибору параметрів 

розрахунку (рис. 18.3). 
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Рисунок 18.2 – Інтерфейс головного меню програми SRIM  

(Stopping and Range of Ion in Matter) 

 

 
 

Рисунок 18.3 – Меню вибору параметрів розрахунку 
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При запуску програми слід пам’ятати про необхідність зміни регі-

ональних стандартів через несумісність розрядності символів. Для цього 

необхідно виконати такий порядок дій: Пуск  → Панель управления  → 

Язык и Региональные стандарты → Форматы і змінити формат на 

«Английский (США)». 

 

Вибір режиму розрахунку та візуалізації траєкторії іонів 

У правій верхній частині вікна (поле «DAMAGE») необхідно виб-

рати вид розрахунку з декількох наведених: 

Ion Distribution and Quick Calculation of Damage – цей режим вико-

ристовується, якщо проводиться розрахування кінцевого розподілу іонів у 

мішені, втрати енергії іона на іонізацію атомів мішені, передача енергії ато-

мам віддачі, а також відстежуються пружно відбиті і прохідні іони. При 

цьому не розглядаються детально процеси, пов’язані з розпиленням мішені 

і поведінкою атомів віддачі; 

Detailed Calculation with full Damage Cascades – в цьому режимі 

додатково відстежується кожен атом віддачі доти, доки його енергія не 

стане меншою від енергії зміщення якого-небудь атома мішені з рівноваж-

ного положення; 

Monolayer Collision Steps / Surface Sputtering – в цьому режимі до-

датково проводиться облік розпилення поверхневих атомів і процесів їх 

взаємодії з падаючими іонами. 

 

У графі Basic Plots необхідно вибрати один із таких режимів візуа-

лізації траєкторії іонів: 

 Ion Distribution with Recoils projected on A-Plane – розподіл іо-

нів і атомів віддачі в площині XY; 

 Ion Distribution with Recoils projected on Z-Plane – розподіл іо- 

нів і атомів віддачі в площині XZ; 

 Ion Distribution only (no recoils) projected on Y-Plane – розпо-

діли тільки іонів у площині XY; 

 Transverse Plot of Ions + Recoil Cascades, YZ-Plane – латера-

льна проекція розподілу іонів і атомів віддачі (площина YZ); 
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 All FOURof the above on one screen – всі перелічені вище роз-

поділи одночасно; 

 No Graphics – без виведення траєкторії (для прискорення об-

числень). 

Слід зауважити, що система координат TRIM припускає, що вісь 

Х спрямована вглиб мішені перпендикулярно її поверхні, осі Y, Z – в лате-

ральній площині. 

Введення параметрів іонного пучка 

У розділі Ion Data задається тип бомбардуючих іонів, їх енергія (в 

кеВ), а також кут нахилу первинного пучка відносно поверхні. Вибір іонів 

проводиться шляхом натискання на кнопку PT, яка викликає Періодичну 

систему Д.І. Менделєєва, а вибір кута – шляхом введення значення (0–              

9,9 °) у полі Angle of Incidence. У разі використання ізотопу речовини є мо-

жливість змінити його молекулярну масу (поле Mass). 

Введення параметрів мішені  

У розділі Target Data необхідно задати характеристики мішені. 

Зліва, в розділі Layers, задається кількість шарів мішені. Додавання шару 

проводиться за допомогою кнопки Add New Layer, а видалення – хрестиком 

зліва від назви шару.   У полі Layer Name вводиться назва шару, в полі Width 

– товщина шару (в ангстремах, нм, мкм, мм, см, км), у полі Density – щіль-

ність мішені (г/см3) (додаток 8), Compound Correction – поправка, пов’язана 

з утворенням хімічних сполук між атомами мішені. Пункт Gas вибирається 

в разі роботи з газоподібними речовинами. 

Для вибору речовин мішені є два шляхи. Перший – це створення 

мішені з окремих речовин. Для додавання нової речовини в наявний шар 

використовується кнопка Add New Element to Layer, для видалення – хрес-

тик зліва від назви. Інший шлях передбачає вибір сполуки зі списку наяв-

них у програмі. Для додавання речовини служить кнопка Compound 

Dictionary. Після додавання елементів можна змінювати стехіометрію 

отриманої сполуки за допомогою пункту Atom Stoich (у частинах або у від-

сотках), а також змінювати встановлені за замовчуванням енергію змі-

щення атома з рівноваги (Disp), енергію зв’язку з решітками (Latt) та енер-

гію зв’язку атомів із поверхнею (Sput). 
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У лівому нижньому куті вікна розташовується ділянка Special 

Parameters. Тут відбувається зміна кількості розрахункових іонів Total 

Numbers of Ions та інтервалу збереження результату AutoSave at Ion. Збіль-

шення кількості іонів підвищує точність розрахунку, проте істотно збіль-

шує його час. Оптимальною кількістю для розрахунку є кілька десятків ти-

сяч іонів. 

 

18.4.2. Виведення даних на екран і їх збереження 

У розділі Output Disk Files виберіть ті файли, які потрібно зберегти:  

Ion Ranges – розподіл іонів у матриці; 

Backscattered Ions – дані про пружновідбиті іони; 

Transmitted Ions / Recoils – дані про іони, що пролетіли мішень на-

скрізь; 

Sputtered Atoms – розпорошені атоми мішені; 

Collision Details – інформація про каскади атомів віддачі. 

 

Після того як були обрані всі перелічені вище параметри, натисніть 

кнопку Save Input & Run TRIM. У результаті запуститься вікно обчислень, 

наведене на рис. 18.4. 

Ion Distribution – розподіл іонів у мішені. Вимірюється в 

(атом/см3)/(атом/см2). Для отримання концентрації іонів необхідно цю ве-

личину помножити на їх дозу. Для збереження даних необхідно користува-

тися таким режимом: 

 Ion / Recoil Distribution – розподіл іонів і атомів віддачі (збе-

режений файл має ім’я RANGE.TXT); 

 Lateral Range – розподіл іонів у латеральній площині (збере-

жений файл має ім’я LATERAL.TXT); 

 Ionization – енергія, передана електронам мішені. Дані, позна-

чені «Ions», відповідають за передачу енергії безпосередньо від іонів; 

 «Recoils» – від атомів віддачі (збережений файл – 

IONIZ.TXT); 

 Phonons – енергія, передана іонами й атомами віддачі на утво-

рення фононів (збережений файл – PHONON.TXT); 
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Рисунок 18.4 – Вікно розрахунку параметрів 

 

 Energy to Recoils – енергія, передана іонами атомам у мішені 

(дані зберігаються у файлі E2REC.TXT); 

 Damage Events – розподіл вакансій у мішені (дані зберіга-

ються у файлі VACANCY.TXT). 

Інші режими дублюють перераховані вище і при їх виборі файли 

зберігаються в розділі Output Disk Files. 

Також у цій програмі після закінчення обчислень необхідно виве-

сти на екран такі види графіків: 

 Ion Distribution – поширення іонів; 

 Lateral range – бічний діапазон; 

 Damage Events – заглиблення вакансій (рис. 18.5). 

 

Результати моделювання необхідно записати у табл. 18.3. 
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Рисунок 18.5 – Damage Events – заглиблення вакансій 

 

Таблиця 18.3 – Результати проведеного моделювання 

 

Вид впливу Мате-

ріал  

мішені 

Іони Енергія, 

кеВ 

(МеВ) 

Глибина 

проник-

нення, нм 

Кількість  

дефектів 

на іон 

Низькоенерге-

тичний вплив 

     

N    

Іонна імплан-

тація 

Fe-C     

Іонне легу-

вання 
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18.5. Висновки 

 

1. Пояснити функції програми SRIM, що використовувались під 

час проведення моделювання. 

2. Описати отримані результати моделювання. 

3. Порівняти різноманітні види енергетичного впливу. 

4. Пояснити отримані результати на основі моделі взаємодії 

прискорених іонів з поверхнею. 

 

Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. Суть методу Монте-Карло. 

2. Які фактори впливають на глибину проникнення іонів? 

3. Які параметри є визначальними при проведенні моделю-

вання? 

4. Вплив температури на процеси, що відбуваються при іонному 

бомбардуванні. 

5. Як впливає енергетичний чинник на процеси, що відбува-

ються при бомбардуванні? 

6. Дотримання якої умови необхідно для появи дефектної струк-

тури? 

7. Фактори, що впливають на коефіцієнт розпилення. 

8. Який режим необхідно використовувати при іонному легу-

ванні і чому? 

9. Яку інформацію можна отримати під час проведення моделю-

вання? 

10.  Чому при низькоенергетичному впливі при осадженні покрит-

тів для іонів металу і азоту спостерігається різна глибина проникнення? 

 

 Рекомендована література: [39–43]. 
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Лабораторна робота 19 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ  

ПО ПЕРЕТИНУ ДЕТАЛЕЙ 

 

19.1. Мета роботи 

 

1. Навчитися будувати модель температурного поля в деталях із 

використанням фізичних параметрів матеріалу, геометричних розмірів та 

умов теплового обміну з навколишнім середовищем. 

2. Ознайомитись із набором функціональних можливостей 

(алгоритмів) пакета PDEToolbox системи MatLab.  

 

19.2. Основні положення 

 

Розрахування розподілу температурних полів по перетину деталей, 

що моделюються, проводиться з використанням графічного інтерфейсу (за-

стосування PDEToolbox в пакеті MatLab) шляхом вирішення диференціа-

льного рівняння теплопровідності (19.1) в часткових похідних методом кі-

нцевих елементів у двовимірній постановці. 

В основу методу моделювання температурних полів покладено рі-

вняння теплового балансу для кожного елемента розрахункової ділянки: 

 

ρ · C · dT/dt – div(k · gradT) = Q + h(Text – T), (19.1) 

 

де ρ – густина речовини, кг/м3; C – питома теплоємність речовини,                   

Дж/кг · К; k – теплопровідність речовини, Вт/К · м; Q – об’ємна щільність 

потужності додаткових об’ємних джерел тепла, Вт/м3; h – коефіцієнт кон-

вективного або кондуктивного теплообміну розрахункової ділянки з навко-

лишнім середовищем, Вт/м2 · К; Text – температура навколишнього середо-

вища при нескінченному віддаленні від розрахункової ділянки; К; T – тем-

пература розрахункової ділянки на границі теплообміну, К. 

 

При виведенні диференціального рівняння теплопровідності вико- 
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ристано закон збереження енергії, який у цьому випадку може бути сфор-

мульовано так: кількість теплоти dQ, що введена в елементарний об’єм ззо-

вні за певний час внаслідок теплопровідності, а також від внутрішніх дже-

рел, дорівнює зміні внутрішньої енергії речовини, що міститься в елемен-

тарному об’ємі. 

Виходячи з цього, перша складова у лівій частині формули (19.1) 

визначає зміну внутрішньої енергії матеріалу при зміні температури за про-

міжок часу dt. Вона базується на законі Джоуля:  

 

dQ = ρ · C · dT (19.2) 

 

Друга складова виражає рівняння теплообміну на границях пев-

ного елемента із сусідніми і описується законом Фур’є:  

 

dQ/dt · S = div(k · gradT), (19.3) 

 

де S – одиниця площини контакту. 

 

19.3. Матеріал дослідження 

 

Як матеріал дослідження обирається конкретна деталь із заданими 

геометричними параметрами. Для процесу моделювання температурних 

полів необхідно задати форму та розміри деталі, початкові дані про темпе-

ратуру на границі, фізичні властивості матеріалу деталі (додаток 9).   

 

19.4. Порядок виконання роботи 

 

Моделювання розподілу температурних полів буде проводитись на 

модельних тілах різної геометричної форми – коло, квадрат, пластина, ку-

тик (табл. 19.1). За допомогою моделювання потрібно побудувати розподіл 

температурних полів по перетину модельного тіла та визначити час рівно-

мірного прогрівання деталі по перетину (ΔT = 50 oC). 
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Таблиця 19.1 – Форма модельних тіл та геометричні параметри, що 

задаються, для проведення моделювання 

 

19.4.1. Створення моделі в графічному інтерфейсі користувача 

PDEToolbox 

Запустіть Matlab. В командному вікні запустіть інструмент 

PDEToolbox  шляхом введення команди  >> pdetool (рис. 19.1). 

 

 

 

Рисунок 19.1 – Командне вікно пакета Matlab 

 
 

 

 

 

Коло 

(d) 

Квадрат 

(a) 

Пластина 

(a×b) 

Кутик 

(a×b×c) 
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Відкривається діалогове вікно інструменту PDEToolbox (рис. 

19.2), в якому, в першу чергу, встановіть ділянку інженерних наук. У на-

шому випадку – Heat Transfer (теплообмін).  

 

 

 

Рисунок 19.2 – Діалогове вікно середовища PDEToolbox 

 

Надалі формування моделі здійснюється «зліва → направо» по 

стрічці контекстного меню діалогового вікна. Перша сходинка (File) надає 

стандартний набір функцій щодо збереження, експорту та інше. За нею ро-

зміщена кнопка (Edit), що викликає виконання редакторських функцій.  

Після цього починається будова власне моделі. 

Геометричні умови визначають форму і розміри ділянки, в якій 

протікає процес, що досліджується. Формування вихідної геометрії моде-

льних тіл у графічному інтерфейсі PDETool показано на рис. 19.3. 

Середовище PDEToolbox дає можливість побудувати сітку в коор-

динатних осях, використовуючи команду Options => Grid, а також задати 

свої значення осі координат (за замовчуванням одиниця вимірювань зна-

чень осей Х і У задається в системі СІ в метрах). Щоб збільшити або змен-

шити масштаб осей, необхідно скористатися командою Options => Axes 

Limits. Вона дасть можливість задати масштаб, наприклад, у міліметрах 

(рис. 19.4). 
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Рисунок 19.3 – Вікно середовища PDEToolbox 

 

 

 

Рисунок 19.4 – Зміна масштабу осей за допомогою  Options => Axes Limits 

в середовищі PDEToolbox 

 

Двовимірна область, в якій буде розв’язуватися крайова задача, за-

дається кнопками . Після чого безпосередньо рису-

ють задану ділянку. Однак при маніпуляціях з мишею важко досягти необ- 
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хідної точності позиціювання об’єктів. Подвійне натиснення лівої кнопки 

на об’єкті викликає діалогове вікно, де можна встановити точні координати 

і розміри ділянки (рис. 19.5, а). В нашому випадку це коло діаметром 8 мм 

(рис. 19.5, б).  

 

   

 

а                                                                          б 

 

Рисунок 19.5 – Діалогове вікно з параметрами геометричних фігур а 

та отримане коло діаметром 8 мм б 

 

Також є можливість зробити складну ділянку, що складається з 

безлічі елементарних об’єктів (наприклад, прямокутників, кіл, еліпсів, ба-

гатокутників). У вікні Set formula автоматично генерується формула діля-

нки. Можна відредагувати цю формулу, застосовуючи операції суми 

(об’єднання), перетину (множення) і різниці (віднімання) множин. Напри-

клад, операція віднімання застосовується для утворення отвору або порож-

нини в об’єкті. 

 

19.4.2. Задання граничних умов (Boundary mode) 

Граничні умови формулюються в режимі Boundary => Boundary 

mode. Об’єднання елементарних об’єктів не знищує внутрішніх границь. 

Це помітно при переході в режими Boundary => Boundary mode (границі) і 

PDE => PDE Mode (встановлення коефіцієнтів диференційних рівнянь у 

різних ділянках). Передбачається зокрема, що фізичні параметри можуть 
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бути різними в ділянках, що розділені внутрішніми границями. Якщо ж ді-

лянки однорідні, то внутрішні границі можуть бути видалені в режимі 

Boundary mode. 

Після того як ділянка задана, натискаємо , і границі ділянки 

виділяються червоними стрілками. Подвійним натисненням можемо визна-

чити граничні умови безпосередньо на різних сторонах або площинах 

об’єкта (рис. 19.6). 

 

 
 

Рисунок 19.6 – Виділення границь для встановлення граничних умов 

 

Граничні умови першого роду (рис. 19.7). Задається розподіл тем-

ператури на поверхні тіла для кожного моменту часу (умови Дирихлє). 

Така температура залишається незмінною впродовж всього процесу моде-

лювання. На прикладі задано температуру на границі 1073 К, тобто 800 °С. 
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Рисунок 19.7 – Задання граничних умов за Дирихлє 

 

Граничні умови другого роду (рис. 19.8). Задаються величини теп-

лового потоку g для кожної точки поверхні тіла і будь-якого моменту часу 

(умови Неймана). Така температура може змінюватись впродовж усього 

процесу моделювання. 

 

 
 

Рисунок 19.8 – Задання граничних умов за Нейманом 

 

19.4.3. Задання фізичних умов 

Фізичні умови характеризують теплофізичні властивості ділянки, 

що досліджується, тобто властивості матеріалу (наприклад, сталі). Крім- 

того, вони характеризують об’ємну густину у потужності сторонніх джерел 

тепла і характер теплообміну дослідної ділянки з навколишнім середови-

щем.  
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Для задання фізичних умов натискаємо по заданій ділянці та пере-

ходимо в режим , який дає можливість розв’язати еліптичну (Elliptic) 

або параболічну (Parabollic) задачі. 

У PDETool крайова задача теплопровідності базується на рівнян-

нях (19.4), (19.5) 

 

C · T/t – div(k · grad T) = Q. (19.4) 

 

Рівняння (19.4) – параболічне – рівняння теплопровідності щодо 

поля температур. Це рівняння описує динамічний режим теплового поля.   

У статичному режимі T/t = 0, тому рівняння теплопровідності набуває та 

кого вигляду: 

 

– div(k · grad T) = Q. (19.5) 

 

Рівняння (19.5) називається еліптичним.  

Режим  виводить діалогове вікно, в якому спочатку визнача-

ємо тип задання (Elliptic визначено за замовчуванням). Диференціальне рі-

вняння теплопровідності показано у верхньому вікні Equation (рис. 19.9), 

де rho (ρ) – густина речовини, кг/м3; C – питома теплоємність речовини,  

Дж/кг · К; k – теплопровідність речовини, Вт/К · м; Q – об’ємна щільність 

потужності додаткових об’ємних джерел тепла, Вт/м3; h – коефіцієнт кон-

вективного або кондуктивного теплообміну розрахункової ділянки з навко-

лишнім середовищем, Вт/м2 · К; Text – температура навколишнього середо-

вища при нескінченному віддаленні від розрахункової ділянки, К.  

Фізичні властивості матеріалів, що використовуються в моделю-

ванні наведені у додатку 9. 

 

19.4.4. Генерація сітки 

Для послідовного розв’язання диференціального рівняння теплоп-

ровідності ділянка моделювання поділяється на скінченну кількість елеме-

нтарних підмножин стандартної форми (скінченні елементи). В додатку 

PDEToolbox застосовується числовий метод скінчених елементів, який пе- 
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редбачає розбиття розрахункової ділянки на трикутники скінчених розмі-

рів. Поле температури визначається значеннями у вершинах трикутників, а 

на границях кожного елемента підтримуються умови безперервності тем-

пературного поля. Точність обчислення задається розміром елементів, 

тобто щільністю сітки (оператори  та ).  

 

 
 

Рисунок 19.9 – Діалогове вікно для вибору типу задання та введення фізичних 

умов  

 

19.4.5. Розв’язяння задачі 

Розв’язання поставленої задачі, що поставлена, виводиться за до-

помогою оператора . Перед його здійсненням потрібно визначити дві 

основні умови.  

По-перше, необхідно встановити разом із граничними і початкові 

умови, що задаються меню Solve => Parameters. Час можна задати відріз-

ком, наприклад, (0:10), тобто час процесу 10 с, або інтервалами (0: 0.1: 0.2: 

0.3: 5: 10). Інтервали необов’язково повинні бути рівними, значення відо-

кремлюються двокрапкою (рис. 19.10). Там же задаються абсолютна і від-

носна точність роботи числового алгоритму розв’язання рівняння. 

По-друге, необхідно визначити засоби візуалізації результатів, для 

цього передбачене використання  (рис. 19.11).  
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Рисунок 19.10 – Введення параметрів початкових умов 

 

 

 
 

Рисунок 19.11 – Діалогове вікно Plot Selection для візуалізації розв’язання задачі 

 

У діалоговому вікні Plot Selection передбачена можливість вказати 

такі позиції: 

Color – візуалізація двовимірної ділянки в кольорі; 
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Сontour – виведення контурів фіксованих значень заданої функції 

у ділянці. Для коректності розв’язвязання диференціального рівняння теп- 

лопровідності значення величин вводились у системі СІ.  

Скінечною величиною розрахунків є температура (в застосуванні 

PDEТool величина U), що виражена в градусах Кельвіна. Передбачена та-

кож можливість задавати складні функції визначеної температури. Зок-

рема, для спрощення сприйняття моделі при графічному виведенні маємо 

можливість вивести показання температури в градусах Цельсія. Для цього 

у вікні встановлення графічних параметрів моделі прописуємо задану фун-

кцію «U - 273», що і є переведенням температури у градуси Цельсія. 

Arrows – можливість нанести векторне поле теплового потоку і гра-

дієнта; 

Deformed mesh – виведення деформованої сітки для узгодження пе-

реходу між кінцевими елементами із заданою точністю; 

Height (3-D plot) – «об’ємний» графік розподілу температури (рис. 

19.12).  

 

 

 

Рисунок 19.12 – Демонстрація розв’язання за допомогою позиції Height (3-D plot) 

в налаштуваннях Plot Selection 
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При переході в меню  (Show Plot Tools and Dock Figure) 

є додаткові можливості для поліпшення графіки – можна додати коментарі, 

стрілочки, сітку, змінити кольорову палітру, осі та багато інших можливо-

стей графічного зображення (рис. 19.13). 

 

 

 

Рисунок 19.13 – Меню Plot Tools and Dock Figure 

 

Animation – формування анімованої динаміки розподілу темпера-

тури для кожного моменту часу; 

Plot in x-y grid – трансформація трикутної сітки в прямокутну. Це 

корисно при виведенні анімації, прискорює процес; 

Show mesh – демонстрація сітки з трикутників; 

Contour plot levels – виведення зазначеної кількості контурів або їх 

значень. За замовчуванням виводиться 20 усереднених контурів. Є можли-

вість виділити конкретні контури, використовуючи масив «[ ]». У нашому  
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випадку виводимо конкретні значення температури [600, 700, 800]; 

Colormap – вибір кольорової гамми заданої ділянки (cool, gray, 

bone, pink, copper, hot, jet, hsv та prism); 

Time for plot – вибір часу проведення процесу, нагрівання (в на-

шому випадку 1 с).; 

 

Таблиця 19.2 – Варіанти завдань 

 

№ варі-

анта 

Форма де-

талі  

Розміри  

деталі, мм 

Матеріал Темпера-

тура на гра-

ниці, оС 

1 Коло 20 Сталь 45 750 

2 Квадрат 50 Сталь 65Г 700 

3 Пластина 70×10 Сталь 15Х11МФ 950 

4 Кутик 40×10×30 Сталь 45 800 

5 Коло 30 Сталь 65Г 750 

6 Квадрат 100 Сталь 15Х11МФ 1000 

7 Пластина 300×40 Сталь 45 850 

8 Кутик 80×15×50 Сталь 65Г 800 

9 Коло 40 Сталь 15Х11МФ 1050 

10 Квадрат 150 Сталь 45 900 

11 Пластина 500×100 Сталь 65Г 850 

12 Кутик 150×40×100 Сталь 15Х11МФ 1100 

 

Приклад виконання роботи 

 

Робота проводиться за прикладом та в послідовності, що зазначені 

у порядку її виконання. 

1. Створіть безпосередньо модель у графічному інтерфейсі. 

2. Задайте граничні умови. 

3. Задайте фізичні умови. 

4. Задайте щільність сітки. 

5. Задайте початкові умови, параметри візуалізації та ін. при  
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безпосередньому розв’язанні поставленої задачі. 

 

Приклад виконання поставленої задачі наведено на рис. 19.14.  

 

   

 

а                                                                б 

  

Рисунок 19.14 –Ррозв’язання задачі на прикладі модельних тіл  

кубічної а та циліндричної б форм 

 

Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. Який фізичний закон використовується при запису рівняння 

теплопровідності? 

3. З яких елементарних геометричних форм будується 

геометрична модель перерізу деталі? 

4. В чому полягає різниця граничних умов ділянок деталі, що 

моделюється? 

5. Що є необхідною умовою розв’язання рівняння 

теплопровідності методом кінцевих елементів? 

2. Яка фізична величина є результатом моделювання 

температурного поля деталі?  

3. Яка послідовність побудови моделі з використанням 

діалогового вікна PDETool? 
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4. Чи можна змінювати час при моделюванні температурного 

поля перерізу деталі? 

5. Які температурні параметри матеріалу використовуються при 

моделюванні? 

2. Як можна змінювати параметри створеної моделі після 

перегляду результатів? 

3. На якому етапі підготовки моделі враховується початкова 

температура? 

 

Рекомендована література: [28; 45–46]. 

 

Лабораторна робота 20 

 

КОМП’ЮТЕРНА КРИСТАЛОГРАФІЯ 

 

20.1. Мета роботи 

 

1. Розвиток навичок використання сучасного програмного 

забезпечення при вирішенні завдань кристалографії у матеріалознавстві. 

2. Набуття досвіду самостійної практичної обробки результатів 

вимірювання кристалів, характеристики їх габітусу. 

 

20.2. Основні положення 

 

Графічне зображення кристала є найбільш наочним способом, що 

дає уявлення про його габітус. Існує два види зображень кристалів – в ор-

тогональній і перспективній (аксонометричній) проекціях. 

Ортогональна проекція являє собою вид кристала зверху уздовж 

осі c. Зазвичай будується проекція, при якій вісь a спрямована зверху вниз, 

а вісь b – зліва направо, а для отримання остаточного креслення, рисунок 

розгортають за годинниковою стрілкою приблизно на 20 градусів. 

Для кристалів, що мають різну морфологію верхньої і нижньої ча-

стин (геміморфні кристали), наводять дві проекції (вид зверху і вид знизу). 

Найбільш поширені зображення кристалів в аксонометричній проекції  
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(прийнята «за замовчуванням» наприклад, у програмі Diamond для 

Windows), оскільки вони зазвичай дозволяють зобразити більшу кількість і 

надати зображенню об’єм. 

Стандартне орієнтування кристала при цьому передбачає, що вісь 

c розташовується вертикально, а вісь a проходить навскісно в напрямку від 

креслення у бік спостерігача з розворотом кристала навколо осі c «справа 

наліво» на кут 20°.  Якщо при цьому зображення кристала виявилося нев-

далим, кут розвороту (ракурс) можна довільно змінити. 

Зазвичай прийнято зображати ідеалізовані кристали, на яких площі 

симетрично еквівалентних граней рівні (якщо не стоїть завдання характе-

ристики їх реального вигляду). При цьому допускається виключення за-

надто дрібних несуттєвих граней і масштабування, але габітус (співвідно-

шення площ основних граней) повинен зберігатися.  

Класичний спосіб (креслення вручну) передбачає побудову крис-

тала за значеннями кутів φ і ρ за отриманими результатами гоніометрії. Ви-

користання комп’ютера дозволяє розв’язати поставлену задачу з більшою 

точністю при відомих значеннях символів простих форм, що утворюють 

кристал. 

 

20.3. Порядок виконання роботи 

 

Потрібно побудувати зображення кристала за допомогою про-

грами Diamond для ОС Windows за такими даними: 

 вид (клас) симетрії; 

 символи простих форм; 

 лінійні параметри елементарної комірки. 

 

Приклад виконання 

Побудова кристала (індивіда) 

1. По-перше, запустити програму Diamond для Windows. 

2. У меню File вибрати New. 

3. У діалоговому вікні New Document вибрати «створити доку-

мент» та ввести параметри структури (Create a document and type in 

structure parameters). Натиснути ОК (рис. 20.1).  
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Рисунок 20.1 – Діалогове вікно New Document 

 

4. У діалоговому вікні New Structure вибрати «кристалічна стру-

ктура» з коміркою і просторовою групою (Crystal structure with cell and 

space-group). Вибрати просторову групу відповідно до варіанта (Browse), 

ввести параметри елементарної комірки (a, b, c alpha, beta, gamma) та вве-

сти назву (Title of new structure). Натиснути Далее (рис. 20.2, а). 

 

  
а б 

 

Рисунок 20.2 – Діалогове вікно New Structure 
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5. У наступному діалоговому вікні необхідно ввести параметри 

атомів (тип елемента та їх координати атомів). Натиснути Далее (рис. 20.2, 

б). Тут можливо вибрати структуру зображення для даних, які ви ввели. 

6. Для створення кристалічної структури необхідно вибрати 

Start structure picture та у вікні Create structure вибрати Launch the Picture 

Creation Assistant. Натиснути Далее (рис. 20.3, а).  

 

  
а б 

 

Рисунок 20.3 – Діалогове вікно New Structure 

 

7. Тепер можливо спроектувати структуру в кілька кроків. Та-

кож можливо використовувати цей помічник пізніше для повторного ство-

рення структури (рис. 20.3, б). Натиснути Далее. 

8. У наступному діалоговому вікні необхідно ввести базовий на-

бір атомів і зв’язків у структурі, наприклад, як зроблено на рис. 20.4, а. На-

тиснути Далее. 

9. У діалоговому вікні, що наведено на рис. 20.4, б, необхідно 

встановити вигляд, як будуть подані атоми кристала. Натиснути Далее. 

10. У наступних діалогових вікнах (рис. 20.5) необхідно налаш-

тувати дизайн та вигляд картинки. Тепер, якщо введено все вірно відпо-

відно до завдання, на екрані повинен відобразитися кристал (рис. 20.6).  

11. Наступним кроком завдання є побудова площини решітки. 

Для цього на панелі інструментів вибрати Objects – Planes – Create Lattice 

Plane (рис. 20.7, а). 
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а б 

 

Рисунок 20.4 – Діалогове вікно Create Structure Picture 

 

  
а б 

 

 
в 

 

Рисунок 20.5 – Діалогове вікно Create Structure Picture 
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12. Далі ввести індекси площини Міллера, згідно з варіантом, та  

налаштувати стиль, як буде виглядати площина на рисунку (рис. 20.7, б). 

Натиснути ОК, на екрані повинен відобразитися кристал вже з побудова-

ною площиною (рис. 20.8). 

 

 

 

Рисунок 20.6 – Вигляд кристала у тривимірній системі координат 

 

  
а      б 

 

Рисунок 20.7 – Діалогове вікно для збереження отриманих результатів 

 

13. Зберегти файл за назвою «КРИСТАЛ». 
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Рисунок 20.8 – Кристал із побудованою площиною 

 

Таблиця 20.1 – Варіанти завдань 

 

№ 

з/п 

Елемент Площина № 

з/п 

Елемент Площина 

1 Fe (111) 11 Ti (100) 

2 Cr (231) 12 V (142) 

3 W (121) 13 Na (311) 

4 Ta (110) 14 Mg (211) 

5 Cu (021) 15 Mn (128) 

6 Sn (346) 16 Co (645) 

7 Ni (151) 17 Au (221) 

8 Zr (321) 18 Re (561) 

9 Nb (151) 19 Zn (221) 

10 Al (020) 20 Os (354) 
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20.4. Порядок виконання роботи 

 

Робота проводиться за прикладом та послідовністю, що зазначені 

у порядку виконання роботи. 

За запропонованим варіантом завдання будуємо зображення крис-

тала та площин у решітці. 

 

Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. Поясніть, що таке клас симетрії кристалів. 

2. Дайте визначення кристалічної решітки. 

3. Дайте визначення атомного (іонного) ефективного радіуса. 

4. Дайте визначення координаційного числа, координаційного 

багатогранника. 

5. Дайте поняття просторової групи симетрії.  

 

Рекомендована література: [47–49]. 

  

Лабораторна робота 21 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТАЦІОНАРНОЇ  

ТА НЕСТАЦІОНАРНОЇ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ В ПРОГРАМІ «ELCUT» 

 

21.1. Мета роботи 

 

Отримати навички розрахунків процесів стаціонарної та нестаціо-

нарної теплопередачі. Встановити вплив матеріалу деталі, що нагрівається, 

і футерування печі на геометричні та кінетичні параметри температурного 

поля. Вивчити можливості програми «ELCUT 6.3» при моделюванні різних 

типів полів.  
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21.2. Основні положення 

 

У практиці матеріалознавства, а особливо – металознавства, досить 

часто необхідно проводити термічну обробку та інші операції, пов’язані з 

нагріванням деталі у печі. В цьому випадку першим важливим питанням є 

необхідний час прогрівання деталі та розподіл температур по його пере-

тину в процесі прогріваннч. Досить важливі також дані про температуру на 

поверхні печі на певний час її роботи. Наведене, в свою чергу, залежить від 

таких параметрів, як температура нагрівання, потужність печі та її геомет-

рія, матеріал внутрішньої вогнетривкої футеровки, матеріал іа геометрія 

деталі. 

Урахування вказаних вище параметрів при моделюванні темпера-

турних полів можна проводити за допомогою програтми ELCUT. У поточ-

ній її версії «ELCUT 6.3» використання даних з довідника фізичних влас-

тивостей дозволяє враховувати при розрахунках температурну залежність 

таких фізичних властивостей матеріалу, як теплопровідність, теплоємність 

і щільність. Температурну залежність можна вказувати як у табличній фо-

рмі, так і у вигляді рівняння. Вільну версію програми та її детальний опис 

можна завантажити за адресою [46]. Основні можливості програми 

«ELCUT 6.3» наведені в додатку 10. Фізичні властивості матеріалів  

та детальніше про теплопередачу можна знайти в [47; 48]. 

У даній лабораторній роботі пропонується провести 2-D моделю-

вання стаціонарного та нестаціонарного температурних полів у печі з де-

таллю, що прогрівається, за заданим варіантом. 

 

21.3. Порядок виконання роботи 

 

Завдання 1. Отримати картину стаціонарного температурного 

поля для печі зі зразком і проаналізувати її інструментами програми. Мо-

делюється початковий момент після розміщення деталі у прогрітій печі. 

1. Для виконання завдання відкрити в програмі ELCUT файл за-

вдання Furnace_i.pbm, а потім активізувати її геометричну модель (рис. 

21.1). Для довідки: крок вимірювальної квадратної сітки – 1 см; розміри 

печі – Ш х В = 24 х 22 см; товщина вогнетривкої футеровки – 5 см; товщина 
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вертикальних стінок-нагрівачів – 1 см; розміри деталі – Ш х В = 6 х 7 см. 

Початок координат – центр низу деталі. 

2. Послідовно активізувати ЛКМ блоки геометричної моделі: тов-

ста футеровка (оболонка) печі; деталь (зразок). За варіантом обрати у влас-

тивостях блока (ПКМ) із довідника властивостей Matlib.dht матеріал. Для 

вертикальних стінок-нагрівачів обрати «Шамот», для решти внутрішнього 

об’єму печі – «Воздух». За необхідності уточнити температурну залежність 

теплопровідності. 

3. Для контуру (мітки ребер – рис. 21.1) L1 (зовнішня поверхня 

печі) обираємо температуру 300 К. Для контуру L2 (внутрішня поверхня 

печі та стінок-нагрівачів) вказуємо температуру за варіантом (табл. 21.1). 

Для контуру L3 (деталь) обираємо температуру 300 К. За бажанням та уз-

годженням із викладачем можна задати на зовнішніх і внутрішніх контурах 

об’єктів закон зміни температури залежно від координат. 

 

 

 

Рисунок 21.1 – Геометрична модель печі та інтерфейс вибору матеріалу 
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Таблиця 21.1 – Варіанти завдань 

 

Варі-

ант 

Тем-

пер. 

нагрі-

вання, 

К 

Матеріал обо-

лонки печі 

Матеріал де-

талі 

Мо-

мент 

часу, 

с 

Пере-

тин, см 

1 600 Піношамот Дінас 360 х = 0 

2 700 Легкий шамот Сталь 20 540 х = –1 

3 800 Діатоміт Сталь 30ХГСА 720 х = 1 

4 900 Асбест Корунд 900 х = –2 

5 1000 Вермікуліт Сталь Р6М5 1080 х = 2 

6 1100 Шлакова вата Вольфрам 1260 у = 0 

7 650 Піношамот Графіт 1440 у = –1 

8 750 Легкий шамот Латунь Л59С 1620 у = 1 

9 850 Діатоміт Бронза БрА5 1800 у = –2 

10 950 Асбест Сталь Р18 1980 у = 2 

 

4. Вирішити (однойменна кнопка панелі інструментів та опція 

меню) і проаналізувати завдання в зазначених викладачем точках і за зада-

ними напрямками отримати числові значення температур і графіки їх зміни 

за перетином. 

Завдання 2. Отримати картину нестаціонарного температурного 

поля та кінетику його зміни за загальним часом витримки 3600 с із кроком 

запам’ятовування рішення, рівним 180 с. Проаналізувати інструментами 

програми кінетичну залежність загальної картини, для обраних точок мо-

делі і заданих напрямів та часу за варіантом (табл. 21.1). 

1. Для виконання завдання відкрити в програмі ELCUT файл за-

дання Furnace.pbm, який за своїми властивостями пов’язаний з попереднім 

завданням і використовує той самий файл геометричної моделі. 

2. Задати потужність тепловиділення стінок-нагрівачів («Ша-

мот»), встановивши у властивостях матеріалу потужність із розрахунку 

3000 кВт/м3. 
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3. Встановити граничні умови нестаціонарної задачі на контурах. 

Для зовнішнього контуру печі (L1) – за тепловіддачею за рахунок конвекції 

(α = 5 Вт/К·м2) та випромінювання (коефіцієнт поглинання поверхні β = 1). 

Опорна Т0 = 300 К. Для внутрішнього – умова рівності температури. Для 

деталі – не вказуємо. 

4. Вирішити і проаналізувати завдання. У зазначених викладачем 

точках і за заданими напрямками для заданого часу за варіантом отримати 

числові значення температур і графіки їх зміни за перетином. Проаналізу-

вати кінетику зміни температури в заданих ділянках в анімаційному ре-

жимі. 

 

Приклад виконання роботи 

Завдання 1. 

1. Як наведено на рис. 21.1, активізуйте геометричну модель за-

вдання. За варіантом, наприклад, для зовнішньої товстої футеровки печі 

оберіть матеріал «Пористый шамот», для двох прилеглих всередині вер-

тикальних стінок-нагрівачів (не виділені) – «Шамот», для деталі (зразка) 

всередині за варіантом – «Сталь 20», інша частина всередині оболонки (не 

виділена) – «Воздух». 

2. За необхідності уточнених рішень доповнюємо довідник матері-

алів програми нелінійними даними з теплопровідності (рис. 21.2). 

 

 
 

Рисунок 21.2 – Введення лінійних та нелінійних властивостей для «Сталь 20» 
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3. Задайте на зовнішніх і внутрішніх контурах (Li) об’єкти темпе-

ратури або закон їх зміни залежно від координат. Для прикладу: зовнішній 

контур оболонки печі – 300 К, внутрішній, за варіантом, – 1100 К, контур 

зразка – 300 К, що моделює початок прогрівання зразка в розігрітій печі. 

4. Вирішення завдання – рис. 21.3. 

 

 

 

Рисунок 21.3 – Рішення стаціонарного температурного поля 

 

У зазначеній викладачем точці загальної картини температурного 

поля (наприклад, х = – 4,2 см; у = 9,05 см) отримайте числові значення тем-

ператури (рис. 21.3). Для цього активуйте на панелі інструментів вікна рі-

шення кнопку «Локальные значения» та ЛКМ відзначте необхідну точку. 

Для заданого напрямку відповідно до варіанта, наприклад у = 4 см (рис. 

21.3), отримайте графік зміни температури за перерізом (рис. 21.4). Для 

цього активуйте кнопку «Добавить к контуру», проведіть мишею лінію та 

активуйте кнопку «График». 
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Рисунок 21.4 – Графік  температурного поля по перерізу  

 

Завдання 2.  

1. Відкрийте в програмі ELCUT файл завдання Furnace.pbm, який 

за своїми властивостями пов’язаними з попереднім завданням 

(Furnace_i.pbm) і використовує той самий файл геометричної моделі. Пере-

вірте у властивостях завдання загальний час (3600 с) та крок запам’ятову-

вання рішення (180 с). 

2. Задайте потужність тепловиділення стінок-нагрівачів («Ша-

мот») із розрахунку 3000 кВт/м3. 

3. Встановіть граничні умови нестаціонарної задачі на контурах 

(рис. 21.5). Для L1: α = 5 Вт/К·м2; β = 1; перевірте опорну температуру кон-

векційного та радіаційного рівнянь Т0 = 300 К. Для L2 – умова рівності те-

мператури, для L3 – не вказуємо. 

4. Вирішення завдання (послідовно натиснути на панелі інструме-

нтів кнопки «Вирішити» та «Картина поля») – рис. 21.6. 

Активуйте кнопку «Анимация» вікна рішення та проаналізуйте кі-

нетику зміни температурного поля. За варіантом часу, наприклад – 2700 с, 
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після його вибору у відповідному підвікні вікна рішення, отримуємо роз-

поділ температур у печі на цей момент (рис. 21.6). 

 

 

 

Рисунок 21.5 – Граничні умови зовнішнього контуру моделі 

 

5. У зазначеній точці (х = – 4,6 см; у = 7 см) отримуємо числові 

значення температури – рис. 21.7. Для цього активуйте на панелі інструме-

нтів вікна рішення кнопку «Локальные значения» та ЛКМ відзначте необ-

хідну точку. Для заданого напрямку відповідно до варіанта, наприклад у = 

3 см, отримуємо графік зміни температури по перерізу (рис 21.7). Для цього 

активуйте кнопку «Добавить к контуру», проведіть мишею лінію та акти-

вуйте кнопку «График».  

6. Зробіть висновки за завданнями 1 та 2 (табл. 21.1) . 

 

Запитання для самоперевірки та самопідготовки 

 

1. До якого роду належать граничні умови, пов’язані із 

указанням значень температур? 
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Рисунок 21.6 – Розподіл температур при 2700 с прогрівання 

 

 

 

Рисунок 21.7 – Значення температур у заданих точках та за перерізом за 2700 с 
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2. До якого роду належать граничні умови, пов’язані із 

указанням значень щільності теплового потоку? 

3. До якого роду належать граничні умови, пов’язані із 

указанням значень конвекції та випромінювання? 

4. В чому збігаються і відрізняються коефіцієнти 

теплопровідності та тепловіддачі? 

5. Необхідні чи ні дані за теплоємності та теплопровідності 

товстої оболонки, якщо задано зовнішню та внутрішню її температури для 

розв’язання задачі стаціонарної теплопровідності? 

6. Як впливає підвищення коефіцієнта теплопровідності 

матеріалу на темпи зміни температур у ньому при рівних інших умовах? 

7. Як впливає підвищення щільності матеріалу на темпи зміни 

температур у ньому за рівних інших умов? 

 

Рекомендована література: [47–52]. 
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ДОДАТОК 1 

 

Технічні характеристики найбільш використовуваних адаптерів 

 

Адаптер – це перехідник, який має різні типи різьб на обох кінцях: 

з однієї сторони різьба призначена для приєднання фото- або відеокамери, 

з іншого боку – для приєднання до мікроскопа. 

 

 

 

Рисунок Д.1.1 – C-mount адаптер 

 

C-mount – це загальноприйнятий стандарт кріплення об’єктивів, 

передбачений у камерах для відеоспостереження й приставках для мікроз-

німання, що підключають до моно-, бі- і тринокулярних мікроскопів. Діа-

метр різьби на адаптерах C-mount становить 25,4 мм, а робочий відрізок – 

17,526 мм. 

Адаптери CS-mount (рис. Д.1.1) відрізняються, насамперед, тим, 

що мають меншу довжину робочого відрізка – 12,5 мм. Вони використову-

ються переважно в камерах із малим форматом ПЗС-матриць – від 1/2 

дюйма й менше. 

Якщо камера має тип кріплення CS-mount, необхідно використати 

перехідник (адаптер), що дозволяє перейти на стандарт C-mount. 

Найпростіші камери, що встановлюються замість окуляра в моно- 

або бінокулярній голівці або ж в окремий порт (у випадку тринокуляра), 

називають окулярними. Вони зазвичай не містять оптичних елементів і  
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тому не можуть передавати широкоформатне зображення в дуже високій 

якості. Посадковий діаметр у них здебільшого збігається з діаметром оку-

ляра – 23,2 мм. 

Якщо посадковий діаметр камери відрізняється від діаметра оку-

ляра, використовують перехідне кільце з діаметром 30,0 або 30,5 мм. Як 

правило, така необхідність виникає при використанні високотехнологічних 

мікроскопів (наприклад, стереоскопічних МБС-10). 

Цифрові камери практично завжди мають тип кріплення C-mount, 

зрідка –CS-mount, тому для їх кріплення необхідний адаптер. Цифрові ка-

мери здатні забезпечити запис і передачу високоякісного зображення на 

монітор комп’ютера або на великий екран. При цьому деякі види камер, 

оснащені новим інтерфейсом і USB-портом 3,0, можуть транслювати кар-

тинку без запізнювання в часі (швидкість передачі даних може досягати 60 

кадрів за секунду). 

Прилаштування відеоокуляра та камери до мікроскопа наведено на 

рис. Д.1.2 та рис. Д.1.3. 

 

 

 

Рисунок Д.1.2 – Прилаштування відеоокуляра до мікроскопа 

 

Всі виробники мікроскопів намагаються створювати свої унікальні 

кріплення, тому адаптер для підключення камери до мікроскопа пови-

ненбути також унікальним і навряд чи підійде до іншої моделі мікроскопа. 
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Рисунок Д.1.3 – Прилаштування камери до мікроскопа 

 

Адаптери зсередини завжди мають матове затемнення для змен-

шення відбиття бічних пучків світла, а також у них є власне невелике збі-

льшення, що коливається від 0,3х до 1,0х крат. 

 

Приклади приєднання окулярної камери 

 

Відеоокуляр DCM-130 SCOPE 1,3 MPіx, програма ScopePhoto  

Комплектація відеоокуляра включає програмне забезпечення (ПЗ) 

на компакт-диску й забезпечує можливість установлення ПЗ на більшість 

комп’ютерів. Підтримується операційними системами Wіndows 

2000/XP/2003/Vіsta 2008 (32 і 64 біт). Підключення відеоокуляра до 

комп’ютера здійснюється через порт USB. 

ПЗ дозволяє відображати об’єкт, за яким спостерігают, на екрані 

монітора, масштабувати його, зберігати для подальшої обробки як окремі 

кадри у вигляді файлів, так і їх послідовності у вигляді відеофайлів. 

Установлення відеоокуляра не потребує додаткового налашту-

вання. Посадковий діаметр відеоокуляра – 23,2 мм. У комплект відеооку- 
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ляра входять перехідники для роботи з мікроскопами з іншими посадко-

вими діаметрами. Діаметр перехідників – DCM-130 SCOPE – D 23,2–30 мм, 

D 23.2–30,5 мм. Характеристики відео окулярів наведено в табл. Д.1.1 

 

Таблиця Д.1.1 – Характеристики відеоокулярів 

 

 

   

1 2 3 4 

Розмір пікселя 5,2 мкм х 5,2 

мкм 

2,2 x 2,2 мкм 1,40 x 1,40 мкм 

Максимальне 

розширення 

1280 х 1024 2048 x 1534 4096 x 3286 

Динамічний 

діапазон 

65 дБ 72,4 дБ  

АЦП 12 біт, 

8 біт RGB ПК 

65,3 дБ  

АЦП 12 біт, 8 

біт RGB 

Спектральний 

діапазон 

380–650 нм 

(з ІЧ-фільтром) 

380–650 нм 

(з ІЧ-фільтром) 

380–650 нм 

(з ІЧ-фільтром) 

Баланс білого 

 

автоматичний 

режим/ручний 

режим 

автоматичний 

режим/ручний 

режим 

автоматичний 

режим/ручний 

режим 

Авто- 

експозиція 

 

автоматичний 

режим/ручний 

режим 

Автомати-

чна/ручна, елек-

тронний ковз-

ний затвор, 

(ERS), 0,1 ~ 

2000 мс 

автоматична/ 

ручна 

Електрожив-

лення 

USB 2,0 5V від порту 

USB 3,0 

5V від порту 

USB 3,0 
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Продовження табл. Д.1.1 

Операційна си-

стема 

 

Windows 

2000/XP/2003/V

ista 2008 (32 і  

64 біт) 

Microsoft® 

Windows® XP / 

Vista / 7/ 8 (32 і 

64 біт) 

Microsoft® 

Windows® XP / 

Vista / 7/ 8 (32 і 

64 біт) 

Чутливість до 

випроміню-

вання довжини 

хвилі 

550 нм1,8 В/Л 

за секунду 

550 нм 2,0 

В/люкс-с 

550 нм  

0,724 В/люкс-с 

Кількість фото-

приймальних 

елементів 

1,3 МП 3 МП 5 МП 

Частота  

відновлення 

 

20 кадрів/с при 

розширенні  

1280 х 1024 

Швидкість 

передачі 

27,4 кадра за се-

кунду 2048 x 

1534, 53,3 кадра 

за секунду  

1024 x 770 

Швидкість 

передачі 

6,2 кадра за се-

кунду 4096 x 

3286, 21 кадра 

за секунду 2048 

x 1644, 54 кадра 

за секунду 1024 

x 822) 

Виведення            

зображення, 

швидкість пе-

редачі даних 

USB 2,0, 480 Мбіт/с 

Програмно-ке-

ровані характе-

ристики 

розмір зображення, яскравість, коефіцієнт підси-

лення, час експозиції 

Система візуа-

лізації 

ToupCam 3.1mp (USB 3,0) 

 

Сигнал/Шум  39 дБ 35,5 дБ 
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ДОДАТОК 2 

 

Редактор MS Excel: основні переваги та можливості застосування 

 

Основні переваги 

Ефективний аналіз обробки даних:  

– в електронних таблицях є можливість швидкого оброблення ве-

ликих масивів даних і одержання результату в зручному вигляді;  

– є механізм автокорекції формул, що автоматично розпізнає та ви-

правляє типові помилки під час уведення формул;  

– проведення різних обчислень з використанням функцій і формул; 

– статистичний аналіз даних; дослідження впливу різних факторів 

на дані; розв’язання задач оптимізації. 

Після запуску текстового редактора можна побачити вікно 

Microsoft Excel. Воно має такий вигляд (рис. Д.2.1). 

Документ ЕТ Excel називається робочою книгою, що зберігається 

у файлі на диску. Робоча книга складається з аркушів (листів), кожен з яких 

має назву на ярликах. Нова робоча книга, за замовчуванням, містить три 

аркуші. У будь-який момент часу аркуш робочої книги може бути знище-

ний, перейменований, переміщений, скопійований. У робочу книгу можна 

вставляти нові аркуші. Всі дії з аркушами виконуються командами контекс-

тного меню аркуша або пунктів меню Правка, Вставка. На кожному ар-

куші можуть знаходитися таблиці, діаграми, слайди, макрос та інше. Акти-

візація аркуша (перехід з аркуша на аркуш) відбувається натисканням ЛКМ 

на відповідному ярлику. Активний аркуш виділений напівжирним шри-

фтом. 

Одночасно може бути відкрито декілька робочих книг (вікон з таб-

лицями). Кожна робоча книга має вікно прокручування аркушів. Інформа-

ція з різних робочих книг може бути зв’язана між собою формулами. 

 

Основні поняття електронних таблиць MS Excel 

Кожен аркуш є окремою таблицею, що складається з пронумерова-

них стовпців і рядків. Рядки позначаються арабськими числами від 1 до 

65536, стовпці – латинськими літерами від A до Z та їх поєднанням від AA  
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до IV (256 стовпців). На рис. Д.2.1 показано розбиття аркуша книги на сто-

впці та рядки лініями сітки, яка полегшує роботу з оброблення інформації 

і, як правило, не друкується. Основне поняття ЕТ, як і будь-якої іншої таб-

лиці, – комірка. Кожна комірка має адресу, що складається з номера стов-

пця та рядка. Наприклад: В29 (стовпець В, рядок 29), DS108 (стовпець DS, 

рядок 108). Адреси комірок використовують у формулах і при виконанні 

команд. 

 
Рисунок Д.2.1 – Робоче вікно Microsoft Excel 

 

 

Рядок меню Рядок формул 

Рядок заголовка 

Рядок меню 

Ділянка повідомлень Ділянка індексації 

клавіатури 
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Наведена вище адресація називається відносною. При копіюванні 

формул відносні адреси комірок у формулі змінюються на величину, що 

залежить від «відстані» копіювання. Наприклад, у комірці В2 знаходиться 

формула = А2 · 10. При копіюванні вмісту комірки В2 у комірку В4 отри-

маємо в комірці В4 формулу = А4 · 10, тобто, якщо формула скопійована 

на два рядки вниз, то всі відносні адреси комірок у формулі також будуть 

змінені на два рядки (з двох до чотирьох). 

Інший вид адресації комірок у формулах – абсолютний. У випадку 

абсолютної адресації комірок, перед номером стовпця або рядка запису-

ється символ грошової одиниці $, який вказує на те, що відповідний номер 

рядка або стовпця змінюватися у формулі при її копіюванні не буде. На-

приклад, $B$12 – абсолютна адреса комірки B10. У цьому випадку її адреса 

не змінюється при копіюванні, перенесенні тощо. 

На аркуші завжди є активний елемент. Ним може бути комірка, 

блок, діаграма інше. Активна комірка виділена селектором комірок у ви-

гляді прямокутної рамки (див. рис. Д.2.1). Селектор переміщається клаві-

шами керування курсором або за допомогою миші, що приводить до зміни 

адреси активної комірки. Вміст активної комірки, її адреса завжди відобра-

жені у рядку формул (див. рис. Д.2.1). На робочому аркуші у комірці, як 

правило, відображено результат виконання формули. 

Прямокутну ділянку комірок називають блоком (фрагментом, діа-

пазоном). Блок однозначно визначається адресами комірок, що знаходяться 

у протилежних по діагоналі двох кутах прямокутника. Блок у формулах, 

командах визначається адресами цих комірок, розділених двокрапкою, на-

приклад: С5:Е8 (або Е5:С8). 

У ЕТ MS Excel можна присвоювати діапазонам комірок імена. Це 

дозволяє швидко переходити до необхідних діапазонів, використовувати їх 

у формулах  як адреси і посилання. 

 

Типи даних MS Excel 

В Excel існує три типи даних, які вводяться у комірки таблиці: 

текст, число та формула. 

Для введення даних потрібно переміститися в обрану комірку, вве- 
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сти необхідні дані та натиснути Enter (вказівник комірки зміститься на 

одну позицію вниз) або будь-яку клавішу переміщення курсора (вказівник 

комірки зміститься на сусідню позицію в обраному напрямку). 

При введенні даних вони відображаються у рядку формул, де та-

кож будуть подані кнопки для відміни або підтвердження поточного вве-

дення даних. 

Якщо перший символ – літера або знак «‘», то Excel вважає, що 

вводиться Текст. Якщо перший символ – цифра, або знак «=», то Excel вва-

жає, що вводиться число або формула. 

При введенні даних у комірку програма дозволяє заздалегідь за-

дати їх формат: натиснути ПКМ на комірці та вибрати у меню, що з’яви-

лося, пункт Формат ячеек або вибрати в меню Формат ♦ Формат ячеек. 

Якщо у цьому діалоговому вікні вибрати Число, можна отримати 

всі можливі види подання чисел: Общий, Числовой, Денежный, Дата, 

Время та інші. 

 

Введення тексту 

Текст – це набір будь-яких символів. Якщо текст починається з чи-

сла, необхідно використовувати «‘». 

Після підтвердження введення даних можна відмінити їх, викори-

стовуючи команди меню Правка ♦ Отменить. 

Натисненням кнопки Отмена з панелі інструментів Стандартная, 

при кожному натисненні кнопки Отмена послідовно відміняється одна 

операція. 

 

Введення чисел: 

– числа в комірку можна вводити зі знаками «+» (ігнорується при 

введенні), «=», «–»;  

– якщо числове значення вводиться в круглих дужках, то програма 

автоматично перетворює його у від’ємне число; 

– якщо вводиться кома, вона сприймається як десяткова; 

– якщо при введенні числа не був заданий формат, то за замовчу-

ванням встановлюється формат Общий;  
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– якщо число має бути подано в експоненційній формі (для по-

дання дуже маленьких або дуже великих чисел), можна зазначити у виразі 

літеру Е (велику або малу), або встановити відповідний формат. Напри-

клад, число 501000000 буде подано у вигляді 5.01Е+08, що означає                    

5,01 · 108;  

– якщо ши-рина уведеного числа більша за ширину комірки на ек-

рані, то програма відображає його в експоненційній формі або замість чи-

сла ставить символи #### (при цьому у пам’яті число буде збережено пов-

ністю). 

 

Введення формул 

Формула – допустимий вираз над даними та елементами електрон-

ної таблиці. Будь-яка формула повинна починатися із символу = (дорів-

нює). Складається з даних, убудованих функцій, що розділені знаками опе-

рацій. Правила запису виразів практично не відрізняються від правил їх за-

пису в математиці. Для зміни порядку виконання операцій використовують 

круглі дужки. Дані у формулах подаються: числами, датами, часом, тексто-

вими константами, адресами клітинок, іменами.  

Приклади формул різного складу: 

Тільки константи та оператори: =199+(34+45) зустрічаються дуже 

рідко, вони статичні, не залежать від вмісту інших комірок робочого листа. 

Посилання на комірки та оператори: =B2+C2+D4; - Р18*$А$1. 

Функції, посилання, імена діапазонів комірок, константи та опера-

тори – формула має починатися зі знака «=», вона може включати до          

240 символів і не повинна містити пропуски (за винятком розглянутого 

вище випадку). 

Використання адрес клітинок із даними замість конкретних даних 

у формулах дає змогу гарантувати цілісність і правильність виконання об-

числень, виключає необхідність рутинного редагування кожної формули 

при зміні даних. 

Формули можуть містити адреси клітинок з іншого аркуша або з 

іншої робочої книги. Наприклад: Лист2!В8 – клітинка В8 з аркуша Лист2 

(назва аркуша відділяється від адреси клітинки символом !);  
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[Книга2.xls]Лист2!В8 (назва книги записується між символами [ та ]). 

Якщо введена формула містить помилки, то вона не обчислюється, 

і про це у клітинку виводиться повідомлення. Основні повідомлення про 

помилки наведені в табл. Д.2.1. 

 

Таблиця Д.2.1 – Основні помилки при введенні формул 

 

Помилка Пояснення 

#### 

Стовпець має ширину меншу, ніж потрібно для відо-

браження цього формату даних або дата чи час мають 

від’ємне значення 

#ЗНАЧ! 
Використано недопустимий тип аргументу або опера-

ції 

#ДЕЛ/0! Ділення на нуль 

#ИМЯ? 
Не розпізнано ім’я (клітинки, блока тощо), що викори-

стовується у формулі 

#Н/Д 
Значення не доступне у формулі чи функції (клітинка 

порожня, невірні значення аргументів тощо) 

#ССЫЛКА! 
Посилання на клітинку задано невірно (неіснуюча ад-

реса) 

#ЧИСЛО! 
Неправильні числові значення у формулах або функ-

ціях 

#ПУСТО! 
Задано перетин двох ділянок, що не мають спільних 

клітинок 

 

Щоб ввести формулу з клавіатури, потрібно виконати алгоритм:  

1) виділити комірку, в яку необхідно занести результат обчислень;  

2) набрати знак рівності;  

3) набрати формулу. Вона з’явиться в рядку формул;  

4) натиснути Еnter або галочку в рядку формул. 

 

Щоб ввести формулу, посилаючись на комірку, потрібно виконати 

алгоритм:  
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1) виділити комірку, в яку необхідно занести результат обчислень;  

2) набрати знак рівності;  

3) навести курсор миші на комірку, адресу якої ви повинні занести 

в формулу. Адреса комірки з’явиться в рядку формул;  

4) набрати символ оператора математичної дії; 

5) аналогічні дії виконати для всіх членів формули; 

6) натиснути Еnter або галочку в рядку формул. 

 

Наведемо приклади формул: 

=25*5 – процесор просто перемножить числа 25 та 5; 

=A1+B2 – обчислиться сума значень, записаних у комірках А1 та 

В2; 

=(A3+B4-C2)/(ПИ()+Sin(D6)^2) – тут використані функції π та 

sin(x); 

=ЛИСТ1!A2+ЛИСТ2!A2 – використані адреси двох комірок А2 із 

двох різних аркушів. 

Операції табличного процесора MS Excel та пріоритет їх вико-

нання наведено в табл. Д.2.1, Д.2.2. 

 

Таблиця Д.2.2 – Операції табличного процесора MS Excel 

 

Категорії операцій Позначення операції та її назва 

1 2 

Математичні 

 +       додавання 

–        віднімання 

*       множення 

/        ділення 

%      взяття процента 

^        піднесення до степеня 

Текстові  &      конкатенація (додавання стрічок) 

Порівняння 
 <       менше 

<=     менше або дорівнює 
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Продовження табл. Д.2.2 

1 2 

 

>       більше 

>=     більше або дорівнює 

=       дорівнює 

<>      не дорівнює 

Адресні 

 :       діапазон 

;       об’єднання  комірок або діапазонів 

        перетин діапазонів 

 

Таблиця Д.2.3 – Пріоритет виконання операцій 

 

Назва операції або групи 

операцій 

Позначення операції 

Взяття діапазону : (двокрапка) 

Перетин діапазонів    (пропуск) 

Об’єднання діапазонів ;  (крапка з комою) 

Зміна знаку –   (мінус) 

Взяття відсотка %   (процент) 

Піднесення до степеня ^   (степінь) 

Множення та ділення *    /   (зірочка, похила риска) 

Додавання та віднімання +    –   (плюс, мінус) 

Конкатенація &    (амперсенд) 

Порівняння <  >  <=   >=   =   <> 

 

Функції табличного процесора MS Excel 

Функція включається у формулу за допомогою Мастер функции, 

що спрощує процес вставляння функції в рядок формул. Викликається Ма-

стер через меню Вставка → Функция. Діалог Мастер функции містить два 

списки: Категория і Функция (рис. Д.2.2). 

У першому списку потрібно вибрати категорію, в якій знаходиться 

потрібна функція, а в другому – саму функцію. Усього в наборі Excel є 10  



206 

Продовження дод. 2 

категорій функцій: фінансові, інженерні, дата і час, математичні, статисти-

чні, посилання і масиви, робота з базою даних, текстові, логічні, перевірка 

властивостей і значень. Крім того, список категорій доповнений рядком 10-

ми функцій, якими недавно користувалися. 

 

 

 

Рисунок Д.2.2 – Майстер функцій 

 

У діалозі Мастер функции під списками знаходиться рядок опису 

синтаксису і дається коментар про призначення виділеної функції. У рядку 

синтаксису аргументи, виділені напівжирним шрифтом, є обов’язковими. 

Якщо обов’язкові для функції аргументи не будуть зазначені, то її немож-

ливо буде ввести в комірку. Коли виділити функцію в списку, автоматично 

з’являються назви аргументів функції із зазначенням правильного розта-

шування дужок, ком і крапок з комами в рядку формул. 

Вибравши потрібну функцію, слід клацнути по кнопці ОК, після 

чого відкриється наступний діалог Мастер функции, що називається па-

неллю формул (рис. Д.2.3). 

Іншим способом виклику панелі формул є натискання по кнопці 

«=» в рядку формул і вибір потрібної функції зі списку в лівій частині рядка 

формул. 
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Рисунок Д.2.3 – Рядок формул і вікно вибраної функції: 

1 – кнопка розкриття списку функцій у рядку формул; 2 – назва функції;  

3 – обов’язкові аргументи; 4 – обов’язковий аргумент; 5 – значення відповідного  

аргументу; 6 – кнопка згортання вікна функції для вибору аргументу;  

7 – опис функції; 8 – опис активного аргументу; 9 – значення функції 

 

У панелі функцій буде запропоновано ввести аргументи саме в 

тому форматі, що передбачений для цієї функції. Аргументи можна вво-

дити з клавіатури, але бажано при введенні посилань використовувати  

мишу, що прискорить процес введення і гарантує захист від помилок. 

Типи функцій подані в табл. Д.2.4 –Д.2.10. 

 

Таблиця Д.2.4 – Математичні функції загального призначення 

 

Позначення фун-

кції в MS Excel 

Назва, призначення або результат роботи функції 

 

1 2 

ABS( ) | a|    модуль числа 

ФАКТ( ) n!    факторіал числа 

СТЕПЕНЬ( ) Піднесення числа до степеня 

ПРОИЗВЕД( ) Добуток множини чисел 
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Продовження табл. Д.2.4 

1 2 

СЛЧИС( ) Випадкове число з інтервалу [0; 1] 

РИМСКОЕ( ) Перетворення арабського числа в римське 

ОКРУГЛ( ) Заокруглювання числа до заданої кількості розрядів 

ЗНАК( ) + 1 для додатного числа, – 1 для від’ємного числа, 0 

– для нуля 

КОРЕНЬ( ) Корінь квадратний з числа 

СУММ( ) Сума множини чисел 

 

Таблиця Д.2.5 – Логарифмічні функції 

 

Позначення 

функції в 

MS Excel 

Назва, призначення або результат роботи функції 

 

EXP( ) ex    експонента числа;  EXP(1) дорівнює 

2,7182818284590 

LN( ) lnx,   логарифм натуральний 

LOG10( ) lgx,  логарифм десятковий 

LOG( ) logax,  логарифм числа за цією основою 

 

Таблиця Д.2.6 – Тригонометричні функції  

 

Позначення 

функції в 

MS Excel 

Назва, призначення або результат роботи функції 

 

SIN( ) sin(x)    синус числа 

COS( ) cos(x)    косинус числа 

TAN( ) tg(x)      тангенс числа 

 

Для відображення формул на робочому листі потрібно виконати 

команди Сервис-Параметры-Вид-Формулы. 
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Таблиця Д.2.7 – Обернені тригонометричні функції 

 

Позначення 

функції в 

MS Excel 

Назва, призначення або результат роботи функції 

 

ASIN( ) arcsin(x)    арксинус числа 

ACOS( ) arccos(x)    арккосинус числа 

ATAN( ) arctg(x)      арктангенс числа 

ATAN2( ) арктангенс (в межах від – p до p) для двох координат x 

та y 

 

Таблиця Д.2.8 – Гіперболічні функції 

 

Позначення 

функції в 

MS Excel 

Назва, призначення або результат роботи функції 

 

SINH( ) Sh(x)    гіперболічний синус числа 

COSH( ) Ch(x)   гіперболічний косинус числа 

TANH( ) Th(x)    гіперболічний тангенс числа 

 

Таблиця Д.2.9 – Обернені гіперболічні функції 

 

Позначення 

функції в 

MS Excel 

Назва, призначення або результат роботи функції 

 

ASINH( ) ash(x)    обернений гіперболічний синус числа 

ACOSH( ) ach(x)    обернений гіперболічний косинус числа 

ATANH( ) ath(x)     обернений гіперболічний тангенс числа 

 

Для редагування формул використовується алгоритм:  

1) виділити комірку, де знаходиться формула для виправлення;  

2) навести курсор та натиснути кнопку миші в рядку формул або  
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натиснути клавішу F2; 

3) для швидкого виправлення натиснути на кнопку миші при 

виділеній комірці два рази; 

4) зробити виправлення;  

5) натиснути Еnter або галочку в рядку формул. 

 

Таблиця Д.2.10 – Функції перетворення кута 

 

Позначення 

функції в 

MS Excel 

Назва, призначення або результат роботи функції 

 

ГРАДУСЫ( ) Перетворює число з радіанної міри в градусну 

РАДИАНЫ( ) Перетворює число з градусної  міри в радіанну 

ПИ() π, число, що дорівнює 3,1415926535898 

 

Копіювання формул можна виконати за допомогою кнопок Копи-

ровать, Вставить. Крім того можна виконати такі алгоритми Для однієї 

комірки:  

1) натиснути комірку з формулою, яку скопіювати;  

2) натиснути клавішу Сtrl і утримуючи її, перемістити границю ко-

мірки до комірки в яку ви хочете скопіювати формулу;  

3) відпустити кнопку миші. 

 

Для швидкого копіювання формули в діапазон комірок небхідно 

спочатку виділити діапазон комірок, а потім набрати формулу в першій ко-

мірці діапазону і натиснути Сtrl + Еnter. 

 

Редагування електронних таблиць MS Excel 

1. Зміна ширини стовпців та висоти рядків 

При використанні миші її вказівник необхідно помістити на розді-

лову лінію між іменами стовпців або номерами рядків. Вказівник набуде 

вигляду подвійної чорної стрілки. Потім необхідно натиснути ЛКМ і роз-

тягнути (стиснути) стовпець або рядок. 
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При використанні меню необхідно виділити стовпці або рядки та 

виконати команди: Формат ♦ Строка ♦ Размер або Формат ♦ Столбец ♦ 

Размер. 

2. Редагування вмісту комірки 

Редагування даних може здійснюватись як у процесі введення да-

них, так і після їх введення. Якщо під час введення даних у комірку виникла 

помилка, то її можна виправити загально прийнятими методами (клавіші 

Backspace та Esc). Для того щоб відредагувати дані після завершення вве-

дення (після натиснення клавіші Enter), необхідно перемістити вказівник 

до необхідної комірки та натиснути клавішу F2 для переходу в режим ре-

дагування або натиснути мишею на даних у рядку формул. Далі необхідно 

відредагувати дані та після завершення редагування натиснути клавішу 

Enter або клавішу переміщення курсора. 

3. Операції з рядками, стовпцями, блоками 

Ці дії можуть бути виконані через меню за допомогою буфера об-

міну, або за допомогою миші та панелі інструментів Стандартная. 

4. Переміщення 

При переміщенні даних необхідно вказати, ЩО переміщується та 

КУДИ. Необхідно виділити комірку або блок (ЩО переміщується). Потім 

помістити вказівник миші на рамку блока або комірки (він набуває форми 

білої стрілки), далі необхідно перенести блок або комірку (в те місце,  

КУДИ потрібно перемістити дані). 

5. Копіювання 

При копіюванні оригінал залишається на попередньому місці, а в 

іншому місці з’являється копія. Виконується при натисненні клавіші Ctrl. 

Якщо дані у кількох комірках розраховуються за однаковою формулою, цю 

формулу можна скопіювати у всі необхідні комірки 

6. Заповнення 

При заповненні початкова комірка або блок повторюється декілька 

разів за одну дію. Заповнення виконується таким самим способом, як і пе-

реміщення, але при цьому вказівник миші повинен наводитись на ниж-

ньому правому кутку комірки або блока (набуває форми чорного плюса та 

називається «маркер заповнення»). 
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7. Функція автозаповнення 

У програмі існує функція автозаповнення, що дозволяє швидко 

вводити різноманітні типові послідовності (наприклад, дні тижня, місяці, 

роки та інше). 

Форматування електронних таблиць MS Excel 

Щоб змінити формат даних у комірках, необхідно виділити комі-

рки, що форматуються, і в меню «Формат» вибрати пункт «Ячейки» або в 

меню об’єкта вибрати пункт «Формат ячеек…». З’явиться вікно з 6 вклад-

ками: «ЧИСЛО», «ВЫРАВНИВАНИЕ», «ШРИФТ», «ГРАНИЦА», «ВИД», 

«ЗАЩИТА» (рис. Д.2.4).  Необхідно вибрати потрібну вкладку і здійснити 

необхідне форматування. 

 

 

 

Рисунок Д.2.4 – Вікно форматування 

 

Графічне подання даних у MS Еxcel 

Графіки та діаграми значно полегшують аналіз числових даних, 

тому їх часто використовують у звітах, презентаційних і рекламних             
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сторінках, у засобах масової інформації. Табличний процесор MS Еxcel во-

лодіє широкими можливостями для побудови графіків та діаграм. 

Основні елементи діаграми (рис. Д.2.5):  

1) ділянка діаграми – ділянка, що на рисунку обрамлена зовнішнім 

прямокутником;  

2) ділянка побудови діаграми – ділянка, що на рисунку виділена 

сірим фоном;  

4) вісь категорій – як правило, горизонтальна вісь, на якій  розта-

шовуються значення величини, від якої залежить значення іншої величини. 

Інакше кажучи, це аргумент функції. На наведеній діаграмі аргументом 

служить назва місяця;  

5) вісь значень – як правило, вертикальна вісь, на якій розміщують 

значення залежної величини. Іншими словами, це значення функції; 

6) шкала – цифрові поділки на осях;  

7) лінії сітки – це лінії, що проходять через поділки шкали. Їх 

можна провести до кожної з осей, однак найчастіше лінії сітки проводять 

лише до осі  значень, щоб ідентифікувати значення залежної величини; 

8) ряд даних – діапазон зі стрічки або зі стовпчика електронної таб-

лиці, у якому розміщуються числові дані для побудови діаграми. Назви 

рядів наводять у легенді; 

9) точка даних – один елемент ряду даних, що відповідає значенню 

однієї комірки ряду даних; 

10) мітка даних – добавляється в діаграму для відображення кон-

кретного значення точки даних; 

11) легенда – текстове поле з назвами рядів даних; 

12) заголовки – це назви діаграми, осі категорій та осі значень. За-

головок діаграми виводиться зверху над ділянкою побудови діаграми. За-

головок осі категорій можна інтерпретувати як коментар до значень цієї 

осі. Заголовок осі значень є коментарем до значень по осі значень. 

Діаграми умовно можна поділити на дві групи – стандартні та не-

стандартні діаграми. Розглянемо детальніше групу стандартних діаграм. 

Гістограма. Дані відображаються у вигляді вертикальних стовп-

чиків. Висота стовпчика пропорційна значенню точки ряду даних. Цей вид  
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діаграми в процесорі MS Еxcel приймається за замовчуванням. Буває трьох 

видів: об’ємна, з накопиченням та нормована на 100 %. Розмірність 2; 3. 

Лінійчата діаграма. Дані відображаються у вигляді горизонталь-

них смуг. Корисна у випадку порівняння величин за один часовий період, 

а також тоді, коли підписи по осі категорій є надто довгими. Буває таких 

видів: об’ємна, з накопиченням, нормована на 100 %. Розмірність 2; 3.  

 

  

 

Рисунок Д.2.5 – Вигляд діаграми табличного процесора MS Еxcel 

 

Конічна діаграма. Тривимірний різновид гістограми та лінійчатої 

діаграми. 
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Циліндрична діаграма. Тримірний різновид гістограми та лінійча-

тої діаграми. 

Пірамідальна діаграма. Тривимірний різновид гістограми та ліній-

чатої діаграми. 

Графік функції. Дані відображаються у вигляді точок, з’єднаних 

лініями. Буває таких видів: об’ємна, з накопиченням. Розмірність 2; 3. 

Діаграма з ділянками. Відображається лише один ряд даних. Вико-

ристовується для того, щоб продемонструвати, скільки відсотків становить 

кожна точка ряду даних від загальної суми. Буває таких видів: об’ємна, ро-

зрізана, вторинна, кругова та кругова вторинна. Розмірність 2; 3. 

Кільцева діаграма. Подібна до кругової. Використовується для 

того, щоб продемонструвати, скільки відсотків становить кожна точка ряду 

даних від загальної суми, але можна демонструвати два ряди даних. Розмі-

рність 2. 

Точкова діаграма. Відображаються маркери для кожної точки да-

них. Використовується для відображення розкиду точок ряду даних, напри-

клад, у наукових статтях. Буває таких видів: лише точки; точки, з’єднані 

прямими лініями; точки, з’єднані плавними лініями. 

Пузиркова діаграма. Нагадує точкову діаграму, в якій кожна точка 

ряду даних відображується пузирчиком відповідного розміру: чим більше 

значення, тим більшим буде діаметр пузирчика. 

Біржова діаграма. Використовується для відображення зміни ку-

рсу біржових цін. Дані для цього типу діаграм розташовують за визначеним 

порядком. 

Розрізняють: біржові діаграми для набору із трьох значень (найви-

щий курс, найнижчий курс, курс закриття); біржові діаграми для набору із 

чотирьох значень (курс відкриття, найвищий курс, найнижчий курс, курс 

закриття); біржові діаграми для набору із п’яти значень (об’єм, курс відк-

риття, найвищий курс, найнижчий курс, курс закриття). Розмірність 2. 

Діаграма – поверхня. Дані відображаються у вигляді поверхонь. 

Розмірність 3. 

Пелюсткова діаграма. Вісь значень тут замінюється променями, 

що виходять з одного центра. На цих променях розташовують точки ряду  
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даних, які з’єднують лініями. Розмірність 2. 

Діаграми та графіки будують, як правило, за допомогою «Мастер 

диаграмм». У загальному випадку діаграма створюється за чотири кроки. 

Кожен крок виконується за допомогою відповідного діалогового вікна, ва-

рто лише навчитися ними користуватися. Для активізації майстра діаграм 

необхідно натиснути кнопку «Мастер диаграмм» на панелі інструментів 

«Стандартная». Інший спосіб – виконати команду Вставка, Диаграмма. 

На екрані з’явиться діалогове вікно «Мастер диаграмм – шаг 1 из 4» (рис. 

Д.2.6). 

 

  
 

Рисунок Д.2.6 – Перше вікно майстра діаграм – вкладка Стандартные 

 

Перше діалогове вікно «Мастер диаграмм – шаг 1 из 4» (рис. 

Д.2.6). Воно має дві вкладки – Стандартные і Нестандартные. Натисну-

вши на вкладку Стандартное, отримаємо доступ до двох полів – Тип і Вид. 

Поле зі списком Тип дозволяє вибрати тип діаграми, а поле Вид – різновид  
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вибраного типу діаграми. Кнопка Просмотр результата дозволяє поба-

чити, як виглядатиме вибрана діаграма для заданих користувачем рядів зна-

чень. У нижній частині першого вікна розташовані кнопки Отмена, Назад, 

Далее, Готово та кнопка виклику допомоги. Дія цих кнопок зрозуміла з їх 

назв. Ще одна вкладка Нестандартное дозволяє вибрати тип і різновид не-

стандартної діаграми. Натиснувши кнопку Далее, викличемо друге вікно 

майстра діаграм (рис. Д.2.7). 

 

  
 

Рисунок Д.2.7 – Друге вікно майстра діаграм – вкладка Диапазон данных 

 

Діалогове вікно «Мастер диаграмм – шаг 2 из 4» має дві вкладки 

– Диапазон данных (рис. Д.2.7) і Ряд (рис. Д.2.8). За допомогою вкладки 

Диапазон данных можна задати діапазон комірок, у якому знаходяться дані 

для побудови діаграми, якщо цей діапазон не був виділений раніше. Вкла-

дка Ряд надає можливість додавання, вилучення та редагування рядів да-

них. Саме з цією метою служать однойменне поле зі смугою прокручування  
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Ряд, поля Имя і Значения, кнопки Добавить і Удалить. Крім того, на цій 

вкладці маємо поле Подписи по оси Х, за допомогою якого можна вказати 

діапазон комірок, з якого процесор братиме підписи по осі категорій. Закін-

чивши операції з другим вікном, натиснемо кнопку Далее, щоб викликати 

третє вікно майстра діаграм (рис. Д.2.9). 

 

 

 

Рисунок Д.2.8 – Друге вікно майстра діаграм – вкладка Ряд 

 

Діалогове вікно «Мастер диаграмм – шаг 3 из 4» має такі вкладки: 

Подписи данных, Заголовки, Оси, Линии сетки, Легенда. Вкладка Подписи 

данных та редагувати підписи даних. За допомогою поля Название диагра-

ммы вкладки Заголовки можна ввести або відредагувати заголовок всієї ді-

аграми. Поля Ось Х (категорий) та Ось У (значений) служать для введення 

та редагування заголовків відповідних осей. Вкладка Линии сетки викори-

стовується тоді, коли потрібно показати лінії сітки до кожної з осей. Вкла-

дка Легенда дозволяє вмикати режим відображення легенди та спосіб її ро-

зміщення (ліворуч, праворуч, зверху, знизу, у правому верхньому куті). 

Якщо під діаграмою потрібно вивести дані таблиці, на основі якої ця діаг-

рама побудована, то використовується вкладка Таблица данных. Закінчи- 
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вши операції з третім вікном, натиснемо кнопку Далее, щоб викликати че-

тверте вікно майстра діаграм (рис. Д.2.10). 

 

  

 

Рисунок Д.2.9 – Третє вікно майстра діаграм – вкладка Заголовки 

 

Діалогове вікно «Мастер диаграмм – шаг 4 из 4» (рис. Д.2.10) до-

зволяє вибрати спосіб розміщення діаграми – або на тому ж аркуші, що й 

таблиця даних, або на окремому. В останньому випадку він називається ді-

аграмним. 

 

  
 

Рисунок Д.2.10 – Четверте вікно Мастера диаграмм 
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Процедури, що найбільш часто використовуються при поданні  

результатів у вигляді текстового файла 

 

Розмір та характеристика шрифту 

Наукову роботу друкують за допомогою комп’ютера з використан-

ням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 кегль з полуторним міжря-

дковим інтервалом на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 

(210x297 мм) до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту              

1,8 мм. Можна також використати папір форматів у межах від 203x288 до 

210x297 мм і подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату АЗ. Шрифт 

друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирно-

сті. Щільність тексту роботи має бути однаковою. 

 

Параметри сторінки 

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмі-

рів: лівий – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм, верхній – не менше 

20 мм, нижній – не менше 20 мм. 

Розміщення тексту 

Текст основної частини наукової роботи поділяють на розділи, під-

розділи, пункти та підпункти. 

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМО-

ВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «МЕТОДИКА ОДЕРЖАННЯ ЗРАЗКІВ ТА 

ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ», «ОСНОВНИЙ РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИ-

КОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами си-

метрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами 

(крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не став-

лять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють 

крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, 

надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. 

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текс-

том повинна дорівнювати 2–3 інтервалам. 
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Кожну структурну частину студентської наукової роботи потрібно 

починати з нової сторінки. 

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних 

джерел, таблиці та рисунки, що повністю займають площу сторінки. Але всі сто-

рінки зазначених елементів підлягають нумерації на загальних засадах. 

Нумерація 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ста-

влять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому 

куті сторінки без крапки в кінці. 

Такі структурні частини наукової роботи, як зміст, перелік умовних 

позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають по-

рядкового номера. Тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. 

ВИСНОВКИ». Проте аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини 

наукової роботи, нумерують звичайно. 

Номер розділу ставлять перед назвою розділу, після номера крапку 

не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, напри-

клад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку розта-

шовують заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять 

крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт 

третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пун-

кту. Пункт може не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, 

як пункти. 

Ілюстрації (фотографії, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно 

подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або  
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на наступній сторінці. Якщо ілюстрації і таблиці займають цілий аркуш, 

останній нумерують за загальними правилами. Таблицю, рисунок або кре-

слення, розміри якого більші від формату А4, враховують як одну сторінку 

і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. 

Ілюстрації позначають словом «Рисунок», а таблиці словом «Таб-

лиця». Їх нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій і 

таблиць, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації та таблиці повинен складатися з номера розділу і 

порядкового номера ілюстрації / таблиці, між якими ставиться крапка. На-

приклад, Рисунок 2.1 означає першу ілюстрацію, подану в другому роз-

ділі роботи. 

Номер, назва і пояснювальні підписи до ілюстрації розміщують по-

слідовно під ілюстрацією.  

Приклад підписів для рисунків і таблиць наведено на рис. Д.3.1. 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово 

«Таблиця» і її номер вказують один раз праворуч над першою частиною 

таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказу-

ють номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2». Якщо цифрові або 

інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять про-

черк. 

Формули в роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. 

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера фор-

мули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля пра-

вого краю аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, напри-

клад: (3.1) (перша формула третього розділу). 

 

Загальні правила цитування та посилання на використані дже-

рела 

При написанні наукової роботи студент повинен давати поси-

лання на джерела, матеріали, окремі результати з яких наводяться в дослі-

дженні, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, завдання і 

Запитання, вивченню яких присвячені наукові дослідження.  
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Рисунок Д.3.1 – Приклад підписів до рисунків і таблиць 
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Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядо-

вих статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні 

необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з 

джерела, на яке подано посилання в роботі. 

Посилання в тексті на окремі джерела слід зазначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 

наприклад, «... у працях [1; 4; 7]...» 

Зразок оформлення посилань: 

Посилання на книгу, монографію: 

– один автор: 

Аксенов И.И. Вакуумная дуга в эрозионных источниках плазмы / 

И.И.Аксенов. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2005. − 212 с.  

Наноструктурные покрытия / под. ред. А. Кавалейро, Д. де 

Хоссона. – М. : Техносфера, 2011. 752 с. 

 

– 4 автори: 

Матеріалознавство / [Дяченко С.С., Дощечкіна І.В., Мовлян А.О., 

Плеша-ков Е.І.]. – Харків : ХНАДУ, 2007. – 440 с. 

 

– 5 і більше авторів: 

Материаловедение неравновесного состояния модифицированной 

поверхности : [монография] / Н.А. Азаренков, О.В. Соболь, А.Д. Погреб-

няк, В.М. Береснев, С.В. Литовченко, О.Н. Иванов; Сум. гос. ун-т. – Сумы 

: 2012. – 682 c.  

Посилання на статтю, частину видання в журналі, збірнику і 

т. ін.: 

И.И. Демиденко, Н.С. Ломино, В.Д. Овчаренко, В.Г. Падалка,              

Г.Н. Полякова. Исследование состояния титановой плазмы // Химия высо-

ких энергий. – 1986. – Т. ХХ, В. 6. – С. 538–540. 

Metel A.S., Grigoriev S.N., Melnik Yu.A., Panin V.V. Filling the 

vacuum chamber of a technological system with homogeneous plasma using a 

stationary glow discharge. // PLASMA PHYSICS REPORTS. No.12 (Dec 

2009), pp. 1058–1067. 
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Посилання на законодавчі та нормативні документи: 

ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация. – Введ. 01.01.76. Изменен 1978. 

ГОСТ 12.1.003-83*. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

– Введ. 01.07.84. 

Інтернет-портал 

Ukr.net [Электронный ресурс] : Интернет-портал. – Электрон. дан. 

и прогр. – Киев : Украинский интернет холдинг ООО. – Укрнет, 1998-2007. 

– Режим доступа: http://www.ukr.net/. – Загл. с экрана. 

 

Вебсайт 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Елект-

ронний ресурс] : Web-сайт. – Електрон. дані та прогр. – Київ : НБУВ, 1997 

– 2011. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. – Назва з екрану. 
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Типовий зразок оформлення ЗМІСТу 
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1.1 Необхідні вимоги, що висуваються до покриттів……………….......6 

1.2 Технологія та процес нанесення вакуумно-дугових покриттів……7 

1.3 Нітриди, що використовуються як покритття.…………..………...11 

1.4 Властивості вакуумно-дугових покриттів на основі молібдену......13 

1.5 Високоентропійні сплави………………………………………........17 

1.6 Комп’ютерне моделювання радіаційних пошкоджень……….…...20 

1.6.1 Кінетичний метод Монте-Карло………..……………………..….24 

1.7 Застосування нітридних вакуумно-дугових покриттів..……..........26 

2 ВИБІР НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕННЯ……………………………30 

3 МЕТОДИКА ОТРИМАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ  

ПОКРИТТІВ…………………………………………………………......30 

3.1 Отримання покриттів……………………..………………………....31 
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3.2.1 Якісний рентгенофазовий аналіз………………………………….35 

3.2.2 Методика sin2ψ-методу..……………………………..…………….36 

3.3 Методика наноіндентування……..………………………….……....39 

3.4 Комп’ютерне моделювання іонно-плазмової імплантації 

та осадження…………………………………..…………………………..40 

4 РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ…………………………….44 

4.1 Вплив тиску азоту на структуру конденсату,  

отриманого з високоентропійного сплаву AlCrTiZrNbY…....…………48 

4.2 Вплив негативного потенціалу зсуву на структуру конденсатів,  

отриманих з високоентропійного сплаву Ti-Zr-Nb-Ta-Hf і перехідних  

металів VI групи…………………………………………………………50 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………….55 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………56 

ДОДАТКИ.................................................................................................58 
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Основні елементи робочого вікна програми MS Office PowerPoint 

 

1. Основними елементами інтерфейсу (рис. Д.4.1) програми 

PowerPoint є:  

 рядок заголовка вікна, що містить ім’я файла; панель 

швидкого доступу (команди Сохранить (Save), Отменить (Undo) і 

Повторить (Repeat);  

 стрічка з вкладками – один з основних елементів інтерфейсу 

для маніпуляцій зі слайдами програми PowerPoint;  

 ділянка редагування слайда – там розміщується «слайд» 

презентації;   

 слайд – основний елемент у програмі PowerPoint; лінії (смуги) 

прокручування, за їх допомогою здійснюється переміщення слайда 

презентації. 

 

  
 

Рисунок Д.4.1 – Основні елементи робочого вікна програми 

 

Порядок створення презентації 

При відкриванні прикладу презентації PowerPoint, у ділянці 

редагування відкриється титульний слайд. Там розміщується загальна 

інформація презентації: (1) назва доповіді, (2) імена авторів, (3) час і місце 

створення презентації тощо. Стосовно «тощо» слід нагадати, що 

презентація Power Point має на меті наочність і простоту.  
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2. Застосування теми для додавання кольору та стилю до презента-

ції 

У програмі PowerPoint є багато тем оформлення, включаючи узго-

дження колірних схем, тіла, стилів шрифтів і розміщення покажчиків місця 

заповнення. За допомогою вже наявних тем можна швидко змінити загаль-

ний вигляд презентації. Але використання шаблону спрямоване саме на за-

побігання таких змін.  

Для перегляду слайдів, починаючи з поточного, потрібно вибрати 

режим Показ слайдов. При перегляді презентації перехід від одного слайда 

до іншого здійснюється за допомогою натискання ЛКМ у будь-якому місці 

екрана. 

Презентацію можна переглянути іншими способами, а також кон-

вертувати в інший формат і роздрукувати.  
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Оцінка величини вимірювання 

 

Для оцінки величини вимірювання пропонується модель процесу 

вимірювання: окремий результат з масиву даних є випадковою величиною, 

що складається зі сталої величини і похибки вимірювання. Статистична 

обробка повинна визначити ці величини окремо. 

Пропонуються три оцінки результату: середній, серединний і мода.  

Середнє значення (середнє арифметичне). Це найпоширеніша 

статистика (тобто оцінка). Вона визначається як сума значень всіх 

вимірювань, поділена на їх кількість (надаючи значенню кожного 

вимірювання рівну вагу в масиві даних).  

Серединне значення (медіанне) в наборі даних. Воно визначається 

«серединою» сортованого списку даних. Як правило, така оцінка 

відрізняється від середнього завдяки асиметрії даних.  

Мода показує те значення масиву, що зустрічається найчастіше 

(типове значення). Для великих наборів даних мода як оцінка може стати 

найбільш значущою статистикою (пік гістограми).  

Не менш суттєвим є визначення причин, що призводять до 

розсіювання даних. Для цього необхідно оцінити похибку вимірювання, 

виходячи з отриманого масиву даних.  

Причини можна поділити за характером змін, які вони створюють. 

1. Систематичні – складова похибки, що залишається постійною 

або змінюється за певною закономірністю під час проведення вимірювань. 

До них належать: методичні, інструментальні, суб’єктивні та ін.: 

Можуть бути виключені з результатів вимірювання шляхом 

регулювання або введенням поправок такі похибки: інструментальна 

похибка: спрацьовування деталей приладу, зайве тертя в механізмі приладу, 

неточне нанесення штрихів на шкалу, невідповідність дійсного і 

номінального значень тощо; похибка методу (методична), що може 

виникнути через недосконалість методу вимірювання або допущені його 

спрощення, встановлені методикою вимірювань. Наприклад, така похибка 

може бути обумовлена недостатньою швидкодією застосовуваних засобів 
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вимірювань при вимірюванні параметрів швидкоплинних процесів або не-

врахованими домішками при визначенні густини речовини за результатами 

вимірювання її маси та об’єму; суб’єктивна похибка обумовлена індивідуа-

льними похибками оператора. Іноді цю похибку називають особистою різ-

ницею. Вона спричиняється, наприклад, запізненням або випередженням 

прийняття дослідником сигналу. 

2. Випадкові – це складові похибки, що змінюються випадково, 

причини їх появи не можна точно вказати. 

Це призводить до неточності в показаннях. Зменшення таких 

причин можливо при багаторазових вимірюванях і подальшій статистичній 

обробці результатів. Тобто усереднений результат багаторазових 

вимірювань ближчий до дійсного значення, ніж результат одного 

вимірювання. Якість, що характеризується близькістю до нуля випадкової 

складової похибки, називається збіжністю показань цього приладу. 

3. Промахи – грубі похибки, пов’язані з помилками оператора або 

неврахованими зовнішніми впливами. Їх зазвичай виключають із 

результатів вимірювань на стадії зазделегідьї підготовки та не враховують 

при обробці результатів. 

Існують декілька методів оцінювання розсіювання даних, що ста-

новлять масив.  

Стандартне відхилення (STD) визначає розкид набору результатів 

вимірювання. Ця статистика (разом із «середнім») найбільш поширена. На 

спрощеному рівні можна пояснити STD як середню різницю між значенням 

кожного вимірювання і середнім. Високі значення вказують на суттєве ві-

дхилення даних від середнього, низькі – про більшу згрупованість даних.  

Рівняння, що визначає «стандартну» форму STD, виглядає так: об-

числюється сума квадратів відхилень кожного елемента масиву даних від 

середнього, ділиться на (N-1) кількість вимірювань і з цього, добувається 

квадратний корінь: 
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Мін, Макс і Діапазон характеризують «розмір» масиву даних. 

Якщо дані, отримані в експерименті, дійсно становляють явище, яке є ме-

тою дослідження, то значення «Мін» і «Макс» вказують на зовнішні гра-

ниці очікуваного ефекту. «Діапазон» вказує на ширину набору даних. Не-

доліком цих параметрів є їх чутливість до «викидів (промахів)», значень за 

межами здорового глузду.  

Для дослідження змін параметра системи, який вимірюється за ро-

зглянутою методикою, необхідно отримати послідовність значень і подати 

їх у вигляді таблиці або графіка. Кожне вимірювання (клітинка таблиці) 

складатиметься тепер із середнього значення і міри похибки (наприклад, 

стандартного відхилення).  

Наступною задачею статистичної обробки є визначення на підставі 

таких даних параметрів аналітичної моделі, що пропонується (або 

перевіряється) дослідником виходячи з власних уявлень щодо фізичних 

механізмів матеріалознавчих процесів.  

Основне завдання такої статистичної обробки – апроксимації – 

кількісне визначення параметрів аналітичної функції (апроксимуючої), що 

пропонується як модель для досліджуваного явища.  

На графіку це можна подати як побудову такої безперервної 

функції цього класу, яка «в цілому близько» розташовується серед 

експериментальних (дискретних) даних. Така задача передбачає: (1) 

попереднє формулювання моделі, тобто аналітичної функції (лінійна, 

поліном, експонента тощо); (2) погодження поняття «близько в цілому» 

(метод найменших квадратів); (3) оцінення розбіжності даних, що 

визначені в експерименті з урахуванням обчисленої похибки вимірювання 

кожного значення і обчислені на підставі «точної» моделі.  

На практиці прикладного матеріалознавства беруть до перевірки 

найбільш спрощені, лінійні моделі: вони є лінійними стосовно коефіцієн-

тіввизначеної аналітичної функції.  

До них належать: поліноми, експоненціальні і показникові функції 

та інші, які прогнозують поведінку матеріалу в умовах дослідження з 

прийнятною точністю. 
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Особливості побудови гістограм 

 

Гістограма є результатом статистичної обробки масиву «в цілому». 

Існує багато стандартних графічних редакторів для побудови гістограм. Як 

правило, універсальність і великі можливості часто ускладнюють вико-

нання конкретного завдання. Однією з найпоширеніших є Origin.  

Подання даних у вигляді діаграм і графіків має на меті подати ін-

формацію в наочному і зрозумілому вигляді. 

Таким чином, найважливішими характеристиками будь-яких діаг-

рам є інформативність і доступність тих даних, що наведені з їх допомогою. 

Класичними діаграмами є стовпцеві і лінійні (смугові) діаграми, 

що також називаються гістограмами. Стовпцеві діаграми здебільшого ви-

користовуються для наочного порівняння отриманих статистичних даних 

або для аналізу їх зміни за певний проміжок часу. Кожен стовпець зображує 

величину рівня цього статистичного ряду. Всі порівняні показники вира-

жені однією одиницею вимірювання, тому можна порівняти статистичні 

показники цього процесу. 

Візуальна оцінка гістограм дозволяє сприйняти ряд статистичних 

показників:  

– розподіл спостережень;  

– найбільшу концентрацію даних;  

– мінімальне і максимальне значення; розкид;  

– ступінь асиметрії; 

– ексцес;  

– наявність явних викидів; 

– можливу присутність кількох розподілів (популяцій); 

– кількість інтервалів – загальна (в тому числі і нульові значення), 

кількість частотних осередків гістограми. 

Крім того, за допомогою гістограм можна наочно уявити:  

– середнє значення масиву; 

– серединне (медіану);  

– стандартне відхилення (std). 
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IQR (inter-quartile range, діапазон внутрішніх чвертєй) є найкращою 

оцінкою розподілу, ніж диапазон. Він являє собою ширину двох (внутріш-

ніх) чвертєй точок у наборі даних, вказуючи інтервал, в якому міститься 

половина даних. Іг-норуючи зовнішні чверті даних, IQR не чутливий до ви-

кидів. Щоб знайти IQR на бору даних, проводиться сортування, а потім ви-

бираються середні 50 % точок (між 25 % і 75 %). Різниця між значеннями 

на обох кінцях «середніх 50 %» і дає IQR. 

Існує ще одна причина звернути увагу на цю функцію – додатковий 

параметр – виріз. Він являє собою V-подібний відступ в березі, в центрі, на 

серединній лінії.  

На рис. Д.6.1 смужка захоплює ділянку вирізу boxplot № 1. Оскі-

льки ділянку вирізу № 1 перекриває виріз № 4 і 3, можна сказати з 95 %-

ною впевненістю, що медіана (серединне значення) № 1, 4 та 3 не відрізня-

ються. Крім того, оскільки смужка не перекриває будь-яку частину вирізу 

№ 2, можна також сказати з 95 %-ною впевненістю, що медіани № 1 і 2 

розрізняються. 

 

 

 

Рисунок Д.6.1 – Статистичні оцінки збігу експериментально виміряних величин 
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На рис. Д.6.2 – Стандартне відхилення розміру зерен нітриду 

становить 6 мкм. Діаметр зерен нітриду – від 5,70 до 51,55 мкм (чорні лінії), 

загальний діапазон – 45 мкм. Середній (50 %) діаметра зерен нітриду 

становить від 9,87 до 15,80 мкм (сині лінії), з IQ 5,93.  

 

 

Розмір зерен 

 
Середній діаметр  

 

Рисунок Д.6.2 – Стандартне відхилення розміру зерен нітриду становить 6 мкм. 

Діаметр зерен нітриду – від 5,70 до 51,55 мкм, загальний діапазон – 45 мкм. 

Середній (50 %) діаметра зерен нітриду становить від 9,87 до 15,80 мкм, з IQ 5,93.  

 

Вертикальними лініями відзначено: мінімальне значення, 25 % 

межа iqr, серединне значення, середнє, 75 % межа iqr і максимальне зна-

чення. Масив даних отримано при обробці оптичних зображень поверхні 

сталі після нітридізації (див. рис. Д.6.2).  
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На рис. Д.6.3 зображено оцінку асиметричності зерен нітридів 2.46. 

Спостерігається перекіс управо, розподіл має ексцес в 14.72. Закон розпо-

ділу розмірів більш «плоский», ніж нормальний. 

 

 
 

Рисунок Д.6.3 – Асиметрія зерен нітридів (становить 2.46).  
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Характеристики та функції програми Thixomet PRO 

 

Thixomet PRO є потужним інструментом матеріалознавчої експер-

тизи, що дозволяє розкрити природу дефектів металопродукції та організу-

вати керування її якістю. 

Thixomet PRO підтримує будь-які способи введення зображення в 

ПК, включаючи цифрові та web-камери, сканери та ін. Використання су-

часних професійних апаратних і програмних засобів дозволило створити 

високопродуктивний та гнучкий аналізатор зображення, який швидко ада-

птується для вирішення завдань кількісної металографії сталей і сплавів, а 

також інших матеріалів. 

Робоче вікно відкривається при запуску програми, в ньому розта-

шовані інші вікна, необхідні для роботи. У робочому вікні здійснюються 

основні операції роботи з програмою. 

У вікні Трансляция с камеры (рис. Д.7.1) виводиться відео зобра-

ження з камери. 

 

 

 

Рисунок Д.7.1 – Робоче вікно. Вікно «Трансляция с камеры» 
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У програмі є можливість «розфарбувати зерна» залежно від їх ха-

рактеристик. Для цього існує Гистограмма со свойствами. 

 

 
 

Рисунок Д.7.2 – Робоче вікно Гистограмма со свойствами 

 

Включаючи цю гістограму, вже на дослідженому вами зразку, мо-

жливо побачити, скільки зерен одного розміру присутньо на фотографії. 

 

 
 

Рисунок Д.7.3 – Виділені та розфарбовані зерна структури 
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Одним кольором виділені зерна одного номера величини. 

Далі в робочому вікні програми є ще Цветовые гистограммы. 

 

 
 

Рисунок Д.7.4 – Робоче вікно програми Цветовые гистограммы 

 

По осі Y всіх гістограм відкладений відсоток пікселів на зобра-

женні. 

Вкладка «тон» відображає розподіл пікселів по кольорах, і являє 

собою діапазон значень 0 (червоний) – 255 (червоний).  

 

 

 

Рисунок Д.7.5 – Робоче вікно Цветовые гистограммы, «тон» 
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«Насыщенность» – це інтенсивність певного тону, тобто ступінь 

візуальної відмінності хроматичного кольору від рівного за світлом ахро-

матичного (сірого) кольору. Повністю ненасичений колір буде відтінком 

сірого. 

Вкладка «яркость» являє собою гістограму розподілу пікселів за 

яскравістю. Якщо кнопка натиснута, зображення буде чорно-білим, в 

цьому випадку канали «тон» і «насыщенность» стираються, і залишається 

тільки інформація про яскравість.  

У статусному рядку 

  
відображається поточне калібрування, розширення панорами в пікселях, 

площа на зразку, охоплена панорамою, і цифрове збільшення на моніторі. 

 

 

 

Рисунок Д.7.6 – Робоче вікно Цветовые гистограммы, «насыщенность» 

 

У робочому вікні є панель інструментів, за допомогою якої опера-

тор здійснює аналіз структури. 

 

Панель панорами, де винесені основні налаштування і регулю-

вання, які можна здійснювати з отриманим зображенням. 
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Рисунок Д.7.7 – Робоче вікно Цветовые гистограммы, «яркость» 

 

Панель аналізу, де здійснюються надлаштування проведення авто-

матичного аналізу зображення структури. 

 
Панель Измерительные инструменты, за допомогою якої в про-

грамі можливо здійснювати лінійні вимірювання структурних складових 

зображення. 

 

Ця панель присутня також у вікні Трансляция с камеры, всі інстру-

менти і дії з ними ідентичні. 

Для нанесення ручних вимірювальних інструментів на зобра-

ження: виберіть одне з ручних вимірювань на панелі інструментів у голов-

ному вікні Thixomet: 

Лінійний розмір  використовується для вимірювання відстаней 

між двома точками або для вимірювання відстаней за ламаними лініями. 

Для установки інструменту натисніть ПКМ на початку і відпустіть у кінці 

вимірюваного відрізка. Встановлений інструмент Линейный размер можна 

винести у бік, щоб він не закривав зображення. Для цього слід натиснути 

клавішу Shift і, натиснувши ЛКМ на ярлик з числовим позначенням, відве-

сти його на потрібну відстань. Для вимірювання відстані по ламаній лінії  
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встановіть інструмент, ЛКМ встановіть точку зламу інструменту і, не від-

пускаючи кнопку миші, перетягніть точку в потрібне місце. Кількість точок 

зламу не обмежена. 

Криволінійний розмір . Інструмент призначений для прове-

дення криволінійних ліній, наприклад для малювання периметра або обкре-

слення границь будь-якої зони. Натисніть ЛКМ і ведіть, контур інструме-

нту повторіть шлях курсора миші. 

Вимірювання площі . Для установки інструменту натисніть 

ПКМ і, не відпускаючи її, обведіть вимірювану площу. 

Вимірювання мікро- і макротвердості . Для установки інструме-

нту вкажіть натисканнями ПКМ кути відбитків індентора (або три точки на 

колі). У меню, що з’явиться, можна вказати тип відбитка, навантаження і 

встановити перерахунок даних у HRC або HRB. 

Вимірювання глибини шару . Для вимірювання шару необхі-

дно вибрати цей інструмент і ПКМ, обвести його верхню і нижню границі, 

після того як друга границя буде обведена, розрахується середня, мініма-

льна і максимальна глибини шару. 

Радіус кривизни . Для установки інструменту вкажіть натискан-

ням ПКМ три точки на вимірюваній кривій. 

Вимірювання кута . Для установки інструменту вкажіть натис-

канням ПКМ точку на стороні першої прямої, що утворює кут, потім вер-

шину кута, потім точку на стороні другої прямої, що утворює кут. Кут ви-

мірюється проти годинникової стрілки. 

Для визначення розміру зерна  встановіть інструмент натис-

канням ПКМ на зображення. ЛКМ вкажіть місця перетину границь зерен з 

усіма січними. 

Для підрахування кількості використовується інструмент , що 

дозволяє здійснювати в ручному режимі підрахування кількості будь-яких 

об’єктів. Необхідно нанести інструмент ПКМ на всі об’єкти, кількість яких 

потрібно визначити. 
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Відстань між паралельними прямими . Інструмент може бути 

використаний для вимірювання відстані. Натисніть ПКМ на зображенні у 

вікні Трансляция с камеры в точці, з якої слід почати вимірювання і ведіть 

(не відпускаючи кнопки миші) до кінцевої точки. 

Об’ємна частка . Інструмент використовується для визначення 

об’ємної частки методом точок. 

Інструмент Объёмная доля використовується для ручного визна-

чення змісту будь-якої фази або структурної складової на зображенні. Для 

початку роботи з інструментом: 

1) викличте висхідне меню, натисканням на чорний трикутник пра-

віше від інструменту; 

2) виберіть тип сітки. Для Прямоугольной сетки можна вибрати кі-

лькість точок по горизонталі і по діагоналі. Для Круглой сетки можна виб-

рати загальну кількість точок сітки, точки будуть розподілені по зобра-

женню автоматично; 

3) введіть всі фази, частку яких необхідно буде врахувати. Кнопка 

Добавить використовується для додавання нової фази. 

У полі Название фазы слід вписати відповідну назву, в цьому ж 

вікні вибирається колір для фази. Кнопка Редактирование відкриває ана-

логічне вікно для обраної фази. У ньому можна змінити назву або колір; 

4) натисніть ПКМ на досліджуване зображення, на ньому з’явиться 

задана сітка; 

5) ЛКМ натискайте на хрестики, що потрапляють на фазу. При на-

тисканні коло правіше і нижче хрестика буде фарбуватися в колір, заданий 

для поточної фази. Якщо хрестик потрапив на границю об’єкта – натисніть 

на нього ПКМ, і тоді це потрапляння буде зараховано як половина. Для ви-

далення інформації з кола натисніть на хрестик ПКМ. 

Якщо необхідно підрахувати кількість декількох фаз, виберіть на-

ступну фазу у висхіному меню інструменту Объёмная доля і продовжуйте 

виділення хрестиків. Якщо хрестик потрапляє на границю між двома фа-

зами, слід зазначити його для обох фаз; 
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Рисунок Д.7.8 – Визначення розміру зерна і кількісний розрахунок  

об’ємної частки 

 

6) частки всіх зазначених фаз будуть зазначені в інформаційному 

ярлику над зображенням. 

Сітка інструмент  накладає сітку на зображення у вікні Трансля-

ция с камеры. У меню, що з’явиться поряд з інструментом, можна вибрати 

крок і колір сітки. 

 

 
 

Рисунок Д.7.9 – Вікно задання параметрів сітки 
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Рисунок Д.7.10 – Робоче вікно «Фаза» 

 

1. Нанесіть обраний інструмент ПКМ. У центрі нанесеного інстру-

менту буде знаходитися ярлик, що вказує значення вимірюваної величини. 

Для деяких ручних вимірювальних інструментів доступний вибір розмір-

ності – правіше від інструменту знаходиться чорний трикутник у висхід-

ному меню. 

2. Якщо це необхідно, відредагуйте нанесений інструмент ЛКМ. 

Для редагування інструментів наведіть курсор на границю або реперну то-

чку інструменту (при цьому курсор змінює свій вигляд), натисніть ЛКМ і, 

не відпускаючи кнопки, ведіть мишу. Для переміщення інструменту без 

його редагування виконайте цю саму операцію з ділянкою, обмеженою ін-

струментом, або його ярликом. 

3. Для видалення інструменту натисніть ПКМ в ділянці, обмеженій 

інструментом, або на його ярлик. 

Інформація про всі нанесені вимірювальні інструменти відобража-

ється у вікні Статистика ручных измерений. У лівій частині вікна вибира-

ється тип вимірювальних інструментів, інформація про які відображається 

в правій частині. При натисканні ПКМ у лівій частині вікна відкривається  

меню, в якому можна змінити колір інструментів поточної групи, додати 

або видалити групу.  

Для експорту даних таблиці в MS Exel натисніть кнопку Экспорт 

. 
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Рисунок Д.7.11 – Процес вибірки по точках частинок на структурі,  

статистику яких проводять 

 

Кнопка Данные по всему проекту  відображає дані по нанесеним 

вимірювальних інструментів з усіх зображень поточного проекту, натис-

канням ЛКМ ця кнопка переключається в положення Данные по всему изо-

бражению , в цьому випадку відображатися будуть тільки інструменти, 

нанесені на поточне зображення. 

Лінійні вимірювання й автоматичний аналіз структури можливо 

здійснювати в програмі після точного калібрування програми і джерела зо-

браження з мікроскопа. 

 

 
 

Калібрування мікроскопа 

 

1. У головному вікні Thixomet виберіть пункт меню Опции  → 

Калибровка. 
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Рисунок Д.7.12 – Робоче вікно Cтатистика ручных измерений 

 

2. У нижній частині вікна, в групі Микроскопы, натисніть 

кнопку Создать новый і введіть назву мікроскопа, після чого натисніть Ок 

і закрийте вікно Калибровки. 

3. Встановіть об’єкт-мікрометр на предметний столик 

мікроскопа і налаштуйте фокус на лінійку. 

4. У вікні Трансляция с камеры натисніть кнопку 

Откалибровать. 

5. Коли відкриється знизу вікні, виберіть режим Объект-

микрометр. 

6. У висхідному списку Микроскоп виберіть створену в пункті 2 

назву мікроскопа. 

7. Встановіть на мікроскопі мінімальне збільшення та у 

висхідному меню Увеличение виберіть пункт Добавить. 

8. У вікні впишіть збільшення і коментар (якщо це необхідно). 

9. У вікні Трансляция с камеры виберіть інструмент Линейный 

размер. 

10. Встановіть ЛКМ (ведіть мишу, утримуючи кнопку) 

інструмент на лінійку об’єкт-мікрометра так, щоб виділеним виявилося 

якесь ціле число поділок. 

11. Уведіть виділену відстань в поле Расстояние і натисніть 

кнопку Сохранить. 

12. Повторіть цю процедуру для всіх збільшень мікроскопа. 
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Зміна калібрування 

Для зміни калібрування у вікні Трансляция с камеры ви можете 

скористатися списком панелі Калибровка, що з’явиться. 

1) Натисніть ПКМ на зображенні, з’явиться меню  

 

 

 

2) У підменю Калибровка виберіть значення калібрування. 

3) Якщо мікроскоп цифровий, буде доступний пункт Автоматиче-

ское определение калибровки. При виборі цього пункту значення калібру-

вання буде зчитуватися автоматично при зміні об’єктива. 

4) При захопленні зображення в головне вікно Thixomet буде пере-

несене поточне калібрування з вікна Трансляция с камеры. 

Іноді, коли при зйомці панорами забуваєш встановити вірне каліб-

рування, а панорама вже склеєна, тоді для зміни калібрування на вже нала-

штовану панорамуі необхідно: 

1) В головному вікні Thixomet вибрати пункт меню Опции → Ка-

либровка; 

2) У нижній частині вікна, в групі Микроскопы, в списку, що 

з’явиться вибрати ім’я мікроскопа; 

3) Вибрати потрібне калібрування в таблиці, після чого натиснути 

Установить і закрити вікно Калибровка; 

4) Обране калібрування встановиться і в головному вікні Thixomet, 

і у вікні Трансляция с камеры. 

Панорамне зображення являє собою кілька окремих полів зору, зі-

стикованих в одне ціле. 

Для побудови кольорового зображення слід переконатися, що кно-

пка Конвертировать у рівні сірого  не була натиснута. 
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1. Якщо проект ще не був створений, створіть новий проект Ctrl + 

N. 

2. Натисніть клавішу Пропуск, при цьому зображення з вікна Тра-

нсляция с камеры  буде захоплено в головне вікно. 

3. Виберіть напрямок переміщення за зразком натисненням однієї 

з клавіш < > ^ ˅ на виносній цифровій клавіатурі, при цьому на зображенні 

буде автоматично задано інструмент Выделение области , положення 

якого відстежує ться в вікні Трансляция с камеры . 

4. Перемістіть предметний столик так, щоб виділений фрагмент у 

вікні Трансляция с камеры  перемістився до протилежного краю. Поки 

коло в лівому верхньому кутку вікна Трансляция с камеры  має зелений  

колір – можливе стикування зображень. 

5. Натисніть клавішу Пропуск, при цьому зображення з вікна Тра-

нсляция с камеры  буде захоплено і в головному вікні знаходиметься вже 

зістиковане. 

6. Виконуйте дії 2–5, поки не буде побудована панорама необхідної 

площі. 

У програмі також є функція Расширенный фокус. 

 

 

 

Рисунок Д.7.13 – Побудова панорамного зображення 
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Рисунок Д.7.14 – Вибір сусідньої зони долаштування зображення 

 

Коли поверхня шліфа має перепад по висоті (наприклад, завалений 

край шліфа), а потрібно отримати повноцінну фотографію цього місця на 

шліфі, тоді: 

а) налаштуйте фокус у крайнє верхнє або крайнє нижнє положення; 

 

 
 

Рисунок Д.7.15 – Побудова панорамного зображення, наступний крок 
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б) натисніть кнопку Расширенный фокус  у вікні Трансляция с 

камеры ; 

в) натисніть клавішу Пропуск, при цьому зображення з вікна Тран-

сляция с камеры  буде захоплено в головному вікні; 

г) налаштуйте фокус на іншу ділянку зображення і знову натисніть 

клавішу Пропуск, при цьому зображення з робочого вікна буде поєднане із 

зображенням з вікна Трансляция с камеры  зі збереженням ділянок у го-

строму фокусі з обох зображень. Продовжуємо виконувати кроки 3 і 4, 

доти, доки все зображення не з’явиться у фокусі.  

У програмі є можливість зберігати зображення обробленої струк-

тури як окремим файлом картинки, так і експортуючи його у файл Microsoft 

Word. 

 

 
 

Рисунок Д.7.16 – Фокус у верхній точці об’єкта фокусування 

 

1. Якщо необхідно експортувати фрагмент зображення, використо-

вуйте інструмент Выделение области для його позначення (інструмент на-

носиться ПКМ). Якщо цей крок пропустити, зображення буде експорто-

вано цілком. 
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2. Для експорту зображення у файл відкрийте меню Изображение 

→ Экспорт, при цьому відкриється вікно, в якому необхідно вказати шлях 

збереження та назву, а потім натисніть кнопку Сохранить, при цьому від-

криється діалог експорту. 

3. Для експорту зображення в MS Word натисніть кнопку Экспорт 

у Microsoft Word, при цьому відкриється діалог експорту. 

У лівій частині впишіть бажане збільшення або розміри зобра-

ження. 

4. Встановіть прапорець Граница и заливка, якщо хочете бачити ре-

зультати розпізнавання на експортованому зображенні. 

5. Встановіть прапорець Инструменты, якщо хочете бачити нане-

сені інструменти та підписи на експортованому зображенні. 

6. Встановіть прапорець Линейка, якщо хочете бачити лінійку в мі-

кронах, розташовану по верхньому і лівому краях зображення. 

7. Встановіть прапорець Маркер, якщо хочете бачити маркер на 

експортованому зображенні. 

8. Встановіть прапорець Задать размер, якщо хочете задати розмір 

маркера вручну. 

 

 

 

Рисунок Д.7.17 – Фокус у середній точці об’єкта фокусування 
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Рисунок Д.7.18 – Фокус у нижній точці об’єкта фокусування  

та готове реконструйоване зображення 
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9. Встановіть прапорець Высокое качество, щоб зображення було 

експортовано без стиснення у форматі bmp, інакше експорт буде проведе-

ний у форматі jpg. 

 

 
 

Рисунок Д.7.19 – Встановлення необхідних атрибутів зображення, 

що буде збережено у файлі 

 

 
 

Рисунок Д.7.20 – Встановлення необхідних атрибутів зображення,  

що буде експортовано у файлі 
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Рисунок Д.7.21 – Встановлення атрибутів зображення з накладеною маскою 

 

 
 

Рисунок Д.7.22 – Встановлення атрибутів зображення з накладеною дією  

інструментів 

 

 

 

Рисунок Д.7.23 – Встановлення атрибутів зображення з накладеною розміткою  

по боках зображення 
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Рисунок Д.7.24 – Встановлення атрибутів зображення з накладеним маркером 

у вигляді лінійки 

 

 

 

Рисунок Д.7.25 – Встановлення атрибутів зображення з накладеним маркером  

у вигляді лінійки, що збільшена 
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Припущення при використанні програмного пакета SRIM 

 

1. Падаючий атом має атомний номер Z1 і енергію Е. Він стика-

ється в мішені з атомом, що має атомний номер Z2. Після зіткнення падаю-

чий іон має енергію Е1, а другий атом у зіткненні – енергію Е2. Для мішені 

заздалегідь вказується енергія зміщення – Ed, енергія зв’язку атома решітки 

з його вузловою позицією – Еb і кінцева енергія рухомого атома в решітці 

– Еf, оскільки при меншій енергії атом вважається таким, що зупинився. 

2. Зсув відбувається, коли Е2 > Eb тобто, атом отримує достатню 

енергію для виходу з вузла. Вакансія утворюється, якщо і Е1 > Ed, і Е2 > Eb, 

тобто, обидва атоми мають достатню енергію, щоб залишити вузол. Це 

означає, що обидва атоми стають рухомими атомами каскаду. Енергія Е2 

атома Z2 зменшується на величину Еb до того, як він вчинить таке зітк-

нення. Якщо Е2 < Ed, то атом не володіє достатньою енергією, і буде коли-

ватися навколо вузлової позиції, розсіюючи енергію Е2 у вигляді фононів.  

3. Якщо Е1 < Eb, a E2 > Ed і Z1 = Z2, то бомбардуючий атом, зали-

шиться у вузлі, а зіткнення буде називатися заміщаючим. Енергія Е1 розсі-

ється у вигляді фононів. Атом у вузлі решітки буде замінений таким самим 

бомбардуючим атомом. Такий тип зіткнень звичайний для великих каска-

дів у одноелементних мішенях. Якщо Е1 < Eb, a E2 > Ed при Z1 = Z2, то атом 

Z1 перетвориться в зупинений міжвузловий атом.  

4. Якщо Е1 < Ed і Е2 < Eb, то атом Z2, стане міжвузловим атомом, 

а сумарна енергія Е1 + Е2 розсіється у вигляді фононів. Якщо мішень скла-

дається з декількох різних елементів, і кожен має свою енергію зміщення, 

то Ed буде змінюватися для кожного атома каскаду, що потрапляє в різні 

атоми мішені. 

Необхідно знати, що коефіцієнт розпилення дуже сильно залежить 

від величини поверхневої енергії зв’язку (SBE), яка вводиться при обчис-

леннях. Для реальної поверхні ця величина змінюється під час іонного бо-

мбардування внаслідок розвитку поверхневої шорсткості і зміни поверхне-

вої стехіометрії в разі сполук. Отже, шорсткості моношарової висоти мо-

жуть змінити величину коефіцієнта розпилення. 
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Закінчення дод. 8 

Чутливість коефіцієнта розпилення до величини поверхневої енер-

гії зв’язку можна відтворити під час обчислень за допомогою графічного 

меню. Залежність коефіцієнта розпилювання від поверхневої енергії 

зв’язку має точність близько 30 %. 
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ДОДАТОК 9 

 

Фізичні властивості матеріалів 

 

Матеріал Щільність  

ρ, кг/м3 

Питома тепло-

ємність С, 

Дж/кг*К 

Теплопровід-

ність k, 

Вт/К*м 

Сталь 45 7826 473 48 

Сталь 65Г 7850 490 37 

Сталь 15Х11МФ 7670 450 23 

Сталь 20Х23Н18 7900 538 13,8 

Сталь 20Х13 7670 461 23 

Сталь 08Х17Т 7700 462 25 

Сталь 30Х13 7670 473 26,4 

Сталь 12Х18Н10Т 7920 462 15 
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ДОДАТОК 10 

 

Характеристика пакета моделювання полів «ELCUT 6.3» 

 

Пакет моделювання полів ELCUT належать до програм та інстру-

ментів нового покоління, який забезпечить швидке і точне розв’язання за-

дачі незалежно від того, наскільки багатий у користувача досвід застосу-

вання методу скінченних елементів. Зручний графічний інтерфейс, швид-

кий вирішувач і система аналізу результатів дозволяє досліднику основний 

час приділити предметній ділянці, а не технічній складовій моделювання. 

Типи розв’язуваних завдань і можливості програми ілюструє рис. Д.10.1. 

Відзначимо, що студентська версія програми поширюється вільно, 

порівняно з професійною версією повністю повнофункціональною, але є 

обмеження за максимальною кількістю вузлів сітки: 256 (2D) і 4095 (3D) – 

рис. Д.10.1. 

 

 

 

Рисунок Д.10.1 – Задачі 2D- і 3D-моделювання у програмі «ELCUT 6.3» 
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Закінчення дод. 10 

ELCUT використовує такі типи документів і відповідні їм вікна 

графічного інтерфейсу: 

 опис завдання відповідає кожній фізичній задачі, що розв’язу-

ється за допомогою ELCUT. Цей документ містить такі загальні характери-

стики як тип завдання («Електростатика», «Магнітостатика», «Теплопере-

дача» та ін.), клас моделі (плоска або вісесиметрична) та ін., а також імена 

інших документів, асоційованих і цим завданням; 

 геометрична модель містить повний опис геометрії завдання, 

мітки різних її частин (блоки, ребра, вершини при 2D-моделюванні) і роз-

рахункову сітку кінцевих елементів. Різні завдання можуть використову-

вати загальну модель (це, зокрема, корисно при розв’язанні пов’язаних за-

вдань); 

 фізичні властивості або дані розрізняються для різних типів 

завдань (Властивості для теплопередачі, властивості для електростатики 

тощо). Ці документи містять значення властивостей матеріалів, джерел 

поля і граничних умов для різних помічених геометричних об’єктів моделі. 

Документ властивостей може бути використаний як бібліотека матеріалів 

для різних завдань; 

 додаткові документи для електромагнітних задач. 

Щоб розв’язати задачу, потрібно асоціювати з нею імена двох до-

кументів: моделі та фізичних властивостей. Для більшої зручності завдання 

може посилатися на два документи властивостей одночасно: один із них, 

називається «довідник властивостей», містить властивості часто викорис-

товуваних матеріалів (бібліотека матеріалів), а інший документ містить 

дані, специфічні для цього завдання або групи завдань.  
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