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1. АНОТАЦІЯ 

Проект присвячено розробленню нового методу кількісного аналізу поверхонь руйнування 

матеріалів і конструкцій для виявлення інформативних діагностичних об’єктів на 

фрактографічних зображеннях. Інформативними параметрами є заздалегідь визначені 

атрибути растрового зображення: частотні та енергетичні характеристики, фрактальна 

геометрія, патерни тощо. Нейронні мережі дозволяють розпаралелити обробку складної 

інформації з прихованими взаємозв’язками та створювати узагальнення, які описують 

особливості, характерні для певного класу об’єктів. У результаті такого самонавчання 

нейромережа дозволяє отримувати обгрунтований результат на основі даних, які не 

зустрічалися під час навчання. 

 



  

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ  
Відома модель тріщини розроблена в ІФММ, яка ґрунтується на урахуванні впливу кривизни 

тріщини і пластичної деформації на полі напружень в твердому тілі. Така модель дозволяє 

аналізувати вплив кривизни тріщини на розподіл напружень і характеристики 

тріщиностійкості пластичних і крихких твердих тіл. Тобто фактично, поверхня руйнування 

перетворюється на «зафіксоване» відображення механізмів руйнування матеріалу, або 

конструкції. 

Сам процес моніторингу здійснюють за допомогою процесу розпізнавання зображень 

одержаних методами електронної скануючої мікроскопії та виділення об’єктів, що 

представляють інтерес з певної точки зору та зазвичай складають окремий клас (чи класи). 

Особливо успішними у реалізації подібних завдань є алгоритми машинного навчання. Для 

реалізації такої процедури застосовують попереднє навчання, яке полягає у формуванні 

опису класу шуканих об’єктів на основі сукупності їх властивостей з певного простору 

ознак. Вибір простору ознак є важливим етапом підготовки до вирішення задачі 

розпізнавання об’єктів на зображенні. Інший важливий аспект процедури розпізнавання 

полягає у виборі інструментарію, призначеного для виокремлення ознак на зображенні та їх 

порівняння з множиною ознак класу, які отримані на етапі навчання. 

Одним з найуспішніших сучасних підходів до вирішення завдання розпізнавання об’єктів на 

зображеннях є нейронні мережі. Системи для розпізнавання зображень, побудовані на основі 

згорткових нейронних мереж, протягом останніх 5 років знайшли широке застосування у 

таких галузях, як моніторинг стану промислових об’єктів та систем, безпілотне керування 

технічними засобами, медицина тощо. 

 
3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Метою цього проекту є розробка алгоритмів і програмних засобів аналізу 

електронно-мікроскопічних зображень поверхні зламів матеріалів і конструкцій з 

використанням алгоритмів за методом штучних нейронних мереж, що забезпечують 

підвищення точності визначення морфологічних об’єктів поверхні руйнування, а також 

обчислення параметрів, які кількісно її характеризують.  
Для досягнення поставленої мети буде: 

- розроблено новий фізико-механічний підхід застосування базових принципів 

фізичної (структурно-кінетичної) теорії міцності в рамках сучасних моделей матеріалів з 

багато масштабною внутрішньою структурою. Основою цього підходу урахування часу 

релаксації напружень, пов'язаних з ростом та об'єднанням пошкоджень та формування 

тріщин, зв'язків просторового та часового масштабів релаксації та пластичного 

деформування та їх відображення на поверхні руйнування.  
- запропоновано новий алгоритм аналізу поверхонь в’язкого відриву високоміцних 

титанових сплавів на основі їх фрактограм, отриманих за допомогою електронного 

скануючого мікроскопа. Метод буде реалізовано за допомогою алгоритму виявлення країв 

ямок відриву, який містить операції згладження початкового зображення;  

- розроблено новий метод враховує геометрію і морфологію ямкових поверхонь 

руйнування, що дозволяє точніше виявити краї таких об'єктів, на відміну від методів, 

орієнтованих на безпосередній аналіз інтенсивності пікселів зображення; 

 - за аналізом фрактографічних зображень буде встановлено закономірності 

руйнування високоміцних титанових сплавів за статичного та динамічного руйнування, 

проведено кількісне оцінювання параметрів їх поверхні руйнування;  

- буде виявлено особливості морфології поверхні зламу зразків сформованої за 

ямковим механізмом при різних схемах деформування матеріалів. Побудовані розподіли 

розмірів ямок для кожного сплаву та виду навантажування. 

 



  

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА 

Розроблення експериментально-теоретичних умов і створення алгоритму активного 

моніторингу фізико-механічного стану і контролю блочно-ієрархічної структури 

поверхневих морфологічних утворень зламів матеріалів і конструкцій дозволять одержати 

результати, які будуть відповідати світовому рівню, оскільки: 

- вони ґрунтуються на новій концепції багаторівневого дослідження процесів руйнування 

матеріалів; 

- дослідження буде виконане на сучасному обладнанні; 

- автори вже мають низку «ноу-хау» у даній області, що дозволять одержати нові 

закономірності. 

Новизна проведених досліджень буде відповідати кращим світовим результатам, зокрема 

буде: 

- розроблено алгоритм що має функції самоналаштування і дозволяє розпізнавати на 

зображенні витягнуті криволінійні об'єкти, зокрема ямки в’язкого відриву різної форми та 

розміру, без спеціальної адаптації до зображень певного виду. Як складову частину алгоритм 

використано раніше пропонований (базовий) метод розпізнавання ямок відриву. Отримана 

при різних наборах значень параметрів сукупність розпізнаних елементів формує нечітку 

множину, яка дозволяє оцінити імовірність (з точки зору використаного базового алгоритму) 

приналежності певного елемента зображення каркасу об'єкта. 

-при необхідності, для зменшення обчислювальних витрат початкове зображення можна 

попередньо зменшити, а після аналізу зменшеного зображення масштабувати його до 

початкових розмірів. З метою оцінювання допустимого ступеня стискання запропоновано 

використати піраміду зображень. Розрахована нечітка множина містить деталізовану 

інформацію про розпізнаний при різних наборах значень параметрів каркас множинних 

дефектів і дозволяє обчислити відхилення розрахованого положення каркасу в даній точці. 

- виявлено та описано вплив ударно-коливального навантаження із частотою навантажування 

1…2 кГц на зміну формологіх поверхні руйнування високоміцних двофазних титанових 

сплавів ВТ22 і ВТ23. 

- за параметрами фрактодіагностування (розмірами та кількістю ямок відриву) буде 

обґрунтовано оптимальний режим складного навантаження (попередній статичний розтяг – 

ударно-коливальне навантаження) для максимального підвищення вихідної пластичності 

листового двофазного високоміцного титанового сплаву. 

- за методом автоматизованого аналізу поверхні руйнування виявлено оптимальний режим 

складного навантаження (попередній статичний розтяг – ударно-коливальне навантаження) 

для максимального підвищення вихідної пластичності листового двофазного високоміцного 

титанового сплаву. 

Теоретичні дослідження будуть проведені з використанням методів механіки деформівного 

твердого тіла та положень лінійної та нелінійної механіки руйнування з дотриманням 

відповідних нормативних документів, що регламентують такі випробування, зокрема: ASTM 

E399-83. Standard test method for plane strain fracture toughness of metallic materials // Annual 

Book of Standards. - Philadelphia: ASTM E399 - 83, 1985. - P. 547-582. 

Експериментальні дослідженн будуть виконані на основі силових, деформаційних і 

енергетичних критеріїв. Експериментальна частина досліджень буде реалізована на 

сучасному випробувальному обладнанні керування яким здійснювалось за допомогою ПК, 

що дозволить отримати достатню точність і достовірність результатів експерименту. 

 
5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ   
Одержані результати будуть мати значну практичну цінність, зокрема вони: 

1. Дозволять описувати вплив мікроструктури на механічні властивості після ДНП 




