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Залежно від технології отримання нанокераміки її структура можуть відрізнятися. 

Припускаючи, що морфологія пор керамічного наноматеріалу має фрактальний характер [1], 
можна визначити кількісний параметр, який описує таку структуру – фрактальну 
розмірність. Дана робота стосується визначення фрактальної розмірності поверхневих 
структур форстеритової кераміки (Mg2SiO4), легованої іонами Cr(III) та Y(III). Ці матеріали 
завдяки, серед іншого, жаростійкості, механічній твердості, низьким діелектричним втратам 
та люмінесцентним властивостям є перспективними для мікроелектроніки лазерної техніки 
тощо. 

Фрактальну розмірність поверхні форстеритової нанокераміки з поруватістю 0,50% 
визначали методом підрахунку боксів (Box-counting). Вихідними даними для розрахунків 
служили мікрофотографії, отримані з 800-кратним збільшенням за допомогою мікроскопа 
EVO-40XPS фірми CARL ZEISS із системою мікроаналізу INCA ENERGY 350. 

Аналізуючи зображення, варто звернути увагу на присутність у структурі форстериту, 
легованого ітрієм, агломератів з розміром суттєво більшим, за середній розмір зерна. Такі 
утворення можуть бути причиною дещо більшої, у порівнянні з іншими зразками, 
міжзернової ємності  сполуки Mg2SiO4:Y

3+, що було встановлено вимірюваннями імпедансу 
зразків нанокераміки. 

Для обробки зображень було застосоване спеціалізоване програмне забезпечення 
Fractalyse 2. Першим етапом розрахунків було отримання гістограм вхідних зображень, тобто 
розподілу пікселів кожного зображення за яскравістю. Яскравість окремого пікселя 
визначалась цілим числом у межах від 255 (білий) до 0 (чорний). Другий етап у процедурі 
визначення фрактальної розмірності матеріалу – це вибір порогової яскравості та 
бінаризація, тобто перехід до зображення, яскравість пікселів якого може набувати лише 
двох значень. Точне положення порогу на гістограмі вибиралося з міркувань максимальної 
відповідності бінарного зображення реальній структурі міжзернових границь. 

Для порогу яскравості, при якому на бінарному зображенні найкраще відтворюється 
реальна структура міжзернових границь, за даними електронної мікроскопії було отримано 
такі значення фрактальної розмірності нанокристалічної структури: D=1,91±0,2 для  
Mg1,96Cr0.04SiO4+x та D=1,93±0,2 для Mg1,99Y0.01SiO4+x. Ці результати, які перекриваються у 
межах похибки обчислення, вказують на мінімальні морфологічні відмінності у структурі 
форстеритової кераміки з різними активаторами та підтверджують дані імпедансної 
спектроскопії, з яких вище було зроблено висновок про подібні електричні властивості 
міжзернових інтерфесів у MgSiO:Cr3+  та MgSiO:Y3+.  
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