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Streszczenie
Trójwymiarowa mikrostruktura polikrystalicznego tlenku glinu została zrekonstruowana w oparciu o wyniki mikroskopowej analizy
rzeczywistej mikrostruktury α-Al2O3 z wykorzystaniem teselacji Laguerre’a. Na podstawie obrazów SEM spieków, obliczono wartości
średnic zastępczych ziaren i wartości współczynnika kształtu. Ustalone parametry mikrostruktury wykorzystano w teselacji Laguerre’a.
Dodatkowo wprowadzono warunek periodyczności dla generowanych domen. Uzyskano w ten sposób trójwymiarowe periodyczne
modele o wymiarach od 5 μm × 5 μm × 5 μm (zawierające 61 ziaren) do 30 μm × 30 μm × 30 μm (zawierające 13220 ziaren). W przypadku uzyskanych modeli syntetycznych mikrostruktur wyznaczono wartości średnic zastępczych i współczynnika kształtu. Porównanie
rozkładów tych parametrów z wartościami ustalonymi na podstawie mikroskopowej analizy mikrostruktury wykazało dobrą zgodność
pomiędzy wartościami modelowymi, a zmierzonymi dla polikrystalicznego Al2O3. Dla syntetycznych mikrostruktur ustalono ponadto
wartości kątów dwuściennych, które również wykazały dobrą zgodność z danymi literaturowymi. Zaprezentowane modele będą stanowić podstawę do dalszych prac związanych z analizą właściwości termomechanicznych ceramicznych materiałów polikrystalicznych.
Słowa kluczowe: teselacja Laguerre’a, mikrostructura, Al2O3, rekonstrukcja trójwymiarowa mikrostruktury

3D-RECONSTRUCTION OF POLYCRYSTALLINE ALUMINIUM OXIDE MICROSTRUCTURE
BY THE LAGUERRE TESSELLATION
3-D microstructure of polycrystalline aluminium microstructure has been reconstructed on the basis of microscopic analysis results of
actual α-Al2O3 microstructure by using Laguerre tessellation. SEM images of sintered bodies were used to calculate values of equivalent grain diameters and shape coefficient which then the Laguerre tessellation utilised for the 3D-reconstruction. The condition of
periodicity has been additionally introduced for the generated domains. 3D periodical models of sizes ranging from 5 μm × 5 μm × 5 μm
(61 grains content) to 30 μm × 30 μm × 30 μm (13220 grains content) were obtained in this way. Values of equivalent grain diameters and
shape coefficients were determined for the synthetic microstructures. A comparison between distributions of the latter parameters and
the analogous distributions originated from the polycrystalline Al2O3 SEM image analysis showed good compatibility. Dihedral angles
of the synthetic microstructures also showed good compatibility with the literature reported data. The presented models will constitute
the basis of further works on analysis of thermomechanical properties of polycrystalline materials.
Keywords: Laguerre tessellation, Microstructure, Al2O3, 3D-reconstruction of microstructure

1. Wstęp
Wiele makroskopowych właściwości materiałów polikrystalicznych, zarówno ceramicznych jak i metalicznych, zależy od ich mikrostruktury. Pełny opis zjawiska deformacji,
pękania, rozszerzalności cieplnej i innych procesów zdeterminowanych mukrostrukturą wymaga uwzględnienia oddziaływań występujących na poziomie pojedynczych ziaren.
Takie ich cechy jak rozmiar, kształt i wzajemna orientacja
silnie wpływają, a niekiedy decydują, o wielu istotnych właściwościach materiału w makroskali. Dlatego w ostatnich
latach rozwijane są metody generowania trójwymiarowych
modeli mikrostruktury, mogące stanowić wirtualny ekwiwalent rzeczywistych materiałów polikrystalicznych. Modele
te wykorzystywane są w symulacjach numerycznych, słu-
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żących do analizy właściwości tych materiałów. Stanowią
one uzupełnienie metod doświadczalnych, co pozwala lepiej zrozumieć zjawiska decydujące o właściwościach oraz
obniżyć koszty prowadzonych badań podstawowych, jak
i stosowanych.
Metody wykorzystywane do odtwarzania mikrostruktur
można podzielić na dwa główne nurty. Jeden z nich to rekonstrukcja oparta na informacjach pozyskanych technikami
tomografii rentgenowskiej (ang. X-ray microtomography) [1–
3], mikroskopii skaningowej czy dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych w połączeniu z techniką FIB, wykorzystującą zogniskowaną wiązką jonów (SEM/FIB, EBSD/FIB)
[4–6], co pozwala na rejestrację danych zbieranych warstwa
po warstwie. Techniki, wraz z oprogramowaniem pozwalającym na akwizycję i analizę danych, umożliwiają odtworzenie
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trójwymiarowej mikrostruktury [7]. Jednak z uwagi na wysokie koszty i ograniczenia techniczne, dotyczące rodzaju
materiału czy rozmiaru analizowanej przestrzeni i rozdzielczości, aktualnie nie są jeszcze szeroko stosowane [8].
Drugi kierunek związany jest z metodami matematycznymi, wykorzystującymi metodę Monte Carlo i teselację [9–11]
do generowania syntetycznych mikrostruktur. Pozwala to
nie tylko na uzyskanie modelu odwzorowującego topologię polikryształów, ale np. na analizę zjawiska wzrostu
ziaren podczas spiekania [12–14]. Szybki rozwój algorytmów w połączeniu z rosnącą mocą szeroko dostępnych
stacji roboczych, pozwala na relatywnie tanie pozyskiwanie
użytecznych mikrostruktur mogących stanowić podstawę
do dalszych analiz numerycznych (np. metodą elementów
skończonych FEA).

2. Materiał i metody
Rekonstrukcję mikrostruktury przeprowadzono dla polikrystalicznego tlenku glinu. Materiał referencyjny stanowił

spiek α-Al2O3 uzyskany z komercyjnego proszku TM-DAR
(TAIMEI Chemicals), spiekanego swobodnie w temperaturze 1400 °C. Dla uzyskanych w ten sposób próbek wykonano zgłady, których powierzchnię trawiono termicznie, aby
uwidocznić granice międzyziarnowe.
Obrazy mikrostruktury uzyskano przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego Nova NanoSEM
200 – FEI. Następnie zostały one poddane wstępnemu
przetwarzaniu, mającemu na celu redukcję szumu oraz
korekcję nierównomiernego oświetlenia tła. Tak przygotowane obrazy przekształcono do postaci binarnej, dla
której sporządzono mapy odległości (ang. distance map),
a następnie wykonano segmentację wododziałową (ang.
watershed) oraz indeksację (Rys. 1). Dla uzyskanych w ten
sposób obiektów określono podstawowe parametry mikrostruktury: powierzchnię cząstek Ap, obwód cząstek
Pp, współczynnik kształtu c (c = 4π∙Ap /Pp2) i średnicę zastępczą deq. Wszystkie operacje analizy obrazu przeprowadzono przy pomocy pakietu ImageJ (licencja Public
Domain) [15, 16].

a)

b)

c)

d)

Rys. 1. Analiza mikrostruktury: a) obraz wejściowy mikrostruktury spieku Al2O3, b) obraz po operacjach wstępnych (redukcja szumu,
wyrównanie histogramu, korekcja nierównomiernego oświetlenia tła), c) mapa odległości (distance map), d) wynikowy obraz po segmentacji i indeksacji.
Fig. 1. Analysis of microstructure: a) input image of sintered Al2O3 microstructure, b) image after preliminary operations (noise reduction, equalization of histogram, correction of non-uniform lighting of background), c) distance map, d) resultant image after segmentation and indexation.
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Tabela 1. Wyniki analizy mikrostruktury polikrystalicznego tlenku glinu.
Table 1. The results of analysis of polycrystalline aluminium oxide microstructure.
Ilość zaindeksowanych
cząstek

Średnia powierzchnia
cząstki
[μm2]

Średni obwód cząstki
[μm]

Średni współczynnik
kształtu

Średnia średnica
zastępcza
[μm]

4740

1,61

4,93

0,748

1,43

Tabela 2. Parametry wykorzystane w do teselacji.
Table 2. Parameters used for tessellation.
Objętość rekonstruowanej
mikrostruktury – a3
[μm3]

Ilość ziaren

Ilość realizacji

125

61

21

1000

490

20

8000

3917

16

27000

13220

2

a)

b)

c)

d)

Rys. 2. Przykładowe syntetyczne mikrostruktury o różnych rozmiarach rekonstruowanej przestrzeni: a) 125 μm3, b) 1000 μm3, c) 8000 μm3,
d) 27000 μm3.
Fig. 2. Exemplary synthetic microstructures of different size of reconstructed space: a) 125 μm3, b) 1000 μm3, c) 8000 μm3, d) 27000 μm3.
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Rys. 3. Porównanie rozkładów wartości średnic zastępczych dla
rzeczywistej mikrostruktury z rozkładami dla syntetycznych mikrostruktur jako funkcja wymiaru rekonstruowanej przestrzeni a.
Fig. 3. Comparison of equivalent diameter distributions for actual
and synthetic microstructures as a function of size a of reconstructed space.

Rys. 5. Histogram wartości kątów dwuściennych dla syntetycznych mikrostruktur przy a = 30 μm.
Fig. 5. Dihedral angle histogram of synthetic microstructures at
a = 30 μm.

Rys. 4. Porównanie rozkładów wartości współczynnika kształtu
dla rzeczywistej mikrostruktury z rozkładami dla syntetycznych
mikrostruktur jako funkcja wymiaru rekonstruowanej przestrzeni a.
Fig. 4. Comparison of shape coefficient distributions for actual and
synthetic microstructures as a function of size a of reconstructed
space.

Do rekonstrukcji mikrostruktury polikrystalicznego tlenku glinu zastosowano teselację Laguerre’a. Metoda ta często określana jest mianem ważonej teselacji Voronoi’a i opiera się na
podziale przestrzeni na regiony (ziarna), których rozmiary mogą
być określone parametrycznie. Pozwala to na lepsze przybliżenie mikrostruktury rzeczywistych materiałów polikrystalicznych
w porównaniu do klasycznej teselacji Voronoi’a [17–19].
Teselację przeprowadzono dla sześcianów o różnych
rozmiarach, określonych przez długość krawędzi a równą
kolejno: 5 μm, 10 μm, 20 μm i 30 μm. Ilość wypełniających
je ziaren została dobrana tak, aby średnia objętość ziarna
odpowiadała wartości ustalonej na podstawie analizy rzeczywistej mikrostruktury. Zróżnicowanie rozmiarów ziaren
zostało zadane w postaci parametrów rozkładu logarytmiczno-normalnego, którym dopasowano rozkłady wartości
średnic zastępczych. Podobnie postąpiono z wartościami
współczynnika kształtu. Dodatkowym założeniem narzuconym na generowane mikrostruktury była ich periodyczność.
Obliczenia wykonano przy pomocy programu Neper (licencja GNU General Public License) [20, 21].
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3. Wyniki
Wyniki analizy mikrostruktury zebrano w Tabeli 1. Rozkłady wartości średnic zastępczych dopasowano rozkładem logarytmiczno-normalnym. Uzyskane parametry rozkładu wynoszą (mediana μ i odchylenie standardowe σ):
μ = 1,332, σ = 0,525. Podobnie postąpiono z wartościami
współczynnika kształtu, jednak dopasowany został jego
odwrócony rozkład wartości (1 – c). Uzyskane parametry
rozkładu logarytmiczno-normalnego wynoszą: μ = 0,2524,
σ = 0,0916.
Wyznaczone parametry rozkładu średnic zastępczych
i współczynnika kształtu zastosowano do teselacji. Dla
kolejnych rozmiarów rekonstruowanych mikrostruktur obliczono również ilość ziaren. Parametry te zestawiono w Tabeli 2, a przykładowe syntetyczne mikrostruktury uzyskane
podczas pracy przedstawia Rys. 2. Teselację powtarzano
wielokrotnie, uzyskując w ten sposób wiele losowych realizacji dla każdego rozmiaru przestrzeni.

3.1. Walidacja
Do potwierdzenia zgodności zrekonstruowanych mikrostruktur z przyjętymi założeniami wykorzystano wartości
średnic zastępczych oraz współczynnika kształtu . Histogramy tych parametrów przedstawiono na Rys. 3 i 4. Przy
pomocy testu Kołmogorowa-Smirnowa porównane zostały
rozkłady wartości uzyskanych w przypadku modeli z wartościami zakładanymi na podstawie pomiarów mikrostrukturalnych rzeczywistego materiału. Uzyskane wyniki testu
wskazują, że zarówno rozkłady średnic zastępczych, jak
i współczynnika kształtu w przypadku syntetycznych mikrostruktur są statystycznie nierozróżnialne od odpowiednich
rozkładów wartości rzeczywistych (na poziomie istotności
równym 5%).
Dodatkowo w przypadku syntetycznych mikrostruktur
wyznaczone zostały wartości kątów dwuściennych, będące
istotnym parametrem niezbędnym do analizy wielu procesów takich jak pękanie, spiekanie czy rozrost ziaren [22,
23]. Niezależnie od rozmiaru analizowanych rekonstrukcji
obliczone wartości kątów dwuściennych charakteryzowały
się rozkładem normalnym z medianą μ równą 115° przy
odchyleniu standardowym σ = 11° (histogram tego rozkładu
przedstawiono na Rys. 5). Uzyskana dla syntetycznych mikrostruktur średnia wartość kątów dwuściennych pokrywa
się z wartością wyznaczoną eksperymentalnie dla tlenku
glinu przez Handwerker et al. [22].

4. Podsumowanie
Przedstawiona metoda rekonstrukcji mikrostruktury polikrystalicznego tlenku glinu, oparta na teselacji Laguerre’a,
pozwoliła otrzymać syntetyczne mikrostruktury spełniające
przyjęte w pracy założenia. Uzyskano modele zawierające
populacje ziaren, charakteryzujące się rozkładem średnic
zastępczych oraz współczynnika kształtu zgodnym z zakładanym, ustalonym na podstawie analizy mikrostruktury
rzeczywistego materiału. Wartości kątów dwuściennych,
wyznaczone dla syntetycznych ziaren, mieściły się w zakresie typowych wartości dla tlenku glinu, co dodatkowo
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potwierdziło przydatność metody do rekonstrukcji mikrostruktury materiałów polikrystalicznych.
W trakcie pracy uzyskano szereg syntetycznych mikrostruktur o różnych rozmiarach i ilości ziaren: od kilkudziesięciu, dla najmniejszej objętości równej 125 μm3, do kilkunastu tysięcy dla objętości 27000 μm3. Możliwość uzyskiwania
tak dużej populacji ziaren, przy akceptowalnym koszcie
obliczeniowym, jest istotna w perspektywie zastosowania
tej metody w symulacjach właściwości mechanicznych czy
cieplnych dla materiałów polikrystalicznych, które planowane są w dalszych etapach pracy.
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