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АНОТАЦІЯ 

Дученко Ю.М. Електродинамічні властивості сегрегованих полімерних 

композитів з нановуглецевим наповнювачем. 

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 104 Фізика та астрономія, 

освітня програма «Фізика наносистем». – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра молекулярної фізики. – 

Київ – 2020.  

Наукові керівники: кандидат фіз.-мат. наук Лазаренко О.А. та доктор фіз.-мат. 

наук, професор Мацуй Л.Ю. 

Запропоновано модель для опису параметрів екранування ЕМВ 

композитів із сегрегованою структурою на основі кубічної комірки, що містить 

сферичний елемент. Залежно від розмірів полімерних сфер, кількості 

наповнювача та діелектричної проникності компонентів проведено чисельні 

розрахунки коефіцієнтів відбиття, пропускання та поглинання в діапазоні 

частот 40-60 ГГц. Виготовлено полімерні композити з сегрегованою 

структурою – високомолекулярний поліетилен-вуглецеві нанотрубки та 

графітові нанопластинки-нейлон12. Експериментально досліджено частотні 

залежності коефіцієнтів відбиття, пропускання та поглинання зразків в 

діапазоні частот 40-60 ГГц. Проведено порівняння чисельних результатів з 

експериментальними і показано, що запропонована модель задовільно описує 

параметри електромагнітного відгуку КМ з сегрегованою структурою. 

 

Ключові слова: екранування випромінювання. сегреговані композити, 

коефіцієнт відбиття, коефіцієнт пропускання, коефіцієнт поглинання. 
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SUMMARY 

Duchenko Yurii. Electrodynamic Properties of Segregated Polymer Composites with 

Nano Carbon Filler. 

Masters qualification work in specialty 104 Physics and astronomy, educational 

program «Physics of Nanosystems». – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Faculty of Physics, Department of Molecular Physics. – Kyiv – 2020.  

 

Research supervisors: Ph.D, Lazarenko O.A., Sc.D, Professor Matzui L.Y. 

 

A model for describing the shielding parameters of EMR composites with a 

segregated structure based on a cubic cell containing a spherical element is proposed. 

Depending on the size of the polymer spheres, the amount of filler and the dielectric 

constant of the components, numerical calculations of the reflection, transmission and 

absorption coefficients were carried out in the frequency range 40-60 GHz. Polymer 

composites with a segregated structure were manufactured – high molecular weight 

polyethylene-carbon nanotubes and graphite nanoplatelets-nylon 12. The frequency 

dependences of the reflection, transmission and absorption coefficients of the samples 

in the frequency range 40-60 GHz were investigated experimentally. The numerical 

results are compared with the experimental results and it is shown that the proposed 

model describes satisfactorily the parameters of the electromagnetic response of the 

CM with the segregated structure. 

 

Keywords: radiation shielding. segregated composites, reflectance coefficient, 

transmittance coefficient, absorption coefficient. 
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ВСТУП 

Композитні матеріали (КМ), що складаються з діелектричного полімеру 

та електропровідного нановуглецевого наповнювача, добре відомі як 

перспективні матеріали для виготовлення захисних електромагнітних екранів, 

хімічних датчиків та інших прикладних розробок. Причиною цього є їх 

унікальні властивості, які забезпечують легку вагу, стійкість до корозії, 

механічне зміцнення, низьку вартість та легкість у виготовленні таких КМ [1,2]. 

Чим краще морфологія наповнювача, тим дорожчим є його виготовлення. 

Аморфний вуглець (АB) з низькоякісними нанопластинками (ГНП) із графіту 

(наприклад, антрацит) набагато дешевші, аніж високоякісні ГНП та вуглецеві 

нанотрубки (ВНТ). Ключовим фактором оцінки якості композиту є дисперсія 

його наповнювача в полімері. Частинки з високим аспектним співвідношенням, 

як правило, агломерують у скупчення, що викликає швидку деградацію 

транспортних властивостей КМ.  Створення провідної сітки із високою 

локальною густиною наповнювача [3] суттєво покращує властивості 

композитів [4-6]. Подібні композити називають сегрегованими (СКМ). 

Використання СКМ дозволяє значно знизити кількість електропровідного 

наповнювача, а розгалуджена електропровідна сітка створює умови для гарного 

поглинання електромагнітного випромінення (ЕМВ) такими матеріалами. 

Незважаючи на велику кількість експериментальних досліджень, 

залишається багато питань, таких як наприклад, вплив співвідношення 

характеристичних розмірів на екрануючі характеристики. Загальноприйнятим 

вважається, що розмірів діелектичних частинок має бути набагато більшим ніж 

розмір, щоб забезпечити формування провідної сітки із великою локальною 

густиною. Інше відкрите питання стосується вибору оптимальних величин 

діелектричної проникності для того, щоб досягнути максимального ослаблення 

ЕМВ за рахунок саме поглинання, тоді як досягнення порогу перколяції при 

дуже невеликому вмісті наповнювача призводить до того що екранування 

відбувається за рахунок відбиття, через високу загальну провідність композиту.  

Подібні задачі природньо розв’язувати за допомогою чисельного моделювання. 
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Не дивлячись на велику кількість робіт присвячену дослідженням 

поглинаючих композитних з сегрегованою структурою, дуже мало робіт, що 

досліджували б їх електродинамічні властивості у області високих частот, а 

саме вище 40 ГГц.  Дослідження та моделювання цих характеристик для КМ 

дає можливість розробляти екрани із керованими характеристиками поглинання 

та відбиття електромагнітного випромінювання. 

Метою даної роботи було дослідити вплив структури полімерних 

композитів, діелектричної проникності полімеру та вуглецевої фази на їх 

екрануючі властивості в діапазоні частот 40-60 ГГц, розробити модель 

розрахунку коефіцієнтів ослаблення та відбиття композитів із сегрегованою 

структурою. 
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1. ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИТИ ІЗ СЕГРЕГОВАНОЮ СТРУКТУРОЮ 

1.1. КОМПОЗИТИ ІЗ СЕГРЕГОВАНОЮ СТРУКТУРОЮ: 

БУДОВА, ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ 

Сегреговані системи відрізняються від звичайних наповнених композицій 

тим, що наповнювач розподілений не статистично, а утворює упорядковану 

структуру у вигляді каркасу (або решітки) в полімерній матриці. В таких 

системах вдається досягти значно нижчої величини перколяційного переходу 

порівняно зі звичайними наповненими полімерами. Такий упорядкований 

розподіл наповнювача реалізується, наприклад, у полімерних сумішах, коли 

наповнювач локалізований в одній полімерній фазі або на міжфазній границі. 

Схема формування полімер-металевих композицій з упорядкованим, 

сегрегованим розподілом провідного наповнювача представлена на рис. 1.1. На 

першому етапі формування первісна механічна суміші порошку полімеру з 

розміром частинок D і дисперсного провідного наповнювача з розміром 

частинок d обробляється таким чином, що створюються "оболонки" з частинок 

металу навколо випадковим чином розподілених частинок полімеру за умови D 

>> d (рис. 1.1., a). Така підготовлена суміш піддається гарячому компактуванню 

(пресуванню при температурі розм'якшення полімеру), при цьому початковий 

розподіл частинок наповнювача залишається практично незмінним на границях 

між зернами полімеру (рис. 1.1., б)[8]. В той же час частинки полімеру 

деформується під тиском і з‘єднуються одна з одною, утворюючи суцільну 

полімерну матрицю. 
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Рис. 1.1. Схема формування сегрегованої системи полімер-наповнювач 

методом гарячого компактування: a - механічна суміш полімерного і 

металевого порошків за умови D >> d, b - структура композиту після 

компактування [7]. 

Такий тип системи можна охарактеризувати двома значеннями 

концентрації наповнювача, середньої концентрації φ, віднесеної до всього 

об‘єму композиту і локальної концентрації частинок φлок в стінці утвореного 

каркасу. Очевидно, що φлок> φ. Властивості, які можуть бути пов'язані з 

відстанню між частинками і наявністю контактів між ними, такі як електро- і 

теплопровідність, діелектричні характеристики, певні механічні параметри, в 

основному визначається локальною концентрацією наповнювача і зміщені до 

менших значень середньої концентрації наповнювача φ (якщо саме вона 

використовується для характеризації концентраційної залежності параметрів). 

Цікаво, що для сегрегованих систем φc не залежить від типу полімерної 

матриці, а визначається співвідношенням розмірів частинок наповнювача та 

матриці, а також − формою самого наповнювача [8]. 

Полімерні композити із, так званою, сегрегованою структурою 

вуглецевого кластера можуть бути гарним рішенням для отримання високих 

характеристик екранування при низькому об’ємному (масовому) вмісті 

наповнювача. У таких композитах електропровідний наповнювач утворює 

упорядковану структуру в полімерній матриці, де електропровідні частинки 

наповнювача розташовані на границі між полімерними зернами. 
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Найбільш поширеним методом обробки сегрегованих полімерних 

композитів (СПК) є термічне пакування (ущільнення) [3]. На першому етапі, 

механічна суміш полімерного порошку та наповнювача із розмірами частинок 

D і d, відповідно, формується за умови D>>d таким чином, що частинки 

наповнювача покривають поверхню більших частинок полімеру, створюючи 

"структуру оболонки". Після термічного пакування (стискання при температурі 

розм'якшення полімеру) початковий розподіл частинок наповнювача 

залишається практично незмінним на границях між полімерними зернами і 

утворює шаблон сегрегованої структури, тоді як частинки полімеру 

деформуються і агломерують під тиском, створюючи тверду полімерну 

матрицю. Для отримання заданих електричних властивостей сегрегованих 

композитів, важливими є умови обробки — температура і час стиснення, а 

також, механічні та реологічні властивості полімерної матриці, що впливають 

на формування сегрегованої структури [10]. Такі фактори, як більш низька 

температура і час стиснення або висока в'язкість розплаву полімерів 

мінімізують міграцію частинок наповнювача у полімерні зерна під час 

термічного пакування, що знижує значення порогу перколяції.  

В роботах [3, 10-12] досліджувалися сегреговані композити  на основі 

графітових нанопластинок. Показано, що сегрегована структура призводить до 

збільшення термічної стабільності, модулів пружності і температури склування 

композиту в порівнянні з чистим поліпропіленом. Величина ефективності 

екранування композиту зростає при збільшенні концентрації графітових 

нанопластинок (ГНП). В композиті з 15 ваг.% графенові нанопластини/полімер 

величина ефективності екранування ~ 33 дБ [12, 13]. При такій величині 

композит підходить для широкого застосування в електроніці. При більшій 

концентрації графенових нанопластинок, величину ефективності екранування ~ 

83% було досягнуто за рахунок абсорбційних втрат. 

В роботі [14] метод лиття під тиском був вперше використаний, щоб 

отримати композит ВНТ/ізотактичний полімер/атактичний полімер з типовою 

сегрегованою структурою. Отриманий таким методом сегрегований композит 
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ВНТ/поліпропілен характеризується чудовою величиною ефективності 

екранування - 43.1 дБ, що є на 67 % вище, ніж у композиту ВНТ/поліпропілен із 

випадково розміщеними ВНТ-трубками при такому ж самому заповненні 

наповнювача у відношенні 5 ваг.%. Така величина ефективності екранування 

також порівняна з величиною для сегрегованих композитів ВНТ/поліпропілен, 

отриманих методом компресійного лиття [15]. 

В роботі [16] був отриманий композит із сегрегованою структурою на 

основі гібридного наповнювача графіт (Гр) - вуглецеві нанотрубки ВНТ (Гр-

ВНТ), який був поміщений в надвисокомолекулярний поліетилен ВМПЕ. 

В такій структурі гібрид графіт/ВНТ (Гр-ВНТ) селективно розподіляється 

на поверхні гранул полімеру для того, щоб сформувати зв’язки. Композит, який 

утворився Гр-ВНТ/ВМПЕ, демонструє чудову електропровідність 195.3 См/м та 

надвисоку ефективність екранування електромагнітного випромінювання - 81.0 

дБ. Ці результати вищі, ніж для простого графіту чи ВНТ в полімерній матриці, 

що підтверджує синергетичний ефект графіту та ВНТ. Дивовижно, що товщина 

зразка композиту G-CNT/UHMWPE всього лише 0.5 мм із величиною 

ефективності екранування 31.8 дБ вже достатня для практичного застосування в 

якості екрануючого матеріалу. 

Показано, що такий композит має високу провідність та працює як 

захисний матеріал від електромагнітного випромінювання (у зв’язку із 

широким застосуванням електронного обладнання та безпровідних пристроїв, 

електромагнітне випромінювання стає великою проблемою для здоров’я людей, 

тому пошук та розробка захисних матеріалів є важливим науковим та 

практичним інтересом). 

Досліджували композити у ваговому співвідношенні графіту та ВНТ 3/1, 

1/1 та 1/3, а також для порівняння простий графіт та ВНТ, заповнені у полімер. 

Найвищі показники електропровідності та захисної ефективності у композита у 

ваговому співвідношенні графіту та ВНТ 1/3. 

В роботі [17] досліджували композит графен/полімер і величину 

ефективності екранування. Синтезували сегреговану структуру відновленого 
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оксиду графена в полімерній матриці. Оксид графену хімічно відновлено у 

водному середовищі з полістирольними кульками з додаванням як окислювача 

йодисто-водневої кислоти (HI). Композитний розчин фільтрували, а далі 

піддали гарячому спіканню. 

Високе значення величини ефективності екранування сегрегованого 

композиту rGO/PS (відновлений оксид графену/полістирол) зумовлене 

кращими зв’язками між наповнювачем, оточеним полістирольними кульками, 

та низьким порогом перколяції. 

У роботі [18] композит графенові пластини/поліакрилат були отримані за 

допомогою латексної технології без використання розчинників, в результаті 

чого була сформована сегрегована структура з ГНП, які поміщені в полімерну 

матрицю, Дуже низький перколяційний поріг ∼0.11 мас.% при кімнатній 

температурі був отриманий для композиту за рахунок сегрегованої архітектури 

графенових площин. 

Величина ефективності екранування цих композитів зростає при 

збільшенні долі графенових пластин. Композит із вмістом графенових пластин 

6 ваг.% має величину ефективності екранування ∼66 дБ. 

У роботі [19] було показано, що адитивне виробництво, таке як 

селективне лазерне спікання (SLS - selective laser sintering) дає можливість для 

створення 3D комплексних компонентів із бажаними механічними, 

електричними та термічними властивостями, використовуючи композитні 

порошки як вихідний матеріал. В даній роботі запропоновано новий метод для 

отримання композитних порошків ВНТ. Разом з методом гарячого спікання, 

селективне лазерне спікання можна також застосовувати для отримування 

композитів ВНТ/полімер з електропровідними сегрегованими структурами. При 

досить малій долі наповнювача (<1 ваг% ВНТ) композити, синтезовані даним 

методом, демонструють значне збільшення електропровідності. Однак 

підвищення теплопровідності таких композитів незначне в порівнянні з 

композитами, отриманими методом гарячого спікання. Це пов’язано з порами, 

що утворюються в середині композиту s-CNT/PU. 



13 
 

1.2. СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИТІВ ІЗ 

СЕГРЕГОВАНОЮ СТРУКТУРОЮ ДЛЯ ЕКРАНУВАННЯ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЕННЯ 

 

В роботі  [20] використано однокроковий метод для приготування 

композиту графенові нанопластинки/поліпропілен із сегрегованою 

архітектурою графенових нанопластин (ГНП), покритих частинками 

поліпропілену (ПП) (метод гарячого пресування). 

ГНП були вимиті дегідратованим етанолом, щоб усунути адсорбовану 

вологість. Перед перемішуванням необхідну кількість ГНП та ПП помістили в 

ультразвук в етанолі, а далі перемішали разом магнітною мішалкою. Етанол був 

видалений фільтрацією, в результаті чого  отримали порошок ГНП/ПП, який 

далі висушували в печі протягом 2 год при температурі 80 ºС. Композит 

ГНП/ПП отримали шляхом одновісного гарячого пресування протягом 10 хв і 

під тиском 10 МПа. Середня товщина зразків після гарячого спікання ~ 0,9 мм. 

Електропровідність композиту 10 ваг.% графенових нанопластин досягає 

10.86 См/см, яка в 7 разів вища, ніж для композиту, отриманого шляхом 

змішування в розплаві. Величина ефективності екранування для композиту 

цього ж складу - 19.3 дБ (ця величина близька до цільового значення 20 дБ, що 

необхідно для комерційного застосування). Сегрегована структура також 

призводить до збільшення термічної стабільності, модулів пружності і 

температури склування композиту в порівнянні з чистим поліпропіленом. 

В роботі [21] було досліджено характеристику величини ефективності 

екранування композитів (ГНП)/термопластичний поліетилен (УВМПЕ) із 

вмістом графенових нанопластин до 40 ваг.%. Композити отримували шляхом 

механічного перемішування та подальшого компресійного лиття.  Також була 

оцінена електропровідність графенових нанопластин на основі статистичного 

закону розподілу і правила сумішей для випадково орієнтованих частинок 

наповнювача в ізоляційній матриці. За рахунок утворення сегрегованої 

електропровідної сітки на зовнішній поверхні полімерного порошку (УВМПЕ), 
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поріг перколяції для електропровідності був рівний ~  2-3 ваг.% ГНП. При 

наповненні 15 ваг.% графенових нанопластин композит показує величину 

ефективності екранування ~ 33 дБ, що відповідає 99,95% екранування 

електромагнітного випромінювання. 

В роботі [22] досліджували композит графен/ полістирол і величину 

ефективності екранування.  

Синтезували сегреговану структуру відновленого оксиду графена  в 

полімерній матриці. Оксид графену хімічно відновлено у водному середовищі з 

полістирольними кульками із додаванням йодисто-водневої кислоти (HI) як 

окислювача. Композитний розчин фільтрували, а далі піддали гарячому 

спіканню. Отриманий композит характеризується високим значенням величини 

ефективності екранування ~ 29.7 дБ при вмісті наповнювача 10 ваг.%. В 

порівнянні до цього, термічно зменшений оксид графену, отриманий звичайним 

методом коагуляції, і занурений в полімерну матрицю, має величину 

ефективності екранування ~ 14.2 дБ при тому самому вмісті наповнювача. 

Електропровідність цих композитів складає 21.8 См/м та 12.5 См/м відповідно. 

Високе значення величини ефективності екранування сегрегованого 

композиту відновлений оксид графену/полістирол зумовлене кращими 

зв’язками між наповнювачем, оточеним полістирольними кульками, та низьким 

порогом перколяції. 

Існує ряд робіт [12, 17, 19]  в яких показано що адитивне виробництво, 

таке як селективне лазерне спікання (SLS - selective laser sintering),  дає 

можливість для створення 3D комплексних компонентів із бажаними 

механічними, електричними та термічними властивостями, використовуючи 

композитні порошки як вихідний матеріал. Сегреговані структури дозволяють 

утворювати електропровідний 3D кластер з наповнювача всередині полімерної 

матриці. Проте, традиційні Звичайні методи отримання таких композитів 

стикаються з великою проблемою  в ефективності отримання продуктів зі 

складною геометрією та індивідуальним дизайном, що застосовуються в 

аерокосмічних та біомедичних галузях. 
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Адитивне виробництво шляхом 3D друку – це методи отримання виробу 

покроково (пошарово) на основі попередньо заданої моделі. Таким чином, 

методи адитивного виробництва дають можливість отримати компоненти 

(деталі) зі складною геометрією без необхідності будь-якого механічного 

процесу чи процесу лиття. Селективне лазерне спікання (СЛС) є одним з 

методів адитивного виробництва, де вихідним матеріалом є порошок. Цей 

метод відкриває можливості  для виготовлення полімерних композитів з 

поліпшеними функціональними можливостями, що розширює їх застосування 

як основних компонентів автомобільного, авіаційного та авіаційного секторів 

[23-26] . 

Найбільш поширеними матеріалами, що використовуються в системах при 

селекційному лазерному спіканні є поліаміди ПА12 та ПА11. Саме тому 

проводяться інтенсивні дослідницькі роботи з розробки композитів на основі 

ПА [27, 28]. Останніми роками при лазерному спіканні стали використовувати 

також поліетилен, поліуретани та інші термопластичні еластомірні матеріали 

для виготовлення гнучких і розумних сенсорів або амортизаторів для 

пристроїв, що носяться, і автомобільних застосувань [24, 26, 29, 30]. Значна 

доля матеріалів, вироблених СЛС (16.6 %), використовується в аерокосмічній 

промисловості, оскільки саме вона вимагає екстремально сурових вимог до 

властивостей матеріалів. Наповнювачами при виготовленні таких композитів 

найчастіше є графенові нанопластинки та вуглецеві одностінні (ОВНТ) та 

багатостінні нанотрубки (БВНТ). Методи підготовки залежать від типу 

полімеру, що використовується як матриця. Наприклад, у [19] порошки ПА12 і 

поліуретану диспергували в деіонізованій воді з утворенням водної суспензії, 

яку потім нагрівали до 90°С і 70°С протягом 30 хв, відповідно. При підвищенні 

температури поверхня полімерних порошків розм'якшувалась і активувалась. 

Суспензію БВНТ диспергували в деіонізованій воді з додаванням гідрату 

холата натрію і обробляли ультразвуком протягом 30 хв для деагрегації 

нанотрубок і формування гомогенної суспензії. Потім попередньо нагріту 

водну суспензію БВНТ додавали в порошкову суспензію. Цю змішану 
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суспензію перемішували і при 1200 об/хв і нагрівали протягом 30 хв. Після того 

як суспензію природно охолоджували, полімерну фазу відокремлювали від 

води. Порошок полімеру покритий нанотрубками фільтрували і сушили. Потім 

залишкову воду, поглинуту полімером, випарювали шляхом подальшої сушки в 

печі при 70°С протягом 12 годин. Вміст БВНТ відносно ПА12 та ПУ складав 

від 0,1-1 у вагових співвідношеннях.  

 

1.3. ІНШІ СТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ГЛОБУЛЯРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

В роботі [31] автори отримали зразки вуглецю порожнистих сфер (ПС) за 

шаблонним методом на основі двох видів сферичних гранул полімеру, що 

мають два різні діаметри. Оскільки обидва з них мають майже нульовий вихід 

вуглецю, при  піролізі при 900°С в інертній атмосфері, були використані 

гідротермічні умови для нанесення на їх поверхню гідросировини, отриманої з 

сахарози. Отримані сфери були перетворені в склоподібний вуглець через 

додатковий піроліз при 900 °С в потоці азоту. Під час такого нагріву, вихідний 

матеріал з сфер був в значній мірі зруйнований, так що обидва види ПС можна 

розглядати як ті що складаються з вуглецю, отриманого з сахарози.  

Розміри кількох десятків частинок вуглецю ПС було виміряно за 

допомогою електронної мікроскопії (рис. 1.2), з використанням повних часток 

для визначення середнього діаметру. Для подальших розрахунків, автори 

припустили, що вуглецеві кульки складаються з скловуглецю з щільністю ρ = 

1,55 г/см3 і статичної провідністю σ = 20000 S/m. Для дослідження 

мікрохвильових характеристик сфери були зібрані в моношарах.  

 

 



17 
 

 
Рис. 1.2. СЕМ зображення порожнистих вуглецевих сфер [21] 

Електромагнітний відгук моношару на основі кожного виду вуглецевих 

порожнистих сфер досліджувалася в Ka-діапазоні (26-37 ГГц). Всі вимірювання 

проводили в хвилевідній системі 7,2 х 3,4 мм. У типовому експерименті, сфери 

спочатку було упаковано, щоб сформувати великий компактний шар, який 

потім був поміщений всередину хвилеводу між двома, 1 мм завтовшки, шарами 

прозорого для мікрохвильового випромінювання пінополістиролу. 

Мікрохвильові вимірювання проводилися з використанням скалярного 

аналізатора мережі ELMIKA R2-408R. Електромагнітна відповідь зразків була 

отримана у вигляді співвідношень, переданих на вхід (S21) і відбиті сигнали на 

вхід (Sn). 

На рис. 1.3 представлено виміряні та змодельовані за методикою, 

описаною в розділі 2 цієї роботи, Kа-смуги спектрів двох різних моношарів, 

виготовлених з ПС-A і ПС-B з діаметром D і товщиною оболонки dr. Гарне 

узгодження можна спостерігати між експериментом і моделювання для 

коефіцієнта відбиття R. Можлива причина відмінності між модельованими і 

виміряними коефіцієнтами відбиття у високочастотній частині спектрів: на 

рис. 2 є нерівномірність товщини оболонки dr в реальних сферах, що 

формують моношар. Експериментальні значення коефіцієнта пропускання Т є 

низькими, як і очікувалося, але значно вище, ніж ті, що передбачені моделлю. 

Так сталося через поганий електричний контакт між моношаром ПС та 

стінками хвилеводу. 
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Невеликий проміжок між хвилеводом і зразком призводить до 

проникнення електромагнітного випромінювання і, отже, до збільшення 

коефіцієнта пропускання. 

 
Рис. 1.3. Виміряний та змодельований Ка-діапазон спектрів порожнистих 

сфер з різним діаметром D і товщиною стінок dr [21]. 
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2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. МЕТОДИКА ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ 

В ході магістерської роботи було проведено та відпрацьовано методики 

отримання композитів з сегрегованою структурою на основі графітових 

нанопластинок (ГНП), а також багатостінних вуглецевих нанотрубок (БВНТ). 

Графітові нанопластинки були отримані методом ультразвукового 

диспергування терморозширеного графіту в середовищі ацетону. Як вихідний 

матеріал для отримання ГНП використовувався терморозширений графіт (ТРГ) 

(d = 50-300 мкм, h = 5-30 мкм).  Час диспергування терморозширеного графіту 

складав 3 години. 

Для виготовлення графітових нанопластинок використовувалось 400 мг 

ТРГ та 20 мл (25 мл для ацетону) рідини, у якій проводилось диспергування. 

Після того як ці речовини змішали, ємність із ними була поміщена в 

ультразвукову ванну Baku 9050 з частотою ультразвуку, рівною 40 кГц; вихідна 

потужність ванни (максимальна) складала 50 Вт. Після всіх цих дій 

дисперговані графітові нанопластинки було просушено за кімнатної 

температури, допоки диспергуюча рідина повністю не випарувалась. В 

результаті, після руйнації черв'якоподібної структури ТРГ, було отримано 

окремі ГНП.  

Багатостінні вуглецеві нанотрубки (БВНТ) (Cheap Tubes Ins, USA), які 

були отримані методом каталітичного хімічного осадження з газової фази та 

очищені від каталізаторів розчинами кислот (чистота ~ 90%). Характерні 

розміри використаних в роботі вуглецевих нанотрубок, за даними виробника: 

зовнішній діаметр d=10÷30 нм, довжина l=10÷30 мкм.  

Як полімерна матриця використовувалися: ультрависокомолекулярний 

поліетилен УВПЕ (H(CH2CH2)nH)  з розміром частинок 100 мкм та густиною = 

0.94 г/см3, температура плавлення Tm = 120C та Нейлон 12 (Nylon 12, поліамід 
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12)  це полімер з формулою -  [(CH2)11C(O)NH]n. Температура плавлення 

нейлону 12 – 178-180°С, густина – 1,01 г / см3. 

Дослідження морфології та розміру частинок порошків полімерів та 

композитів проводилося за допомогою оптичного мікроскопа Мікмед-1 з 

приставкою ETREK PCM-510.  

Для отримання зразків сегрегованих композитів було використано метод 

гарячого пресування. Суміші полімеру і наповнювача у вигляді порошків було 

гомогенізовано шляхом ретельного перемішування за допомогою 

гомогенізатору IKA ULTRA TURRAX Tube Drive в пробірці з мішалкою (рис. 

2.1) при швидкості обертання 3000 об/хв протягом 10, 20,30 хв для визначення 

оптимального часу перемішування для створення оболонкового шару з 

вуглецевого наповнювача на поверхні частинок полімеру. Потім композит 

поміщали в прес-форму для гарячого пресування (закритого типу) (рис.2.1б), 

нагрівали до температури 120C та спресовували протягом 10 хв при тиску 

100 МПа, після чого слідувало охолодження пристрою до кімнатної 

температури. Для вимірювань електричних властивостей композитів зразки 

було спресовано у формі дисків діаметром 15 мм та висотою 1 мм.  

а)       б) 

Рис. 2.1. Гомогенізатор IKA ULTRA TURRAX Tube Drive –а), установка 

для гарячого пресування порошкових композитних матеріалів –б) 
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Характеристики отриманих зразків наведено в табл. 2.1. На рис. 2.2. 

наведено зображення отримані з допомогою оптичного мікроскопа. Як видно з 

рисунків, отримані зразки дійсно мають сегреговану структуру. 

 

Таблиця 2.1.  

Характеристики отриманих зразків 

Композит Вміст, ваг. % Вміст, 

об. % 

Густина 

г/см3 

Тпресування 

°C 

Нейлон 0 0 0,8 168 

Нейлон-ГНП 0,5 0,27 0,89 160 

Нейлон-ГНП 1 0,6 0,99  160 

Нейлон-ГНП 2 1.1 0,92  160 

Нейлон-ГНП 4 2,5 1,4  168 

Нейлон-ГНП 5,5 3,5 1,46 168 

УВПЕ-БВНТ 0,5 0,25 1,3 120 

УВПЕ-БВНТ 1 0,5 1,35 120 

УВПЕ-БВНТ 1,5 0,8 1,3 120 

УВПЕ-БВНТ 3 1,6 1,3 120 

 

 
Рис. 2.2. Оптичні зображення композитного матеріалу 1,5 ваг.% БВНТ-ВМПЕ 
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2.2.  ВЕКТОРНА ПАНОРАМА AGILENT TECHNOLOGIES N5227A-200  

 

Векторний аналізатор мереж, Keysight Network Analyzer N5227A з 

сенсором Agilent Dielectric Probe дозволяє проводити високочастотні виміри 

методом стимулювання-відгук в діапазоні частот падаючого ЕМВ від 300 кГц 

до 67 ГГц. Векторний аналізатор мереж складається з:  

• джерела сигналу;  

• приймача відгуку;  

• дисплея.  

Джерело сигналу генерує сигнал та запускає його в досліджуваний 

матеріал на певній частоті. Приймач налаштований на цю частоту та фіксує 

сигнали, що являють собою відбите від матеріалу ЕМВ та ту частку ЕМВ, що 

пройшла через досліджуваний зразок. Виміряний відгук дає інформацію про 

амплітуду і фазу сигналу на цій частоті. Далі, джерело сигналу перемикається 

на наступну частоту і вимірювання повторюються, що дозволяє відобразити 

електродинамічні властивості матеріалу як функцію частоти.  

Вимірювання діелектричної проникності досліджуваних композитів 

проводилося в прямокутному хвилеводі в діапазоні частот 40-60 ГГц. Розміри 

зразків 4,65 мм × 2,37 мм ×1 мм. 
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3. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

3.1. ДОСЛІДЖЕННЯ МОНОШАРІВ НА ОСНОВІ СФЕРИЧНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ 

Для проведення чисельного моделювання було використано модель 

описану в роботі [21], де чисельно та експериментально  досліджувалися 

спектри відбиття та загасання моношарів, що складалися з порожнистих сфер з 

вуглецевого скла. Геометричне наближення, що передбачалося для 

дослідження моношарів на основі сферичних елементів, представлене на рис. 

3.1. Довжина хвилі випромінювання в Ка-діапазоні, 1 см при 30 ГГц, набагато 

більше, ніж діаметр сфери. Це дозволило застосувати довгохвильове 

наближення, яке широко використовується в оптиці для моделювання 

невідбиваючого покриття [21, 32, 33]. Це наближення дозволяє ввести 

процедуру гомогенізації, щоб обчислити просторову дисперсію ефективного 

показника заломлення моношару, утвореного 2D упакованими сферами. Таким 

чином, досліджувана система може розглядатися як стос тонких шарів з 

постійним показником заломлення, так що характеристична матриця 

відповідної набору тонких плівок може бути обчислена і безпосередньо 

перетворена на коефіцієнти в відбиття 푅 =  푆  та пропускання 푇 =  푆 . 

Розглянемо поперечний переріз моношару сфер уздовж yz-площини на 

початку координат х = х0, де |x0| < r0, де r0 є зовнішній радіус сфери, як 

показано на рис. 3.1. (б). Цей поперечний переріз складається з кільцевих 

вуглецевих областей і діелектричних областей. Процедура гомогенізації в 

даному випадку означає, що діелектричні області можуть бути усереднені з 

областями вуглецю високої провідності відповідно до відносних фракцій їх 

поверхні. Симетрія системи дозволяє розглядати тільки одну елементарну 

комірку, яка представляє собою квадрат зі стороною τ = 2r0. Для розрахунку 

поверхневих фракцій вуглецю і діелектричних областей паралельно площині 

yz на початку координат х0, розглянемо поперечний переріз сфери вздовж 

площини xz, як представлено на рис. 3.1 (б). З цього рисунку, може бути легко 
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обчислено, що площа поверхні вуглецевого кільця S(x0) = π(푟  — 푥 ) - π(푟  — 

푥 ), в той час як для діелектрику є 4푟  - S(х0) уздовж yz-площини на 

координата x0. Залежність S(x0) в точці х0 зникає при |x0| < ri, де ri представляє 

внутрішній радіус сфери. Усереднення всередині елементарної комірки 

безпосередньо призводить до наступного рівняння для показника заломлення: 

푛(푣, 푥) = 푛 (푣)푆(푥)  +  푛 4푟  − 푆(푥) /4푟 ,                         (3.1) 

 

Рис. 3.1. (а) Геометрія вуглецю порожнистих сфер моношару, і (б) поперечний 

переріз однієї сфери зовнішніх і внутрішніх радіусів r0 і rt, відповідно, уздовж 

площини xz [21] 

і де 푛 (푣) = 1 −   - це показник заломлення вуглецю, i - уявна 

одиниця, σ - статична провідність вуглецю, ν - частота, 휀 =8,85 х 10-12 Ф/м є 

діелектрична проникність вакууму, і n0 - показник заломлення діелектрику. 

Таким чином, ЕМ відгук моношару вуглецевих сфер в довгохвильовому 

наближенні розглядається як еквівалентний шару об’ємного матеріалу 

 

де 

푆(푥) =  
휋 푟 −  푟 ,    |푥| ≤  푟

휋(푟 −  푥 ),   푟  ≥ |푥| >  푟
0,   |푥| > 푟 ,

�                                  (3.2) 
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товщиною τ=2r0 і з просторовою дисперсією показника заломлення, який 

підпорядковується рівнянню (3.1). 

Рис. 3.1. показує такі просторові дисперсії (3.1) для об’ємних і 

порожнистих сфер. Порожнечі всередині сфер призводять до постійного 

показника заломлення в центральній області моношару сфер. 

Максимальні значення показника заломлення заповненої (індекс b) і 

порожньої сфери (індекс h), відповідно: 

 

푛 (푣) =  휋푛 (푣)/4 −  푛 (1 −  휋/4),                                  (3.3) 

푛 (푣) = 푛 (푣)휋 푟 −  푟  +  푛 4푟 −  휋 푟 −  푟  / (4푟 ),         (3.4) 

Варто зауважити, що в рамках довгохвильового наближення, тип 

упорядкування сфер в моношарі не впливає на властивості поглинання ЕМ, на 

відміну від, наприклад, зміни товщини вуглецевої оболонки. 

Для обчислення EM відгуку моношару вуглецевих сфер було використано 

модель розподілу хвиль в багатошаровому середовищі. Розглянемо шар 

об’ємного  матеріалу з просторовою дисперсією, що описується рівнянням 

(3.1). Для розрахунку коефіцієнтів R і Т, шар було спочатку розділено на N 

частин. Використовуючи рівняння Максвелла, можна отримати розв’язок для 

електричних і магнітних полів на межі кожного тонкого шару. Записані в 

матричних позначеннях, вони мають такий вигляд: 

=  
cos(푘 휏 ) 푖 sin(푘 휏 )푘 /푘

푖 sin(푘 휏 )푘 /푘 cos(푘 휏 ) ,                      (3.5) 

де E1, H1 і Е2, Н2 є електричним і магнітним полем в лівій і правій стороні 

шару товщиною 휏 , k =  n(푥) a −  휆 /4 та k =  n a −  휆 /4є 

хвильовими векторами в шарі із показником заломлення n(x) і в 

діелектричному шарі показник заломлення n0, всередині хвилеводу шириною 

а=7,2 мм, відповідно; λ є довжиною хвилі. Перший член в правій частині 

рівняння (3.2) відомий як характеристична матриця шару. 
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У разі багатошарової структури, характеристична матриця всього шару є 

добутком всіх одношарових матриць. R та T коефіцієнти N-шаруватої 

підсистеми всередині хвилеводу може бути обчислена як 

,                                     (3.6) 

,                                                (3.7) 

                      де 

.                      (3.8) 

Модель, запропонована вище, була застосована для опису шару 

полімерного композиту з сегрегованою структурою. В такому наближенні ми 

моделюємо полімерні гранули – сферами, а електропровідні частинки 

розглядаємо як суцільний шар, що вкриває полімерні сфери. Змінними 

параметрами моделі є радіус полімерних сфер r0, товщина електропровідного 

вуглецевого шару dr, діелектрична і магнітна проникність діелектрику та 

вуглецевого шару. Було проведено оцінку того, як зміни деяких параметрів 

сегрегованої структури будуть впливати на електромагнітний відгук моношару 

такої структури.  

Отже, кількість наповнювача можна пов’язати з товщиною шару dr.  Ми 

розглянули випадок коли радіус полімеру залишається сталим, а товщина 

вуглецевого прошарку змінюється. В цьому наближенні, вважали що сфери 

 
Рис. 3.2. Просторова дисперсія гомогенізованого заломлення, описуваного 

рівнянням (3.1). Значення максимумів nb і nh було розраховано за формулами 

(3.3) і (3.4). [21] 
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порожнисті (заповнені повітрям n0=1), електропровідність графітової стінки 

20·103 См/м. На рис. 3.3. наведено розрахункові значення коефіцієнтів відбиття 

для випадку коли радіус r0 полімерних сфер складає 15 мкм, а товщина 

електропровідного прошарку dr 3 мкм, 5 мкм, 10 мкм, 20 мкм  (a), а на рис. 3.3. 

те ж саме для r0=50 мкм (б). 

 

а)   б)  

Рис. 3.3. Розраховані частотні залежності коефіцієнта відбиття R (а) для 

моношару на основі сферичних діелектричних елементів вкритих 

електропровідним шаром. Радіус діелектричної сфери – 15 мкм (а), 50 мкм (б),  

товщина електропровідного прошарку – 1) - 3 мкм; 2) – 5 мкм; 3) – 10 мкм; 4) – 

20 мкм.  

 Таке наближення є дуже грубим, проте дає уявлення про тенденції зміни 

електромагнітного відгуку залежно від розмірів діелектричних сфер. На основі 

отриманих даних можна зробити наступні висновки: 

- зменшення електропровідного прошарку призводить до зменшення 

коефіцієнта відбиття.  

-Збільшення кількості наповнювача збільшує загальну електропровідність 

системи, а більш високе значення електропровідності при  постійному струмі 

сприяє високій ефективності екранування за рахунок збільшення втрат на 

відбиття.  

Тому, обираючи товщину електропровідного шару треба підібрати 

оптимальну товщину, при якій ослаблення буде відбуватися за рахунок 

поглинання, а не відбиття.  
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 Також, для визначення впливу розмірів полімерних гранул було 

проведено чисельні обрахунки коефіцієнту відбиття  при сталій товщині стінки 

(5 мкм) для різних радіусів полімерних сфер. Результати наведено на рис. 3.4. 

 

 
Рис. 3.4.  Розраховані частотні залежності коефіцієнта відбивання R для 

різних розмірів гранул полімера при товщині стінки 5 мкм:  

1)- r0  - 15 мкм; 2)  r0  - 30 мкм; 3) r0  - 40 мкм; 4) – 50 мкм 

Аналіз рис. 3.4. показав, що збільшення радіусу сфери призводить до 

монотонного зменшення коефіцієнта відбиття. Це відбувається тому, що 

збільшення радіуса сфери призводить до збільшення загальної товщини 

системи і сумарної кількості вуглецю в моношарі. Можна зробити висновок з 

цих даних, що для ЕМ поглинання доцільніше використовувати діелектричні 

сфери з великим діаметром. 

На підставі наведених результатів, можна побачити, що коефіцієнт 

поглинання А=1-R-T є максимальним, коли dr знаходиться в діапазоні 5-10 

мкм, а також А збільшується з r0. Таким чином, для виготовлення матеріалів з  

високими значеннями поглинання ЕМ, бажано використовувати полімерні 

гранули, що мають великі радіуси r0. Дана модель передбачає, що при великих 

значеннях r0, можна домогтися майже ідеального мікрохвильового поглинання 

з А > 95%. Варто також відзначити,  що високі значення A виходять, коли r0 
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починає бути співрозмірним або більшим, ніж довжина хвилі вихідного 

випромінювання.  

Отримані результати узгоджуються  з розрахунковими результатами для 

електропровідності, які було отримано в ході виконання бакалаврської роботи, 

коли нами було показано чим більшою є різниця між діаметром діелектричних 

та електропровідних сфер (на прикладі аморфного вуглецю), тим більшим є 

покращення порогу перколяції. (рис. 3.5.) 

 

 
Рис. 3.5. Залежність електропровідності від співвідношення між діаметром 

діелектричних сфер dde та сферичного аморфного вуглецю dСВ. 

Таким чином, було використано модель для опису електромагнітних 

властивостей в Ка-діапазоні моношарів на основі 2D упаковки порожнистих 

сфер вуглецю для обрахунку властивостей сегрегованих структур на основі 

сферичних елементів. Для подальшої роботи і більшого наближення 

змодельованої структури  до реальної сегрегованої структури потрібно було 

змінити параметри конфігурації елементарної комірки. і від розрахунків для 

моношару перейти до розрахунку реальної сегрегованої структури.  
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3.2. ЧИСЕЛЬНІ ДОСЛІДЖЕНННЯ СЕГРЕГОВАНИХ СТРУКТУР 

ЗАДАНОЇ ТОВЩИНИ 

 

В цьому розділі описані результати чисельного дослідження сегрегованих 

композитів. Елементарна комірка запропонованої нами моделі має вигляд 

наведений на рис. 3.6 а). Діелектрична сфера розміщена в середині куба 

заповненого електропровідними частинками. Концентрацію електропровідних 

частинок можна варіювати як змінюючи розмір грані куба при сталому радіусі 

діелектричної сфери, так і збільшуючи діелектричну проникність 

електропровідного середовища. Треба відмітити, що вираз 3.2 не змінюється, 

тобто розраховувати параметри відбиття та проходження можна і для порожніх 

сфер, проте в нашому випадку, внутрішній радіус сфери ri=0, що якраз 

відповідає ситуації з полімерною гранулою. Крім того, для цього розрахунку у 

формулі 3.2 ми визначаємо проникність як діелектричного так і 

електропровідного середовища визначається як  푛 (푣) = √휀µ, де ε та µ 

комплексні діелектрична проникність та магнітна проникність, відповідно, і 

залежать від частоти ε(f)= ε′(f)+i ε″(f)  та µ(f)=µ’(f)+µ”(f). 

В запропонованій нами кубічній моделі сегрегованої структури центри 

сфер розташовані один під одним, як схематично показано на рисунку 3.6 б), де 

блакитний колір відповідає діелектричній фазі, а чорний електропровідній. 

Кількість шарів це товщина зразка поділена розмір елементарної комірки 

(довжина грані куба). 
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а) б) 

Рис. 3.6. Елементарна комірка та переріз зразку змодельованої 

сегрегованої структури  

Отже, знаючи показники заломлення для моношару та кількість шарів у 

структурі, можна розрахувати коефіцієнти T, R та А для всього композиту. 

Таким чином, досліджувана система може розглядатися як стос тонких шарів з 

постійним показником заломлення, так що характеристична матриця 

відповідної набору тонких плівок може бути обчислена і безпосередньо 

перетворена на коефіцієнти в відбиття  та пропускання . 

Використовуючи запропоновану з метою визначення як впливають різні 

параметри  модель було проведено обчислення коефіцієнтів T, R та  A.  

При взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною 

резонансні ефекти приводять до поглинання або розсіювання ЕМВ. Вивчення 

процесів взаємодії з системами малих частинок (наночастинок) дає можливість 

дослідження структури таких систем за допомогою оптичної спектроскопії 

поглинання та розсіювання .   

Термін екранування зазвичай відноситься до металевого корпусу, який 

повністю охоплює електронний продукт або частину цього продукту. Таким 

чином, він обмежує кількість EM випромінення від зовнішнього середовища, 

яке може проникати всередину і, навпаки, він захищає навколишнє середовище 

від ЕМВ, що виробляється самою цією схемою. Тобто, є дві функції екрану: по-

перше, захист навколишнього середовища від викидів ЕМВ за рахунок 

 

 

 

dком 

ro 
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електронного пристрою, і по-друге, захист цього електронного пристрою від 

впливу ЕМВ від інших електронних пристроїв. Таким чином, концептуально 

електромагнітний екран – це бар'єр для передачі електромагнітних полів. 

Ступінь екранування може бути вказаний в термінах зниження магнітного (і 

електричного) поля або інтенсивності плоскої електромагнітної хвилі, яке 

викликане екрануючим матеріалом.  

Коефіцієнти поглинання A , відбиття R   і проходження T  ЕМВ зв’язані 

між собою рівнянням енергетичного балансу:   

    1 RTA ; 
2

  /R / ; 2
IT E/ET   ;  2rR   ; 2tT  ,         (3.8) 

де IE , /
IE , TE - значення електричного поля падаючої, відбитої та хвилі, 

що пройшла крізь екран, відповідно.  

Ефективність екрану TSE  і, відповідно,  результуюче ослаблення 

(загасання) ЕМВ є функцією частоти ЕМВ f , відстані екрану a  від джерела 

ЕМВ, товщини екрану l  та параметрів матеріалу, з якого виготовлений   екран.    

TSE ,  як   правило,   виражається   в  децибелах   (дБ) наступним чином: 

  ITT E/Elog)дБ(SE 20  або ITT H/Hlog)дБ(SE 20   ,                (3.9)    

де IH , TH - значення магнітного поля падаючої хвилі та хвилі, що пройшла 

крізь екран, відповідно. 

Існують три механізми, що визначають ефективність екранування ЕМВ. 

Частина падаючого випромінення відбивається від лицьової поверхні екрану, 

частина поглинається матеріалом екрану, а частина відбивається від задньої 

поверхні екрану, яка може або підсилювати ефективність екранування, або 

навпаки, послаблювати в залежності від співвідношення фаз падаючих і 

відбитих електромагнітних хвиль. Таким чином, сумарна ефективність 

екранування матеріалу ( TSE ) дорівнює сумі коефіцієнту поглинання ( ASE ), 

коефіцієнту відбиття ( RSE ) і поправочного коефіцієнту, що враховує 
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багаторазові відбиття ( ISE ) в тонких високопровідних екранах або в екранах із 

невеликим коефіцієнтом поглинання ЕМВ, коли ASE 10-15 дБ:             

IRAT SESESESE  .          (3.10) 

Всі складові в рівнянні виражаються в децибелах. На практиці, при 

розрахунках TSE  коефіцієнтом ISE , можна знехтувати, якщо ASE  10 дБ. 

Для зручності аналізу результатів часто користуються введеним штучно 

параметром тангенс кута діелектричних втрат, який визначається виразом  
  /tg  . Тоді для   та   можна записати:  

 11502 2  )tg(. 



  ,  1)1(5.02 2  



 tg ,     (3.11) 

де   -  коефіцієнт поглинання ЕМВ,   – фазова постійна. 

Як видно із наведених співвідношень, коефіцієнти відбиття R та 

проходження T ЕМВ є комплексними величинами і залежать від різниці фаз 

між хвилями ЕМВ, відбитими від різних границь екрану і коефіцієнту 

поглинання ЕМВ в екрані товщиною l .   

Ефективність екранування ЕМВ TSE  (в дБ): 
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 ,     (3.12) 

де ASE  - екранування за рахунок поглинання ЕМВ, а RSE , ISE  -  ослаблення 

ЕМВ за рахунок відбиття ЕМВ. 

Якщо в матеріалі достатні втрати ЕМВ ( tg  та   ненульові), то ці 

осциляції зменшуються за амплітудою і зникають при високих tg  та  . Так 

само для товстих екранів ( sl  , де  fs 1  глибина скін-шару) і при 

ненульових tg  та   амплітуда цих осциляцій значно зменшується.   
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У випадку матеріалів з високою електропровідністю, коли виконується 

умова   10 /
r   //

r
/
r   , або 1/   tg , величини   і   є 

великими і приблизно однаковими 20 /r   , а ефективність 

екранування може бути записана наступним чином: 




 fl.
f

log.SESESE ART 







 78

2
10539  .                (3.13) 

Перший та другий доданки в правій частині цього виразу пов’язані із 

процесами відбиття ЕМВ, третій – результат поглинання ЕМВ в товщі екрану. 

На рис. 3.7. (а,б,в). наведено розрахунок коефіцієнтів T, R та  A, для 

зразка заданої товщини 1 мм з розміром полімерних сфер 60 мкм у діаметрі, 

при сталих значеннях діелектричних проникностей обох фаз для різного 

розміру елементарної комірки від 61 до 70 мкм, очевидно що більша 

концентрація наповнювача відповідає більшому розміру комірки при сталому 

радіусі діелектричної сфери. В даному розрахунку як діелектрична 

проникність сфер  було використано частотні залежності ε′(f) та ε″(f) для 

нейлону, а для діелектричної проникності вуглецевої фази значення ε′=50, що 

відповідає значенню діелектричної проникності в КМ при високих 

концентраціях наповнювача.  Як видно з розрахунків, в досліджуваній області 

спостерігається пік поглинання ЕМВ, при чому  зі збільшення концентрації 

наповнювача він зміщується в область більш низьких частот. 

 

 а)  б)  
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в)  

Рис. 3.7. Розраховані частотні залежності  коефіцієнта відбивання R (а) та 

пропускання Т (б) , та поглинання А (в) для зразка товщиною 1 мм на основі 

сферичних діелектричних елементів розміщених у електропровідному 

середовищі. Радіус діелектричної сфери – 60 мкм, висота елементарної 

комірки– 1) - 61 мкм; 2) – 62 мкм; 3) – 66 мкм; 4) – 70 мкм.  

Також для зручності було розраховано втрати на відбиття для різних 

випадків конфігурацій параметрів моделі. Втрати на відбиття (RL) та 

ефективність екранування (коефіцієнт ослаблення) (SET) (в дБ) ЕМВ 

визначаються як:  

RL=10lg(R) та   SEt=10lg(T)                                (3.14) 

 

RL показує скільки енергії відбивається від екрануючого матеріалу і 

виражається як відношення в дБ. Так на рис. 3.8. наведено розрахунок для 

різних розмірів елементарних комірок при товщині зразка 1 мм, у випадку коли 

сфери дотикаються, dком=2ro, та при сталому тангенсі кута діелектричних втрат 
  /tg =0,15. . При таких параметрах пік поглинання невеликий, але видно 

тенденцію, що зі збільшенням розмірів комірки він зміщується у бік нижчих 

частот. 
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Рис. 3.8. Розраховані частотні залежності втрат на відбиття RL для зразка 

товщиною 1 мм на основі сферичних діелектричних елементів розміщених у 

електропровідному середовищі. Розмір елементарної комірки dком =2ro – 1) 70 

мкм; 2) – 80 мкм; 3) – 90 мкм; 4) – 100 мкм. 

На рис. 3.9. зображено залежність RL(а) та SEt (б) від частоти, де реальна 

частина є константою для всіх випадків 휀/ = 50. Уявну частину 휀// змінюємо 

від 1 до 50.  

Відомо, що реальна частина  ефективної діелектричної проникності ε′ - це 

міра здатності накопичувати в матеріалі зовнішню електромагнітну енергію, що 

обумовлено ефектами електричної поляризації та діелектричною релаксацією, 

пов'язаними з непарними точковими дефектами, зв'язаними зарядами та 

поляризованими границями. Уявна частина ефективної проникності ε″ 

відноситься до здатності матеріалу розсіювати енергію із зовнішніх 

електромагнітних полів  і перетворювати її на тепло, що пов'язано головним 

чином з наявністю вільних електронів у матеріалі [34]. Ми не розглядаємо 

відносної магнітної проникності оскільки досліджувані нами матеріалу не 

мають магнітної природи.  
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Рис. 3.9. Розраховані частотні залежності втрат на відбиття RL та 

ефективності екранування для зразка товщиною 1 мм на основі сферичних 

діелектричних елементів розміщених у електропровідному середовищі для 

різних значень tg .  

Для забезпечення високих характеристик екранування ЕМВ в полімерних  

КМ необхідно, щоб tg 1, проте як бачимо з графіків при цьому екранування 

відбувається за рахунок відбиття, а не поглинання.  
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4. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Для повноцінного всебічного аналізу взаємодії електромагнітного 

випромінювання зі зразками композитів із сегрегованою структурою 

вуглецевого кластера, було експериментально досліджено коефіцієнти 

пропускання, відбиття та поглинання електромагнітного випромінення в 

діапазоні 40-60 ГГц для таких систем КМ: ГНП-Нейлон, БВНТ-УВПЕ, та 

ГНП-УВПЕ. Останні зразки було виготовлено в Інституті хімії 

високомолекулярних сполук НАН України. Результати наведено на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Залежність коефіцієнтів проходження T (а), відбивання R (б), та 

поглинання A (в) від частоти для композитів ГНП + УВМПЕ. 
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Рис. 4.2. Залежність коефіцієнтів проходження T (а), відбивання R (б), та 

поглинання A (в) від частоти для композитів БВНТ + УВМПЕ  
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Рис. 4.3. Частотна залежність коефіцієнтів проходження T (а), відбивання 

R (б), та поглинання A (в) для композитів ГНП + нейлон  

Не дивлячись на те, що розміри полімерних гранул нейлону менші ніж 

гранули поліетилену (60 мкм та 100 мкм, відповідно), композити на основі 

нейлону демонструють високі характеристики поглинання, так на частоті 50 

ГГц коефіцієнт поглинання досягає значень 0,5 при вмісті ГНП всього 2.5 об.%, 

тоді як КМ ГНП-УВПЕ має таке ж значення для А при концентрації 3 об.%. 

Більш пружний нейлон забезпечує більш високу локальну густину вуглецевої 

фази, при однаковому тиску при виготовленні зразків, що збільшує 

електропровідність вуглецевої фазі, та розсіяння ЕМВ на міжфазних границях. 

Також можна зробити висновок, що використання БВНТ як наповнювача, 

при виготовленні сегрегованих композитів покращує характеристики 

екранування, отриманих зразків порівняно з КМ на основі ГНП. Що з одного 



41 
 

боку пов’язано з більш високою електропровідністю самих трубок, а з іншого 

боку, їх що циліндрична форма з високим аспектним співвідношенням сприяє 

біль кращому розташуванню їх навколо полімерних гранул, вони краще 

«оплутують» полімер при механічному перемішуванні, що відображається у 

більш чіткій сегрегованій структурі КМ. 

Щоб перевірити запропоновану розрахункову модель ми порівняли 

розраховані дані з експериментальними (рис. 4.4. та рис. 4.5.).  

Для оцінки коефіцієнтів екранування ЕМ випромінювання у випадку КМ з 

ВМПЕ, ми використовували розмір діелектричної сфери, що відповідає розміру 

реального поліетилену 100 мкм, як діелектрична проникність полімерних сфер 

було використано експериментальні частотні залежності реальної та уявної 

частин діелектричної проникності зразка  поліетилену, що були виміряні за 

методикою, описаною в  2.2, частотну залежність ε графіту ми не враховували, 

оскільки в цьому частотному діапазоні вона слабо залежить від частоти, 

значення було обрано як для пресованих КМ з вмістом наповнювача 5%, які 

було отримано в попередніх дослідженнях нашої лабораторії, для оцінювання 

зразку з нейлоном було використано реальні значення розмірів нейлонових 

гранул 60 мкм, та враховуючи більш високу густину зразків на основі нейлону, 

ми робимо припущення, що і локальна густина у нього значно вище, а отже і 

значення tg  має бути ближчим до графенового. Оскільки, відомо що графен в 

області мікрохвильових частот має ε″>>ε′, і, як наслідок, tg >>1, ми провели 

розрахунки, використовуючи різні tanδ при інших сталих параметрах, для 

зразка з найбільшим вмістом ГНП, та високою загальною густиною, і отримали 

гарне узгодження для tg =4. Результати порівнянь розрахунку з 

експериментом наведено на рисунках рис. 4.4. та рис. 4.5. 
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Рис. 4.4. Експериментальні (суцільні лінії) та розраховані (пунктирні лінії) 

коефіцієнти T, R, A для КМ 1,5об.% ГНП-ВМПЕ 
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Рис. 4.5. Експериментальні (суцільні лінії) та розраховані (пунктирні лінії) 

коефіцієнти T, R, A для КМ 3,5об.% ГНП-Нейлон 12 

Аналізуючи отримані результати, можна зробити висновок, що 

запропонована нами модель для розрахунку коефіцієнтів пропускання та 

відбиття КМ із сегрегованою структурою, задовільно описує реальні зразки. 

Проте, основним недоліком даної моделі є те, що об’єм який відповідає 

електропровідній фазі занадто великий, тому використовувати, значення 
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діелектричної проникності для чистого графітового наповнювача при 

розрахунках буде давати завищені значення коефіцієнта відбиття та занижені 

коефіцієнта пропускання. Тому наступним кроком у моделюванні сегрегованих 

систем буде перехід до розподілу полімерних сфер у вигляді гексагональної 

щільної упаковки. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Запропоновано модель для опису параметрів екранування ЕМВ 

композитів із сегрегованою структурою на основі кубічної комірки, що містить 

сферичний елемент.  

2.  Проведено чисельні розрахунки коефіцієнтів відбиття, 

пропускання та поглинання в діапазоні частот 40-60 ГГц для композитних 

систем з сегрегованою структурою залежно від розмірів полімерних сфер, 

кількості наповнювача та діелектричної проникності компонентів та показано, 

що зменшення електропровідного прошарку призводить до зменшення 

коефіцієнта відбиття, збільшення кількості наповнювача збільшує загальну 

електропровідність системи, а більш високе значення електропровідності при  

постійному струмі сприяє високій ефективності екранування за рахунок 

збільшення втрат на відбиття.  

3. Виготовлено полімерні композити з сегрегованою структурою – 

високомолекулярний поліетилен-вуглецеві нанотрубки та графітові 

нанопластинки-нейлон 12.  

4. Експериментально досліджено частотні залежності коефіцієнтів 

відбиття, пропускання та поглинання зразків сегрегованих полімерних 

композитів з нановуглецевими наповнювачами в діапазоні частот 40-60 ГГц. 

5.  Проведено порівняння чисельних результатів з 

експериментальними і показано, що запропонована модель задовільно описує 

параметри електромагнітного відгуку КМ з сегрегованою структурою. 
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