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Проведено чисельне моделювання характеристик екранування 

електромагнітного випромінювання (ЕМВ) композитами із рівномірно 

розподіленими електропровідними порожнистими сферами. Встановлено 

залежність параметрів відбивання та проходження ЕМВ від геометричних та 

фізичних параметрів сфер та оптимальні параметри сфер, за яких коефіцієнт 

поглинання максимальний. Досліджено характеристики екранування ЕМВ 

полімерними композитами із сегрегованим розподілом електропровідного 

компонента (полімерні кулі в електропровідній матриці). Розглянуто 

характеристики поглинання трикомпонентними композитами 

ВНТ/Fe/епоксидна смола. Показано можливість контролю характеристик 

взаємодії з ЕМВ багатошарових композитних структур шляхом зміни 

послідовності та товщини шарів структури. 

 

Ключові слова: електромагнітне екранування, вуглецеві нанотрубки, полімерні 

нанокомпозити, діелектрична проникність, мультишарові композитні структури 
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SUMMARY 

 

Pustovit O. M. Influence of distribution of nanocarbon and magnetic fillers in 

composite structures on microwave radiation shielding 

Masters qualifying work in speciality 104 Physics and astronomy, educational 

program «Physics of nanosystems» . - Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Faculty of Physics, Department of General Physics. – Kyiv - 2021. 

Research supervisor Doctor of Sciences (Phys. and Math.), senior researcher 

Vovchenko L.L., leading researcher of General Physics Department 

 

 Numerical modeling of electromagnetic radiation (EMR) shielding 

characteristics of composites with evenly distributed electrically conductive hollow 

spheres was performed. The dependence of  EMR reflection and transmission 

coefficients on the geometric and physical parameters of the spheres and the optimal 

parameters of the spheres for which the absorption coefficient is maximum was 

established. The characteristics of EMR shielding of polymer composites with 

segregated distribution of the electrically conductive component (polymer balls in the 

electrically conductive matrix) were investigated. The absorption characteristics of 

three-component composites CNT/Fe/epoxy resin were considered. The possibility of 

controlling the characteristics of interaction with EMR of multi-layered composite 

structures by changing the sequence and thickness of the structure layers was shown. 

 

Key words: electromagnetic shielding, carbon nanotubes, polymer nanocomposites, 

permittivity, multi-layered composite structures 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕННЬ 

ЕМВ – електромагнітне випромінювання 

ВПП – внутрішньопровідний полімер 

ПК – полімерний композит 

ЕМ – електромагнітний 

AR – аспектне відношення 

SET – ефективність екранування 

SER – втрати на відбивання 

SEA – втрати за рахунок поглинання 

БВНТ – багатостінні вуглецеві нанотрубки 

ЦС – цианідна смола 

КЗ – карбонільне залізо  

ЕКМ – електромагнітний композитний матеріал 
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ВСТУП 

Усунення небажаної інтерференції електромагнітних хвиль за допомогою 

матеріалів, що екранують або поглинають мікрохвильове випромінювання має 

важливі наслідки в галузі стелс-технологій для літаків та військових кораблів, 

екранування електромагнітних перешкод (ЕМП) електронних пристроїв для 

високошвидкісного бездротового зв'язку та захисту здоров’я людини від 

надмірного впливу електромагнітних випромінювань в діапазоні гігагерц (ГГц). 

Для ослаблення небажаного електромагнітного розсіювання від джерел 

відбиття, таких як літаки, судна чи електронні пристрої, для покриття 

металевих поверхонь використовуються матеріали, що поглинають мікрохвиліч 

(MAM). В останні роки стрімкий розвиток наномасштабного синтезу сприяв 

виробництву різних видів наноматеріалів для поглинання мікрохвиль [1–3]. 

Серед них наночастинки з діелектричними та магнітними втратами. Провідні 

частинки, такі як сажа [4,5], піролітичний графіт [6], вуглецеві волокна (ВВ) [7], 

багато стінні вуглецеві нанотрубки (БВНТ) [8,9] та графен [10,11], 

виготовляються та модифікуються для посилення електричних втрат в 

композиті через індуковані змінним в часі електричним полем вихрових 

струмів. Крім того, нанокерамічні частинки, такі як нано Al2O3 [12] та нано 

ZnO [13], синтезовані для збільшення уявної частини діелектричної 

проникності композиту за допомогою посиленої міжфазної поляризації. Такі 

частинки можна використовувати для утворення композиційної структури 

вносячи їх у полімерні матриці чи наносячи на поверхню іншого матеріалу. 

Однак збільшення уявної діелектричної проникності має тенденцію змінювати 

дійсну частину діелектричної проникності, що спричинює неузгодженість 

імпедансу, а покращенню поглинання протидіє зміна дійсної частини 

діелектричної проникності. Таким чином, часто буває один вузький пік 

поглинання або смуга, що генерується в одношаровому покритті 

нанокомпозиту з діелектричними втратами. Способом збільшення ефективності 

поглинання цих покриттів є поєднання мікрохвильових втрат матеріалів та 

структурного деструктивного резонансу, оскільки товщина покриття відповідає 
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резонансній товщині. Таким чином, електричні втрати можуть мати менший 

вплив на поглинання мікрохвиль, як це уявлялося. 

У різних дослідженнях було продемонстровано, що магнітні наночастинки 

мають краще мікрохвильове поглинання у випадку одношарового покриття 

[14,15]. Багато звітів припускають, що синтезовані частинки наносплавів 

здійснюються за допомогою кульового фрезерування [16], поєднання 

відновленого оксиду графена або вуглецевих нанотрубок та синтезованих на 

місці нано Fe3O4 та феритів, таких як нанострижні NiFe2O4 та MnFe2O4 

наночастинки [17] підвищують магнітну проникність. Однак проникність 

більшості магнітних наночастинок менша ніж 0,5, що все ще викликає вузьку 

смугу пропускання навіть за умови резонансної товщини та обмежує її 

подальше застосування. Хоча резонансна товщина нанокомпозиту з магнітними 

втратами часто менше 5 мм, для покращення смуги поглинання необхідний 

спеціальний дизайн МАМ.  

У роботі [18], нано-мікромасштабний композит із втратами, що 

складається із сферичного карбонільного заліза (КЗ) та багатостінних 

вуглецевих нанотрубок (БВНТ), був виготовлений як електромагнітний 

композитний метаматеріал (ЕКМ) на основі багатомасштабних принципів 

проектування. За допомогою теорії узгодження імпедансу використовуються як 

виготовлення нано-мікро, так і макроструктурний дизайн. Виступаючі блоки 

різних розмірів, як одиниці розсіювання та концентрації мікрохвильового поля, 

застосовуються для зменшення відбиття мікрохвильового випромінювання. Для 

мультимасштабного просторового метаматеріалу-поглинача досягнуто 

поглинання -8 дБ на 2-40 ГГц та поглинання -10 дБ в межах смуги пропускання 

30 ГГц. Зокрема, мінімальна відбивна здатність -55 дБ була встановлена при 

14,8 ГГц. 

Метою даної роботи було моделювання та дослідження впливу розподілу 

нановуглецевих та магнітних наповнювачів в композитних структурах на 

характеристики екранування та поглинання мікрохвильового випромінювання. 
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1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1.1 Структура та електрофізичні властивості композитних матеріали із 
електропровідними наповнювачами 

 

Існує багато речовин, які підходять для електромагнітного екранування: 

ферити, метали, полімери із додаванням різних наповнювачів – металевих 

порошків, графітових частинок, вуглецевих нанотрубок, тощо. Проте серед 

інших гарно виділяються багатошарові композити. З однієї сторони вони гірше 

підходять для екранування електромагнітного випромінювання (ЕМВ), ніж 

суцільні електропровідні полімери чи метали, однак, завдяки своїй вартості, 

оптимальності відношення екранування до площі поверхні та можливості 

фокусування поглинання на певній частоті чи на проміжку частот, матриці 

наповнені електропровідними частинками є перспективним напрямком для 

розвитку в області взаємодії з ЕМВ. 

Композиційні матеріали – це структури, що складаються з двох або більше 

різних матеріалів, які утворюють області, досить великі, щоб їх можна було 

розглядати як континууми, і які, як правило, міцно з’єднані між собою на межі 

розділу. Багато природних та штучних матеріалів мають таку природу, такі як: 

армований каучук, наповнені полімери, розчини, сплави, пористі та потріскані 

середовища, полікристалічні заповнювачі (метали) тощо.  

Відмінності в структурі та морфології частинок наповнювача (нанотрубки, 

нанотромбоцити тощо), поряд із великим співвідношенням сторін, що 

досягаються під час формування наповнювача, відіграють важливу роль у 

просторовій структурі та фізичних властивостях неоднорідних композиційних 

матеріалів. Процес електропровідності в полімерних композитах (ПК), 

наповнених провідними частинками, залежить від ряду параметрів, таких як 

концентрація наповнювача, розмір і форма частинок, просторова структура, 

співвідношення сторін, орієнтація наповнювача, взаємодія наповнювача і 

матриці та методи обробки як керуючих факторів електричні властивості. 
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Змінюючи просторовий розподіл електропровідного наповнювача в 

композитному матеріалі, ми можемо ефективно налаштувати його електронні 

властивості, а отже, контролювати рівень електромагнітного екранування.  

Розглядаючи такі властивості композитних матеріалів, як 

електропровідність чи теплопровідність, найчастіше звертаються до теорії 

перколяцій. Теорія застосовувана при розгляді двохкомпонентних структур, для 

яких справждуються наступні параметри: 1) провідність одного з компонент 

більша за провідність іншого мінімум на 105 ; 2) в околі фазового переходу 

діелектрик-провідник - це геометричний фазовий перехід другого роду [19]. 

Важливим параметром для перколяції є аспектне відношення (AR) частинок 

наповнювача – відношення більшого розміру до меншого та питома площа 

поверхні. Виділяють три основних типи та розміри наночастинок (рис. 1.1) : 

а) сферичні, б) циліндричні, в) пластинчаті.  

 

 
Рис. 1.1. Відношення площі поверхні до об'єму у наночастинок, які є 

однією з компонент при створенні нанокомпозитів, в залежності від різної 

геометричної форми [20] 

Якщо розглядати полімерний композит, у якому частинки наповнювача 

мають аспектне відношення (AR >1) й широкий розподіл цієї величини, поріг 

перколяції буде мати менші значення при більших значеннях AR. У той же час 

для сферичних частинок спостерігається пряма залежність між розміром 
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частинки та порогом перколяції, зі зменшенням однієї величини зменшується й 

інша. 

В основному в різній літературі розглядаються статистичні моделі 

перколяції [21,22], у яких основна ідея базується на ймовірності взаємодії 

частинок наповнювача ПК, що призводить до утворення нескінченного 

кластеру в композиті. Залежність електричних, магнітних, теплових та 

механічних властивостей композитних матеріалів в околі перколяційного 

порогу описується степеневою функцією від об’ємного вмісту наповнювача р . 

Таким чином електропровідність композиту в теорії перколяцій можна 

виразити використовуючи формулу [23] : 

 

휎 = 휎
푝 − 푝
1 − 푝

 при 푝 < 푝 , 휎 = 휎
푝 − 푝
1 − 푝

 при 푝 > 푝 , #(1.1)   

де 휎  , 휎   – величини, що описують електропровідність діелектричної та 

провідної фаз відповідно, рс – поріг перколяції, s та t – критичні індекси. 

 

 Ще одним важливим параметром при розгляді електропровідності в 

композитах є наявність міжфазних шарів та діелектричних прошарків. Їх 

наявність впливає на зсув значеннь порогу перколяцій в сторону більших 

концентрацій провідного компоненту для експериментів, які проводилися при 

однакових інших параметрах. 

На рис. 1.2 суцільною прямою показано, що в залежності від концентрації 

електропровідного наповнювача, зміна електропровідності композиту має 

пороговий характер (перехід «метал-діелектрик»). 

 

Рис. 1.2 Залежність ефективної 

електропровідності від концентраціїї 

частинок дисперсної фази, що 

характеризує перехід діелектрик-
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метал. Суцільна лінія – ідеальна залежність. [24] 

 

 У реальних КМ на відміну від теоретичних моделей, побудованих з 

використанням теорії протікання, залежність провідності від концентрації 

електропровідних частинок має більш «розмитий» характер (рис. 1.2 – 

пунктирна лінія). Це зумовлено наявністю тонких ізолюючих прошарків 

розташованих близько дисперсної фази. 

Яскравим прикладом може слугувати робота [24],  де використовуючи 

розповсюджений електропровідний композит сажа/поліетилен показано як 

міжфазні області «сажа-поліетилен» можуть впливати на електропровідність 

матеріалу. Враховуючи високі адсорбційні параметри частинок сажі, цей 

елемент активно вступає в хімічну реакцію з матрицею композиту. Таким 

чином поліетилен утворює діелектричний прошарок навколо більшості 

електропровідних частинок КМ. У результаті в основному об’ємі матриці 

з’являються ділянки, властивості провідності яких суттєво відрізняються. 

Області поліетилену в таких формуваннях по-перше, перетворюють вольт-

амперну характеристику ПК в нелінійну функцію при подоланні порогу 

перколяції; по-друге, активно впливають на загальний опір перколяційного 

кластеру. У перколяційному кластері також знаходяться частинки аморфного 

вуглецю, що безпосередньо зв’язана між собою. Це призводить до виникнення 

сажових агломератів, причому не дати таким утворення з’явитись в полімері 

майже неможливо. В результаті проходження струму буде залежати від таких 

агломератів та від ділянок полімерної матриці, що їх оточує. Локальний опір 

прошарків, що належать перколяційному кластеру, має мінімальні значення, 

співставні зі значеннями опору сажового агломерату. Це справджується для 

прошарків з максимальною кількістю дефектних центрів та найменшою 

товщиною, що забезпечує стрибкову електропровідність. 

Зі збільшенням концентрації наповнювача локальна електропровідність 

прошарків полімеру зростає, що пов'язано з фізико-хімічними процессами, що 

протікають на межі поділу фаз. Це призводить до збільшення показника 
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степеневої залежності дійсної частини діелектричної провідності від частоти та 

викликає часткове пониження розмитості переходу діелектрик-метал зі сторони 

концентрацій, які більші, ніж порогові. Причиною зростання локальної 

електропровідності прошарків діелектрика найбільш імовірно може слугувати  

зменшення ефективної довжини ділянок стрибкового переносу заряду в 

полімерних прошарках перколяційного кластера. 

 

1.2 Характеристики взаємодії електромагнітного випромінювання із 
полімерними композитами 

 

У фізиці екранування - це згасання електричних полів, спричинене 

наявністю рухомих носіїв заряду. Ідея екранування полягає у зменшенні 

інтенсивності електромагнітного випромінювання при проходженні крізь 

якийсь матеріал. Зазвичай в першу чергу екранування пов’язують з 

використанням металевого корпусу для електронного пристрою чи його 

частини для зменшення поглинутого захищеною частиною зовнішнього ЕМВ 

чи запобігти активному поширенню електромагнітного випромінювання в 

навколишнє середовище. Таким чином екран несе у собі дві основні функції: 

по-перше, захист електронного пристрою від ЕМВ інших пристроїв; по-друге, 

зменшення викидів електромагнітного випромінювання в навколишнє 

середовище. Теоретично можна вважати електромагнітним екраном бар’єр, що 

не пропускає електромагнітні поля. Для оцінки екранування можна розглядати 

зміну інтенсивності магнітного (електричного) поля чи плоскої ЕМ хвилі, 

викликаної проходженням через екран. Чим більше зменшується інтенсивність, 

тим краще працює екран. 

Зазвичай розглядається три параметри екранування ЕМВ: проходження 

(Т), поглинання (А) та відбиття (R), що пов’язані між собою рівнянням 

енергетичного балансу [25] : 

퐴  푇  푅 1 ;  푅  ()/()  ;  푇  
(퐸 )

퐸
;  R  |r|  ;   푇 |t| , #(1.2)  
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де EI 
/ , EI , ET – значення електричного поля відбитої, падаючої та пройшовшої 

крізь екран хвилі, відповідно. 

 Ефективність екрану залежить від багатьох параметрів головними з яких 

є частота падаючого електромагнітного випромінювання, відстань від джерела 

до екрану, параметри матеріалу з якого виготовлено екран та товщмна екрану. 

Ефективність екрану позначається SET і виражається як правило у децибелах 

(дБ) за формулою [25] : 

 

Де НТ , НІ  – значення магнітного поля пройшовшої крізь екран та падаючої 

хвилі, відповідно. 

 Процес проходження ЕМ хвилі крізь екран відбуваються в три основні 

етапи (рис. 1.3).  

 

 
 Рис. 1.3 – ілюстрація проходження електромагнітної хвилі через бар’єр та 

відповідні втрати інтенсивності: SER – втрати на відбиття, SEA - втрати 

адсорбції,  SET - [26] 
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Спочатку частина електромагнітної хвилі відбивається від поверхні екрану. 

Після цього всередині екрану відбувається поглинання випромінювання, після 

чого невелика частина відбивається від нижньої стінки назад в екран, а частина 

проходить крізь екран. Таким чином ефективність екранування матеріалу (SET) 

можна визначити як сумму коеффіцієнтів відбиття (SER), поглинання (SEA) та 

додаткового коефіцієнту (SEI), що представляє собою відбиття випромінювання 

всередині матеріалу, при розгляді тонких екранів з високою провідністю чи з 

малим коефіцієнтом поглинання, коли SEA  10-15 дБ[27,28]: 

푆퐸 = 푆퐸 + 푆퐸 + 푆퐸  #(1.4)  

 

 У даному рівнянні усі доданки вимірюються в децибелах. При значеннях 

SEA > 10 дБ, значенням доданку SEI можна знехтувати. 

1.3 Вплив просторового розподілу дисперсних наповнювачів в 
композитних структурах на електромагнітні властивості.  Шаруваті 
композитні структури 

 

 Часто використовуваний спосіб досягнення бажаного рівня 

електромагнітного екранування полягає у синтезі композиційних матеріалів з 

різною електричною та магнітною проникністю в різних напрямках щодо 

поширення електромагнітних хвиль. Багатошарові екрани з різною 

електропровідністю та діелектричною проникністю в різних шарах [29,30], 

градієнтно розподіленою концентрацією наповнювача в полімерній матриці  

[30–33] або матеріалами з корельованим просторовим розподілом 

анізометричних частинок наповнювача [34,35] можна розглядати як приклад. 

Градієнтні композиційні матеріали (g-CM) характеризуються специфічним 

тривимірним розподілом фаз і можуть перевершувати однорідні матеріали, що 

складаються з однакових або подібних складових. Просторовий градієнт 

концентрації може бути отриманий шляхом осідання частинок наповнювача, 

які відрізняються за щільністю від полімеру в його текучому стані. Методика 

центрифугування є найефективнішою при градуйованому розподілі частинок 
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наповнювача та виготовленні композитів із градуйованими властивостями у 

напрямку відцентрової сили – електро- та теплопровідності, діелектричної 

проникності, твердості, модуля Юнга тощо. 

Вуглецеві нанонаповнювачі, такі як вуглецеві нанотрубки, вуглецеві 

нановолокна та графітові нанотромбоцити, були запропоновані як ідеальні 

кандидати для розробки композитів наступного покоління завдяки їх видатним 

властивостям [36,37]. Недавні дослідження [38,39] представили нові результати 

у дослідженні взаємозв'язку між діелектричними властивостями g-CM (що 

складаються з багатостінних вуглецевих нанотрубок (БВНТ)) і ефіру цианатної 

смоли (ЦС), включаючи різницю в діелектричній проникності в широкому 

діапазоні частот від 1 до 109 Гц та міжфазний вплив на діелектричні 

властивості. Встановлено, що, хоча провідні зони та електронні тунелі можуть 

утворюватися в деяких регіонах градієнтного композиту, розгалужена 

перколяційна мережа в цілому не досягається. Таким чином, g-CM БВНТ / ЦС 

залишаються ізоляторами, і раптовий перехід ізолятора в провідник, або явище 

перколяції, не з'являється. Ці результати підтверджують високу діелектричну 

проникність g-CM як результат його спеціальної дисперсії і розподіл 

нанотрубок у матриці по напрямку товщини замість ефекту перколяції. 

Ще одним гарним кандидатом на роль електропровідних наповнювачів для 

полімерного композиту є порожнисті вуглецеві сфери. Завдяки добре 

відкаліброваному методу синтезу на шаблонах, сфери можна легко адаптувати 

та передбачити їх структуру, що значно підвищує їх рейтинг серед інших 

кандидатів. Конкретним прикладом можуть слугувати порожнисті сфери (ПС) 

виготовлені з склоподібного вуглецю, які можна легко використовувати для 

отримання впорядкованих структур. 

У роботі [40] розглядаються електромагнітні властивості системи, 

утвореної одним шаром електропровідних вуглецевих ПС, упакованого у 2D 

структуру.  З цією метою, довгохвильове наближення, що застосовується для 

моделювання структур, що представляють просторову дисперсію показника 

заломлення, було адаптоване для опису проходження ЕМВ через прошарок 
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пустотілих сфер. Для розрахунку коефіцієнтів відбиття (R), пропускання (T) та 

поглинання (A) застосовували модель розподілу хвиль у багатошаровому 

середовищі, широко застосовувану в оптиці [41] . Дослідження проводилися 

для частоти електромагнітного випромінювання (26-37 ГГц). Також було 

прийнято такі значення для величин: статична провідність скловуглецю 휎 = 

20000 См/м, діелектрична проникність вакууму 휀 = 8,85 ∗ 10  퐹/푚 та 

показник заломлення повітря 푛 = 1. Для порівняння було виготовлено сфери з 

параметрами наведеними у таблиці 1. 

Таблиця 1.1 

Геометричні параметри досліджених порожнистих вуглецевих сфер та шарів 

утворених ними [40] 

 

Назва 

 

Діаметр, мм 

Товщина 

стінки, мкм 

(виведена) 

Вага 

моношару, мг 

Кількість 

сфер у 

моношарі 

ПС-А 1,34 14,3 2,2 18 

ПС-Б 1,85 27,8 2,7 6 

  

Завдяки тому, що довжина хвилі випромінювання, ~1 см при 30 ГГц, 

набагато більша за розміри ПС, було можливе застосування довгохвильового 

наближення, що широко використовується в оптиці для моделювання 

антивідбивних покриттів. Це наближення дозволяє запровадити процедуру 

гомогенізації для обчислення просторової дисперсії ефективного показника 

заломлення моношару, утвореного двошаровою решіткою сфер, що в свою 

чергу дає змогу розглядати досліджувану систему як набір тонких плівок зі 

сталими параметрами. Отже, характеристичну матрицю відповідної збірки 

тонких плівок можна розрахувати та безпосередньо перетворити на коефіцієнти 

відбиття  푅 = 푆  та проходження 푇 = 푆 ., де 푆  , 푆  - S-параметри. 

 У результаті в роботі було показано, що змінюючи параметри 

виготовлених сфер, можна отримати суттєво різні коефіцієнти поглинання, 

відбивання та проходження електромагнітного випромінювання через систему. 



18 
 

Наприклад на рисунку 1.4 у вигляді графіку частотної залежності показано, як 

товщина стінки сфери (а) та зовнішній радіус сфери (б) впливають на 

коефіцієнт поглинання (А) структури. 

 
   а)       б) 

Рис. 1.4 – Розрахований спектр поглинання шару порожнистих сфер в 

залежності від а) товщини стінки сфери зі сталим зовнішнім радіусом  , б) – 

зовнішнього радіусу сфери зі сталим значенням товщини стінки [40]. 

Такі результати говорять про можливість створення систем з різним 

коефіцієнтом поглинання, використовуючи вуглецеві ПС в якості наповнювача 

для полімерного композиту. Це дасть змогу отримати матеріал з необхідними 

параметрами для конкретних задач, і може бути гарним напрямком для 

подальших досліджень. 

Проте не лише матеріал, з якого виготовляється ПК може мати вплив на 

параметри екранування ЕМВ. Ще одним перспективним напрямом досліджень 

у цій області є сендвіч-структури, тобто створення структур, у яких 

використовуватиметься певна кількість шарів з різними властивостями 

розташована у певному порядку. Такі структури можна поділити на дві умовні 

частини: структури з послідовним збільшенням параметрів з кожним 

наступним шаром та структури у яких кожен шар має власні параметри. 

Структури першого типу розглядалися у статті, де описано екрануючі 

властивості градієнтних композиційних  структур нановуглецю-полімеру в 

діапазоні частот електромагнітного випромінювання (25,5 – 55,5 ГГц). Ідея 
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полягала у створенні багатошарової структури з пошаровим збільшенням 

діелектричної проникності в напрямку зростання кількості наповнювача в 

матриці.  

Градієнтний розподіл електропровідного наповнювача в полімерній 

матриці здійснювався шляхом відокремлення рідкої суміші полімеру та 

дисперсного наповнювача у центрифузі. Таким чином була можливість 

отримати необхідний розподіл наповнювача контролюючи параметри 

центрифуги (швидкість обертання, час центрифугування, кількість суміші, 

в’язкість). 

Розрахунок коефіцієнтів відбиття RL та проходження SET ЕМВ 

проводився із використанням методу лінії передачі (transmission line method) і 

наступних рекурентних співвідношень: 
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де jZ ( jX )  — вхідний (вихідний) імпеданс для j-того шару. Втрати на 

відбиття RL  розраховуються для n-того шару і, безумовно, залежать від втрат 

на відбиття попередніх шарів. Іншими словами, RL в наших розрахунках є 

повна втрата на відбиття  багатошарової композитної структури,  - постійна 

розповсюдження ЕМВ. 

Для випадку вимірювань у прямокутному хвилеводі: 
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де 0 0 0Z   =377   - хвильовий імпеданс вільного простору, 휆 = 푐/푓, 푐 

— швидкість світла, 푓— частота падаючої електромагнітної хвилі, *
r  та *

r  

комплексні діелектрична та магнітна проникності матеріалу, a =7.2 мм або 

5.2 мм  — розмір широкої стінки прямокутного хвилеводу. 

У роботі розглядалося 4 зразки (рис.1.5) 

  
Рис. 1.5 – різниця в концентрації наповнювача вздовж ширини екрану / у 

напрямку розповсюдження ЕМВ: 1 – рівномірний розподіл. 2,3 - лінійний градієнт 

розподілу. 4 – різкий перепад концентрації наповнювача [30]. 

У результаті моделювання було отримано дані, зображені на рисунку 1.6. 

А) Б)  
Рис. 1.6 – Змодельовані дані відбиття (R суцільні лінії) та поглинання (А 

пунктирні лінії) для структур з різним лінійним градієнтом концентрацій ВНП 
у напрямку поширення ЕМВ та для композитної структури з суттєвою 
стратифікацією фаз: А) прямий градієнт у напрямку розповсюдження ЕМВ , m 
= 0 - однорідний зразок та зростаючий градієнт m = 0,8; m = 0,6; m = 0,4; m = 
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0,2; m = 0 - максимальний градієнт концентрації. Аналогічно Б) – для спадання 
градієнту в напрямку розповсюдження ЕМВ. [30] 

Далі у статті розглядаються практичні зразки, які з відносно високою 

точністю підтверджують змодельовані дані. Таким чином у статті зроблено 

висновок про різке зниження коефіцієнту відбиття ЕМВ (R) та достатнє 

збільшення поглинання ЕМВ (А) у градієнтних композиційних структурах 

порівняно з композитами з рівномірним розподілом нановуглецевого 

наповнювача. 

Далі описано як може впливати на властивості екранування ЕМВ 

почергове чи довільне розташування шарів з різними параметрами. У статті 

[29] розглядаються полімерні плівки, особливо полікарбонат (ПК) та вуглецеві 

нанотрубки (ВНТ) за простоту у роботі при низьких показниках товщини та за 

поширеність виготовлення. 

 Нормоване поглинання потужності в загальному випадку задавалося 

формулою : 

in ref tr
abs

in

P P P
P

P
 

  ,       (1.11) 

де Pin , Pref та Ptr – це вхідна, відбита та пройшовша потужність. У такому 

випадку для максимізації поглинання, необхідно мінімізувати параметри 

проходження та відбивання. У статті також розглядається параметр згасання на 

проміжку t в нескінченному гомогенному матеріалі з провідністю σ,  що 

виражається формулою: 

A = - 20loge 20log( )t e t         (1.12) 

Як видно з формули, високопровідні плити кінцевої товщини в навколишньому 

повітрі здатні забезпечити сильне загасання, але ціною високої потужності 

відбиття, оскільки остання зростає з провідністю, що різко зменшує величину 

поглинутої потужності. У той же час справджується формула Pref = |Г|2 Pin , де Г – 

це комплексний коефіцієнт відбиття на поверхні і дорівнює: 
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Для помірної провідності, відбиття плити в основному фіксовано по 

відносній діелектричній постійній εr, яку потрібно утримувати близько 1 

(повітря) для мінімізації відбивання. З іншого боку, добре відомо, що 

діелектрична константа композиту зростає із збільшенням вагового вмісту 

струмопровідних елементів, розподілених в ізоляційній матриці.  Ці міркування 

показують, що хороший поглинач повинен поєднувати протилежні властивості: 

значну провідність і низьку діелектричну константу. Враховуючи, що в природі 

таких елементів не зустрічається, ми приходимо до необхідності створення 

нового метаматеріалу. В даному випадку розглядається послідовність 

діелектричних та провідних шарів для отримання необхідного градієнту 

провідності. 

Звичайно важливу роль також відіграє саме розташування шарів. Таким 

чином, якщо шар з найбільшим коефіцієнтом відбивання буде зверху, більша 

частина випромінювання відіб’ється одразу. Тому для максимізації поглинання 

шари розташовувалися в порядку збільшення провідності, що збільшувало 

ступінь відбивання, але уже всередині матеріалу. На рисунку 1.7 зображено дві 

криві що відображають залежність коефіцієнту поглинання від частоти 

випромінювання для двох випадків: а) багатошаровий метаматеріал б) матеріал 

з постійною середньою провідністю.  
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Рис. 1.7 - залежність коефіцієнту поглинання від частоти 
випромінювання. (Верхня крива – метаматеріал. Нижня – матеріал зі сталою 
провідністю) [29] 

У наступному досліді [42], ідея полягала у використанні генетичного 

алгоритму для  максимізації поглинаючих властивостей функціонально 

класифікованих композитів, збільшення частот активного поглинання та 

визначенні оптимальних параметрів для їх виготовлення. У роботі 

досліджувалися композити карбонільного заліза та поліуретану, що самі по собі 

мають непогані механічні та електромагнітні властивості, проте один шар 

поглинача не може дати необхідних властивостей, а додавання нового шару 

призведе до зміни загальних властивостей попереднього, тому виникла 

необхідність у створенні багатошарової конструкції.  

Для порівняння у цьому досліді обраховували значення втрат на відбиття 

(анг. – Reflection loss) композитів карбонільного заліза / поліуретану, яке можна 

отримати з розрахованих значень відносної діелектричної та магнітної 

проникності для заданого матеріалу та заданих значень частоти й товщини 

поглинаючого шару. Для цього використовувалася формула:  
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де Zin вхідний імпеданс на поверхні повітря-матеріал, f - частота 

електромагнітної хвилі, d - товщина зразка, c - швидкість світла, R - відбивна 

потужність або втрата відбиття в дБ і Z0 - імпеданс вільного простору. 

У результаті було доведено, що багатошарові структури дають набагато 

більше можливостей роботи з параметрами екранування матеріалу, а також 

значно розширюють не лише частоти відбивання, а й збільшують можливості 

по роботі з фізичними розмірами поглинаючого покриття. Отже для створення 

гарного матеріалу для поглинання ЕМВ потрібно розглядати не лише 

одношарові структури, а й багатошарові композиції. 
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2. МЕТОДИКИ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗРАЗКІВ 

2.1 Вихідні речовини. 

Для проведення досліджень, проводилося виготовлення досліджуваних 

структур. В якості основи, при виготовленні зразків використовувалася 

епоксидна смола марки Larit 285 від компанії  Lange Ritter GmbH. В якості 

затверджувача, використовувався рекомендований виробником затверджувач 

H285. Робоча температура даної смоли лежить в межах від 213 К до 353К. 

Обробка смоли можлива всіма звичайними методами обробки. Перевагою 

використання Larit 285 є її низька в’язкість, що забезпечує гарну взаємодію між 

елементами композитного матеріалу. Середній час затвердіння епоксидної 

смоли залежить від температури навколишнього середовища. Так для 293 К, 

процес може займати близько 2-3 годин, в той же час, при температурі 213-223 

К, при товщині плівки в 1 мм, час зменшується до 45-60 хвилин. Це дозволяє 

проводити експерименти безпосередньо під час загустіння епоксидної смоли. В 

якості наповнювачів використовувалися такі матеріали: 1) Вуглецеві 

нанотрубки (ВНТ) (діаметр 10-30 нм, довжина 10-30мкм співвідношення сторін 

AR = 1000);  2) Порошок карбонільного заліза Fe, частинки пластинчатого типу 

із латеральним розміром (3-7) мкм і товщиною (0.6-2) мкм. 

2.2 Методика виготовлення епоксидних композитів із двокомпонентним 
наповнювачем вуглецеві нанотрубки-карбонільне залізо (ВНТ/Fe)  

У роботі розглядалися композитні матеріали які мали у собі такі 

компоненти: 

 Матриця – епоксидна смола L285 і отверджувач H285 
 Наночастинки наповнювача – нановуглець, нановглецеві нанотрубки 

(ВНТ), карбонільне залізо (Fe). 

Виготовлення епоксидних композитів із двокомпонентним наповнювачем 

проходило у 8 етапів: 

1. Проведення необхідних розрахунків масси для кожного компонента: 

а) маса смоли (mL285) зазвичай постійна і приблизно станогвила 2г 

б) маса отверджувача (mH285) = mL285 * 0,4 
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г) маса вуглецю (mcarbon) = mL285 * (1,4 + 0,753) * С/(100-С) =  

mL285 *2,153* С/(100-С), де С – ваг.% концентрації вуглецю 

2. Зважування обрахованої кількості компонентів.  

3. Змішування усіх компонентів. Отримана суміш зазвичай дуже в'язка, 

тому  для кращого перемішування можна додати ацетон (приблизно 500мг 

ацетону на кожні 2г смоли, хоча можливі випадки додавання більшої кількості 

ацентону для отримання більш рідкої суміші). Усе ретельно перемішується 

4. Ультразвукове диспергування. Після перемішування, заготовка 

композитного матеріалу піддається ультразвуковому диспергуванню в 

ультразвуковій ванні (50Вт) протягом двох годин. Упродовж цього процесу 

необхідно слідкувати, щоб суміш не загусала, для проведення диспергування 

саме у рідкому середовищі. 

5. Сушка. Після диспергування суміш поміщається до сушильної камери в 

якій підтримується температура Т = 35С, щоб прибрати ацетон з суміші. 

Контрольом процесу висихання слугує маса суміші у пробірці. Коли вона 

перестає змінюватися впродовж тривалого сушіння в шафі, можна вважати, що 

ацетон випарувався. У ідеальному варіанті маса після сушіння має дорівнювати 

сумі мас компонентів, змішаних перед додаванням ацетону. 

6. Отверджувач. Тут до суміші, у якій нема ацетону додається необхідна 

кількість отверджувача і все перемішується. 

7. Формування. Після перемішування суміш поміщається у спеціальні 

тефлонові форми й формуються майбутні зразки. 

8. Фінальне сушіння. Отримані формочки залишаються за кімнатної 

температури на одну добу після чого знову поміщаються до сушильної камери 

на 5 годин з поступовим збільшенням температури від 40С до 80С (+10С з 

інтервалом в годину). 

2.3 Методика вимірювання спектрів s-параметрів для визначення 
діелектричної проникності в діапазоні частот 1-67 ГГц  

S-параметри (або параметри розсіювання) використовуються для опису 

того, як енергія може поширюватися через електричну мережу. S-параметри 
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використовуються для опису взаємозв'язку між різними портами, коли стає 

особливо важливим описувати мережу з точки зору амплітуди та фази в 

порівнянні з частотами, а не напругами та струмами. S-параметри 

використовуються, щоб показати складну мережу як простий чорний ящик і 

легко представити, що відбувається із сигналом у цій мережі.  

Для вимірювання S-параметрів в діапазоні частот 1-67 ГГц 

використовується векторний аналізатор Keysight N5227A із коаксіальним 

хвилеводом (зовнішній діаметр 1,83мм, внутрішній діаметр – 0,82 мм). 

Двопортовий пристрій має чотири S-параметри. Правила нумерації для S-

параметрів полягають у тому, що перше число, що стоїть за “S”, є портом, де 

виникає сигнал, а друге число - портом, куди подається сигнал. Отже, S21 є 

мірою сигналу, що виходить через порт 2 відносно радіочастотного сигналу, що 

надходить у порт 1. Коли числа однакові (наприклад, S11), розглядається 

вимірювання відбиття, оскільки вхідний та вихідний порти однакові (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1 – Позначення S-параметрів на прикладі двохпортового 

вимірювального пристрою [43] 

 

S11 (= A / R1) та S21 (= B / R1) визначаються вимірюванням величини та 

фази падаючого (R1), відбитого (A) та пройшовшого (B) сигналів напруги, коли 

вихід закінчується в ідеальному Zo (навантаження, що дорівнює 

характеристичному опору випробувальної системи). Ця умова гарантує, що R2 

дорівнює нулю, оскільки немає відбиття від ідеального навантаження. S11 

еквівалентний вхідному комплексному коефіцієнту відбиття або імпедансу 
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пристрою, а S21 - прямому комплексному коефіцієнту передачі. Подібним 

чином, розмістивши джерело у порту 2 та вихід у порту 1 у ідеальному 

навантаженні (змусивши R1 дорівнювати нулю), можна зробити вимірювання 

S22 (= B / R2) та S12 (= A / R2). S22 еквівалентний вихідному комплексному 

коефіцієнту відбиття або вихідному імпедансу пристрою, а S12 - зворотному 

комплексному коефіцієнту передачі. 

Використовуючи S-параметри програма (зашита в приладі Agilent ) обчислює 

комплексні діелектричну та магнітну проникність для кожної точки частотного 

діапазону 1-67 ГГц. 

2.4 Чисельне моделювання характеристик екранування електромагнітного 

випромінювання композитними структурами 

Для розрахунків коефіцієнтів відбивання, поглинання та проходження ЕМВ 

використовувалася програма Mathematica, на мові програмування Wolfram. 

Було проведено моделювання ряду структур: 

1) 2D моношари із електропровідних порожнистих сфер, розташованих 

періодично в діелектричному середовищі та структури із послідовності 2D 

моношарів (їх число N); розрахунок проводився в рамках теорії лінії передачі із 

використанням матриці S-параметрів, 2D моношар із сфер розбивався на m 

тонких шарів і комплексний показник заломлення n* описувався спеціальною 

функцією від координати [40]; 

2) 2D моношари із полімерних куль, розташованих періодично в 

електропровідному середовищі; 

3) одношарові композитні структури ВНТ/Fe/епоксидна смола; 

4) мультишарові структури, складені із композитних шарів ВНТ/Fe/епоксидна 

смола із різним вмістом ВНТ.  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКРАНУВАННЯ/ПОГЛИНАННЯ 

МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ КОМПОЗИТНИМИ 

СТРУКТУРАМИ ІЗ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ СФЕР 

 

3.1 Чисельне моделювання характеристик екранування електромагнітного 
випромінювання полімерними композитами із рівномірно розподіленими 
електропровідними сферами  

Першим етапом роботи було моделювання зразка з непровідною 

матрицею та рівномірно розподіленими електропровідними сферами в ній. Для 

цього було розглянуто таку модель.(Рис.3.1)  

 
Рис.3.1 – Модель полімерного композиту з рівномірно розподіленими 

електропровідними сферами [40] 

 Як видно з рисунку 3.1 (б), розглядалися сфери, всередині яких була 

порожнеча. Для спрощення, вважалося що вона заповнена повітрям для якого 

показник заломлення прирівнювався одиниці (n0=1). Електропровідність 

матеріалу вважалася 휎 = 2*104 См/м. Було проведено декілька розрахунків 

коефіцієнтів проходження та відбиття структур з різними товщинами стінок у 

сфері (для наглядності та перевірки були розраховані значення радіусів 

близьких до реально можливих та декілька крайових значень для перевірки 

справдження властивостей). Товщина стінки сфери физначалася різницею між 

зовнішнім радіусом та внутрішнім радіусом сфери. Далі на графіках (рис. 3.2) 

зображено як змінювалися коефіцієнти проходження, відбивання та поглинання 

в залежності від товщини стінки електропровідної сфери. 
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Рис. 3.2 Частотні залежності коефіцієнтів відбивання R (а), проходження T (б) 

та поглинання A (в) для різних величин внутрішнього радіусу кулі rinner; R, T, A 

від товщини стінки порожнистих сфер на частоті 32 ГГц (г); 

Електропровідність матеріалу 휎 = 2*104 См/м 

 У результаті видно, що при зменшенні внутрішнього радіусу (відповідно 

збільшенні товщини стінки сфери), за фіксованих інших параметрах,  

коефіцієнт відбиття ЕМВ зростає, коефіцієнт проходження зменшується, а 

коефіцієнт поглинання має більш складну залежність. Причому якщо відбиття і 

проходження змінюються в одному напрямку, то для поглинання існують 

декілька критичних значень. Так, приблизно до 10 мікрон значення поглинання 

всередині моношару із сфер збільшується, після чого поступово зменшується 

до значень 0,15 - 0,20. 
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 Після цього досліджувалися параметри екранування ЕМВ для сфер 

різного діаметру (рис.3.3). Товщина стінок вважалася однаковою для сфер 

різного діаметру (dr = 14,3 мкм). 
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Рис. 3.3 Частотні залежності коефіцієнтів відбивання (а), проходження (б) 

та поглинання (в) для різних розмірів сфер (rout) і R, T, A від розміру сфер (г) 

при товщині оболонки порожнистих сфер dr=14,3мкм, на частоті 32 ГГц; 

휎 = 2 ∗ 10  См/м.  

 З графіків видно, що при збільшенні зовнішнього радіусу сфери (при 

сталій товщині стінки порожнистої сфери), коефіцієнт поглинання ЕМВ в 

моношарі із сфер зростає, що логічно, оскільки більша частина ЕМВ входить в 

моношар із сфер. Відповідно, коефіцієнт відбиття ЕМВ при цьому 

зменшується. Але варто відзначити, що ці залежності коефіцієнтів R та A не є 

монотонними і існує оптимальне значення зовнішнього радіусу порожнистих 
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електропровідних сфер, rout=1,158 мм, для якого коефіцієнт відбиття є 

мінімальним (R=0,32), а коефіцієнт поглинання ЕМВ максимальний (A=0,67). 

Коефіцієнт Т, що характеризує кількість пройшовшого ЕМВ поступово 

зростає при збільшенні радіусу сфер, оскільки кількість електропровідного 

матеріалу сфер в одиниці об’єму зменшується.  

На наступному етапі було досліджено вплив відстані між кульками на 

коефіцієнти поглинання, проходження та відбивання ЕМВ. Було виконано 

розрахунки у випадку коли радіус та товщина стінки сфери не змінюються, а 

величина клітинки збільшується, тобто змінюється відстань між 

електропровідними сферами. Товщина стінки сфери dr=14.3мкм, rout=0,67 мм. 

Результати представлені на рисунку 3.4. 
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Рис. 3.4. Частотні залежності коефіцієнтів відбивання (а), проходження (б) та 

поглинання (в) від розміру відстані між електропровідними сферами, 휎 = 2 ∗

10  См/м. 

 В результаті видно, що при збільшенні відстані між електропровідними  

сферами, фактично при збільшенні об’ємної частки смоли-діелектрика, частина 

відбитого ЕМВ різко знижується, коефіцієнт проходження та поглинання в 

залежності від частоти випромінювання доходять до 50%. 

3.2 Чисельне моделювання характеристик екранування електромагнітного 
випромінювання полімерними композитами із сегрегованим розподілом 
електропровідного наповнювача. 

В данному параграфі представлено результати моделювання 

характеристик екранування ЕМВ зразками із електропровідної матриці, 

рівномірно заповненої одним шаром із діелектричних куль. Розрахунки 

проведено для трьох типів зразків із полімерними кулями радіусом 35, 75 та 

670 мкм, відповідно товщина зразків 70, 150 та 1340 мкм. Результати показано 

на рис. 3.5-3.6. 
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Рис. 3.5. Частотні залежності коефіцієнтів відбивання та проходження від 

радіусу полімерних куль (휀 = 2.9)  при 휎середовища = 2 ∗ 10  См/м. 
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Рис. 3.6. Частотні залежності коефіцієнтів відбивання та проходження від 

радіусу полімерних куль (휀 = 2.9)  при 휎середовища = 2 ∗ 10  См/м. 

Із рисунків видно, що при збільшенні радіусу діелектричних куль, і відповідно, 

товщини зразків, коефіцієнт відбиття ЕМВ зростає, коефіцієнт проходження 

знижується, що пов’язано із збільшенням кількості електропровідного 

матеріалу матриці, який ефективно взаємодіє із ЕМВ і відбувається значне 

ослаблення ЕМВ. Збільшення електропровідності матриці призводить до більш 

суттєвого зростання коефіцієнту відбиття і зменшення коефіцієнту 

проходження ЕМВ. 
 

3.3 Чисельне моделювання характеристик екранування електромагнітного 
випромінювання полімерними композитами довільної товщини із 
рівномірно розподіленими електропровідними сферами заданого діаметру. 

У пунктах 3.1-3.2 цієї роботи ми моделювали зразок з непровідною 

матрицею та рівномірно розподіленими електропровідними, порожнистими 

сферами в ній і зразок із електропровідною матрицею і діелектричними кулями, 

в яких присутній лише один 2D шар із сфер (або куль). Проте програма, яка 

використовувалася для обчислення могла розглянути лише один шар такої 

структури і обчислення не були повними. У цьому пункті було розглянуто як 

кількість шарів впливає на коефіцієнти поглинання, відбивання та проходження 

електромагнітного випромінювання у розглянутих полімерних композитах. 
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Розрахунки проводилися з такими параметрами: Пусті сфери. Внутрішній 

радіус сфери  - 86 мікрон (86 *10-6 м). Зовнішній радіус сфери -100 мікрон (100 

*10-6 м). Провідність матеріалу сфери - 1000 (См/м). Змінювалася загальна 

товщина зразка. Тобто ми розглядаєио зразок як послідовність декількох 

моношарів порожнистих сфер наперед заданого діаметру і змінюючи загальну 

товщину зразка ми змінюємо фактичну кількість шарів цих сфер. Таким чином 

кількість шарів Nl = ls / 2Rout, де  ls  - це загальна товщина зразка, Rout. – зовнішній 

радіус сфери. 

У першій частині навколишнє середовище вважалося повітрям ( =1), у другій 

полімером ( =3).  

У результаті моделювання було отримано відносні коефіцієнти 

проходження, відбивання та поглинання електромагнітного випромінювання 

залежно від частоти і на рисунку 3.7 представлено результати цих розрахунків 

для електропровідних сфер у діелектричній матриці ( =3). 
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 Рисунок 3.7 – Залежність параметрів проходження, відбивання та 
поглинання від частоти ЕМВ в залежності від загальної товщини зразка:  
а) - 0.5 мм, б) - 1 мм, в) - 1.5 мм, г) – 2 мм 

За результатами даних розрахунків, можна зробити висновок, що 

збільшення товщини різко зменшує кількість електромагнітного 

випромінювання, що пройшло крізь матеріал. Додавання перших декількох 

шарів в певній мірі зменшує кількість відбитого та збільшує кількість 

поглинутого випромінювання, проте ще декілька дослідів показали, що з 

кожним наступним моно шаром із куль екранування ЕМВ за рахунок відбиття 

(параметр SER) змінюється все менше і уже при товщині 3-4 мм залишається 

майже сталим, крім коефіцієнта проходження (параметр SET), який швидко 

зменшується за рахунок збільшення поглинання ЕМВ. На рисунку 3.8 

представлено характеристики екранування ЕМВ композитами залежно від 

товщини зразка на частоті 35 ГГц.  
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Рисунок 3.8 – Залежність параметрів екранування ЕМВ від товщини 

зразка за фіксованої частоти 35 ГГц. 
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4. ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОГЛИНАННЯ 

МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ (1-67ГГЦ) ЕПОКСИДНИХ 

КОМПОЗИТІВ, НАПОВНЕНИХ ВУГЛЕЦЕВИМИ НАНОТРУБКАМИ ТА 

КАРБОНІЛЬНИМ ЗАЛІЗОМ (ВНТ/Fe) 

4.1 Частотні залежності діелектричної проникності епоксидних композитів 
із  наповнювачем ВНТ/Fe 

 У четвертому розділі роботи розглядалися полімерні композити з 

наповнювачем з вуглецевих нанотрубок та карбонільного заліза (ВНТ/Fe). Для 

початку було розглянуто частотні залежності основних параметрів 

досліджуваних  композитів – дійсної (ε’) та уявної (ε’’) складової діелектричної 

проникності. 

Для порівняння було побудовано графіки (рис. 4.1) залежності цих 

показників від частоти та в залежності від вмісту в сполуках вуглецевих 

нанотрубок, вміст заліза складав 30 ваг.%. 
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Рис. 4.1. Залежність дійсної (а) та уявної (б) частин діелектричної 

проникності КМ ВНТ/Fe/епоксидна смола від частоти. (C1Fe – мається на увазі 

1ваг.% ВНТ + Fe + смола, аналогічно 2%, 3%, 4%, 5ваг.%) 

 Як видно з рисунку 4.1 для дійсної частини відслідковується пряма 

залежність діелектричної проникності від кількості вуглецевих нанотрубок у 

зразку, в той час як для уявної частини такий висновок справедливий лише для 

вмісту ВНТ > 3%. Також видно, що середні значення складових комплексної 

діелектричної проникності зменшуються зі збільшенням частоти 
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електромагнітного випромінювання. Магнітна проникність композитів 

ВНТ/Fe/епоксидна смола в діапазоні частот 1-67 ГГц змінювалась в наступних 

межах: r  =0,9-1,1,   r  = 0-0,2. 

 

4.2 Розрахунок смуг поглинання мікрохвильового випромінювання (1-
67ГГц) епоксидними композитами ВНТ/Fe. 

Наступним кроком був розрахунок втрат на відбиття RL для закорочених 

металевою пластиною (яка гарно відбиває електромагнітне випромінювання) 

різних типів композитних моношарів на основі епоксидної смоли, наповненої 

карбонільним залізом (вміст 30ваг.%) та багатостінними вуглецевими 

нанотрубками (вміст варіювався від 1 до 5 ваг.%). Тобто розглядалася 

двошарова структура, що складалася з композитного шару, з заданими 

параметрами (ε*, * та товщина композитного шару d), та металічної пластини. 

Розрахунок RL  проводився із використанням Mathematica по формулі (1.12). У 

даному пункті порівнювалися властивості поглинання ЕМВ епоксидних 

композитів у залежності від товщини композитного шару та його наповнення 

вуглецевими нанотрубками й карбонільним залізом. Для розрахунків 

використовувались експериментальні частотні залежності комплексної 

діелектричної та магнітної проникності для композитів ВНТ/Fe/епоксидна 

смола.  Для демонстрації розглянемо результати отримані при моделюванні 

зразків при зміні таких параметрів: Товщина композитного шару:  0.5 / 1 / 1.5 / 

2 / 2.5 мм; вміст вуглецевих нанотрубок: 1% / 2% / 3% / 4% / 5% (ваг.%) 
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Рисунок 4.2 – частотна залежнісь коефіцієнту RL для різних товщин 

епоксидного шару (0.5/../2.5 мм) в залежності від частки вуглецевих нанотрубок 

в матеріалі: а) – 1%, б) – 2%, в) – 3%, г) – 4%, д) – 5%. 

Для порівняння поглинальних властивостей цих матеріалів (рис.4.2) 

розглянемо області, в яких абсолютне значення коефіцієнту втрат на відбиття 

RL (мінімімум втрат на відбиття на рис.4.2 відповідає максимуму поглинання 

ЕМВ) перевищує 10 дБ ( minRL >10дБ). В таблиці 2 представлено положення  

minf  і глибина мінімуму minRL , а також ширина смуги поглинання ЕМВ minf . 

Як видно з графіків та таблиці, при 1% вуглецевих нанотрубок в полімері, 

смуги поглинання досить широкі, а глибина мінімумів відбивання в діапазоні 

13-18 дБ. При збільшенні концентрації нанотрубок відбувається поглиблення та 

загострення мінімумів. Таким чином, при 3ваг.% ВНТ глибина RL сягає 26-33 

дБ, що свідчить про прекрасне поглинання ЕМВ, проте ширина смуг 

зменшується. При переході до більших концентрпацій ВНТ тенденція 
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змінюється і відбувається різке зменшення глибини та ширини смуг 

поглинання. Це говорить про те, що менша частина падаючого 

електромагнітного випромінювання проникає всередину зразка, тобто значна 

частина відбивається від першої поверхні. Першочерговою ідеєю дослідів було 

отримання матеріалу, що гарно поглинав би випромінювання, тому такі зразки 

нам мало підходять, проте вони знадобляться при необхідності гарного 

екранування ЕМВ за рахунок високого коефіцієнту відбивання. Варто 

відмітити, що в області частот 25-50 ГГц впродовж всього моделювання, 

ширина та глибина постійно зменшувалися та графік у цій частині 

вирівнювався. 

Таблиця 4.1   

Композит d, mm  fmin, 
ГГц 

RLmin, 
дБ  

Ширина 
смуги 
поглинання 
Δfmin, ГГц 

1%ВНТ/Fe/L285 

0,5 60 -12,8 12 
1 31,18 -13,91 8,55 

1,5 19,4 -17,8 6,7 
65,5 -18 8,75 

2 14,5 -18,05 4,77 
47 -16,9 6,6 

2,5 
11,2 -17,4 3,64 

36,35 -12,5 5,69 
65,1 -11 4,3 

2%ВНТ/Fe/L285 

0,5 51,7 -32,2 21,7 
1 25,38 -33,9 8,4 

1,5 16,25 -21,22 5,9 
2 11,31 -18,5 3,42 

2,5 8,58 -18,15 2,94 

3%ВНТ/Fe/L285 

0,5 50 -33,72 15,5 
54 -31,11 15,5 

1 24,2 -37,2 8,6 
1,5 15,5 -37,5 4,84 
2 11,45 -25,63 3,79 

2,5 8,64 -25,18 3,01 

4%ВНТ/Fe/L285 0,5 40,95 -11 7,0 
1 17,38 -10,02 0,19 

5%ВНТ/Fe/L285    -  - -  
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 Також спостерігається яскрава залежність максимуму поглинання та його 

ширини в частотному діапазоні від товщини шару. Чим більша товщина, тим на 

менших частотах відбувається максимальне поглинання, але при цьому значно 

зменшується ширина смуг поглинання ЕМВ. Так, найкращими з точки зору 

величини minRL  та ширини смуги поглинання в діапазоні частот 20-30 ГГц 

виявилися зразки 2%ВНТ/Fe/L285 ( minRL =33,9дБ, minf =8,4 ГГц, товщина 1мм) 

та 3%ВНТ/Fe/L285 ( minRL =37,2дБ, minf =8,6 ГГц, товщина 1,5 мм).  
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5. МОДЕЛЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОГЛИНАННЯ 

МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ МУЛЬТИШАРОВИМИ 

ПЕРІОДИЧНИМИ КОМПОЗИТНИМИ СТРУКТУРАМИ 

 

5.1 Розрахунок характеристик поглинання мікрохвильового 
випромінювання 4-х та 8-мишаровими періодичними структурами 
графітові нанопластинки/епоксидна смола  

 Наступним кроком було моделювання мультишарових структур з 

періодичним розміщенням шарів з різними параметрами та визначення їх 

властивостей взаємодії з електромагнітним випромінюванням. На програмному 

рівні визначення характеристик екранування ЕМВ проводилося у залежності 

від таких параметрів: 1) кількість шарів та товщина кожного з них 2) 

діелектрична та магнітна проникність кожного шару.  

Було розраховано SET, SER, SEA, RL, для таких випадків: А) 4-х шарова 

структура що складається з почергово розташованих шарів з діелектричною 

проникністю * 2.9 0.04i    (епоксидна смола) і товщиною шару 1 мм та 

діелектричною проникністю * 8.9 0.534i     (композит 2%ГНП/епоксидна 

смола) й товщиною шару 0.5 мм; Б) 8-ми шарова структура, що складається з 

почергово розташованих епоксидних шарів товщиною 1 мм та композитних 

шарів 2%ГНП/епоксидна смола товщиною 0.3 мм 
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Рисунок 5.1 – частотна залежність параметрів (а) SET, SER, SEA, та (б) RL 

для 4-х шарової структури. 
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Рисунок 5.2 – частотна залежність параметрів (а) SET, SER, SEA, та (б) RL 

для 8-ми шарової структури.  

 З графіків (рис. 5.1-5.2) очевидно, що чотирьохшарова структура з 

заданими параметрами має погані властивості екранування ЕМВ. Уже з частоти 

випромінювання в 32 ГГц, коефіцієнти проходження та відбивання 

зменшуються, а втрати відбиття (RL)  зменшуються до -3 дБ й майже не 

змінюються. Краща ситуація спостерігається при розгляді 8-ми шарової 

структури. Тут можна виділити дві зони активного поглинання 

електромагнітного випромінювання в області випромінювання з частотою 29.5 

ГГц та 43 ГГц. Проте інші області мають досить низькі параметри поглинання. 

Можна зробити висновок, що у змодельованих випадках для отримання 

кращого екранування ЕМВ потрібно: а) додавати більше різних шарів, щоб 

збільшити загасання ЕМВ за рахунок багаторазового відбиття на границях між 

шарами; б) розглядати варіанти структур із різною послідовністю композитних 

шарів.  

5.2  Моделювання абсорбційних характеристик мультишарових структур 
на основі епоксидних композитних шарів із комбінованим наповнювачем 
(ВНТ/Fe) 
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Останнім проведеним дослідом було моделювання мультишарових 

структур на основі епоксидних композитних шарів із комбінованим 

наповнювачем у різній послідовності. Такий підхід розширює можливості щодо 

варіювання коефіцієнту поглинання ЕМВ, адже тепер ми можемо 

контролювати послідовність властивостей відбивання та проходження 

матеріалу.  

Розглянуто дві структури з такими компонентами: 

 А) 

1-й шар на який падає ЕМВ –2%ВНТ/Fe/епоксидна смола, товщина 
0.15мм 
2-й шар -  1%ВНТ/Fe/епоксидна смола, товщина 0.30мм 
3-й шар -  2%ВНТ/Fe/епоксидна смола, товщина 0.15мм 
4-й шар -  5%ВНТ/Fe/епоксидна смола, товщина 0.30мм 
5-й шар -  металева пластина 

 Б) 

1-й шар на який падає ЕМВ –1%ВНТ/Fe/епоксидна смола, товщина 
0.15мм 
2-й шар -  2%ВНТ/Fe/епоксидна смола, товщина 0.30мм 
3-й шар -  3%ВНТ/Fe/епоксидна смола, товщина 0.15мм 
4-й шар -  5%ВНТ/Fe/епоксидна смола, товщина 0.15мм 
5-й шар -  металева пластина 

А також ті самі структури але з розташуванням шарів у зворотньому 

порядку (крім металевої пластини) 
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Рисунок 5.3 – частотна залежність коефіцієнту RL від послідовності 

розташування шарів з різною часткою ВНТ (2125М – це структура з такою 

послідовністю шарів 2%ВНТ / 1% ВНТ/ 2% ВНТ/ 5%ВНТ / металева пластина) 

В таблиці 5.1 представлено положення  minf  і глибина мінімуму minRL , а 

також ширина смуги поглинання ЕМВ minf  для цих різних 4-х шарових 

структур, складених із композитних шарів ВНТ/Fe/L285 (сумарна товщина 

композитних шарів без металевої пластини d). 

Таблиця 5.1.  

Тип 4-х шарової 
структури 

d , мм 
minf , ГГц minRL , дБ 

 
minf , ГГц 

2125М 0,9 29,9 -23,6 11,1 

5212М 0,9 23,5 -14 7,3 

1235М 0,75 36,5 -57,4 13,1 

5321М 0,75 26,8 -13,8 7,2 

  

Як видно з рисунка 5.3 і таблиці 5.1, при розташуванні першим у 

мультишаровій структурі шару з високим коефіцієнтом відбивання 

(5%ВНТ/Fe/L285), кількість поглинутого випромінювання досить низька, в той 

час як розташування першим шару з відносно невисоким коефіцієнтом відбиття 

(1%ВНТ/Fe/L285) дає значний приріст у значенні коефіцієнта RL та частотній 

ширині зони поглинання електромагнітного випромінювання. Отже, перевага 

багатошарових композитних структур порівняно із одношаровими (див. п. 4.2) 

полягає в тому, що для них можна отримувати значно ширші смуги поглинання 

ЕМВ в діапазоні частот 25-40 ГГц. 
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ВИСНОВКИ     

1. Проведене чисельне моделювання характеристик екранування 

електромагнітного випромінювання (ЕМВ) композитами із рівномірно 

розподіленими електропровідними порожнистими сферами показало, що 

змінюючи радіус, товщину стінки, електропровідність сфер та відстань між 

ними можна контрольовано змінювати коефіцієнти відбиття, поглинання та 

проходження ЕМВ. Знайдено найбільш оптимальні значення товщини 

стінки сфер (dr ~10 мкм, відстань між ними нульова), при яких коефіцієнт 

поглинання ЕМВ є максимальним.  

2. Проведене моделювання характеристик екранування електромагнітного 

випромінювання полімерними композитами із сегрегованим розподілом 

електропровідного компонента (полімерні кулі в електропровідній матриці) 

показало покращення екранування ЕМВ при збільшенні електропровідності 

матриці і товщини моношарів в основному за рахунок значного збільшення 

коефіцієнту відбиття ЕМВ. 

3. Для трикомпонентних композитів ВНТ/Fe/епоксидна смола проведено 

розрахунки поглинальних характеристик в діапазоні частот 1-67 ГГц, які 

показали, що більш виражені втрати на відбиття RL= (30-33) дБ 

спостерігаються при 2-3 ваг.% ВНТ (товщина зразка 0,5-1,0 мм) і ширина 

смуги поглинання ЕМВ (при RL = -10 дБ) може досягати (15-20) ГГц.  

4. Проведено моделювання екрануючих та поглинальних властивостей 4-х та 

8-ми шарових композитних структур і показано, що змінюючи 

послідовність і товщину шарів в структурі, можна контрольовано змінювати 

характеристики екранування та поглинання ЕМВ.  

5. Встановлено, що для структури із 4-х композитних шарів ВНТ/Fe/епоксидна 

смола із зростаючим вмістом ВНТ в кожному наступному шарі, втрати на 

відбиття RLmin ~ -50 дБ (при 36,5ГГц) і ширина смуги поглинання minf

=13,1 ГГц при сумарній товщині структури 0,75 мм. 
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