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АНОТАЦIЯ

Семенов А.К. Електрофiзичнi властивостi багатофазних

дисперсних систем. – Квалiфiкацiйна наукова праця на правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних

наук за спецiальнiстю 01.04.02 – теоретична фiзика. – Одеський нацiональний

унiверситет iменi I.I. Мечникова, МОН України, Одеса, 2020.

Дисертацiйна робота присвячена побудовi теоретичної моделi ефективних

квазiстатичних електрофiзичних характеристик невпорядкованих тривимiр-

них макроскопiчно однорiдних та iзотропних систем сферичних частинок з

морфологiєю тверде ядро - проникна оболонка, її аналiзу та застосуванням

до опису квазiстатичних електричної провiдностi 𝜎eff та дiелектричної про-

никностi 𝜀eff багатофазних гетерогенних систем. Цi системи є одними з най-

бiльш поширених, але найменш теоретично дослiджених через необхiднiсть,

з одного боку, враховувати рiзноманiтнi мiжфазнi та матричнi ефекти, що

формують мiкроструктуру системи та, з другого, розв’язувати суттєво бача-

точастинкову електродинамiчну задачу. У роботi показується, що їх ефектив-

ний опис можливий при використаннi модельної системи сферичних части-

нок з морфологiєю тверде ядро - проникна оболонка. Оболонки в загальному

випадку мають радiальний розподiл комплексної дiелектричної проникностi.

Локальне значення комплексної проникностi в точках перекривання компо-

нентiв системи визначається вiдстанню до найближчої частинки. Для побудо-

ви моделi застосовується метод компактних груп неоднорiдностей, який уза-

гальнюється на системи з провiдними компонентами. В рамках цього методу

система розглядається як сукупнiсть макроскопiчних областей (компактних

груп), якi є точковими по вiдношенню до тестуючого поля, але достатньо ве-

ликими, щоб мати властивостi всiєї системи. Внески компактних груп форму-

ють найбiльш сингулярнi (у виглядi дельта-функцiй) частини пропагаторiв.

Їх внески в квазiстатичному наближеннi є домiнуючими, що дозволяє пiдсу-

мувати iтерацiйнi ряди для електричного поля i комплексного струму без не-
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обхiдностi розраховувати їх окремих доданкiв. Обчислювальну схему замкне-

но вимогою виконання в її рамках вiдомих граничних умов для нормальних

компонент комплексного електричного поля. Остаточними результатами є iн-

тегральне спiввiдношення яке пов’язує ефективну квазiстатичну комплексну

проникнiсть системи з комплексними проникностями та об’ємними концен-

трацiями її компонентiв та, при виконаннi певних умов, схожi спiввiдношення

для 𝜎eff та 𝜀eff .

Для тестування теоретичних результатiв були використанi iснуючi данi

числових симуляцiй, виконаних в рамках алгоритму Random Resistor Network

для статичної провiдностi вказаних модельних систем з рiзними дiаметрами

ядер та товщин електрично однорiдних та неоднорiдних оболонок. Цi данi

були отриманi для випадку, коли провiднiсть оболонок 𝜎2 є набагато вищою,

нiж провiдностi матрицi 𝜎0 та ядер 𝜎1, який є характерним для твердих ком-

позитних (ТКЕ) та полiмерних композитних (ПКЕ) електролiтiв. Беручи до

уваги особливостi використаного в симуляцiях алгоритму та пов’язанi з цим

проблеми вiдображення результатiв моделi на данi симуляцiй, показано, що

теорiя спроможна повнiстю вiдтворити цi данi.

Продемонстровано застосовнiсть моделi для опису концентрацiйних зале-

жностей електричної провiдностi 𝜎eff реальних твердих композитних та по-

лiмерних композитних електролiтiв. Для аналiзу використовувалися вiдомi

експериментальнi данi Лiанга для ТКЕ, утвореного диспергуванням частинок

Al2O3 в полiкристалiчну матрицю LiI, та групи Вєчорека для ПКЕ на основi

полiетилен-оксиду (PEO) та PEO з приєднаним оксiметиленом (OMPEO) з

додаванням солей NaI або LiClO4, де в якостi наповнювачiв виступали ча-

стинки Na3.2Zr2P0.8Si2.2O12 (NASICON), 𝜃−Al2O3 або глобули полiакриламi-

ду (PAAM). Обробка даних виконувалась за допомогою модельних профiлiв

провiдностi 𝜎2(𝑟) проникних оболонок, форма яких поступово ускладнювала-

ся вiд сходинки зi сталою висотою до суперпозицiї сигмоїд. Зроблено i аргу-

ментовано припущення, що отриманi за результатами такої обробки профiлi

𝜎2(𝑟) можуть бути використанi для аналiзу ролi рiзних фiзико-хiмiчних ме-
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ханiзмiв у формуваннi ефективної провiдностi 𝜎eff .

Зокрема, для ТКЕ LiI−Al2O3 𝜎2(𝑟) має двi чiтко видiленi дiлянки. Зовнi-

шня дiлянка вiдображає внесок матричних процесiв у формування 𝜎eff . Ними

можуть бути неконтрольоване легування матрицi при пiдготовцi експеримен-

тальних зразкiв, накопичення дислокацiй тощо. Внутрiшня дiлянка вказує

на iснування високопровiдного шару навколо частинок 𝜃 − Al2O3. Вiн може

спричинятися накопиченням точкових дефектiв, про що свiдчать результати

порiвняння отриманих характеристик цiєї дiлянки з оцiнками iнших авторiв.

Результати для ПКЕ показують наявнiсть двох-трьох чiтко виражених

дiлянок 𝜎2(𝑟), якi допускають наступну iнтерпретацiю. Центральна дiлян-

ка 𝜎2(𝑟) вiдображає формування навколо частинок в ПКЕ аморфiзованих

областей з вiдносно високою провiднiстю, яка є результатом пiдвищеної ру-

хливостi iонiв розчиненої солi в цих областях. Найближча до ядра дiлянка

описує сумарний ефект кiлькох можливих процесiв: утруднення руху сегмен-

тiв полiмерних ланцюгiв в безпосередньому околi твердих частинок, що веде

до зниження локальної провiдностi; вплив провiдних властивостей самих ча-

стинок; нерегулярнiсть форми частинок. Найвiддаленiша дiлянка 𝜎2(𝑟) ефе-

ктивно вiдображає залежнiсть 𝜎0 вiд концентрацiї 𝑐 частинок PAAM в ПКЕ

OMPEO−LiClO4−PAAM внаслiдок зв’язування iонами солi поодиноких мо-

лекул PAAM, розподiлених в матрицi поза межами глобул PAAM в процесi

створення зразкiв.

У силу рiзної фiзичної природи задiяних механiзмiв параметри цих дi-

лянок повиннi по-рiзному залежати вiд температури. Оскiльки провiдностi

трьох дiлянок профiлю 𝜎2(𝑟) та матрицi в ПКЕ OMPEO − LiClO4 − PAAM

формуються процесами в областях з рiзним ступенем аморфностi, то темпе-

ратурнi залежностi провiдностей цих областей моделювались за допомогою

трипараметричного емпiричного закону Фогеля-Таммана-Фульхера (VTF).

Параметри VTF для цих областей знаходяться шляхом обробки трьох iзо-

терм 𝜎eff(𝑐, 𝑇 ) в рамках тришарової моделi при фiксованих значеннях iнших

параметрiв моделi. Показано, що отриманих значень достатньо для вiдновле-
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ння температурних залежностей 𝜎eff для решти дослiджених ПКЕ з iншими

значеннями концентрацiї PAAM.

Модель також застосовано для аналiзу електричної перколяцiї в системi

типу iзолятор-провiдник з неоднорiдним проникним мiжфазним шаром при

𝜎0 ≪ 𝜎2 6 𝜎1. Показано, що у цьому випадку поведiнка ефективних елек-

тричної провiдностi 𝜎eff та дiелектричної проникностi 𝜀eff має перколяцiйний

характер. Порiг перколяцiї 𝑐c в системi проникних оболонок визначається

лише геометричними властивостями оболонок. На прикладi модельних екс-

поненцiальних розподiлiв провiдностi оболонок проаналiзовано перколяцiйну

поведiнку ефективних електричної провiдностi та дiелектричної проникностi

в околi цього порогу та показано, що ефективнi критичнi iндекси перколя-

цiї не є унiверсальними, а залежать вiд вiдносних провiдностей компонентiв

та концентрацiйного iнтервалу, на якому вони визначаються. Цей факт до-

зволяє пояснити широкий спектр їх вiдомих експериментальних значень. Та-

кож показано, що теорiя може демонструвати ефект “подвiйної перколяцiї” –

появу другого перколяцiйного переходу за рахунок безпосереднiх контактiв

мiж високопровiдними ядрами. Дiелектрична проникнiсть в околi кожного

з порогiв перколяцiї має максимум. Продемонстровано, що модель з однорi-

дною оболонкою при 𝑐 < 𝑐c достатньо добре описує експериментальнi данi

для 𝜀eff та 𝜎eff спецiально пiдготовленої композитної системи на основi KCl

з наночастинками Ag, покритими проникним оксидним шаром. При 𝑐 > 𝑐c

важливою стає внутрiшня структура оболонок, тому для вiдновлення наяв-

них даних для 𝜎eff використано розглянутий неоднорiдний профiль. Отриманi

оцiнки для вiдносної товщини оболонки близькi до прогнозованих експери-

ментаторами; отримана неоднорiдна структура профiлю оболонки може бути

результатом механiзму тунелювання електронiв, на що вказують форма його

зовнiшньої частини та оцiнки характерної довжини тунелювання.

Використаний в роботi метод компактних груп застосовано для крити-

чного аналiзу диференцiальної схеми обчислення ефективних квазiстатичних

електричних параметрiв дисперсних систем. Показано, що класична диферен-



6

цiальна схема є застосовною лише для систем з малими рiзницями дiелектри-

чних проникностей компонентiв та у вузьких концентрацiйних iнтервалах, а

її модифiкацiї ведуть до результатiв, що не задовольняють вiдомi строгi межi

для значень ефективних параметрiв системи.

Наприкiнцi роботи наведено основнi висновки, зробленi на базi викона-

ного дисертацiйного дослiдження, та список використаних бiблiографiчних

джерел.

Ключовi слова: метод компактних груп, модель ядро - оболонка, еле-

ктрична провiднiсть, дiелектрична проникнiсть, дисперсна система, перколя-

цiя, композитнi електролiти, нанокомпозити, диференцiальний метод
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ABSTRACT

Semenov A.K. Electrophysical properties of multiphase disperse

systems. – Qualification scientific paper, manuscript.

Thesis for a Candidate of Science in Physics and Mathematics (Philosophy

Doctor) degree by specialty 01.04.02 – Theoretical Physics. – Odesa I.I. Mech-

nikov National University, the MES of Ukraine, Odesa, Ukraine, 2020.

The thesis is concentrated on constructing a theoretical model for the ef-

fective quasistatic electrophysical characteristics of macroscopically homoge-

neous and isotropic three-dimensional random systems of spherical particles

with hard-core–penetrable-shell morphology, its analysis and applications to

description of the quasistatic electric conductivity 𝜎eff and dielectric permittiv-

ity 𝜀eff of real random heterogeneous systems. Being the most common, such

systems are theoretically studied most poorly because of the necessity, on one

hand, to take into account various interphase and matrix effects that form the

microstructure of the system and, on the other hand, to solve an essentially

many-particle electrodynamic problem. It is shown in the present work that

their effective description is possible by using the indicated model system of

spherical particles with hard-core–penetrable-shell morphology and suggesting

that: (1) the shells in general have a radial distribution of the complex dielectric

permittivity; (2) the local value of the complex permittivity at the points of

overlappings of the system’s components is determined by the distance to the

nearest particle.

The model is analyzed with the method of compact groups of inhomo-

geneities, generalized to systems with conducting components. According to

this method the system is considered as a set of macroscopic regions (compact

groups) that are point-like with respect to the testing field, but large enough to

have the effective properties of the whole system. Compact group contributions

are formed by the most singular (delta-function) parts of the propagators and

are dominant in the quasistatic limit, which allows one to sum up the entire

iterative series for the electric field and complex current without the need to
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calculate its individual terms. The calculation scheme is closed by the require-

ment that the known boundary conditions for the normal components of the

complex electric field be fulfilled. The final results are the integral relation,

which relates the effective quasistatic complex permittivity of the system with

the complex permittivities and volume concentrations of its components, and,

under certain conditions, similar relations for 𝜎eff and 𝜀eff .

To test the theoretical results obtained, the existing data of numerical simu-

lations with the Random Resistor Network algorithm for the static conductivity

of the considered model systems with different core diameters and thicknesses

of electrically homogeneous and inhomogeneous shells were used. These data

had been obtained for the case when the conductivity of the shells 𝜎2 is much

higher than the conductivity of the matrix 𝜎0 and that of the cores 𝜎1, which

is typical of composite solid (CSE) and composite polymer (CPE) electrolytes.

Taking into account the peculiarities of the simulation algorithm and the related

problems of mapping the model’s results on the simulation data, it is shown

that the theory is able to fully reproduce these data.

It is demonstrated that the model is applicable for describing the concen-

tration dependences of the electric conductivity 𝜎eff of real composite solid elec-

trolytes and composite polymer electrolytes. The known experimental data by

Liang for CSE formed by dispersing Al2O3 particles into a LiI polycrystalline

matrix and those by Wieczorek’s group for CPEs based on poly(ethylene) oxide

(PEO) or oxymethylene-linked PEO (OMPEO) with addition of NaI or LiClO4

salts and Na3.2Zr2P0.8Si2.2O12 (NASICON), 𝜃 − Al2O3 particles or polyacry-

lamide (PAAM) globules as fillers were used for the analysis. The data were

processed using model conductivity profiles 𝜎2(𝑟) for the penetrable shells, the

shape of which was gradually varied from a step of constant height to a super-

position of sigmoids. The assumption was made and justified that the profiles

𝜎2(𝑟) obtained as a result of such a processing procedure can be used to ana-

lyze the role of different physicochemical mechanisms in the formation of the

effective conductivity 𝜎eff .
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In particular, for the LiI − Al2O3 CSE, 𝜎2(𝑟) has two distinct parts. The

outer part incorporates the contribution from matrix processes to the formation

of 𝜎eff . These can be uncontrolled doping of the matrix during the experimental

samples preparation, accumulation of dislocations etc. The inner part indicates

the existence of a highly conductive layer around the 𝜃 − Al2O3 particles. It

can be caused by accumulation of point defects, as evidenced by the results of

comparison of the estimated characteristics of this region with the estimates of

other authors.

The results for the CPEs show that there are two or three distinct parts in

𝜎2(𝑟), which can be interpreted as follows. The central part of 𝜎2(𝑟) signifies the

formation around the dispersed particles of amorphous polymer regions with

relatively high conductivity resulting from increased mobility of dissolved salt

ions in these regions. The region closest to the core incorporates the total effect

of several possible processes: hindering of movement of polymer chains’ seg-

ments in the immediate vicinity of the solid particles, which leads to a decrease

in local conductivity; influence of the particles’ conductive properties; irregu-

larity of the particle’s shape. The outermost part of 𝜎2(𝑟) effectively accounts

for the dependence of 𝜎0 on the complexation of salt ions with solitary PAAM

molecules present in the matrix outside the PAAM globules.

Due to different physical nature of the mechanisms involved, the parameters

of these regions are expected to depend differently on temperature. Because the

conductivities of these three parts in the profile 𝜎2(𝑟) and that of the matrix in

OMPEO−LiClO4−PAAM CPE are formed by processes in the regions with dif-

ferent degrees of amorphization, their temperature dependences were modeled

using the three-parameter Vogel-Tamman-Fulcher (VTF) empirical law. The

VTF parameters for these regions were found by processing three isotherms

𝜎eff(𝑐, 𝑇 ) using the three-shell model with fixed values of the other model’s

parameters. It is shown that the values obtained are sufficient to restore the

𝜎eff versus temperature dependences for the other studied CPEs with differing

PAAM concentration values.
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The model is also used to analyze electrical percolation in insulator-conductor

systems with an inhomogeneous penetrable interphase layer of conductivity 𝜎2

such that 𝜎0 ≪ 𝜎2 6 𝜎1. It is shown that in this case, the effective elec-

tric conductivity 𝜎eff and dielectric permittivity 𝜀eff demonstrate percolation-

type behavior. The percolation threshold 𝑐c in the system of penetrable shells

is determined only by the geometric properties of the shells. Using model

exponential-type profiles for the shell conductivity, the percolation behavior

of the effective electric conductivity and dielectric permittivity in the vicinity

of this threshold was analyzed to show that the effective critical percolation

exponents are not universal, but depend on the components’ relative conduc-

tivities and the concentration interval from which they are determined. This

fact explains a wide range of their known experimental values. It is also shown

that the theory can demonstrate the “double percolation” effect, that is, the

appearance of the second percolation transition due to direct contacts between

highly conductive cores. The dielectric constant in the vicinity of each of the

percolation thresholds has a maximum. It is demonstrated that for 𝑐 < 𝑐c,

the model with a homogeneous shell describes sufficiently well the experimental

data for 𝜀eff and 𝜎eff of a specially prepared KCl-based composite system with

Ag nanoparticles coated with a penetrable oxide shell. For 𝑐 > 𝑐c the internal

structure of the shells becomes important, and an inhomogeneous profile was

used to restore the experimental data for 𝜎eff . The estimates for the relative

shell thickness are close to those predicted by the experimenters. The estimated

inhomogeneous structure of the shell’s profile may be a result of the electron

tunneling mechanism, which is indicated by the shape of its outer part and

estimates of the tunneling characteristic length.

Finally, the method of compact groups is applied to critical analysis of the

differential scheme for calculating the effective quasistatic electrical parameters

of disperse systems. It is shown that the classical differential scheme is appli-

cable only to systems with small differences in the dielectric permittivities of

the components and in narrow concentration intervals, while its modifications
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lead to results that violate the known strict boundaries for the values of the

effective parameters of the system.

At the end of the thesis the main conclusions of the dissertation research

and a list of the bibliographic sources used are given.

Key words: compact group approach, core-shell model, electric conduc-

tivity, dielectric permittivity, disperse system, percolation, composite electro-

lytes, nanocomposites, differential scheme
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ВСТУП

Актуальнiсть теми.

Актуальнiсть роботи визначається як нагальними практичними задачами

створення та застосування нових композитних матерiалiв з бажаними та кон-

трольованими електрофiзичними властивостями (таких як твердi композитнi

та полiмернi композитнi електролiти), суттєво вiдмiнними вiд властивостей

природних речовин, так i необхiднiстю побудови i вдосконалення надiйних

теоретичних моделей для кiлькiсного опису та дiагностики їх характеристик.

Робота присвячена побудовi та аналiзу теоретичної моделi для опису най-

менш дослiдженого, але найбiльш поширеного типу тривимiрних невпоряд-

кованих систем, утворених диспергуванням частинок наповнювача в несучу

матрицю. Ключовими, але далекими до свого розв’язання, проблемами при

створеннi послiдовної теорiї таких систем є врахування рiзного роду мiжфа-

зних ефектiв (нерегулярнiсть форми частинок; контактний опiр; утворення

оксидних шарiв; формування високопровiдних областей з пiдвищеною кон-

центрацiєю дефектiв чи iонiв; аморфiзацiя полiмерної матрицi тощо), змiна

властивостей самої матрицi (внаслiдок неконтрольованого легування, забру-

днення, змiни внутрiшньої структури тощо) та послiдовне врахування бага-

точастинкових поляризацiйних та кореляцiйних ефектiв.

Побудована в дисертацiйнiй роботi аналiтична теорiя ефективного квазi-

статичного електричного вiдгуку невпорядкованих систем частинок з мор-

фологiєю тверде ядро - проникна оболонка є багаточастинковою та дозво-

ляє враховувати вплив мiжфазних та матричних ефектiв через моделювання

одночастинкового електричного профiлю комплексної дiелектричної прони-

кностi оболонок. Здобутi основнi теоретичнi спiввiдношення мiж ефективною

статичною електричною провiднiстю системи та електричними i геометри-

чними параметрами компонентiв пiдтверджуються результатами їх порiвня-

ння з iснуючими даними симуляцiй методом Random Resistor Network (RRN)
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та їх спроможнiстю адекватно описувати широкi масиви експериментальних

даних для ефективної квазiстатичної провiдностi твердих композитних i по-

лiмерних композитних електролiтiв, ефективних електричної провiдностi та

дiелектричної проникностi в околi порогу електричної перколяцiї в системi

iзолятор - провiдник iз мiжфазним шаром. Теорiя також дозволяє показати

непослiдовнiсть та обмеженiсть поширеної диференцiальної схеми для обчи-

слення ефективних електричних параметрiв гетерогенних систем.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами.

Дисертацiйна робота виконувалась на кафедрi теоретичної фiзики та астро-

номiї Одеського нацiонального унiверситету iменi I. I. Мечникова, а також є

складовою частиною дослiджень, якi проводились за держбюджетними тема-

ми “Дослiдження термодинамiчних, критичних та кiнетичних властивостей

рiдких металiв та їх сплавiв” № 0118U000202, та “Рiвняння стану, термодина-

мiчнi та кiнетичнi властивостi нанофлюїдiв в околi критичної точки, дослi-

дження структурування нанофлюїдiв на основi кореляцiйної спектроскопiї та

спектроскопiї дiелектричної проникностi” № 0113U001377.

Мета i задачi дослiдження.

Метою роботи є побудова теорiї ефективних електричних властивостей

невпорядкованих дисперсних систем частинок з морфологiєю тверде ядро -

проникна оболонка. У зв’язку з цим були поставленi такi задачi :

1. Розробити теорiю електродинамiчної гомогенiзацiї невпорядкованих

систем провiдних частинок у рамках методу компактних груп (МКГ)

[1–4], для чого узагальнити та замкнути МКГ для випадку провiдних

частинок.

2. Проаналiзувати в рамках цiєї теорiї ефективнi електричнi властивостi

модельних невпорядкованих систем частинок з морфологiєю тверде

ядро - проникна оболонка та протестувати теорiю шляхом порiвняння

отриманих результатiв з даними числових симуляцiй.

3. Дослiдити застосовнiсть теорiї до опису електричних властивостей
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твердих та полiмерних композитних електролiтiв.

4. Дослiдити застосовнiсть теорiї до опису електричної перколяцiї в дис-

персноподiбних композитах.

5. Виконати в рамках МКГ критичний аналiз диференцiальної схеми об-

числення ефективних електрофiзичних параметрiв гетерогенних си-

стем.

Об’єкт, предмет та методи дослiдження.

Об’єкт дослiдження: невпорядкованi дисперснi системи частинок з мор-

фологiєю тверде ядро - проникна оболонка.

Предмет дослiдження: ефективнi електрична провiднiсть та дiелектри-

чна проникнiсть.

Методи дослiдження. У роботi був використаний метод компактних груп

неоднорiдностей [1–4], який дозволяє врахувати багаточастинковi поляриза-

цiйнi i кореляцiйнi ефекти в довгохвильовому наближеннi без їх надмiрної

модельної деталiзацiї.

Наукова новизна отриманих результатiв.

В роботi отримано наступнi результати:

— В рамках методу компактних груп неоднорiдностей побудовано вну-

трiшньо замкнену статистичну модель квазiстатичного електричного

вiдгуку макроскопiчно однорiдних та iзотропних дисперсних систем

частинок з морфологiєю типу тверде ядро - проникна оболонка.

— Показано адекватнiсть моделi для опису концентрацiйних залежно-

стей статичної провiдностi, отриманих методом числових симуляцiй

RRN для модельних систем з електрично однорiдними та неоднорi-

дними оболонками, та її суттєвi переваги над моделям Максвелла -

Гарнетта, Бруггемана та Накамури - Нана - Вєчорика.

— Показано застосовнiсть теорiї до кiлькiсного опису експерименталь-

них даних з ефективної провiдностi твердих композитних та полiмер-

них композитних електролiтiв та аналiзу ролi рiзних фiзико-хiмiчних



21

механiзмiв у її формуваннi. Внески останнiх можна ефективно враху-

вати через модельний профiль комплексної дiелектричної проникностi

проникних оболонок.

— Показано застосовнiсть теорiї до кiлькiсного опису ефективних еле-

ктричної провiдностi та дiелектричної проникностi твердих невпоряд-

кованих композитiв з мiжфазним проникним шаром в околi порогу

електричної перколяцiї. Встановлено залежнiсть положення порогу

перколяцiї вiд геометричних параметрiв оболонки. Продемонстровано

залежнiсть ефективних критичних iндексiв для таких систем вiд гео-

метричних та електричних параметрiв компонентiв та способу оброб-

ки експериментальних даних.

— Показано загальну обмеженiсть диференцiальної схеми для аналiзу

ефективних квазiстатичних електричних параметрiв дисперсних си-

стем.

Практичне значення отриманих результатiв.

Розвинута теорiя може розглядатися як новий гнучкий iнструмент для

аналiзу та дiагностики ефективних електрофiзичних параметрiв широкого

кола практично важливих невпорядкованих композитних систем, включаю-

чи твердi композитнi та полiмернi композитнi електролiти, системи типу iзо-

лятор - провiдник з мiжфазним шаром, колоїди тощо. Методи, використанi

в роботi, можуть бути застосованi для побудови нових теоретичних моде-

лей ефективних електрофiзичних властивостей iнших багатофазних систем

зi складною мiкроструктурою.

Особистий внесок здобувача.

Три статтi [1*, 3*, 4*] виконанi у спiвавторствi з науковим керiвником. За-

гальна постановка задач статей [1*, 3*, 4*] та метод компактних груп неодно-

рiдностей належать доц. Сушку М.Я. При роботi над цими статтями здобувач

брав участь в пошуку та аналiзi пов’язаних з ними теоретичних матерiалiв

та експериментальних даних, виконував з науковим керiвником паралельнi
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взаємоконтролюючi теоретичнi розрахунки та обробки даних симуляцiй та

експерименту, брав участь в аналiзi, iнтерпретацiї результатiв та пiдготовцi

їх до опублiкування. Також здобувачем було виказано iдею про використання

крайових умов для встановлення способу замикання процедури гомогенiзацiї,

виявлено проблеми, що виникають при вiдображеннi результатiв дослiджува-

ної моделi на результати iснуючих комп’ютерних симуляцiй, запропоновано

спосiб вiдновлення провiдностi реальної матрицi через параметри дальньої

частини модельного профiлю провiдностi оболонки.

Постановка задач статей [2*, 5*] та їх розв’язання належать здобувачевi.

Апробацiя результатiв дисертацiї.

Результати дисертацiї доповiдалися на семiнарах кафедри теоретичної фi-

зики, та були представленi автором на наукових конференцiях/школах/семiна-

рах, з яких дванадцять мiжнародних:

1. 4-th International Conference “Statistical Physics: Modern Trends and Appli-

cations”, Lviv, Ukraine, 2012.

2. 25-th International Conference “Disperse Systems”, Odesa, Ukraine, 2012.

3. 5-th International Symposium “Methods and Applications of Computational

Chemistry”, Kharkiv, Ukraine, 2013.

4. 6-th International Conference “Physics of Liquid Matter: Modern Problems”,

Kyiv, Ukraine, 2014.

5. 26-th International Conference “Disperse Systems”, Odesa, Ukraine, 2014.

6. 2015 International Young Scientists Forum on Applied Physics, Dnipropetrovsk,

Ukraine, 2015.

7. 27-th International Conference “Disperse Systems”, Odesa, Ukraine, 2016.

8. International conference “The development of innovation in Engineering, Physi-

cal and Mathematical Sciences”, Mykolayiv, Ukraine, 2016.

9. 8-th International Conference “Physics of Liquid Matter: Modern Problems”,

Kyiv, Ukraine, 2018.

10. 5-th International Conference “Statistical Physics: Modern Trends and Appli-

cations”, Lviv, Ukraine, 2019.
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11. 7-th International Conference “Nanotechnologies and Nanomaterials”, Lviv,

Ukraine, 2019.

12. 28-th International Conference “Disperse Systems”, Odesa, Ukraine, 2019.

Структура та обсяг роботи.

Дисертацiйна робота складається зi вступу, п’яти роздiлiв, висновкiв, спи-

ску використаних джерел i додатку. Загальний обсяг дисертацiї становить 137

сторiнок, обсяг основного тексту – 101 сторiнка. Робота мiстить 10 таблиць,

40 рисункiв. Список використаних джерел включає 150 найменувань.
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РОЗДIЛ 1

ТЕОРЕТИЧНI МЕТОДИ ДОСЛIДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ

ЕЛЕКТРОФIЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

НЕВПОРЯДКОВАНИХ ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМ

Створення гетерогенних систем з наперед заданими ефективними еле-

ктрофiзичними властивостями (дiелектричною проникнiстю 𝜀eff та електри-

чною провiднiстю 𝜎eff) є однiєю з нагальних задач сучасного матерiалознав-

ства та виробництва. Одними з найбiльш поширених, але найменш теоре-

тично дослiджених є макроскопiчно однорiднi та iзотропнi тривимiрнi гете-

рогеннi системи, утворенi диспергуванням частинок наповнювача в несучу

матрицю. Вивчення ефективних характеристик таких систем потребує враху-

вання не тiльки багаточастинкових поляризацiйних i кореляцiйних ефектiв,

що вже є дуже нетривiальною задачею, але й формування мiжфазних ша-

рiв (областей просторового заряду в твердих композитних електролiтах [5,6];

областей аморфного полiмеру в полiмерних композитних електролiтах [7, 8];

оксидних шарiв в системах типу iзолятор - провiдник [9, 10]; подвiйних еле-

ктричних шарiв в коллоїдах та нанорiдинах [11, 12] тощо) та змiни електри-

чних властивостей матрицi (внаслiдок неконтрольованого легування, забру-

днення, змiни внутрiшньої структури тощо).

В даному роздiлi наведено огляд основних пiдходiв, якi використовуються

для дослiдження ефективних електрофiзичних властивостей таких систем:

класичнi пiдходи Максвелла-Гарнетта та Бруггемана; методи знаходження

меж допустимих значень ефективних параметрiв; методи дослiдження пер-

коляцiйних ефектiв; модельнi системи частинок з морфологiєю ядро - обо-

лонка як спосiб врахування фiзико-хiмiчних ефектiв у системi; теорiя SPFT

(strong-property-fluctuation theory) для сильно неоднорiдного середовища; та

метод компактних групп неоднорiдностей (МКГ), який кладеться за осно-

ву подальших дослiджень. Способи урахування мiжфазних процесiв коротко
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висвiтлюються в пiдроздiлi 1.4, але основна увага їм придiлена в подальших

роздiлах.

Для опису сутi методiв та демонстрацiї основних спiввiдношень буде роз-

глядатися статистично однорiдна та iзотропна тривимiрна двофазна немагнi-

тна система 𝒟0, що складається з𝑁 твердих сферичних частинок вкраплених

в однорiдне неперервне середовище (матрицю). У даному роздiлi й надалi для

розрахункiв буде використовуватись система СГС(Е).

1.1. Класичнi пiдходи Максвелла-Гарнетта та Бруггемана

Першi спроби опису ефективних електрофiзичних властивостей багато-

фазних дисперсних систем до появи теорiї електромагнетизму зводились до

використання емпiричних спiввiдношень та феноменологiчних мiркувань для

того чи iншого типу систем [13]. Наприклад, Гледстоун та Дейл [14], вивчаю-

чи заломлення свiтла в рiдинах, запропонували розглядати ефективну дiеле-

ктричну проникнiсть сумiшi як зважене середнє дiелектричних проникностей

її компонентiв. Для двокомпонентної системи 𝒟0, що складається з частинок

з дiелектричною проникнiстю 𝜀1, вкраплених в матрицю проникнiстю 𝜀0, ефе-

ктивна дiелектрична проникнiсть 𝜀eff в такому наближеннi має вигляд

𝜀eff = (1 − 𝑐)𝜀0 + 𝑐𝜀1,

де 𝑐 – об’ємна концентрацiя частинок. Iншим добре вiдомим емпiричним

пiдходом, який узагальнює пiдхiд Гледстоуна та Дейла, є пiдхiд Лiхтенеке-

ра [15,16]:

𝜀𝑘eff = (1 − 𝑐)𝜀𝑘0 + 𝑐𝜀𝑘1,

де значення параметра 𝑘 належить промiжку [−1, 1]; при 𝑘 = 0 вважається,

що це рiвняння набирає класичної логарифмiчної форми [15,17]:

ln 𝜀eff = (1 − 𝑐) ln 𝜀0 + 𝑐 ln 𝜀1. (1.1)

В чисельних роботах [18–21] показано, що такi пiдходи можуть бути вико-

ристанi для iнтерполяцiї даних, отриманих для окремих типiв систем, але
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не можуть бути узагальненi для отримання бiльш точних результатiв. Бiльш

докладний iсторичний огляд цих пiдходiв можна знайти, наприклад, в [22].

Першi кроки до послiдовного аналiтичного опису електрофiзичних вла-

стивостей гетерогенних систем були зробленi Максвеллом у другiй половинi

19-го столiття при побудовi фундаменту теорiї електромагнетизму. В робо-

тi [23] вiн розглянув задачу знаходження електростатичної провiдностi не-

впорядкованої тривимiрної двокомпонентної системи, що складається з ме-

талевих кульок провiднiстю 𝜎1, вкраплених в несуче середовище (матрицю)

провiднiстю 𝜎0 так, що електричною взаємодiєю кульок мiж собою та з по-

верхнею системи можна знехтувати. Для цього спочатку розв’язувалась за-

дача знаходження електростатичної провiдностi системи, що складалась з

однiєї маленької кульки провiднiстю 𝜎1 всерединi великої кулi провiднiстю

𝜎0. Провiднiсть такої системи знаходилась з умов неперервностi електроста-

тичного потенцiалу та електричного струму на поверхнi роздiлу куль. Далi,

вважаючи, що всерединi великої кулi знаходяться багато малих незалежних

одна вiд одної кульок, з оцiнки асимптотичної поведiнки поля такої системи

на далекiй вiдстанi вiд цих кульок було знайдено наступне спiввiдношення

для ефективної провiдностi 𝜎eff системи:

𝜎eff − 𝜎0
2𝜎0 + 𝜎eff

= 𝑐
𝜎1 − 𝜎0
2𝜎0 + 𝜎1

, (1.2)

де 𝑐 – об’ємна концентрацiя малих кульок всерединi великої кулi. В роботi

Релея [24], де вивчалась провiднiсть перiодично розподiлених куль в матри-

цi, показано, що пiдхiд Максвелла є добрим першим наближенням до опису

𝜎eff таких систем та враховує тiльки дипольнi внески. Пiзнiше Максвеллом-

Гарнеттом [25] була розглянута задача поширення електромагнiтної хвилi

крiзь систему металевих кульок для вивчення коефiцiєнта заломлення свi-

тла. Для врахування взаємної поляризацiї частинок вважалось, що кожна

частинка знаходиться в так званому полi Лорентца [26, 27], яке складається

iз внескiв зовнiшнього поля та поля iнших частинок. В рамках поняття по-

ля Лорентца останнiй внесок еквiвалентний поляризацiйному внеску деякої
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сфери (сфери Лорентца), що має розмiри порядку масштабу усереднення [27],

всерединi якої знаходиться розглядувана частинка. Це поняття робить роз-

гляд системи еквiвалентним розглянутому вище методу Максвелла, де ко-

жна частинка також розглядалась окремо всерединi великої кулi. Для систем

з дiелектричними компонентами ефективну дiелектричну проникнiсть 𝜀eff в

рамках такого пiдходу можна знайти, обчисливши дипольний момент одиницi

об’єму гетерогенної системи як суму дипольних моментiв окремих частинок в

полi Лорентца, виражених через дiелектричнi проникностi частинок i матри-

цi. Наприклад, для системи дiелектричних куль з проникнiстю 𝜀1, хаотично

розподiлених в матрицi проникнiстю 𝜀0, спiввiдношення для знаходження 𝜀eff
має вигляд, аналогiчний (1.2) [27,28].

Узагальнення пiдходу Максвелла-Гарнетта (МГ) на системи з компле-

ксними проникностями вiдоме як пiдхiд Максвела-Вагнера-Сiлларса [29,30].

Одним з головних недолiкiв пiдходу МГ є те, що вiн є по сутi одноча-

стинковим наближенням, яке може використовуватись лише коли наближе-

ння поля Лорентца є виправданим, тобто коли локальне електричне поле

навколо кожної частинки в межах сфери Лорентца з достатньою точнiстю

можна розглядати окремо вiд iнших частинок i вважати цю область однорi-

дно поляризованою. Це пiдтверджується нефiзичними результатами, до яких

призводить цей пiдхiд при достатньо великих концентрацiях включень. На-

приклад, для багатофазних систем в рамках пiдходу МГ при концентрацiях

включень, коли вся система зайнята лише дисперсною фазою, ефективнi ха-

рактеристики ще будуть залежати вiд характеристик матрицi, фаза якої вже

вiдсутня в системi. Якщо йде мова про системи елiпсоїдальних частинок при

великих концентрацiях дисперсної фази, пiдхiд МГ також дає нефiзичнi ре-

зультати [27]. Рiзноманiтнi узагальнення та полiпшення цього пiдходу можна

знайти в [31].

Наступним iстотним кроком у вивченнi розглядуваних систем був їх ана-

лiз в рамках моделi ефективного середовища [32]. Для аналiзу ефективних

електрофiзичних параметрiв цей пiдхiд для багатофазних дисперсних систем
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було вперше запропоновано Бруггеманом [33]. В рамках пiдходу Бруггема-

на частинки кожного з компонентiв системи (включаючи гранули матрицi)

розглядаються окремо як усамiтненi частинки, що знаходиться в середовищi

з проникнiстю 𝜀eff (провiднiстю 𝜎eff), значення якої формується всiма компо-

нентами системи. Це припущення передбачає, що локальне електромагнiтне

поле є однаковим для кожного з компонентiв системи, не збурене присутнiстю

iнших компонентiв та еквiвалентне полю в середовищi з проникнiстю 𝜀eff (про-

вiднiстю 𝜎eff). Спiввiдношення для 𝜀eff для системи 𝒟0 дiелектричних куль в

дiелектричнiй матрицi в рамках такого пiдходу можна отримати з умови, що

загальний дипольний момент частинок компонентiв системи в ефективному

середовищi дорiвнює нулю, а тому додавання нових частинок компонентiв в

ефективне середовище не змiнює це значення [33,34,34–36]:

(1 − 𝑐)
𝜀0 − 𝜀eff
2𝜀eff + 𝜀0

+ 𝑐
𝜀1 − 𝜀eff
2𝜀eff + 𝜀1

= 0. (1.3)

Аналогiчне спiввiдношення можна знайти для ефективної провiдностi 𝜎eff
двокомпонентної системи, вважаючи рiвними струми, що проходять крiзь

неоднорiдну та гомогенiзовану системи, та ефективнi провiдностi останнiх

[35, 36]. Пiдхiд Бруггемана можна узагальнити на багатофазнi системи не-

сферичних та анiзотропних за своїми властивостями частинок з комплексни-

ми проникностями або провiдностями компонентiв, застосовувати до опису

iнших ефективних характеристик дисперсних систем тощо [20,27,36,37].

Незважаючи на те, що класичний пiдхiд Бруггемана та його припущен-

ня слугують базою для ряду пiдходiв, розроблених для специфiчних типiв

систем, якi досi застосовуються та розвиваються [27, 38–40], вiн має декiль-

ка iстотних недолiкiв. По-перше, за побудовою класичний пiдхiд Бруггемана

враховує поляризацiйнi та кореляцiйнi взаємодiї розглядуваної частинки з

всiма iншими компонентами лише через електрично однорiдне ефективне се-

редовище, властивостi якого формуються цими компонентами незалежно вiд

їх вiдстанi до заданої частинки. Тому цей пiдхiд по сутi є одночастинковим,

його застосовнiсть при великих концентрацiях видається проблематичною,
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хоча на практицi вiн та його модифiкацiї успiшно використовуються й для

високих концентрацiй для окремих класiв систем (див. наприклад [8,41,42]).

По-друге, в рамках класичного пiдходу Бруггемана фаза матрицi розглядає-

ться як сукупнiсть частинок, якi мають таку ж саму геометричну форму, як i

частинки дисперсної фази. Таке твердження не є фiзично виправданим [43] та

дає, наприклад для елiпсоїдальних частинок, нефiзичнi результати [36,44,45].

Обговорення цих та iнших недолiкiв та границь застосування пiдходу Бруге-

мана можна знайти в [20,22,27,36,39].

Пiдхiд ефективного середовища Бруггемана ще називають симетричною

моделлю Бруггемана (СМБ). В рамках симетричних моделей кожен з ком-

понентiв (матриця та частинки дисперсної фази) розглядаються аналогiчно,

зокрема, як частинки в ефективному середовищi. Прикладом асиметрично-

го пiдходу є пiдхiд МГ, де кожна частинка дисперсної фази розглядається

окремо на фонi певної явно видiленої фази (матрицi). Iдею асиметричного

моделювання системи можна реалiзувати й в рамках пiдходу ефективного

середовища (див. роздiл 5).

1.2. Межi допустимих значень ефективних характеристик

У ситуацiї, коли кiлькiсний розрахунок ефективних параметрiв системи

є задачею, далекою до остаточного розв’язання, та характеризується низ-

кою неконтрольованих наближень, надзвичайної ваги набувають дослiджен-

ня меж їх можливих значень. Цi дослiдження належать до так званої теорiї

гомогенизацiї [20,36,39,46], в рамках якої розглядаються аналiтичнi властиво-

стi рiвнянь, що описують лiнiйний вiдгук окремих класiв систем. Чим бiльше

iнформацiї враховано про даний клас (мiкроструктура, внутрiшня симетрiя,

присутнi процеси та механiзми тощо), тим бiльш точними вважаються отри-

манi межi [36,47].

Першi межi для двофазних систем були отриманi Вiнером [48], який роз-

глянув два граничних випадки мiкроструктури системи: (а) послiдовно (по

вiдношенню до зовнiшнього поля E0) впорядкованi пластини рiзної товщи-
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ни, з провiдностями 𝜎1 й 𝜎2 та об’ємними концентрацiями 𝑐1 та 𝑐2 = 1 − 𝑐1;

(б) тi ж самi пластини, але паралельно впорядкованi. Розв’язуючи вiдповiднi

електростатичнi задачi, можна знайти ефективнi провiдностi 𝜎eff цих систем,

перша з яких вiдповiдає нижнiй межi 𝜎−, а друга – верхнiй 𝜎+:

𝜎− =

(︂
𝑐1
𝜎1

+
𝑐2
𝜎2

)︂−1

; 𝜎+ = 𝑐1𝜎1 + 𝑐2𝜎2.

Таку саму структуру мають межi для 𝜀eff . Вони повиннi справджуватися та-

кож для довiльних двофазних систем з комплексними дiелектричними про-

никностями [49].

Подальшi дослiдження в цiй сферi були зосередженi на уточненнi меж

Вiнера для рiзних конкретних симетрiй та мiкроструктур [20, 36, 39]. Для

розглядуваних тривимiрних двофазних макроскопiчно однорiдних та iзотро-

пних гетерогенних систем найбiльш жорсткими, що можуть бути записанi

через об’ємнi концентрацiї та провiдностi (дiелектричнi проникностi) компо-

нентiв, є межi Хашина-Штрiкмана:

𝜎− = 𝜎1 +
3𝑐2𝜎1(𝜎2 − 𝜎1)

3𝜎1 + 𝑐1(𝜎2 − 𝜎1)
; 𝜎+ = 𝜎2 +

3𝑐1𝜎2(𝜎1 − 𝜎2)

3𝜎2 + 𝑐2(𝜎1 − 𝜎2)
, (1.4)

отриманi в [50] на базi певних загальних варiацiйних теорем. Варiацiйнi тео-

реми Хашина-Штрiкмана [50] можуть бути використанi й для узагальнення

цих меж на багатофазнi та анiзотропнi системи, системи з комплексними зна-

ченнями проникностей чи провiдностей компонентiв тощо [20,36,39].

Подальшi спроби уточнення меж на допустимi значення ефективних па-

раметрiв здiйснювалися в напрямi використання бiльш докладної iнформацiї

про мiкроструктуру системи, нiж та, яку надає об’ємна концентрацiя компо-

нентiв. Вони отримали назву "полiпшених меж"("improved bounds") [20,36] i,

за означенням, вони нетривiальним чином залежать вiд двоточкової та вищих

кореляцiйних функцiй.

Для знаходження “полiпшених” меж користуються формальним розкла-

дом 𝜎eff за ступенями величини (𝜎2−𝜎1)/𝜎1 [36,51]. Кожний доданок в цьому

iтерацiйному рядi мiстить внески кореляцiйних функцiй вiдповiдного поряд-

ку. У першому та другому порядках за величиною (𝜎2−𝜎1)/𝜎1 вiдтворюються
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вiдповiдно межi Вiнера та Хашина-Штрiкмана, записанi у тих же порядках.

Полiпшенi межi отримують розглядаючи члени ряду бiльш високих поряд-

кiв. Стверджується [36], що чим бiльше багаточастинкових внескiв враховано

при розрахунках, тим бiльш вузькими будуть полiпшенi межi. При цьому їх

розрахунки ведуться лише числовими методами для обмеженої кiлькостi мо-

дельних кореляцiйних функцiй [47].

Очевидно, що такий пiдхiд застосовний лише для систем iз вiдповiдними

значеннями провiдностей компонентiв, а тому виникає питання про їх засто-

совнiсть до систем з великою рiзницею у значеннях провiдностей. По-друге,

для розрахунку полiпшених меж необхiдно знати вигляд багаточастинко-

вих кореляцiйних функцiй, як правило невiдомих. Через це до використання

“полiпшених” меж треба вiдноситись з обережнiстю. Наприклад, розглянута

СМБ (1.3) задовольняє межi Хашина-Штрiкмана (1.4), але не задовольняє

“полiпшенi” межi [36] для систем iз iстотною рiзницею значень провiдностей

компонентiв. З другого боку, порушення меж Хашина-Штрiкмана вестиме

до порушення i “полiпшених” меж. Цей факт використано в роздiлi 5 для

критичного аналiзу диференцiального методу та його модифiкацiй.

Iстотнi результати в напрямi отримання полiпшених меж були отриманi

Бергманом [52, 53], Мiльтоном [39], Торкуато [36, 51] та iншими авторами.

Крiм варiацiйного принципу є ще низка iнших пiдходiв для отримання меж

[20,36,39,46,54], серед яких одними з найпотужнiших є метод компенсованої

компактностi [39,55] та методи математичної теорiї мiри [56], якi дали початок

розвитку математичної теорiї гомогенизацiї [46, 54].

1.3. Методи теорiї перколяцiї

Ефект електричної перколяцiї проявляється зазвичай у виглядi рiзкої змi-

ни ефективної провiдностi на вузьких концентрацiйних iнтервалах в систе-

мах з iстотними рiзницями мiж провiдностями компонентiв (системах типу

iзолятор - провiдник [9, 10], системах на основi рiдкокристалiчної [57, 58] та

полiмерної [59–61] матриць з додаванням нанотрубок тощо). Сам термiн “пер-
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коляцiя” та математичне вивчення цього ефекту вперше з’явилися в роботi

Бродбента i Хаммерслi у 1957 роцi [62]. Пiсля цiєї роботи та фундаменталь-

них робiт в сферi критичних явищ в фiзицi теорiя перколяцiї почала досить

стрiмко розвиватись та отримала сильну математичну базу [19, 63–68] й ши-

роке застосування не тiльки в фiзицi [64,69].

Ефект електричної перколяцiї виникає за рахунок формування бiльш про-

вiдними компонентами так званих перколяцiйних кластерiв, якi простягаю-

ться через всю систему та слугують шляхами протiкання струму. Концентра-

цiю високопровiдного компоненту 𝑐c, при якiй iснує ненульова ймовiрнiсть ви-

никнення такого кластеру, називають порогом перколяцiї. В околi цiєї точки

провiднiсть системи 𝜎eff на практицi iнтерполюють степеневими законами:

𝜎eff ∼

⎧⎨⎩ (𝑐c − 𝑐)−𝑠, 𝑐 < 𝑐c,

(𝑐− 𝑐c)
𝑡, 𝑐 > 𝑐c,

(1.5)

де 𝑠 i 𝑡 – перколяцiйнi критичнi iндекси провiдностi. За визначенням [36,64,67,

68], iндекс 𝑡 вводиться для систем з нульовою провiднiстю матрицi, а iндекс 𝑠

– для систем з нульовим опором дисперсної фази; порiг перколяцiї 𝑐c зазвичай

визначають для систем з непровiдною матрицею та провiдними компонента-

ми. Слiд зазначити, що вже СМБ передбачає появу ефекту перколяцiї в про-

вiдних системах, але дає значення розглядуваних характеристик (𝑠 = 𝑡 = 1,

𝑐c = 1/3), якi не пiдтверджується числовими симуляцiями [36, 63, 64]. При-

чиною цього є те, що перколяцiя – багаточастинковий ефект, для вивчення

якого необхiдно знати багаточастинковi кореляцiйнi функцiї вiдповiдної си-

стеми. Як вже зазначалось, для бiльшостi систем такий пiдхiд неможливий,

тому перколяцiйнi задачi зазвичай розглядають в рамках числових методiв.

Зокрема, для системи 𝒟0 твердих куль отримано наступнi значення: 𝑠 ≈ 0.73,

𝑡 ≈ 2 [64], 𝑐c ≈ 0.183 [70]. Крiм цього, окремою проблемою є зв’язок параме-

трiв компонентiв з параметрами теорiї.

В рамках теорiї перколяцiї iндекси 𝑠, 𝑡 та порiг перколяцiї вважаються фi-

ксованими для вiдповiдного класу мiкроструктури системи та залежать лише

вiд розмiрностi простору (гiпотеза унiверсальностi) [36,64,68]. Ця гiпотеза та
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вивчення систем в рамках теорiї перколяцiї iз залученням спiввiдношень типу

(1.5) дає можливiсть вивчати колективну поведiнку великих класiв систем з

рiзною мiкроструктурою.

На практицi результати застосування скейлiнгових спiввiдношень (1.5)

до реальних систем зi схожою мiкроструктурою, але з рiзними матерiала-

ми складових та/або рiзними способами виготовлення, суперечать гiпотезi

унiверсальностi. Наприклад, значення iндексу 𝑡 може лежати у промiжку

1.5÷ 2 [71], i навiть мати й бiльшi значення [71,72]; значення iндексу 𝑠 зазви-

чай лежать у промiжку 0.7÷1.0 [71]. Положення порогу перколяцiї в таких

системах також рiзняться. Однiєю iз можливих причин може бути той факт,

що в реальних системах вступають в дiю рiзноманiтнi фiзико-хiмiчнi про-

цеси як на межi роздiлу фаз, так i всерединi окремих компонентiв, якi не

враховуються двофазними моделями.

1.4. Модельнi системи частинок з морфологiєю ядро - оболонка

Мiжфазнi та матричнi ефекти можуть iстотним чином впливати на ефе-

ктивнi електрофiзичнi характеристики системи не лише в областi порогу

перколяцiї, але й на всьому концентрацiйному iнтервалi. Наприклад, вiдо-

мо [71, 73], що в твердих композитних електролiтах, якi складаються з не-

провiдних частинок (наприклад, Al2O3, TiO2 тощо), диспергованих в полi-

кристалiчнiй матрицi галоїдiв металiв (LiI, PbCl2 тощо), формуються, пере-

важно в околi поверхнi частинок, областi просторового заряду, спричиненi

високою концентрацiєю дефектiв матрицi. Цi областi мають питому провiд-

нiсть на кiлька порядкiв бiльшу, нiж провiдностi окремих компонентiв си-

стеми. При збiльшеннi концентрацiї дисперсної фази ефективна провiднiсть

зростає за рахунок зростання об’ємної частки цих високопровiдних областей,

якi вже при досить невеликих концентрацiях (𝑐 ≈ 0.1) можуть формува-

ти перколяцiйнi кластери. При деякiй концентрацiї частинок провiднiсть до-

сягає максимального значення (яке може на кiлька порядкiв перевищувати

𝜎0) та починає спадати з подальшим зростанням 𝑐, що пов’язано з блоку-
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ванням перколяцiйних шляхiв непровiдною дисперсною фазою. Аналогiчна

поведiнка провiдностi спостерiгається в полiмерних композитних електролi-

тах [8, 74, 75], де в якостi матрицi виступають полiмери (наприклад, полi-

етилен оксид, полiетилен-глiколь-метил), що можуть формувати електродо-

норнi зв’язки з рiзними неорганiчними солями (наприклад, LiClO4, NaI); в

якостi дисперсної фази виступають непровiднi неорганiчнi частинки (напри-

клад, 𝜃−Al2O3, TiO2), або глобули полiмеру iншого сорту (наприклад, полi-

акриламiду) [74]. В цих системах навколо частинок дисперсної фази форму-

ються областi аморфного полiмеру, провiднiсть яких знову ж таки вища за

провiдностi окремих компонентiв системи. Iншими прикладами мiжфазних

ефектiв можуть бути формування оксидних шарiв на поверхнi металевих ча-

стинок [9, 10]; формування подвiйних електричних шарiв в колоїдах [12]);

контактний опiр; неоднорiднiсть форм та розмiрiв частинок.

Крiм мiжфазних ефектiв, на значення ефективної провiдностi систем типу

композитних електролiтiв впливають й матричнi ефекти: формування висо-

копровiдної мережi зв’язаних дислокацiй, утворених механiчним або термi-

чним шляхом [5, 76, 77]; швидкий iонний транспорт уздовж поверхнi роздiлу

матриця - частинки та/або дислокацiй [78, 79]; однорiдне легування матрицi

за рахунок розчинення неоднорiдностей та малих частинок [80–82] тощо.

Традицiйним методом врахування мiжфазних ефектiв в багаточастинко-

вих системах є вивчення останнiх в рамках модельної системи невпорядко-

ваних сферичних частинок з морфологiєю ядро - оболонка [27,36]. В рамках

цього методу частинки дисперсної фази моделюються у виглядi твердих (не-

проникних) куль, якi покритi концентричними оболонками; останнi можуть

бути як твердi, так i проникнi. Найбiльш розповсюдженою та вивченою є

модель тверде ядро - тверда оболонка, яка зазвичай аналiзується в рамках

класичних пiдходiв [20,27]. Наприклад, узагальнюючи пiдхiд МГ на випадок

частинок з твердим мiжфазним шаром, можна описати данi для дiелектри-

чної проникностi композитiв на основi епоксидної смоли з рiзними типами

дiелектричних включень [83]. Модель тверде ядро - тверда оболонка також
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застосовується в теорiї провiдностi колоїдних суспензiй [12,84] як найпростi-

ше припущення для побудови комiркової моделi [36, 84]. Однак, для опису

багатьох iнших ефектiв моделi твердих оболонок виявляється недостатньо

(див. наприклад [8, 57,85]).

Модельнi системи частинок з морфологiєю тверде ядро - проникна обо-

лонка (soft shell model, cherry-pit model, inverse “swiss-cheese” model [36]) ви-

являються бiльш гнучкими. Але на вiдмiну вiд моделi тверде ядро - тверда

оболонка, аналiтичне вивчення цих моделей вже у випадку електрично одно-

рiдних оболонок набагато складнiше. Зокрема, виникає питання, що вважати

окремою частинкою: окремi ядра з їх оболонками, або кластери частинок з

перекритими оболонками. Виникає необхiднiсть розрахунку окремих багато-

частинкових внескiв, що є дуже складною задачею навiть у простому випадку

сферичних частинок з повнiстю проникними оболонками [36]. Через це задачi

вивчення впливу мiжфазних ефектiв в рамках моделi з проникними оболон-

ками зазвичай розв’язується числовими методами (див. наприклад [86, 87])

або аналiтично з використанням класичних моделей та низки емпiричних

припущень.

Типовим прикладом таких аналiтичних теорiй є пiдхiд Нана та Смiта [6,

71, 88] для вивчення 𝜎eff систем твердих композитних електролiтiв, що ба-

зується на спрощеному емпiричному пiдходi Накамури [89], основаному на

досить грубих фiзичних припущеннях. Щоб обiйти задачу розрахунку скла-

дних багаточастинкових внескiв кластерiв частинок, розглядається поведiнка

системи в наступних двох граничних випадках, розв’язки для яких зшиваю-

ться: 1) частинки з оболонкою вважаються iзольованими одна вiд одної, так

що їх оболонки можна вважати твердими; 2) фаза матрицi майже повнiстю

витiснена мiжфазним шаром. При цьому оболонки вважаються електрично

однорiдними. В першому випадку трьохфазна система матриця - ядро - обо-

лонка моделюється як квазiдвофазна: матриця - дисперсна фаза, де провiд-

нiсть дисперсної фази дорiвнює ефективнiй провiдностi частинки з оболон-

кою [23, 90, 91]. Максимум провiдностi досягається при 𝑐 = 𝑐max = (1 + 𝛿)−3,
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коли вся фаза матрицi витiснена фазами ядер частинок та оболонок. Пiсля

цього (при 𝑐 > 𝑐max) система розглядається як сукупнiсть твердих ядер ча-

стинок, якi знаходяться в матрицi, утворенiй фазою оболонок.

Базовi припущення моделi Нана дуже звужують клас систем, до яких за-

стосовний пiдхiд. Зокрема, вони не дозволяють застосувати модель до систем

полiмерних композитних електролiтiв, де мiжфазнi оболонки мають електри-

чно неоднорiдний профiль провiдностi [74]. Для того щоб обiйти цi труднощi,

Вєчореком та колегами [7, 8, 92] було запропоновано ввести залежнiсть вiд-

носної товщини оболонки 𝛿 вiд концентрацiї частинок 𝑐 у виглядi пiдгонного

полiному другого порядку.

В рамках моделi тверде ядро - проникна оболонка можна також описа-

ти ефект подвiйної перколяцiї в двовимiрних рiдкокристалiчних системах з

диспергованими нанотрубками [57, 58], де в якостi ядер виступають компа-

ктнi провiднi агрегати сплутаних нанотрубок, а в якостi менш провiдних

проникних оболонок – областi навколо цих агрегатiв з меншою щiльнiстю,

або сольватацiйнi оболонки [58]; релаксацiйнi процеси в двовимiрних систе-

мах стрижнiв [93], де проникнi оболонки можна використовувати для моде-

лювання взаємодiї мiж стрижнями; немонотонну поведiнку ефективної про-

вiдностi полiмерних композитних електролiтiв з електрично неоднорiдними

радiально-симетричними проникними оболонками [74] тощо.

Таким чином моделi систем частинок з морфологiєю тверде ядро - прони-

кна оболонка дозволяють ефективно описувати рiзнi фiзико-хiмiчнi ефекти,

але їх аналiтична реалiзацiя вимагає подальших розробок. Це i є однiєю iз

задач дисертацiйної роботи.

1.5. Теорiя SPFT

Гетерогенну багаточастинкову систему можна розглядати як середовище

iз сильно флуктуюючими локальними значеннями його властивостей. Роз-

гляд такої моделi в рамках задачi поширення електромагнiтних хвиль в се-

редовищi вперше запропонував Лiшфиць з колегами [94]. Пiзнiше цей пiдхiд
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розвивався Бюрре [95], Рижовим, Тамойкiним та Татарським [96, 97], Цан-

гом [98], Жуком [99] та iншими авторами. Остаточне формулювання ця те-

орiя, за якою закрiпилася назва strong-property-fluctuation theory (SPFT),

отримала в роботах Маккея, Лакхтакiї та Вейлгофера [100–102]. Останнi ав-

тори, посилаючись на результати [98], якi в свою чергу спираються на ре-

зультати [96,97], узагальнили теорiю i на задачi про знаходження ефективних

електричних i магнiтних характеристик анiзотропних гетерогенних систем.

Розглянемо для прикладу задачу розрахунку в рамках SPFT ефективної

дiелектричної проникностi 𝜀eff немагнiтної системи 𝒟0 дiелектричних куль

в дiелектричнiй матрицi, шо мають дiйснi дiелектричнi проникностi, у так

званому бiлокальному наближеннi (наближеннi Бюрре) [97, 98]. Система 𝒟0

моделюється як система з випадковим розподiлом дiелектричної проникно-

стi, яка набуває значення 𝜀0 та 𝜀1 з ймовiрностями вiдповiдно (1 − 𝑐) та 𝑐.

Ефективна дiелектрична проникнiсть 𝜀eff визначається як коефiцiєнт пропор-

цiйностi мiж середнiми iндукцiєю D та напруженiстю E електричного поля:

⟨D(r)⟩ = ⟨𝜀(r)E(r)⟩ = 𝜀eff⟨E(r)⟩, (1.6)

де 𝜀(r) – локальне значення дiелектричної проникностi в середовищi; куто-

вi дужки позначають статистичне усереднення. Для знаходження електри-

чного поля E(r) та iндукцiї D(r) розглядається iнтегральне рiвняння роз-

повсюдження електромагнiтної хвилi в системi 𝒟0. При розрахунках вико-

ристовується спецiальне представлення пропагатора електромагнiтного по-

ля [96,103–105], у якому для виокремлення сингулярної частини пропагатора

використовується виключений об’єм, симетрiя якого визначається симетрiєю

парної кореляцiйної функцiї флуктуацiй дiелектричної проникностi в систе-

мi. Iтерацiйний розв’язок цього рiвняння для E(r) пiсля усереднення пере-

писується у виглядi рiвняння типу Дайсона, у якому масовий оператор обрi-

зається у другому порядку за кореляцiйними внесками стохастичного поля

𝜉(r) = 3𝜀f(𝜀(r)− 𝜀f)/(2𝜀f + 𝜀(r)), де 𝜀f – допомiжний параметр. Цей параметр

знаходиться з умови найшвидшої збiжностi iтерацiйного ряду, для чого посту-
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люється, що ⟨𝜉(r)⟩ = 0 [96–98,101]. Вигляд кореляцiйної функцiї ⟨𝜉(r1)𝜉(r2)⟩
у загальному випадку вибирається з мiркувань симетрiї, що враховують фор-

му частинок та очiкувану симетрiю системи. Наприклад, для розглядуваної

системи 𝒟0 у найпростiшому випадку кореляцiйна функцiя моделюється у

виглядi:

⟨𝜉(r1)𝜉(r2)⟩ =

⎧⎨⎩𝐷𝜉, |r1 − r2| > 𝑑,

0, |r1 − r2| < 𝑑,

де 𝐷𝜉 – дисперсiя 𝜉; 𝑑 – дiаметр частинок дисперсної фази. Вираз для ⟨D(r)⟩
у бiлокальному наближеннi знаходиться аналогiчним методом, що й вираз

для ⟨E(r)⟩. Тодi остаточний результат для 𝜀eff [98] набирає вигляд

𝜀eff = 𝜀f +𝐷𝜉𝑘
2
0𝜀f

2

3

(︂
𝑑2

2
+
𝑖𝑘0

√
𝜀f𝑑

3

3

)︂
,

де 𝑘0 – модуль хвильового вектора падаючої хвилi у вакуумi; 𝜀f та 𝐷𝜉 знахо-

дяться iз спiввiдношень:

(1 − 𝑐)
𝜀0 − 𝜀f
2𝜀f + 𝜀0

+ 𝑐
𝜀1 − 𝜀f
2𝜀f + 𝜀1

= 0; (1.7)

𝐷𝜉 = 9𝜀2f

[︃
(1 − 𝑐)

(︂
𝜀0 − 𝜀f
2𝜀f + 𝜀0

)︂2

+ 𝑐

(︂
𝜀1 − 𝜀f
2𝜀f + 𝜀1

)︂2
]︃
. (1.8)

Навiть для систем з дiйсними значеннями проникностей компонентiв ефе-

ктивна проникнiсть 𝜀eff є комплексною у третьому порядку за вiдношенням

розмiру неоднорiдностей до довжини хвилi. Це свiдчить про появу дiелектри-

чних втрат внаслiдок ефектiв перевипромiнювання мiж неоднорiдностями. У

статичному наближеннi виконується рiвнiсть 𝜀eff = 𝜀f , в рамках якої одразу

отримуємо спiввiдношення СМБ (1.3) для знаходження 𝜀eff . Цей результат

SPFT для системи сферичних частинок свiдчить про виправданiсть викори-

стання СМБ у зазначеному наближеннi.

Пiдхiд SPFT є послiдовним аналiтичним методом дослiдження ефектив-

них характеристик дисперсних систем, який в принципi дозволяє аналiзувати

багаточастинковi поляризацiйнi ефекти. Слiд, однак, зазначити, що описана
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схема явно опирається на припущення, що областi, з яких складається систе-

ма, не перекриваються, при цьому на практицi обчислення вдається виконати

лише для членiв не вище третього порядку в масовому операторi [102]. При

спробi застосувати її до системи частинок з морфологiєю тверде ядро - про-

никна оболонка навiть у бiлокальному наближеннi виникає проблема розра-

хунку багаточастинкових внескiв. На сьогоднi спроби застосувати цю теорiю

до таких систем не вiдомi.

1.6. Метод компактних груп неоднорiдностей

Метод компактних груп неоднорiдностей (МКГ) був розроблений Сушком

вiдносно недавно [1,3,4,105], але вже зарекомендував себе як ефективний пiд-

хiд для рiзних задач, пов’язаних з вивченням дiелектричних характеристик

макроскопiчно однорiдних та iзотропних гетерогенних систем, що складаю-

ться з анiзотропних [3], неоднорiдних твердих [4] та проникних частинок [106]

та електричної провiдностi суспензiй наночастинок [107]. В дещо iншiй iнтер-

претацiї вiн також виявився успiшним для аналiзу механiзмiв молекулярного

розсiяння свiтла в околi критичної точки рiдина - пара [105,108,109] та опти-

чних параметрiв концентрованих суспензiй [110].

Пiд термiном “компактна група” надалi розумiється макроскопiчна область

гетерогенної системи, що має розмiри, набагато меншi за довжину хвилi те-

стуючого поля в системi, але досить великi, щоб мати властивостi всiєї си-

стеми. По вiдношенню до тестуючого поля компактнi групи ведуть себе як

точковi неоднорiдностi, що дозволяє звести задачу розрахунку напруженостi

електромагнiтного поля у неоднорiдному середовищi до пiдсумування у вiд-

повiдному iтерацiйному рядi членiв вiд внескiв тих частин пропагаторiв, що

пропорцiйнi дельта-функцiї Дiрака. Зокрема, для дисперсних систем у ква-

зiстатичному наближеннi таким чином вдається пiдсумувати iтерацiйнi ряди

для поля та iндукцiї та ефективно врахувати домiнуючi багаточастинковi

кореляцiйнi та поляризацiйнi внески, уникаючи їх безпосереднього моделю-

вання.
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Для демонстрацiї методу розглянемо задачу знаходження ефективної ква-

зiстатичної дiелектричної проникностi 𝜀eff системи 𝒟0 з компонентами, що

характеризуються дiйсними дiелектричними проникностями. В рамках МКГ

𝜀eff можна визначати як з матерiального рiвняння (1.6) [1], так i з вимо-

ги рiвностi електричних енергiй заданого та гомогенiзованого середовищ [4].

Для обчислення шуканих середнiх можна скористатися ергодичною гiпоте-

зою [36,111], згiдно з якою для макроскопiчно однорiдних та iзотропних дрi-

бнодисперсних систем статистичне усереднення та усереднення за об’ємом

еквiвалентнi. Саме такий пiдхiд було реалiзовано в роботi [1]. Пiзнiше в ро-

ботi [4] було показано, що аналогiчнi результати можна отримати i в рамках

статистичного пiдходу.

При використаннi рiвняння (1.6) обчислення середнiх ⟨D⟩ i ⟨E⟩ здiйснюю-

ться в рамках МКГ наступним чином [4]. Вважається, що ефективний вiдгук

системи 𝒟0 еквiвалентний вiдгуку допомiжної системи 𝒮, що складається з

компонентiв системи𝒟0, розташованих у деякiй однорiднiй матрицiℳ з поки

що невiдомою проникнiстю 𝜀f . Система 𝒮 розглядається як сукупнiсть ком-

пактних груп областей, зайнятих компонентами 𝒟0 i ℳ, а локальне значення

проникностi в 𝒮 записується у виглядi суми

𝜀(r) = 𝜀f + 𝛿𝜀(r),

де 𝛿𝜀(r) – кусково - неперервна функцiя локального вiдхилення проникностi

вiд 𝜀f , викликаного компактною групою в околi точки r. Явний вигляд 𝛿𝜀(r)

залежить вiд структури компонентiв заданої системи.

Зокрема, для системи 𝒟0 функцiю 𝛿𝜀(r) можна записати, використовую-

чи характеристичнi функцiї частинок дисперсної фази, якi для сферичних

частинок можна виразити через ступiнчастi функцiї Хевiсайда 𝜃(𝑟) [1, 2, 4]:

𝛿𝜀(r) = Δ𝜀0

[︃
1 −

𝑁∑︁
𝑛=1

𝜃(𝑅1 − |r− r𝑛|)

]︃
+ Δ𝜀1

𝑁∑︁
𝑛=1

𝜃(𝑅1 − |r− r𝑛|), (1.9)

де Δ𝜀𝑗 = [𝜀𝑗 − 𝜀eff ] (𝑗 = 0, 1); r𝑛 – радiус-вектор центра 𝑛-ої частинки з

радiусом 𝑅1.
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Величини ⟨E⟩ та ⟨D⟩ знаходяться усередненням вiдповiдних iтерацiйних

розв’язкiв iнтегрального рiвняння розповсюдження електромагнiтної хвилi

в системi 𝒮 з локальною дiелектричною проникнiстю 𝜀(r), у яких внутрi-

шнi пропагатори замiняються їх представленнями у виглядi суми сингуляр-

ної (пропорцiйної дельта-функцiї Дiрака) та головної частин [1, 2]. Показує-

ться, що внесок, пропорцiйний дельта-функцiї, та один iз внескiв в головну

частину пропагатора поля вiдповiдають ближнiм перевипромiнюванням все-

рединi компактних груп, а другий внесок у головну частину – перевипромi-

нюванням мiж компактними групами (див. пiдроздiл 2.2). У квазiстатичному

наближеннi для макроскопiчно однорiдних та iзотропних систем пiсля усере-

днення основну роль вiдiграють лише внески, пропорцiйнi дельта-функцiї, у

результатi чого можна отримати наступнi вирази для ⟨E⟩ та ⟨D⟩:

⟨E(r)⟩ = [1 + ⟨𝑄(r)⟩]E0; ⟨D(r)⟩ = 𝜀f [1 − 2⟨𝑄(r)⟩]E0, (1.10)

𝑄(r) ≡
∞∑︁
𝑝=1

(︂
− 1

3𝜀f

)︂𝑝

(𝛿𝜀(r))𝑝.

Для 𝜀eff системи 𝒟0 з 𝛿𝜀(r), що дається формулою (1.9) або її аналогами

для несферичних однорiдних частинок, пiсля обчислення моментiв ⟨𝛿𝜀𝑛⟩ та

розрахунку суми ряду в (1.10) дiстаємо рiвняння

(1 − 𝑐)
𝜀0 − 𝜀f
2𝜀f + 𝜀0

+ 𝑐
𝜀1 − 𝜀f
2𝜀f + 𝜀1

=
𝜀eff − 𝜀f
2𝜀f + 𝜀eff

, (1.11)

де 𝑐 – об’ємна концентрацiя диспергованих частинок. Поклавши 𝜀f = 𝜀0, одра-

зу отримуємо спiввiдношення Максвела-Гарнетта (1.2), а при 𝜀f = 𝜀eff – спiв-

вiдношення СМБ (1.3). В роботi [4] з використанням варiацiйного принципу

Хашина-Штрiкмана [50] та вимоги, щоб значення 𝜀eff , отриманi через матерi-

альне рiвняння та з умови рiвностi електричних енергiй заданого гетероген-

ного та гомогенiзованого середовищ, збiгалися, показано, що тiльки останнiй

вибiр значення 𝜀f є фiзично послiдовним в рамках МКГ. Таким чином, 𝜀eff си-

стеми 𝒟0 в рамках МКГ знаходиться iз спiввiдношення (1.3). Зазначимо, що

при виведеннi в [4] спiввiдношень 𝜀f = 𝜀eff та (1.11) не було зроблено нiяких
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припущень щодо форми окремих частинок; використано лише властивiсть

макроскопiчної однорiдностi та iзотропностi системи. Це означає, в рамках

МКГ рiвняння (1.3) застосовне до макроскопiчно однорiдних та iзотропних

систем частинок довiльної форми.

Отриманий результат формально збiгається з результатом СМБ (1.3) для

системи 𝒟0, але за своєю суттю якiсно вiдрiзняється. В рамках СМБ кожен

з компонентiв 𝒟0 (частинки та матриця) розглядаються як окремi частинки

в ефективному середовищi з шуканою проникнiстю 𝜀eff , тобто знаходиться

iндивiдуальна поляризацiя кожної частинки в ефективному середовищi, при

цьому вважається, що матриця поляризується таким самим чином, що й ча-

стинки [40]. Умова 𝜀f = 𝜀eff є основним припущенням СМБ. В рамках МКГ

в ефективному середовищi розглядаються компактнi групи – макроскопiчнi

областi, мiжчастинковi кореляцiйнi та поляризацiйнi ефекти в яких й фор-

мують 𝜀eff у квазiстатичному наближеннi [4].

Зазначимо також, що в рамках МКГ вiдтворюються всi результати SPFT,

отриманi для твердих частинок в квазiстатичному наближеннi. Зокрема, за-

гальне рiвняння для 𝜀eff можна подати у виглядi [4]⟨
𝜀(r) − 𝜀eff
2𝜀eff + 𝜀(r)

⟩
= 0, (1.12)

що в точностi вiдповiдає постульованiй в SPFT умовi ⟨𝜉⟩ = 0, але при цьому

аналiз опирається на бiльш загальнi властивостi макроскопiчної симетрiї усiєї

системи, нiж симетрiя окремих кореляцiйних функцiй. Останнi в рамках МКГ

використовуються вже пiсля розв’язання електродинамiчної частини задачi.

1.7. Висновки

Для побудови багаточастинкової теорiї, яка б могла описувати ефектив-

нi електрофiзичнi властивостi багатофазних гетерогенних систем, необхiдно

враховувати мiжфазнi та матричнi фiзико-хiмiчнi ефекти, що впливають на

формування цих властивостей. Класичнi пiдходи Максвелла-Гарнетта та Бруг-

гемана є одночастинковими пiдходами та не враховують цi ефекти. Викори-
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стання iснуючих оцiнок для меж значень ефективних параметрiв вимагає

залучення багаточастинкових кореляцiйних функцiй системи, як правило не-

вiдомих. Теорiя перколяцiї не спроможна описувати поведiнку ефективних

властивостей систем поза межами областi перколяцiйного переходу без залу-

чення допомiжних припущень та iдей.

Найбiльш гнучкою, але найменш теоретично вивченою моделлю, що мо-

же врахувати цi ефекти, видається модель тверде ядро - проникна оболонка.

Вiдомi спроби її аналiзу за допомогою класичних пiдходiв МГ i СМБ зво-

дяться до досить штучних їх комбiнацiй та зшивання розв’язкiв, отриманих

для рiзних граничних типiв систем, що вiдповiдають рiзним концентрацiйним

iнтервалам, i використовуваних для того, щоб обiйти задачу розрахунку по-

ляризовностей окремих кластерiв частинок з перекритими оболонками, яка

виникає при побудовi цiєї моделi. Труднощi виникають також при аналiти-

чному вивченнi ефекту електричної перколяцiї: в рамках цiєї моделi його

вдається аналiзувати поки що лише числовими методами.

Метод компактних груп в цьому планi видається найбiльш ефективним.

У квазiстатичному наближеннi вiн дозволяє ефективно врахувати багаточа-

стинковi кореляцiйнi та поляризацiйнi внески, користуючись загальними вла-

стивостями макроскопiчної симетрiї всiєї системи та не деталiзуючи особли-

востi мiжчастинкових процесiв. Використання же SPFT для систем частинок

з морфологiєю тверде ядро - проникна оболонка стикається з iстотними тру-

днощами, пов’язаними з неможливiстю послiдовної реалiзацiї її алгоритму

для розрахунку багаточастинкових внескiв в таких системах. Подальшi роздi-

ли дисертацiйної роботи присвяченi застосуванню МКГ до аналiзу модельної

системи частинок з морфологiєю тверде ядро - проникна оболонка, дослi-

дженню ефективних квазiстатичних електрофiзичних параметрiв цiєї моделi

для рiзних модельних розподiлiв комплексної дiелектричної проникностi обо-

лонок i самої системи, практичним застосуванням цiєї моделi до опису власти-

востей реальних систем та аналiзу фiзичних iнтерпретацiй форми отриманих

модельних профiлiв в термiнах мiжфазних та матричних ефектiв.
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РОЗДIЛ 2

МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНИХ ЕЛЕКТРОФIЗИЧНИХ

ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМИ ЧАСТИНОК З МОРФОЛОГIЄЮ

ТВЕРДЕ ЯДРО - ПРОНИКНА ОБОЛОНКА

В даному роздiлi будується теоретична модель ефективних електрофi-

зичних характеристик тривимiрної макроскопiчно однорiдної та iзотропної

системи невпорядкованих сферичних частинок з морфологiєю типу тверде

ядро - проникна оболонка. Оболонки в загальному випадку є електрично не-

однорiдними з радiальним розподiлом комплексної дiелектричної проникно-

стi. Вважається, що в точках перекривання областей компонентiв локальне

значення проникностi визначається значеннями комплексної дiелектричної

проникностi найближчої до розглядуваної точки частинки. Очiкується, що за

допомогою такої моделi можна вiдобразити та врахувати вплив на ефективнi

електричну провiднiсть та дiелектричну проникнiсть рiзноманiтних фiзико-

хiмiчних процесiв в реальнiй системi, зокрема мiжфазних ефектiв (таких як

формування оксидних оболонок, областей з високою концентрацiєю дефектiв,

подвiйних електричних шарiв, областей аморфного полiмеру тощо) та матри-

чних ефектiв (змiни властивостi самої матрицi внаслiдок неконтрольованого

легування, забруднення, змiн внутрiшньої структури тощо).

Для аналiзу моделi використовується МКГ, який спочатку узагальнює-

ться на провiднi системи з комплексною дiелектричною проникнiстю при та-

ких частотах тестуючого поля, щоб внесками дiелектричних втрат можна бу-

ло знехтувати (квазiстатичне наближення). Далi обчислювальна схема зами-

кається вимогою виконання в її рамках вiдомих граничних умов для нормаль-

них компонент комплексного електричного поля i використовується для об-

числення ефективної квазiстатичної комплексної дiелектричної проникностi

розглядуваної модельної системи. Отриманi результати є базою для подаль-

шої роботи.
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2.1. Опис моделi та постановка задачi

Розглядувану модель дисперсної системи як тривимiрної макроскопiчно

однорiдної та iзотропної системи сферичних частинок з морфологiєю тверде

ядро - проникна оболонка зображено на рис 2.1. Локальне значення прони-

кностi 𝜀(r) в цiй моделi записується у виглядi ступiнчастої функцiї, що зале-

жить вiд вiдстанi 𝑙 = min
16𝑎6𝑁

|r − r𝑎| вiд даної точки r до центра найближчої

ε0
ˆ

ε1
ˆ

ε2( )ˆ d = 2R1

d(1+δ
M
)

Рис. 2.1. Модель тривимiрної макроскопiчно однорiдної та iзотропної систе-

ми частинок з морфологiєю тверде ядро - проникна оболонка. Всi частин-

ки знаходяться в однорiднiй матрицi з комплексною проникнiстю 𝜀0 (бiла

область) та складаються з твердого ядра радiусом 𝑅1 = 𝑑/2 та комплексною

проникнiстю 𝜀1 (чорнi областi) та концентричної проникної оболонки товщи-

ною ℎ = 𝑅1𝛿𝑀 (сiрi областi). Оболонки в загальному випадку є електрично

неоднорiдними з радiальним розподiлом комплексної проникностi 𝜀2(𝑟). Ло-

кальне значення проникностi в точках перекривання компонентiв системи

визначається вiдстанню до центра найближчої частинки
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частинки. Для електрично однорiдних оболонок 𝜀(r) набирає вигляд:

𝜀(r) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
𝜀0, 𝑙 > 𝑅2

𝜀1, 𝑙 < 𝑅1

𝜀2, 𝑅1 < 𝑙 < 𝑅2,

(2.1)

де 𝜀0, 𝜀1, 𝜀2 – комплекснi дiелектричнi проникностi, вiдповiдно, матрицi (бiла

область на рис. 2.1), ядер (чорнi областi) та оболонок (сiрi областi); 𝑅1 –

радiус ядра; 𝑅2 – зовнiшнiй радiус оболонки.

Щоб узагальнити вираз для 𝜀(r) на випадок радiально-неоднорiдних обо-

лонок з розглядуваним правилом перекривання компонентiв, спочатку роз-

глядається випадок оболонок, що складаються з 𝑀 концентричних шарiв,

при перекриваннi яких домiнуючими є ближчi до ядра шари (сiрi областi

на рис. 2.1). Кожен 𝑚-ий шар (1 6 𝑚 6 𝑀) має зовнiшнiй радiус 𝑅2,𝑚 =

𝑅1(1 + 𝛿𝑚) (𝑅2,𝑚−1 < 𝑅2,𝑚) (вимiрюваний вiд центра ядра частинки) та про-

никнiсть 𝜀2,𝑚. Локальне значення проникностi 𝜀(r) в такiй системi можна

записати у наступному виглядi:

𝜀(r) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
𝜀0, 𝑙 > 𝑅2,𝑀

𝜀1, 𝑙 < 𝑅1

𝜀2,1, 𝑅1 < 𝑙 < 𝑅2,1

𝜀2,𝑚, 𝑅2,𝑚−1 < 𝑙 < 𝑅2,𝑚, 2 6 𝑚 6𝑀.

(2.2)

Отриманi загальнi спiввiдношення для ефективних характеристик такої си-

стеми узагальнюються на випадок радiально-неоднорiдного кусково-гладкого

розподiлу 𝜀2(𝑟) переходом до границь 𝑀 → ∞, |𝛿𝑚 − 𝛿𝑚−1| → 0 при 𝛿𝑀 =

const (див. роздiл 2.4.2).

Для аналiзу цих моделей в рамках МКГ необхiдно спочатку узагальнити

цей метод на випадок систем з провiдними компонентами. Для цього запису-

ється рiвняння розповсюдження електромагнiтної хвилi для макроскопiчно

однорiдних та iзотропних систем з провiдними немагнiтними компонентами.

Частоти тестуючого поля вважаються достатньо малими, щоб внесками дiеле-

ктричних втрат можна було знехтувати (квазiстатичне наближення). З цього
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рiвняння iтерацiйним методом визначаються густина комплексного струму та

структура комплексної дiелектричної проникностi та в рамках МКГ аналiзу-

ються їх середнi значення. Тим самим знаходяться загальнi спiввiдношення

для ефективної комплексної дiелектричної проникностi системи. Обчислю-

вальна схема замикається, використовуючи граничнi умови для нормальних

компонент електричних полiв на межi дотику гомогенiзованого та допомiжно-

го середовищ. Пiсля цього отриманi загальнi спiввiдношення застосовуються

до розподiлiв (2.1) та (2.2). Отриманi так результатi далi тестуються порiв-

нянням з даними числових симуляцiй для систем композитних електролiтiв

та пiсля цього застосовуються для опису ефективної провiдностi в реальних

твердих та полiмерних композитних електролiтах та аналiзу ефекту електри-

чної перколяцiї в системах iзолятор - провiдник.

2.2. Узагальнення МКГ на системи з провiдними

компонентами

Для початку вiдтворимо узагальнене на випадок комплексних дiелектри-

чних проникностей рiвняння розповсюдження електромагнiтної хвилi на ви-

падок макроскопiчно однорiдних та iзотропних систем 𝒟 з провiдними нема-

гнiтними компонентами. В рамках МКГ, розглядається система 𝒮, що скла-

дається з компонентiв системи 𝒟 диспергованих у допомiжну матрицю ℳ.

Вважається, що ефективний електродинамiчнi вiдгуки систем 𝒮 та 𝒟 еквiва-

лентнi. Розглянемо рiвняння Максвелла у Фур’є-представленнi за часом для

дисперсно-подiбної системи 𝒮:

divD(r, 𝜔) = 4𝜋𝜌(r, 𝜔),

divH(r, 𝜔) = 0,

rotE(r, 𝜔) = 𝑖
𝜔

c
H(r, 𝜔), (2.3)

rotH(r, 𝜔) =
4𝜋

c
j(r, 𝜔) − 𝑖

𝜔

c
D(r, 𝜔), (2.4)

де E, D, H та j – вiдповiдно, вектори напруженостi та iндукцiї електричного

поля, вектор iндукцiї магнiтного поля та вектор густини струму в системi;
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𝜌 – густина вiльних зарядiв; c – швидкiсть свiтла у вакуумi; 𝜔 – частота

тестуючого поля.

Вважаючи значення 𝜔 достатньо малими, щоб внесками дiелектричних

втрат можна було знехтувати (квазiстатичне наближення), матерiальнi рiв-

няння для полiв D та j можна подати у виглядi вигляд:

D(r, 𝜔) = 𝜀(r)E(r, 𝜔);

j(r, 𝜔) = 𝜎(r)E(r, 𝜔),

де 𝜀(r), 𝜎(r) – локальнi значення, вiдповiдно, квазiстатичних проникностi та

провiдностi. Пiсля пiдстановки цих рiвнянь в четверте рiвняння Максвелла

(2.4), отримуємо спiввiдношення:

rotH(r, 𝜔) =
4𝜋

c
𝜎(r)E(r, 𝜔) − 𝑖

𝜔

c
𝜀(r)E(r, 𝜔) =

4𝜋

c
J(r, 𝜔),

де введено густину так званого комплексного струму J:

J(r, 𝜔) =
(︁
𝜎(r) − 𝑖

𝜔

4𝜋
𝜀(r)

)︁
E(r, 𝜔) = �̂�(r, 𝜔)E(r, 𝜔) = −𝑖 𝜔

4𝜋
𝜀(r, 𝜔)E(r, 𝜔).

Тут �̂�(r, 𝜔), 𝜀(r, 𝜔) – вiдповiдно квазiстатичнi комплекснi провiднiсть та дi-

електрична проникнiсть системи 𝒮, якi пов’язанi спiввiдношенням [111,112]

𝜀(r, 𝜔) = 𝜀(r) + 𝑖
4𝜋

𝜔
𝜎(r) = 𝑖

4𝜋

𝜔
�̂�(r, 𝜔). (2.5)

Таке означення густини комплексного струму узгоджується iз законом Ома

для постiйного струму (𝜔 → 0):

lim
𝜔→0

J(r, 𝜔) = j(r, 0) = 𝜎(r)E(r, 0)

та пiдкоряється наступному рiвнянню, яке можна отримати iз рiвняння не-

перервностi:

div J(r, 𝜔) = 0.

Надалi 𝜔 не буде явно вказуватись в списку аргументiв вiдповiдних величин.
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Введене означення J є несуперечливим та немає неаналiтичностi при 𝜔 →
0, а структура 𝜀 випливає iз спiввiдношень Крамерса-Кронiга в теорiї лiнiйно-

го вiдгуку [111,112]. Вважається, що всi розглядуванi комплекснi проникностi

мають структуру (2.5).

Пiдставляючи полеH з третього рiвняння Максвелла (2.3) у четверте (2.4)

та записуючи локальне значення комплексної проникностi 𝜀(r) в системi 𝒮 у

виглядi суми комплексної проникностi 𝜀f допомiжної матрицi ℳ та внеску

компактної групи 𝛿𝜀(r) в данiй точцi:

𝜀(r) = 𝜀f + 𝛿𝜀(r),

отримуємо наступне рiвняння розповсюдження електромагнiтної хвилi в 𝒮:

ΔE(r) − grad divE(r) + 𝑘20𝜀fE(r) = −𝑘20𝛿𝜀(r)E(r) (2.6)

та еквiвалентне iнтегральне рiвняння:

E(r) = E0(r) − 𝑘20

∫︁
𝑉

𝑑r′ T(|r− r′|)𝛿𝜀(r′)E(r′). (2.7)

Тут Δ – оператор Лапласа; 𝑘0 = 𝜔/c – модуль хвильового вектора падаючої

хвилi з циклiчною частотою 𝜔 у вакуумi; E0(r) = E0𝑒
𝑖kr; E0, k =

√
𝜀f k0

– вiдповiдно, амплiтуда та хвильовий вектор падаючої хвилi в середовищi з

проникнiстю 𝜀f ; T(r, r′) = T(|r − r′|) – тензор Грiна (пропагатор) рiвняння

(2.6). Для макроскопiчно однорiдного та iзотропного середовища декартовi

компоненти цього тензора даються формулою

𝑇𝛼𝛽(r) = −(𝑘2𝛿𝛼𝛽 + ∇𝛼∇𝛽)
𝑒𝑖𝑘𝑟

4𝜋𝑘2𝑟
, 𝑘 = |k|.

Подальший аналiз базується на використаннi замiсть T його представлення

у виглядi [96,103–105]:

̃︀𝑇𝛼𝛽(r) = ̃︀𝑇 (1)
𝛼𝛽 (r) + ̃︀𝑇 (2)

𝛼𝛽 (r) + ̃︀𝑇 (3)
𝛼𝛽 (r), (2.8)

̃︀𝑇 (1)
𝛼𝛽 (r) =

𝑒𝑖𝑘𝑟

3𝑘2
𝛿(r)𝛿𝛼𝛽;
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̃︀𝑇 (2)
𝛼𝛽 (r) =

1

4𝜋𝑘2

(︂
1

𝑟3
− 𝑖𝑘

𝑟2

)︂
(𝛿𝛼𝛽 − 3𝑒𝛼𝑒𝛽) 𝑒𝑖𝑘𝑟;

̃︀𝑇 (3)
𝛼𝛽 (r) = − 1

4𝜋𝑟
(𝛿𝛼𝛽 − 𝑒𝛼𝑒𝛽) 𝑒𝑖𝑘𝑟,

яке треба розумiти у тому сенсi, що виконується спiввiдношення∫︁
𝑉

𝑑r𝜓(r)T(r) =

∫︁
𝑉

𝑑r𝜓(r)̃︀T(r).

Тут 𝜓 – фiнiтна обмежена кусково-гладка скалярна функцiя; 𝑒𝛼 = 𝑟𝛼/𝑟 – нор-

мованi компоненти радiус-вектору r; 𝛿𝛼𝛽 – символ Кронекера; 𝛿(r) – дельта-

функцiя Дiрака. Представлення (2.8) можна отримати, розглядаючи пове-

дiнку лiвого iнтеграла в областi 𝑉 з виколотою сферичною областю радiусом

𝑎→ 0 з центром у початку координат.

Внески ̃︀𝑇 (1)
𝛼𝛽 та ̃︀𝑇 (2)

𝛼𝛽 в пропагатор (2.8) описують ближнi перевипромiнюва-

ння всерединi компактної групи; другий внесок ̃︀𝑇 (3)
𝛼𝛽 в головну частину описує

дальнi перевипромiнювання мiж компактними групами [1,4].

Ефективну комплексну дiелектричну проникнiсть 𝜀eff системи 𝒮 визначи-

мо через ефективну комплексну провiднiсть �̂�eff як коефiцiєнт пропорцiйностi

мiж статистичними середнiми вiд густини комплексного струму ⟨J⟩ та напру-

женостi електричного поля ⟨E⟩:

⟨J(r)⟩ = −𝑖 𝜔
4𝜋
𝜀f⟨E(r)⟩ − 𝑖

𝜔

4𝜋
⟨𝛿𝜀(r)E(r)⟩ = −𝑖 𝜔

4𝜋
𝜀eff⟨E(r)⟩. (2.9)

Повторюючи далi розрахунки, аналогiчнi до тих, що були зробленi в [1, 4],

пiсля переходу до квазiстатичного випадку та усереднення за кутовими змiн-

ними можна показати, що середнi значення ⟨E(r)⟩ та ⟨J(r)⟩ формуються го-

ловним чином внесками ̃︀𝑇 (1)
𝛼𝛽 . У результатi отримуємо:

⟨E(r)⟩ =
[︁
1 + ⟨�̂�(r)⟩

]︁
E0; (2.10)

⟨J(r)⟩ = −𝑖𝜔𝜀f
4𝜋

[︁
1 − 2⟨�̂�(r)⟩

]︁
E0, (2.11)

де

�̂�(r) =
∞∑︁
𝑝=1

(︂
− 1

3𝜀f

)︂𝑝

(𝛿𝜀(r))𝑝. (2.12)
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Пiдставляючи вирази для середнiх полiв (2.10), (2.11) у (2.9) отримуємо

наступне рiвняння для 𝜀eff , що залежить лише вiд 𝜀f та вигляду 𝛿𝜀:

⟨�̂�⟩ =
𝜀f − 𝜀eff
2𝜀f + 𝜀eff

. (2.13)

2.3. Знаходження 𝜀f

Покажемо, що у квазiстатичному наближеннi сумiсною з МКГ є лише

умова 𝜀f = 𝜀eff . Для цього спочатку запишемо граничнi умови для нормаль-

них компонент електричного поля на межi роздiлу допомiжної матрицi ℳ
та гомогенiзованого середовища 𝒟 [30]:

𝜀fE0𝑛 = 𝜀eff⟨E(r)⟩𝑛. (2.14)

Користуючись цiєю рiвнiстю та виразом (2.10), отримуємо

⟨�̂�⟩ =
𝜀f − 𝜀eff
𝜀eff

,

що разом з (2.13) дає рiвняння для заходження 𝜀f та 𝜀eff :

𝜀f − 𝜀eff
2𝜀f + 𝜀eff

=
𝜀f − 𝜀eff
𝜀eff

.

Вiдкидаючи нефiзичний розв’язок 𝜀f = 0, дiстаємо

𝜀f = 𝜀eff ;

⟨�̂�(r)⟩ = 0. (2.15)

Останнє спiввiдношення для дiелектричної проникностi непровiдних систем

можна вивести з варiацiйного принципу Хашина-Штрiкмана та умови рiв-

ностi електростатичних енергiй заданої гетерогенної та вiдповiдної гомогенi-

зованої систем. Воно також повинно справджуватися, у силу математичної

аналогiї основних рiвнянь, i для ефективної провiдностi систем провiдних

компонентiв. [4, 51].

Рiвняння (2.15) є строгим у статичному випадку (𝜔 → 0). Для знаходжен-

ня за його допомогою значення 𝜀eff треба в явному виглядi записати 𝛿𝜀(r) для

розглядуваної модельної системи, обчислити моменти ⟨𝛿𝜀𝑝(r)⟩ та пiдсумувати

ряди в (2.12).
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2.4. Ефективна квазiстатична комплексна дiелектрична

проникнiсть

2.4.1. Випадок електрично однорiдних оболонок

Внесок компактних груп 𝛿𝜀(r) у випадку електрично однорiдних оболонок

з розподiлом локальної комплексної проникностi (2.1) в системi можна запи-

сати, використовуючи характеристичнi функцiї Π1 та Π2 областей, зайнятих

вiдповiдно всiма ядрами (всi чорнi областi на рис. 2.1) та всiма ядрами разом

з їх оболонками (всi чорнi та сiрi областi):

𝛿𝜀(r) = (1 − Π2(r))Δ𝜀0 + Π1(r)Δ𝜀1 + (Π2(r) − Π1(r))Δ𝜀2,

де Δ𝜀𝑗 = (𝜀𝑗 − 𝜀f) (𝑗 = 0, 1, 2). Цi характеристичнi функцiї задовольняють

тотожнiсть

Π1(r) Π2(r) = Π1(r),

використовуючи яку моменти 𝛿𝜀 можна записати у наступному виглядi:

⟨(𝛿𝜀)𝑝⟩ = (1 − 𝜑)(Δ𝜀0)
𝑝 + 𝑐(Δ𝜀1)

𝑝 + (𝜑− 𝑐)(Δ𝜀2)
𝑝, (2.16)

де 𝑐 = ⟨Π1(r)⟩ та 𝜑 = ⟨Π2(r)⟩ – об’ємнi концентрацiї, вiдповiдно, ядер та ядер

разом з їх оболонками. Для 𝑁 твердих сферичних ядер Π1 можна записати,

використовуючи функцiї Хевiсайда 𝜃, як було вказано в роздiлi 1.6:

Π1(r) =
𝑁∑︁
𝑛=1

𝜃(𝑅1 − |r− r𝑛|);

явний вираз для Π2 можна записати у виглядi [36,113]

Π2(r) = 1 −
𝑁∏︁
𝑛=1

[︁
1 − 𝜒

(𝑛)
2 (r)

]︁
=

𝑁∑︁
𝑛=1

𝜒
(𝑛)
2 (r) −

∑︁
𝑛<𝑞

𝜒
(𝑛)
2 (r)𝜒

(𝑞)
2 (r) + ..., (2.17)

де 𝜒(𝑛)
2 (r) – характеристична функцiя областi, зайнятої 𝑛-им ядром разом з

його оболонкою.

Для розрахунку об’ємної концентрацiї

𝜑 = 1 −

⟨
𝑁∏︁
𝑛=1

[︁
1 − 𝜒

(𝑛)
2 (r)

]︁⟩
= 𝑁⟨𝜒(1)

2 (r)⟩ − 𝑁(𝑁 − 1)

2
⟨𝜒(1)

2 (r)𝜒
(2)
2 (r)⟩ + ...
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твердих ядер з вiльно проникними оболонками необхiдно знати багаточастин-

ковi функцiї розподiлу 𝐹𝑛(r1, r2, ..., r𝑛). Для розглядуваної моделi сферичних

частинок у статистичнiй рiвновазi результати для 𝜑 можна отримати [114],

користуючись тим, що вона iзоморфна тривимiрнiй системi твердих сфер з

радiусом 𝑅1, в яку намагаються додати одну тверду частинку радiусом 𝛿𝑅1.

Пористiсть (1−𝜑) такої системи вiдповiдає частцi об’єму, доступного для цен-

тра додаваної частинки. Така фiзична картина системи твердих частинок з

додаваною частинкою з iншим радiусом є базою наближення масштабованих

частинок (scaled particle approximation) [115]. В його рамках пористiсть вира-

жається через контактну кореляцiйну функцiю (парну кореляцiйну функцiю

присутньої частинки, що контактує з додаваною), апроксимацiя якої квадра-

тичним за мiжчастинковою вiдстанню виразом дає результати, строгi на рiвнi

третього вiрiального коефiцiєнта. Обчислення [116] дають наступний вираз

для 𝜑:

𝜑(𝑐, 𝛿) = 1 − (1 − 𝑐) exp

[︂
−(1 − 𝜓)𝜑𝑡

1 − 𝑐

]︂
×

× exp

[︂
− 3𝑐𝜑𝑡

2(1 − 𝑐)3

(︁
2 − 3𝜓1/3 + 𝜓 − 𝑐

(︁
3𝜓1/3 − 6𝜓2/3 + 3𝜓

)︁)︁]︂
,

(2.18)

де 𝛿 = (𝑅2−𝑅1)/𝑅1 – вiдносна товщина оболонок (див. рис. 3.9); 𝜓 = (1+𝛿)−3;

𝜑𝑡 = 𝑐(1 + 𝛿)3 = 𝑐/𝜓 (2.19)

є об’ємна концентрацiя ядер з твердими оболонками тiєї ж товщини. Резуль-

тат (2.18) добре узгоджується з результатами, отриманими в рамках методу

Монте-Карло [117] та використовується надалi для розрахункiв.

Для знаходження остаточного рiвняння для 𝜀eff макроскопiчно однорiдної

та iзотропної тривимiрної системи частинок з морфологiєю тверде ядро - про-

никна електрично однорiдна оболонка пiдставимо вираз (2.16) для моментiв

⟨𝛿𝜀𝑝⟩ у формулу (2.15) та пiдсумуємо отриманий ряд:

(1 − 𝜑(𝑐, 𝛿))
𝜀0 − 𝜀eff
2𝜀eff + 𝜀0

+ 𝑐
𝜀1 − 𝜀eff
2𝜀eff + 𝜀1

+ (𝜑(𝑐, 𝛿) − 𝑐)
𝜀2 − 𝜀eff
2𝜀eff + 𝜀2

= 0. (2.20)
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Скориставшись тим, що 𝜀eff шукається у квазiстатичному наближеннi та

має форму (2.5), це рiвняння можна спростити. Зокрема, якщо виконуються

нерiвностi

|𝜎𝑗 − 𝜎eff | ≫
𝜔

4𝜋
|𝜀𝑗 − 𝜀eff |,

|𝜎𝑗 + 2𝜎eff | ≫
𝜔

4𝜋
|𝜀𝑗 + 2𝜀eff |,

(2.21)

для всiх компонентiв системи (𝑗 = 0, 1, 2), то рiвняння (2.20) зводиться до

системи наступних двох дiйсних рiвнянь для, вiдповiдно, ефективних квазi-

статичних провiдностi 𝜎eff та дiелектричної проникностi 𝜀eff :

(1 − 𝜑)
𝜎0 − 𝜎eff
2𝜎eff + 𝜎0

+ 𝑐
𝜎1 − 𝜎eff
2𝜎eff + 𝜎1

+ (𝜑− 𝑐)
𝜎2 − 𝜎eff
2𝜎eff + 𝜎2

= 0, (2.22а)

(1 − 𝜑)
𝜀0𝜎eff − 𝜀eff𝜎0
(2𝜎eff + 𝜎0)2

+ 𝑐
𝜀1𝜎eff − 𝜀eff𝜎1
(2𝜎eff + 𝜎1)2

+ (𝜑− 𝑐)
𝜀2𝜎eff − 𝜀eff𝜎2
(2𝜎eff + 𝜎2)2

= 0. (2.22б)

Рiвняння (2.22а) для електричної провiдностi 𝜎eff стає строгим у статично-

му наближеннi (𝜔 → 0); у квазiстатичному наближеннi умови застосовностi

(2.21) для рiвняння (2.22а) можна спростити:

|𝜎𝑗 − 𝜎eff | ≫
𝜔

4𝜋
|𝜀𝑗 + 2𝜀eff |, 𝑗 = 0, 1, 2.

За iнших умов для отримання спiввiдношень для квазiстатичних 𝜎eff та

𝜀eff потрiбен додатковий аналiз рiвняння (2.20).

2.4.2. Випадок електрично неоднорiдних оболонок

Для знаходження спiввiдношення для 𝜀eff у випадку електрично неодно-

рiдних оболонок з радiальним розподiлом комплексної проникностi спочатку

запишемо внески компактних груп 𝛿𝜀 для розподiлу (2.2) для оболонок, що

складаються з𝑀 електрично однорiдних шарiв. Використовуючи характери-

стичнi функцiї Π1 та Π2,𝑚 областей, зайнятих вiдповiдно ядрами та ядрами

разом з 𝑚 найближчими до них шарами маємо:

𝛿𝜀(r) =(1 − Π2,𝑀(r))Δ𝜀0 + Π1(r)Δ𝜀1 + (Π2,1(r) − Π1(r))Δ𝜀2,1+

+
𝑀∑︁

𝑚=2

(Π2,𝑚(r) − Π2,𝑚−1(r))Δ𝜀2,𝑚,
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де Δ𝜀2,𝑚 = (𝜀2,𝑚− 𝜀f) (𝑚 = 1..𝑀) – рiзниця мiж комплексною дiелектричною

проникнiстю 𝑚-го шару та проникнiстю допомiжної матрицi ℳ. Характери-

стичнi функцiї Π2,𝑚 мають ту саму форму, що й для однорiдних оболонок

(див. (2.17)):

Π2,𝑚(r) = 1 −
𝑁∏︁
𝑛=1

(︁
1 − 𝜒

(𝑛)
2,𝑚(r)

)︁
та задовольняють наступнi тотожностi:

Π1Π2,𝑚 = Π1, Π2,𝑞Π2,𝑚 = Π2,𝑞 (𝑞 < 𝑚). (2.23)

Тут 𝜒(𝑛)
2,𝑚(r) = 𝜃(𝑅2,𝑚 − |r− r𝑛|) – одночастинкова характеристична функцiя

𝑛-ої сферичної частинки разом з її 𝑚 найближчими до ядра шарами. Ви-

користовуючи тотожностi (2.23), моменти 𝛿𝜀 можна записати у наступному

виглядi:

⟨(𝛿𝜀)𝑝⟩ =(1 − 𝜑(𝑐, 𝛿𝑀))(Δ𝜀0)
𝑝 + 𝑐(Δ𝜀1)

𝑝 + (𝜑(𝑐, 𝛿1) − 𝑐)(Δ𝜀2,1)
𝑝+

+
𝑀∑︁

𝑚=2

(𝜑(𝑐, 𝛿𝑚) − 𝜑(𝑐, 𝛿𝑚−1))(Δ𝜀2,𝑚)𝑝,
(2.24)

де 𝜑(𝑐, 𝛿𝑚) = ⟨Π2,𝑚(r)⟩ – об’ємна концентрацiя областей всiх ядер разом з їх𝑚

найближчими шарами, яка для сферичних частинок дається виразом (2.18).

Пiдставляючи моменти (2.24) до (2.15), отримуємо наступне остаточне спiв-

вiдношення для 𝜀eff макроскопiчно однорiдної та iзотропної системи твердих

ядер, оточених 𝑀 концентричними проникними шарами, при перекриваннi

яких домiнуючими є найближчi до ядра шари:

(1 − 𝜑(𝑐, 𝛿𝑀))
𝜀0 − 𝜀eff
2𝜀eff + 𝜀0

+ 𝑐
𝜀1 − 𝜀eff
2𝜀eff + 𝜀1

+ (𝜑(𝑐, 𝛿1) − 𝑐)
𝜀2,1 − 𝜀eff
2𝜀eff + 𝜀2,1

+

+
𝑀∑︁

𝑚=2

(𝜑(𝑐, 𝛿𝑚) − 𝜑(𝑐, 𝛿𝑚−1))
𝜀2,𝑚 − 𝜀eff
2𝜀eff + 𝜀2,𝑚

= 0.

(2.25)

Переходячи до границь 𝑀 → ∞, |𝛿𝑚 − 𝛿𝑚−1| → 0 при 𝛿𝑀 = const та

вимагаючи, щоб 𝜑(𝑐, 𝑢) була диференцiйована за 𝑢 та прямувала до 𝑐 при

𝑢 → 0, отримуємо iнтегральне спiввiдношення для 𝜀eff системи частинок з
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морфологiєю тверде ядро - проникна оболонка у випадку, коли оболонки ха-

рактеризуються кусково-гладким розподiлом комплексної проникностi 𝜀2(𝑟),

а локальне значення проникностi при їх перекриваннi визначається розподi-

лом комплексної дiелектричної проникностi найближчої до даної точки ча-

стинки:

(1 − 𝜑(𝑐, 𝛿𝑀))
𝜀0 − 𝜀eff
2𝜀eff + 𝜀0

+ 𝑐
𝜀1 − 𝜀eff
2𝜀eff + 𝜀1

+

𝛿𝑀∫︁
0

𝜕𝜑(𝑐, 𝑢)

𝜕𝑢

𝜀2(𝑢) − 𝜀eff
2𝜀eff + 𝜀2(𝑢)

𝑑𝑢 = 0. (2.26)

де функцiя 𝜀2(𝑟) виражена в термiнах змiнної 𝑢 = (𝑟 − 𝑅1)/𝑅1. Зазначимо,

що таке ж саме спiввiдношення можна отримати, перейшовши до зазначених

границь у виразi (2.24) для моментiв 𝛿𝜀:

⟨(𝛿𝜀)𝑝⟩ = (1 − 𝜑(𝑐, 𝛿))(Δ𝜀0)
𝑝 + 𝑐(Δ𝜀1)

𝑝 +

𝛿𝑀∫︁
0

𝜕𝜑(𝑐, 𝑢)

𝜕𝑢
(Δ𝜀2(𝑢))𝑝 𝑑𝑢, (2.27)

та пiдставляючи цей вираз у формулу (2.15).

Для електрично однорiдних оболонок (𝜀2(𝑢) = const) спiввiдношення (2.26)

зводиться до (2.20) з 𝛿 = 𝛿𝑀 .

Якщо виконуються нерiвностi виду (2.21), то в рамках теорiї збурень рiв-

няння (2.27) можна звести до системи двох рiвнянь для, вiдповiдно, 𝜎eff та

𝜀eff :

(1 − 𝜑(𝑐, 𝛿𝑀))
𝜎0 − 𝜎eff
2𝜎eff + 𝜎0

+ 𝑐
𝜎1 − 𝜎eff
2𝜎eff + 𝜎1

+

𝛿𝑀∫︁
0

𝜕𝜑(𝑐, 𝑢)

𝜕𝑢

𝜎2(𝑢) − 𝜎eff
2𝜎eff + 𝜎2(𝑢)

𝑑𝑢 = 0, (2.28)

(1 − 𝜑)
𝜀0𝜎eff − 𝜀eff𝜎0
(2𝜎eff + 𝜎0)2

+ 𝑐
𝜀1𝜎eff − 𝜀eff𝜎1
(2𝜎eff + 𝜎1)2

+

𝛿𝑀∫︁
0

𝜕𝜑(𝑐, 𝑢)

𝜕𝑢

𝜀2(𝑢)𝜎eff − 𝜀eff𝜎2(𝑢)

(2𝜎eff + 𝜎2(𝑢))2
𝑑𝑢 = 0.

Пiдкреслимо, що в рамках викладеної теорiї вибiр параметра 𝜀f жорс-

тко фiксується граничною умовою (2.14). Протилежну ситуацiю маємо для

переважної бiльшостi теорiй цей параметр є фактично вiльним. Якщо, напри-

клад, покласти 𝜀f = 𝜀0, отримуємо спiввiдношення типу Максвелла-Гарнетта

(див. [1, 2, 4] та роздiл 1.6) для модельних систем частинок з морфологiєю
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тверде ядро - проникна оболонка:

𝜀eff − 𝜀0
2𝜀0 + 𝜀eff

= 𝑐
𝜀1 − 𝜀0
2𝜀0 + 𝜀1

+

𝛿𝑀∫︁
0

𝜕𝜑(𝑐, 𝑢)

𝜕𝑢

𝜀2(𝑢) − 𝜀0
2𝜀0 + 𝜀2(𝑢)

𝑑𝑢,

у статичному наближеннi воно зводиться до наступного спiввiдношення для

𝜎eff :

𝜎eff − 𝜎0
2𝜎0 + 𝜎eff

= 𝑐
𝜎1 − 𝜎0
2𝜎0 + 𝜎1

+

𝛿𝑀∫︁
0

𝜕𝜑(𝑐, 𝑢)

𝜕𝑢

𝜎2(𝑢) − 𝜎0
2𝜎0 + 𝜎2(𝑢)

𝑑𝑢. (2.29)

2.5. Висновки

Виконано узагальнення МКГ на системи з провiдними компонентами та

на його базi побудовано модель для знаходження ефективних квазiстатичних

параметрiв макроскопiчно однорiдної та iзотропної системи немагнiтних про-

вiдних сферичних частинок з морфологiєю тверде ядро - проникна оболонка.

Розглянуто два типи оболонок: електрично однорiднi та неоднорiднi з радi-

альним розподiлом комплексної дiелектричної проникностi. Мiкроструктура

системи моделювалася, використовуючи характеристичнi функцiї областей

кожного з компонентiв системи. Локальне значення комплексної проникностi

в точках перекривання компонентiв визначається вiдстанню вiд заданої точки

до найближчої частинки. Замикання теорiї виконано на основ вимоги, щоб

виконувалися стандартнi граничнi умови для нормальних компонент компле-

ксного електричного поля на межi роздiлу допомiжної матрицi та гомогенi-

зованого середовища. В результатi отримано спiввiдношення для ефективної

квазiстатичної комплексної проникностi розглядуваної модельної системи як

функцiї вiд комплексних проникностей компонентiв системи та їх об’ємних

концентрацiй. Форма частинок починає вiдiгравати суттєву роль лише на ета-

пi обчислення явного вигляду виразу для об’ємної концентрацiї 𝜑 частинок

разом з їх оболонками. Тому слiд очiкувати, що при використаннi значень

𝜑, обчислених за допомогою вiдповiдних функцiй розподiлу, спiввiдношення

(2.20) та побудованi на його основi аналоги спiввiдношення (2.26) можуть бу-

ти застосованi у квазiстатичному наближеннi до макроскопiчно однорiдних
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та iзотропних систем несферичних частинок iз вказаним правилом перекри-

вання компонентiв, а також узагальненi на багатофазнi системи.

Результати роздiлу представлено в публiкацiях [118,119].

Отриманi результати є основою для подальшого аналiзу. Перш нiж пере-

йти до їх застосування до реальних систем, необхiдно протестувати теорiю за

допомогою даних числових симуляцiй, в яких вiдсутнi похибки, пов’язанi з

неконтрольованими процесами та механiзмами, що вступають в дiю в процесi

створення i дослiдження реальних зразкiв.
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РОЗДIЛ 3

ТЕСТУВАННЯ МОДЕЛI ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДО

АНАЛIЗУ ПРОВIДНОСТI КОМПОЗИТНИХ ЕЛЕКТРОЛIТIВ

В даному роздiлi увага зосереджується на тестуваннi та практичних за-

стосуваннях результатiв (2.22а) та (2.28) для квазiстатичної електричної про-

вiдностi 𝜎eff у випадку 𝜎0, 𝜎1 ≪ 𝜎2, який є характерним для твердих компо-

зитних (ТКЕ) та полiмерних композитних (ПКЕ) електролiтiв.

Тестування моделi виконується шляхом порiвняння її результатiв з широ-

ким масивом даних числових симуляцiй [120–122] для залежностей об’ємної

концентрацiї оболонок та статичної провiдностi розглядуваної модельної си-

стеми вiд концентрацiї ядер для рiзних дiаметрiв ядер та товщин оболонок

двох типiв: електрично однорiдних [120, 122] та електрично неоднорiдних з

гауссовим радiальним профiлем провiдностi [121].

Далi модель використовується для обробки та аналiзу експериментальних

даних для залежностей 𝜎eff вiд об’ємної концентрацiї дисперсної фази для рi-

зних типiв композитних електролiтiв. Зокрема, наводяться результати її за-

стосування до даних [123] для квазiстатичної електричної провiдностi ТКЕ,

утвореного диспергуванням частинок Al2O3 в полiкристалiчну матрицю LiI,

та аналiзується питання фiзичної iнтерпретацiї цих результатiв; наводяться

результати застосування аналогiчної процедури до опису експерименталь-

них даних [7, 8] для концентрацiйних залежностей електричної провiдностi

ПКЕ на основi полiетилен-оксиду (PEO) та PEO з приєднаним оксiметиле-

ном (OMPEO) з додаванням солей NaI або LiClO4. В якостi наповнювачiв

виступали або провiднi частинки NASICON (Na3.2Zr2P0.8Si2.2O12), або непро-

вiднi частинки 𝜃 − Al2O3, або непровiднi глобули полiакриламiду (PAAM),

що не змiшувалися з полiмером матрицi. Наприкiнцi роздiлу показується як

можна розширити можливостi моделi на прикладi вивчення температурної

залежностi ефективної провiдностi ПКЕ OMPEO − LiClO4 − PAAM.
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3.1. Тестування моделi за даними симуляцiй RRN

Алгоритм симуляцiй Random Resistor Network (RRN) [120–122] складає-

ться з наступних трьох крокiв (див. рис. 3.1).

(а) (б) (в)

Рис. 3.1. Етапи алгоритму RRN: (а) модельна система частинок з морфоло-

гiєю тверде ядро - проникна оболонка; (б) її апроксимацiя системою кубiв;

(в) отримана тривимiрна кубiчна ґратка резисторiв. Рисунок взято з [122]

а) Генерацiя дослiджуваної тривимiрної системи частинок з морфологi-

єю тверде ядро - проникна оболонка. Розглядається тривимiрний за-

мкнутий простiр iз заданими розмiрами та перiодичними граничними

умовами. Центри ядер частинок розташовуються по черзi наступним

чином: координати центра поточного ядра генеруються випадковим

чином (зазвичай за розподiлом Пуасона); якщо отриманi координати

передбачають перекривання поточного ядра з будь-яким вже згене-

рованим ядром, вони вiдкидаються та генеруються новi. Цей процес

повторюється доти, поки не буде отримана бажана об’ємна концентра-

цiя ядер 𝑐. Вважається, що навколо кожного ядра iснує концентрична

проникна оболонка з деякою товщиною та радiальним розподiлом про-

вiдностi.

б) Генерацiя системи кубiчних комiрок на базi попередньо згенерованої

моделi. Для цього розглядається тривимiрний простiр з тими ж роз-

мiрами, що й в попередньому випадку, розбитий на кубiчнi комiрки

iз заданою довжиною ребра 𝑑′. Цей простiр накладається на попере-
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дньо згенеровану модель. Якщо центр комiрки попадає в область ядра,

вважається, що ця комiрка має такi ж електричнi властивостi що й

ядро. Аналогiчно для оболонки та матрицi. При представленнi даних

симуляцiй об’ємна концентрацiя комiрок 𝑐′ використовується замiсть

реальної концентрацiї ядер 𝑐.

в) Побудова кубiчної ґратки резисторiв з отриманої системи комiрок.

Центри комiрок є вузлами шуканої ґратки. Значення iмпедансу ко-

жного резистора (ребра ґратки) розраховується як для плоского кон-

денсатора, утвореного послiдовним з’єдненням половин вiдповiдних

двох сусiднiх комiрок. Вважається, що ефективнi електричнi власти-

востi отриманої ґратки еквiвалентнi властивостям початкової моделi

сферичних частинок.

Для адекватного тестування розвинутої теорiї за допомогою результатiв

таких симуляцiй треба врахувати вказанi особливостi алгоритму.

3.1.1. Аналiз алгоритму симуляцiй

Змiна геометричних параметрiв оболонок. В рамках зазначеного

алгоритму при заданому абсолютному значеннi товщини оболонок ℎ їх вiдно-

сна товщина 𝛿 пiсля переходу вiд моделi (а) до моделi (б) змiнюється. Дiйсно,

розглянемо систему (б) об’ємом 𝑉 , отриману iз системи (а) так, що на кожне

ядро в (а) дiаметром 𝑑′ припадає одна комiрка в (б) з довжиною ребра 𝑑′. У

цьому випадку для 𝑁 частинок об’ємна концентрацiя ядер, яка отримується

iз симуляцiй, дорiвнює 𝑐′ = 𝑑′3𝑁/𝑉 , а вiдносна товщина оболонок – 𝛿′ = 2ℎ/𝑑′.

Для того, щоб виконувалася рiвнiсть 𝑐′ = 𝑐, необхiдно, щоб дiаметр ядер в

(а) дорiвнював 𝑑 = (𝜋/6)−1/3𝑑′. Вiдповiдно, вiдносна товщина 𝛿 = 2ℎ/𝑑 буде

дорiвнювати

𝛿 = 𝐾𝛿′, (3.1)

де в розглянутому прикладi 𝐾 = 𝑘 ≡ (𝜋/6)1/3 ≈ 0.806. Вважаючи пара-

метр 𝐾 пiдгiнним, можна узагальнити (3.1) на випадок, коли на одну кульку

припадає бiльше, нiж одна комiрка; чим бiльша кiлькiсть цих комiрок, тим
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ближче значення 𝐾 до одиницi. Таким чином у загальному випадку викону-

ється нерiвнiсть

𝑘 6 𝐾 6 1. (3.2)

В симуляцiях [120–122], довжини ребер комiрок 𝑑′ були 0.5 мкм, а дiаметри

ядер варiювалися вiд 3 до 11 мкм, тож вiдхилення 𝐾 вiд одиницi повиннi

бути помiтними.

Необхiднiсть використання параметра 𝐾 пiдтверджується порiвнянням

розрахункiв залежностi об’ємної концентрацiї оболонок 𝜑 − 𝑐 вiд об’ємної

концентрацiї ядер 𝑐, отриманих в рамках RRN [122] та в рамках перевiреного

теоретичного результату (2.18) (див. рис. 3.2, 3.3). Найбiльша середньоква-
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Рис. 3.2. Залежнiсть об’ємної концентрацiї оболонок 𝜑 − 𝑐 вiд об’ємної кон-

центрацiї ядер 𝑐 [122] при товщинi ℎ = 5 мкм та 𝑑 = 7 (N); порожнi точки (∘)
– данi для 𝑐′. Неперервнi лiнiї – найлiпшi результати обробки за формулами

(2.18) та (3.1); точкова лiнiя – обробка за (2.18) без використання 𝐾 (𝐾 = 1

в (3.1))

дратична похибка представлених найлiпших обробок (неперервнi лiнiї) дорiв-

нює 0.014 для даних при 𝑑 = 7 мкм, 𝐾 = 1.13 𝑘 ≈ 0.91. Без цього параметра

розрахунки за (2.18) дають завищений результат у порiвняннi з отриманим

в рамках RRN. Також зазначимо, що знайденi значення 𝐾 задовольняють

наведену вище нерiвнiсть (3.2).
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Рис. 3.3. Залежностi об’ємних концентрацiй оболонок 𝜑− 𝑐 вiд об’ємної кон-

центрацiї ядер 𝑐 [122] при фiксованiй товщинi ℎ = 5 мкм та 𝑑 = 3 (�), 5 (�),

та 9 (∙) мкм. Неперервнi лiнiї – найлiпшi результати обробки за формулами

(2.18) та (3.1)

Змiна електричних параметрiв неоднорiдних оболонок. У робо-

тi [121] профiль провiдностi оболонок 𝜎2(𝑢) моделювався у виглядi гауссового

сферично-симетричного розподiлу, максимум 𝜎max якого знаходився на вiд-

станi ℎ/2 вiд поверхнi ядра, а мiнiмум 𝜎min – на зовнiшнiй границi оболонки.

Правило перекривання оболонок те ж саме, що й у розвинутiй в роздiлi 2

моделi. Явний вигляд профiлю 𝜎2(𝑢) та правило, за яким кожнiй комiрцi

в областi оболонки ставилось у вiдповiднiсть значення провiдностi, не були

зазначенi у роботi [121], але, базуючись на наведеному описi 𝜎2(𝑢), у найпро-

стiшiй формi його можна записати у наступному виглядi:

𝜎2(𝑢) = 𝜎max exp

[︃
−4 (𝑢− 𝛿/2)2

𝛿2
ln

(︂
𝜎max

𝜎min

)︂]︃
. (3.3)

Нехай 𝑛 = ℎ/𝑑′ – середнє число комiрок, що можна розмiстити в радiальному

напрямi оболонки; центр першої найближчої до ядра комiрки знаходиться у

точцi 𝑢1 = 𝛿′/2𝑛, другої – у точцi 𝑢2 = 𝑢1+𝛿′/𝑛 = 3𝑢1 та, за iндукцiєю, 𝑖-ої – у

точцi 𝑢𝑖 = (2𝑖−1)𝑢1 = (2𝑖−1)𝛿′/2𝑛, 𝑖 = 1, ..., 𝑛. Якщо провiднiсть 𝑖-ої комiрки

визначається як значення функцiї 𝜎2(𝑢) у точцi 𝑢𝑖 при вiдноснiй товщинi 𝛿′ у

(3.3), тодi значення параметра 𝜎′max в симуляцiях [121] визначається точкою
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𝑢𝑛/2 (чи 𝑢𝑛/2+1, якщо 𝑛 – непарне), а значення 𝜎′min – точками 𝑢1 та 𝑢𝑛:

𝜎′max = 𝜎2(𝑢𝑛/2) = 𝜎2(𝑢𝑛/2+1) = 𝜎max

(︂
𝜎max

𝜎min

)︂−1/𝑛2

,

𝜎′min = 𝜎2(𝑢1) = 𝜎2(𝑢𝑛) = 𝜎max

(︂
𝜎max

𝜎min

)︂−(𝑛−1)2/𝑛2

.

У наближеннi 𝑛 → ∞: 𝜎′max = 𝜎max та 𝜎′min = 𝜎min; для скiнченних 𝑛 викону-

ються нерiвностi 𝜎′max < 𝜎max, 𝜎′min > 𝜎min, та

𝜎′max

𝜎′min

=

(︂
𝜎max

𝜎min

)︂(𝑛−2)/𝑛

. (3.4)

Тобто значення параметрiв профiлю (3.3) пiсля переходу вiд системи (а) до

системи (б) змiнюються та залежать вiд деталей самого алгоритму. Цi деталi

не були зазначенi в роботi [121], тому для обробки даних за допомогою профi-

лю (3.3) один з параметрiв будемо вважати пiдгiнним, а iнший – фiксованим

на значеннi, заданому в [121]; параметр 𝜎max був вибраний у якостi пiдгiнного.

3.1.2. Результати тестування моделей для 𝜎eff

Випадок однорiдних оболонок. Спираючись на попереднiй аналiз,

можна приступити до тестування рiвняння (2.22а) для провiдностi систем

частинок з електрично однорiдними оболонками за допомогою симуляцiй

RRN [122]. На рис. 3.4 та 3.5 представлено результати обробки даних симуля-

цiй [122] для концентрацiйних залежностей ефективної статичної провiдностi

𝜎eff . Використанi для симуляцiй параметри подано в Таблицi 3.1.

Таблиця 3.1

Значення провiдностей компонентiв системи, що

використовувались в числових симуляцiях RRN [120–122].

Симуляцiї 𝜎0, См/см 𝜎1, См/см 𝜎2, См/см 𝜎min, См/см 𝜎max, См/см

[120,122] 1 × 10−8 1 × 10−12 1 × 10−4

[121] 1 × 10−8 1 × 10−12 1 × 10−6 1 × 10−4
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Рис. 3.4. Залежностi ефективної статичної провiдностi вiд концентрацiї ядер

при фiксованiй товщинi оболонки ℎ = 5 мкм та рiзних дiаметрах ядер части-

нок з електрично однорiдними оболонками [122] (чорнi маркери) та їх обробка

за (2.22а) з використанням значень 𝜑, що були отриманi в рамках симуляцiй

(рис. 3.3) (порожнi маркери)

Результати для 𝜎eff на рис. 3.4 розрахованi з формули (2.22а) з використан-

ням даних [122] для 𝜑 (див. рис. 3.3). При 𝑐 & 0.07 вони добре узгоджуються з

теорiєю (максимальна середньоквадратична вiдносна похибка ≈ 0.065). Ниж-

че цiєї концентрацiї розвинута теорiя демонструє перколяцiйну поведiнку з

порогом перколяцiї 𝑐c, що може бути знайдений iз спiввiдношення (4.3) (див.

роздiл 4): � – 𝑐c ≈ 0.020; N – 𝑐c ≈ 0.034; ∙ – 𝑐c ≈ 0.046. Згiдно з даними

симуляцiй, провiднiсть починає швидко зростати при концентрацiях, нижчих

за цi значення. Це можна пояснити тим, що в обмежених системах положення

порогу не є чiтко визначеною величиною, а носить випадковий характер [124].

Результати на рис. 3.5 показують, що: 1) використання в якостi 𝜑 виразу

для моделi з твердими оболонками (2.19) навiть якiсно не веде до шуканої

залежностi (штрих-пунктирна лiнiя 1); 2) використання модифiкованого рiв-

няння типу Максвелла-Гарнетта (2.29) (штрих-пунктирна лiнiя 2) якiсно пе-

редбачає наявнiсть максимуму на концентрацiях 𝑐 ≈ 0.17 (на рисунку вiн не

розрiзняється), але дає надто заниженi результати. Використання трохи змi-

нених значень 𝐾 у порiвняннi зi значеннями 𝐾, використаними на рис. 3.2 та
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Рис. 3.5. Залежностi ефективної статичної провiдностi вiд концентрацiї при

фiксованiй товщинi оболонки ℎ = 5 мкм та рiзних дiаметрах ядер частинок

з електрично однорiдними оболонками [122] (чорнi точки) та їх обробка за

(2.22а) з використанням значень 𝜑, розрахованих в рамках моделей з твер-

дою (2.19) (штих-пунктирна лiнiя 1, 𝐾 = 1.07𝑘) та проникною (2.18) (товста

неперервна лiнiя – 𝐾 = 1.03𝑘; значення 𝐾 для iнших лiнiй вiдповiдають

значенням на рис. 3.2) оболонками. Штрих-пунктирна лiнiя 2 – результати,

отриманi з рiвняння типу Максвелла-Гарнетта (2.29)

3.3, для вiдновлення даних для 𝜎eff можна пояснити тим, що при переходi вiд

системи (б) до системи (в) в рамках алгоритму RRN з’являються додатковi

похибки: областi на межах роздiлу фаз мають промiжне значення iмпедансу

вiдносно вiдповiдних фаз. Цей ефект знижує об’ємний внесок високопровiдної

фази та не враховувався у дисертацiйнiй роботi.

Використовуючи лише один пiдгiнний параметр 𝐾, за допомогою рiвнянь

(3.1) та (2.22а) вдається вiдновити данi всiх десяти серiй симуляцiй [120] (див.

рис. 3.6) для рiзних значень товщин оболонок та дiаметрiв ядер (максимальна

середньоквадратична вiдносна похибка при 𝑐 & 𝑐c дорiвнює ≈ 0.048), що є

дуже серйозним аргументом на користь розробленої моделi.

Аналiз поведiнки провiдностi в околi максимуму. Значення про-

вiдностей компонентiв, що були використанi в розглядуваних симуляцiях (див.
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Рис. 3.6. Залежностi ефективної провiдностi 𝜎eff вiд концентрацiї 𝑐, отриманi

в рамках симуляцiй [120] для частинок з електрично однорiдними оболонками

при (а) ℎ = 5 мкм та 𝑑 = 3 (�), 5 (�), 7 (∙), 9 (∘) та 11 (�) мкм; (б)

𝑑 = 5 мкм та ℎ = 3 (�), 5 (�), 7 (∙), 9 (∘) та 11 (�) мкм. Неперервнi лiнiї – їх

обробка за допомогою (2.22а), (2.18) та (3.1). Використанi параметри наведенi

в Таблицi 3.2

Таблицю 3.1), є характерними для широкого класу композитних електролiтiв

та пiдкоряються умовi 𝜎1 ≪ 𝜎0 ≪ 𝜎2, яка дозволяє iстотно спростити (2.22а).

Перейшовши до границi 𝜎1 → 0, дiстаємо:

4𝜎3eff − 2 [(2 − 3𝜑)𝜎0 − (1 + 3𝑐− 3𝜑)𝜎2]𝜎
2
eff − (2 − 3𝑐)𝜎0𝜎2𝜎eff = 0.

Це рiвняння має два фiзично-змiстовних розв’язки, з яких один – тривiальний

𝜎eff = 0, а другий дається формулою

𝜎eff =
3

4

[︂(︂
2

3
− 𝜑

)︂
𝜎0 +

(︂
𝜑− 𝑐− 1

3

)︂
𝜎2+

+

√︃[︂(︂
2

3
− 𝜑

)︂
𝜎0 +

(︂
𝜑− 𝑐− 1

3

)︂
𝜎2

]︂2
+

4

3

(︂
2

3
− 𝑐

)︂
𝜎0𝜎2

⎤⎦ . (3.5)

Для серiй експериментiв [120] (рис. 3.6) графiки залежностей 𝜎eff вiд 𝑐, роз-

рахованi за (2.22а) та (3.5), практично не вiдрiзняються.
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Таблиця 3.2

Параметри для обробки даних симуляцiй, зображених на рис. 3.6,

за формулою (2.22а).

(а)
𝑑, мкм 3 5 7 9 11

𝐾/𝑘 1.0 1.05 1.05 1.07 1.10

(б)
ℎ, мкм 3 5 7 9 11

𝐾/𝑘 1.08 1.05 1.06 1.07 1.06

Положення максимуму провiдностi 𝑐max знаходиться з умов

𝜕𝜎eff
𝜕𝑐

⃒⃒⃒⃒
𝑐=𝑐max

= 0;
𝜕2𝜎eff
𝜕𝑐2

⃒⃒⃒⃒
𝑐=𝑐max

< 0. (3.6)

Поблизу максимуму виконується спiввiдношення 𝜎eff ∼ 𝜎2 ≫ 𝜎0, тож рiвнян-

ня (3.5) можна спростити:

𝜎eff ≈ 3

2

(︂
𝜑− 𝑐− 1

3

)︂
𝜎2,

звiдки перша з (3.6) умов для визначення положення максимуму 𝑐max набуває

вигляду
𝜕𝜑(𝑐, 𝛿)

𝜕𝑐

⃒⃒⃒⃒
𝑐=𝑐max

= 1. (3.7)

Це спiввiдношення виражає необхiдну умову iснування екстремуму об’ємної

концентрацiї оболонок 𝜑 − 𝑐. Оскiльки остання є неперервною невiд’ємною

функцiєю вiд 𝑐 та для проникних оболонок набуває нульових значень на кiн-

цях iнтервалу 𝑐 ∈ [0, 1] допустимих концентрацiй ядер, цей екстремум вiдпо-

вiдає її максимуму, тобто похiднi 𝜕2𝜎eff/𝜕𝑐2 та 𝜕2𝜑/𝜕𝑐2 мають однаковий знак

у точцi 𝑐 = 𝑐max.

На рис. 3.7 представлено результати обробки даних симуляцiй [120] для

залежностей, вiдповiдно, 𝑐max та 𝜎max = 𝜎eff |𝑐=𝑐max
вiд 𝑐, отриманих iз спiв-

вiдношень вiдповiдно (3.7) та (3.5). Отриманi теоретичнi результати добре

узгоджуються з даними симуляцiй, що вказує на внутрiшню узгодженiсть

приведеної процедури обробки даних.
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Рис. 3.7. Залежностi [120] (а) положення максимуму провiдностi 𝑐max вiд 𝛿

для даних симуляцiй, зображених на рис. 3.6а (M) та 3.6б (N), та (б) значення

𝜎eff |𝑐=𝑐max
в цiй точцi вiд 𝑑 при фiксованих 𝜎2 та ℎ = 3 (�), 5 (�), 7 (∙), 9 (∘)

та 11 (�) мкм (див. рис. 3.6); неперервнi лiнiї – результати їх обробки за

формулами (3.7), (3.5), (2.18) та (3.1) при 𝐾 = 𝑘 (точковi лiнiї – те ж саме

для ℎ = 3 та 5 мкм при, вiдповiдно, 𝐾/𝑘 = 1.15 та 1.07)

Випадок неоднорiдних оболонок. На рис. 3.8 представлено резуль-

тати обробки даних симуляцiй [121] для концентрацiйних залежностей 𝜎eff

систем частинок з гауссовим профiлем електричної провiдностi оболонок при

рiзних значеннях їх товщин та дiаметрiв ядер. Використовуючи для розра-

хункiв профiль 𝜎2(𝑢) виду (3.3), за допомогою формул (2.28), (2.18) та (3.1)

вдається вiдновити всю сукупнiсть цих даних iз середньою за всiма оброб-

ками середньоквадратичною вiдносною похибкою ≈ 0.092 при 𝑐 > 𝑐c (ма-

ксимальна середньоквадратична похибка дорiвнює ≈ 0.54 для ℎ = 5 мкм та

𝑑 = 3 мкм (�) на рис. 3.8б). Зазначимо, що у випадках ℎ = 9 мкм (𝑛 = 18)

та ℎ = 11 мкм (𝑛 = 22) з найбiльшою кiлькiстю комiрок, припадаючих на

оболонку, рiвняння (3.4) дає вiдповiдно log10(𝜎
′
max/𝜎

′
min) = 2(𝑛− 2)/𝑛 ≈ 1.78

та 1.82 (𝜎max/𝜎min = 100). Цi данi вiдрiзняються вiд отриманих з пiдгонки

(див. Таблицю 3.3) не бiльш нiж на вiдповiдно 17 та 12%.

Успiшнi результати тестування за допомогою даних числових симуляцiй
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Рис. 3.8. Залежностi ефективної статичної провiдностi 𝜎eff вiд концентрацiї

𝑐, отриманi в рамках симуляцiй [121] для частинок з профiлем провiдностi

оболонок гауссового типу при (а) ℎ = 5 мкм та 𝑑 = 3 (�), 5 (�), 7 (∙), 9 (∘)
та 11 (�) мкм; (б) 𝑑 = 5 мкм та ℎ = 3 (�), 5 (�), 7 (∙), 9 (∘) та 11 (�) мкм.

Неперервнi лiнiї – результати їх обробки для профiлю (3.3) з використанням

формул (2.28), (2.18), (3.1), (3.4). Використанi значення параметрiв наведено

в Таблицi 3.3

RRN дозволяють перейти до перевiрки застосовностi теорiї для аналiзу екс-

периментальних даних для реальних систем.

3.2. Застосування моделi до опису концентрацiйної залежностi

електричної провiдностi ТКЕ

Спочатку проаналiзуємо експериментальнi данi для ефективної квазiста-

тичної провiдностi ТКЕ LiI − Al2O3, отриманi Лiангом [123], який одним з

перших продемонстрував можливiсть немонотонної поведiнки 𝜎eff в подiбних

системах. Для виготовлення експериментальних зразкiв ТКЕ LiI−Al2O3 су-

мiшi з рiзними спiввiдношеннями кiлькостей порошкiв обезводненого LiI та

Al2O3, висушеного при 600oC, спершу перемiшувалися, запiкалися при 550oC

протягом приблизно 17 годин, охолоджувалися до кiмнатної температури та
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Таблиця 3.3

Значення параметрiв, використанi для обробки даних симуляцiй,

зображених на рис. 3.8, за формулою (2.28) з гауссовим профiлем

(3.3) для провiдностi оболонок при 𝜎′min = 𝜎min, 𝜎0 = 10−8 См/см,

𝜎1 = 10−12 См/см.

(а)

𝑑, мкм 3 5 7 9 11

𝐾/𝑘 1.09 1.02 1.13 1.11 1.09

log10 (𝜎′max/𝜎
′
min) 1.83 1.89 1.82 1.88 1.98

(б)

ℎ, мкм 3 5 7 9 11

𝐾/𝑘 1.00 1.00 1.05 1.07 1.13

log10 (𝜎′max/𝜎
′
min) 1.90 1.89 1.85 1.85 1.87

дробилися. Все це виконувалося в сухiй ємностi, заповненiй гелiєм (вмiст

H2O та O2 складав менше, нiж 15 г/м3). Далi зважена кiлькiсть порошку

LiI − Al2O3 пресувалася до гранули у стальнiй ємностi пiд тиском 690 МПА.

Дiаметр отриманої гранули дорiвнював приблизно 1 мкм. До обох бокiв гра-

нули приєднувалися лiтiєвi електроди зi стальними колекторами. Вимiрю-

вання шуканої ефективної провiдностi 𝜎eff отриманої комiрки проводилися,

використовуючи змiнний струм з частотою 1 кГц.

3.2.1. Процедура обробки експериментальних даних

На першому етапi обробка експериментальних даних виконується за допо-

могою рiвняння (2.28) зi ступiнчастим профiлем провiдностi, що вiдповiдає

моделi багатошарової оболонки (див. рис. 2.1). Кiлькiсть дiлянок в цьому

профiлi поступово збiльшується до найлiпшої кiлькiсної iнтерполяцiї експе-

риментальних даних. Зокрема, для обробки даних ТКЕ LiI−Al2O3 були вико-

ристанi профiлi 𝑧2(𝑢) = 𝜎2(𝑢)/𝜎0, що вiдповiдають одношаровiй (однорiднiй)

та двошаровiй оболонкам. Користуючись ступiнчастою функцiєю Хевiсайда

𝜃, у безрозмiрних змiнних 𝑧2,𝑖 = 𝜎2,𝑖/𝜎0, 𝑧1 = 𝜎1/𝜎0, 𝑧0 = 1 вони можуть бути

записанi наступним чином:
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а) для однорiдної оболонки:

𝑧2(𝑢) = 𝑧2,1 + (1 − 𝑧2,1)𝜃(𝑢− 𝛿1). (3.8)

Цьому профiлю вiдповiдає розв’язок (2.22а), записаний для безрозмiрної

змiнної 𝑧2,1 ≡ 𝑧2;

б) для двошарової оболонки (рис. 3.9):

𝑧2(𝑢) = 𝑧2,1 + (𝑧2,2 − 𝑧2,1)𝜃(𝑢− 𝛿1) + (1 − 𝑧2,2)𝜃(𝑢− 𝛿2). (3.9)

Цей профiль веде до рiвняння (2.25) при 𝑀 = 2, записане через введенi

безрозмiрнi змiннi.

Рис. 3.9. Модель системи частинок, що складаються з твердих ядер (чорнi

областi) радiусом 𝑅1 = 𝑑/2 та провiднiстю 𝜎1 та двох проникних оболонок

iз концентричних шарiв (сiрi областi), що мають провiдностi 𝜎2,1, 𝜎2,2 та тов-

щини вiдповiдно ℎ1 = 𝑅1𝛿1, ℎ2 = 𝑅1(𝛿2 − 𝛿1)

Ступiнчаcтий профiль (3.9) можна розглядати як сукупнiсть послiдовних

концентричних однорiдних проникних шарiв навколо ядра (див. рис. 3.9). В

системi 𝑖-их шарiв виникає перколяцiйний кластер при концентрацiї 𝑐 = 𝑐c,𝑖,

що знаходиться iз рiвняння (4.3) для 𝛿𝑖 (див. роздiл 4.1.1), та має максималь-

ний об’ємний внесок при концентрацiї 𝑐 = 𝑐m,𝑖, яка визначається з рiвняння

𝜕

𝜕𝑐
(𝜑(𝑐, 𝛿𝑖) − 𝜑(𝑐, 𝛿𝑖−1))

⃒⃒⃒⃒
𝑐=𝑐m,𝑖

= 0 (𝜑(𝑐, 𝛿0) = 𝑐).
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Якщо значення 𝛿𝑖 достатньо велике, а значення провiдностi 𝑧2,𝑖 iстотно вiдрi-

зняється вiд провiдностей сусiднiх шарiв, внесок цього шару й буде визначати

поведiнку 𝑧eff на концентрацiйному iнтервалi (𝑐c,𝑖; 𝑐c,𝑖−1). Зокрема, можна очi-

кувати, що ефективна провiднiсть 𝑧eff має тенденцiю зростати на промiжку

(𝑐c,𝑖; 𝑐m,𝑖), якщо провiднiсть 𝑧2,𝑖 цього шару бiльша, нiж провiднiсть 𝑧2,𝑖+1 на-

ступного, бiльш далекого вiд ядра, шару; якщо 𝑧2,𝑖 < 𝑧2,𝑖+1, то 𝑧eff може спада-

ти. Для найвiддаленiшого вiд ядра шару (𝑖 = 𝑀) поведiнка 𝑧eff на промiжку

(𝑐c,𝑀 ; 𝑐m,𝑀) визначається спiввiдношенням мiж 𝑧2,𝑀 та 𝑧0 = 1. На промiжку

(𝑐m,𝑖; 𝑐c,𝑖−1) ефективна вiдносна провiднiсть 𝑧eff має тенденцiю зростати, якщо

𝑧2,𝑖 < 𝑧2,𝑖−1, та спадати у протилежному випадку. Для найближчого для ядра

шару (𝑖 = 1) поведiнка 𝑧eff визначається спiввiдношенням мiж 𝑧2,1 та 𝑧1 на

промiжку (𝑐m,1; 𝑐
′
c), де 𝑐′c = 1/3 – порiг перколяцiї для твердих ядер частинок

в рамках МКГ (див. роздiл 4.1.3).

З огляду на цi очiкуванi тенденцiї кожен 𝑖-ий достатньо товстий шар з

провiднiстю, iстотною вiдмiнною вiд провiдностей сусiднiх шарiв, може вести

до появи максимуму 𝑧eff , який при iнтерполяцiї експериментальних даних

шукався при 𝑐 = 𝑐m,𝑖 (𝑐c,𝑖 < 𝑐m,𝑖 < 𝑐c,𝑖−1), якщо 𝑧2,𝑖+1, 𝑧2,𝑖−1 < 𝑧2,𝑖 (𝑧2,𝑀+1 = 𝑧0;

𝑧2,0 = 𝑧1), та мiнiмуму – у протилежному випадку.

Описаний зв’язок мiж значеннями провiдностей 𝑧2,𝑖 шарiв оболонки та по-

ведiнкою 𝑧eff на вiдповiдних концентрацiйних iнтервалах вiдкриває можли-

вiсть аналiзувати внески рiзних ефектiв та механiзмiв, домiнуючих на цих

iнтервалах. Ця iдея фактично лежить в основi подальшого аналiзу.

Гладкий профiль провiдностi оболонки видається, на перший погляд, бiльш

природним з фiзичної точки зору, нiж ступiнчастий, тому далi профiль (3.9)

згладжувався i замiнявся суперпозицiєю сигмоїд:

𝑧2(𝑢) = 𝑍2,1 +
𝑍2,2 − 𝑍2,1

1 + exp
(︀
−𝑢−Δ1

𝛼

)︀ +
1 − 𝑍2,2

1 + exp
(︀
−𝑢−Δ2

𝛼

)︀ , (3.10)

де 𝑍2,𝑖, Δ𝑖 та 𝛼 виступають в ролi параметрiв. У наближеннi 𝛼 → 0 параметри

𝑍2,𝑖, Δ𝑖 прямують до вiдповiдно 𝑧2,𝑖 та 𝛿𝑖, а рiвняння (3.10) набирає вигляд

(3.9). Всi параметри оболонок вважаються пiдгiнними.
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3.2.2. Результати обробки

Результати обробки даних [123] представленi на рис. 3.10 та у Таблицi 3.4.

Використовуючи моделi зi ступiнчастим (3.9) та сигмоїдальним (3.10) профi-
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Рис. 3.10. (а) Залежнiсть 𝑧eff вiд 𝑐 для ТКЕ LiI − Al2O3 [123] та (б) вико-

ристанi для її обробки одночастинковi профiлi провiдностi частинок: точковi

лiнiї – однорiдний профiль (3.8); штрихованi лiнiї – ступiнчастий профiль

(3.9); неперервнi лiнiї – суперпозицiя сигмоїд (3.10). Використанi параметри

наведено в Таблицi 3.4

лями провiдностi оболонок (вiдповiдно штрихована та неперервна лiнiї) вда-

ється вiдновити данi з середньоквадратичною вiдносною похибкою ≈ 0.15.

Модель з електрично однорiдною оболонкою (3.8) не спроможна вiдновити

данi в областi 𝑐 . 0.3 (точкова лiнiя).

Дальня вiд ядра частина отриманого профiлю (див. рис. 3.10б) починає

грати роль при концентрацiї 𝑐c,2 ≈ 0.025, що вiдповiдає утворенню перколя-

цiйного кластеру. Тобто вже при вiдносно малих концентрацiях ядер майже

вся матриця має властивостi, що описуються дальньою частиною оболонки.

Це можна аргументувати наступним чином. Формально рiвняння (2.28) для

𝜎eff цiєї системи з отриманим профiлем (3.9) можна представити у виглядi
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Таблиця 3.4

Параметри, використанi для обробки даних [123] з 𝜎eff для ТКЕ

LiI − Al2O3 за допомогою однорiдного (3.8), ступiнчастого (3.9) та

сигмоїдного (3.10) модельних профiлiв 𝑧2(𝑢) при 𝑧1 = 0 та

𝜎0 = 2.5 × 10−7 См/см.

а) 𝑧2 𝛿

150 0.5

б) 𝑧2,1 𝑧2,2 𝛿1 𝛿2

185 14 0.40 1.50

в) 𝑍2,1 𝑍2,2 Δ1 Δ2 𝛼

185 12 0.38 1.41 0.03

системи двох рiвнянь

(1 − 𝜑(𝑐, 𝛿1))
𝑧*0(𝑐) − 𝑧eff
2𝑧eff + 𝑧*0(𝑐)

+ 𝑐
𝑧1 − 𝑧eff
2𝑧eff + 𝑧1

+ (𝜑(𝑐, 𝛿1) − 𝑐)
𝑧2,1 − 𝑧eff
2𝑧eff + 𝑧2,1

= 0,

(1 − 𝜑(𝑐, 𝛿1))
𝑧*0(𝑐) − 𝑧eff
2𝑧eff + 𝑧*0(𝑐)

=(1 − 𝜑(𝑐, 𝛿2))
1 − 𝑧eff
2𝑧eff + 1

+ (𝜑(𝑐, 𝛿2) − 𝜑(𝑐, 𝛿1))
𝑧2,2 − 𝑧eff
2𝑧eff + 𝑧2,2

.
(3.11)

Можна вважати, що перше рiвняння описує модельну систему з однорiдним

профiлем (3.8) оболонки, яка має провiднiсть 𝑧2,1 та вiдносну товщину 𝛿1, та

матрицею з провiднiстю 𝑧*0 , що залежить вiд концентрацiї за законом, що ви-

значається другим рiвнянням. З урахуванням значень отриманих пiдгiнних

параметрiв ця залежнiсть для ТКЕ LiCl−Al2O3 [123] має вигляд, показаний

на рис. 3.11. При концентрацiях 𝑐 . 𝑐c,1 ≈ 0.126 виконується спiввiдношення

𝑧eff ≈ 𝑧*0 , тобто 𝑧eff визначається тiльки через параметри 𝑧2,2 та 𝛿2 зовнiшньої

частини ступiнчастого профiлю (3.9); внутрiшня частина останнього починає

грати роль лише при наближеннi 𝑐 до 𝑐c,1. Тобто можна вважати, що дальня

вiд ядра частина отриманого двошарового профiлю (рис. 3.10б) ефективно

враховує залежнiсть провiдностi матрицi вiд концентрацiї частинок. З фiзи-

чної точки зору таку поведiнку провiдностi матрицi можуть викликати на-
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Рис. 3.11. Залежнiсть провiдностi матрицi 𝑧*0 вiд 𝑐 (неперервна лiнiя) згiдно

з рiвнянням (3.11) для ступiнчастого профiлю, зображеного на рис. 3.10б

(див. також Таблицю 3.4); штрихована лiнiя – положення порогу перколяцiї

𝑐c,1 ≈ 0.126 для системи внутрiшнiх шарiв

ступнi ефекти: формування поблизу поверхнi частинок областi просторового

заряду за рахунок високої концентрацiї дефектiв в полiкристалiчнiй матри-

цi [73]; виникнення високопровiдної мережi зв’язаних дислокацiй, утворених

механiчним або термальним шляхом [5, 76, 77]; швидкий iонний транспорт

уздовж поверхнi роздiлу матриця - частинки та/або дислокацiй [78,79]; одно-

рiдне допування матрицi за рахунок розчинення неоднорiдностей та малих

частинок [80–82] тощо.

Висока провiднiсть найближчої до ядра дiлянки може вказувати на iсну-

вання високопровiдних областей (товщиною приблизно 2 мкм) поблизу ядер.

Їх поява може бути спричинена формуванням областi просторового заряду,

спричиненого накопиченням точкових дефектiв [125, 126]; швидким iонним

транспортом уздовж границь частинка - матриця за рахунок пошкодження

структури матрицi [78,127]; стабiлiзацiєю провiдних нерiвноважних станiв за

рахунок прилеглих частинок [92, 128]; формуванням нової “суперструктури”

за рахунок хiмiчних реакцiй у мiжфазнiй областi [129] тощо. Зокрема, для
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ТКЕ LiI − Al2O3 отриманi оцiнки (𝛿1 = 0.4 та 𝑥2,1 = 185) близькi до резуль-

татiв [130, 131] (𝛿 = 0.4, 𝑥2 = 324), отриманих для рiвноважного розподiлу

частинок в рамках ґраткової моделi, вважаючи, що висока провiднiсть нав-

коло частинок є наслiдком утворення областей просторового заряду.

3.3. Ефективна електрична провiднiсть ПКЕ

Зразки розглядуваних ПКЕ [7, 8] виготовлялися наступним чином. Полi-

мерна матриця та сiль розчинялись у ацетонiтрилi, куди додавалися частинки

дисперсної фази. Отримана суспензiя перемiшувалася до видимої однорiдно-

стi та помiщалася на плоску скляну або тефлонову пiдкладку. Розчинник

випаровувся у вакуумi у вакуумному ексикаторi. Далi отриманi композити

протягом 48 годин висушувалися при температурi 60oC. PAAM отримував-

ся полiмеризацiєю акриламiда в ацетонiтрильному розчинi, використовуючи

пероксид бензолу, пiсля чого вiн протягом 48 годин висушувався при 100oC.

Всi етапи проходили у наповненiй аргоном сухiй ємностi.

Провiднiсть зразкiв вимiрювалася методами iмпедансної спектроскопiї в

частотному промiжку вiд 5 Гц до 13 МГц. Мiкроструктура зразкiв вивчалася

методом рентгенiвської дифрактометрiї. Для визначення ступеня кристалi-

чностi використовували метод диференцiйної скануючої калориметрiї.

Процедура обробки експериментальних даних з концентрацiйної залежно-

стi 𝑧eff збiгається з використаною у попередньому пiдроздiлi, додатково роз-

глядаючи ступiнчастий профiль для тришарової моделi та вiдповiдна супер-

позицiя сигмоїд:

𝑧2(𝑢) =𝑧2,1 + (𝑧2,2 − 𝑧2,1)𝜃(𝑢− 𝛿1) + (𝑧2,3 − 𝑧2,2)𝜃(𝑢− 𝛿2)+

+ (1 − 𝑧2,3)𝜃(𝑢− 𝛿3);
(3.12)

𝑧2(𝑢) =𝑍2,1 +
𝑍2,2 − 𝑍2,1

1 + exp
(︀
−𝑢−Δ1

𝛼

)︀ +
𝑍2,3 − 𝑍2,2

1 + exp
(︀
−𝑢−Δ2

𝛼

)︀+

+
1 − 𝑍2,3

1 + exp
(︀
−𝑢−Δ3

𝛼

)︀ . (3.13)
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3.3.1. Результати обробки концентрацiйних залежностей

Результати обробки даних [7, 8] для ПКЕ на основi PEO з частинками

NASICON та 𝜃-Al2O3 представленi на рис. 3.12а; використанi параметри та

вiдповiднi значення параметра обробки 𝑅2 подано у Таблицях 3.5 та 3.6. Для
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Рис. 3.12. (а) Залежностi вiдносної ефективної провiдностi 𝑧eff вiд об’ємної

концентрацiї включень 𝑐 для ПКЕ PEO–NaI–NASICON (∘) [7] та (PEO)10–

NaI–𝜃-Al2O3 (∙) [8], та їх пiдгонки в рамках моделей однорiдної (3.8), двоша-

рової (3.9) та сигмоїдальної (3.10) оболонок. (б) Вiдповiднi одночастинковi

профiлi провiдностi з параметрами, що наведенi в Таблицях 3.5 i 3.6 та iден-

тифiкуються за пiдписами у виглядi цифри та малої лiтери до вiдповiдних

кривих

отримання достатньо хороших результатiв (мiнiмальне значення 𝑅2 дорiвнює

95%) необхiдно використовувати ступiнчастий (3.9) або сигмоїдальний (3.10)

профiлi провiдностi для двошарових оболонок (лiнiї 1c, 1d, 2b, 2c, 2d); про-

фiль (3.8) для однорiдної оболонки (лiнiї 1a, 1b, 2a) не спроможний навiть

якiсно вiдновити шуканi залежностi. Для ПКЕ з включеннями PAAM [7, 8]

(див. рис. 3.13) для отримання хороших результатiв (з найменшим значенням
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Таблиця 3.5

Параметри, використанi для обробки даних [7, 8] з

концентрацiйних залежностей 𝜎eff ПКЕ при 𝑡 = 25 oC в рамках

моделей однорiдної (3.8), двошарової (3.9) та сигмоїдальних (3.10)

оболонок та значення 𝑅2 для найлiпших пiдгонок.

Оболонка La 𝑧1
𝛿1

b 𝛿2
b 𝑧21

b 𝑧22
b

𝑅2, %
Δ1

c Δ2
c 𝑍21

c 𝑍22
c

PEO–NaI–NASICON (𝜎0 ≈ 9.86 × 10−9 См/см)

однорiдна 1a 1.4 × 104 1.6 – 1000 – –

однорiдна 1b 1.4 1.6 – 1300 – –

двошарова 1c 70 1.0 1.55 400 20000 99.4

сигмоїдальна, 1d 70 1.0 1.55 400 6000 95.5

𝛼 = 0.05

a Пiдписи для iдентифiкацiї кривих та значень параметрiв, використаних

для їх побудови.
b Параметри для моделей кiлькашарових оболонок.
c Параметри для моделей сигмоїдальних оболонок.

𝑅2 ≈ 92.3%) потрiбно використовувати, щонайменше, ступiнчастий профiль

для моделi тришарової оболонки (3.12).

Використання моделi сигмоїдальної оболонки дає форму профiлю провiд-

ностi оболонки (див. рис. 3.12б, 3.13б, неперервнi лiнiї), дуже схожу на вико-

ристаний в роздiлi 3.2 гауссiв профiль (3.3). Однак для розглянутих ПКЕ такi

профiлi не ведуть до значного покращення результатiв для 𝑧eff у порiвняннi

зi ступiнчастим профiлем (див. значення 𝑅2 в Таблицях 3.5, 3.6, 3.7, 3.8).

Отриманi ступiнчастi профiлi характеризуються наявнiстю двох (для не-

органiчних включень) чи трьох (для органiчних) чiтко виражених дiлянок

(див. рис. 3.12б, 3.13б). Центральна дiлянка 𝑧2(𝑢) (дальня для двошарової

моделi профiлю) характеризується провiднiстю, що на кiлька порядкiв пере-

вищує провiднiсть матрицi. Цей результат узгоджується з експериментально
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Таблиця 3.6

Параметри, використанi для обробки даних [7, 8] з

концентрацiйних залежностей 𝜎eff ПКЕ при 𝑡 = 25 oC в рамках

моделей однорiдної (3.8), двошарової (3.9) та сигмоїдальних (3.10)

оболонок та значення 𝑅2 для найлiпших пiдгонок.

Оболонка La 𝑧1
𝛿1

b 𝛿2
b 𝑧21

b 𝑧22
b

𝑅2, %
Δ1

c Δ2
c 𝑍21

c 𝑍22
c

(PEO)10–NaI–𝜃-Al2O3 (𝜎0 ≈ 1.54 × 10−8 См/см)

однорiдна 2a

6.5 × 10−13

2.1 – 230 – –

двошарова 2b 0.7 2.1 0.12 435 92.8

двошарова 2c 0.8 2.1 0.12 520 98.6

сигмоїдальна, 2d 0.9 2.1 0.12 560 95.0

𝛼 = 0.05

a Пiдписи для iдентифiкацiї кривих та значень параметрiв, використаних

для їх побудови.
b Параметри для моделей кiлькашарових оболонок.
c Параметри для моделей сигмоїдальних оболонок.

перевiреним фактом [74] про формування навколо частинок в ПКЕ амор-

фних областей з вiдносно високою провiднiстю, яка є результатом пiдвище-

ної сегментарної гнучкостi полiмерних ланцюгiв та, як результат, пiдвищеної

рухливостi у цих областях iонiв розчиненої солi.

Найближча до ядер дiлянка 𝑧2(𝑢) описує сумарний ефект кiлькох можли-

вих факторiв: затруднення руху сегментiв полiмерних ланцюгiв в безпосере-

дньому околi поверхнi твердих частинок (так званий “stiffening effect” – ефект

затвердiння [8, 74]), що веде до зниження локальної провiдностi; залежностi

цього значення вiд провiдних властивостей частинок, а отже i природи мiж-

фазної поверхнi; нерегулярностi форми частинок. Крiм цього, отримане на

основi наших обробок значення провiдностi 𝜎1 ≈ 0.690 мкСм/см для частинок

NASICON в ПКЕ суттєво вiдрiзняється вiд їх провiдностi 𝜎1 ≈ 138 мкСм/см
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Рис. 3.13. (а) Залежностi вiдносної ефективної провiдностi 𝑧eff вiд об’ємної

концентрацiї включень 𝑐 для ПКЕ PEO–LiClO4–PAAM (∘) [7,8] та OMPEO–

LiClO4–PAAM (∙) [8], та їх пiдгонки в рамках моделей двошарової (3.9), три-

шарової (3.12) та сигмоїдальної (3.13) оболонок. (б) Вiдповiднi одночастин-

ковi профiлi провiдностi з параметрами, що наведенi в Таблицях 3.7 i 3.8 та

iдентифiкуються за пiдписами у виглядi цифри та малої лiтери до вiдповiд-

них кривих

до диспергування в ПКЕ. Цей результат вказує на формування на поверхнi

частинок слабкопровiдної оболонки, що пiдтверджується експериментальни-

ми дослiдженнями [128]. Про глобули PAAM вiдомо, що за рахунок формува-

ння комплексiв катiонiв Li+ з ланцюгами PAAM ядра PAAM–LiClO4 непро-

вiднi, маючи при кiмнатнiй температурi провiднiсть 𝜎1 ∼ 1×10−12 См/см [8].

Це значення й було використано в наших розрахунках (див. Таблицю 3.3).

Найвiддаленiша дiлянка 𝜎2(𝑢) для ПКЕ OMPEO − LiClO4 − PAAM ефе-

ктивно вiдображає залежнiсть провiдностi матрицi вiд 𝑐. Зокрема, з наших

результатiв випливає, що провiднiсть матрицi в цьому ПКЕ знижується в

порiвняннi з провiднiстю чистого аморфного OMPEO. Це можна пояснити
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Таблиця 3.7

Параметри, використанi для обробки даних [7, 8] з

концентрацiйних залежностей 𝜎eff ПКЕ при 𝑡 = 25 oC в рамках

моделей двошарової (3.9), тришарової (3.12) та сигмоїдальної

(3.13) оболонок та значення 𝑅2 для найлiпших пiдгонок.

Оболонка La 𝑧1
𝛿1

b 𝛿2
b 𝛿3

b 𝑧21
b 𝑧22

b 𝑧23
b

𝑅2, %
Δ1

c Δ2
c Δ3

c 𝑍21
c 𝑍22

c 𝑍23
c

PEO–LiClO4–PAAM (𝜎0 ≈ 6.12 × 10−7 См/см)

двошарова 3a

1.6 × 10−6

0.15 0.60 – 5.0 800 – 88.7

тришарова 3b 0.16 0.50 0.80 5.0 1800 27 92.3

сигмоїдальна, 3c 0.32 0.45 0.48 2.0 9400 27 92.9

𝛼 = 0.03

a Пiдписи для iдентифiкацiї кривих та значень параметрiв, використаних

для їх побудови.
b Параметри для моделей кiлькашарових оболонок.
c Параметри для моделей сигмоїдальних оболонок.

зв’язуванням iонiв солi окремими молекулами PAAM, що залишилися поза

межами практично непровiдних глобул PAAM [8]. В ПКЕ PEO − LiClO4 −
PAAM матриця не є аморфною, тож її провiднiсть набагато нижча, нiж про-

вiднiсть аморфної матрицi в OMPEO − LiClO4 − PAAM. Тому для першої

системи ефект зменшення провiдностi матрицi за рахунок такого зв’язування

повинен бути набагато менш виражений. Це твердження узгоджується зi спо-

стережуваною поведiнкою дальньої дiлянки 𝑧2(𝑢) на верхньому рис. 3.13б, де

можливий спад не вдається розрiзнити.

У порiвняннi з моделлю Накамури-Нана-Вєчорека (див. роздiл 1.4) запро-

понована модель набагато краще вiдображає якiсну та кiлькiсну концентра-

цiйну поведiнку 𝑧eff для ПКЕ PEO−LiClO4−PAAM та OMPEO−LiClO4−
PAAM (див. рис. 3.14). Це свiдчить про її бiльшу гнучкiсть та адекватнiсть

для опису залежностi 𝑧eff вiд 𝑐 для ПКЕ.
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Таблиця 3.8

Параметри, використанi для обробки даних [7, 8] з

концентрацiйних залежностей 𝜎eff ПКЕ при 𝑡 = 25 oC в рамках

моделей двошарової (3.9), тришарової (3.12) та сигмоїдальної

(3.13) оболонок та значення 𝑅2 для найлiпших пiдгонок.

Оболонка La 𝑧1
𝛿1

b 𝛿2
b 𝛿3

b 𝑧21
b 𝑧22

b 𝑧23
b

𝑅2, %
Δ1

c Δ2
c Δ3

c 𝑍21
c 𝑍22

c 𝑍23
c

OMPEO–LiClO4–PAAM, пiсля вiдпалу (𝜎0 ≈ 1.61 × 10−5 См/см)

двошарова 4a

6.2 × 10−8

0.36 0.75 – 0.60 75 – 46.3

тришарова 4b 0.40 0.80 1.40 0.57 750 0.10 93.8

сигмоїдальна,4c 0.54 0.64 1.53 0.44 14200 0.10 81.7

𝛼 = 0.02

a Пiдписи для iдентифiкацiї кривих та значень параметрiв, використаних

для їх побудови.
b Параметри для моделей кiлькашарових оболонок.
c Параметри для моделей сигмоїдальних оболонок.

У силу рiзної фiзичної природи задiяних механiзмiв параметри рiзних дi-

лянок 𝑧2(𝑢) повиннi по-рiзному залежати вiд температури. Це припущення

вiдкриває додатковi можливостi для подальшого тестування та розширення

теорiї та дослiджується на прикладi температурної залежностi 𝑧eff для ПКЕ

OMPEO − LiClO4 − PAAM (пiсля вiдпалу) [8].

3.3.2. Аналiз температурних залежностей

Оскiльки три дiлянки профiлю 𝑧2(𝑢) для ПКЕ OMPEO−LiClO4−PAAM

(пiсля вiдпалу) [8] та фаза матрицi формуються процесами в областях з рi-

зними ступенями аморфностi, температурну залежнiсть кожного з параме-

трiв 𝑧2,𝑚 та 𝑧0 цих дiлянок можна спробувати незалежно моделювати за до-

помогою трипараметричного емпiричного закону Фогеля-Таммана-Фульхера

(ФТФ), який зазвичай застосовується для опису температурної залежностi
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Рис. 3.14. Порiвняння результатiв моделi тришарової оболонки (неперерв-

нi лiнiї 3b та 4b, див. Таблицi 3.7, 3.8) з модифiкованою для ПКЕ теорiєю

Накамури-Нана-Вєчорека [8] (штрихована лiнiя, див. Таблицю 7 та рис. 10

у [8]) на прикладi обробки даних [8] для PEO–LiClO4–PAAM (∘) та OMPEO–

LiClO4–PAAM (пiсля вiдпалу) (∙) при 25oC

провiдностi аморфних систем [75]:

𝜎 =
𝐴√
𝑇

exp

(︂
− 𝐵

𝑇 − 𝑇0

)︂
, (3.14)

де 𝑇 – температура середовища; 𝐴, 𝐵, 𝑇0 – пiдгiннi параметри. Вважається,

що 𝐴 пов’язаний з концентрацiєю носiїв заряду та слабко залежить вiд тем-

ператури [132], 𝐵 пов’язаний з енергiєю сегментарної рухливостi полiмерних

ланцюгiв [133], 𝑇0 – зазвичай на 50–100 градусiв вiдрiзняється вiд темпера-

тури склування полiмеру [8]. Цi параметри для провiдностей розглядуваних

дiлянок 𝑧2,𝑚(𝑇 ) та матрицi 𝑧0(𝑇 ) знаходяться шляхом обробки трьох iзотерм

𝑧eff(𝑐, 𝑇 ) в рамках моделi з тришаровим ступiнчастим профiлем (3.12) при фi-

ксованих значеннях iнших параметрiв моделi (див. Таблицю 3.8). На рис. 3.15

представленi результати обробки iзотерм ПКЕ OMPEO−LiClO4−PAAM [8]

(використанi параметри представленi в Таблицi 3.9). З рисунка видно, що

запропонована теорiя (неперервна лiнiя) дає лiпшi результати обробки цих

iзотерм (найменше значення 𝑅2 ≈ 87.2% отримано для 𝑇 = 273 K), нiж
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Рис. 3.15. Iзотермiчнi залежностi ефективної провiдностi 𝜎eff вiд 𝑐 для ПКЕ

OMPEO–LiClO4–PAAM (з молярною концентрацiєю LiClO4 10 %, пiсля вiд-

палу) [8] при 𝑇 = 273 K (∘), 298 K (∙) та 373 K (∇) та їх обробка за допомогою

закону ФТФ (3.14) (штрихованi лiнiї) з параметрами, вказаними в Таблицi 5

в роботi [8], та моделi (2.28) з тришаровим ступiнчастим профiлем (3.12) з

параметрами, вказаними в Таблицi 3.9 (неперервнi лiнiї)

використання закону ФТФ (3.14) для 𝑧eff на всьому iнтервалi концентрацiй

(штрихована лiнiя), що було запропоновано в [8].

Значення параметрiв ФТФ для 𝜎0 та 𝜎2,𝑚 (Таблиця 3.10), розрахованi

за отриманими з обробки iзотерм параметрами (Таблиця 3.9), дозволяють

вiдновити температурнi залежностi 𝑧eff з рiзними фiксованими концентрацi-

ями PAAM в усьому дослiдженому температурному iнтервалi (рис. 3.16). Всi

отриманi значення параметрiв ФТФ лягають у допустимi межi, вказанi у [8]

для всiх зразкiв OMPEO–LiClO4–PAAM; з цiєї точки зору нашi результа-

ти узгодженi. Експериментальнi данi для зразкiв при 𝑐 = 0.05, 0.25 та 0.40

(рис. 3.16а) достатньо добре вiдновлюються нашою теорiєю (середнє значен-

ня 𝑅2 ≈ 85.23%). Данi для зразкiв при 𝑐 = 0.10 та 0.50 вiдновлюються якiсно

(неперервнi лiнiї на рис. 3.16б); домноживши 𝜎eff на сталий множник (вiдпо-

вiдно 0.40 та 0.75), можна вiдновити кiлькiсно i цi результати (точковi лiнiї на
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Таблиця 3.9

Значення провiдностей, використанi для пiдгонок iзотерм

концентрацiйних залежностей 𝜎eff для ПКЕ

OMPEO–LiClO4–PAAM (рис. 3.15).

Складова 𝑇 = 273 K 𝑇 = 298 K 𝑇 = 373 K

Матриця, 𝜎0 a, См/см 4.64 × 10−7 1.57 × 10−5 1.78 × 10−3

Перший шар, 𝜎21, См/см 5.75 × 10−7 8.70 × 10−6 4.21 × 10−4

Другий шар, 𝜎22, См/см 1.025 × 10−3 7.74 × 10−3 1.00 × 10−1

Третiй шар, 𝜎23, См/см 1.07 × 10−7 3.12 × 10−6 1.36 × 10−4

a З молярною концентрацiєю LiClO4 10 %.

рис. 3.16б). Необхiднiсть введення таких сталих множникiв може вказувати

на наявнiсть певної систематичної похибки при отриманнi експериментальних

даних. Це питання залишається поки що не зовсiм зрозумiлим. Для вiднов-

лення цих же даних 𝑧eff лише за допомогою однiєї формули ФТФ (3.14) для

кожного значення 𝑐 потрiбно використовувати рiзнi значення параметрiв у

нiй [8].

Зауважимо, що отриманi значення параметрiв 𝐵 ≈ 1270 K та 𝑇0 ≈ 190 K

для 𝜎0 дуже близькi до оцiнок, отриманих в [8] для чистого OMPEO (𝐵 =

1200 K та 𝑇0 = 195 K), однак значення параметра 𝐴 ≈ 36.1См·K1/2/см

помiтно вiдрiзняється вiд отриманого в [8]: 𝐴 = 27.0См·K1/2/см.

3.4. Висновки

Беручи до уваги особливостi використаного в симуляцiях алгоритму RRN

[120–122] та пов’язанi з цим проблеми вiдображення результатiв запропоно-

ваної теоретичної моделi на данi симуляцiй, показано, що спiввiдношення

(2.22а), (2.28) для статичної ефективної провiдностi спроможнi повнiстю вiд-

творити цi данi. Цей факт є вагомим аргументом на користь правильностi

запропонованої моделi.

Продемонстровано застосовнiсть моделi до опису експериментальних да-
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Рис. 3.16. Залежностi ефективної провiдностi 𝜎eff вiд 𝑇 для ПКЕ OMPEO–

LiClO4–PAAM (з молярною концентрацiєю LiClO4 10 %, пiсля вiдпалу) [8]

при рiзних концентрацiях PAAM 𝑐 = 0.05 (∇), 0.10 (∘), 0.25 (�), 0.40 (N) та

0.50 (∙) та їх обробка в рамках тришарової моделi (3.12) (неперервнi лiнiї)

та припущення, що провiдностi шарiв i матрицi пiдкоряються законам ти-

пу ФТФ (3.14) з параметрами, представленими у Таблицi 3.10. Точковi лiнiї

на рис. (б): те ж саме, але з використанням сталих множникiв 0.40 та 0.75

для вiдповiдно 𝑐 = 0.10 та 0.50; штрихованi лiнiї, на рис. (б): пiдгонки за

формулою ФТФ (3.14) з параметрами з Таблицi 5 в [8]

них з ефективної квазiстатичної провiдностi ТКЕ LiI − Al2O3 [123] та ПКЕ

PEO–NaI–NASICON, (PEO)10–NaI–𝜃Al2O3, PEO–LiClO4–PAAM та OMPEO–

LiClO4–PAAM [7, 8]. Зроблено i аргументовано припущення, що отриманi за

результатами такої обробки профiлi провiдностi оболонок можуть бути ви-

користанi для аналiзу ролi рiзних фiзико-хiмiчних механiзмiв у формуваннi

ефективної провiдностi 𝜎eff .

Зокрема, для ТКЕ LiI−Al2O3 профiль електричної провiдностi оболонки

має двi дiлянки. Дальня дiлянка вiдповiдає за ефекти, пов’язанi зi змiною

електричних властивостей матрицi у процесi створення зразка зi змiною кон-

центрацiї диспергованих частинок. Ближня дiлянка вiдображає утворення

високопровiдних областей, якi можна iнтерпретувати як областi просторо-
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Таблиця 3.10

Параметри ФТФ, отриманi для компонентiв ПКЕ

OMPEO–LiClO4–PAAM

Складова 𝐴, См·K1/2/см 𝐵, K 𝑇0, K

Матриця a 36.1 1270 190

Перший шар 4.33 1210 180

Другий шар 71.1 634 197

Третiй шар 0.229 720 212

a З молярною концентрацiєю LiClO4 10 %.

вого заряду навколо частинок, що пiдтверджується порiвнянням отриманих

характеристик цiєї областi з результатами iнших авторiв [130,131].

Для дослiджуваних ПКЕ результати обробки показують наявнiсть двох-

трьох чiтко виражених дiлянок в отриманих профiлях провiдностi. Централь-

на дiлянка (дальня у випадку двох дiлянок) вiдображає ефект формування

навколо частинок в ПКЕ аморфних областей з вiдносно високою провiднiстю.

Найближча до ядер дiлянка описує сумарний результат кiлькох факторiв:

ефекту затвердiння (“stiffening effect”), що веде до зниження локальної про-

вiдностi; залежностi локального значення провiдностi вiд провiдних власти-

востей частинок i природи мiжфазної поверхнi; нерегулярностi форми части-

нок. Найвiддаленiша дiлянка для ПКЕ OMPEO−LiClO4−PAAM ефективно

вiдображає залежнiсть провiдностi матрицi вiд 𝑐, що може бути результатом

зв’язування iонiв солi в матрицi молекулами PAAM, що знаходяться поза

межами глобул PAAM [8].

Областi, якi вiдповiдають рiзним дiлянкам профiлю для ПКЕ OMPEO−
LiClO4 − PAAM, мають рiзнi ступенi аморфностi, що дозволяє моделювати

температурну залежнiсть провiдностi кожної з них за емпiричним законом

Фогеля-Таммана-Фульхера (ФТФ). Отриманi за результатами обробки трьох

iзотерм провiдностi параметри ФТФ дозволяють вiдновити експерименталь-

нi данi 𝜎eff на всьому дослiджуваному iнтервалi температур для п’яти серiй
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зразкiв композитiв з рiзними значеннями 𝑐.

Результати роздiлу представлено в публiкацiях [119,134].
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РОЗДIЛ 4

ОПИС ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПЕРКОЛЯЦIЇ В СИСТЕМАХ ТИПУ

IЗОЛЯТОР - ПРОВIДНИК З МIЖФАЗНИМ ШАРОМ

В даному роздiлi в рамках розробленої моделi аналiзується ефект еле-

ктричної перколяцiї для систем типу iзолятор - провiдник, що складаються

зi слабкопровiдної матрицi та провiдних частинок з проникними оболонками,

для яких виконується умова 𝜎0 ≪ 𝜎2 6 𝜎1. Зокрема, визначаються зале-

жностi порогу перколяцiї та перколяцiйних критичних iндексiв провiдностi

вiд характеристик системи. На прикладi експоненцiально-спадних профiлiв

дослiджується вплив електричної неоднорiдностi профiлю провiдностi обо-

лонки на перколяцiю. Отриманi результати застосовуються до опису експе-

риментальних даних для систем на основi матрицi KCl, у яку дисперговано

частинки Ag, покритi проникним оксидним шаром.

4.1. Особливостi поведiнки електричної провiдностi

Для зручностi подальшого аналiзу перейдемо до безрозмiрних змiнних

𝑥 = 𝜎eff/𝜎1, 𝑥𝑖 = 𝜎𝑖/𝜎1 (𝑖 = 0, 1, 2) та спершу розглянемо поведiнку ефектив-

ної провiдностi у випадку електрично однорiдних оболонок. Тодi рiвняння

(2.22а) набуває вигляду:

(1 − 𝜑(𝑐, 𝛿))
𝑥0 − 𝑥

2𝑥+ 𝑥0
+ 𝑐

1 − 𝑥

2𝑥+ 1
+ (𝜑(𝑐, 𝛿) − 𝑐)

𝑥2 − 𝑥

2𝑥+ 𝑥2
= 0. (4.1)

4.1.1. Порiг електричної перколяцiї

Нагадаємо, що положення порогу перколяцiї 𝑐c визначається в системi з

непровiдною матрицею (𝑥0 = 0) та провiдними компонентами як мiнiмальна

концентрацiя останнiх, при якiй провiднiсть не дорiвнює нулю. Рiвняння (4.1)

для такої системи має наступнi розв’язки: тривiальний 𝑥 = 0 при 𝑐 < 𝑐c;
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Рис. 4.1. Залежностi положення порогу перколяцiї 𝑐c вiд 𝛿, отриманi за допо-

могою спiввiдношення (4.3) для функцiї 𝜑 (2.18) для системи з проникними

оболонками (неперервна лiнiя) та для функцiї 𝜑𝑡 (2.19) для системи з твер-

дими оболонками (штрихована лiнiя)

ненульовий

𝑥 =
3

4

[︂(︂
𝑐− 1

3

)︂
+

(︂
𝜑− 𝑐− 1

3

)︂
𝑥2+

+

√︃
4

3

(︂
𝜑− 1

3

)︂
𝑥2 +

[︂(︂
𝑐− 1

3

)︂
+

(︂
𝜑− 𝑐− 1

3

)︂
𝑥2

]︂2⎤⎦ (4.2)

при 𝑐 > 𝑐c. Зшивання цих розв’язкiв при 𝑥2 > 0 у точцi 𝑐 = 𝑐c можливе лише

за умови, що

𝜑(𝑐c, 𝛿) =
1

3
. (4.3)

Це спiввiдношення й визначає положення порогу перколяцiї 𝑐c. З нього ви-

пливає, що значення 𝑐c визначається лише розмiром оболонки та не залежить

вiд її (ненульової) електричної провiдностi чи дiелектричної проникностi. Пе-

реходячи до границi 𝑥2 → 0 або 𝛿 → 0, отримуємо значення порогу перколяцiї

для системи твердих ядер 𝑐′c = 1/3, що збiгається зi значенням порогу для

СМБ.

Для частинок з проникними оболонками залежнiсть 𝑐c вiд 𝛿, отримана за

допомогою спiввiдношення (4.3) для функцiї 𝜑 (2.18), показана на рис. 4.1 (не-

перервна лiнiя). Видно, що для значень товщини 𝛿 . 0.5 для знаходження 𝑐c
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може бути використана функцiя 𝜑𝑡 (2.19) для твердих оболонок (штрихована

лiнiя).

4.1.2. Ефективнi критичнi iндекси провiдностi

За означенням, перколяцiйний критичний iндекс провiдностi 𝑡 вводиться

для випадку нульової провiдностi матрицi (𝑥0 = 0). За цiєї умови в околi

порогу перколяцiї при 𝑐 > 𝑐c для ненульових 𝛿 розв’язок (4.2) для 𝑥 набирає

вигляд

𝑥 ≈ 3

4
𝑥2

[︂
1 +

1
3 + 𝑐(1 − 𝑥2)
1
3 − 𝑐(1 − 𝑥2)

]︂(︂
𝜑− 1

3

)︂
. (4.4)

З цього виразу видно, що в безпосередньому околi порогу перколяцiї пер-

коляцiйний критичний iндекс 𝑡 ефективної провiдностi 𝜎eff в рамках моделi

дорiвнює одиницi.

Критичний iндекс 𝑠 визначається для систем з ненульовою провiднiстю

матрицi (𝑥0 ̸= 0), для яких виконується нерiвнiсть 𝑥0 ≪ 𝑥2, 𝑥1. Якщо при

𝑐 < 𝑐c виконуються нерiвностi 𝑥 ≪ 𝑥2 ≪ 1, то рiвняння (4.1) має наступний

розв’язок в цiй областi концентрацiй:

𝑥 ≈ 𝑥0
3

(︂
1

3
− 𝜑

)︂−1

, (4.5)

звiдки видно, що в безпосередньому околi 𝑐c iндекс 𝑠 в рамках моделi також

дорiвнює одиницi.

На практицi як порiг перколяцiї 𝑐c, так i критичнi iндекси 𝑡 та 𝑠 знаходя-

ться шляхом iнтерполяцiї скейлiнговими законами (1.5) експериментальних

даних з концентрацiйної залежностi провiдностi, отриманих для деякого iн-

тервалу 𝑐 ∈ [𝑐1, 𝑐2] поблизу 𝑐𝑐. При цьому вважається, що коефiцiєнт пропор-

цiйностi в цих законах та самi iндекси не залежать вiд 𝑐.

Згiдно з асимптотиками (4.4) та (4.5) коефiцiєнти пропорцiйностi для iн-

дексiв 𝑡 та 𝑠 залежать вiд 𝑐, а тому зазначенi припущення є правильними

в рамках розглядуваної моделi тiльки для дуже вузьких концентрацiйних

iнтервалiв поблизу 𝑐c. Для бiльш широких iнтервалiв природно ввести ефе-
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Рис. 4.2. Залежностi ефективних критичних iндексiв: (а) 𝑡eff вiд 𝑐2 при фiксо-

ваному 𝑐1 та непровiднiй матрицi (𝑥0 = 0); (б) 𝑠eff вiд 𝑥0 з фiксованими 𝑐1 та

𝑐2. Вертикальнi точковi лiнiї вiдповiдають значенням 𝑐1; 𝛿 = 0.1 (𝑐𝑐 ≈ 0.251)

та 𝑥2 = 5 × 10−5

ктивнi критичнi iндекси спiввiдношеннями

𝑡eff = ln
𝜎eff(𝑐2)

𝜎eff(𝑐1)

⧸︂
ln
𝑐2 − 𝑐c
𝑐1 − 𝑐c

; (4.6а)

𝑠eff = −ln
𝜎eff(𝑐2)

𝜎eff(𝑐1)

⧸︂
ln
𝑐c − 𝑐2
𝑐c − 𝑐1

. (4.6б)

З попереднiх результатiв та цих формул випливає, що значення iндексiв,

якi знаходяться з обробок експериментальних даних, залежать вiд iнтервалу

концентрацiй, на якому вони вимiрюються (рис. 4.2).

Для фiксованого 𝛿 ̸= 0 значення iндексу 𝑡eff зростає з розширенням iнтер-

валу [𝑐1, 𝑐2] при фiксованому значенi 𝑐1 чи з його зсувом (при фiксованiй ши-

ринi) до бiльших значень 𝑐 (рис. 4.2а). Отриманi за формулами (4.6а), (4.6б)

теоретичнi значення для цього iндексу та iндексу 𝑠eff (рис. 4.2б) узгоджу-

ються з їх типовими експериментальними значеннями: значення iндексу 𝑡eff
може лежати у промiжку 1.5÷ 2 [71], i навiть мати й бiльшi значення [71,72];

значення iндексу 𝑠eff зазвичай лежать у промiжку 0.7÷1.0 [71].
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Рис. 4.3. Ефекти перколяцiї (штрихована лiнiя, 𝛿 = 0) та “подвiйної” перко-

ляцiї (неперервна лiнiя, 𝛿 = 0.05); 𝑥0 = 1 × 10−10, 𝑥2 = 5 × 10−5

4.1.3. Ефект “подвiйної” перколяцiї

Для промiжних значень 𝑥2 (𝑥0 ≪ 𝑥2 ≪ 1; 𝛿 ̸= 0) можливим є ефект

подвiйної перколяцiї, який полягає у появi двох добре виражених послiдов-

них перколяцiйних переходiв ефективної провiдностi 𝑥 (рис. 4.3). Перший

з’являється за рахунок утворення перколяцiйного кластера в системi прони-

кних оболонок; другий – за рахунок прямого контакту бiльш провiдних ядер.

Цей ефект може спостерiгатися, наприклад, для рiдкокристалiчних систем

з диспергованими багатостiнними нанотрубками [57] або при використаннi

двокомпонентної матрицi [135,136].

Порiг перколяцiї 𝑐c для першого переходу знаходиться iз спiввiдношення

(4.3), а критичнi iндекси в безпосередньому його околi дорiвнюють одиницi.

З урахуванням нерiвностi 𝑥2 ≪ 1 положення другого порогу 𝑐′c та вiдповiднi

критичнi iндекси в його околi знайдемо, розклавши розв’язок (4.2) в ряд за

𝑥2 з точнiстю до першого порядку:

𝑥 ≈ 3

2

(︂
𝑐− 1

3

)︂
+

3

2

[︂(︂
𝜑− 𝑐− 1

3

)︂
+

1

3

𝜑− 1/3

𝑐− 1/3

]︂
𝑥2. (4.7)

Для концентрацiй 𝑐 > 𝑐′c виконується 𝑥 ≫ 𝑥2, тому домiнуючим в (4.7) буде

перший доданок. Таким чином, порiг для другого перколяцiйного переходу

дорiвнює 𝑐′c = 1/3, а критичний iндекс 𝑡 = 1. Для 𝑐 < 𝑐′c виконується 𝑥 ∼ 𝑥2 та
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при наближеннi до 𝑐′c домiнуючим буде другий доданок у квадратних дужках,

тож 𝑠 = 1.

Зазначимо, що наведенi тут значення критичних iндексiв вiдносяться до

безпосереднiх околiв 𝑐c та 𝑐′c; будь-якi невеликi вiдхилення вiд цих областей

ведуть до замiни цих значень на ефективнi, що даються формулами (4.6а),

(4.6б).

4.1.4. Випадок електрично неоднорiдних оболонок

Для знаходження порогу перколяцiї 𝑐c для модельної системи з електри-

чно неоднорiдним профiлем оболонок розглянемо рiвняння (2.28) у зазначе-

них безрозмiрних змiнних

(1 − 𝜑(𝑐, 𝛿𝑀))
𝑥0 − 𝑥

2𝑥+ 𝑥0
+ 𝑐

1 − 𝑥

2𝑥+ 1
+

𝛿𝑀∫︁
0

𝜕𝜑(𝑐, 𝑢)

𝜕𝑢

𝑥2(𝑢) − 𝑥

2𝑥+ 𝑥2(𝑢)
𝑑𝑢 = 0

та проаналiзуємо його для системи з непровiдною матрицею. Знову маємо

два фiзично-змiстовних розв’язки: 1) тривiальний 𝑥 = 0 при 𝑐 < 𝑐c; 2) нетри-

вiальний при 𝑐 > 𝑐c, який знаходиться iз спiввiдношення:

−1

2
(1 − 𝜑(𝑐, 𝛿𝑀)) + 𝑐

1 − 𝑥

2𝑥+ 1
+

𝛿𝑀∫︁
0

𝜕𝜑(𝑐, 𝑢)

𝜕𝑢

𝑥2(𝑢) − 𝑥

2𝑥+ 𝑥2(𝑢)
𝑑𝑢 = 0. (4.8)

Виходячи з умови неперервного зшивання цих двох розв’язкiв у точцi 𝑐c, для

знаходження положення останньої достатньо в (4.8) покласти 𝑥 = 0 та 𝑐 = 𝑐c.

Дiстаємо наступне рiвняння для 𝑐c:

−1

2
(1 − 𝜑(𝑐c, 𝛿𝑀)) + 𝑐c +

𝛿𝑀∫︁
0

𝜕𝜑(𝑐c, 𝑢)

𝜕𝑢
𝑑𝑢 = 0,

З нього видно, що значення 𝑐c не залежить вiд величини i розподiлу провiд-

ностi мiжфазних шарiв, а визначається лише їх геометричним розмiром.

Аналiз критичних iндексiв в моделi був проведений на прикладi профiлю

провiдностi оболонок виду

𝜎2(𝑢) = 𝜎max exp

[︂
−
(︁𝑢
𝛿

)︁𝑝

ln

(︂
𝜎max

𝜎min

)︂]︂
(4.9)
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при рiзних значеннях степеня 𝑝 > 1; тут 𝜎max та 𝜎min – значення провiдностi

оболонки при вiдповiдно 𝑢 = 0 та 𝑢 = 𝛿. Для числового аналiзу iндексу 𝑡eff
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Рис. 4.4. Залежностi ефективних критичних iндексiв: (а) 𝑡eff вiд 𝑐2 при

фiксованому 𝑐1 та непровiднiй матрицi; (б) 𝑠eff вiд 𝑥0 з фiксованими 𝑐1 та

𝑐2. Штрих-пунктирнi лiнiї – данi для електрично однорiдного профiлю при

𝜎2/𝜎1 = 5 × 10−5; неперервнi та штрихованi лiнiї – результати для профiлю

(4.9) при вiдповiдно 𝑝 = 1 та 𝑝 = 2, 𝜎max = 𝜎1. Вертикальнi точковi лiнiї

вiдповiдають значенням 𝑐1; 𝛿 = 0.1 (𝑐𝑐 ≈ 0.251)

(див. рис. 4.4а) бралися значення 𝜎min = 10−10𝜎1, 𝜎max = 𝜎1 та розглядалися

випадки 𝑝 = 1 та 𝑝 = 2 (вiдповiдно неперервна та штрихована лiнiї). Оскiль-

ки цей iндекс визначається для випадку нульової провiдностi матрицi, то щоб

справджувалася рiвнiсть 𝜎2(𝛿) = 𝜎0 = 0, до профiлю додавалася величина

(−𝜎min). Iндекс 𝑠eff , за означенням, вводиться для систем з 𝑥0 ≪ 𝑥2 та 𝑥0 ≪ 1,

тому значення параметрiв профiлю (4.9) бралися 𝜎min = 10−5𝜎1, 𝜎max = 𝜎1

для значень 𝑝 = 1 та 𝑝 = 2, величина 𝑥0 змiнювалася вiд 10−10 до 10−8. У по-

рiвняннi з випадком однорiдної оболонки (штрих-пунктирнi лiнiї) залежнiсть

𝑡eff для профiлю (4.9) має бiльший кут нахилу, який зростає при збiльшен-

нi значення 𝑝 та має бiльшу область значень (рис. 4.4а). Якiсна поведiнка

𝑠eff (рис. 4.4б) теж схожа на поведiнку цього iндексу у випадку електрично

однорiдної оболонки (рис. 4.2), але теж змiнюються нахил та область його

значень.
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4.2. Поведiнка ефективної квазiстатичної дiелектричної

проникностi

Згiдно з рiвнянням (2.22б) ефективна проникнiсть у безрозмiрних змiнних

𝑦 = 𝜀eff/𝜀0, 𝑦𝑖 = 𝜀𝑖/𝜀0 розраховується за формулою:

𝑦 = 𝑥

(1 − 𝜑)
(2𝑥+ 1)2

(2𝑥+ 𝑥0)2
𝑦0 + 𝑐 𝑦1 + (𝜑− 𝑐)

(2𝑥+ 1)2

(2𝑥+ 𝑥2)2
𝑦2

(1 − 𝜑)
(2𝑥+ 1)2

(2𝑥+ 𝑥0)2
𝑥0 + 𝑐+ (𝜑− 𝑐)

(2𝑥+ 1)2

(2𝑥+ 𝑥2)2
𝑥2

. (4.10)

За умови 𝑥 ≪ 1 для розглядуваних систем можливi наступнi чотири типи

поведiнки 𝑦 поблизу порогу перколяцiї.

1. Система знаходиться вище порогу перколяцiї (𝑐 > 𝑐c) та виконуються

нерiвностi 𝑥 ≫ √
𝑥0, 𝑥 < 𝑥2 (тобто 𝜎eff ≫ √

𝜎0𝜎1, 𝜎eff < 𝜎2). При

𝑥0 = 0 ефективна проникнiсть 𝑦 при наближеннi 𝑐 до 𝑐c зверху (𝑐 > 𝑐c)

аномально зростає:

𝑦 ≈ 𝑥

(1 − 𝜑)
1

4𝑥2
𝑦0 + 𝑐 𝑦1 + (𝜑− 𝑐)

1

(2𝑥+ 𝑥2)2
𝑦2

𝑐+ (𝜑− 𝑐)
1

(2𝑥+ 𝑥2)2
𝑥2

∼ 1

𝑥
∼ (𝑐− 𝑐c)

−𝑡,

що вiдповiдає вiдомому результату [137]. При 𝑥0 ̸= 0 перший доданок

у чисельнику (4.10) стає обмеженим в точцi 𝑐 = 𝑐c, а максимальне

значення 𝑦 – обмеженим зверху та спадає при зростаннi 𝑥0 (рис. 4.5).

Положення максимуму зсувається до менших концентрацiй з ростом 𝛿

(рис. 4.6). Через те, що положення порогу перколяцiї визначається ли-

ше геометричними характеристиками частинок i оболонок (див. рiвня-

ння (4.3)), положення максимуму 𝑦 не буде залежати вiд електричних

характеристик компонентiв.

2. Система знаходиться вище порогу перколяцiї 𝑐′c (𝑐 > 1/3) та викону-

ються нерiвностi 𝑥 ≫ √
𝑥0, 𝑥 ≫ √

𝑥2, 𝑥 ≫ 𝑥2 (тобто 𝜎eff ≫ √
𝜎0𝜎1,

𝜎eff ≫ √
𝜎1𝜎2, 𝜎eff ≫ 𝜎2). У даному випадку домiнуючими є перший та
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третiй доданки в чисельнику та другий внесок у знаменнику в (4.10).

Тодi:

𝑦 ≈ 𝑥

⎡⎣(1 − 𝜑)

𝑐

1

4𝑥2
𝑦0 +

(𝜑− 𝑐)

𝑐

1

4𝑥2
𝑦2

⎤⎦ ∼ 1

𝑥
∼ (𝑐− 1/3)−𝑡.

3. Система знаходиться нижче порогу перколяцiї (𝑐 < 𝑐c) за умов 𝑥 ≪
√
𝑥0, 𝑥 ≪ √

𝑥0𝑥2, 𝑥 ≪ 𝑥2 (тобто 𝜎eff ≪ √
𝜎0𝜎1, 𝜎eff ≪ √

𝜎0𝜎2 та 𝜎eff ≪
𝜎2). Тепер домiнуючими є першi доданки в чисельнику та знаменнику:

𝑦 ≈ 𝑥

(1 − 𝜑)
1

(2𝑥+ 𝑥0)2
𝑦0

(1 − 𝜑)
1

(2𝑥+ 𝑥0)2
𝑥0

∼ 𝑥 ∼ (𝑐c − 𝑐)−𝑠.

Критичнi iндекси у цiй та попереднiй залежностях 𝑦 практично не за-

лежать вiд проникностей 𝑦𝑖 компонентiв системи та в безпосередньому

околi 𝑐c дорiвнюють одиницi.

4. Система знаходиться в околi порогу перколяцiї 𝑐c та 𝑥 ≫ √
𝑥0 та

𝑥 ≫ 𝑥2 (𝜎eff ≫ √
𝜎0𝜎1, 𝜎eff ≫ 𝜎2). Тодi чисельник майже не зале-

жить вiд 𝑥, а в знаменнику домiнуючими є перший та третiй доданки,
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Рис. 4.5. Вплив провiдностi матрицi на ефективну дiелектричну проникнiсть.

Згори вниз: 𝑥0 = 1 × 10−6, 1 × 10−5, та 1 × 10−4. Iншi параметри: 𝑦1 = 1.5,

𝑦2 = 1, 𝑥2 = 0.05, 𝛿 = 0.005
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Рис. 4.6. Вплив товщини оболонки на ефективну дiелектричну проникнiсть.

Справа налiво: 𝛿 = 0, 0.05 та 0.10. Iншi параметри: 𝑦1 = 1.5, 𝑦2 = 1, 𝑥0 =

1 × 10−5, 𝑥2 = 0.05

тож очiкується, що проникнiсть веде себе як 𝑦 = 𝑎𝑥/(1 + 𝑏𝑥2), де ко-

ефiцiєнти 𝑎, 𝑏 легко знайти з (4.10). Якщо порогiв перколяцiї кiлька

(рис. 4.3), то схожа поведiнка проникностi виникає поблизу кожного

з них (рис. 4.7).

4.3. Порiвняння з експериментальними даними

В роботах [9,10] представлено експериментальнi данi з концентрацiйної за-

лежностi ефективних квазiстатичних дiелектричної проникностi та електри-

чної провiдностi систем на основi KCl з диспергованими в матрицю частин-

ками Ag iз середнiм радiусом приблизно 10 нм. Частинки були виготовленi

шляхом випаровування Ag у присутностi аргону та оксигену задля формува-

ння на поверхнi частинок тонкої (приблизно 1 нм, 𝛿 ≈ 0.10) оксидної плiвки,

що перешкоджала частинкам злипатися, але була достатньо тонка та прони-

кна для виникнення контактiв метал - метал пiд великим тиском. Цi частинки

додавалися до порошку KCl, перемiшувалися та пресувалися пiд тиском до

твердих зразкiв. Параметри матрицi KCl не були вказанi в роботi.

На рис. 4.8 представлено результати обробки даних для двох серiй екс-
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Рис. 4.7. Ефективна проникнiсть при подвiйнiй перколяцiї; 𝑥0 = 1 × 10−8,

𝑥2 = 5 × 10−4, 𝑦1 = 1.5, 𝑦2 = 1, 𝛿 = 0.05

периментальних вимiрювань ефективної дiелектричної проникностi розгля-

дуваних систем при частотi тестуючого поля 1 кГц. Данi були отриманi для

iнтервалу 𝑐 < 𝑐c, на якому внутрiшня структура оболонки не проявляється,

тому для обробки цих даних можна скористатися моделлю з однорiдною обо-

лонкою (2.22б). Виявилося, що ця модель дає лiпшi результати, нiж скейлiн-

говi закони (точковi лiнiї).

Данi для електричної провiдностi [10] були отриманi для околу порогу

перколяцiї, де провiднiсть зростає на 7 порядкiв при змiнi об’ємної концен-

трацiї лише на 1%. На рис. 4.9а представлено результати обробки цих даних

в рамках моделей (див. рис. 4.9б) з однорiдною оболонкою (2.22а) (штрих-

пунктирна лiнiя) та неоднорiдною оболонкою (2.28) (неперервна лiнiя) з про-

фiлем провiдностi (4.9) при 𝑝 = 3.2, 𝜎max = 𝜎1, 𝜎min = 1 См/м. Значення 𝜎min

за порядком величини вiдповiдає значенню провiдностi сумiшi порошкiв AgO

та Ag2O [138].

Електрично неоднорiдна структура профiлю може вiдображати ефект ту-

нелювання електронiв, для якого залежнiсть тунельної провiдностi 𝜎tun вiд

вiдстанi вiд поверхнi частинки до даної точки виражається у виглядi експо-
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Рис. 4.8. Залежностi ефективної дiелектричної проникностi 𝜀eff нанокомпо-

зитiв KCl−Ag вiд концентрацiї частинок Ag, покритих проникною оксидною

плiвкою за даними експерименту [9] (маркери) та їх обробки за: 1) скейлiн-

говими законами [9] застосованими до даних при 𝑐 > 0.11 (точковi лiнiї); 2)

за спiввiдношенням (2.22б) при 𝜎0 ≈ 3.13× 10−8 См/м, 𝜎1 ≈ 6.25× 107 См/м,

𝜎2 ≈ 250 См/м (неперервнi лiнiї)

ненцiального закону [72]

𝜎tun(𝑢) = 𝜎cont exp

[︂
−4𝑢

𝛿ℎ

]︂
,

де 𝜎cont – контактна провiднiсть мiж частинками; 𝛿ℎ = 𝜉/𝑅1 – вiдношен-

ня характерної довжини тунелювання 𝜉, що має величину порядку кiлькох

нанометрiв, до радiуса ядра частинки. Дiйсно, якщо обмежитись лiнiйним

членом у розкладi показника експоненти профiлю (4.9) в ряд за 𝑢− 𝛿 в околi

𝑢 = 𝛿, то отримуємо профiль (див. рис. 4.9б, штрихована лiнiя)

𝜎2(𝑢) = 𝜎min exp

[︂
−𝑝 ln

(︂
𝜎max

𝜎min

)︂
𝑢− 𝛿

𝛿

]︂
. (4.11)

При розрахунку 𝜎eff для цього профiлю за тими самими параметрами, що

були використанi для побудови неперервної лiнiї на рис. 4.9а, отримуємо до-

сить добре узгодження з експериментом (див. рис. 4.9а, штрихована лiнiя),
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Рис. 4.9. а) Залежнiсть ефективної провiдностi систем KCl-Ag [10] вiд кон-

центрацiї частинок Ag, покритих проникним оксидним шаром, в околi поро-

гу перколяцiї та результати її обробки за допомогою однорiдного профiлю

при 𝑥2 = 4 × 10−6, 𝑥0 = 5 × 10−16 (штрих-пунктирна лiнiя, рис. б) та нео-

днорiдних профiлiв (4.9) та (4.11) при 𝑝 = 3.2, 𝜎max = 𝜎1, 𝜎min = 1 См/м,

𝑥0 = 7.5 × 10−16 (вiдповiдно неперервна та штрихована лiнiї, рис. б). Решта

параметрiв: 𝜎1 ≈ 6.25 × 107 См/м, 𝛿 ≈ 0.162 (𝑐c ≈ 0.214)

яке можна покращити, зменшивши значення 𝑝. Оцiнки значення 𝜉 за знайде-

ними параметрами знаходяться у межах вiд 0.4 до 1.0 нанометра для значень

вiдповiдно 𝜎cont = 𝜎1 ÷ 10−5𝜎1.

Ближня до поверхнi ядра дiлянка профiлю (4.9) впливає на формування

значення 𝜎eff в областi концентрацiй, для яких вимiрювання провiдностi не

проводилися. Тому за видом цiєї дiлянки не можливо робити висновки про

ефекти, що присутнi на цьому промiжку концентрацiй. Зокрема, для нано-

частинок металiв вiдомим є так званий spill-out ефект [139] з характерною

товщиною шару spill-out електронiв порядку сотих нанометра, що повинен

вiдповiдати дiлянцi профiлю, яка безпосередньо прилягає до ядра.

Ефективнi критичнi iндекси провiдностi для цих даних можна вiдновити

(див. рис. 4.10) iз залежностi логарифма вiдносної ефективної провiдностi



103

□

□

10
-3

10
-2

10
-1

10
-14

10
-12

10
-13

(c-)/c

σ
e
ff
/σ
1

(а)

□

□

□

□

□

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
-10

10
-8

10
-6

(-c)/c

σ
e
ff
/σ
1

(б)

Рис. 4.10. Залежнiсть (у логарифмiчних масштабах) вiдносної ефективної

провiдностi систем KCl-Ag [10] вiд вiдносної вiдстанi до порогу перколяцiї

в областях а) 𝑐 < 𝑐c та б) 𝑐 > 𝑐c. Неперервнi (𝑠eff ≈ 0.99, 𝑡eff ≈ 1.09 ÷
1.60) та штрих-пунктирнi (𝑠eff ≈ 0.68, 𝑡eff ≈ 1.00 ÷ 1.01) лiнiї – результати їх

обробки, що були представленi на рис. 4.9; точковi лiнiї – результати пiдгонки

за допомогою (1.5) методом найменших квадратiв (𝑠eff ≈ 0.56, 𝑡eff ≈ 1.48)

вiд логарифма вiдстанi в термiнах концентрацiї вiд порогу перколяцiї в обла-

стях 𝑐 < 𝑐c та 𝑐 > 𝑐c. Для iндексу 𝑠eff результат 𝑠eff ≈ 0.56, отриманий за

допомогою (1.5) методом найменших квадратiв, та результат 𝑠eff ≈ 0.68 для

однорiдної оболонки лежать досить близько. Результат для неоднорiдного

профiлю 𝑠eff ≈ 0.99 є близьким до результату моделi ефективного середо-

вища Бруггемана. Для iндексу 𝑡eff результат, отриманий за допомогою (1.5)

методом найменших квадратiв, 𝑡eff ≈ 1.48 лежить у межах значень, отрима-

них для неоднорiдного профiлю (4.9), 𝑡eff ≈ 1.09 ÷ 1.60; однорiдний профiль

дає результат моделi ефективного середовища 𝑡eff ≈ 1.00 ÷ 1.01. Всi кри-

тичнi iндекси розрахованi для iнтервалiв [𝑐1, 𝑐2], де значення концентрацiй

вiдповiдають експериментальним точкам. Вiдзначимо, що це лише оцiночнi

iнтерполяцiї, виконанi для дуже незначної кiлькостi наявних точок.

4.4. Висновки

Показано, що положення порогу перколяцiї в системах типу iзолятор -

провiдник з провiдним мiжфазним шаром залежить лише вiд товщини обо-



104

лонки. Теоретично продемонстровано неунiверсальнiсть перколяцiйних кри-

тичних iндексiв провiдностi для розглянутих модельних систем, їх залежнiсть

вiд концентрацiйного iнтервалу, шо використовується для їх вимiрювання,

та характеру неоднорiдностi профiлю електричної провiдностi оболонок. Мо-

дель передбачає iснування ефекту подвiйної перколяцiї у системах з промi-

жним значенням провiдностi оболонок (𝜎0 ≪ 𝜎2 ≪ 𝜎1).

На прикладi модельних профiлiв провiдностi оболонки проаналiзовано

вплив характеру їх неоднорiдностi на ефективну провiднiсть дисперсної си-

стеми в околi порогу електричної перколяцiї. Показано, що за результатами

експериментальних даних можна встановити, щонайменше якiсно, структуру

цього профiлю та, отже, отримати iнформацiю щодо його можливої фiзичної

природи. Зокрема, в розглянутому нанокомпозитi KCl−Ag неоднорiдна стру-

ктура профiлю провiдностi проникної оксидної оболонки частинок Ag може

бути результатом механiзму тунелювання електронiв, що пiдтверджується

виявленою формою профiлю провiдностi оболонки та оцiнками характерної

довжини тунелювання. Внески в профiль ефектiв, якi грають роль при до-

статньо високих концентрацiях диспергованих частинок (наприклад, spill-out

ефекту), за цими даними не можливо виявити внаслiдок вiдсутностi експе-

риментальних даних для цих концентрацiй.

Результати роздiлу представлено в публiкацiях [118,140].
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РОЗДIЛ 5

КРИТИЧНИЙ АНАЛIЗ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНОГО ПIДХОДУ В

РАМКАХ МКГ

В даному роздiлi МКГ застосовується для критичного аналiзу диференцi-

альних схем обчислення ефективної комплексної дiелектричної проникностi

невпорядкованих тривимiрних систем. Аналiз ведеться на прикладi системи

твердих дiелектричних куль в дiелектричнiй матрицi. Спершу МКГ форму-

люється у бiльш зручнiй для цього аналiзу формi та показується як в рамках

останньої можна вiдновити класичну асиметричну модель Бруггемана. Да-

лi МКГ використовується для побудови загальних диференцiальних рiвнянь

для дiелектричної проникностi, з яких знаходяться умови застосування аси-

метричної моделi Бруггемана. Показується, що спроби покращити цi пiдходи

ведуть до результатiв, якi порушують межi Хашина-Штрiкмана.

5.1. Асиметрична модель Бруггемана та диференцiальний

пiдхiд

Розглянемо систему 𝒟0 дiелектричних куль, диспергованих в дiелектри-

чнiй матрицi, та припустимо, що значення ефективної дiелектричної прони-

кностi вiдомо при деякiй концентрацiї 𝑐 включень та дорiвнює 𝜀. Ставиться

задача знайти ефективну проникнiсть 𝜀′ = 𝜀 + Δ𝜀 цiєї системи пiсля збiль-

шення концентрацiї частинок на малу величину Δ𝑐 за умови, що розподiл

частинок до та пiсля додавання нових частинок є рiвноважним (див. рис.

5.1).

Одним з можливих варiантiв розв’язання цiєї задачi є асиметрична мо-

дель Бругемана (АМБ) [33]: вважається, що нова порцiя частинок (з концен-

трацiєю Δ𝑐/(1 − 𝑐) в областi, вiльнiй вiд вже присутнiх в системi частинок)

пiсля її додавання може розглядатися окремо на фонi матрицi з ефективною

проникнiстю 𝜀. Iншими словами, робиться припущення, що для будь-якого
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(а) (б)

Рис. 5.1. Схематичне представлення диференцiального алгоритму АМБ: (а)

додавання порцiї нових частинок з концентрацiєю Δ𝑐/(1 − 𝑐) (у вiльнiй вiд

частинок областi системи) в задане ефективне середовище з проникнiстю 𝜀

(свiтлiша область) призводить до (б) формування нового ефективного сере-

довища з проникнiстю 𝜀 + Δ𝜀, що грає роль матрицi для наступної порцiї

включень. Таким чином, попереднi порцiї електрично взаємодiють з новими

тiльки через ефективне середовище (новi частинки зображенi темнiшими)

значення 𝑐 взаємодiя мiж старими частинками та новими може бути замi-

нена взаємодiєю нових частинок з ефективним середовищем, сформованим

старими частинками та матрицею. Тому, вважаючи концентрацiю Δ𝑐/(1− 𝑐)

достатньо малою, нову проникнiсть 𝜀′ можна шукати в рамках пiдходу МГ

(1.2) для частинок нової порцiї в матрицi з проникнiстю 𝜀:

𝜀′ − 𝜀

2𝜀+ 𝜀′
=

Δ𝑐

1 − 𝑐

𝜀1 − 𝜀

2𝜀+ 𝜀1
. (5.1)

Пiдставляючи в це рiвняння 𝜀′ = 𝜀 + Δ𝜀, отримуємо рекурсивне спiввiдно-

шення для знаходження ефективної проникностi системи при рiзних концен-

трацiях частинок. Числовi методи розв’язання цього спiввiдношення носять

назву поступового (incremental) пiдходу Максвела-Гарнетта [141,142].

Утримуючи лише члени першого порядку малостi за Δ𝑐, Δ𝜀 та вважаючи

їх нескiнченно малими, з (5.1) отримуємо диференцiальне рiвняння

𝑑𝑐

1 − 𝑐
=
𝑑𝜀

3𝜀

(2𝜀+ 𝜀1)

(𝜀1 − 𝜀)
, (5.2)
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що має особливiсть в точцi 𝑐 = 1; його розв’язок в цiй точцi має задовольняти

рiвнiсть 𝜀 = 𝜀1. Спiввiдношення АМБ для 𝜀eff отримуємо, iнтегруючи лiву

частину (5.2) в межах вiд нуля до 𝑐 та праву – вiд 𝜀0 до 𝜀eff :

1 − 𝑐 =
𝜀eff − 𝜀1
𝜀0 − 𝜀1

(︂
𝜀0
𝜀eff

)︂1/3

. (5.3)

Аналогiчним чином можна знайти спiввiдношення АМБ для випадку, ко-

ли порцiї частинок вiднiмаються [143]:

−𝑑𝑐
𝑐

=
𝑑𝜀

3𝜀

(2𝜀+ 𝜀0)

(𝜀0 − 𝜀)
; (5.4)

𝑐 =
𝜀eff − 𝜀0
𝜀1 − 𝜀0

(︂
𝜀1
𝜀eff

)︂1/3

. (5.5)

Узагальнення цього методу для комплексних проникностей носить назву

моделi Бруггемана-Ханая або Максвела-Вагнера-Ханая [143,144].

Результати АМБ добре застосовнi до емульсiй типу вода - олiя/олiя - во-

да при частотах тестуючого поля порядку ГГц [144], пористих осадових по-

рiд [143] тощо. Диференцiальний пiдхiд може бути використаний для отри-

мання й iнших вiдомих результатiв, наприклад, поширених в технiчнiй лiте-

ратурi правил Лiхтенекера (1.1) [17] та пiдходу Луєнги для двокомпонентних

систем з малою рiзницею провiдностей компонентiв [145]. Пiдкреслимо, що

диференцiальний пiдхiд побудовано на базi методу МГ з залученням припу-

щень пiдходу ефективного середовища Бруггемана, тому слiд очiкувати, що

вiн має тi ж самi обмеження, що й цi базовi пiдходи.

5.2. Побудова диференцiальної схеми в рамках МКГ

Для того, щоб розвинути диференцiальну схему в рамках МКГ, перефор-

мулюємо його у бiльш зручнiй для аналiзу, але еквiвалентнiй формi. Для

початку перейдемо до квазiстатичного наближення (𝑘0 → 0) у виразi для

пропагатора (2.8):

lim
𝑘0→0

𝑘20 ̃︀𝑇𝛼𝛽(r) = 𝜏
(1)
𝛼𝛽 (r) + 𝜏

(2)
𝛼𝛽 (r) =

1

3𝜀f
𝛿(r)𝛿𝛼𝛽 +

1

4𝜋𝜀f𝑟3

(︁
𝛿𝛼𝛽 − 3

𝑟𝛼𝑟𝛽
𝑟2

)︁
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та пiдставимо його до iнтегрального рiвняння (2.7) для напруженостi еле-

ктричного поля E:

E(r) = E0(r) −
𝛿𝜀(r)

3𝜀f
E(r) −

∫︁
𝑉

𝑑r′𝜏 (2)(|r− r′|)𝛿𝜀(r′)E(r′). (5.6)

Перенiсши внесок вiд дельта-функцiї (другий доданок в (5.6)) у лiву сторону

та подiливши обидвi частини рiвняння на (1 + 𝛿𝜀/3𝜀f), отримуємо наступне

рiвняння для ⟨E⟩:

⟨E(r)⟩ =

⟨
3𝜀f

3𝜀f + 𝛿𝜀(r)

⟩
E0− 3𝜀f

∫︁
𝑉

𝑑r′𝜏 (2)(|r− r′|)
⟨

𝛿𝜀(r′)

3𝜀f + 𝛿𝜀(r)
E(r′)

⟩
. (5.7)

Для макроскопiчно однорiдних та iзотропних систем статистичне середнє пiд

iнтегралом залежить лише вiд |r − r′|. Тому в силу кутової залежностi 𝜏 (2)

iнтеграл обертається в нуль, а рiвняння (5.7) можна записати наступним чи-

ном:

⟨E(r)⟩ = 𝜉E0, 𝜉 =

⟨
3𝜀f

3𝜀f + 𝛿𝜀(r)

⟩
. (5.8)

Значення середньої iндукцiї поля ⟨D⟩ можна знайти з виразу (1.6):

⟨D(r)⟩ = 𝜀f𝜂E0 + ⟨𝛿𝜀(r)E(r)⟩ = 𝜀eff⟨E(r)⟩, (5.9)

записавши внесок ⟨𝛿𝜀(r)E(r)⟩ у явному виглядi та скориставшись аналогi-

чними мiркуваннями для пiдiнтегрального виразу:

⟨𝛿𝜀(r)E(r)⟩ =

⟨
3𝜀f𝛿𝜀(r)

3𝜀f + 𝛿𝜀(r)

⟩
E0 − 3𝜀f

∫︁
𝑉

𝑑r′̃︀T(2)(|r− r′|)
⟨
𝛿𝜀(r)𝛿𝜀(r′)

3𝜀f + 𝛿𝜀(r)
E(r′)

⟩
=3𝜀f𝜂E0,

де позначено

𝜂 =

⟨
𝛿𝜀(r)

3𝜀f + 𝛿𝜀(r)

⟩
.

Використовуючи цей результат та тотожнiсть

𝜉 + 𝜂 ≡ 1, (5.10)

остаточно спiввiдношення (5.9) можна переписати у наступному виглядi:

⟨D(r)⟩ = 𝜀f(1 + 2𝜉)E0 = 𝜀eff⟨E(r)⟩. (5.11)



109

Зазначимо, що розклавши 𝜉 та 𝜂 в ряди за параметром (−𝛿𝜀/3𝜀f), ми отри-

муємо iтерацiйнi розв’язки МКГ (1.10).

Пiдставляючи отримане рiвняння (5.8) для ⟨E(r)⟩ у праву частину рiвня-

ння (5.11) для ⟨D(r)⟩, з урахуванням тотожностi (5.10) отримуємо

𝜀eff − 𝜀f = (𝜀eff + 2𝜀f)𝜂. (5.12)

Щоб знайти невiдоме значення 𝜀f , аналогiчно тому як було зроблено в роздiлi

2.3, користуємося граничними умовами для нормальних компонент полiв на

межi роздiлу гомогенiзованого середовища 𝒟 та матрицi ℳ:

𝜀fE0𝑛 = 𝜀eff ⟨E⟩𝑛 = 𝜀eff𝜉E0𝑛,

що, з урахуванням (5.10), дає друге спiввiдношення мiж 𝜀f та 𝜀eff :

𝜀eff − 𝜀f = 𝜀eff𝜂. (5.13)

Видiляючи 𝜂 з рiвнянь (5.12) та (5.13), знаходимо наступне рiвняння:

𝜂 =
𝜀eff − 𝜀f
2𝜀f + 𝜀eff

=
𝜀eff − 𝜀f
𝜀eff

.

Це рiвняння має два коренi: 1) 𝜀f = 0; 2) 𝜀f = 𝜀eff , якi узгоджуються iз

зазначеними у роздiлi 2.3. Беручи до уваги другий розв’язок, отримуємо 𝜂 =

0, тобто ⟨
𝛿𝜀(r)

3𝜀eff + 𝛿𝜀(r)

⟩
= 0, (5.14)

що збiгається з результатом (1.12), знайденим з використанням варiацiйного

принципу Хашина-Штрiкмана [4]. Це є базове спiввiдношення для подальшо-

го аналiзу.

Для отримання спiввiдношень АМБ (5.3), (5.5) за допомогою (5.14) буде-

мо виходити з тих самих припущень, що були розглянутi в роздiлi 5.1. Нехай

значення ефективної проникностi 𝜀 вiдомо при деякiй концентрацiї включень

𝑐 = ⟨Π1(r)⟩ (тут Π1(r) – характеристична функцiя всiх частинок). При до-

даваннi порцiї нових частинок з концентрацiєю Δ𝑐 = ⟨ΔΠ1(r)⟩ (ΔΠ1(r) –

характеристична функцiя порцiї нових частинок; Π1 · ΔΠ1 = 0) до системи
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(видiлена область на рис. 5.1(а)) проникнiсть системи змiниться на 𝜀 + Δ𝜀

(рис. 5.1(б)). До та пiсля додавання розподiл всiх включень в системi є рiв-

новажним. Вважається, що наявне ефективне середовище слугує однорiдною

матрицею для цiєї порцiї частинок та займає область, вiльну вiд всiх доданих

частинок, тобто її характеристична функцiя дорiвнює (1 − Π1(r) − ΔΠ1(r)).

Тодi 𝛿𝜀 пiсля додавання нової порцiї частинок можна записати у виглядi

𝛿𝜀
(𝑙)
ABM(r) = (𝜀− (𝜀+ Δ𝜀))[1 − Π1(r) − ΔΠ1(r)] + (𝜀1 − (𝜀+ Δ𝜀))ΔΠ1(r) ≈

≈ −Δ𝜀[1 − Π1(r)] + (𝜀1 − 𝜀)ΔΠ1(r), (5.15)

де залишено лише члени першого порядку малостi за ΔΠ1 (у розумiннi його

середнього значення) та Δ𝜀; 𝜀 в (5.14) також потрiбно замiнити на 𝜀+ Δ𝜀:⟨
𝛿𝜀

(𝑙)
ABM(r)

3(𝜀+ Δ𝜀) + 𝛿𝜀
(𝑙)
ABM(r)

⟩
= 0. (5.16)

Верхнiй iндекс 𝑙 у (5.15) позначає, що збiльшується кiлькiсть частинок. Пiд-

ставляючи (5.15) у (5.16), беручи до уваги умову ортогональностi для хара-

ктеристичних функцiй

(1 − Π1 − ΔΠ1) · ΔΠ1 = 0

та ергодичну гiпотезу, статистичне усереднення в (5.16) можна розбити на

усереднення по областях, зайнятих матрицею та новими частинками:

−
⟨

Δ𝜀[1 − Π1 − ΔΠ1]

3(𝜀+ Δ𝜀) + Δ𝜀[1 − Π1 − ΔΠ1]

⟩
+

⟨
(𝜀1 − (𝜀+ Δ𝜀))ΔΠ1

3(𝜀+ Δ𝜀) + (𝜀1 − (𝜀+ Δ𝜀))ΔΠ1

⟩
≈

≈ −Δ𝜀

3𝜀
(1 − 𝑐) +

𝜀1 − 𝜀

2𝜀+ 𝜀1
Δ𝑐 = 0.

Тут знову були залишенi члени першого порядку малостi за Δ𝜀 та Δ𝑐. Пе-

реходячи до iнфiнiтезимальних змiнних 𝑑𝜀 та 𝑑𝑐, отримуємо диференцiальне

рiвняння (5.2).

За такою ж схемою можна отримати рiвняння (5.4), розглядаючи змен-

шення кiлькостi включень як додавання малих порцiй фази матрицi. Тепер

включення розглядаються в якостi “матрицi”, а матриця – в якостi “вклю-

чень” з характеристичною функцiєю Π0 = (1 − Π1). Порцiя фази матрицi
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з характеристичною функцiєю ΔΠ0 = −ΔΠ1 додається до системи замiсть

вже присутнiх частинок, характеристичною функцiєю яких пiсля додавання

є (1 − Π0 − ΔΠ0). Вiдповiдно

𝛿𝜀
(ℎ)
ABM(r) =(𝜀− (𝜀+ Δ𝜀))[1 − Π1(r) − ΔΠ1(r)]+

+ (𝜀1 − (𝜀+ Δ𝜀))ΔΠ1(r) ≈

≈− [1 − Π0(r)]Δ𝜀+ (𝜀0 − 𝜀)ΔΠ0(r) =

= − Π1(r)Δ𝜀− (𝜀0 − 𝜀)ΔΠ1(r).

(5.17)

Пiдставляючи (5.17) до (5.16) та переходячи до нескiнченно малих, отримуємо

шукане друге диференцiальне рiвняння АМБ (5.4).

Факт отримання АМБ в рамках МКГ вказує на можливiсть побудува-

ти та проаналiзувати загальну диференцiальну схему обчислення ефектив-

них характеристик невпорядкованих дисперсних систем. Для цього спочатку

розглянемо систему в рамках МКГ безпосередньо до додавання нової порцiї

частинок та проаналiзуємо вирази для 𝛿𝜀 та 𝜀eff пiсля її додаваннi.

В системi дiелектричних куль в дiелектричнiй матрицi локальнi вiдхиле-

ння дiелектричної проникностi за рахунок компактної групи в околi точки r

визначаються виразом

𝛿𝜀CGA(r) = (𝜀0 − 𝜀)[1 − Π1(r)] + (𝜀1 − 𝜀)Π1(r), (5.18)

де 𝜀 – ефективна дiелектрична проникнiсть, сформована наявними компа-

ктними групами при деякiй концентрацiї включень 𝑐 = ⟨Π1⟩. Припустимо,

що iнфiнiтезимальна змiна кiлькостi включень в системi викликає малi змiни

їх концентрацiї Δ𝑐 = ⟨ΔΠ1⟩ та ефективної проникностi Δ𝜀. Тодi вираз (5.18)

та спiввiдношення (5.14) набувають наступного вигляду:

̃︀𝛿𝜀CGA(r) =(𝜀0 − (𝜀+ Δ𝜀))[1 − (Π1(r) + ΔΠ1(r))]+

+ (𝜀1 − (𝜀+ Δ𝜀))[Π1(r) + ΔΠ1(r)];
(5.19)

⟨ ̃︀𝛿𝜀CGA(r)

3(𝜀+ Δ𝜀) + ̃︀𝛿𝜀CGA(r)

⟩
= 0. (5.20)
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Нехтуючи членами других порядкiв малостi за Δ𝑐 та Δ𝜀, (5.19) можна запи-

сати у виглядi суми трьох доданкiв:

̃︀𝛿𝜀CGA(r) ≈(𝜀0 − 𝜀)[1 − Π1(r)] − (𝜀0 − 𝜀)ΔΠ1(r) − [1 − Π1(r)]Δ𝜀

+ (𝜀1 − 𝜀)Π1(r) + (𝜀1 − 𝜀)ΔΠ1(r) − Π1(r)Δ𝜀 =

=𝛿𝜀CGA(r) + 𝛿𝜀
(𝑙)
ABM(r) + 𝛿𝜀

(ℎ)
ABM(r),

(5.21)

де 𝛿𝜀CGA(r) – внесок (5.18) початкової (до додавання частинок) компактної

групи; 𝛿𝜀(𝑙)ABM(r) – внесок (5.15), що враховує вплив нових частинок на 𝛿𝜀CGA;

𝛿𝜀
(ℎ)
ABM(r) – внесок (5.17), що враховує вплив змiни кiлькостi матрицi на 𝛿𝜀CGA.

Пiдставляючи (5.21) у (5.20) та переходячи до iнфiнiтезимальних приростiв,

отримуємо диференцiальне рiвняння[︂
𝑑𝑐
𝜀1 − 𝜀

2𝜀+ 𝜀1
− (1 − 𝑐) 𝑑𝜀

3𝜀0
(2𝜀+ 𝜀0)2

]︂
−

−
[︂
𝑑𝑐
𝜀0 − 𝜀

2𝜀+ 𝜀0
+ 𝑐 𝑑𝜀

3𝜀1
(2𝜀+ 𝜀1)2

]︂
= 0,

(5.22)

що є диференцiальною формою рiвняння (1.3).

Таким чином, в рамках МКГ змiни 𝜀, що викликанi додаванням малої пор-

цiї частинок, не зводяться лише до внескiв 𝛿𝜀(𝑙)ABM, викликаних тiльки цими

частинками, як в АМБ, але ще й обумовленi змiнами в самiй матрицi (внесок

𝛿𝜀
(ℎ)
ABM) та станом системи безпосередньо перед додаванням цiєї порцiї (внесок

𝛿𝜀CGA). Класичнi спiввiдношення AМБ (5.3), (5.5) отримуємо, якщо знехтує-

мо внесками вiдповiдно 𝛿𝜀(ℎ)ABM та 𝛿𝜀CGA або 𝛿𝜀(𝑙)ABM та 𝛿𝜀CGA. Якщо значення 𝑐

настiльки мале, що 𝑐Δ𝜀 можна вважати величиною другого порядку малостi,

то можна знехтувати першим доданком у виразi (5.17) для 𝛿𝜀(ℎ)ABM. Однак це

не дозволяє знехтувати другим доданком та внеском 𝛿𝜀CGA в (5.21) частинок

перед додаванням нової порцiї. Додатково припустивши, що рiзниця мiж дi-

електричними проникностями компонентiв |𝜀0 − 𝜀1| мала, можна знехтувати

другими доданками у виразах (5.17) та (5.18). Перший доданок (𝜀0 − 𝜀) у

виразi (5.18) є малою величиною порядку 𝑐, що гарантує виконання спiввiд-

ношення 𝜀 ≈ 𝜀0 +𝑂(𝑐), яке вiдображає основне припущення АМБ: матрицею

для нових порцiй частинок є поточне ефективне середовище. Цi припущення
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дозволяють знехтувати виразом у другiй квадратнiй дужцi в (5.22) та звести

це рiвняння до вигляду (5.2).

Аналогiчнi викладки дають такий самий результат й для випадку великих

концентрацiй, коли можна знехтувати внеском 𝛿𝜀
(𝑙)
ABM.

Таким чином, спiввiдношення АМБ (5.3), (5.5) справджуються лише за

умов, що:

1) концентрацiя компонента, що додається, мала;

2) рiзниця мiж дiелектричними проникностями компонентiв малi.

Розглядаючи ситуацiї, коли справджується лише одна з цих умов, можна

спробувати модифiкувати класичнi спiввiдношення АМБ.

5.3. Модифiкацiї пiдходу АМБ та їх аналiз

Спершу розглянемо низькоконцентрацiйний випадок:

̃︀𝛿𝜀(𝑙)CGA ≈ 𝛿𝜀
(𝑙)
ABM + 𝛿𝜀CGA, (5.23)

та знехтуємо лише другою квадратною дужкою в (5.22). Дiстаємо наступне

диференцiальне рiвняння:

𝑑𝑐

1 − 𝑐
= 𝑑𝜀

3𝜀0(2𝜀+ 𝜀1)

(𝜀1 − 𝜀)(2𝜀+ 𝜀0)2
. (5.24)

Це рiвняння також можна отримати прямою пiдстановкою (5.23) в (5.20).

Аналогiчна процедура для висококонцентрацiйного випадку (нехтуємо пер-

шою квадратною дужкою в (5.22)) дає

̃︀𝛿𝜀(ℎ)CGA ≈ 𝛿𝜀
(ℎ)
ABM + 𝛿𝜀CGA,

𝑑𝑐

𝑐
= −𝑑𝜀 3𝜀1(2𝜀+ 𝜀0)

(𝜀0 − 𝜀)(2𝜀+ 𝜀1)2
. (5.25)

Рiвняння (5.24) та (5.25) є полiпшеними диференцiальними спiввiдноше-

ннями у тому сенсi, що вони частково враховують, за рахунок внеску 𝛿𝜀CGA,

взаємодiю зi складовими системи до додавання нової порцiї частинок. Пiсля

iнтегрування цих рiвнянь отримуємо наступнi спiввiдношення для випадкiв
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вiдповiдно низьких i високих концентрацiй частинок:

ln (1 − 𝑐) =
9𝜀0𝜀1

(2𝜀1 + 𝜀0)2
ln

3𝜀0(𝜀eff − 𝜀1)

(𝜀0 − 𝜀1)(2𝜀eff + 𝜀0)
− 2(𝜀0 − 𝜀1)(𝜀0 − 𝜀eff)

(2𝜀1 + 𝜀0)(2𝜀eff + 𝜀0)
; (5.26)

ln 𝑐 =
9𝜀0𝜀1

(2𝜀0 + 𝜀1)2
ln

3𝜀1(𝜀eff − 𝜀0)

(𝜀1 − 𝜀0)(2𝜀eff + 𝜀1)
− 2(𝜀1 − 𝜀0)(𝜀1 − 𝜀eff)

(2𝜀0 + 𝜀1)(2𝜀eff + 𝜀1)
. (5.27)

Можна було би очiкувати, що в порiвняннi зi спiввiдношеннями АМБ

рiвняння (5.26), (5.27) є бiльш точними, оскiльки враховують бiльшу кiль-

кiсть ефектiв. Для аналiзу цього питання розглянемо верхню та нижню межi

Хашина-Штрiкмана (1.4) для дiелектричної проникностi розглядуваної си-

стеми:

𝜀+ = 𝜀1 +
3(1 − 𝑐)𝜀1(𝜀0 − 𝜀1)

3𝜀1 + 𝑐(𝜀0 − 𝜀1)
, (5.28)

𝜀− = 𝜀0 +
3𝑐𝜀0(𝜀1 − 𝜀0)

3𝜀0 + (1 − 𝑐)(𝜀1 − 𝜀0)
. (5.29)

Легко показати, що рiвняння (5.26) та (5.27) не задовiльняють цi межi.

Дiйсно, розглянемо (5.26) для випадку 𝜀1 ≫ 𝜀0 при концентрацiях, коли 𝜀eff ∼
𝜀1 (при |𝜀eff − 𝜀1| ∼ 𝜀1):

ln (1 − 𝑐) ≈ 9𝜀0
4𝜀1

ln
3𝜀0(𝜀1 − 𝜀eff)

2𝜀eff𝜀1
− 𝜀1𝜀eff − 𝜀0(𝜀1 + 𝜀eff)

2𝜀1𝜀eff + 𝜀0(𝜀eff + 𝜀1)
≈ −1

2
.

Таким чином, значення 𝜀eff прямує до 𝜀1 при 𝑐 > (1−𝑒−1/2) ≈ 0.393 та лежить

вище верхньої межi 𝜀+ ≈ 0.3𝜀1 для тих самих концентрацiй. В областi низьких

концентрацiй (5.26) збiгається з (5.3) та лежить в рамках зазначених меж.

Розглядаючи спiввiдношення (5.27) для того ж самого випадку при кон-

центрацiях, коли 𝜀eff ∼ 𝜀0, аналогiчним чином отримуємо:

ln 𝑐 ≈ 9𝜀0
𝜀1

ln
3(𝜀eff − 𝜀0)

𝜀1
− 2 ≈ −2.

При 𝑐 < 𝑒−2 ≈ 0.135, маємо 𝜀eff → 𝜀0 та лежить нижче 𝜀− ≈ 2𝜀0 при вказанiй

концентрацiї.

Для довiльних значень 𝜀1 та 𝜀0 областi концентрацiй, в яких порушую-

ться межi Хашина-Штрiкмана, залежать вiд вiдношення 𝜀1/𝜀0. Рисунок 5.2

демонструє випадок, коли 𝜀1/𝜀0 = 102. Видно, що оригiнальнi спiввiдношення
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Рис. 5.2. Концентрацiйнi залежностi 𝜀eff згiдно з: модифiкованими низько-

(5.26) та високо- (5.27) концентрацiйними законами (вiдповiдно лiнiї 1 та 2);

нижня (5.29) та верхня (5.28) межi Хашина-Штрiкмана (лiнiї 3, 4); МКГ (1.3)

(штрихована лiнiя); класичнi низько- (5.3) та високо- (5.5) концентрацiйнi

результати АМБ (лiнiї 5, 6). Було використано значення 𝜀1/𝜀0 = 102

АМБ (5.3) та (5.5) задовiльняють цi межi. Згiдно з вище приведеними аргу-

ментами, цей факт ще не означає, що вони лiпшi, нiж їх модифiкацiї (5.26) та

(5.27), а лише вiдображає складний взаємозв’язок мiж 𝛿𝜀
(𝑙)
ABM(r), 𝛿𝜀(ℎ)ABM(r) та

𝛿𝜀CGA(r), що грає роль в формуваннi 𝜀eff при змiнi 𝑐. Iншими словами, проста

екстраполяцiя результатiв модифiкованого пiдходу, отриманих для вузького

концентрацiйного iнтервалу, не дозволяє врахувати всi ефекти, що вiдiграють

роль у формуваннi 𝜀eff при iнших концентрацiях.

Зазначимо, що наведенi результати кiлькiсно пiдтверджують якiснi аргу-

менти [43,146] про те, що на високих концентрацiях пiдходи АМБ та Максвел-

ла-Вагнера-Ханая не повнiстю враховують мiжчастинковi поляризацiйнi ефе-

кти. Вони також пояснюють, чому на практицi часто доводиться модифiку-

вати класичнi диференцiальнi пiдходи, або навiть вводити допомiжнi пiдгiннi

параметри, щоб розширити область застосування моделей [147, 148]. Також

вони узгоджуються з результатам методу скiнченних елементiв [149], який
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показує, що при малих концентрацiях змiни ефективної проникностi, викли-

канi додаванням нових порцiй частинок, бiльшi за тi, що передбачаються

диференцiальними методами.

5.4. Висновки

Аналiз класичної диференцiальної схеми, реалiзованої в рамках перефор-

мульованого МКГ для двофазних дiелектричних макроскопiчно однорiдних

та iзотропних систем в квазiстатичному наближеннi, показав, що:

1. Класичнi диференцiальнi пiдходи АМБ є в загальному випадку фiзи-

чно непослiдовними та, строго кажучи, застосовними лише для роз-

бавлених (вiдносно одного з компонентiв) систем з близькими значен-

нями дiелектричних проникностей компонентiв. Лише при виконаннi

саме цих умов справджується основне припущення АМБ про те, що

електродинамiчна взаємодiя нової порцiї частинок з вже присутнiми

еквiвалентна взаємодiї цих частинок з однорiдним ефективним сере-

довищем, що вiдповiдає гомогенiзованiй системi безпосередньо перед

моментом додавання.

2. Повна змiна 𝜀eff внаслiдок додавання iнфiнiтезимальних порцiй напов-

нювача визначається як змiнами концентрацiйного вмiсту компонен-

тiв, так i станом системи безпосередньо перед моментом додавання.

Iгноруючи внески вiд змiн концентрацiйного вмiсту окремих компо-

нентiв, можна отримати модифiкацiї класичних законiв АМБ.

3. Новi модифiкованi закони, знову ж таки, можуть бути використанi

тiльки для певних концентрацiйних iнтервалiв, поза якими їх перед-

бачення виходять за межi Хашина-Штрiкмана. Цей факт є результа-

том того, що за формування 𝜀eff на рiзних концентрацiйних iнтерва-

лах вiдповiдають рiзнi механiзми. Проста екстраполяцiя результатiв,

отриманих для одного з iнтервалiв, на iншi концентрацiйнi iнтервали

не враховує механiзми, вiдповiдальнi за формування 𝜀eff на цих iнтер-

валах, та складний взаємозв’язок мiж їх iндивiдуальними внесками в
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𝜀eff , а тому є необґрунтованою.

Отриманi результати можуть бути узагальненi на випадок макроскопiчно

однорiдних та iзотропних систем з комплексними проникностями компонен-

тiв.

Результати роздiлу представлено в публiкацiї [150].
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ВИСНОВКИ

Основнi висновки з результатiв роботи наступнi.

— Адекватний опис макроскопiчних електричних властивостей реаль-

них дисперсноподiбних систем вимагає виходу за межi двофазних мо-

делей. Зокрема, вiн може ефективно здiйснюватися в рамках стати-

стичної моделi ефективного електричного вiдгуку невпорядкованих

систем частинок з морфологiєю тверде ядро - проникна оболонка, по-

будованої в роботi шляхом узагальнення методу компактних груп на

системи провiдних частинок.

— Отриманi рiвняння для ефективної статичної провiдностi розгляну-

тих модельних систем пiдтверджуються результатами порiвняння їх

розв’язкiв з даними симуляцiй, отриманих методом Random Resistor

Network як для електрично однорiдних, так i неоднорiдних проникних

оболонок.

— При вiдповiдному виборi одночастинкових профiлiв провiдностi обо-

лонок модель кiлькiсно описує експериментальнi данi для квазiста-

тичної провiдностi рiзних типiв твердих композитних та полiмерних

композитних електролiтiв. Цi профiлi ефективно враховують вплив

основних мiжфазних та матричних фiзико - хiмiчних механiзмiв в си-

стемi на формування її електричних властивостей та можуть бути

використанi для аналiзу цих механiзмiв.

— Також модель кiлькiсно описує поведiнку ефективних провiдностi та

дiелектричної проникностi твердих невпорядкованих композитiв типу

iзолятор - провiдник з проникним мiжфазним шаром. Положення по-

рогу електричної перколяцiї в моделi визначається вiдносною товщи-

ною оболонки, а значення ефективних критичних iндексiв залежать

як вiд геометричних та електричних параметрiв компонентiв, так i

способу обробки експериментальних даних, а тому демонструють ши-
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рокий спектр значень, спостережуваних на експериментi.

— Диференцiальна схема аналiзу ефективних квазiстатичних електри-

чних параметрiв дисперсних систем застосовна лише для систем з ма-

лими рiзницями дiелектричних проникностей компонентiв у вузьких

концентрацiйних iнтервалах диспергованих компонентiв.

Таким чином, розроблена модель є новим гнучким iнструментом для еле-

ктроспектроскопiчного аналiзу багатофазних дисперсних систем.
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