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Встановлено  ступеневий  зв’язок  діелектричної  проникливості  
композиту  і  його  компонентів,що підтверджений експериментами на 
склокерамічних матеріалах та логаріфмічним законом змішування компонентів 

 
     До матеріалів, що створюються для авіаційної техніки, пред’являються жорсткі 

вимоги до великої кількості фізичних і експлуатаційних характеристик. Це відноситься і до 
склокерамічних композиційних матеріалів (СКМ), які доцільно використовувати при 
виготовленні діелектричних елементів електронних схем [1]. Вони використовуються замість 
алюмооксидної кераміки в різних за конструкцією та призначенням виробах, завдяки більш 
швидкому спіканню при найбільш низькій температурі і широким можливостям впливу на 
величину їх параметрів. 

 Успішному освоєнню нових СКМ передують процеси їх розробки, що 
забеспечують створення матеріалів з переліками, що відрізняються, числених 
характеристик. На ці характеристики неоднозначно впливають багато факторів. 
Тому виникає необхідність дослідження великої кількості експериментальних 
зразків з невиправдено великими витратами часу та кошт. Але розробку СКМ 
можна суттєво прискорити за допомогою аналітичних методів, що дозволяють 
прораховувати різні варіанти. Їх використовування дозволить значно скоротити 
обсяги експериментальних проб. 
      У зв’язку з вищесказаним стає доцільним застосування комплексного підходу, що 
складає в собі експериментальні і теоретичні методи досліджування. Такий підхід з успіхом 
застосовано в працях [2-4] на трьох різних СКМ. Окрім експериментальних досдіджувань, 
були виконані розрахунки діелектричних параметрів компонентів СКМ та їх об’ємних 
частин, що виникають наприкінці спікання. Такі відомості про компоненти дозволяють 
прогнозувати параметри СКМ для різних співвідношень всіх його складових, якщо виміряно 
діелектричний параметр зразка однієї зі сполук. Розрахунки в [2-4] базуються на 
використанні логарифмічного закону змішування компонентів, запропонованого 
Ліхтенеккером і Ротером для двокомпонентного матеріалу [2]. Щодо застосування 
діелектричних параметрів СКМ, що був досліджений в [2] і складається тільки з скла та 
керамічного наповнювача, цей закон відображається формулою: 

                                                       ccнн DyDyD lnlnln +=  ,                                                         (1) 



де D , - діелектричний параметр СКМ, наповнювача та скла,відповідно; cн DD ,

     - об’ємна частина наповнювача та скла, відповідно. сн уу ,

      У працях [3,4] вивчені СКМ з кількістю компонентів m>2.В результаті встановлено, 
що логарифмічний закон змішування компонентів придатний в якості основи розроблених 
методик для виконання розрахунків діелектричних параметрів і об’ємних частин 

компонентів СКМ, що були досліджені, з m  2. ≥

     У праці [2] додатково досліджена можливість використання двох відомих 
ступеневих формул для здійснення аналогічних розрахунків СКМ. Ці формули були 
запропоновані для двокомпонентних композитів та щодо застосування до діелектричних 
параметрів СКМ мають вигляд: 

                                                       ,                                                             (2) 
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де n- знаменник,що дорівнює двом за теорією Баєра та трьом за теорією Ландау і Ліфшица 
[2]. 

     Критерієм застосованості формули (2) являється умова про не дуже великих відзнак 
параметрів у різних компонентів композиту. Але навіть при відносно близьких значеннях 
діелектричної проникливості компонентів ε  формула (2) не забезпечує достатньо високу 
точність обчислень [2]. 

     Необхідно візначити, що раніш не була досліджена можливість використання 
ступеневого зв’язку параметрів композитів при кількості компонентів m>2. Разом з тим, 
альтернативна ступенева формула, придатна для розрахунків властивостей СКМ, дозволила 
б контролювати правильність розрахунків, що виконуються за допомогою логарифмічної 
формули, та мала б використовуватися для самостійних обчислень. 

     Розглянемо можливість знаходження такої корекції звісних ступеневих формул, при 
якій результати розрахунку точніше відповідають експеріменту та результатам розрахунку 
по логарифмічній формулі. Окрім того, перевіримо, чи існує вплив кількості компонентів, 
що використовуються, та їх матеріалу на результати таких обчислень. 

     З цією метою використаємо в якості вхідних даних для розрахунків величинами 
об’ємних частин і діелектричних параметрів компонентів, а також експериментальними 

значеннями діелектричної проникливості eε  в СКМ, знайденими в [2-4] для композитів зі 
сполуками, що різняться (див. табл.1). Індекси “с”, “н”, “п” і “ф” визначають належність 
приведених в табл.1 параметрів склу, наповнювачу, порам та кристалізуємій при спіканні 
фазі, відповідно. 

     В [2-4] використані модельні СКМ, що різняться кількістю компонентів, матеріалом 
скла, матеріалом та розташуванням кристалізуємих при спіканні нових фаз (на границі скла і 
наповнювача в вигляді міжфазного шару або в самому склі). Для всіх СКМ в якості 
наповнювача використовано кристалічний оксид алюмінія, измельченний до однакової 



дисперсності. СКМ-2 (табл.1) складається з трьох компонентів: наповнювача, залишкового 
скла і кристалізуємого у склі при спіканні кристробаліта. Але при розрахунку за ступеневою 
формулою кристалізуєму фазу та залишкове скло будемо розглядати як один компонент – 
закристалізоване скло з належними йому діелектричною проникливістю і об’ємною 
частиною. 
 

 

                                                Вхідні дані до розрахунків                                                   
Таблиця 1 
 

Параметри 
компонентів 

Найменуван
ня 

Поз- 
наче- 
ння 

СКМ-1: 
Некристалізу 
єме кальцієво-
алюмоборатне 
скло,наповню 

вач 
[2] 

СКМ-2: 
Свинцевоборо- 
Силікатне скл з 
кристалічною 
фазою в ньому, 
Наповнювач 

[4] 

СКМ-3: 
Барієвоборосилі
катне скло,на 

повнювач,міжфа
зний кристаліч 

ний шар 
[3] 

СКМ-4: 
Барієвоборосилік
атне скло,напов 
нювач,міжфазний 
кристалічний 
шар,пори 

[3] 

cy  0,848 0,507 0,403 0,362 

нy  0,152 0,495 0,490 0,280 

фy  0 - 0,107 0,079 

Об’ємна 
частина 

пy  0 0 0 0,279 

cε  6,92 5,71 8,38 8,38 

нε  11 11 11 11 

фε  0 - 6,72 6,72 

Діелектри 
чна 
проникли 
вість 

пε  0 0 0 1,05 

 
      
     В табл.2 наведені результати обчислення діелектричної проникливості ε  різних СКМ з 
використанням вхідних даних табл.1. 
     Обчислення здійснювалися за ступеневими формулами 
          для СКМ-1 та СКМ-2: 
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           для СКМ-3: 
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           для СКМ-4: 
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Таблиця 2 

Результати розрахунку діелектричної проникливості СКМ при різних значеннях 1/n 
 

Показник ступіню 1/n 
Тип СКМ 

1/2 1/3 1/10 1/100 
eε  

СКМ-1 
СКМ-2 
СКМ-3 
СКМ-4 

7,48 
8,11 
9,42 
6,09 

7,46 
8,04 
9,40 
5,74 

7,43 
7,94 
9,37 
5,21 

7,43 
7,90 
9,35 
5,00 

 

7,40 
7,90 
9,35 
4,98 

 
     Для співставлення результатів розрахунків з експеріментальними даними в табл.2 

приведені величини виміряних діелектричних проникливостей eε . 
     З табл.2 слідує, що для різних типів розглянутих СКМ відхилення результатів розрахунку 

ε , виконаного при n=3 (формула Ландау та Ліфшица), від експериментальних значень eε  в 

СКМ менше, ніж при n=2 (формула Баєра). При цьому величини oε∆ - відносних відхилень 

обчислених діелектричних проникливостей ε  від експериментальних значень eε  - 

підкорюються співвідношенню 32 7,0 == ∆=∆ nono εε . Істотно передбачити, що більшій 
величині  n в формулах (3) – (5) повинна відповідати менша відзнака ε , розрахованого за 
ступеневою формулою від експериментального значення ε . Це підтверджується величинами 
ε , розрахованими при n=10 та n=100 (табл.2). Необхідно відмітити, що наведені величини ε  
при n=100 (табл.2) співпадають і з розрахованими за логарифмічною формулою величинами, 
оскільки і вони співпадають з експериментальними даними [2-4]. 
     З табл.2 видно, що кількість і матеріал компонентів не впливають на результати 
розрахунку ε  при n=100 та на точність обчислень, що отримується при цьому. 
     Виконані дослідження вказують шлях для уточнення відомих ступеневих формул: значно 
зменшити показник ступіню при діелектричних параметрах (підвищити n). Таке зменшення 
для тангенсу кута діелектричних втрат і електроопору СКМ повинно бути виражено в 
більшому ступіні . Це обумовлено більшою різницею таких параметрів у компонентів, ніж у 
випадку діелектричної проникливості. 



     Таким чином, експериментально встановлено альтернативний варіант 
розрахунку діелектричної проникливості СКМ за допомогою нової ступеневої 
формули. 
     Наведені відомості можуть бути корисними при уточнені відомих ступеневих формул для 
обчислення інших діелектричних властивостей СКМ, а також – для розразунку 
діелектричних параметрів подібних композитів. 
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