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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ КЕРУВАННЯ ВЛА-

СТИВОСТЯМИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІ-

АЛІВ ДЛЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ 

ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ РАДІОЕЛЕКТРОН-

НИХ ЗАСОБІВ ОЗБРОЄННЯ 

 

Розглядається нова методика керування влас-

тивостями композиційних матеріалів за допомогою 

логарифмічного та ступеневого законів змішуван-

ня. Отримані результати можуть бути викорис-

тані при розрахунках чи прогнозуванні параметрів 

композиційних матеріалів, що використовуються в 

фотоелектричних системах енергопостачання ра-

діоелектронних засобів озброєння. 

The new technique of management of composite 

materials properties through the logarithmic and 

power-mode laws of mixing  is examined. The obtained 

results can be utilised at calculations or prediction of 

composite materials parameters, which will be used in 

photovoltaic power supply systems of radio-electronic 

facilities of arms. 

 

Температурні впливи є одним з найбільш ва-

жливих факторів, що приводять до деградації пара-

метрів кремнієвих фотоелектричних перетворюва-

чів (ФЕП). Крім того, збільшення робочої темпера-

тури системи енергопостачання радіоелектронних 

засобів озброєння (РЕЗО) під впливом випроміню-

вання Сонця призводить до зменшення важливих 

параметрів ФЕП, таких як напруга холостого ходу, 

коефіцієнт заповнення вольт-амперної характерис-

тики і в цілому до зниження ефективності фотопе-

ретворення [1]. 

Для підвищення температурної стабільності 

параметрів систем енергозабезпечення використо-

вуються спеціальні матеріали з високою теплопро-

відністю, що розташовані на зворотній поверхні 

фотоелектричних модулів. Найбільш перспектив-

ними для цього є композиційні матеріали, що одно-

часно мають високу міцність і теплопровідність. 

Для створення надійних систем енергопостачання 

РЕЗО необхідна реалізація комплексу численних 

фізичних і експлуатаційних характеристик ізолюю-

чих композиційних матеріалів, до яких відносяться 

діелектричні, механічні, теплові характеристики, а 

також стійкість до впливу зовнішнього середовища. 

Рішення цієї задачі залежить від багатьох факторів, 

що впливають на властивості матеріалу: склад і чи-

стота вихідних компонентів і композицій, техноло-

гічні режими формування матеріалу, стан компоне-

нтів у процесі виготовлення, можливість появи но-

воутворених у процесі виготовлення компонентів 

тощо. 

Особливе місце серед композиційних матері-

алів займають так звані скло-керамічні композицій-

ні матеріали (СКМ). Вони містять скляну матрицю з 

украпленнями функціонального керамічного напов-

нювача, що додається для поліпшення міцності, 

теплопровідності, а також діелектричних парамет-

рів одержуваного матеріалу. В якості керамічного 

наповнювача можуть використовуватися також різ-

номанітні скляні наповнювачі. Крім того, при спі-

канні може з'явитися нова кристалічна фаза. На па-

раметри СКМ впливає склад матеріалу компонентів, 

їхні типи і кількісні співвідношення, температурні 

режими спікання, матеріали та кількість новоутво-

реної кристалічної фази. 

Відомі публікації про розробку СКМ в своїй 

більшості наводять кінцеві результати дослідження, 

а посилання про вплив факторів на характеристики 

матеріалів практично відсутні [2]. Тому при розроб-

ці нових СКМ зазвичай виникає необхідність дослі-

дження великої кількості експериментальних зраз-

ків з невиправдано великими витратами часу та ре-

сурсів. В той же час розробку СКМ можна значно 

прискорити за допомогою аналітичних методів, що 

дозволяють прорахувати різноманітні варіанти і 

значно скоротити обсяги експериментальних проб. 
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Основною складністю при виготовленні ви-

сокоякісних СКМ є забезпечення створення скляно-

го компонента, що забезпечує необхідні властивості 

і параметри композита. Тому основною метою про-

ведених авторами досліджень є встановлення аналі-

тичних залежностей між параметрами окремих 

компонентів СКМ і параметрами самого СКМ, а 

також розробка відповідних математичних моделей 

та методик керування їх властивостями.  

Одним з варіантів досягнення зазначеної ме-

ти є використання логарифмічного закону змішу-

вання, запропонованого Ліхтенекером і Ротером [3]: 
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де Р – параметр СКМ із кількістю компонентів n; 

Рi і Yi – параметр та об'ємна частка i-го компонента, 

відповідно. 

Справедливість цього закону була раніше 

підтверджена для двохкомпонентного діелектрич-

ного СКМ та перевірена його придатність для бага-

токомпонентного діелектричного СКМ [4, 5]. Кри-

терієм застосовності формули (1) є не занадто вели-

ка відмінність параметрів різних компонентів ком-

позита. 

Для одержання альтернативного варіанта 

розрахунку параметрів СКМ проаналізуємо можли-

вість використання двох відомих ступеневих фор-

мул, що були запропоновані для двокомпонентних 

композитів: 
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де n = 2 по теорії Байера і  

n = 3 відповідно до теорії Ландау і Лівшиця. 

Критерієм застосовності формули (2) при 

n = 2 і n = 3 є умова не дуже великих розходжень 

параметрів різних компонентів композита. Однак, 

навіть при відносно близьких значеннях такого па-

раметра компонентів як діелектрична проникність ε 

формула (2) не забезпечує достатню точність розра-

хунків. 

Необхідно відзначити, що раніше не була до-

сліджена можливість застосування ступеневої зале-

жності параметрів композитів при кількості компо-

нентів більше двох. Разом з тим, альтернативна сту-

пенева формула, що підходить для розрахунку па-

раметрів СКМ, дозволила б контролювати правиль-

ність розрахунків, проведених за допомогою лога-

рифмічної формули (1), і могла б використовувати-

ся для самостійних обчислень. При цьому важливо 

визначити, чи існує вплив кількості вихідних ком-

понентів і їхнього матеріалу на точність розрахун-

ків. 

З метою корекції відомих ступеневих фор-

мул, при якій результати розрахунку точніше відпо-

відають експерименту та результатам розрахунку, 

отриманим за допомогою логарифмічного закону 

змішування, авторами проведені обчислення таких 

параметрів як діелектрична проникність і теплопро-

відність СКМ різного складу за допомогою форму-

ли (2). У якості вихідних даних для розрахунків ви-

користовувались величини об'ємних часток і пара-

метрів компонентів, а також експериментальні зна-

чення параметрів PЕКС, що отримані авторами.  

Індекси «с», «н», «п» і «ф» для параметрів, 

зазначених в табл. 1, визначають їх приналежність 

склу, наповнювачу, порам або фазі, що кристалізу-

ється при спіканні, відповідно. СКМ-1 складається з 

кальцієво-алюмоборатного скла і наповнювача; 

СКМ-2 – зі свинцево-боросилікатного скла з крис-

талічною фазою і наповнювача (при розрахунку 

фаза, що кристалізується, і залишкове скло розгля-

даються як один компонент); СКМ-3 – з барієво-

боросилікатного скла, наповнювача і міжфазного 

кристалічного шару; СКМ-4 – з барієво-

боросилікатного скла, наповнювача, міжфазного 

кристалічного шару та пір. Розглянуті СКМ відріз-

няються кількістю компонентів, матеріалом скла, 

матеріалом і розміщенням нових фаз, що кристалі-

зуються при спіканні (на межі скла і наповнювача у 

вигляді міжфазного шару чи в самому склі). Для 
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всіх СКМ у якості наповнювача використовувався 

кристалічний окис алюмінію, подрібнений до одна-

кової дисперсності. 

 

Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунків па-

раметрів СКМ 
Параметри 
компонентів СКМ-1 СКМ-2 СКМ-3 СКМ-4 

YС 0,848 0,507 0,403 0,362 

YН 0,152 0,495 0,490 0,280 

YФ 0 - 0,107 0,079 

Об'ємна 
частка 

YП 0 0 0 0,279 

εС 6,92 5,71 8,38 8,38 

εН 11 11 11 11 

εФ 0 - 6,72 6,72 

Діелект-
рична 
проник-
ність 

εП 0 0 0 1,05 

ρС 6,55⋅109 1,05⋅1011 6,52⋅108 6,52⋅108

ρН 1013 1013 1013 1013

ρФ 0 - 5⋅1013 5⋅1013

Пито-
мий 
об'єм-
ний опір 

ρП 0 0 0 2,25⋅104

λТ С, 
Вт/м⋅ 
град 

0,74 0,84 0,98 1,12 

λТ Н, 
Вт/м⋅ 
град 

38 38 38 38 

λТ Ф, 
Вт/м⋅ 
град 

0 - 52 52 

Тепло-
провід-
ність 

λТ П, 
Вт/м⋅ 
град 

0 0 0 257⋅10-4

 

У таблиці 2 наведені результати розрахунку 

параметрів СКМ із використанням вихідних даних з 

табл. 1. Обчислення параметрів для СКМ-1 і СКМ-2 

проводилися по ступеневій формулі: 

 
n
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для СКМ-3 - по формулі: 
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а для СКМ-4 - по формулі: 
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Таблиця 2. Результати розрахунку параметрів 

СКМ при різних значеннях 1/n 

Показник ступеня 1/n 
СКМ Р 

1/2 1/3 1/10 1/100 
РЕКС

ε 7,48 7,46 7,43 7,43 7,40 

ρ⋅1011 3,02 1,15 0,30 0,21 0,20 СКМ-1 

λТ, 
Вт/м⋅ 
град 

2,78 2,09 1,50 1,36 1,35 

ε 8,11 8,04 7,94 7,90 7,90 

ρ⋅1011 29,9 22,2 12,9 10,3 10,0 СКМ-2 

λТ, 
Вт/м⋅ 
град 

12,36 9,84 6,75 6,93 6,95 

ε 9,42 9,40 9,37 9,35 9,35 

ρ⋅1011 53,7 32,7 7,27 2,75 2,41 СКМ-3 

λТ, 
Вт/м⋅ 
град 

17,57 14,65 10,58 9,20 9,10 

ε 6,09 5,74 5,21 5,00 4,98 

ρ⋅1011 2110 795 24,9 1,85 1,35 СКМ-4 

λТ, 
Вт/м⋅ 
град 

7,41 4,87 2,15 1,47 1,41 

 

Показник ступеня 1/n при розрахунках виби-

рався у межах від 0,50 до 0,01. В усіх випадках зме-

ншенню показника 1/n відповідало зменшення роз-

рахованих параметрів P від максимально високих 

при n = 2 до величин, що практично збігаються з 

експериментальними значеннями РЕКС. 

З отриманих результатів випливає, що для рі-

зних типів розглянутих СКМ відхилення результа-

тів розрахунку параметрів, проведеного при n = 3 

(формула Ландау і Лівшиця) від експериментальних 

значень у СКМ менше, ніж при n = 2 (формула 

Байера). Подальше підвищення параметра n приво-

дить до зменшення відхилення результатів розраху-

нку. Необхідно відзначити, що приведені параметри 

при n = 100 (табл. 2) збігаються з розрахованими по 

логарифмічній формулі величинами й експеримен-
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тальними даними. З табл. 2 видно, що якість та кі-

лькість матеріалу компонентів не впливають на ре-

зультати і точність розрахунку при n = 100.  

На основі розглянутих моделей керування 

властивостями композиційних матеріалів (логариф-

мічний і ступеневий закони змішування) запропо-

нована методика визначення параметрів скляного 

компонента, що забезпечує одержання композицій-

ної склокераміки з заданими характеристиками.  

Розглянемо методику керування параметрами 

СКМ на прикладі логарифмічного закону змішу-

вання для трьохкомпонентного СКМ. Для безпорис-

того СКМ, що складається зі скла, компонента №2 і 

компонента №3, формула (1) може бути описана 

виразом: 

 

3322 lnlnlnln PYPYPYP CC ⋅+⋅+⋅= , (6) 

 

де РС, Р2 і Р3 - параметр скла, компонентів №2 і №3, 

відповідно;  

YС, Y2 і Y3 - об'ємні частки тих самих компонентів. 

З формули (6) можна легко одержати вираз 

для шуканого параметра скла РС: 
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У виразі (7) значення параметра композицій-

ного матеріалу Р відповідає величині, що задається 

для конкретного СКМ технічними умовами. Пара-

метри Р2 і Р3 залежать від матеріалу компонентів 

№2 і №3, що обрані для розрахунку. Об'ємні частки 

вихідних компонентів задаються з урахуванням 

можливості технологічного впровадження і необ-

хідності одержання заданих властивостей СКМ. 

Об'ємна частка нової фази задається з урахуванням 

досвіду її експериментальної реалізації. 

Покажемо, що формула (7) придатна для її 

трансформації до вигляду, що відповідає склокера-

міці з обраним складом (матеріалом і кількістю 

компонентів), для чого розглянемо деякі варіанти. 

Варіант 1 - три компоненти: керамічний на-

повнювач (н), скло (с) і фаза (ф), що кристалізується 

у склі. У цьому випадку n = 3, Y2 = YН, Y3 = YФ, об'-

ємна частка залишкового скла YС = 1 – YН – YФ, P2 = 

PН, P3 = РФ. Тому 
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Варіант 2 - три компоненти: скло (1с) і крис-

талічна фаза в склі (ф) і друге скло (2с), яке не крис-

талізується. У цьому випадку n = 3, Y2 = YФ, Y3 = 

Y2С, об'ємна частка залишкового скла YС = YС1 = 1 – 

Y2С – YФ, PС = P1С, P2 = РФ, P3 = P2С. Тому 
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Варіант 3 - три компоненти: скло (с), що не 

кристалізується, керамічний наповнювач (н) і між-

фазний шар (ф) на їх межі, утворений за рахунок 

часткової хімічної взаємодії і кристалізований у 

процесі спікання склокераміки [4]. У цьому випадку 

n = 3, Y2 = YН, Y3 = YФ, P2 = PН, P3 = РФ. Оскільки на 

фазу, що кристалізується, витрачається частина об'-

ємних часток скла і наповнювача, то об'ємна частка 

залишкового наповнювача визначається виразом 

 

ФHH YkYY ⋅−= 2  ,                  (10) 

 

а об'ємна частка залишкового скла – виразом 

 

ФCC YkYY ⋅−−= )1(2  ,             (11) 

 

де YH2, YC2 – об'ємні частки наповнювача і скла для 

двохкомпонентного СКМ, що складається тільки з 

цих компонентів (відсутня витрата на міжфазний 

шар); 

k - об'ємна частка наповнювача в складі міжфазного 

шару; 
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(1- k) – об'ємна частка скла в складі міжфазного ша-

ру. 

З урахуванням (10) та (11) одержимо вираз 
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⋅−−

−⋅−−
=

ФC

ФФНФH
C YkY

PYPYkYP
P

)1(
lnln)(ln

exp
2

2 . (12) 

 

Формули для РС, що наведені вище для різних 

складів СКМ, відповідають формулі (1). За аналогі-

єю з розглянутими варіантами можна одержати ви-

рази для РС, придатні для інших складів СКМ. При-

кладами можуть бути СКМ з трьох стекол, що не 

кристалізуються, з одного скла і двох наповнювачів, 

з двох стекол і одного наповнювача, з одного скла і 

двох кристалічних фаз, що виникають при спіканні 

скла тощо. 

Як альтернативний варіант розглянемо мето-

дику керування параметрами СКМ за допомогою 

ступеневого закону змішування. 

Для безпористого трьохкомпонентного СКМ, 

що складається зі скла, компонента №2 і компонен-

та №3, скористаємося виразом: 

 
nnn

CC
n PYPYPYP 1

33
1

22
11 ⋅+⋅+⋅= .     (13) 

 

З формули (13) отримаємо загальний вираз 

для визначення параметра скла РС: 

 
n

C

nnn

C Y
PYPYP

P ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅−⋅−
=

1
33

1
22

1

.     (14) 

 

Підставляючи у формулу (14) значення 

n = 100 і трансформуючи її до виду, що відповідає 

склокераміці з обраним складом (матеріалом і кіль-

кістю компонентів), можна одержати вираз для ви-

значення шуканого параметра скла на підставі сту-

пеневого закону змішування. 

Наведені та аналогічні формули для інших 

складів СКМ дозволяють оцінити параметри скла 

для СКМ із заданими параметрами і вибрати варіант 

складу СКМ для подальшої експериментальної пе-

ревірки і доробки. 

Проведені дослідження експериментально 

підтвердили застосовність варіанта розрахунку па-

раметрів СКМ за допомогою нової ступеневої фор-

мули, альтернативної логарифмічному закону змі-

шування. Отримані результати можуть використо-

вуватися при розрахунках параметрів композицій-

них матеріалів для фотоелектричних систем енерго-

постачання РЕЗО. Аналітичне прогнозування та 

керування параметрами композитів за допомогою 

запропонованої методики дає економію часу та ко-

штів при розробці нових матеріалів за рахунок за-

міни частини експериментальних проб, та відкриває 

перспективи для створення нових матеріалів. 
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