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АНОТАЦIЯ

Гончаренко А. В. Розвиток технiки гомогенiзацiї розупорядкованих середо-

вищ i фотонних кристалiв. – Квалiфiкацiйна наукова праця на правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора фiзико-математичних

наук за спецiальнiстю 01.04.07 «Фiзика твердого тiла». – Iнститут фiзики

напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, 2020.

Розупорядкованi та перiодичнi гетеросистеми, що мiстять двi або бiльше фаз,

становлять значний iнтерес як з чисто наукової, так i прикладної точок зору. До

таких гетеросистем належить переважна бiльшiсть матерiалiв, з якими ми має-

мо справу в побутi, включаючи харчовi продукти, грунти, будiвельнi матерiали,

тощо. У цьому випадку для нас важливо знати i контролювати їх стан i якiсть.

З iншого боку, реагуючи на виклики сьогодення, ми зацiкавленi у синтезi но-

вих матерiалiв (метаматерiалiв) з екстраординарними властивостями, аналогiв

яким може не iснувати в природi. На цьому шляху ми вимушенi шукати новi

пiдходи i переглядати усталенi уявлення про оптичнi, елетрофiзичнi, акустичнi

чи термiчнi властивостi матерiалiв i структур.

Оскiльки строге описання фiзичних властивостей гетеросистем зазвичай по-

в’язане зi значними складнощами, у багатьох випадках стати у нагодi можуть

методи гомогенiзацiї (теорiї ефективного середовища) - спрощеного розгляду

гетеросистем, що дозволяє трактувати їх як однорiднi. Результатом такого пiд-

ходу є введення ефективних матерiальних параметрiв, таких як ефективна дi-

електрична i магнiтна проникнiсть, електро- i теплопровiднiсть, тощо.

Дисертацiю присвячено розвитку технiки гомогенiзацiї гетерогенних систем

рiзної природи, що включає, зокрема, встановлення взаємозв’язку мiж їх ефе-

ктивними матерiальними параметрaми та мiкрогеометрiєю. Це дозволяє отри-

мати корисну iнформацiю про дослiджуванi гетеросистеми та розробляти новi

матерiали з наперед заданими властивостями. Основнi результати дисертацiї

можна сформулювати наступним чином.

На основi детального аналiзу лiтературних джерел дається характеристика
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традицiйних феноменологiчних методiв гомогенiзацiї - широковживаних сере-

дньопольових теорiй ефективного середовища. Наводяться численнi приклади

застосування теорiї гомогенiзацiї в рiзних галузях господарської дiяльностi, на-

уки i технiки, для рiзних задач i для рiзних ефективних матерiальних параме-

трiв. Вiдзначено обмеженiсть класичних (феноменологiчних) теорiй гомогенi-

зацiї.

Узагальненo феноменологiчнi теорiї Максвелла-Гарнетта та Бруггемана з

урахуванням ефектiв несферичностi, а також диференцiальну Бруггеманiвську

теорiю ефективного середовища на випадок довiльної розмiрностi. У рамках

теорiї Максвелла-Гарнетта показано, як слабка несферичнiсть впливає на ефе-

ктивну кубiчну нелiнiйну сприйнятливiсть гетеросистеми. Крiм того, розгляну-

то деякi практичнi застосування феноменологiчних теорiй для опосередковано-

го визначення ефективної дiелектричної проникностi та ефективної поляризов-

ностi за допомогою результатiв експериментальних вимiрювань.

Aналiзується симетричне рiвняння Бруггемана, узагальнене шляхом введен-

ня форморозподiлених умовних розсiювачiв, що складає основу нового конце-

птуального пiдходу в рамках теорiї ефективного середовища. Дослiджено вплив

функцiї розподiлу за формою на ефективну дiелектричну проникнiсть.

Розглянуто взаємозв’язок теорiї протiкання та теорiї ефективного середови-

ща. Цей взаємозв’язок продемонстровано на прикладi напiвнеперервних мета-

левих плiвок, напилених на дiелектричну пiдкладинку, та Бруггеманiвських

композитiв з урахуванням ефектiв форми. Показано, як розподiл умовних роз-

сiювачiв за формою може впливати на порiг протiкання. Крiм того, показано,

як поводить себе сила Казимiра, що дiє мiж двома композитними пластинами,

в околi порогу протiкання.

Продемонстровано розвиток теорiї гомогенiзацiї з використанням аналiти-

чного подання Бергмана-Мiлтона. Розглянуто, зокрема, функцiю спектраль-

ної густини для рiвняння Лiхтенекера та у формi бета-розподiлу. Подання

Бергмана-Мiлтона узагальнене на випадок трифазних гетеросистем, що мiстять

включення типу "ядро-оболонка"та на конкретних прикладах показано, як це
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узагальнення може бути застосоване для вивчення бiоклiтин.

Запропоновано концепцiю проектування метаматерiалiв з розширеною робо-

чою смугою, в межах якої досягаються бажанi дiелектричнi чи оптичнi власти-

востi (аномально низька чи висока дiелектрична проникнiсть, сильнопоглинаю-

чi метаматерiали та смуговi фiльтри). З цiєю метою розглянуто 1d, квазi-1d ме-

таматерiали, а також нанокомпозити на основi наносфер, наносфероїдiв i куль

з оболонкою.

Проаналiзовано напiваналiтичний метод гомогенiзацiї перiодичних гетеро-

структур з використанням представлення довгохвильової ефективної дiелектри-

чної проникностi в оберненому просторi за допомогою тензора мезоскопiчної дi-

електричної проникностi. Дослiджено переваги, недолiки та межi застосовностi

методу.

Розглянуто одновимiрнi метаматерiали (надгратки) з врахуванням ефектiв

нелокальностi за наявностi повної компенсацiї дiелектричних втрат, що дося-

гається внаслiдок присутностi пiдсилюючих компонентiв, таких як барвники,

напiвпровiдниковi квантовi ями чи квантовi точки, стекла, легованi йонами

рiдкоземeльних металiв, тощо. Встановлено, за яких умов можливе досягнення

аномально високого i аномально низького показника заломлення. Aналiзується

поведiнка фазової i групової швидкостi свiтла i передбачено ефект ультрапо-

вiльного свiтла в таких метаматерiалах. Отримано наближений аналiтичний

розв’язок дисперсiйного рiвняння для моди поширення, точнiсть якого переви-

щує точнiсть ранiше вiдомих аналiтичних розв’язкiв.

Результати дисертацiйної роботи можуть бути використанi для коректної iн-

терпретацiї результатiв експерименту, для здобуття iнформацiї про складовi

гетеросистем, для проектування нових матерiалiв i структур з необхiдними фi-

зичними властивостями та приладiв на їх основi.

Ключовi слова: гомогенiзацiя, теорiя ефективного середовища, композити, метама-

терiали.
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SUMMARY

Goncharenko A.V. Development of homogenization technique of disordered media

and photonic crystals. - Qualified scientific work. Manuscript.

Doctor of Science Thesis in Physics and Mathematics (speciality 01.04.07 - «Solid

State Physics»). - V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National

Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020.

Disordered and periodic heterosystems containing two or more phases are of

considerable interest from both purely scientific and applied points of view. Such

heterosystems include the vast majority of materials we deal with in the home,

including food, soil, building materials, and so on. In this case, it is important for us

to know and control their condition and quality. On the other hand, responding to

today’s challenges, we are interested in the synthesis of new materials (metamateri-

als) with extraordinary properties, analogues of which may not exist in nature. In

this way, we are forced to look for new approaches and reconsider established ideas

about the optical, electrophysical, acoustic or thermal properties of materials and

structures. Because a rigorous description of the physical properties of heterosystems

usually involves difficulties, homogenization (effective medium theory) techniques, a

simplified consideration of heterosystems that can be interpreted as homogeneous,

can be useful in many cases. Such an approach results in the introduction of effective

constitutive parameters, such as effective permittivity, permeability, electrical and

thermal conductivity, and others.

The dissertation is devoted to the development of homogenization techniques

of heterogeneous systems of different nature. In particular, it includes establishing

the relationship between the effective constitutive parameters and microgeometry.

It allows one to obtain useful information about heterosystems under study and to

develop new materials with predetermined properties. The main results of this study

can be formulated as follows.

Based on a detailed analysis of the literature, the characteristics of traditional

phenomenological methods of homogenization, widely used mean-field theories of
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the effective medium, are given. Numerous examples of the application of homogeni-

zation theory in various branches of economic activity, science and technology, for

various problems and for various effective constitutive parameters are demonstrated.

The limitations of classical (phenomenological) theories of homogenization are noted.

The phenomenological theories of Maxwell-Garnett and Bruggeman taking into

account the effects of nonsphericity, as well as the differential Bruggeman theory of

the effective medium in the case of arbitrary dimension are generalized. Within the

framework of the generalized Maxwell-Garnett theory, it has been shown how weak

nonsphericity affects the effective cubic nonlinear susceptibility of a heterosystem.

In addition, some practical applications of phenomenological theories for indirect

determination of the effective permittivity and effective polarizability using the

results of experimental measurements are considered.

The symmetric Bruggeman equation, generalized by the introduction of form-

distributed conditional scatterers, is analyzed, that forms the basis of a new

conceptual approach within the effective medium theory. The effect of the shape

distribution function on the effective permittivity is studied.

The relationship between the percolation theory and effective medium theory is

considered. This relationship is demonstrated by the examples of semi-continuous

metal films deposited on a dielectric substrate and Bruggemann composites, taking

into account the effects of shape. It is shown how the distribution of conditional

scatterers in shape can affect the percolation threshold. In addition, it is shown how

the Casimir force acting between two composite plates behaves in the vicinity of the

percolation threshold.

The development of the homogenization theory using the Bergman-Milton

analytical representation is demonstrated. In particular, the spectral density functi-

on for the Lichtenecker equation and in the form of a beta distribution is consi-

dered. The Bergman-Milton representation is generalized to the case of three-phase

heterosystems containing "core-shell"inclusions, and specific examples show how this

generalization can be applied to the study of biological cells.

The concept of designing metamaterials with an extended bandwidth, within whi-
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ch the desired dielectric or optical properties are achieved (extraordinary low or hi-

gh permittivity, strongly absorbing metamaterials and bandpass filters) is proposed.

For this purpose, one-dimensional, quasi-one-dimensional metamaterials, as well as

nanocomposites based on nanospheres, nanospheroids and core-shell spheres are

considered.

The semianalytic technique of homogenization of periodic heterosystems in terms

of the reciprocal space representation of a mesoscopic permittivity tensor is analyzed.

The advantages, disadvantages, as well as limits of applicability of the technique are

considered.

Taking into account the effects of nonlocality, one-dimensional metamaterials

(superlattices) are considered under the condition of dielectric loss compensation,

which is achieved due to the presence of gain constituents, such as dyes, semi-

conductor quantum wells or quantum dots, glass doped with rare earth ions. It is

shown how both an extraordinary high and extraordinary low refractive index can

be achieved. The behavior of the phase and group velocity of light in heterosystems

under study is analyzed and the effect of ultraslow light propagation is anticipated.

An approximate analytical solution to the dispersion equation for the propagation

mode, which is superior to existing solutions, has been derived.

The results of this work can be used to correctly interpret experimental data, to

retrieve needed information about heterosystem constituents, as well as to design

new materials and structures with on-demand physical properties and corresponding

devices.

Key words: homogenization, effective medium theory, composites, metamaterials.
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Перелiк умовних скорочень та позначень

БТЕС - Бруггеманiвська теорiя ефективного середовища

ГС - гетеросистема

ДВ - дiелектричнi властивостi

ЕДФ - ефективна дiелектрична функцiя

IЧ - iнфрачервоний

КМОН - комплементарний метал-оксид-напiвпровiдник

МРТ - магнiтно-резонансна томографiя

ММ - метаматерiал

НГ - надгратка

ФК - фотонний кристал

ТМГ - теорiя Максвелла-Гарнетта

ТЕС - теорiя ефективного середовища

РЛ - рiвняння Лiхтенекера

ATR (attenuated total reflection) - порушене повнe внутрiшнє вiдбивання

CNT (carbon nanotube) - вуглецева нанотрубка

CRIM (complex refractive index model) - модель комплексного показника залом-

лення

DDA (discrete dipole approximation)- дискретна дипольна апроксимацiя

DRF (direct radiative forcing) - прямий радiацiйний вплив

ECW (extracellular water) - зовнiшньоклiтиннa водa

ENZ (epsilon-near-zero) - близька до нуля дiелектрична проникнiсть

HMM (hyperbolic metamaterial) - гiперболiчний метаматерiал

FDTD (finite difference time domain) - метод скiнченних рiзниць у часовiй обла-

стi

FEM (finite element method) - метод скiнченних елементiв

HRI (high refractive index) - високий показник заломлення

ICW (intracellulat water) - внутрiшньоклiтиннa водa

ITZ (interfacial transition zone) - мiжфазна перехiдна зона
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NRI (negative refractive index) - вiд’ємний показник заломлення

Rp - енергетичний коефiцiент вiдбивання для p-поляризованого свiтла

Rs - енергетичний коефiцiент вiдбивання для s-поляризованого свiтла

RINU (refractive-index-near-unity) - показник заломлення, близький до одиницi

RSR (reciprocal space representation) - представлення у оберненому просторi

rms (root-mean-square) - середньоквадратичне вiдхилення

TE (transverse electric) - поперечно електрична

TM (transverse magnetic) - поперечно магнiтна

ULRI (ultralow refractive index) - наднизький показник заломлення

0d - нульвимiрний (квантова точка)

1d - одновимiрний

2d - двовимiрний

3d - тривимiрний

dc (direct conductivity) - низькочастотна електропровiднiсть

bcc - гранецентрований, -на

fcc - об’ємноцентрований, -на
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Вступ

Ця робота присвячена розвитку технiки гомогенiзацiї гетеросистем (ГС), або

композитних матерiалiв - субстанцiй, що складаються з двох або бiльше фаз,

що за певних умов i на певних прoсторових (макроскопiчних) масштабах мо-

жуть розглядатися як однорiднi або квазiоднорiднi середовища. Гомогенiзацiя -

це математичний процес, за допомогою якого композитнi матерiали можна опи-

сувати як однорiднi. У нашому розумiннi, композити - це матерiали, що мають

неоднорiдностi на масштабах, значно бiльших, нiж розмiр атома, що все ще

дозволяє використовувати рiвняння класичної фiзики на масштабах неодно-

рiдностей, але якi є статистично однорiдними на макроскопiчних масштабах,

або, по меншiй мiрi, на деяких промiжних (мезоскопiчних) масштабах. Процес

гомогенiзацiї може застосовуватись як для ГС, структура яких характеризує-

ться перiодичною змiною показника заломлення у просторi, що мовою оптики

називають (у широкому сенсi) фотонними кристалами (ФК), так i для розупо-

рядкованих середовищ.

Оскiльки всi матерiали в природi є, взагалi кажучи, неоднорiдними, то вва-

жати їх однорiдними (гомогенними) виглядає як певна абстракцiя. Але така

абстракцiя дуже часто є надзвичайно корисною, оскiльки вона дозволяє значно

спростити описання поведiнки складних фiзичних систем, iнтерпретуючи їх як

однорiднi.

Чудовою рисої гомогенiзацiї є та обставина, що вона (гомогенiзацiя) дозволяє

описувати за допомогою одного математичного апарату абсолютно рiзнi власти-

востi композитних матерiалiв, зокрема, електромагнiтнi (тензор дiелектричної

проникностi), електричнi (тензор електропровiдностi), магнiтнi (тензор магнi-

тної проникностi), термiчнi (тензор теплопровiдностi), процеси масопереносу

(тензор дифузiї), тощо. Зауважимо, що тензори електропровiдностi, теплопро-

вiдностi i дифузiї описують незворотнi нерiвноважнi (транспортнi) властивостi,

або iншою мовою - явища переносу, спрямованi на досягнення термодинамiчної

рiвноваги. У той же час дiелектрична i магнiтна проникностi зазвичай засто-
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совуються для описання термодинамiчно рiвноважних систем. Подiбним чином

можна пiдходити i до розгляду iншого виду задач, а саме описання ефективних

механiчних характеристик ГС, таких як в’язкiсть, що характеризує перенос iм-

пульсу, та з певними пересторогами, модулiв пружностi. Формальна подiбнiсть

рiзних задач гомогенiзацiї дала поштовх для розвитку теорiї гомогенiзацiї (або

теорiї ефективного середовища - ТЕС) - областi прикладної математики, що

має справу з поведiнкою диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними,

що виконуються локально в ГС за умови, що вiдношення мiкроскопiчного i

макроскопiчного масштабiв прямує до нуля. У значнiй мiрi становлення теорiї

гомогенiзацiї було обумовлене нагальними вимогами до якiсного i кiлькiсного

описання процесiв транспорту (переносу) рiзної природи в гетерогенних систе-

мах.

Грубо кажучи, пряма задача гомогенiзацiї може бути сформульована насту-

пним чином: якщо вiдомi власнi характеристики складових (фаз) ГС i вiдомо,

як цi фази розподiленi у просторi, тобто вiдома мiкрогеометрiя ГС, то як зна-

йти ефективнi (певним чином усередненi по макроскопiчного об’єму) параметри

цiєї ГС, що характеризують її як однорiдне середовище? Вмiючи розв’язува-

ти пряму задачу, можна також розглядати i обернену задачу гомогенiзацiї, а

саме: якщо вiдомi ефективнi параметри ГС, як визначити власнi матерiальнi

параметри її фаз та/або її мiкрогеометрiю? Або (що бiльш реалiстично): яку

iнформацiю про фази ГС можна отримати, вимiрявши її ефективнi параметри?

Композитнi середовища надзвичайно поширенi у природi. Деякi гiрськi по-

роди, такi як пiсковики, є агрегатами зерен, iншi, такi як гранiти, є агрегатами

кристалiв. В пористих породах внутрiшнi пустоти (пори) часто заповненi рiди-

ною, такою як солона вода або нафта. Дослiдження композитiв в геологiчному

контекстi важливе, зокрема, з точки зору розвiдування природних копалин i

для вивчення землетрусiв. Хмари, туман i серпанок, дощ - композити, що скла-

даються з повiтря i води. Атмосфернi аерозолi - складнi частинки надзвичайно

рiзноманiтної природи. Серед атмосферних аерозолей особливе значення має

сажа та вулканiчний пил в верхнiй атмосферi завдяки своїй здатностi суттє-
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во впливати на тепловий баланс Землi i, вiдповiдно на змiну її клiмату. Мор-

ський лiд - композицiя льоду i соляних включень. Моделювання властивостей

морського льоду важливе для розвитку клiматологiї. Композитами, що скла-

даються з бiоклiтин, є i бiологiчнi тканини, з яких складається жива природа.

Вивчення властивостей м’язiв, мозку, кровi iз застосуванням електрофiзичних

методiв вiдкриває новi перспективи для дiагностики i лiкування хвороб.

Разом з тим, iснує величезна кiлькiсть штучно створених композитних мате-

рiалiв. Наприклад, шерсть i бавовна - композити, що складаються з волокон i

повiтря. Типовi фарби є суспензiями пiгментiв, як мiнеральних так i органiчних

(або ж пiгментiв з iншими наповнювачами) в рiзних видах плiвкоутворювачiв

(олiфa, емалi, епоксиди тощо). Композитами є поширенi будiвельнi матерiали,

такi як азбест, мiнеральна вата i скловата, армованi полiмери, пiнопласт, бетон,

цегла, сухi будiвельнi сумiшi, будiвельна пiна та iншi. До композитiв належать

керамiка, сумiшi рiдин, сплави металiв. Мартенсит - залiзо-вуглецевa сталь,

що утворюється при швидкому охолодженнi аустенiту зi швидкiстю, вищою за

так звану критичну (гартування) i являє собою пересичений твердий розчин

вуглецю в альфа-залiзi - приклад композиту з голчастою або ламiнатною (ша-

руватою) структурою. Переважна бiльшiсть харчових продуктiв - це, по сутi,

наноструктурованi композити, що мiстять включення природного походження,

такi як протеїни, жири i вуглеводи.

Цiкавим прикладом композитiв є евтектичнi матерiали - однорiднi сумiшi

двох або бiльше речовин (компонент), що плавляться або твердiють при певнiй

температурi (точка евтевтики), яка є нижчою, нiж температура плавлення або

кристалiзацiї компонент сумiшi. Так, евтектичнi сплави метал-метал становлять

iнтерес передовсiм завдяки їх покращеним механiчним властивостям, оксид-

оксиднi евтектики - завдяки їх мiцностi i стiйкостi при високих температурах i

тиску, металооксиднi евтектики - завдяки високому показнику заломлення.

Головною перевагою композитних матерiалiв є їх здатнiсть поєднувати у собi

переваги їх складових, aбо ж навiть набувати нових, непередбачуваних вла-

стивостей. Наприклад, бетон дешевий i вiдносно легкий матерiал, але крихкий
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i легко руйнується при прикладаннi механiчної напруги. На противагу бетону,

сталь мiцна, але дорога i важка. Та, заливаючи бетоном металеву арматуру, мо-

жна отримати новий композитний матерiал - армований бетон або залiзобетон,

який буде i вiдносно дешевим, i водночас легким i мiцним.

У цiй роботi йтиметься головним чином про електромагнiтнi та електричнi

характеристики ГС. Зокрема, головна увага буде сконцентрована на ефективнiй

дiелектричнiй функцiї (ЕДФ). З фiзичної точки зору, тензор ЕДФ цiкавий пере-

довсiм тому, що його компоненти можуть змiнюватись у дуже широких межах,

вiдображаючи широкi межi змiни власних дiелектричних проникностей окре-

мих фаз ГС та її мiкрогеометрiю. Бiльш того, навiть якщо власнi дiелектричнi

проникностi фаз ГС змiнюються монотонно i у вiдносно вузьких межах, ЕДФ

може поводити себе резонансним чином, змiнюючись на багато порядкiв. Це

вiдкриває шлях до реалiзацiї незвичайних фiзичних ефектiв i створює надзви-

чайно широку палiтру можливостей для розробки нових приладiв i матерiалiв.

Актуальнiсть теми. На сьогоднi зберiгається значний iнтерес дослiдникiв

до ГС, що мiстять дисперсну фазу. Це зумовлене наявнiстю в речовинi у та-

кому станi ряду незвичайних та унiкальних властивостей, що застосовуються в

оптицi, квантовiй, мiкро- та оптоелектронiцi, приладoбудуваннi, порошковiй ме-

талургiї, матерiалознавствi, медицинi, вiйськовiй справi та iнших галузях науки

i технiки. Iснують передумови для використання особливостей поведiнки малих

частинок для створення дiелектрикiв з регульованими дiелектричними власти-

востями, сонячних елементiв, нових видiв мiкроелектронних пристроїв. Знання

особливостей взаємодiї електромагнiтного випромiнювання з речовиною в дис-

персному станi абсолютно необхiдне для подальшого розвитку таких наук, як

астрономiя, клiматологiя, океанографiя, геофiзика, екологiя, для дистанцiйного

зондування, у системах локацiї тощо.

Малi частинки (диспергована фаза) дiелектрикiв, металiв i напiвпровiдникiв

складають елементну базу нової прикладної науки - наноелектронiки, що є ва-

жливим перехiдним етапом до молекулярної електронiки майбутнього з її фун-

кцiональними можливостями i застосуваннями, якi нинi важко й передбачити
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(мало- i моноелектроннi прилади, суперпотужнi елементи пам’ятi, швидкодiючi

процесори та iншi оптичнi системи обробки iнформацiї).

Взаємодiя електромагнiтного випромiнювання (вiд радiочастотного до рент-

генiвського дiапазону) з малими частинками та їх ансамблями є вирiшальною

з точки зору як безконтактного неруйнiвного дослiдження цих об’єктiв (мезо-

скопiчна фiзика), так i практичного використання їх в опто- i наноелектронiцi,

обчислювальнiй технiцi та iнших галузях людської дiяльностi. Крiм того, розу-

мiння механiзмiв гомогенiзацiї важливе для належної iнтерпретацiї експеримен-

тальних даних. Дiйсно, зазвичай прилади забезпечують нас результатами вимi-

рювань, отриманих внаслiдок усереднення пo певних макроскопiчних об’ємах,

i їх iнтерпретацiя може стати некоректною без залучення технiки гомогенiзацiї.

Можна видiлити три обставини, якi суттєво впливають на сьогоднiшнiй роз-

виток ТЕС. По-перше, це широкe впровадженням у практику нових i вдоско-

налення iснуючих методiв, що дозволяють вимiрювати рiзноманiтнi ефективнi

параметри рiзноманiтних ГС, що можуть розглядатися як квазiоднорiднi. Осо-

бливого поширення набуває спектроскопiя електричного iмпедансу у її рiзних

формах, а також такi методи, як магнiтно-резонансна томографiя (МРТ), ди-

станцiйне зондування атмосфери, ґрунтiв i глибоких Земних надр. По-друге,

все бiльш широким стає коло природних об’єктiв, до яких в тiй або iншiй формi

застосовується технiка гомогенiзацiї. Наприклад, електромагнiтна акваметрiя

(визначення вмiсту вологи за допомогою мiкрохвильової i радiохвильової спе-

ктроскопiї), що широко використовує методи гомогенiзацiї, вже тепер застосо-

вується у багатьох галузях iндустрiї, будiвельної iнженерiї, лiсiвництвi, агро-

промисловому комплексi i торгiвлi [1]. По-третє, нещодавнiй прогрес у нашому

розумiннi електродинамiки нанoструктурованих систем дав поштовх до синтезу

матерiалiв з незвичайними властивостями, аналогiв яким не iснує в природi -

так званих метаматерiалiв (ММ).

Хоч термiн "метаматерiали"сьогоднi не має загальноприйнятого визначення,

зазвичай пiд цим термiном розумiють штучно створенi (не iснуючi в приро-

дi) композитнi наноструктури з бажаними (часто - екстраординарними) еле-
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ктромагнiтними властивостями. MM складаються з функцiональних елемен-

тiв (будiвельних блокiв), якi ще називають мета-атомами або мета-молекулами,

що мають субхвильовi розмiри. Оскiльки масштаб неоднорiдностей таких нано-

структур залишається значно меншим, нiж довжина хвилi, їх електромагнiтний

вiдгук може бути гомогенiзований, тобто описаний за допомогою ефективних

матерiальних параметрiв [2]. ММ дозволяють реалiзувати такi екстраординарнi

явища, як, наприклад, оптичнi чорнi дiрки [3] та “плащ-невидимка” [4], i можуть

мати надзвичайно широке коло потенцiйних застосувань, починаючи з субди-

фракцiйної оптичної мiкроскопiї [5] i закiнчуючи швидкодiючими оптичними

комп’ютерами. Дiйсно, сьогоднi вже обговорюються наноструктурованi матерi-

али, здатнi деформувати хвильовий фронт падаючої хвилi таким чином, щоб

виконувати над ним математичнi операцiї i обчислення, такi як диференцiюва-

ння, iнтегрування, згортка, тощо [6].

Сepeд MM, що в останнi роки отримали значний iмпульс у своєму розвитку,

варто вiдзначити гiперболiчнi ММ (НММ) - сильно анiзотропнi (одновiснi) не-

магнiтнi багатошаровi ГС [7]. Своєю назвою НММ завдячують тiй обставинi, що

закон дисперсiї в таких ММ описується гiперболiчними поверхнями (гiперболої-

дами обертання). Це має мiсце, коли дiагональна компонента тензора ЕДФ, асо-

цiйована з оптичною вiссю, стає негативною. Iнтерес дослiдникiв до НММ був

передовсiм спричинений їх здатнiстю проявляти негативну рефракцiю (NRI).

Разом з тим, у рядi праць було продемонстровано значний потенцiал НММ для

розвитку таких застосувань, як субхвильовi зображення, наномасштабнi хвиле-

води i обмеження свiтла, бiосенсорика i пiдсилена нелiнiйнiсть [7]. Гiперболiчнi

метаматеiали характеризуються високою добротнiстю, вiдносною легкiстю ви-

готовлення, субхвильовими розмiрами елементарної комiрки i керованiстю у

широкому дiапазонi частот.

Окремий клас НММ складають субхвильовi надгратки. Субхвильовi на-

дгратки, зокрема, безпосередньо iнтегрованi з комплементарними структура-

ми метал-оксид-напiвпровiдник (КМОН структурами) є багатообiцяючими для

розвитку внутрiшньопроцесорної безмаркерної бiосенсорики. В таких структу-
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рах спектральнi змiни оптичних характеристик (пропускання та вiдбивання свi-

тла) в результатi дiї аналiту можуть бути детектованi або завдяки розрахунку

зсуву спектральних пiкiв, або ж контролем iнтенсивностi пропускання при пев-

нiй довжинi хвилi збудження; останнiй метод особливо перспективний для ком-

пактних бiосенсорiв [8]. При проектуваннi таких сенсорiв важливо, щоб змiна

iнтенсивностi внаслiдок зсуву резонансної довжини хвилi була великою, лiнiя

резонансну була вузькою, i рiзниця мiж пропусканням у резонансi i поза ним

була великою. Ще одна важлива умова, на яку слiд зважати конструкторам

таких бiосенсорiв, є їх КМОН-сумiснiсть.

На сьогоднi можна видiлити декiлька головних напрямкiв, на якi спрямованi

зусилля дослiдникiв, що працюють у царинi метаматерiалiв. Це, зокрема, опти-

чний магнетизм, проектування ММ з негативним показником заломлення, MM

з дiелектричною проникнiстю, близькою до нуля (ENZ MM), гiгантська шту-

чна хiральнiсть, сильнопоглинаючi (blackbody-like) MM, нелiнiйна оптика MM,

мiкроскопiя з надзвичайно високою роздiльною здатнiстю i проблема невиди-

мостi (маскування). Цi напрямки не є усталеними i автономними, тобто вони не

можуть вважатися незалежними. Наприклад, NRI неможливий без штучного

магнетизму, сильна оптична нелiнiйнiсть може проявлятися саме в ENZ MM, а

надвисока роздiльна здатнiсть може бути досягнута саме завдяки MM з NRI.

Разом з тим, кожен з цих напрямкiв розглядає велику кiлькiсть специфiчних за-

дач, залучає багато пiдходiв i може мати на метi велику кiлькiсть застосувань.

Успiх справи зазвичай залежить вiд нашої здатностi створити штучний матерi-

ал з бажаною функцiональнiстю, яка досягається належним вибором компонент

i їх просторово-залежною архiтектурою (мiкрогеометрiєю).

Калоз видiляє 10 перспективних з його точки зору застосувань ММ, що ма-

ють очевидний комерцiйний iнтерес (див. [9] i вiдповiднi посилання):

1. Антени витiкаючої хвилi на основi право/лiвостороннiх ММ;

2. Аналогова обробка сигналiв у режимi реального часу;

3. Iдеальнi дисперснi середовища;

4. Метаповерхневi хвильовi перетворювачi;
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5. Немагнiтнi невзаємнi ММ;

6. Невзаємнi негiротропнi метаповерхнi;

7. Феромагнiтнi нанодротовi ММ;

8. Ультрашвидкiснi спектроаналiзатори;

9. Просторово-часовi метаприлади, основанi на "живих"(тобто таких, що пiд-

лягають часовим змiнам) ММ;

10. Iдеально прозорi ММ, що не вiдбивають свiтло при всiх кутах падiння у

широкому дiапазонi частот.

У той час як традицiйна мiкроелектронiка вiдживає свiй вiк, запропоновано

нову концепцiю для створення бiльш швидких, компактних i менш енергови-

тратних приладiв, основану на обробцi оптичної iнформацiї на нанорiвнi з ви-

користанням MM. Для цього мають бути створенi оптичнi аналоги традицiйних

елементiв електронних мереж, таких як iндуктивнiсть, ємнiсть i опiр, що здатнi

працювати, використувуючи iнфрачервоне (IЧ) або видиме свiтло.

Сучаснi нанотехнологiї дозволяють дослiдникам створити структури, що мо-

жуть функцiонувати на субхвильовому масштабi. Виходячи за рамки мiкроеле-

ктронiки i наноелектронiки, науковцi пропонують розвивати оптичну схемоте-

хнiку, в якiй мережi наномасштабних ММ структур i наночастинок дають змогу

регулювати i управляти оптичними електричними полями в субхвильовiй обла-

стi, що у свою чергу дозволяє обробляти оптичну iнформацiю у нанометровому

масштабi [6, 10].

В останнi роки, значного прогресу було досягнуто у царинi дослiджень т. зв.

динамiчних ММ - штучних матерiалiв, здатних змiнювати свої електромагнiтнi

характеристики пiд впливом зовнiшнiх чинникiв. Зокрема, розрiзняють ММ з

електричним, оптичним, термiчним i механiчним управлiнням [11]. У значнiй

мiрi цього прогресу вдалося досягти завдяки успiхам сучасної напiвпровiднико-

вої iндустрiї, що дає змогу реалiзувати швидкi i ефективнi електроннi пристрої

на основi сильнолегованих напiвпровiдникiв (див., наприклад, [12–14]). Разом

з тим, необхiднiсть досягнення високих концентрацiй носiїв заряду та роботи

у режимi високих напруг i щiльностей струму стримує застосування напiвпро-
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вiдникових ММ на високих частотах - у ближньому IЧ i видимому дiапазонах.

У зв’язку з цим набувають поширення iншi методи управлiння ММ, зокрема,

з використанням мiкроелектромеханiчних систем i рiдких кристалiв. Вже сьо-

годнi значний потенцiал застосування динамiчних ММ було продемонстровано

на прикладi рiзноманiтних пристроїв, таких як модулятори, ключi, детектори,

сенсори та iн. [11].

Окремої уваги вартує питання пiдсилення оптичної нелiнiйностi в ММ. Ве-

ликi локальнi поля, пiдтримуванi плазмонними компонентами метаматерiалiв,

можуть бути використанi для пiдсилення нелiнiйного вiдгуку, що критично ва-

жливо для проектування джерел випромiнювання, лазерної дiагностики, опти-

чних ключiв i модуляторiв, тощо [15].

Нещодавнi дослiдження засвiдчили, що ММ дають змогу розглядати електро-

магнiтнi властивостi в рамках загальної теорiї вiдносностi [16]. Ця можливiсть

виникає внаслiдок формальної аналогiї, що iснує мiж поширенням свiтла у ви-

кривленому просторi-часi i його поширенням у деякому неоднорiдному анiзо-

тропному або бiанiзотропному середовищi, вiдомому як середовище Тамма [17].

Так, за останнi шiсть рокiв вже були запропонованi основанi на ММ аналоги

чорних дiр [18], простору-часу Сiттера [19], космiчних струн [20] та кротових

нiр [21].

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота

над дисертацiєю виконана в Iнститутi фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашка-

рьова НАН України у рамках наступних науково-дослiдних робiт:

1. Державна цiльова науково-технiчна програма «Нанотехнологiї та нанома-

терiали»на 2010 – 2014 роки «Розроблення технологiй створення нанорозмiр-

них структур з плiвками германiєвих структур на пiдкладках GaAs та Si для

виготовлення на їх основi електронних приладiв» (номер теми за перспектив-

ним тематичним планом I-2.2.6.15-11). Державний реєстрацiйний номер теми -

0111U002778.

2. Державна цiльова науково-технiчна програма розроблення i створення сен-

сорних наукоємних продуктiв на 2008-2017 роки «Розроблення i створення низь-
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котемпературних самоорганiзованих гiбридних гетероструктур для фотопере-

творювачiв сонячної енергiї» (номер теми за перспективним тематичним планом

I-1.4.10/18,5). Державний реєстрацiйний номер теми - 0114U002249.

3. Новi технологiї виготовлення матерiалiв i наноструктур, комплекснi дослi-

дження їх фундаментальних властивостей та створення новiтнiх елементiв сен-

сорної технiки (номер теми за перспективним тематичним планом III-8-11). Дер-

жавний реєстрацiйний номер теми - 0111U000501.

Мета i задачi дослiдження. Мета дисертацiйної роботи полягала пере-

довсiм в теоретичному та числовому аналiзi процесiв взаємодiї електромагнiтно-

го випромiнювання з макроскопiчно однорiдними композитними середовищами

(гетеросистемами) рiзної природи, встановленнi зв’язку мiж їх ефективним дi-

електричним вiдгуком та структурою (геометрiєю), розробцi методiв створення

нанокомпозитiв з наперед заданими дiелектричними властивостями, а також у

розвитку окремих експериментальних методик дослiдження гомогенiзацiї гете-

росистем.

Слiд вiдзначити, що хоча дисертацiя переважно має справу з такими хара-

ктеристиками ГС, як їх дiелектрична проникнiсть i електропровiднiсть, з де-

якими застереженнями окремi результати можуть бути також кориснi i для

моделювання iнших ефективних параметрiв, таких як магнiтна проникнiсть,

теплопровiднiсть тощо.

Для досягнення поставленої мети розв’язуються наступнi задачi:

1. Розробка теоретичних моделей ЕДФ, що узаґальнюють широковживанi кла-

сичнi ТЕС Максвелла-Гарнетта та Бруггемана з урахуванням ефектiв форми

та розподiлу за формою.

2. Вивчення особливостей поведiнки ЕДФ в околi порогу протiкання для ГС

Бруггеманiвського типу, а також визначення порогу протiкання Бруггеманiв-

ських композитiв з врахуванням ефектiв форми.

3. Розвиток ТЕС з використанням аналiтичного подання Бергмана-Мiлтона для

статистичних (рiвняння Лiхтенекера) та матричних (трифазнi композити типу

"ядро-оболонка") ГС.
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4. Проектування широкосмугових ММ з бажаними наперед заданими дiеле-

ктричними власивостями (ДВ) у межах певної смуги частот, а саме ММ з ENZ,

наднизьким (ULRI) та високим (HRI) показником заломлення, а також сильно-

поглинаючi ММ.

5. Розвиток методики розрахунку ЕДФ перiодичних ГС, що використовує її

представлення у оберненому просторi.

6. Вивчення ДВ 1d ММ з урахуванням ефектiв нелокальностi за умови компен-

сацiї втрат. Проектування 1d ММ з аномально високим i аномально низьким

показником заломлення.

Об’єктом дослiдження є лiнiйнi та нелiнiйнi фiзичнi параметри ГС рiзної

природи, що характеризують їх вiдгук на зовнiшнє електромагнiтне збудження

та поширення в них електромагнiтних коливань, а саме: ефективна дiелектри-

чна функцiя (роздiли 2-8), порiг протiкання (роздiли 2-5), ефективна кубiчна

нелiнiйна сприйнятливiсть (роздiл 2), ефективна електропровiднiсть (роздiл 4),

коефiцiент поглинання (роздiл 6), ефективний показник заломлення, а також

фазова i групова швидкостi електромагнiтних хвиль (роздiл 8).

Предметом дослiдження є закономiрностi поведiнки просторово-

усереднених (ефективних) матерiальних параметрiв (дiелектричної проникно-

стi, електропровiдностi, кубiчної нелiнiйної сприйнятливостi, тощо) розупоряд-

кованих та перiодичних гетероструктур рiзного виду в залежностi вiд їх ло-

кальних матерiальних параметрiв. мiкрогеометрiї та геометричних параметрiв.

Методи дослiдження - теоретичнi методи сучасної електродинамiки, ма-

тематичне моделювання, числовi методи математичної фiзики, а також експе-

риментальне вимiрювання спектрiв пропускання та порушеного повного вну-

трiшнього вiдбивання.

Достовiрнiсть отриманих результатiв пiдтверджується:

1. Вiдповiднiстю на якiсному рiвнi, а в окремих випадках i кiлькiсно, результа-

тiв теоретичних дослiджень експериментальним даним i результатам числового

моделювання.

2. Фiзичною iнтерпретацiєю вивчених явищ i закономiрностей.
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3. Широкою апробацiєю отриманих наукових результатiв.

4. Використанням надiйних методик теоретичного та числового аналiзу пiд час

отримання основних результатiв дисертацiйної роботи.

5. Несуперечнiстю отриманих результатiв, що вiдповiдають сучасним уявлен-

ням у данiй областi й пiдтверджуються аналiзом наукових джерел, високим

рiвнем наукових видань, в яких опублiкованi матерiали дисертацiї.

Наукова новизна отриманих результатiв полягає у тому, що у роботi впер-

ше:

1. Проаналiзовано вплив слабкої несферичностi на ЕДФ та ефективну кубiчну

нелiнiйну сприйнятливiсть матричних ГС.

2. Виконано узагальнення диференцiальної БТЕС для трифазних ГС довiльної

розмiрностi.

3. Запропоновано метод визначення ЕДФ зi спектрiв ATR, отриманих при рi-

зних кутах падiння, а також ефективної поляризовностi диспергованих розсiю-

вачiв зi спектрiв пропускання.

4. Запропоновано концепцiю форморозподiлених частинкових композитiв по

вiдношенню до статистичних ГС Бруггеманiвського типу.

5. Узагальнено симетричну БТЕС поблизу порогу протiкання для напiвнепе-

рервних металевих плiвок.

6. Визначено порiг протiкання Бруггеманiвськго композиту за наявностi розпо-

дiлу за формою.

7. Знайдено функцiю спектральної густини для рiвняння Лiхтенекера i розгля-

нуто її частиннi випадки.

8. Показано, як можна використати аналiтичне подання Бергмана-Мiлтона у

випадку трифазних композитiв з включеннями типу "ядро-оболонка" i проiлю-

стровано це на прикладах бiологiчних клiтин.

9. Запропоновано метод проектування i дослiджено особливостi функцiонуван-

ня широкосмугових 1d, квазi-1d i 3d ММ з бажаними, наперед заданими дiеле-

ктричними властивостями.

10. Запропоновано методику розрахунку довгохвильової ЕДФ з використанням
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її представлення в оберненому просторi, на конкретних прикладах дослiджено

точнiсть цiєї методики.

11. Розглянуто вплив ефектiв нелокальностi на ЕДФ 1d надграток за умови

компенсацiї втрат i проаналiзовано потенцiйну можливiсть розробки таких ММ

з аномально високим i низьким показником заломлення.

Практичне значення одержаних результатiв визначається компле-

ксним характером дослiджень композитних систем рiзної природи, як розупо-

рядкованих, так i перiодичних структур (фотонних кристалiв). Отриманi ре-

зультати можуть бути використанi у науково-дослiднiй практицi при вивчен-

нi оптичних, електрофiзичних, магнiтних, термодинамiчних, дифузiйних явищ,

тощо, що лежать в основi функцiонування рiзноманiтних приладiв, елементiв i

систем. Особливої ваги результати дисертацiї набувають з огляду на перспекти-

ви їх застосування для розробки новiтнiх композитних матерiалiв i структур з

бажаними (наперед заданими) оптичними, електрофiзичними, термiчними вла-

стивостями.

Особистий внесок здобувача. Науковi результати, представленi в дисер-

тацiї, положення та висновки, що виносяться на захист, отриманi автором само-

стiйно. У монографiї [23] автору належaть пiдроздiли 1.6 i 1.7, а також роздiли

3 i 6. Oснову дисертацiйної роботи складають публiкацiї у фахових наукових

виданнях [22-53]. У бiльшостi з цих статей особистий внесок автора полягав у

постановцi проблеми, виборi об’єктiв та методiв дослiджень, виконаннi числових

комп’ютерних розрахункiв, iнтерпретацiї отриманих результатiв та формулю-

ваннi висновкiв. В обговореннi результатiв, отриманих пiд час роботи автора

в Iнститутi фiзики напiвпровiдникiв, брали участь спiвавтори: професор Є.Ф.

Венгер (науковий консультант), професор М.Л. Дмитрук, професор В.З. Лозов-

ський, професор Ю.М. Ширшов, професор А.О. Пiнчук, к.ф.м.н. М.М. Двой-

ненко, к.ф.м.н. В.Р. Романюк. Крiм того, окремi числовi i аналiтичнi розрахун-

ки були виконанi професором I.C. Чангом [55], професором В.З. Лозовським

[32, 35], професором Ю.Г. Семенoвим [29], к.ф.м.н. В.Р. Романюкoм [28, 34],

С.М. Завадським [27, 31], В.В. Попельнухом [37], а окремi експериментальнi
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вимiрювання виконанi к.ф.м.н. М.М. Двойненком, к.ф.м.н. В.Р. Романюком

[25, 26, 34] i к.ф.м.н. Д.О. Гриньком [42]. Свiй внесок у виготовленнi зразкiв

зробили к.ф.м.н. В.Р. Романюк [25, 28] та к.ф.м.н. К.П. Гриценко [42]. У пра-

цi [49] доробок автора автора полягав в обґрунтуваннi використання ТЕС та

частково у написаннi статтi.

Пiд час роботи автора в Центрi Суперфунцiоальних Матерiалiв (Пухангський

Унiверситет Науки i Технологiй, Пуханг, Пiвденна Корея) в обговореннi резуль-

татiв брав участь професор К.С. Кiм, пiд час роботи в Дослiдницькому Центрi

Прикладних Наук (Тайпей, Академiя Наук Тайваню) - професор У.Ч. Чанг та

професор В.У. Назаров, пiд час роботи в Нацiональному Ченг-Кунгському Унi-

верситетi (Тайнань, Тайвань) - професор К.Р. Чен.

Апробацiя результатiв. Основнi результати дослiджень доповiдались на

низцi мiжнародних наукових конференцiй:

1. XIth Ukrainian School-Seminar “Spectroscopy of Molecules and Crystals”

(Kharkiv, 1993);

2. 7th International Conference on Superlattices, Microstructures and Microdevices

(Banff, Canada, August 22-26, 1994);

3. XIIth Ukrainian School-Seminar “Spectroscopy of Molecules and Crystals” (Ni-

zhyn, 1995);

4. International Conference on Current Developments in Optical Design and Engi-

neering VI (Denver, August 4, 1996);

5. International School-Conference for Young Scientists SSPFA-97 (Katsyveli, Cri-

mea, June 14-22, 1997);

6. International Conference on Optical Thin Films V: New Developments (San Di-

ego, California, July 27, 1997);

7. III Всероссийская конференция по физике полупроводников "Полупроводни-

ки’97" (Москва, 1-5 Декабря, 1997).

8. Conference on Light Scattering by Nonspherical Particles: Theory, Measurements

and Applications (New York, Sept. 29 - Oct. 1, 1998);

9. The Fourth International Conference on Nanostructured Materials - NANO’98
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(Stockholm, June 14-19, 1998);

10. The Tenth International Conference on Superlattices, Microstructures and Mi-

crodevices (9-11 July, Lincoln, Nebraska, 1998).

11. The Third International Conference on Low Dimensional Structures and Devices

(Antalya, Turkey, 15-17 September, 1999);

12 XIVth International School-Seminar “Spectroscopy of Molecules and Crystals”

(Odessa, July 7-12, 1999);

13. Progress in Electromagnetic Research Symposium, PIERS-2008 (Hangzhou, Chi-

na, March 24-28, 2008);

14. Annual Meeting of the Physical Society of ROC (Tainan, Taiwan, Feb. 2-4, 2010);

15. International Photonics Conference (Tainan, Taiwan, Dec. 8-10, 2011);

16. Annual Meeting of the Physical Society of ROC (Chiayi, Taiwan, Jan. 17-19,

2012);

17. Photonic and Phononic Properties of Engineered Nanostructures II (San-

Francisco, USA, Feb. 9, 2012);

18. Nanotechnology 2013: Electronics, Devices, Fabrication, MEMS, Fluidics and

Computational (Washington, USA, May 12-16, 2013).

Публiкацiї. Основнi матерiали та результати дисертацiї опублiковано в однiй

монографiї та 33 статтях у фахових наукових журналах, серед яких 6 статей

([30, 33, 38–40, 44]) є одноосiбними публiкацiями. Додатково деякi результати

дисертацiї висвiтлено в матерiалах конференцiй та симпозiумiв [57–61], а також

на сайтi тeхнiчних новин SPIE Newsroom [62].

З числа публiкацiй, 11 статей належать до першого квартилю (Q1) вiдповiдно

до класифiкацiї Journal Citation Reports ([38, 41] - у категорiї Condensed Matter

Physics, [44, 47] - у категорiї Physics and Astronomy (miscellaneous), [50, 53] - у

категорiї Atomic and Molecular Physics, Optics, [48, 51, 52, 54, 55] - у категорiї

Electronic, Optical, and Magnetic Materials), 5 статей ([35, 37, 45, 49, 56]) нале-

жать до другого квартилю (Q2) у вiдповiдних категорiях.

Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiя складається зi вступу, восьми

роздiлiв, загальних висновкiв та списку використаних джерел, що мiстить 314
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найменувань. Роботу викладено на 294 сторiнках машинописного тексту, який

мiстить 77 рисункiв та 2 таблицi.

У першому роздiлi на основi широкого аналiзу лiтературних джерел опису-

ється взаємодiя свiтла з дисперсними системами у рамках феноменологiчних

моделей ефективної дiелектричної функцiї ГС. Проведено розмежування ге-

теросистем за топологiєю на матричнi (керметнi) i статистичнi (агрегатнi) та

розглянуто основнi математичнi способи обчислення ефективної дiелектричної

функцiї на кшталт класичних наближень Максвелла-Гарнетта, Бруггемана та

Лiхтенекера. Наводяться приклади застосування теорiї ефективного середови-

ща (ТЕС) в абсолютно рiзних галузях i для рiзних ефективних параметрiв ГС.

Другий роздiл дисертацiї присвячений узагальненню феноменологiчних ТЕС

Максвелла-Гарнетта та Бруггемана з урахуванням ефектiв несферичностi, а та-

кож узагальненню диференцiальної БТЕС на випадок довiльної розмiрностi. У

рамках теорiї Максвелла-Гарнетта показано, як слабка несферичнiсть впливає

на ефективну кубiчну нелiнiйну сприйнятливiсть гетеросистеми. Крiм того, тут

розглядаються деякi практичнi застосування феноменологiчних ТЕС для опо-

середкованого визначення ЕДФ та ефективної поляризовностi за допомогою

експериментальних вимiрювань.

У третьому роздiлi аналiзується симетричне рiвняння Бруггемана, узагаль-

нене шляхом введення форморозподiлених умовних розсiювачiв, що складає

основу нового концептуального пiдходу в рамках ТЕС. Дослiджено вплив фун-

кцiї розподiлу за формою на ЕДФ.

Четвертий роздiл дисертацiї розглядає взаємозв’язок теорiї протiкання та

ТЕС. Цей взаємозв’язок продемонстровано на прикладi напiвнеперервних ме-

талевих плiвок, напилених на дiелектричну пiдкладинку, та Бруггеманiвських

композитiв з урахуванням ефектiв форми. Показано, як розподiл умовних роз-

сiювачiв за формою може впливати на порiг протiкання в Бруггеманiвських

композитах. Крiм того, показано, як поводить себе сила Казимiра, що дiє мiж

двома композитними пластинами, в околi порогу протiкання.

У п’ятому роздiлi продемонстровано розвиток теорiї гомогенiзацiї з викори-
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станням аналiтичного подання Бергмана-Мiлтона. Розглянуто, зокрема, фун-

кцiю спектральної густини для рiвняння Лiхтенекера та у формi бета-розподiлу.

Подання Бергмана-Мiлтона узагальнене на випадок трифазних ГС, що мiстять

включення типу "ядро-оболонка" та на конкретних прикладах показано, як це

узагальнення може бути застосоване для вивчення бiоклiтин.

Предметом розгляду шостого роздiлу є проектування ММ з розширеною ро-

бочою смугою, в межах якої досягаються бажанi дiелектричнi чи оптичнi вла-

стивостi (ENZ, ULRI, HRI, сильнопоглинаючi ММ та смуговi фiльтри). З цiєю

метою розглянуто 1d, квазi-1d ММ, а також нанокомпозити на основi наносфер,

наносфероїдiв i куль з оболонкою.

У сьомому роздiлi дисертацiї розглянуто метод гомогенiзацiї перiодичних ге-

тероструктур з використанням представлення довгохвильової ефективної дiеле-

ктричної проникностi в оберненому просторi. Проаналiзовано переваги, недолi-

ки та межi застосовностi методу.

Нарештi, восьмий роздiл дисертацiї розглядає одновимiрнi MM (надгратки) з

врахуванням ефектiв нелокальностi за наявностi повної компенсацiї дiелектри-

чних втрат, що досягається внаслiдок присутностi пiдсилюючих компонентiв,

таких як барвники, напiвпровiдниковi квантовi ями чи квантовi точки, стекла,

легованi йонами рiдкоземльних металiв, тощо. Дослiджується можливiсть до-

сягнення аномально високого i аномально низького показника заломлення, а

також аналiзується поведiнка фазової i групової швидкостi свiтла у таких ММ.

38



1. Основнi мiкрогеометрiї гетеросистеми, феноменологiчнi теорiї

гомогенiзацiї i їх застосування

Загальноприйнято, що значення ефективної дiелектричної функцiї визнача-

ється локальною мiкроструктурою матерiалу, i не повинно залежати вiд фор-

ми зразка (див., наприклад, [63]). Ситуацiя, коли вiдгук системи на зовнiшнє

електричне поле визначається ефективною дiелектричною функцiєю, є досить

поширеною на практицi. У бiльшостi випадкiв експериментально реєстрованi

сигнали є результатом певного усереднення. Тому за згаданих додаткових умов

введення ЕДФ дослiджуваного середовища виглядає iнколи природним i зру-

чним, а iнколи просто необхiдним засобом, що дає можливiсть характеризувати

його оптичнi властивостi. Принципово важливою є та обставина, що з деякими

застереженнями основнi результати, отриманi для ЕДФ, можуть бути застосо-

ванi i до iнших узагальнених провiдностей (магнiтної, тепло- i електропровiд-

ностi, коефiцiєнта дифузiї тощо) та до пружних сталих. Це пов’язано з фор-

мальною подiбнiстю вiдповiдних рiвнянь, що описують вiдгук системи на певне

зовнiшнє збудження чи її релаксацiю до стану квазiрiвноваги. Iншими словами,

iснує певна аналогiя у поведiнцi макроскопiчних фiзичних полiв рiзної приро-

ди. Тому, хоч деякi наведенi нижче результати були спочатку отриманi не для

ЕДФ, а для iнших ефективних параметрiв, у подальшому не будемо акценту-

вати увагу на цiй обставинi.

1.1. Топологiя гетеросистеми

Тривалий час у фiзицi гетерогенних систем топологiя (мiкроструктура) сере-

довища взагалi не розглядалась. Натомiсть вживали численнi спроби феноме-

нологiчного опису узагальнених фiзичних характеристик (провiдностей) ГС (дi-

електричної та магнiтної проникностi, тепло- i електропровiдностi тощо), опе-

руючи тiльки вiдповiдними характеристиками фаз (компонент) та їх об’ємною

часткою (фактором заповнення). I лише з часом прийшло розумiння того, що

кожне з численних отриманих наближень (що часто претендували на “найкра-
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ще”) описує, по сутi, лише деякий конкретний рiзновид топологiї ГС. Вважаючи

розподiл фаз некорельованим, видiляють два найзагальнiшi рiзновиди тополо-

гiї композита. У випадку матричної [64] (або керметної [65]) топологiї кожний

розсiюючий елемент (включення) повнiстю оточений матрицею. Iншими сло-

вами, частинки дисперсної фази 2 розподiленi в неперервнiй матрицi - фазi 1.

Матриця i включення в такiй системi нерiвноцiннi. Зауважимо, що задовiльного

теоретичного описання композитiв iз матричною топологiєю вдається досягти

лише у випадку, коли фактор заповнення фази-включення набагато менший

фактору заповнення фази-матрицi, хочa загаломi подiбнi композити можуть

iснувати i при високих концентрацiях включень, аж до порогу протiкання.

Для двофазних ГС, очевидно, матрична топологiя передбачає, що одна фаза

(матриця) обов’язково протiкає, а iнша (включення) або протiкає, або ж нi.

На вiдмiну вiд попередньої, статистична [64] (або агрегатна [65]) топологiя во-

лодiє так званою дуальною iнварiантнiстю (тобто вираз для ЕДФ статистичної

гетеросистеми iнварiантний вiдносно перестановки iндексiв:

Така топологiя характеризується хаотичною флуктуацiєю в просторi окремих

фаз, якi у цьому випадку вважаються рiвноцiнними. Характерним прикладом

є полiкристал, де назву “кристалл"i “включення” важко присвоїти певнiй фазi.

Для описання систем iз статистичною топологiєю використовують симетричну

теорiю ефективного середовища, що має ряд модифiкацiй. Зауважимо, що най-

характернiшим (типовим) випадком для систем з статистичною топологiєю є

порiвняльнi (або одного порядку) значення факторiв заповнення фаз. Розгля-

немо двофазну ГС, фази якої з дiелектричними проникностями ε1 i ε2 займають

вiдповiдно об’єми V1 i V2 (повний об’єм зразка V0 = V1 + V2). Тодi можна ввести

електричнi поля та iндукцiї, усередненi за об’ємом кожної фази:

Зауважимо, що подiбне (класичне) введення усереднених полiв та iндукцiй

фактично означає, що ми в такому розглядi обмежуємось лише одночастин-

ковою функцiєю розподiлу; бiльш строгий пiдхiд мав би враховувати багато-

частинкову кореляцiйну функцiю (флуктуацiї локального поля). Питання про

межi застосовностi такого пiдходу є досить складним i наразi до кiнця не з’ясо-
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ваним. Зрозумiло, наприклад, що точнiсть цього пiдходу має знижуватись при

пiдвищеннi концентрацiї частинок. Але в подальшому згадаємо i про деякi ре-

зультати, що враховують флуктуацiю локальних полiв. Оскiльки, очевидно, для

локальних значень поля E й iндукцiї D в межах об’єму V1 виконується рiвнiсть

D1 = ε1E1, (1.1)

а в межах об’єму V2 -

D2 = ε1E2, (1.2)

легко переконатись, що аналогiчнi спiввiдношення мають мiсце i для просторово

усереднених величин:

〈D1〉 = ε1〈E1〉, (1.3)

〈D2〉 = ε1〈E2〉. (1.4)

Маючи набiр спiввiдношень (1.1)-(1.3), неважко отримати 〈E〉 та 〈D〉 :

〈E〉 =
1

V0

∫
V

EdV = f1〈E1〉+ f2〈E2〉, (1.5)

〈D〉 =
1
∫

DdV = f1ε1〈E1〉+ f2ε2〈E2〉, (1.6)
V0 V 

Подiливши (1.5) i (1.6) на 〈E〉, маємо

1 = f1θ1 + f2θ2, (1.7)

εeff = f1ε1θ1 + f2ε2θ2, (1.8)

де θ1 = 〈E1〉/〈E〉 , θ2 = 〈E2〉/〈E〉 - так званi фактори поля для фаз 1 та 2 вiдповiдно.

Рiвняння (1.7) i (1.8) можна записати в iншому виглядi, а саме:

εeff = ε1 + f2θ2(ε2 − ε1) (1.9)

i

f1θ1(εeff − ε1) + f2θ2(εeff − ε2) = 0. (1.10)
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Форма запису (1.9) зручнiша для матричних систем, а рiвняння (1.10), в яке f1, 

ε1 та f2, ε2 входять симетрично, зручнiше для статистичних. Таким чином, у 

наближеннi середнього поля задача визначення ЕДФ гетеросистеми може бути 

зведена до визначення факторiв поля θ1  i (або) θ2.

У сучаснiй лiтературi набула поширення також класифiкацiя ГС по типу

зв’язностi фаз. Для двофазних ГС, зокрема, видiляють композити з 0-3, 1-3,

2-2 i 3-3 зв’язнiстю (див. Рис. 1.1). Так, 0-3 зв’язнiсть передбачає, що iзольованi

Рис. 1.1: Гетеросистеми з (0-3), (1-3), (2-2), i (3-3) зв’язнiстю.

зерна однiєї фази (0d) розмiщенi в неперервнiй самозв’язнiй (3d) матрицi. 1-3

зв’язнiсть має мiсце у випадку паралельних (1d) дротiв, розмiщених у неперерв-

нiй матрицi. Очевидно, 0-3 i 1-3 зв’язнiсть характеризують ГС з матричною

топологiєю. 2-2 зв’язнiсть, що має мiсце для двошарових плоскопаралельних

ГС - це приклад одновимiрних композитiв, чиї властивостi змiнюються тiльки

вздовж одного напрямку. Нарештi, 3-3 зв’язнiсть, дe обидвi фази утворюють

тривимiрний континуум, характерна для статистичних ГС.

Особливе мiсце в фiзицi ГС займають композити з корельованим розподiлом

фаз, що мають на деяких масштабах фрактальну структуру. Елементи фра-

ктальної структури починають проявлятися в ГС з матричною топологiєю при

пiдвищеннi концентрацiї включень (це вiдповiдає збiльшенню кореляцiйної дов-

жини, яка при наближеннi до так званого порогу протiкання обмежується лише

розмiрами зразка). Слiд наголосити, що в цьому випадку коректне введення се-

реднього (ефективного) поля можливе лише на великих масштабах (бiльших за

кореляцiйну довжину), на яких ГС може вважатись макроскопiчно однорiдною.
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1.2. Гомогенiзацiя одновимiрних гетеросистем

Найпростiший випадок гомогенiзацiї реалiзується для плоскопаралельних

шарiв, тобто для 1d ГС, що вiдповiдає (2-2) зв’язнoстi, див. Рис.1.1 (c). Система

плоскопаралельних шарiв є анiзотропною, тому необхiдно враховувати орiєн-

тацiю зовнiшнього електричного поля вiдносно iнтерфейсiв. Якщо електричне

поле орiєнтоване вздовж iнтерфейсiв, то внаслiдок неперервностi поля можна

записати, що 〈E1〉 = 〈E2〉 = 〈E〉, або θ1 = θ2 = 1. Пiдставляючи цей вираз в (1.8),

отримаємо для ЕДФ двохфазної ГС

εeff = f1ε1 + f2ε2. (1.11)

Для n-фазної ГС (1.11) узагальнюється до

εeff =
n∑
fiεi. (1.12)

i=1

Якщо ж електричне поле орiєнтоване по нормалi до iнтерфейсiв, то внаслiдок 

неперервностi iндукцiї 〈D〉 = ε1〈E1〉 = ε2〈E2〉. У цьому випадку можна записати, 

що

ε−1
eff =

〈E〉
〈D〉

=
f1〈E1〉+ f2〈E2〉

〈D〉
=
f1

ε1
+
f2

ε2
. (1.13)

Як легко пересвiдчитись, у випадку n-фазної ГС (1.13) узагальнюється до

ε−1
eff =

n∑
i=1

fi
εi
. (1.14)

Зазвичай дiелектричнi властивостi 1d ГС, подiбно до одновiсного кристалу, 
характеризують за допомогою дiагонального тензора εeff = (εxx, εyy, εzz), де εxx = 

εyy 6= εzz, причому компоненти тензора εxx i εyy пiдпорядковуються (1.11), а εzz - 

(1.13). За умови сильної анiзотропiї (εxxεzz < 0) вiдповiдна гетероструктура 

утворює НММ.

Модифiкацiя дiелектричного тензора НГ, коли її мiкрогеометрiя дещо вiд-

рiзняється вiд одновимiрної, розглянута у працi [33]. Крiм того, слiд мати на

увазi, що у випадку ультратонких (короткоперiодних) напiвпровiдникових НГ,
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головнi компоненти тензора ЕДФ в IЧ дiапазонi мають враховувати ефекти ло-

калiзацiї оптичних фононних мод. Цi ефекти можуть бути розглянутi у рамках

моделi 1d ланцюга, а параметри моделi можуть бути визначенi за допомогою

експериментальних даних з пропускання i вiдбивання [26].

1.3. Ефективна дiелектрична функцiя матричної гетеросистеми

1.3.1. Наближення слабкого розсiяння i теорiя Максвелла-Гарнетта

Найпростiшим прикладом застосування рiвняння (1.9) може бути випадок

так званої слабкої взаємодiї, розглянутий, зокрема, Ландау i Лiфшицем [66] для

дуже розрiдженої системи малих куль (фаза 2) у неперервнiй матрицi (фаза

1). У цьому наближеннi вважається, що частинки-включення знаходяться в

зовнiшньому полi, що збiгається з середнiм полем E. Як вiдомо [66], фактор

поля для кулi

θ2 =
3ε1

ε2 + ε1
, (1.15)

звiдки отримуємо ЕДФ:

εeff = ε1 + 3f2ε1
ε2 − ε1
ε2 + 2ε1

. (1.16)

Таким чином, у наближеннi (1.16) (його ще називають наближенням слабкого

розсiяння) нехтують взаємною поляризацiєю частинок.

Оцiнимо область застосовностi наближення слабкого розсiяння. Оскiльки 

поле, iндуковане кулею, на вiдстанi r вiд неї - величина порядку

E ∼ R3

r3
E0

ε2 − ε1
ε2 + 2ε1

, (1.17)

де R - радiус кулi, E0 - зовнiшнє поле, то вiдстань r0, на якiй можна знехтувати 

цим iндукованим полем, має бути

r0 >> R(
ε2 − ε1
ε2 + 2ε1

)1/3. (1.18)
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Легко бачити, що оскiльки повинно мати мiсце f2 < R3/r0
3, умова (1.18) 

рiвносильна умовi

f2 <<|
ε2 + 2ε1 | . (1.19)
ε2 − ε1

 Звiдси випливає, зокрема, що у випадку “м’яких” розсiювачiв (ε1 ≈ ε2) спiв-

вiдношення (1.16) може бути застосовним у широкому дiапазонi концентрацiй 
(факторiв заповнення f2).

Формула (1.16) є, звичайно, дуже грубим наближенням, оскiльки вона не вра-

ховує взаємодiю частинок i може бути прийнятною фактично лише для дуже

розбавлених розчинiв (низькоконцентрованих систем). Щоб врахувати взаємну

поляризацiю (взаємодiю) частинок, необхiдно знайти зв’язок мiж локальним

внутрiшнiм полем, що дiє на частинку, та зовнiшнiм прикладеним (або ефектив-

ним макроскопiчним) полем. Локальне поле суттєво залежить вiд структури ГС

i досить просто може бути обчислене (у першому дипольному наближеннi) ли-

ше для систем, що мають симетрiю кубiчної гратки. У дипольному наближеннi

має мiсце спiввiдношення для локального поля Лорентца (див., наприклад, [67])

Eloc = 〈E〉+ 4πAP = 〈E〉+
4π

3
P. (1.20)

Тут значення A, взагалi кажучи, залежить вiд структури (симетрiї) системи; у

випадку кубiчної симетрiї A = 1/3. Електричний момент одиницi об’єму (поля-

ризацiя) ансамблю сферичних частинок визначається за формулою

P = NαEloc =
3

4π
f2
ε2 − ε1
ε2 + 2ε1

Eloc, (1.21)

де α - дипольна поляризовнiсть сфер, N - їх концентрацiя. Пiдставивши (1.21) 

в (1.20) та врахувавши, що 〈E2〉/Eloc дає фактор поля за вiдсутностi взаємо-дiї, 

тобто задовольняє рiвняння (1.15), неважко отримати для фактора поля θ2 

спiввiдношення

θ2 =
〈E2〉Eloc

Eloc〈E〉
=

3ε1
ε2 + 2ε1

1

1− f2α?
=

3ε1
ε2(1− f2) + ε1(2 + f2)

, (1.22)
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де α? - нормована (подiлена на R3) безрозмiрна поляризовнiсть сфер (її назива-

ють ще фактором Клаузiуса-Мосоттi):

α? =
α

R3
=

4π

3V
α =

ε2 − ε1
ε2 + 2ε1

. (1.23)

Пiдстановка (1.22) в (1.9) дає для ЕДФ

εeff = ε1(1 +
3f2α

?

1− f2α?
). (1.24)

Спiввiдношення, подiбне (1.24), було запропоноване Максвеллом Гарнеттом [68]

i носить його iм’я. Зауважимо, що повнiстю iдентичне рiвняння було також

отримане для ефективної магнiтної проникностi (див., напр., [69]).

Для 2d-випадку безрозмiрна поляризовнiсть

α? =
ε2 − ε1
ε2 + ε1

. (1.25)

Тому якщо ГС має розмiрнiсть d, формула (1.24) узагальнюється до

ε = ε1(1 +
df2α

?

1− f2α?
). (1.26)

де α? = (ε2 − ε1)/[ε2 + (d − 1)ε1]. Цiкаво, що як було показано [70], при d = 2 

область застосовностi ТМГ може бути розширена на весь дiапазон 0 < f < 1 для 

певних 2d-структур, при цьому форма включень трансформується з круглої 

для малих f до приблизно полiгональної при великих f.

Варто вiдзначити, що формула Максвелла Гарнетта може бути також отри-

мана з добре вiдомого рiвняння Клаузiуса-Мосоттi, якщо записати його у ви-

глядi
ε? − 1

ε? + 2
=

4π

3
Nα, (1.27)

де ε? = εeff /ε1, i пiдставити в цьому рiвняннi поляризовнiсть сферичних частинок
замiсть атомної чи молекулярної поляризовностi α. У цьому випадку отримаємо

εeff − ε1
εeff + 2ε1

= f2
ε2 − ε1
ε2 + 2ε1

, (1.28)

що, як можна бачити, збiгається з (1.24). Рiвняння (1.28) називають також на-

ближенням середньої Т-матрицi.

46



1.3.2. Диференцiальна Бруггеманiвська теорiя ефективного середовища

Iнший пiдхiд до визначення ЕДФ матричної ГС знайшов своє вiдображення

в так званому методi самоузгодженого поля чи диференцiальнiй (несиметри-

чнiй) теорiї ефективного середовища. Ця теорiя була свого часу запропонована

Бруггеманом для електропровiдностi суспензiй сферичних частинок [71] та роз-

винута Ханаi для комплексної дiелектричної проникностi [72]. У цьому пiдходi

замiсть розрахунку прямих взаємодiй мiж частинками використовуються деякi

статистичнi iнтуїтивнi мiркування (головна iдея полягає в тому, що вплив сусi-

днiх зерен на окрему частинку замiнюється впливом однорiдного ефективного

середовища).

Для демонстрацiї застосування диференцiальної Бруггеманiвської ТЕС

(БТЕС) в тривимiрному середовищi можна навести такi мiркування. Розгляда-

тимемо 2-фазний макроскопiчно однорiдний i iзотропний композит з ЕДФ εeff .

Нехай частка фази 2 (малих куль) у цьому композитi f2 настiльки мала, що ще

має мiсце спiввiдношення (1.28). Тепер припустимо, що в результатi пiдвищен-

ня концентрацiї куль до величини f ′2 ЕДФ досягає значення ε′eff . Тодi вiдносну

змiну ЕДФ можна записати у виглядi

∆εeff
εeff

=
ε′eff − εeff

εeff
≈ 3

ε′eff − εeff
ε′eff + 2εeff

. (1.29)

При цьому допускається, що кулi-частинки фази 2 добавляються до середовища

з дiелектричною проникнiстю εeff , що вiдiграє тепер роль матрицi. Зрозумiло,

що в результатi такої операцiї об’ємна частка фази 2 змiнюється на величину
∆f2
1−f2 =

f ′2−f2
1−f2 (кулi добавляються до об’єму, що частково вже заповнений подiбними

кулями). Пiсля переходу до малих приростiв величин f2 i εeff , спiввiдношення

(1.28) можна переписати у формi диференцiального рiвняння

dεeff
df2

= 3
εeff

1− f2

ε2 − εeff
ε2 + 2εeff

. (1.30)

Очевидно, однiєю з граничних умов (при f2 → 0) для рiвняння (1.30) є εeff = ε1.

Iнша гранична умова дає шукане значення ЕДФ: εeff (f2) = εeff . Отже, iнтегруючи
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(1.30) у межах вiд 0 до f2, можна отримати результуюче рiвняння для εeff , що

матиме вигляд ( ε1 − ε2
ε1 − εeff

)3
=

1

f 3
2

ε2
εeff

. (1.31)

Рiвняння (1.31), що часто називають рiвнянням Бруггемана-Ханаi, широко i

успiшно застосовується для рiзноманiтних колоїдних суспензiй в широкому дi-

апазонi факторiв заповнення, включаючи висококонцентрованi ГС.

Як неважко пересвiдчитись, у 2d-випадку (для паралельних цилiндрiв, орi-

єнтованих нормально до зовнiшнього електричного поля), такий пiдхiд дає для

ЕДФ рiвняння ( ε1 − ε2
ε1 − εeff

)2
=

1

f 2
2

ε2
εeff

. (1.32)

Для однаково орiєнтованих сфероїдiв з факторами деполяризацiї Lj, j = 1, 2, 3,

якщо електричне поле направлене вздовж j-ї вiсi сфероїдiв, подiбним чином

отримано рiвняння [73]

( ε1 − ε2
ε1 − εeff

)1/Lj
=

1

f
1/LJ

2

ε2
εeff

. (1.33)

Оскiльки фактор деполяризацiї має залежати вiд форми частинок-включень,

набуло поширення також модифiковане рiвняння Бруггемана-Ханаi, що має

вигляд [74] ( ε1 − ε2
ε1 − εeff

)µ
=

1

fµ2

ε2
εeff

, (1.34)

де µ - деякий феноменологiчний параметр. Як було показано ранiше [75], 

рiвняння (1.34) може успiшно застосовуватись для ГС, що мiстять включення 

неправильної форми.

Якщо розглядати випадково орiєнтованi елiпсоїди, диференцiальне рiвняння

(1.30) набуває вигляду

dεeff
df2

εeff(εeff − ε2)
3(1− f2)

∑
j

1

εeff + Lj(ε2 − εeff)
, (1.35)
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а його розв’язок [76] -

f2 =
( ε1 − αε2
εeff − αε2

)A( ε1 − βε2
εeff − βε2

)B(εeff − ε2
ε1 − ε2

)( ε1
εeff

)3T
, (1.36)

де

A = −(1− 2S − 3T )α + 2(S − 3T )

2
√

1− 3S
,B = −(1− 2S − 3T )β + 2(S − 3T )

2
√

1− 3S
,

α =
S − 1−

√
1− 3S

1− S
, β =

S − 1 +
√

1− 3S

1− S
, S = L1L2 + L1L3 + L2L3, T = L1L2L3/S.

Звичайно, для коректного розгляду задачi необхiдно було б врахувати, що

змiна ЕДФ при кожному актi добавки куль зумовлюється не лише поляризацiєю

цiєї добавленої частки куль, а й тим, що при цьому змiнюється поляризацiя

всiх добавлених ранiше часток. Але подiбний пiдхiд, на жаль, пов’язаний зi

значними математичними складнощами.

1.4. Ефективна дiелектрична функцiя статистичної гетеросистеми

1.4.1. Симетрична Бруггеманiвська теорiя ефективного середовища

Для описання ГС iз статистичною топологiєю характерним є застосування

симетричних теорiй (наближень) ефективного середовища. Якщо вважати, що

кожна частинка ГС знаходиться в навколишньому середовищi з ефективною

дiелектричною проникнiстю εeff , то тодi фактор поля для сферичних частинок i-

ї фази матиме вигляд, подiбний до (1.15), iз замiною дiелектричної проникностi

матрицi (ε1) на ЕДФ (εeff ):

θi =
3εeff

εi + 2εeff
. (1.37)

Тодi рiвняння (1.7), узагальнене на довiльну кiлькiсть фаз, можна переписати

у виглядi ∑
i

fiθi =
∑
i

3fiεeff
εi + 2εeff

= 1. (1.38)

Зауважимо, що ЕДФ статистичних ГС легко узагальнюється на довiльну кiль-

кiсть фаз, оскiльки всi вони вважаються рiвноцiнними. Спiввiдношення (1.38),
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симетричне щодо iндексiв, було отримане, зокрема, Вудом i Ешкрофтом [77].

Аналогiчно, пiдставивши (1.37) в рiвняння (1.10), подiбним чином узагальнене

на довiльну кiлькiсть фаз, отримаємо широко вживане на практицi спiввiдно-

шення ∑
i

fiθi(εeff − εi) =
∑
i

fi
εi − εeff
εi + 2εeff

= 0. (1.39)

Рiвняння, подiбне до (1.39), було запропоноване у вiдомих працях Бруггема-

на [78] та Ландауера [79]. Рiвняння вигляду (1.39) можна отримати i з iнших

мiркувань, а саме, користуючись мовою теорiї розсiяння [80]. Нехай в двофазнiй

ГС присутнi вiдповiдно з ймовiрностями f1 та f2 = 1− f1 фази 1 i 2 (елементарнi

розсiювачi сферичної форми). Наближення ефективного середовища передба-

чає, що екстинкцiя елементарних розсiювачiв була б такою ж, якщо вважати,

що їх матерiал має дiелектричну проникнiсть εeff . Крiм того, перерiз екстинкцiї

пов’язаний з амплiтудою розсiяння в напрямку падаючого пучка S(0) [22]:

Cext = 4πRe[S(0)/k2], (1.40)

де k = 2πε
1/2
eff - амплiтуда хвильового вектора в ефективному середовищi. Визна-

чення ефективного середовища передбачає Cext = 0, або

S(0) = 0 (1.41)

(плоска хвиля, що проникає в ефективне середовище, повинна поширюватися з

неспотвореним хвильовим фронтом). Бруггеманiвське рiвняння (1.39) отриму-

ється, якщо взяти розклад в ряд для S(0) в наближеннi малих сфер з вiдповiд-

ними ваговими коефiцiєнтами f1 та f2 для фаз ГС (при цьому досить врахувати

лише перший (найнижчого порядку) член ряду розсiяння [23]. Повертаючись

назад, зазначимо, що наближення Максвелла-Гарнетта також можна отримати

за допомогою теорiї розсiяння. У цьому випадку єдиним (ефективним) елемен-

тарним розсiювачем вважається куля з покриттям (оболонкою), причому ядро

i оболонка кулi мають дiелектричнi проникностi вiдповiдно ε2 i ε1, а вiдношення

об’ємiв ядра i всiєї кулi дорiвнює f2 [80].
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Рiвняння (1.38) та (1.39) є рiзними формами запису одного i того самого си-

метричного наближення ефективного середовища; як легко бачити, вони iнва-

рiантнi вiдносно перестановки iндексiв. Зважаючи на широке вживання цього

наближення на практицi, вiдзначимо декiлька його досить очевидних недолi-

кiв. Насамперед, класична БТЕС повнiстю iгнорує мiкроструктуру середовища.

Так, вона не враховує близькi взаємодiї, характернi для високої концентрацiї i

коагуляцiї частинок (вважається, що частинки однiєї фази межують не одна

з одною, а з ефективним середовищем). Далi, БТЕС не розглядає нiяких ефе-

ктiв, пов’язаних з формою частинок. В той же час ця теорiя вводить деякий

середнiй елемент (умовний розсiювач) сферичної форми. Це, вочевидь, передба-

чає якусь конкретну (фiксовану) мiкрогеометрiю ГС, задану жорстко (оскiльки

немає вiльного параметра, пов’язаного з її змiною). Зазначимо також, що три-

вимiрний простiр не може бути неперервно заповнений однаковими кулями, що

не перетинаються. Щоправда, це можна зробити, розглядаючи кулi змiнного

розмiру (подiбний розгляд, очевидно, мав би передбачати кулi як завгодно ма-

лого розмiру). Подiбний пiдхiд видається дещо штучним i небеззастережним.

Рiвняння (1.37) може бути узагальнене на випадок елiпсоїдальних умовних

розсiювачiв. Для iзольованого елiпсоїда фактор поля (1.37)

θi =
εeff

εeff + Lj(εi − εeff)
, (1.42)

де Lj - вiдповiдна компонента тензора деполяризацiї елiпсоїда. Тодi (1.39) для

випадку однаково орiєнтованих елiпсоїдiв набуває вигляду∑
i

fiαij =
∑
i

fi
εi − εeff

εeff + Lj(εi − εeff)
= 0, (1.43)

де

αij =
εi − εeff

εeff + Lj(εi − εeff)
(1.44)

може розглядатись як одна з дiагональних компонент тензора ефективної по-

ляризовностi елiпсоїда.

Окремi фази можуть бути також представленi умовними розсiювачами рi-

зної форми. Наприклад, такий пiдхiд для двохфазної гетеросистеми, де фаза 1
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представлена сфероїдальними, а фаза 2 - сферичними частинками, приносить

для ЕДФ рiвняння виду [49, 81, 82]

f(ε1−εeff)
[ 1

εeff + Lz(ε1 − εeff)
+

4

(1− Lz)ε1 + (1 + Lz)εeff

]
+9(1−f)

ε2 − εeff
ε2 + 2εeff

= 0.

(1.45)

З iншого боку, ЕДФ для одновимiрних (1d), двовимiрних (2d), i тривимiрних

(3d) систем в рамках БТЕС може бути записана як

∑
i

fi
εi − εeff

εi + (d− 1)εeff
= 0. (1.46)

1.4.2. Рiвняння Лiхтенекера

Рiвняння Лiхтенекера (РЛ) є одним з найбiльш вживаних i найбiльш вiдомих

рiвнянь ТЕС. Воно було отримане ще в 1926 роцi [83]. Iдея Лiхтенекера базу-

ється на теорiї Вiнера про межi. Так, для будь якого двофазного композиту

можна записати нижню

εl =
(f1

ε1
+
f2

ε2

)−1
(1.47)

i верхню

εu = f1ε1 + f2ε2 (1.48)

межi для ЕДФ. Таким чином, для даної ГС ефективна дiелектрична функцiя

повинна лежати мiж цими межами. Межi Вiнера (1.47) та (1.48) збiгаються, вiд-

повiдно, з (1.13) i (1.11). Це означає, що верхня межа досягається для системи,

що складається з плоскопаралельних шарiв, орiєнтованих вздовж поля, в той

час як нижня межа - для подiбної системи, але вже для поля, орiєнтованого

перпендикулярно до шарiв.

Використовуючи рiвняння (1.47) - (1.48), Лiхтенекер припустив, що ЕДФ до-

вiльного двофазного композиту має задовiльняти рiвняння

εkeff = f1ε
k
1 + f2ε

k
2, (1.49)
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де параметр k може лежати в межах [-1, 1]. Тодi крайнiм значення цього пара-

метру вiдповiдатимуть нижня i верхня межi Вiнера. Параметр k описує перехiд

вiд анiзотропiї при k = −1 до анiзотропiї при k = 1. Однак РЛ (1.49) може та-

кож застосовуватись до iзотропних ГС. У цьому випадку припускається, що

дiелектрична проникнiсть iзотропного композиту є такою ж, як одна з дiаго-

нальних компонент тензора дiелектричної проникностi деякого анiзотропного

композиту.

Окремi випадки рiвняння (1.49) були запропонованi ранiше Ландау та Лi-

фшицем [66] i Луєнга [84] ( k = 1/3), а також Бiрчаком з спiвавторами [85] i

Кразевськи [86] (k = 1/2). Набув поширення також випадок, коли k = 0 - так

зване логарифмiчне РЛ. Результуюче рiвняння для ЕДФ у цьому випадку не

може бути отримане прямою пiдстановкою k = 0 в (1.49). Щоб отримати це

рiвняння, розглянемо εeff як функцiю двох змiнних, ε1 i ε2. Тодi загальний ди-

ференцiал εeff може бути записаний як

d εeff = ε1−keff [f1ε
k−1
1 d ε1 + f2ε

k−1
2 d ε2]. (1.50)

Приймаючи k → 0 i iнтегруючи (1.50), отримаємо: ln εeff = f1 ln ε1 + f2 ln ε2 + Const.

Враховуючи, що εeff = ε2 при f2 = 1, знаходимо що Const = 0, i тодi остаточний

результат для ЕДФ є

ln εeff = f1 ln ε1 + f2 ln ε2. (1.51)

Як було показано [87], логарифмiчне РЛ може бути отримане для сумiшi, в

якiй просторовий розподiл форм i орiєнтацiй її компонент є повнiстю випадко-

вим. Крiм того, Сiмпкiн показав [87], що рiвняння Максвелла-Гарнетта (1.24)

може бути отримане з логарифмiчного РЛ за умови | f2(ε2 − ε1)/(ε2 + 2ε1) |<< 1, а

симетрична БТЕС - за умови | (ε2 − ε1)/(ε2 + 2ε1) |<< 1. Зв’язок логарифмiчного

РЛ та симетричної БТЕС буде також продемонстровано у роздiлi 3.

Як можна переконатись, для n-фазної ГС (1.49) узагальнюється до

εkeff =
n∑
i=1

fiε
k
i . (1.52)
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а (1.51) - до

ln εeff =
n∑
i=1

fi ln εi. (1.53)

1.5. Застосування феноменологiчних теорiй гомогенiзацiї у рiзних

галузях науки i технiки

1.5.1. Електронiка, оптоелектронiка i сенсорика

a. Гнучка електронiка Нещодавно з’явився значний iнтерес до розвитку ме-

ханiчно гнучких електронних пристроїв в рiзноманiтних областях, таких як

електронiка широкого вжитку, бездротовий зв’язок, автомобiльна i бiомедична

електронiка (електрокардiостимулятори, нейропротези), тощо. Для багатьох за-

стосувань, зокрема, в областi медицини i для натiльних антен, електроннi мере-

жi мають бути навитi навколо викривлених поверхонь. Нерiдко в таких систе-

мах електроннi i оптоелектроннi компоненти повиннi бути не тiльки гнучкими,

a i здатними до розтягування.

Гнучка електронiка - новий i швидко прогресуючий напрямок у сучаснiй еле-

ктроннiй iндустрiї, що вiдкриває широкi перспективи для таких застосувань, як

зберiгання енергiї, бездротовий зв’язок, електронне корпусування, екранування

електромагнiтних перешкод, що запобiгає впливу електромагнiтного випромi-

нювання вiд сучасних електронних приладiв. Iндустрiя сучасної електронiки

потребує елементiв i систем, що можуть бути прилаштованi до неплоскої по-

верхнi, i можуть бути зiгнутi або розiгнутi для пакування або зберiгання. Так,

гнучкi пiдкладинки мають багато потенцiйних застосувань - вiд нейропроте-

зування в медицинi до мiкрохвильових пристроїв в електронiцi, що забезпечує

перевагу 3d конформних структур. Вимоги до матерiалiв, що необхiднi для за-

стосування гнучких пiдкладинок - це низька дiелектрична проникнiсть, низькi

дiелектричнi втрати i висока теплопровiднiсть.

Вiдомi керамiчнi матерiали з задовiльними електричними властивостями.

Але крихкiсть керамiчних матерiалiв запобiгає їх практичному застосуванню
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в гнучкiй електронiцi. З iншого боку, вiдомi ряд полiмерiв з низькими дiеле-

ктричними втратами i хорошою гнучкiстю. Але через низьку теплопровiднiсть

i високий коефiцiєнт термiчного розширення їх використання також обмежене.

Тому, щоб використати переваги керамiчних i полiмерних матерiалiв, пропону-

ється застосовувати для гнучкої електронiки полiмерно-керамiчнi композити.

На сьогоднi створено багато видiв таких композитiв на основi рiзноманi-

тних полiмерiв (полiетилен, полiтетрафторетилен, полiуретан, полiестери, бу-

тилкаучук, епоксидна смола, полiiмiди), як з дiелектричними (SiO2, TiO2, MgO,

BaTiO3, SrTiO3, Al2O3), так i провiдними (графiт, графен, карбоновi нанотруб-

ки, технiчний вуглець) наповнювачами [88]. Для описання їх дiелектричних

i термiчних властивостей використовуються рiзноманiтнi моделi ТЕС (див.,

напр. [89]).

В однiй з недавнiх праць, розробляючи гнучкi пiдкладинки з низькими дi-

електричними втратами у мiкрохвильовому дiапазонi, Аванг та iн. пропонують

використовувати композити на основi полiметилсилоксану, наповненому поро-

шками оксиду алюмiнiю або полiтетрафторетилену [90]. Такi наповнювачi, з

коефiцiентом наповнення аж до 50 ваг. %, сприяють зменшенню дiелектричних

втрат, зберiгаючи необхiдну гнучкiсть. Для аналiзу своїх експериментальних

результатiв, автори залучають ТМГ, РЛ та модифiковану симетричну БТЕС.

В цiлому, експериментальна ЕДФ обох композитiв добре узгоджується з те-

оретичними передбаченнями. Деяке розходження, що має мiсце для високих

коефiцiентiв наповнення, автори пояснюють ефектами агломерацiї частинок-

наповнювачiв.

b. Дiелектрики з низькою дiелектричною сталою Розробка матерiалiв з низькою

дiелектричною сталою чи низьким показником заломлення - одна з ключових

проблем сучасної електронiки i оптоелектронiки. Так, у сучасних iнтегральних

мiкросхемах найбiльшу частку об’єму займають з’єднання. Самe електричнi

з’єднання створюють найбiльше проблем з подальшою мiнiатюризацiєю еле-

ктронних компонент, стаючи на завадi подальшому пiдвищенню їх ефективно-

стi. Критичним параметром є час затримки сигналу τ = RC, де R - опiр i C
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- ємнiсть з’єднань. Взагалi кажучи, електричнi з’єднання можуть утворюва-

ти декiлька iєрархiчних рiвнiв. На кожному рiвнi затримка сигналу може бути

виражена через геометричнi характеристики мережi i власнi характеристики

матерiалiв - питомого опору металу ρ i дiелектричної сталої iзолятора ε, при-

чому RC ∝ ρε. Щоб зменшити RC, в 1997 р. Intel i потiм Motorola замiнили

провiдний матерiал з’єднань з алюмiнiю на мiдь, яка має на 40% нижчий пито-

мий опiр. Наступним кроком стало впровадження нового iзолюючого матерiалу

- фтористого оксиду кремнiю, завдяки чому дiелектрична стала iзолятора була

зменшена з 4.1 до 3.6, сприяючи таким чином зменшенню паразитної ємностi

з’єднань. Пiсля цього значнi зусилля дослiдникiв були спрямованi на розробку

нових iзоляторiв з якомога нижчим значенням ε та з задовiльними механiчними

i термiчними характеристиками [91]. Незважаючи на це, впровадження нових

матерiалiв з низькою дiелектричною сталою залишається однiєю з нагальних

проблем напiвпровiдникової електронiки [92].

Щоб досягти ε < 2.5, найбiльш поширеним методом є введення пор. Але за-

дача ускладнюється тiєю обставиною, що низька дiелектрична стала - не єдина

вимога до таких матерiалiв. Iншi вимоги, що висуває практика, можуть включа-

ти, зокрема, такi електричнi властивостi, як низькi дiелектричнi втрати i висока

електрична мiцнiсть, a також особливi механiчнi (високий модуль Юнга, висо-

ка твердiсть i адгезiйна мiцнiсть, низькi залишковi напруги) та хiмiчнi (низьке

поглинання вологи, вiдсутнiсть металевої корозiї, висока хiмiчна i термiчна ста-

бiльнiсть) властивостi [92].

У випадку оптоелектронних пристроїв, низька дiелектрична стала дуже ва-

жлива для оптичних мiкрорезонаторiв, розподiлених Бреггiвських вiдбивачiв,

свiтловипромiнюючих дiодiв, широкосмугових антивiдбиваючих плiвок, опти-

чних з’єднань та iн. [93]

Дуже низька дiелектрична стала не властива для природних матерiалiв. Такi

широковживанi матерiали, як оксид кремнiю (SiO2) i флуорид магнiю (MgF2)

мають показник заломлення, вiдповiдно, 1.46 i 1.39 на довжинi хвилi λ = 632

nm. Тефлон марки AF 2400 має найнижчий показник заломлення (1.29 - 1.31)
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i, вiдповiдно, найнижчу дiелектричну сталу (1.66 - 1.72) у видимому дiапазонi

[94].

Щоб досягти поставленої мети, бiльшiсть дослiджень були спрямованi на роз-

робку нових штучних композитних матерiалiв, зокрема, з великим вмiстом пор.

Так, певнi надiї дослiдникiв сьогоднi пов’язанi з пористим органосилiкатним

склом [95]. Одна з нагальних проблем, що виникає на цьому шляху - деградацiя

пористих дiелектричних плiвок, зумовлена, зокрема, високими напруженостя-

ми електричних полiв.

Серед недавнiх досягнень слiд вiдзначити працю [96], де було синтезовано по-

ристий матерiал з близьким до одиницi показником заломлення (RINU), n ≈ 1.05.

RINU дозволяє отримати рекордно низькi значення показника вiдбивання, що

важливо, зокрема, для пiдвищення ефективностi сонячних елементiв. В iншiй

працi [97], RINU, що забезпечує вiдбивання всього лише в межах 0.045%, бу-

ло досягнуто з застосуванням CNT. ТМГ була використана для моделювання

ЕДФ.

Широкосмуговi метаматерiали з наднизьким показником заломлення (ULRI),

тобто з n ≤ 1 у межах смуги частот, будуть розглянутi у пiдроздiлi 6.1, а RINU

ММ - у роздiлi 8.

c. Напiвпровiдниковi газовi сенсори Напiвпровiдниковi газовi сенсори зазвичай

використовують такi ГС, як пористi вiдпаленi тiла, що складаються з полiкри-

сталiчних напiвпровiдникових оксидiв, таких як ZnO, SnO2, WO3, i In2O3 [98].

Пiд дiєю певного газу з низькою концентрацiєю у повiтрi сенсори змiнюють

свiй електричний опiр. Двома найбiльш важливими характеристиками газових

сенсорiв є їх чутливiсть, швидкiсть вiдгуку i оновлення. Чутливiсть зазвичай

сильно залежить вiд температури, а також вiд тиску газу i його концентрацiї.

Пориста структура робочих тiл газових сенсорiв важлива тому, що дозволяє

збiльшити поверхню контакту “газ - тверде тiло” що, у свою чергу, вирiшаль-

ним чином впливає на опiр та чутливiсть газового сенсора.

Напiвпровiдниковi газовi сенсори iнтенсивно дослiджувалися з метою пра-

ктичних застосувань, таких як детектування витоку газу i монiторинг довкi-

57



лля. За останнi пiвстолiття вдалося досягти значного прогресу у покращеннi

чутливостi, селективностi, стабiльностi i доступностi напiвпровiдникових газо-

вих сенсорiв для їх практичного використання. Багато газiв можуть витiкати

в навколишнє середовище в умовах виробництва або приватної оселi. Деякi з

них (забруднювачi повiтря) можуть бути небезпечними для людей, тварин i

оточуючого середовища, дiяти як алергени або канцерогени. Iншi можуть бу-

ти використанi для дiагностики стану їх джерел (етанол, ацетон, ароматизуючi

компоненти їжi i т. п.). Бiльшiсть з цих газiв присутнi з дуже низькими концен-

трацiями, тому їх дiагностика вимагає надзвичайно високої чутливостi газових

сенсорiв. У цьому зв’язку розробка нових i бiльш досконалих сенсорiв залиша-

ється актуальною задачею. Серед перспективних напрямкiв подальшої роботи

можна назвати дослiдження електрофiзичних властивостей рiзноманiтних на-

пiвпровiдникових ГС поблизу порогу протiкання, де опiр може змiнюватися

стрибком при наявностi малої кiлькостi домiшкового газу [99].

d. Нюховi аналiзатори на основi кварцевих мiкроваг з пористими органiчними плiвка-

ми Метод кварцевих мiкроваг полягає у вимiрюваннi зсуву частоти кварцевого

резонатора внаслiдок адсорбцiї або дeсорбцiї деякої речовини плiвкою, попе-

редньо нанесеною на поверхню кварцевої пластини. Зсув резонансної частоти

вiдбувається внаслiдок змiни маси адсорбованих молекул. Один iз напрямкiв

сучасних дослiджень, спрямованих на пiдвищення чутливостi i селективностi

цього методу, полягає у використаннi тонкоплiвкових матричних сенсорiв, син-

тезованих з пористих органiчних матерiалiв. При взаємодiї з сумiшшю летю-

чих молекул сенсор виробляє набiр електричних сигналiв, що в подальшому

аналiзуються комп’ютером за допомогою спецiального програмного забезпече-

ння. Кожен елемент матрицi сенсора вiдповiдає на певнi хiмiчнi реагенти, що

аналiзуються. Такi системи мають неабиякий потенцiал для пiдвищення ефе-

ктивностi виробництва в харчовiй та хiмiчнiй промисловостi, для покращення

монiторингу довкiлля i медичної дiагностики.

Тонкi органiчнi плiвки, що можуть бути синтезованi за допомогою рiзнома-

нiтних методiв, здатнi абсорбувати рiзнi летючi молекули, утворюючи при цьо-
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му комплекси “рецептор-аналiт” зi слабкими водневими, донорно-акцепторними

або Ван-дер-Ваальсовими зв’язками. Одним з прикладiв таких плiвок є плiв-

ки на основi калiксаренiв - макроциклiчних хiмiчних сполуки з конформацiєю,

подiбною до келиха. Калiксарени утворюють частково упорядкованi областi з

характерними розмiрами порядку десяткiв нанометрiв, що мiстять також вну-

трiшнi нанорозмiрнi порожнини i мiкророзмiрнi пори. Пористi плiвки калiксаре-

нiв можуть розглядатись як нанокомпозитнi сумiшi, що складаться зi скелета,

утвореного молекулами калiксарену, пор i адсорбованих летючих молекул [100].

e. Бiосенсори на основi HMM Високочутливий сенсор на базi НММ, здатний

детектувати бiомолекули з дуже низькою молекулярною вагою з пiкомоляр-

ною концентрацiєю у розчинi, було запропоновано у роботi [101]. Надвисока

робоча чутливiсь запропонованого пристрою вiдображає посилену чутливiсть

зв’язаного з дифракцiйною ґраткою НММ до малих змiн об’ємного показника

заломлення, так само як i до накопичення бiомолекул на поверхнi субхвильової

гратки.

Мультимодовий диференцiйний вiдгук цього сенсору створює багатообiцяючу

можливiсть спроектувати прилад для селективного детектування бiомолекул з

низькою i високою молекулярною вагою у сильнорозбалених розчинах.

В останнi роки значного прогресу було досягнуто в проектуваннi внутрiшньо-

процесорних КМОН-сумiсних безмаркерних бiосенсорiв на основi субхвильових

НГ [8]. Kоректне моделювання роботи таких ГС повинно враховувати ефекти

нелокальностi (просторової дисперсiї), що особливо помiтно проявляють себе

поблизу резонансiв. Такi ефекти будуть розглянутi у Роздiлi 8.

f. Бiосенсори на основi агрегатiв металевих наночастинок Детектування полiну-

клеотидiв має критично важливе значення для дiагностики вроджених (генети-

чних) i патогенних хвороб. З цiєю метою було запропоновано використовувати

агрегати золотих наноколоїдних частинок, що зв’язанi короткими ланцюжка-

ми ДНК. Такi матерiали проявляють змiну кольору вiд червоного до голубого

пiсля того, як гiбридизацiя частинок за допомогою ДНК викликає їх агрега-

тизацiю [102]. Подiбнi агрегати можуть складатися з тисяч наночастинок, що
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створює серйознi перешкоди при спробi описати їх електромагнiтнi властивостi,

використовуючи методи числового моделювання. За умови, що довжина хви-

лi свiтла значно перевищує як розмiри наночастинок, так i середню вiдстань

мiж ними, на допомогу приходять методи гомогенiзацiї. Прикладом може бути

модифiкована ТМГ, що включає електродинамiчнi ефекти [103].

g. Сенсори вологостi Знати i/або контролювати вологiсть важливо у рiзних

сферах нашого життя. Це i метеорологiя - для прогнозування погоди, i агробi-

знес - для належного зберiгання зерна, i харчова, хiмiчна i бiомедична iндустрiя,

i багато iншого. Електричнi властивостi (дiелектрична проникнiсть i електро-

провiднiсть) ГС на основi наноструктурованих полiмерiв є високочутливими до

вмiсту вологи, що насичує цi пористi полiмернi матерiали. Це дає пiдстави для

їх використання у якостi чутливих елементiв сенсорiв вологостi. Для моделю-

вання електричних властивостей таких ГС широко застосовуються рiзнi ТЕС

[104].

1.5.2. Електропровiднiсть i дiелектричнi властивостi гiрських порiд, мiнералiв i грунтiв

Електропровiднiсть гiрських порiд i грунтiв - важлива геофiзична характе-

ристика, що може бути використана для пошуку i оцiнки запасiв природних

копалин, розвитку нафтогазовидобувної промисловостi i сiльського господар-

ства, а також мiнералогiчного аналiзу.

Характеризуючи гiрськi породи, i зокрема нафтомiсткi пласти, слiд врахо-

вувати низку чинникiв, важливих для коректної iнтерпретацiї результатiв гео-

фiзичних дослiджень. Перш за все, зазвичай породи є пористими, i визначен-

ня їх пористостi являє собою першочергову задачу. Порода може бути чистою

або ж мiстити домiшки, зокрема, глину. Порода може бути ущiльненою (зце-

ментованою) або ж неущiльненою. Структура породи може бути однорiдною,

трiщинкуватою, або шаруватою.

Говорячи про гiрськi породи, необхiдно зважати, що найбiльший комерцiйний

iнтерес можуть мати не так самi породи, як рiдини, що заповнюють їх пори. У
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цьому вiдношеннi особливо важливо розрiзняти гiдрокарбонати i солянi розчи-

ни. Також у випадку гiдрокарбонатiв слiд розрiзняти нафту i газ.

У випадку грунтiв, визначення електропровiдностi грунтового розчину дозво-

ляє знайти його катiонну або анiонну концентрацiю яка, у свою чергу, характе-

ризує засолення грунту, що може бути як штучним так i природним. Засолення

грунтiв зазвичай виникає внаслiдок пiдйому i випаровування мiнералiзованих

грунтових вод, що посилюється в умовах посушливого клiмату, та внаслiдок

iнтенсивного застосування мiнеральних добрив.

Вимiрювання ефективних електричних властивостей грунтiв почалися ще в

кiнцi XIX столiття, i практика вимiрювання ефективної провiдностi грунту як

крок до оцiнки його солоностi набула значного поширення, починаючи з 1970-х

рокiв. За останнi три декади значний прогрес у цiй областi було досягнуто че-

рез можливiсть одночасних вимiрювань електропровiдностi i об’ємного вмiсту

води методом динамiчної рефлектометрiї [105]. Власна електропровiднiсть во-

дного розчину σw i вмiст води fw - головнi фактори, що впливають на ефективну

електропровiднiсть грунту σeff . Однак загальна модель, що пов’язує ефективну

електропровiднiсть грунту σeff з σw i fw, основана на зручних i легкодоступних

параметрах грунту, досi не побудована, i залишається предметом наукових до-

слiджень. Знання того, як рiзноманiтнi характеристики грунту i його оточення

впливають на залежнiсть σeff (σw, fw), може допомогти практикам обрати i за-

стосувати одну з iснуючих феноменологiчних моделей ТЕС.

Зазвичай ефективна електропровiднiсть грунтiв вимiрюється у частотному

дiапазонi вiд 100 Hz i до декiлькох kHz. Ненасичений грунт може розглядатися

як трифазна система “тверда фаза - вода - повiтря”. Мiнерали, що утворюють

тверду фазу грунтiв, є непровiдними, так же, звичайно, як i повiтря. Таким

чином, єдиною провiдною фазою є водний розчин, який має власну електро-

провiднiсть σw. Крiм того, що вiдрiзняються власнi електропровiдностi фаз,

складовi елементи грунту також вiдрiзняються своїм вмiстом, формою i орi-

єнтацiєю, розмiрами i структурою (мiкрогеометрiєю). Слiд розумiти, що хоча

тверда фаза не дає свого внеску в σeff , ї ї мiкрогеометрiя безпосередньо впливає
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на мiкрогеометрiю розчину що, у свою чергу, впливає на σeff .

У багатьох випадках вимiрювання σeff необхiднi для визначення пористостi

грунту n, при цьому широко застосовується емпiричний закон Арчi [106]

σeff = σwn
m, (1.54)

де m (так званий коефiцiент цементування) - емпiричний показник, що, взагалi

кажучи, може залежати як вiд мiкрогеометрiї, так i вiд матерiалу. За допомогою

численних дослiджень встановлено, що закон Арчi виконується для багатьох

(хоч i не для всiх) пористих середовищ, причому показник m може змiнюватися

в широких межах - вiд 1.2 до 4. Закон Арчi може бути отриманий як окре-

мий випадок багатьох ТЕС. Наприклад, у випадку рiвняння Бруггемана-Ханаi

(1.31) можна отримати m = 3/2. У випадку самоузгоджених моделей для ГС з

випадково орiєнтованими витягнутими частинками, показник m обмежений до

значень, менших 5/3.

Для багатьох застосувань важливим є визначення вмiсту грунтової води. На-

приклад, у сiльському господарствi грунтова вода необхiдна для проростання

насiння, живлення i росту рослин [107]. З iншого боку, у випадку глинистих

грунтiв, що здатнi адсорбувати iони важких металiв, зменшувати просочування

рiдин i таким чином можуть слугувати в якостi природних бар’єрiв для пошире-

ння токсичних вiдходiв, грунтова вода важлива при регулюваннi промислових

забруднень i для оцiнки безпеки зберiгання довгоживучих радiоактивних вiдхо-

дiв [108]. Дieлектричнi вимiрювання, що виконуються з цiєю метою, основанi на

рiзницi значень дiелектричної проникностi рiзних фаз ґрунту - твердої, рiдкої

i газової. Рiдка вода має дiелектричну проникнiсть ≈ 80, тверда фаза - вiд 4

до 16, i повiтря - 1. Цей контраст робить ЕДФ дуже чутливою до змiни вмiсту

грунтової води.

На сьогоднi, як матричнi моделi ТЕС, основанi, зокрема, на диференцiальнiй

БТЕС та її узагальненнях [105], так i статистичнi моделi, i зокрема РЛ [109],

знайшли широке застосування для описання дiелектричних спектрiв грунтiв.

Якщо говорити про РЛ (1.49), то найбiльш вживаним є його окремий випадок
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з k = 1/2 (CRIM), наприклад, для оцiнювання ЕДФ i власної електропровiдно-

стi окремих фаз з використанням грунто-проникаючих радарiв [110]. Мiронов i

Фомiн запропонували узагальнену CRIM з великою кiлькiстю емпiричних па-

раметрiв, що характеризують, зокрема, суху фазу, зв’язану i вiльну воду та

коефiцiєнт об’ємного розширення [111].

Дослiджуючи органiчнi i мiнеральнi грунти, Бол [112] i Бровеллi та Кассiанi

[113] вiдзначили, що показник k може змiнюватись у межах вiд 0.2 до 0.8 при

зростаннi вмiсту води. У цих роботах пропонується враховувати залежнiсть

k вiд змiсту води. Дослiджуючи ДВ мулистих суглинкiв, Вагнер та iн. [114]

розглядають грунт як трифазну сумiш “вода - тверда фаза - повiтря” i описують

її ЕДФ як

ε
k(fw,n)
eff = fwε

k(fw,n)
w + (1− n)εk(fw,n)

s + (n− fw), (1.55)

дe fw i εw - вмiст i дiелектрична проникнiсть водного розчину, εs - дiелектрична

проникнiсть твердої фази, i n - пористiсть. Залежнiсть k(fw, n) пропонується

враховувати за допомогою певних емпiричних спiввiдношень. Серед декiлькох

моделей ТЕС, (1.55) забезпечила найкраще узгодження з експериментальними

результатами для частот, вищих 1 GHz. У той же час, для всiх моделей має мiсце

вiдхилення вiд експерименту на частотах, нижчих 500 MHz. Як вiдзначають

автори, досi все ще не побудована ТЕС для задовiльного описання ДВ грунтiв

у широкому дiапазонi частот, яка б враховувала розподiл за розмiрами i складну

геометрiю пор, зв’язаний стан водяної фази, тощо [114].

1.5.3. Бiофiзика i медичнi застосування

a. Бiологiчнi тканини Бiологiчнi тканини являють собою сукупнiсть клiтин,

що виконують певну функцiю. В результатi об’єднання тканин певного виду

утвoрюються органи. На сьогоднi дослiдження бiологiчних тканин як тварин-

ного, так i рослинного походження за допомогою дiелектричної спектроскопiї

зайняли своє чiльне мiсце серед iнших методiв дослiджень, дозволяючи краще

зрозумiти функцiонування клiтин, дiагностувати їх патологiю та контролювати
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процес лiкування хвороб.

На вiдмiну вiд металiв i напiвпровiдникiв, де провiднiсть викликана вiльними

електронами або дiрками, електричнi властивостi бiологiчних тканин обумовле-

нi головним чином переносом заряду iонами натрiю, калiю та хлору. Бiоелектри-

чнi сигнали є наслiдком iонного транспорту через iоннi канали, що дозволяють

переносити електричнi заряди як всередину, так i назовнi клiтин.

Хоча електричнi властивостi бiотканин можуть сильно змiнюватися вiд тка-

нини до тканини, зазвичай вони характеризується трьома суттєво вiдмiнними

видами дисперсiї: α−, β− i γ−дисперсiї. Альфа-дисперсiя найчастiше проявляє-

ться на частотах, нижчих декiлькох kHz, β-дисперсiя - у частотному дiапазонi

вiд десяткiв kHz до десяткiв MHz, i γ-дисперсiя - в мiкрохвильовому частотному

дiапазонi. Причиною γ−дисперсiї є поляризацiя, що виникає внаслiдок реорiєн-

тацiї молекул води. Бета-дисперсiя виникає внаслiдок iнтерфейсної поляризацiї

(ефект Максвела-Вагнера) бiологiчних мембранних систем. Внаслiдок експери-

ментальних труднощiв α−дисперсiя вивченa найгiрше, а її механiзм найменш

зрозумiлий. Припускається, що ця дисперсiя пов’язанa з поляризацiєю подвiй-

ного електричного шару.

Ключове питання, що виникає при аналiзi дiелектричних спектрiв бiотканин

полягає у тому, як пов’язати їх електричнi властивостi зi структурними фа-

кторами. Так, свого часу набув поширення пiдхiд Ханаi [72], застосований до

бiотканин, що розглядає бiотканину як суспензiю однорiдних сфер (клiтин), по-

мiщених у провiдне середовище - матрицю [116]. Пiзнiше ця базисна модель бу-

ла розширена для елiпсоїдальних частинок [76]. Ще одним прикладом є модель

для електропровiдностi скелетних м’язiв, основана на геометрiї, в якiй клiтини

м’язiв розглядалися як палички з однаковим гексагональним перерiзом [117].

Цi пiдходи, однак, мають дуже обмежене коло застосувань.

Оскiльки бiотканини складаються з клiтин i простору мiж ними, заповнено-

му мiжклiтинним середовищем, вони в деякому сенсi можуть розглядатись як

пористi субстанцiї. Це дозволяє залучати для моделювання їх дiелектричних

спектрiв методи, розвинутi для пористих матерiалiв, таких як, наприклад, по-
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ристi гiрськi породи. Зокрема, набуває поширення метод гомогенiзацiї Хiлфера

[115], згaданий вище. Так, його було застосовано для описання електричних

властивостей печiнки [118].

b. Оцiнка параметрiв складу тiла людини Знання параметрiв складу тiла лю-

дини допомагає в дiагностицi, лiкуваннi i кращому розумiннi статусу гiдрацiї i

харчування, а також в механiзмах хвороб. Вимiрювання об’єму рiдини тiла, що

складається з внутрiшньоклiтинної (ICW) та зовнiшньоклiтинної (ECW) води -

основа для отримання параметрiв складу тiла, що мiстить також жирову i не-

жирову (бiлки i мiнерали) компоненти [119]. Нежирова маса може бути оцiнена

з гiдравлiчної частки води. Маса клiтин тiла прямо пропорцiйна до ICW.

Надлишок ECW може вказувати на набряк у хворих-сердечникiв або на лiм-

федему у пацiєнтiв з раком грудей пiсля операцiї. В гемодiалiзi надлишок аку-

мульованої рiдини, вимiряний як збiльшення ECW, використовується для ви-

значення кiлькостi рiдини, що має бути видалена ультрафiльтрацiєю [120].

Щоб оцiнити вмiст рiдини у тiлi, використовується бiоемпiдансна спектроско-

пiя. Для цього вимiрюється опiр в широкому дiапазонi частот. Потiм, шляхом

обробки отриманих спектрiв, використовуючи технiку гомогенiзацiї, виконує-

ться пригонка модельних параметрiв до експериментальних. При цьому широке

застосування отримала модель Бруггемана-Ханаi.

c. Дiагностика i контроль процесу лiкування хвороб з застосуванням методiв дiеле-

ктричної спектроскопiї В сучаснiй клiнiчнiй практицi спостерiгається тренд до

неiнвазивної (неруйнуючої) дiагностики. Така дiагностика забезпечує неперерв-

ний монiторинг, дозволяє запобiгти ризику iнфекцiї i зручна для пацiєнта.

Дiелектрична спектроскопiя застосовувалась для монiторингу клiтинних

процесiв в острiвцях Лангерганса - скупченнях гормон-продукуючих бiоклiтин,

що виробляють iнсулiн у пiдшлунковiй залозi. Це, у свою чергу, важливо для

розвитку трансплантацiї острiвцiв Лангерганса як одного з перспективних i

обнадiйливих методiв лiкування цукрового дiабету 1-го типу [121]. Автори при-

пускають, що острiвець Лангерганса може розглядатися як сферична оболон-

кова структура, в якiй мiжоболонковий простiр заповнений сферичними агре-
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гатами. Зовнiшня оболонка острiвця утворена взаємозв’язаними мембранами

периферiйних клiтин. що контактують з зовнiшньоклiтинною матрицею. У цiй

моделi острiвець Лангерганса представляється як оболонка, що мiстить у собi

багато сферичних включень або агрегатiв клiтин, що пов’язанi мiцними з’єдна-

ннями.

Побудова моделi комплексної дiелектричної проникностi такої складної стру-

ктури, що складається з декiлькох iєрархiчних пiдсистем, включала декiлька

етапiв. На кожному етапi автори розраховували еквiвалентну дiелектричну про-

никнiсть пiдсистеми, застосовуючи або ТМГ, або ж рiвняння Бруггемана-Ханаi

(1.31).

З метою дiагностики раку кровi було запропоновано методику, основану

на дiелектричнiй спектроскопiї суспензiй бiлих кров’яних тiлець (лiмфоцитiв)

[122]. Автори аналiзують шiсть наближень ТЕС, серед яких ТМГ, рiвняння

Бруггемана-Ханаi, Бьотчера (2.9), Луєнга i Кразевськи, для описання дiеле-

ктричних спектрiв, вiддаючи перевагу рiвнянню (1.16), в якому окремi клiтини

моделюються як сфери з подвiйною оболонкою. Їх модель мiстить 11 пара-

метрiв, шiсть з яких вважаються пригоночними, тобто визначаються шляхом

розв’язку оберненої задачi, а iншi п’ять параметрiв отримуються з незалежних

вимiрювань i фiксуються при виконаннi пригонки. Встановлено, зокрема, що дi-

електрична проникнiсть, ємнiсть i електропровiднiсть клiтинної мембрани для

нормальних лiмфоцитiв вищi, нiж для хворих.

У рядi праць продемонстровано потенцiал спектроскопiї електричного iмпе-

дансу для дiагностики i контролю за лiкування остеопорозу - захворювання

губчастих кiсток.

Губчастi кiстки можуть розглядатися як композити, що утворенi твердим

табекулярним остовом та кiстковим мозком, що заповнює пори кiсток. Макро-

скопiчнi механiчнi властивостi кiсток, такi як твердiсть i мiцнiсть, залежaть вiд

їх мiкроструктури, густини i твердостi кiсткової тканини (табекул). Остеопо-

роз проявляється у втратi кiстками мiнеральних речовин, що зменшує мiцнiсть

кiсток. Однак, втрата мiнералiв - не єдиний чинник, що впливає на мiцнiсть.
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Остеопороз також може проявлятися у втратi структурної стабiльностi внаслi-

док збiльшення пористостi. Сучаснi методики дiагностики остеопорозу основанi

на вимiрюваннях мiнеральної щiльностi кiсткової тканини. Це перш за все ра-

дiацiйнi вимiрювання (двохенергетична рентгенiвська денситометрiя) i ультра-

звуковi вимiрювання (кiлькiсна комп’ютерна томографiя). Ультразвуковi вимi-

рювання є бiльш безпечними i дешевшими, однак їх недолiком є те, що звуковi

хвилi не можуть глибоко проникати в кiсткову тканину. Як альтернативу цим

методикaм, останнiм часом почали розглядати спектроскопiю електричного iм-

педансу кiсток. Так, вимiрюючи електричнi параметри кiсток, було показано,

що iснує кореляцiя мiж їх електричними i механiчними властивостями [123, 124].

Зокрема, дiелектрична проникнiсть показала лiнiйну кореляцiю з модулем Юн-

га i статичною мiцнiстю.

Одна з задач, яка ставиться перед дiелектричною спектроскопiєю кiсток, по-

лягає у визначеннi їх пористостi. Така задача допускає прямий розв’язок, якщо

вiдома модель ЕДФ. У працi [125] встановлено, що ТМГ, а також ламiнарнi

(1d) моделi типу (1.12) i (1.14) не дозволяють отримати задовiльну точнiсть

визначення пористостi. Натомiсть автори пропонують свiй метод, який полягає

у знаходженнi функцiї спектральної густини (див. роздiл 5), що в кiнцевому

рахунку дозволяє визначити пористiсть кiсток [125–127].

Застосування ТЕС у бiомедичних дослiдженнях можна також продемонстру-

вати на прикладi нейтронозахоплюючої терапiї на основi бору - методу лiкува-

ння раку з використанням реакцiй, що виникають при взаємодiї мiж радiочу-

тливими елементами клiтин i нейтронами. Щоб пiдвищити чутливiсть пухлин

до нейтронного опромiнення, в пухлинi попередньо накопичують сполуки бо-

ру. В результатi поглинання нейтронiв iзотопом бору 10B вiдбувається ядерна

реакцiя з видiленням великої кiлькостi енергiї, що призводить до руйнування

клiтини. Нейтронозахоплююча терапiя вважається бiльш безпечною, нiж стан-

дартна рентгенотерапiя.

Хоч на сьогоднi вiдоме застосування цього виду терапiї для лiкування пухлин

мозку, досi вона знаходиться на стадiї розвитку. Так, механiзм взаємодiї сполук
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бору з пухлинами, розподiл бору в пухлинi i вибiр найбiльш ефективних таких

сполук залишаються предметом дослiджень. В роботi [128] вивчається фарма-

кокiнетика двох найбiльш вживаних сполук бору за допомогою радiохвильової

дiелектричної спектроскопiї i, зокрема, оцiнюється змiна електричних параме-

трiв, що вiдбувається в результатi дiї цих сполук на пухлини мозку щурiв. При

моделюваннi дiелектричних властивостей суспензiй бiоклiтин використовується

рiвняння Луєнга, в якому, у свою чергу, для розрахунку комплексної дiелектри-

чної проникностi бiоклiтин застосована модель сфери з оболонкою. Результати

роботи вказують, що вимiрювання таких параметрiв бiоклiтин, як електропро-

вiднiсть мембрани i цитозолу, здатнi забезпечити корисною iнформацiєю про

фармакокiнетику сполук бору i можуть бути особливо ефективними в комбiна-

цiї з iншими методами дослiджень [128].

Деякi приклади застосування дiелектричної спектроскопiї i ТЕС для дiагно-

стики хвороб будуть також наведенi далi, в пунктi 5.6.3.

d. Молекулярна дифузiя через бiлу речовину головного мозку Дифузiйна магнiтно-

резонансна томографiя (МРТ) - винятково цiнний неiнвазивний метод обсте-

ження мозку, дiагностики i контролю лiкування iнсульту, раку мозку, хворо-

би Альцгеймера, склерозу, шизофренiї, дислексiї [129]. Для бiльш ефективного

використання дифузiйної МРТ необхiдне краще розумiння процесiв дифузiї у

бiологiчних тканинах.

Дифузiя води дуже чутлива до локальної геометрiї бiотканин, i залежить,

перш за все, вiд пакування клiтин i проникностi їх мембран. У свою чергу,

проникнiсть мембран контролює процеси молекулярного транспорту через мем-

брану. Вимiрювання дифузiї за допомогою МРТ, в якiй беруть участь багато

молекул, виконуються на вiдстанях мiлiметрового масштабу, в той час як хара-

ктерний розмiр клiтин - величина мiкронного порядку. Вимiряний (ефективний)

коефiцiєнт дифузiї зменшується по вiдношенню до свого об’ємного значення

внаслiдок геометричних обмежень i проникнення через мембрани [130].

У працi [131] запропоновано аналiтичну модель ефективного тензора дифу-

зiї для бiлої речовини (нервових волокон) мозку [132] з метою виявлення його
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залежностi вiд структури i складу бiлої речовини. Так, автори розраховують

коефiцiєнт дифузiї для напрямкiв вздовж i перпендикулярно до мiєлiнових

(нейронних) вiсей (поздовжня i поперечна дифузiя), i зв’язують цi величини

з мiкроструктурними i композицiйними параметрами бiлої речовини.

У випадку поздовжньої дифузiї, добуток коефiцiєнта дифузiї на концентра-

цiю визначається об’ємним усередненням, подiбно до рiвняння (1.12). У випад-

ку поперечної дифузiї автори розглядають квадратну i гексагональну гратки i

використовують 2d ТМГ. Результати такого моделювання дозволяють характе-

ризувати дифузiю як за нормальних фiзiологiчних умов, так i у випадку змiн,

що проявляються при хворобi i старiннi органiзму людини.

1.5.4. Агропромисловий комплекс i будiвництво

a. Теплопровiднiсть харчових продуктiв На протязi тривалого часу, проектува-

ння пристроїв термiчної обробки харчових продуктiв (холодильникiв, духовок,

сушилок i т. п.) було основане головним чином на накопиченому досвiдi. Однак,

останнiм часом почали застосовувати аналiтичнi пiдходи, oснованi на матема-

тичних моделях, що у свою чергу можуть бути отриманi з фiзичних законiв, якi

управляють процесами переносу тепла в гетеросистемах. Точнiсть будь-якої мо-

делi термiчного процесу обмежена, зокрема, точнiстю фiзичних характеристик,

що описують термiчний процес. Однiєю з найбiльш важливих таких характе-

ристик при термiчнiй обробцi є теплопровiднiсть.

На сьогоднi iснують бази даних теплопровiдностi свiжих i мiнiмально обро-

блених харчових продуктiв, таких як фрукти, овочi, зерно, крупи, м’ясо i мо-

лочнi продукти. Iнколи цi данi представленi через емпiричнi спiввiдношення

температури i/або складу. Бiльше того, була розроблена комп’ютерна програ-

ма, що називається COSTHERM, яка дозволяє передбачити теплопровiднiсть

харчових продуктiв, якщо задано їх склад (вода, жири, бiлки, карбoгiдрати,

сiль i т. п.). Але оскiльки неперервно з’являються новi продукти, iснуючi ба-

зи даних i комп’ютернi програми не завжди можуть допомогти. За вiдсутностi
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Cкладовa k (W/m·K)

Бiлки 0.18

Жири 0.18

Розчиннi карбогiдрати 0.20

Клiтковина 0.18

Попiл 0.33

Рiдка вода 0.57

Лiд 2.2

Повiтря 0.024

Табл. I: Типовi значення власної теплопровiдностi k основних складових харчових продуктiв при

0◦C [134].

даних вимiрювань, найкраща оцiнка теплопровiдностi може бути отримана за

допомогою моделей ефективної теплопровiдностi [133].

В той час як iснує багато моделей для описання ефективної теплопровiдностi

композитiв, їх вибiр не завжди виглядає очевидним. Oбираючи модель, треба

зважати на те, що цей вибiр, по сутi, буде являти собою певний компромiс мiж

точнiстю моделi та її простотою i зручнiстю. Внаслiдок притаманної їм бiоло-

гiчної варiацiї, майже неможливо знайти вимiряне значення теплопровiдностi

харчових продуктiв з точнiстю, кращою нiж 2%, а типова похибка складає 3-5%.

Тому було б нерозумним oчiкувати похибку передбаченої ефективної теплопро-

вiдностi кращу, нiж 5%. Бiльш того, для цiлей проектування точнiсть в межах

10% є зазвичай достатньою для даних теплопровiдностi. Така точнiсть може

бути досягнута з використанням вiдносно простих моделей.

Теплопровiднiсть основних складових харчових продуктiв, за виключенням

льоду, рiдкої води i повiтря, що заповнює пори, мало вiдрiзняється. Для iлю-

страцiї, в Табл. I ми приводимо приблизнi значення власної теплопровiдностi

найбiльш вживаних компонент харчових продуктiв при 0◦C [134]. Встановлено,

що похибка передбачень ефективної теплопровiдностi зростає тодi, коли зростає

контраст мiж власними теплопровiдностями компонент.
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На пiдставi того, що ефективна теплопровiднiсть харчових продуктiв у пер-

шу чергу залежить вiд їх пористостi i наявностi льоду, Карсон запропонував

наступну класифiкацiю харчових продуктiв [135]:

I. Незамороженi непористi продукти;

II. Замороженi непористi продукти;

III. Незамороженi пористi продукти;

IV. Замороженi пористi продукти.

Для кожного з цих чотирьох типiв харчових продуктiв можуть бути рекомен-

дованi специфiчнi моделi ефективної теплопровiдностi.

Характерною особливiстю першого типу харчових продуктiв (незамороженi

непористi продукти) є низький контраст власних теплопровiдностей компонент

(≈ 3). У цьому випадку цiлий ряд моделей для ефективної теплопровiдностi

можуть бути застосованi, забезпечуючи задовiльну точнiсть. Наприклад, вимi-

рювання ефективної теплопровiдностi немороженого м’яса в широкому iнтерва-

лi температур показали, що вона може бути задовiльно описанa за допомогою

наближень, подiбних (1.12), (1.24) та деяких iнших простих моделей [136]. Ре-

зультати вимiрювань теплопровiдностi фруктiв та овочiв при 20◦C показали,

що вона може бути описана за допомогою симетричної БТЕС [137].

Другий тип харчових продуктiв (замороженi непористi продукти) характе-

ризується помiрним контрастом теплопровiдностей (≈ 12). У цьому випадку

потрiбно враховувати, що такi продукти можуть мiстити як заморожену воду

(лiд), так i незаморожену (зв’язану) воду, a їх спiввiдношення залежить вiд

температури замерзання. Цiлий ряд моделей застосовувались для розрахунку

ефективної теплопровiдностi продуктiв такого типу. Однiєю з найбiльш задо-

вiльних моделей визнано т. з. модель Левi, що являє собою одне з узагальнень

ТМГ [138].

У випадку неморожених пористих харчових продуктiв має мiсце досить ви-

сокий контраст власних теплопровiдностей (≈ 25). Ця обставина, a також те, що

структура пор може сильно вiдрiзнятися для рiзних продуктiв, робить моделю-

вання їх ефективної теплопровiдностi складною задачею. Для цього типу хар-
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чових продуктiв набули поширення модифiкованi ТМГ та симетрична БТЕС,

а також т. з. модель Крiсчера [133], основана на межах Вiнера (див. 1.4.2):

keff = [pkl + (1− p)ku]−1, (1.56)

дe kl = (f1/k1 + f2/k2)
−1 i ku = f1k1 + f2k2 - нижня i верхня межi Вiнера для

ефективної теплопровiдностi, k1 i k2 - власнi теплопровiдностi фаз, p - емпiри-

чний параметр, що може лежати у межах вiд 0 до 1. Значення параметру p

для деяких продуктiв, визначенi з експерименту, приведенi в лiтературi (див.,

наприклад, [139–141]).

Для заморожених пористих харчових продуктiв, таких як морозиво, контраст

власних теплопровiдностей є найвищим (≈ 100). Найбiльш успiшнi спроби моде-

лювання ефективної теплопровiдностi таких продуктiв пов’язанi з послiдовним

застосуванням рiзних моделей ТЕС, що описують ефекти утворення льоду та

пористостi. При цьому, зокрема, активно застосовуються моделi, основанi на

ТМГ.

b. Будiвельнi матерiали Мiцiсть i довговiчнiсть будiвельних матерiалiв, таких

як бетон, цегла i дерево, належать до нарiжних каменiв сучасної будiвельної iн-

дустрiї. Ще однiєю важливою характеристикою будiвельних конструкцiй є їх

енергоефективнiсть. Зауважимо, що найбiльш суттєвим фактором, що впливає

на деградацiю i теплоiзолюючi властивостi будiвельних матерiалiв, є їх зволо-

ження.

Хоча бiльшiсть будiвельних матерiалiв являють собою складнi багатофазнi

ГС, феноменологiчнi методи гомогенiзацiї широко використовуються для ана-

лiзу та монiторингу їх якостi. Для прикладу, можна вказати на розрахунки

ЕДФ вологого [142, 143] та сухого [144] дерева, ефективної теплопровiдностi

керамiчної цегли [145].

Бетон, i зокрема, армований бетон (залiзобетон) є на сьогоднi найбiльш вжи-

ваним будiвельним матерiалiв, тому ми розглянемо його дещо детальнiше. Ти-

пова бетонна сумiш складається з цементної пасти - матрицi i частинок - вклю-

чень (пiсок i камiнь) рiзноманiтних форм i розмiрiв, вiд найменших зерен пiску
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дiаметром 100 µm, до найбiльших каменiв розмiром 10-20 мм. Але бетон не є

простою двофазною ГС. Бiльш детальний розгляд показує, що присутнiсть зе-

рен у пастi змiнює властивостi тонкого шару матричного матерiалу, що оточує

кожне включення. Цементна паста оболонки вiдрiзняється вiд цементної пасти

в об’ємi; зазвичай, вона є бiльш пористою. Шар оболонки називають мiжфа-

зною перехiдною зоною (ITZ). Товщина ITZ - 10-30 µm [146].

Таким чином, бетон складається щонайменше з трьох фаз. Але можна та-

кож вважати, що бетон складається з матричного матерiалу, що мiстить у собi

композитнi включення. В дiйсностi проблема навiть бiльш складна. ITZ нав-

коло кожного включення неоднорiдна (градiєнтна), оскiльки густина матрицi

цементної пасти найменша на поверхнi частинок-включень i потiм зростає до

свого значення в об’ємi. Якщо включення бетону моделюються як сфери, що є

хорошим наближенням для багатьох бетонних сумiшей, тодi в наближеннi силь-

норозбавленого розчину, де окремi сферичнi включення оточенi тонким шаром,

що мiстить сферично-симетричний градiєнт електричних чи пружних власти-

востей, можна побудувати аналiтичну ТЕС [147].

У випадку сильноконцентрованих сумiшей задача значно ускладнюється.

Для таких бетонних сумiшей застосовують мультимасштабнi моделi, де ITZ тра-

ктується як деяке однорiдне середовище [147]. Розглядаючи бетон як трифазну

ГС, було розвинуто диференцiальну БТЕС, що застосовується для описання як

електричних, так i механiчних властивостей бетонних сумiшей [146]. Феноме-

нологiчне рiвняння Лiхтенекера було використане для розвитку неруйнуючої

методики монiторингу зволоження бетонних конструкцiй [148].

Окремим видом бетону є бетон з пiдвищеною пористiстю. Це так званий про-

никний бетон, що дозволяє пропускати воду, а також характеризується зниже-

ним рiвнем шумiв, що виникають при тертi автомобiльних шин i дорожнього

покриття. Пористiсь такого бетону, що є його головною характеристикою, може

бути визначена шляхом розв’язання оберненої задачi з застосуванням моделей

ТЕС [149].

Важливою характеристикою бетону є його теплопровiднiсть - параметр, що

73



безпосередньо впливає на втрати тепла через стiни та дах, i є таким чином

одним iз визначальних чинникiв енергозбереження. На теплопровiднiсть бетону

можуть впливати багато факторiв, i зокрема, вмiст вологи, температура, тип

агрегатiв i використання наповнювачiв, тип цементуючого матерiалу, густина

[150]. Так, внаслiдок бiльш високої теплопровiдностi води порiвняно з повiтрям,

насичення пор вологою призводить до зростання теплопровiдностi бетону в 1.4

- 3 рази. Типово, при зростаннi вмiсту вологи на 1%, теплопровiднiсть бетону

зростає на 6%.

Стосовно впливу температури, встановлено, що в цiлому теплопровiднiсть

бетону демонструє своє зниження при її зростаннi, але може також проявляти

флуктуацiї. Наприклад, при 500 ◦C теплопровiднiсть бетону може зменшитись

вдвiчi порiвняно з її значенням при кiмнатнiй температурi.

Як свiдчать експериментальнi данi, феноменологiчна залежнiсть теплопро-

вiдностi бетону вiд його густини ρ, а значить, i вiд пористостi, може бути пред-

ставлена у виглядi степеневої функцiї. Так, знайдено, що

keff = 0.06250.0015ρ, (1.57)

якщо густина бетону лежить у межах 150 -2350 кг/м3 [150].

1.5.5. Дистанцiйне зондування атмосфери, метеорологiя i астрофiзика

a. Атмосфернi аерозолi Атмосфернi аерозолi являють собою дрiбнi твердi або

рiдкi частинки, часто складної будови, форми i складу, що можуть проявля-

тись як в нижнiй атмосферi (тропосферi), так i в її верхнiх шарах (стратосферi

i мезосферi). Атмосфернi аерозолi викликають iнтерес насамперед завдяки їх

впливу на клiмат та опади. Найбiльш суттєвий вплив на цi явища спричиня-

ють три види аерозолiв: вулканiчнi, мiнеральнi та антропогеннi, що виникають

внаслiдок людської активностi. Одна з актуальних задач сьогодення полягає у

тому, щоб оцiнити вплив аерозолiв на глобальнi i регiональнi клiматичнi змiни,

визначити, в якiй мiрi цi змiни обумовленi антропогенною активнiстю та з’ясу-

вати їх тенденцiї. Можна стверджувати, що наразi монiторинг стратосферного
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i тропосферного аерозолю став одним iз трендiв зусиль мiжнародної наукової

спiльноти.

Для вивчення атмосферних аерозолiв значного поширення набули методи,

oснованi на вимiрюваннi розсiяння та поглинання свiтла. Зазвичай, дослiдники

мають справу з такими параметрами, як коефiцiєнти екстинкцiї, поглинання i

пропускання, а також альбедо однокрaтного розсiяння i параметр асиметрiї, що

несуть у собi важливу iнформацiю про розмiр, форму i показник заломлення

частинок. В останнi десятилiття активно впроваджуються рiзноманiтнi методи

дистанцiйного зондування атмосфери, зокрема, з використанням лiдарiв. Зро-

зумiло, що iнтерпретацiя результатiв таких вимiрювань вимагає побудови теорiї,

що здатна з необхiдною точнiстю описати процеси взаємодiї електромагнiтного

випромiнювання з такими складними частинками, як атмосфернi аерозолi.

Складнощi виникають внаслiдок тiєї обставини, що частинки аерозолiв за-

звичай мають рiзну i складну форму, що не може бути описана аналiтично, во-

ни є неоднорiдними, можуть утворювати агрегати, складатися з анiзотропних

матерiалiв, мати певну переважну орiєнтацiю [151]. Задача розсiяння свiтла ча-

стинками складної форми i складу, а тим бiльше полiдисперсними ансамблями

таких частинок, не допускає аналiтичного розв’язку. В той же час, числовi ме-

тоди обмеженi, бо вимагають значних комп’ютерних ресурсiв. Тому на перший

план виходить задача розробки моделей, що використовують рiзноманiтнi спро-

щення, але все ще здатнi достатньо точно описати процеси поглинання i роз-

сiювання свiтла аерозолями. Щоб спростити задачу, неоднорiднi (композитнi)

частинки аерозолiв розглядають як однорiднi, з певним ефективним показни-

ком заломлення. При цьому, якщо частинки-розсiювачi не надто перевищують

довжину хвилi, навiть простi моделi їх форми, такi як однорiдний сфероїд, ча-

сто є хорошими наближеннями.

Застосовнiсть ТЕС для моделювання оптичних властивостей атмосферних

аерозолiв розглядалась у багатьох працях (див., напр., [152, 153] та список по-

силань там же). Мабуть, найбiльш широко вживаною (у крайньому разi, для

мiнеральних аерозолiв, що мiстять декiлька фаз) є симетрична БТЕС (див.,
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напр., [154, 155]). Бiльшiсть дослiджень свiдчать, проте, що традицiйнi (кла-

сичнi) ТЕС мають обмежену область застосування. Але класичнi ТЕС можуть

бути розширенi i вдосконаленi. При цьому можуть застосовуватись рiзнома-

нiтнi методи гомогенiзацiї, з рiзними наближеннями для частинок з рiзними

параметрами розмiру [151].

b. Сажа i прямий радiацiйний вплив Варто наголосити на зв’язок атмосфер-

них аерозолiв i такого явища, як прямий радiацiйний вплив (DRF) - порушення

енергетичного балансу Зeмлi, коли виникає рiзниця мiж сонячною енергiєю, по-

глинутою Землею, i енергiєю, що випромiнюється назад в оточуючий космiчний

простiр. Позитивний DRF нагрiває Землю, негативний - охолоджує. На DRF

впливає як парниковий ефект, так i атмосфернi аерозолi. Серед атмосферних

аерозолiв головним чинником позитивного DRF вважається сажа, що утворює-

ться передовсiм внаслiдок неповного згоряння вуглеводнiв. Можна видiлити два

шляхи, як сажа впливає на клiмат. Накопичуючись в атмосферi, сажа поглинає

сонячне свiтло i генерує тепло, що нагрiває повiтря. З iншого боку, попадаючи

на снiг або лiд, сажа зменшує їх aльбедо, що знову ж таки генерує тепло i при-

скорює їх танення. Крiм прямого, можливий непрямий вплив сажi на клiмат,

коли частинки аерозолiв дiють як ядра конденсацiї хмар, утворюючи хмари з

бiльшою кiлькiстю дрiбнiших крапель. Оскiльки сажа зберiгається в атмосферi

вiд одного до чотирьох тижнiв, її клiматичний вплив є регiонально вираженим.

Недавнi дослiдження свiдчать, що понад 30% нагрiвання в Арктицi може бути

спричинене сажею [156]. Танення арктичного льоду, у свою чергу, може викли-

кати бiльш швидке потеплiння i незворотнi клiматичнi змiни, наслiдком яких є

глобальне потеплiння.

Вивчаючи утворення, еволюцiю i вплив частинок сажi на клiмат, дослiдни-

ки звернули увагу на двi суттєвi обставини. Перша обставина полягає у тому,

що частинки сажi мають тенденцiю змiшуватись з частинками iншого складу,

утворюючи т.з. внутрiшньо-змiшанi аерозолi [157]. Зокрема, це може мати мiсце

в результатi згоряння сумiшей рiзних матерiалiв, наприклад, кам’яного вугiл-

ля i дерева. Як наслiдок, частинки аерозолiв можуть мiстити, окрiм вуглецю,
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також сульфати i органiку. У свою чергу, сульфати, взаємодiючи з атмосфер-

ною вологою, можуть утворювати розчинну фазу. Тому внутрiшня структура

частинок аерозолю може бути досить складною.

Друга важлива обставина - здатнiсть частинок сажi утворювати фрактальнi

агрегати [158]. Застосовуючи ТМГ, Хейнсон та iн. [159] показали, що фракталь-

на структура агрегатiв сажi здатна суттєво посилити їх поглинання в термiчно-

му IЧ дiапазонi.

c. Космiчний пил Вивчення космiчного пилу важливе для розумiння еволю-

цiї Всесвiту, процесiв, що вiдбуваються в галактичних туманностях, зiрках i

планетних системах, визначення походження космiчних об’єктiв, i т. п. Рiзнi ви-

ди космiчного пилу, такi як, наприклад, дифузний мiжзоряний пил, зерна пилу

в щiльних туманностях, пил навколо зiрок i пил планетних кiлець, можуть сут-

тєво вiдрiзнятись за своїми характеристиками. Так, в даний час вважається, що

частинки мiжзоряного пилу мiстять тугоплавке ядро, оточене крижаною обо-

лонкою або органiчною речовиною, при цьому хiмiчний склад ядeр визначається

тим, в атмосферi яких зiрок вони утворились. Прямi лабораторнi дослiдження

частинок мiжпланетного пилу, вiдiбраних в стратосферi, полярному льодi i в

глибоководних морських вiдкладеннях показали, що зазвичай такi частинки є

чорними, частково пористими i мають хондритний склад [160]. Вони можуть

мати досить складну будову, що характеризується наявнiстю великої кiлькостi

компонент у виглядi зерен субмiкронного розмiру.

Частинки космiчного пилу можуть мати розмiри вiд декiлькох молекул до

приблизно 0.1 мм. Вiдносно великi частинки найчастiше виникають у мiсцях

скупчення мiжзоряної речовини, коли утворюються агрегати субмiкронних зе-

рен [161]. Строге моделювання процесiв розсiяння i поглинання свiтла для таких

складних частинок можливе з використанням пакетiв прикладних програм, що

основанi на таких технiках, як DDA, FDTD, FEM, T-матрицi та iн. [23] Але у

3d випадку це вимагає значних ресурсiв комп’ютерного часу та пам’ятi, i за-

звичай є виправданим лише при використаннi комп’ютерних кластерiв. Тому

у квазiстатичному наближеннi неоднорiднi зерна космiчного пилу нерiдко роз-
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глядають як макроскопiчно однорiднi, застосовуючи рiзноманiтнi моделi ТЕС i

комбiнуючи їх з теорiєю Мi. Найчастiше таке моделювання буває основаним на

ТМГ, БТЕС та РЛ [162, 163]. Крiм того, застосовуються динамiчнi розширення

ТЕС [164].

Автори [165] розглядали екстинкцiю пористими псевдосферами як пухкими

агрегатами Релеївських частинок, порiвнюючи розрахунки, виконанi за допо-

могою DDA та теорiї Мi з використанням двофазної ТЕС. Їх результати засвiд-

чили, що моделюючи показник заломлення агрегатiв за допомогою симетричної

БТЕС, можна отримати точнiсть, не гiршу за 5% при пористостi в межах 0 - 0.9

i параметру розмiру, що не перевищує 25. Вивчаючи екстинкцiю та поглинання

свiтла частинками мiжзоряного пилу рiзного складу в широкому спектрально-

му дiапазонi, Зубко та iн. застосовували модифiковану БТЕС [166].

d. Радарна астрономiя Мiсяця i астероїдiв Оскiльки потужнiсть сигналу, вiд-

битого вiд поверхнi, залежить вiд її дiелектричної проникностi, дистанцiйне

зондування Мiсяця i астероїдiв дозволяє вивчити властивостi реголiту (поверх-

невого шару) цих небесних тiл, а саме визначити їх об’ємну густину i пори-

стiсть. Реголiт може бути розглянутий як пористий композитний матерiал, що

складається з твердих зерен (частинок) i пустот (вакууму). Типовi розмiри ча-

стинок реголiту складають 30-800 µm, що значно менше, нiж довжина хвилi

радарiв, що використовуються у вiдповiдних астрономiчних дослiдженнях (за-

звичай, декiлька сантиметрiв). Це дозволяє застосовувати ТЕС для того, щоб

добути корисну iнформацiю за допомогою вимiрювання радарного вiдбивання.

Аналiзуючи результати 92 вимiрювань дiелектpичної проникностi зразкiв мi-

сячного реголiту, що були доставленi на Землю пiсля експедицiї Аполлону на

Мiсяць, Олхоефт i Стренгуей показали, що їх Reε змiнюється залежно вiд об’-

ємної густини, а Imε залежить як вiд густини, так i вiд вмiсту оксидiв залiза i

титану [167]. Автори виконали пригонку дiелектричної проникностi, застосову-

ючи степеневу залежнiсть виду εeff = aρbd, де a - деяка стала i ρbd - густина зразка

реолiту. Це рiвняння є iдентичним логарифмiчному РЛ (1.51), якщо прийняти,

що ε1 = 1 (вакуум) i a = ε
1/ρs
2 , де ρs - густина зерен. Пiсля обробки результатiв ви-
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мiрювань дiелектричної проникностi Мiсячного реголiту автори отримали, що 

εeff = (1.93 ± 0.17)ρbd , що вiдповiдає εs = 7.7 i ρs = 3.1 г/см3. Цi результати узгоджу-

ються з лiтературними даними для Мiсячного реголiту.

У працi [168] автори дослiджували застосовнiсть ТМГ i РЛ для порошкових

геологiчних матерiалiв з метою їх використання для обробки радарних вимiрю-

вань. Для цього автори виконали високоточнi вимiрювання ЕДФ порошкових

зразкiв оксиду алюмiнiю i дунiту. Вони встановили, що РЛ (1.49) з k = 1/3 (мо-

дель Луєнга-Ландау-Лiфшиця) забезпечує найкраще узгодження з експеримен-

том, i використали цю модель для оцiнки об’ємної густини деяких астероїдiв..

1.6. Висновки до роздiлу 1

Iснує надзвичайно широке коло задач, що в тiй або iншiй мiрi використо-

вують технiку гомогенiзацiї. На сьогоднi проведено численнi дослiдження

ГС з рiзними типами матриць, наповнювачiв, мiкрогеометрiєю, методами

приготування зразкiв. Також запропоновано рiзнi моделi описання ефективних

параметрiв ГС (теорiї гомогенiзацiї) i створено багато композитних матерiалiв

i приладiв на їх основi, що активно застосовуються в рiзних галузях госпо-

дарства. Разом з тим, дуже часто використовуються певнi феноменологiчнi

(класичнi) теорiiї гомогенiзацiї без їх належного обгрунтування, що ставить

пiд сумнiв їх адекватнiсть. У рядi випадкiв феноменологiчнi теорiї нездатнi

задовiльно описати результати експерименту. У цьому вiдношеннi можна видi-

лити три ключових моменти, що характеризують зручнiсть i точнiсть iснуючих

методiв ТЕС, так само як i передумови i застереження щодо їх застосовування.

(i) У деяких випадках мicroгеометрiя ГС вiдносно слабко впливає на її ЕДФ.

Тодi навiть спрощенi моделi мiкрогеометрiї ГС дозволяють оцiнити ЕДФ з

точнiстю, достатньою для практичних застосувань. Але iнодi, i зокрема для

ГС з високим дiелектричним контрастом, що може мати мiсце, наприклад, для

композитiв типу “метал - дiелектрик” в областi збудження локальних поверх-
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невих плазмонiв, коректне описання мiкрогеометрiї стає нарiжним каменем

ТЕС. Можна стверджувати, що задача описання мiкрогеометрiї ГС i її зв’язку

з ЕДФ залишається актуальною.

(ii) У рядi випадкiв, коректне моделювання ЕДФ ГС вимагає врахування

iнтерфейсних (мiжфазних) ефектiв рiзної природи, як фiзичної, так i хiмiчної,

коли локальна дiелектрична функцiя не може бути задана моделлю з рiзкими

границями. На практицi це може означати необхiднiсть введення додаткових

фаз або ж градiєнтiв локальної дiелектричної функцiї. Мiжфазнi ефекти,

взагалi кажучи, можуть не просто вносити малi поправки до ЕДФ, а i суттєво

впливати на фiзичнi властивостi (ефективнi параметри) ГС.

(iii) Практика показує, що широковживанi прийоми класичної технiки го-

могенiзацiї, основанi на локальному зв’язку електричного поля зi струмом або

дiелектричного змiщення з електричним полем можуть “давати збiй” навiть у

довгохвильовому (квазiстатичному) наближеннi, особливо в околi резонансних

збуджень ГС. Так, оснований на передових досягненнях сучасної технологiї

стрiмкий розвиток MM вимагає використання все бiльш i бiльш точних мо-

делей, що здатнi адекватно описувати ефекти нелокальностi i бiанiзотропiю.

Разом зi значним вдосконаленням iснуючих нанотехнологiй це дає пiдстави

сподiватись на якiсний стрибок у розвитку сучасного матерiалознавства i

приладобудування. У той же час, врахування вищевказаних ефектiв, здатних

суттєво ускладнити моделювання, у багатьох випадках може вносити лише

малi поправки до ефективних параметрiв ГС, i тому не завжди є виправданим.

Пiдсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що широке впроваджен-

ня методiв гомогенiзацiї потребує розв’язку цiлого ряду рiзнорiдних об’єктно-

орiєнтованих задач, при цьому конкретний вибiр методу може суттєвим чином

залежати вiд розглядуваної ГС.
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2. Узагальнення класичних ТЕС i деякi практичнi аспекти їх

застосування

2.1. Узагальнення теорiї Максвелла-Гарнетта

ТМГ допускає ряд узагальнень, що можуть бути пов’язанi як зi змiною

(ускладненням) мiкрогеометрiї ГС, так i зi змiною матерiальних параметрiв її

компонент та появою нових фаз. У цьому роздiлi мова йтиме про геометричнi

узагальнення. Вони досягаються головним чином у трьох напрямках. Перший

з них пов’язаний з ускладненням форми включень, тобто враховує їх несфе-

ричнiсть. Другий напрямок - це поширення теорiї на випадок концентрованих

систем, що передбачає врахування сильної диполь-дипольної та мультиполь-

ної взаємодiї вищих порядкiв. Hарештi, третiй напрямок стосується поширення

ТМГ на системи, що мiстять бiльше, нiж двi фази. Розглянемо цi напрямки

послiдовно.

2.1.1. Узагальнення ТМГ на випадок несферичних включень

На перший погляд, узагальнення ТМГ на випадок елiпсоїдальних однаково

орiєнтованих включень однакової форми можна отримати, якщо в правiй ча-

стинi формули (1.24) замiсть поляризовностi кулi пiдставити поляризовнiсть

елiпсоїда. Тодi можна розглядати три ефективнi дiелектричнi функцiї (для ко-

жної з головних осей елiпсоїда), що задовольняють рiвняння

εeff − ε1
εeff + 2ε1

=
1

3
f2

ε2 − ε1
ε1 + Li(ε2 − ε1)

. (2.1)

Звiдси можна отримати модифiковану умову збудження моди Фрьолiха ωF [23],

що враховує дипольну взаємодiю мiж розрiдженими частинками,

ε2(ωF ) = −[
1

Li(1− f2)
− 1]ε1. (2.2)

Спiввiдношення (2.2) було використане для оцiнки впливу умов експерименту

(термiчне вакуумне напилення) на форму наночастинок золота, диспергованих
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у тефлоновiй матрицi [42].

Як було помiчено [169], формула (2.1) дає неточний результат у випадку 

сильно сплющених дискiв. Вiдзначимо, що лiва частина рiвняння (1.28) 

вiдповiдає геометрiї гiпотетичної сфери (сфери Лорентца), вирiзаної з 

матерiалу, дiелектрична функцiя якого дорiвнює εeff , а права частина 

визначається формою частинки-включення (областi, що поляризується). Щоб 

отримати правильний граничний перехiд, замiсть сфери Лорентца слiд 

розглядати деяку порожнину такої самої форми, як частинка (фiгура Лорентца 

має вiдтворювати її форму)[170]. Результатом цих мiркувань є рiвняння [169]

εeff − ε1
ε1 + Li(εeff − ε1)

= f2
ε2 − ε1

ε1 + Li(ε2 − ε1)
. (2.3)

Пiзнiше було показано, що порожниною Лорентца має бути конфокальний 

елiпсоїд [171]. У цьому випадку рiвняння (2.3) має бути замiнене на

εeff − ε1
ε1 + Lh(εeff − ε1)

= f2
ε2 − ε1

ε1 + Li(ε2 − ε1)
, (2.4)

де факторам деполяризацiї Lh i Li вiдповiдають зовнiшнiй (оболонка) i внутрi-

шнiй (ядро) елiпсоїди.

Маючи справу з рiвнянням (2.4), необхiдно враховувати, що якщо фактор

заповнення f2 заданий, тiльки один з факторiв деполяризацiї Lh i Li є незале-

жним. Тому, розглядаючи конфокальнi елiпсоїди, слiд враховувати, що у них

Lh 6= Li [43]. Iгнорування цiєї обставини може призводити до непорозумiнь [44].

Для iлюстрацiї, на Рис. 2.1 ми показуємо залежнiсть Lh(Li) для трьох значень f2.

Як можна бачити, за умови f2 � 1, Lh ' 1/3, за виключенням сильно витягнутих

(Li ' 0) або ж сильно сплюснутих (Li ' 1) у заданому напрямку елiпсоїдiв.

У випадку хаотично орiєнтованих елiпсоїдiв у рiвняннi (2.3) рекомендується

брати усереднену безрозмiрну поляризовнiсть. Задача значно ускладнюється,

якщо має мiсце просторова кореляцiя в розмiщеннi частинок, оскiльки поляри-

зацiя середовища, що оточує елiпсоїд, може корелювати з його розташуванням.
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Рис. 2.1: Залежнiсть Li(Lh) при f2 =0.01 (1), 0.05 (2) i 0.1 (3).

Перепишемо формулу (1.24) у виглядi

εeff = ε1
1 + 2f2α

?

1− f2α?
, (2.5)

де α? - безрозмiрна поляризовнiсть. Спiввiдношення (1.24) виглядає природним

узагальненням ТМГ на випадок хаотично орiєнтованих несферичних включень,

якщо пiд α? розумiти деяку їх ефективну поляризовнiсть. Зауважимо, однак, що

подiбнi мiркування можна застосовувати лише за умови слабкої несферичностi,

оскiльки не зовсiм зрозумiло, як це усереднення поляризовностi має виконува-

тись. Так, у випадку включень елiпсоїдальної форми часто беруть усереднену

поляризовнiсть як середнє арифметичне дiагональних компонент тензора по-

ляризовностi, але такий пiдхiд є не зовсiм коректним. Коректнiшим виглядає

результат Борена i Хафмена [22], отриманий для випадку системи випадково

орiєнтованих форморозподiлених елiпсоїдiв за деяких досить загальних дода-

ткових умов:

εeff = ε1
f1 + f2βε2
f1 + f2βε1

, (2.6)

де β =
∫∫

P (L1, L2)
∑3

j=1[ε1+Lj(ε2−ε1)]−1dL1dL2;P (L1, L2) - функцiя розподiлу

елiпсоїдiв за формою.
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Рiзнi види функцiї розподiлу P i її вплив на ЕДФ для суспензiй малих елiпсо-

їдальних напiвпровiдникових (SiC) i металевих (Al) частинок були розглянутi

у працi [35]. За допомогою числового моделювання встановлено, зокрема, що

використання сходинкоподiбного розподiлу стає бiльш грубим, якщо уявна ча-

стина дiелектричної проникностi частинок-включень зменшується.

Якщо форма частинок-включень складнiша вiд елiпсоїдальної, то для α? не

вдається отримати простих аналiтичних виразiв. Тодi ефективну поляризов-

нiсть можна визначити за допомогою числових методiв (шляхом машинного

моделювання) або з експерименту.

2.1.2. ТМГ для висококонцентрованих систем

Щоб узагальнити ТМГ на системи з високою концентрацiєю включень, iснує

ряд концептуально рiзних пiдходiв. Найпростiший пiдхiд полягає в тому, щоб

замiнити ε1 в ТМГ на εeff , тобто вважати, що матрицею є саме ефективне се-

редовище. Тодi, наприклад, ефективну поляризовнiсть хаотично орiєнтованих

елiпсоїдiв однакової форми можна задати у виглядi [170]

α?i =
1

3

3∑
i=1

ε1 − εeff
εeff + Li(εi − εeff)

. (2.7)

а вiдповiдна ЕДФ визначатиметься спiввiдношенням (2.5).

Сiхвола запропонував самоузгоджений пiдхiд для суспензiй сфер [172]. Вiн 

припустив, що кожна сфера є зануреною в деяке однорiдне середовище з дiеле-

ктричною проникнiстю εa. Iнтуїтивно, ця дiелектрична проникнiсть εa повинна 

лежати мiж дiелектричною проникнiстю матрицi (ε1) та ЕДФ. Для розрiджених 

сумiшей, εa ' ε1, в той час як для сильноконцентрованих - εa ' εeff . Як результат 

таких мiркувань, Сiхвола запропонував узагальнити (1.28) до [172]

εeff − ε1
= f2

ε2 − ε1
, (2.8)

εeff + 2ε1 + ν(εeff − ε1) ε2 + 2ε1 + ν(εeff − ε1)

де феноменологiчний параметр ν може приймати будь-яке невiд’ємне значення; 

при цьому, якщо ν = 0, (2.8) зводиться до класичної ТМГ. Становлять iнтерес
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деякi окремi випадки рiвняння (2.8). При ν = 2 з (2.8) можна отримати рiвняння 

Бьотчера [173]

εeff − ε1
3εeff

= f2
ε2 − ε1

ε2 + 2εeff
(2.9)

що використовується, зокрема, в дистанцiйному зондуваннi для описання ДВ

снiгу. Рiвняння (2.9) було узагальнене Полдером i ван Сантеном на випадок

мультифазних включень елiпсоїдальної форми [174].

При ν = 3 отримується так зване квазiкристалiчне наближення [175]:

εeff = ε1 + 3f2εeff
ε2 − ε1

(1− f2)(ε2 − ε1) + 3εeff
. (2.10)

У працi [176] мультипольну взаємодiю частинок пропонується врахувати за

допомогою коректуючого доданка δ шляхом модифiкацiї (1.24) до такого вигля-

ду:

εeff = ε1
(ε2 + 2ε1)(ε1 − ε2)−1 − 2f2 + δ

(ε2 + 2ε1)(ε1 − ε2)−1 + f2 + δ
. (2.11)

Релей запропонував метод, що дозволяє розкласти δ у ряд за степенями f2.

Виявилось, що коректуючий член δ залежить вiд типу гратки через так званi

мультипольнi гратковi суми Sn. Якщо обмежитись у розкладi членом найниж-

чого порядку, то [177]

δ = 16
(3f2

4π

)10/3
S2
n

ε2 − ε1
ε2 + (4/3)ε1

. (2.12)

Для простої кубiчної гратки куль Sn = 3.108, що дає в результатi для ЕДФ

εeff = ε1

ε2+2ε1
ε1−ε2 − 2f2 + 1.305 ε2−ε1

ε2+(4/3)ε1
f

10/3
2

ε2+2ε1
ε1−ε2 + f2 + 1.305 ε2−ε1

ε2+(4/3)ε1
f

10/3
2

. (2.13)

Зауважимо, що згiдно з працею [176], проста кубiчна гратка дозволила точнiше,

порiвняно з iншими кубiчними гратками (об’ємноцентрованою та гранецентро-

ваною), описати результати деяких експериментiв.

Строгий розрахунок ЕДФ матричної ГС з використанням методiв статисти-

чної фiзики, що веде до так званого кластерного розкладу, було виконано Фел-

дерхофом. Для iзотропної суспензiї куль ЕДФ може бути записана у виглядi

85



sc bcc fcc

c1 1.30472 0.1293 0.07529

c2 0.07232 0.25696 0.24195

c3 -0.52895 -0.09881 0.05583

c4 0.15256 0.01313 0.02311

c5 -0.30667 0.05338 -0.05244

c6 0.01045 0.00562 0.0000009

Табл. II: Значення параметрiв ci для простої кубiчної (sc), об’ємноцентрованої (bcc) i гранецентро-

ваної (fcc) кубiчних граток.

[178]
εeff − ε1
εeff + 2ε1

=
4

3

π

ε1
Nα(1 + s), (2.14)

де s - коректуючий член до формули Максвелла-Гарнетта. Показано, що s мо-

же бути записане як сума кластерних iнтегралiв, що мiстять у собi частинковi

кореляцiйнi функцiї [179]. Якщо s розкласти в ряд за степенями поляризовно-

стi α, то перший незникаючий член s2 матиме порядок α2. Вiн мiстить двох-

i тричастинковi кореляцiйнi функцiї, i може бути оцiнений точно [180]. Крiм

того, s може бути розкладено за степенями концентрацiї. На жаль, через свою

складнiсть, повне рiвняння для ЕДФ має обмежене використання.

Ченг i Торкуато [181] розширили пiдхiд Релея i застосували його для роз-

рахунку ефективної теплопровiдностi простої, об’ємноцентрованої та гранецен-

трованої кубiчних граток сфер з врахуванням iнтерфейсного опору. У випадку

iдеальних iнтерфейсiв їх результат у термiнах ЕДФ може бути записаний як

εeff = ε1
(
1− 3f2

D

)
, (2.15)

деD = −β−1
1 +f2+c1β3f

10/3
2 +c2β5f

14/3
2 +c3β

2
3f

17/3
2 +c4β7f

6
2 +c5β3β5f

7
2 +c6β9f

22/3
2 +

O(f 9
2 ), βi = (α − 1)/[α + (i + 1)/i], i α = ε2/ε1. Постiйнi ci для трьох кубiчних

граток представленi в Tабл. II.

У працi [182] розраховується ЕДФ системи малих iдентичних куль у рамках
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дипольного наближення. Автори застосовують так зване суперпозицiйне набли-

ження для функцiй кореляцiї:

ρ(3)(R1, R2, R3) ' ρ(2)(R1, R2)ρ
(2)(R2, R3), (2.16)

що є хорошим наближенням для низькоконцентрованих систем i дає можливiсть

описати внесок локально-польових флуктуацiй лише за допомогою двочастин-

кових кореляцiйних функцiй ρ(2) (функцiя ρ(2) для даної частинки дає ймовiр-

нiсть знайти iншу частинку на вiдстанi R12 = R1 −R2 вiд першої). В результатi

для ефективної поляризовностi, що враховує дипольнi флуктуацiї, отримано

α? = 2
1−

√
1− f ?α2

f ?α
= α

(
1 +

1

4
f ?α2 + ...

)
, (2.17)

при цьому α? задовольняє рiвняння

εeff − ε1
εeff + 2ε1

= f ?
α?

r3
,

α - поляризовнiсть iзольованої кулi, a f ? - ефективний фактор заповнення, що

вводиться як

f ? = 3f2

∫ ∞
0

ρ(2)(rx)

x4
dx. (2.18)

Очевидно, що для сильно кластеризованих систем (коли кореляцiйна функцiя

має великi значення на вiдносно малих вiдстанях), внаслiдок дiї пiдiнтеграль-

ного множника x−4 в рiвняннi (2.18), f ? при незмiнному f2 має вищi значення,

нiж для менш кластеризованих систем.

Теорiя ефективної дiелектричної функцiї малих iдентичних добре роздiле-

них куль у рамках квазiстатичного наближення з урахуванням парної мульти-

польної взаємодiї мiж частинками розвинута в [183]. Автори застосовують для

двохчастинкової кореляцiйної функцiї найпростiше наближення:

ρ(R12 =


1, якщоR12 ≥ 2r

0, якщоR12 < 2r

(2.19)
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де r - радiус куль; R12 - вiдстань мiж ними, i отримують, що з врахуванням лише

диполь-дипольної взаємодiї дiйсне спiввiдношення

εeff + 2ε1
εeff − ε1

=
1

f2

(ε2 + 2ε1
ε2 − ε1

− 2

3
f2 ln

3ε2 + 5ε1
2ε2 + 6ε1

)
. (2.20)

У випадку f2 << 1 з (2.20) легко отримати розклад

εeff
ε1

= 1 + 3f2α + (f2α)2
(
3 + 2 ln

8 + α

8− 2α

)
+ ..., (2.21)

що збiгається з результатом працi [184], а також

εeff
ε1

= 1− 3f2α− 6(f2α)2
(
− 1 +

1

3
ln

8 + α

8− 2α

)
+ ..., (2.22)

що збiгається з результатом працi [185].

2.1.3. ТМГ за наявностi агрегатiв

Численнi експерименти показують, що в реальних композитах частинки за-

звичай не є однорiднo розподiленими в межах зразка. Навiть коли фактор запов-

нення малий, не завжди можна вважати, що вiдстань мiж частинками велика.

Це є наслiдком того, що малi частинки проявляють тенденцiю об’єднуватись -

формувати комплекси у виглядi агрегатiв, ланцюжкiв i т. п. У таких випадках

диполь-дипольна взаємодiя або навiть мультипольнi ефекти вищого порядку не

можуть бути знехтуванi [186].

Показано, що агрегатизацiя сферичних частинок (утворення дублетiв, три-

плетiв, квадруплетiв i т.п.) i їх результуюча диполь-дипольна взаємодiя можуть

бути феноменологiчного врахованi через набiр ефективних факторiв деполяри-

зацiї [49, 187]. Цi фактори є, взагалi кажучи, фiктивними i не є прямо пов’язанi

з реальною елiпсоїдальною формою частинок. Зокрема, для подвiйних сфер

(дублетiв частинок) i їх лiнiйних ланцюжкiв, агрегати поводять себе подiбно до

витягнутих сфероїдiв, у той час як для граток вони поводять себе як сплюснутi

диски. Так, дублет з двох однакових сфер, що торкаються одна одної, може бу-

ти описаний як сфероїд з L1 = 0.133, L2 = L3 = 0.435, а для fcc-гратки - як сфероїд

з L1 = L2 = 0.0865, L3 = 0.827.
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2.1.4. Узагальнення ТМГ для багатокомпонентних ГС

Спiввiдношення (1.24) неважко узагальнити на випадок багатокомпонен-

тних ГС, наприклад, за допомогою методу iндукцiї [188]. Узагальнене рiвняння

Максвелла-Гарнетта тодi матиме вигляд

εeff = ε1
1 + 2

∑
i fiα

?
i

1−
∑

i fiα
?
i

. (2.23)

Як можна переконатись, рiвняння (2.23) iнварiантне вiдносно перестановки

εm ↔ εn i fm ↔ fn (m,n 6= 0), тобто, включення входять у це рiвняння симетрично.

Було показано, що за допомогою рiвняння (2.23) можна отримати наближення

БТЕС (1.39), накладаючи деякi додатковi умови на дiелектричну проникнiсть

матрицi ε0 [189]. Це є чудовою iлюстрацiєю глибинного зв’язку мiж рiзними

класичними ТЕС, що використовують метод середнього поля.

Iнший пiдхiд до ЕДФ мультифазної ГС запропонував Луо [190]. Для N-фазної

матричної ГС, що складається з матрицi з дiелектричною проникнiстю ε1 i

частинoк-включень з дiелектричними проникностями ε2, ε3, ..., εN , вiн розглядає

елементарнi розсiюючi об’єми типу 2, 3, ..., N , що мають iмовiрностi вiдповiдно

p2, p3, . . . , pN . За його визначенням, ефективне середовище має задовольняти рiв-

няння, подiбне (1.41),

〈S(0)〉 = 0, (2.24)

дe тепер пiд 〈S(0)〉 слiд розумiти зважену усереднену амплiтуду розсiяння впе-

ред, що в результатi приносить

N∑
i=2

piSi(0) = 0. (2.25)

В ТМГ елементарним розсiюючим об’ємом є сфера з оболонкою. Амплiтуда

розсiяння вперед для i-го елементарного розсiюючого об’єму

Si(0) ∼= j(kb)3α(i)
cs + 0[(kb)5], (2.26)

дe k = 2π
√
εeff/λ - амплiтуда хвильового вектора в ефективному середовищi, b -
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радiус сфери, i α(i)
cs - поляризовнiсть сфери з оболонкою,

α(i)
cs =

(ε1 − εeff)(εi + 2ε1) + qi(2ε1 + εeff)(εi − ε1)
(ε1 + 2εeff)(εi + 2ε1) + 2qi(ε1 − εeff)(εi − ε1)

(2.27)

(див., наприклад, [22]). Нехтуючи в (2.26) останнiм членом i враховуючи, що

qi = 1− f1, рiвняння (2.25) може бути переписанe у виглядi [190]

N∑
i=2

pi
(ε1 − εeff)(εi + 2ε1) + (1− f1)(2ε1 + εeff)(εi − ε1)
(ε1 + 2εeff)(εi + 2ε1) + 2(1− f1)(ε1 − εeff)(εi − ε1)

= 0, (2.28)

дe pi = fi/
∑i=N

i=2 fi = fi/(1 − f1). Слiд зазначити, що узагальнення виду (2.23) i

(2.28) не є цiлком строгими [170], i тому до них слiд ставитись з пересторогою.

Узагальнена ТМГ для випадку трикомпонентних ГС з включеннями у формi

конфокальних сфероїдiв "ядро-оболонка"роглянута автором у працi [39].

2.2. Вплив слабкої несферичностi на ЕДФ та ефективну кубiчну

нелiнiйну сприйнятливiсть матричної ГС

Для зручностi, перепишемо рiвняння (2.6) у виглядi

εeff = ε1
(
1 +

f〈α〉
1− f + fγ〈α〉

)
, (2.29)

де 〈α〉 = β(ε2−ε1) - ефективна (усереднена по ансамблю частинок) поляризовнiсть

i γ = ε2/(ε1−ε2). Вважаючи, що форма частинок-включень близька до сферичної,

введемо функцiю розподiлу частинок за формою як добуток [27, 29, 59]

PS(L1, L2) =
2

∆2
χ(L1 − 1/3)χ(L2 − 1/3)χ(1− L1 − L2 − 1/3), (2.30)

де ∆ - параметр несферичностi (∆� 1) i χ(...) - функцiя Хевiсайда. Розкладаючи

εeff в ряд за степенями малого параметра ∆, отримуємо:

εeff = εMG + I1∆ +
1

2
I2∆

2 + ..., (2.31)

де εMG обчислюється згiдно "класичної"формули Максвелла-Гарнетта (1.24).

Eфективна поляризовнiсть 〈α〉 для функцiї однорiдного розподiлу (2.30) може
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бути представлена у виглядi [27]

〈α〉 = αs =
2

∆2
[(γ +

1

3
+

2∆

3
) ln

γ + 1/3 + 2∆/3

γ + 1/3−∆/3
−∆]. (2.32)

Розклад αs в ряд за степенями ∆ дає

αs = α0(1 +
1

18
α2

0∆2 + ...), (2.33)

де α0 = 3(ε2 − ε1)/(ε2 + 2ε1) - поляризовнiсть сфери. Таким чином, ∂α2/∂∆ = 0 при

∆ = 0. Звiдси слiдує, що I1 = ∂εeff/∂∆ = 0.

Якщо ввести позначення

I
(Re)
2 = Re(I2) =

1

2
lim
∆→0

∂2Reεeff
∂∆2

, (2.34)

I
(Im)
2 = Im(I2) =

1

2
lim
∆→0

∂2Imεeff
∂∆2

, (2.35)

то тодi малi змiни εeff , спричиненi слабкою несферичнiстю [37]

δεReeff = Re(εeff − εMG) ∼=
1

2
I

(Re)
2 ∆2, (2.36)

δεImeff = Im(εeff − εMG) ∼=
1

2
I

(Im)
2 ∆2. (2.37)

Eфективнa кубiчна нелiнiйна оптична сприйнятливiсть в наближеннi сере-

днього поля може бути оцiнена як

χeff =
χ2

f

∣∣∣∂εeff
∂ε2

∣∣∣∂eff
∂ε2

+
χ1

1− f
∣∣∣∂εeff
∂ε1

∣∣∣∂eff
∂ε1

. (2.38)

З iншого боку, нехтуючи нелiнiйнiстю матрицi (χ1 = 0), для форморозподiленої

ГС можна записaти

χeff
χ2

=
1

f

∣∣∣∂εMG

∂ε2

∣∣∣∂εMG

∂ε2
+ J1∆ +

1

2
J2∆

2 + ... (2.39)

де

J1 =
1

f

∂

∂∆

∣∣∣∂εeff
∂ε2

∣∣∣∂εeff
∂ε2

, (2.40)

J2 =
1

f

∂2

∂∆2

∣∣∣∂εeff
∂ε2

∣∣∣∂εeff
∂ε2

. (2.41)
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Як можна бачити, J1 = 0. Таким чином, за аналогiєю з рiвняннями (2.36) i

(2.37), для малих змiн χeff/χ2, викликаних слабкою несферичнiстю, ми можемо

записати [37]

δ
(χeff
χ2

)(Re) ∼=
1

2
J

(Re)
2 ∆2, (2.42)

δ
(χeff
χ2

)(Im) ∼=
1

2
J

(Im)
2 ∆2. (2.43)

Поведiнка кубiчної нелiнiйної сприйнятливостi в рамках класичої ТМГ, тобто

при ∆ = 0, добре вiдома (див., напр. [23]). Вона проявляє пiк на частотi ω?, що

задовольняє умову

Re ε2(ω
?) = −ε1(ω?)

2 + f

1− f
. (2.44)

Виникають питання: як поводять себе функцiї J (Re)
2 i J (Im)

2 , i чи може (i коли)

слабка несферичнiсть бути знехтуваною при розглядi ефективного нелiнiйного

вiдгуку ГС, що складаються з малих частинок? Щоб вiдповiсти на цi питання,

ми звертаємось до числових розрахункiв.

Пiсля подвiйного диференцiювання рiвняння (2.32) по ∆ отримуємо:

I2 = lim
∆→0

∂2εeff
∂∆2

= − ε1f(1− f)

(γ + 1/3)(3γ + 1− f)2
. (2.45)

Введемо позначення ε′2 = Re(ε2/ε1) i ε′′2 = Im(ε2/ε1). Розрахованi поверхнi F1(ε′2, ε
′′
2) =

ln |I(Re)
2 | i F2(ε′2, ε

′′
2) = ln |I(Im)

2 | показанi на Рис. 2.2.

У той же час, кривi F1 = const та F2 = const показанi на Рис. 2.3. Поверхнi I(Re)
2

та I
(Im)
2 мають ребристу структуру i два близько розмiщених пiки. Щоб знайти

положення цих пiкiв, ми повиннi прирiвняти до нуля знаменник рiвняння (2.45).

Перший пiк має мiсце за умови γ = −1/3 або

ε′2(ωF ) = −2, ε′′2 = 0. (2.46)

Це вiдповiдає збудженню моди Фрьолiха в малiй iзольованiй частинцi. Другий

пiк має мiсце за умови γ = −(1 − f)/3, що вiдповiдає рiвнянню (2.44). Це мо-

же бути iнтерпретованo як збудження дипольного резонансу малих куль, що

взаємодiють через поле Лоренца. Оскiльки припускається, що f � 1, обидва
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Рис. 2.2: Поверхнi F1(ε′2, ε
′′
2) i F2(ε′2, ε

′′
2) при ∆ = 0, розрахованi згiдно (2.45).

пiки є близько розмiщеними, i ω? → ωF коли f → 0. Разом з тим, коли фактор

заповнення f зростає, вiдстань мiж пiками зростає також.

Подiбним чином для J2 можна отримати:

J2 = lim
∆→0

∂2χeff/χ1

∂∆2
=

1

|p|
{[Re(p) Re(d) + Im(p) Im(d)]p+ d|p|2}, (2.47)

де

p =
fγ2

[γ + (1− f)/3]2
, d =

2γ2f(1− f)[γ + (1− f)/3 + 2f/9]

27(γ + 1/3)2[γ + (1− f)/3]3
.

Поверхнi G1 = ln |J (Re)
2 | та G2 = ln |J (Im)

2 |, розрахованi згiдно (2.47), показанi на

Рис. 2.4, а кривi G1 = const та G2 = const - на Рис. 2.5.
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Рис. 2.3: Контури рiвних значень F1(ε′2, ε
′′
2) = const (a) i F2(ε′2, ε

′′
2) = const (b).

Як можна бачити, умови пiкiв для функцiй J
(Re)
2 та J

(Im)
2 iдентичнi умовам

для функцiї I(Re)
2 та I

(Im)
2 . Крiм того, в розглядуваних межах функцiї J (Re)

2 , J
(Im)
2

та I
(Re)
2 , I

(Im)
2 можуть змiнюватися на декiлька порядкiв. В той же час, поверхнi

I2 та J2 по-рiзному структурованi. Наприклад, поверхня I
(Im)
2 має два гребенi, в

той час як поверхня J
(Im)
2 - три.
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Рис. 2.4: Поверхнi G1(ε′2, ε
′′
2) i G2(ε′2, ε

′′
2) при ∆ = 0, розрахованi згiдно (2.47)

2.3. Узагальнення диференцiальної БТЕС для трифазних

гетеросистем

У зв’язку з досить широким застосуванням диференцiальної БТЕС, зокрема,

в мiнералогiї i геохiмiї, становить iнтерес узагальнення цiєї теорiї на мультифа-

знi ГС. У випадку 3d трифазних ГС, вiдповiдна задача була розглянута у роботi

[191].

Будемо вважати, що середовище 1 - однорiдна матриця з дiелектричною про-

никнiстю ε1, у той час як друга i третя фаза - включення з дiелектричними

проникностями ε2 i ε3. Розглянемо змiну дiелектричної проникностi системи
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Рис. 2.5: Контури рiвних значень G1(ε′2, ε
′′
2) = const (a) i G2(ε′2, ε

′′
2) = const (b).

внаслiдок замiни малої об’ємної частки δv однорiдного середовища (матрицi) з

дiелектричною проникнiстю ε сумiшшю двох компонент з дiелектричними про-

никностями ε2 i ε3, взятими у спiввiдношеннi η2/η3 (η2+η3 = 1). У першому порядку

по δv, результуюча дiелектрична проникнiсть може бути записана у виглядi

ε′ = ε+ 3εδv
( ε2 − ε
ε2 + 2ε

+
ε3 − ε
ε3 + 2ε

)
. (2.48)

Тодi, якщо f ′ - загальна об’ємна частка другої i третьої фази на деякому етапi
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видалення об’ємної частки δv, можна записати, що

δf ′ = (1− f ′)δv. (2.49)

З (2.48) i (2.49) отримуємо:∫ εeff

ε1

1

3ε

dε

η2
ε2−ε
ε2+2ε + η3

ε3−ε
ε3+2ε

=

∫ f

0

df ′

1− f ′
, (2.50)

де f = 1− f1 = f2 + f3 - загальна об’ємна частка 2-ї i 3-ї фаз.

Рiвняння (2.50) не дозволяє отримати розв’язок для ЕДФ у явному виглядi.

Пiсля iнтегрування воно може бути переписанe як

( ε1
εeff

)1/2(εeff − A
ε1 − A

)p1(εeff −B
ε1 −B

)p2
= (1− f1)

3/2, (2.51)

дe

A =
1

4
[ε2(2η2 − η3) + ε3(2η3 − η2)] +

1

4

√
[ε2(2η2 − η3) + ε3(2η3 − η2)]2 + 8ε2ε3,

B =
1

4
[ε2(2η2 − η3) + ε3(2η3 − η2)]−

1

4

√
[ε2(2η2 − η3) + ε3(2η3 − η2)]2 + 8ε2ε3,

p1 =
(A+ ε2/2)(A+ ε3/2)

A(A−B)
, p2 =

(B + ε2/2)(B + ε3/2)

B(B − A)
.

Узагальнення диференцiальної БТЕС для 2d трифазних ГС досi не було роз-

глянуто. Щоб зробити це, зауважимо що рiвняння (2.50) у цьому випадку має

бути переписане у виглядi∫ εeff

ε1

1

3ε

dε

η2
ε2−ε
ε2+ε + η3

ε3−ε
ε3+ε

=

∫ f

0

df ′

1− f ′
= − ln(1− f), (2.52)

а пiсля iнтегрування -

ε1
εeff

(εeff + A

ε1 + A

)1−α(εeff +B

ε1 +B

)1+α
= (1− f1)

2, (2.53)

де

A =
1

2
[(ε2 − ε3)(η3 − η2) +

√
(ε2 − ε3)2(η3 − η2)2 + 4ε2ε3],
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B =
1

2
[(ε2 − ε3)(η3 − η2)−

√
(ε2 − ε3)2(η3 − η2)2 + 4ε2ε3],

α = (ε2 + ε3)[
√

(ε2 − ε3)2(η3 − η2)2 + 4ε2ε3]
−1.

Tепер рiвняння (2.50) для N-фазних ГС довiльної розмiрностi d набуває ви-

гляду

∫ εeff

ε1

1

3ε

N∑
i=1

[
ηi

εi − εeff
εi + (d− 1)εeff

]−1
dε =

∫ f

0

df ′

1− f ′
. (2.54)

2.4. Узагальнення симетричної БТЕС

2.4.1. Моделi Шенга i Страуда

Симетрична БТЕС допускає ряд узагальнень. Одним з найпростiших i оче-

видних варiантiв є використання як елементарного умовного розсiювача сфери

з покриттям замiсть однорiдної сфери. Подiбний пiдхiд запропонував у 1980

р. Шенг [192] (при цьому вiн розглядав дещо бiльш загальний випадок, а саме

сфероїд з покриттям). Суть пiдходу Шенга можна продемонструвати на такому

прикладi. Розглянемо як умовний розсiювач сферу з покриттям, причому ядро

та оболонка можуть являти собою вiдповiдно або фазу 1 i фазу 2 (розсiювач

типу 1), або навпаки (розсiювач типу 2). Вiдносна поширенiсть двох типiв розсi-

ювачiв визначається кiлькiстю рiвноможливих конфiгурацiй, що вiдповiдають

рiзним положенням внутрiшньої сфери в зовнiшнiй (при цьому внутрiшня сфе-

ра може розмiщуватись у зовнiшнiй ексцентрично). Якщо фаза 1(2) вiдповiдає

ядру (оболонцi), кiлькiсть конфiгурацiй пропорцiйна v1 = (1− f 1/3
1 )3. У протиле-

жному випадку маємо v2 = (1 − f 1/3
2 )3. Неважко зрозумiти, що у такому пiдходi
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вiдносна ймовiрнiсть проявлення розсiювача типу 1 буде p1 = v1/(v1 + v2), у той

час як розсiювача типу 2 - p2 = v2/(v1 + v2). Далi наближаємо ансамбль рiзних

ексцентричних структур ефективними концентричними сферами з покриттям.

Тодi, скориставшись рiвнянням (2.27) для поляризовностi сфери з оболонкою

та узагальненням рiвняння (1.41) -∑i Si(0) = 0, матимемо результат

p1
(ε2 − εeff)(ε1 + 2ε2) + f1(2ε2 + εeff)(ε1 − ε2)
(ε2 + 2εeff)(ε1 + 2ε2) + 2f2(ε2 − εeff)(ε1 − ε2)

+

p2
(ε1 − εeff)(ε2 + 2ε1) + f1(2ε1 + εeff)(ε2 − ε1)
(ε1 + 2εeff)(ε2 + 2ε1) + 2f2(ε1 − εeff)(ε2 − ε1)

= 0, (2.55)

симетричний щодо iндексiв 1 та 2. Шенг застосував свою теорiю до керметних

плiвок i отримав непогане узгодження з експериментальними даними [192]. На

сьогоднi рiвняння Шенга (2.55) знайшло широке застосування як певна альтер-

натива симетричнiй БТЕС.

Страуд [193] розглядає розсiюючi областi (кристалiти) довiльної форми з

тензором провiдностi довiльної симетрiї. Зокрема, вiн розраховує ефективну

провiднiсть полiкристала, який утворено випадково орiєнтованими одновiсни-

ми кристалiтами залежно вiд анiзотропiї зерен. Пiдхiд Страуда грунтується на

деякому iнтегральному рiвняннi для електричного поля в неоднорiдному се-

редовищi, що отримується iз застосуванням методу функцiй Грiна. У такому

разi рiвняння Максвелла-Гарнетта (1.24) можна отримати при застосуваннi на-

ближення середньої Т-матрицi, а рiвняння Бруггемана (1.39) - при застосуван-

нi наближення когерентного потенцiалу, що широко використовується в теорiї

сплавiв.

2.4.2. Ефективна поляризовнiсть несферичних умовних розсiювачiв

У працi [28] запропоновано модель, яка розглядає форморозподiлений ан-

самбль умовних елiпсоїдальних розсiювачiв. Головна iдея полягала в тому, щоб

у рiвняннi (1.43) замiнити поляризовнiсть сфер чи сфероїдiв на деяку ефектив-

ну поляризовнiсть умовних розсiювачiв для кожної фази; ця ефективна поляри-
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зовнiсть повинна залежати вiд деякої неперервної функцiї розподiлу елiпсоїдiв

за формою P . Результуюче рiвняння теж має вигляд ∑i fiα1 = 0, але тепер пiд αi

слiд розумiти ефективну (усереднену за ансамблем) поляризовнiсть елiпсоїдiв

〈αi〉, що визначається iз спiввiдношення

〈αi〉 =
1

3

∫∫ 3∑
j=1

P (L1, L2)
εi − εeff

εeff + Lj(εi − εeff)
dL1dL2. (2.56)

Застосовуючи найпростiшу модель однорiдного (рiвномiрного) розподiлу елi-

псоїдiв за формою виду P (L1, L2) = 2, вдалося отримати непогане узгодження

теоретичної та експериментальної ЕДФ трикомпонентної сумiшi “SiO2 - KBr –

повiтря” в областi валентних Si-O коливань [28].

Принагiдно зауважимо, що модель однорiдного розподiлу елiпсоїдiв може

мiстити один вiльний параметр, що задає напiвширину функцiї розподiлу. За-

слуговують на увагу також бiльш складнi багатопараметричнi феноменологiчнi

моделi для функцiї розподiлу, якi, очевидно, мають бути пов’язанi з мiкрогео-

метрiєю ГС. Бiльш детально узагальнення симетричної БТЕС для ансамблiв

форморозподiлених частинок буде розглянуто в наступному роздiлi.

2.5. Деякi практичнi аспекти застосування технiки гомогенiзацiї

для матричних гетеросистем

2.5.1. Визначення ефективної дiелектричної функцiї за допомогою спектроскопiї порушеного

повного внутрiшнього вiдбивання

Прямий i найбiльш поширений метод визначення ЕДФ полягає в одноча-

сному вимiрюваннi спектрiв пропускання i вiдбивання свiтла. Але такий метод

може бути пов’язаний з труднощами отримання зразкiв з гладкою поверхнею

i дифузним розсiяння свiтла. Крiм того, зовнiшнє вiдбивання може виявити-

ся малоiнформативним, коли значення показника вiдбивання у межах спектру

слабко залежать вiд кута падiння. У таких випадках альтернативою може ста-

ти вимiрювання спектрiв порушеного повного внутрiшнього вiдбивання (ATR),
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тобто, при кутах падiння, вищих критичного (φ > φc =arcsin(1/n), де n - показник

заломлення призми або напiвцилiндра ATR).

Дiелектрична проникнiсть зразка може бути визначена як за допомогою спе-

ктрiв вiдбивання, вимiряних при рiзних кутах але з фiксованою поляризацiєю,

так i за допомогою спектрiв вiдбивання, вимiряних при рiзних поляризацiях але

при одному кутi падiння. При цьому, однак, треба мати на увазi наступне. Для

точних вимiрювань коефiцiенту вiдбивання бажано, щоб при всiх вимiрюван-

нях використовувалась одна й та ж частина чутливої поверхнi фотоприймача,

що дозволяє уникнути похибок, пов’язаних зi змiною фоточутливостi в рiзних

точках його поверхнi. На точнiсть вимiрювань впливає також часткова поля-

ризацiя свiтла монохроматором. Тому краще використовувати не абсолютнi, а

вiдноснi вимiрювання вiдбивної здатностi.

Ми розробили i застосували метод визначення ЕДФ, оснований на вимiрю-

ваннi вiдношення енергетичних коефiцiєнтiв вiдбивання в p- i s-поляризованому

свiтлi для декiлькох кутiв падiння з використанням технiки ATR [24]. Головнi

переваги методу полягають у тому, що по-перше, малi розмiри зразкiв i обме-

ження апертури не вносять похибок вимiрювань при великих кутах падiння,

по-друге, у цьому методi застосовуються вiдноснi вимiрювання, якi не вима-

гають використання еталонiв вiдбивної здатностi, по-третє, зсув зображення

по поверхнi фотоприймача не впливає на результат вимiрювань, i по-четверте,

зникає необхiднiсть враховувати дифузно розсiяне свiтло. Це дає змогу суттє-

во покращити точнiсть вимiрювань. Особливо корисним цей метод виглядає у

випадку порошкоподiбних i рiдких матерiалiв.

Головна iдея методу може бути сформульована наступним чином. Введемо

позначення σ2 = Rp/Rs, дe Rp та Rs - енергетичнi коефiцiєнти вiдбивання для p-

i s-поляризованого свiтла. Тодi математичнo задача зводиться до знаходження

мiнiмуму функцiї

F (ω) =
{ 1

N

N∑
i=1

ηi[σ
2(ω, φi, εeff)− σ2

∗(ω, φi)]
2
}1/2

, (2.57)

дe N - кiлькiсть кутiв падiння φi, при яких виконуються вимiрювання, ηi - ваговi

101



коефiцiєнти, σ2
∗ - експериментальнi (вимiрянi) значення Rp/Rs, a σ з застосуван-

ням формул Френеля може бути представлене у виглядi

σ2(ω) =
[a(ω)− sinφ tg φ]2 + b2(ω)

[a(ω) + sinφ tg φ]2 + b2(ω)
(2.58)

з

a = Re(z), b = Im(z), z =
√
εeff/n2 − sin2 φ.

Якщо ηi = 1, то F (ω) дає абсолютне середнє квадратичне вiдхилення. Якщо ж

ηi = 1/σ2
∗(ω, φi), то F (ω) дає середнє вiдносне вiдхилення.

Для iлюстрацiї застосування методу було визначено εeff щiльноупаковано-

го аеросилу - субмiкронних частинок аморфного (плавленого) кварцу в обла-

стi 1000 - 1200 cm−1, що вiдповiдає смузi поглинання, пов’язаного з дипольно-

активними Si-O коливаннями.

Експериментальнi спектри σ2
∗(µ) = Rp/Rs щiльноупакованого аеросилу для ку-

тiв падiння φ = 38◦, φ = 48◦ та φ = 58◦ наведенi на Рис. 2.6. Зауважимо, що по-

казник заломлення напiвцилiндра складав n = 2.37, що вiдповiдає критичнoму

куту падiння φc = 24.9◦.

Рис. 2.6: Експериментальнi спектри ATR щiльноупаковaного аеросилу при кутах падiння φ = 38◦, 48◦ 

i 58◦.

В результатi розв’язання оптимiзацiйної задачi, дiйсна i уявна частина ефе-

ктивної дiелектричної проникностi щiльноупакованого аеросилу εeff (ω) були ви-
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значенi в областi 1000 - 1200 cm−1 (Рис. 2.7). Порiвняння отриманої ефективної

дiелектричної проникностi з об’ємною дiелектричною проникнiстю плавленого

кварцу показує, що щiльне пакування частинок аеросилу призводить до силь-

ного загасання Si-O коливань i зсуву їх резонансних частот у високочастотний

бiк. Разом з тим, цей зсув (бiля 15 cm−1) є значно меншим, нiж зсув частоти по-

верхневого оптичного фонона (частоти Фрьолiха) вiдносно об’ємного резонансу,

що, згiдно наших оцiнок, має бути бiля 80 cm−1.

Рис. 2.7: Дiйсна (а) i уявна (b) частини ефективної дiелектричної проникностi щiльноупаковаиого 

аеросилу. 

Можна було б очiкувати, що крiм дипольної моди, проявляються також i

мультипольнi (поверхневi) моди вищих порядкiв. Як вiдомо, малi (Релеївськi)

сферичнi частинки внаслiдок збудження електричних мультиполiв проявляють

резонанснi властивостi на частотах , що задовольняють умову

Re εeff(ωl) = −1− 1

l
, (2.59)

де l = 1 вiдповiдає електричному диполю, l = 2 - електричному квадруполю, l = 3

- електричному октуполю, i т.д. Для сфер кiнечного розмiру спiввiдношення

(2.59) стає неточним, оскiльки умова резонансу має залежати вiд розмiру сфери.
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Зокрема, дипольний резонанс має мiсце при

Re εeff(ωl) = −2− 12

5
x2, (2.60)

а квадрупольний - при

Re εeff(ωl) = −3

2
− 5

14
x2, (2.61)

де x = πd/λ, d - дiаметр сфери. Похибка, яку дає рiвняння (2.60) при значеннi

x = 0.4 не перевищує 1%.

Як можна бачити з Рис. 2.7, вищi мультипольнi моди не проявляються в

експериментальних спектрах, що може бути пов’язано з їх сильним загасанням.

2.5.2. Визначення поляризовностi диспергованих розсiювачiв зi спектрiв пропускання

Спектри пропускання часто є найбiльш зручними для вимiрювань, а iнколи

вони є i єдиним джерелом iнформацiї про оптичнi властивостi ГС. Особливо

iлюстративними спектри пропускання є у випадку ансамблiв малих (Релеєв-

ських) частинок, коли можна знехтувати ефектами розсiяння, i коли можна вве-

сти поняття ефективної дiелектричної проникностi. Тодi екстинкцiя обумовлює-

ться виключно ефектами поглинання, i якщо можна вимiряти спектри поглина-

ння для двох вiдмiнних факторiв заповнення, це дозволяє визначити ефективну

поляризовнiсть частинок. Щоб продемонструвати це, розглянемо найпростiший

випадок - систему Релеєвських куль з низьким фактором заповнення, ефектив-

на дiалектична проникнiсть якої може бути описана з використанням ТМГ [25].

Ми припускаємо, що коефiцiєнт поглинання може бути записаний у формi

γ(ω) = 2
ω

c
Im
√
εeff(ω, f). (2.62)

Щоб представити (2.62) в явному виглядi, зручно використати наближення Па-

де функцiї
√
εeff (ω). За умови |fα∗| << 1 воно має вигляд√

εeff(ω) = ε
1/2
1

√
1 + 2fα∗

1− fα∗
' ε

1/2
1

1 + (5/4)fα∗

1− (1/4)fα∗
(2.63)
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Видiляючи в (2.63) уявну частину, отримаємо:

γ(ω) = 3
ω

c
ε

1/2
1

fα′′

(1− fα′/4)2 + (fα′′)2/16
= 12

ω

c
ε

1/2
1

z2

(1− z1)2 + z2
2

, (2.64)

де z1 = fα′/4, z2 = fα′′/4, α∗ = α′ + iα′′.

Рiвняння (2.64) при постiйному ω визначає коло в координатах z1−z2. Система

двох рiвнянь виду (2.64) з рiзними значеннями f має два розв’язки (перетини

двох кiл), лише один з яких має фiзичний сенс. Ця система може бути записана

у виглядi (
z2 −

1

2γ∗1

)2

+ (z1 − 1)2 =
1

4(γ∗1)2
,(f2

f1
z2 −

1

2γ∗2

)2

+ (
f2

f1
z1 − 1)2 =

1

4(γ∗2)2
. (2.65)

Графiчний розв’язок цiєї системи рiвнянь показано на Рис. 2.8 (тут

γ∗1 =
γ1λ

24πε
1/2
1

, γ∗2 =
γ2λ

24πε
1/2
1

i f2 > f1).

Аналiз графiчного розв’язку системи рiвнянь (2.65) показує, що: (1) з двох

розв’язкiв системи, позначених на Рис. 2.8 як точки А i В, тiльки один розв’язок

(точка A) має фiзичний сенс. Дiйсно, в точцi А z1 < f1/f2 i, можливо, z1 < 0. В

точцi B z1 > f1/f2, тобто завжди z1 > 0, що протирiчить фiзичному сенсу (α′ може

бути меншим нуля). (2) Кола 1 i 2 перетинаються в точцi А пiд гострим кутом

φ. Це випливає з умов

R1 = 6
ωε

1/2
1

cγ1
>> 1, R2 = 6

ωε
1/2
1

cγ2
>> 1, iR1/R2 = f2/f1 > 1. (2.66)

Оскiльки центр кола 2 може бути змiщений вздовж вiсi Oz1 не бiльше, нiж на 1,

головна похибка у визначеннi z1 i z2 (∆α′ i ∆α′′) пов’язанa з похибкою визначення

радiусiв R1 i R2 (∆R1 i ∆R2). (3) Змiна положення точки А впливатиме на z1

105



Рис. 2.8: Графiчний розв’язок системи рiвнянь для z1 i z2. φ - кут мiж дотичними до кiл 1 i 2 в точцi

А. Вставка показує звязок мiж похибками ∆z1 i ∆z2 при вимiрюваннi координат точки А.

сильнiше, нiж на z2. Це iлюструється вставкою до Рис. 2.8. Як можна бачити,

похибки ∆z1 i ∆z2 пов’язанi через спiввiдношення

∆z1

∆z2
=

∆α′′

∆α′
= tgψ < 1, (2.67)

дe ψ - кут мiж дотичною до кола 1 в точцi A i вiссю Oz1. Щоб оцiнити похибку

визначення Reα∗ i Imα∗, розкладeмо (2.5) в степеневий ряд по малому параметру

f : (1 + 2fα∗

1− fα∗
)1/2

= 1 +
3

2
fα∗ +

3

8
f 2α∗2 + ... (2.68)

Це приносить

Im
1 + 2fα∗

1− fα∗
=

3

2
fα′′ +

3

4
f 2α′α′′ + ... (2.69)

Опускаючи члени порядку f 2 i вище, отримуємо систему наближених рiвнянь

γ1 = 3
ω

c
ε

1/2
1 f1α

′′(1 + f1
α′

2
),

γ2 = 3
ω

c
ε

1/2
1 f2α

′′(1 + f2
α′

2
), (2.70)

розв’язком якої є

α′ = 2
f1γ2 − f2γ1

f 2
2γ1 − f 2

1γ2
(2.71)
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i

α′′ =
c

3ωε
1/2
1

f 2
1γ2 − f 2

2γ1

f1f2(f1 − f2)
. (2.72)

Абсолютна похибка визначення дiйсної та уявної частини α∗ (∆α′ i ∆α′′, вiд-

повiдно) за умови ∆f1 = ∆f2 = ∆f i ∆γ1 = ∆γ2 = ∆γ може бути представлена у

формi

∆α′ =
(
|∂α

′

∂f1
|+ |∂α

′

∂f2
|
)
∆f +

(
|∂α

′

∂γ1
|+ |∂α

′

∂γ2
|
)
∆γ (2.73)

i

∆α′′ =
(
|∂α

′′

∂f1
|+ |∂α

′′

∂f2
|
)
∆f +

(
|∂α

′′

∂γ1
|+ |∂α

′′

∂γ2
|
)
∆γ. (2.74)

Звiдси пiсля диференцiювання отримуємо:

∆α′

α′
=
γ1γ2(f1 − f2)

2 + (f1γ2 − f2γ1)
2

(f 2
2γ1 − f 2

1γ2)(f1γ2 − f2γ1)
∆f +

f1f2(f1 − f2)(γ2 − γ1)

(f 2
2γ1 − f 2

1γ2)(f1γ2 − f2γ1)
∆γ,

(2.75)
∆α′′

α′′
=

1

f 2
1γ2 − f 2

2γ1

[ |γ1f2(2f1 − f2)− γ2f
2
1 |f 2

2 + |γ2f1(2f2 − f1)− γ1f
2
2 |f 2

1

f1f2|f1 − f2|
∆f+

(f 2
1 + f 2

2 )∆γ
]
. (2.76)

Аналiзуючи рiвняння (2.71), (2.72) i (2.75), (2.76), можна зробити наступнi

висновки:

(1) Розглядуваний метод стає неточним, коли f 2
2γ1−f 2

1γ2 ≈ 0. Це може мати мiсце,

коли α′′ → 0, тобто, далеко вiд смуги поглинання.

(2) Збiльшення рiзницi |f1 − f2| призводить до зменшення похибки визначення

Imα∗.

(3) При f1α
′ << 1 i f2α

′ << 1 система рiвнянь (2.70) перестає бути незалежною, i

α′ не може бути визначенe. В той же час, α′′ може бути однозначно визначеним

зi спектру γ(ω), вимiряному для одного значення факторa заповнення,

α′′ =
c

3ωε
1/2
1

γ1

f1
. (2.77)
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Нехтуючи f1α
′ у порiвняннi з одиницею i подiливши рiвняння з (2.70) одне на

одне, можна α′ записати у формi

α′ =
2β

f2
, (2.78)

дe (γ1f2)/(γ2f1) − 1 - параметр, що характеризує нелiнiйнiсть коефiцiєнту погли-

нання вiдносно f . Як випливає з (2.70),

β =
1 + f2α

′/2

1 + f1α′/2
− 1 ∼= α′(f2 − f1), (2.79)

тобто, чим бiльша рiзниця f2 − f1, тим вища нелiнiйнiсть β.

Таким чином, для визначення власної поляризовностi малих частинок може

бути запропонований наступний метод. Спочатку слiд визначити уявну частину

поляризовностi зi спектру поглинання сильно розбавленої системи, використо-

вуючи (2.77). Потiм, вимiрявши поглинання для найвищого можливого фактору

заповнення, розрахувати дiйсну частину поляризовностi з (2.78).

Для iлюстрацiї застосовностi запропонованого методу ми визначили α′ та α′′

для компактних кластерiв субмiкронних частинок плавленого кварцу, диспер-

гованих в матрицi KBr. Рис. 2.9 показує поляризовнiсть, отриману зi спектрiв

поглинання в околi смуги поглинання 455 cm−1 для факторiв заповнення в iн-

тервалi f = 0.02−0.5%. Для порiвняння, пунктирнi кривi показують власну поля-

ризовнiсть окремих (iзольованих) куль плавленого кварцу (фактор Клаузiуса-

Мосоттi). Як можна бачити, утворення кластерiв призводить до низькочасто-

тного зсуву максимуму уявної частини поляризовностi i до суттєвого збiльше-

ння її дiйсної частини.

2.6. Висновки до роздiлу 2

1. Класична ТМГ володiє певною гнучкiстю, що дозволяє її узагальнити

i розширити межi її застосування. Такими узагальненнями є врахування

несферичної форми частинок-включень, їх розподiлу за формою i високої

концентрацiї, агрегатизацiї частинок та узагальнення на випадок багатокомпо-

нентних ГС. Крiм того, ТМГ може бути узагальнена з врахуванням кiнечного
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Рис. 2.9: Дiйсна i уявна частини ефективної поляризовностi мiкрокластерiв плавленого кварцу.

Штриховi лiнiї - те ж саме для однорiдних куль SiO2.

розмiру частинок, що може впливати як на змiну їх локальної дiелектричної

функцiї, так i застосовнiсть для їх поляризовностi дипольного наближення.

2. В рамках ТМГ, розглядаючи слабку несферичнiсть частинок-включень

як збурення, можна показати, що несферичнiсть може як збiльшити, так i

зменшити ЕДФ та ефективну кубiчну нелiнiйну сприйнятливiсть. Вплив слаб-

кої несферичностi на функцiї лiнiйного i нелiнiйного дiелектричного вiдгуку

найбiльш вiдчутний в околi частоти Фрьолiха.

3. Щоб узагальнити симетричну БТЕС, можна ввести поняття елементар-

ного (фiктивного) умовного розсiювача з певною ефективною поляризовнiстю

для кожної фази у виглядi сфери з оболонкою або ж у виглядi елiпсоїдiв, що

можуть бути розподiленi за формою. Задання форми елементарного умовного

розсiювача має залежати вiд мiкрогеометрiї ГС.

4. Експериментально, ЕДФ може бути визначена за допомогою вимiрювань

вiдносного вiдбивання для p- та s-поляризованого свiтла Rp/Rs при декiлькох

кутах падiння. Зокрема, метод є перспективним при кутах падiння, вище

критичного, тобто з використанням технiки ATR.
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5. Ефективна поляризовнiсть суспензiї Релеївських куль (диспергованих роз-

сiювачiв) може бути визначена в рамках ТМГ за допомогою вимiрювань про-

пускання ГС при рiзних факторах заповнення куль f за умови f � 1. Проана-

лiзовано точнiсть цього методу i умови його застосування. В якостi iлюстрацiї

представлено розрахунок ефективної поляризовностi малих частинок плавле-

ного кварцу у матрицi бромиду калiю в областi коливного поглинання SiO2

(середнiй IЧ дiапазон).
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3. Застосовнiсть симетричного рiвняння Бруггемана та концепцiя

форморозподiлених частинкових композитiв

Можна навести численнi приклади застосування симетричної БТЕС в рiзно-

манiтних задачах. Треба визнати, однак, що далеко не завжди її застосування

є виправданим. Багато авторiв застосовують цю теорiю без належних пiдстав,

що може призводити до непорозумiнь i хибних висновкiв.

У чому полягає причина такої популярностi симетричної БТЕС? Звичайно,

важливе значення вiдiграють її простота i прозорий фiзичний змiст. Разом з

тим, важливою є й iнша обставина, а саме: для багатьох неоднорiдних систем,

як природних, так i штучно створених композитiв, справжнi (експериментально

визначенi) значення дiелектричної проникностi та електро- i теплопровiдностi

є близькими до тих, що передбачаються БТЕС. Особливо це характерно для

систем, компоненти яких мають подiбну мiкрогеометрiю i близький фактор за-

повнення, наприклад, сумiшi рiдин, що нерозчиннi одна в однiй, або сумiшi

дрiбнодисперсних порошкiв, що пiдданi високотемпературнiй обробцi (вiдпа-

лу). Страуд [194] передбачав, що БТЕС найкраще пiдходить для композитiв,

що складаються з однорiдних зерен, якi разом повнiстю заповнюють простiр,

є компактними i приблизно сферичної форми. Iрен [195] припускає, що БТЕС

може бути застосована для плiвок змiшаних фаз i великої кiлькостi домiшок в

пiдкладинках. Проблема застосовностi БТЕС тiсно пов’язана зi знаходженням

мiкрогеометрiй, для яких ця теорiя реалiзується.

Мiлтон [196] показав, що одна з таких мiкрогеометрiй може бути точно реалi-

зована деякими мультимасштабними iєрархiчними мiкроструктурами, де сфери

довiльного (в тому числi - як завгодно малого) розмiру є добре роздiленi з само-

подiбнiстю на всiх масштабах. Розглядаючи розупорядкованi випадковi мережi

резисторiв i застосовуючи дiаграмну технiку, Лук з’ясував, що ефективна про-

вiднiсть вiдхиляється вiд передбачень БТЕС у четвертому порядку теорiї збу-

рень, а на квадратнiй гратцi, внаслiдок дуальної симетрiї, вона стає неточною

тiльки для п’ятого порядку [197].
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Торкуато i Х’юн [198] виявили, що перiодичнi структури узагальнених гi-

поциклоїдних включень, що утворюють геометрiю, подiбну шаховiй, можуть 

наближено описуватись за допомогою БТЕС. В той же час, БТЕС має ряд оче-

видних недолiкiв, що в багатьох випадках обмежують ї ї застосовнiсть. Так, тут 

припускається, що кожен поляризований елемент оточений деяким ефективним 

середовищем. Однак, оточення даного елементу насправдi мало б розглядатися 

як середовище iз просторово залежними, а не фiксованими характеристиками. 

При високих концентрацiях, i зокрема поблизу порогу протiкання, вищенаведе-

не припущення стає занадто грубим. Iншими словами, будучи основана на кон-

цепцiї середнього поля, БТЕС повнiстю нехтує флуктуацiями локального поля. 

Хоча це дозволяє отримати наближений аналiтичний розв’язок, але це також 

може призводити до ситуацiй, коли БТЕС стає надто грубою або ж взагалi не-

придатною. Так, БТЕС не мiстить параметрiв, що описують мiкрогеометрiю. 
Як наслiдок, ця теорiя дає фiксований порiг протiкання fc = 1/d, де d - 

розмiрнiсть простору. Таке значення порогу протiкання, однак, є досить 

рiдкiсним як для природних, так i штучних гетеросистем [38].

На iнший недолiк БТЕС було вказано Маккеєм i Лакхтакiа у їх працi [199]. 
Вони встановили, що БТЕС може бути фiзично неправдоподiбною, якщо ε1/ε2 < 

0 у випадку недисипативних iзотропних компонент, або ж при Reε1/Reε2 < 0 у 

випадку слабкодисипативних iзотропних компонент. Iншими словами, БТЕС 

може бути некоректною там, де вона передбачає iснування сильних електроста-

тичних резонансiв.

Вищезгадане спонукає до пошуку узагальнень БТЕС. Деякi з них були на-

веденi вище. Тут ми розвиваємо iнший пiдхiд, заснований на концепцiї формо-

розподiлених частинкових композитiв. Ця концепцiя становить iнтерес з двох

точок зору. По-перше, реальнi частинковi ансамблi складаються зазвичай не з

частинок фiксованої форми, а з частинок, розмiр i форма яких змiннi, тобто

характеризуються певним розподiлом. Наявнiсть розподiлу за формою, звичай-

но, здатна впливати як на лiнiйний, так i нелiнiйний дiелектричний вiдгук [37].

По-друге, ефективнi транспортнi коефiцiєнти для будь якого композиту є та-
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кими ж, як i для деякої системи форморозподiлених сфероїдiв, що є прямим

наслiдком теореми Бергмана, яка буде розглянута в Роздiлi 5. Це дозволяє за-

мiсть реальної ГС з як-завгодно складною мiкрогеометрiєю розглядати вiдносно

просту систему форморозподiлених сфероїдiв.

Варто наголосити, що введення розподiлу за формою для кожної фази пе-

редбачає двi опцiї. По-перше, можна розглядати розподiл за формою сферої-

дальних форм. Оскiльки кожен сфероїд (елiпсоїд обертання) характеризується

лише одним лiнiйно-незалежним фактором деполяризацiї, всi такi розподiли бу-

дуть одновимiрними. Iнша опцiя передбачає розподiл за формою елiпсоїдальних

форм. Оскiльки довiльний елiпсоїд, взагалi кажучи, характеризується двома

лiнiйно-незалежними факторами деполяризацiї, такi розподiли будуть двови-

мiрними.

3.1. Pозподiли сфероїдальних форм

3.1.1. Зв’язок функцiї розподiлу i порогу протiкання

Нехай N-фазнa iзотропнa ГС складається з форморозподiлених сфероїдiв.

Тодi природним узагальненням (1.43) є спiввiдношення [38]
N∑
i=1

fiα
?
i =

N∑
i=1

fi

∫ 1

0

dL
P (L)

si + L
= 0, (3.1)

де P (L) - деяка функцiя розподiлу, що має бути нормована на одиницю:∫ 1

0

dLP (L) = 1, (3.2)

a

α?i =

∫ 1

0

dL
P (L)

si + L
(3.3)

може бути трактоване як деяка “ефективна” (усереднена по ансамблю) поляри-

зовнiсть для i-ї фази, причому

si =
εeff

εi − εeff
. (3.4)
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Зауважимо, що оскiльки функцiя розподiлу для кожної фази у рiвняннi (3.1)

однакова, всi фази повиннi мати подiбну мiкрогеометрiю.

Розглянемо перколяцiйнi властивостi (3.1) для двофазного композитного се-

редовища. Зазвичай перколяцiйна задача формулюється у термiнах електро-

провiдностi. Ми також послiдуємо цим шляхом. Якщо σ1 i σ2 - електропровiд-

ностi вiдповiдно iзолюючої i провiдної фаз, тодi можна вважати, що σeff � σ2,

або ж

s2 ≈ 0 (3.5)

нижче порогу протiкання. Аналогiчно, σ1 � σeff , або

s1 ≈ −1 (3.6)

вище порогу. В той же час, в точцi порогу протiкання мають виконуватись

обидвi вищенаведенi умови. Тодi, пiдставляючи (3.5) i (3.6) в (3.1), отримуємо:

(1− fc)
∫ 1

0

dL
P (L)

L− 1
+ fc

∫ 1

0

dL
P (L)

L
= 0, (3.7)

де fc - критичне значення фактора заповнення провiдної фази, що вiдповiдає

пороговi протiкання. Останнє рiвняння, що харакеризує взаємозв’язок мiкро-

геометрiї з порогом протiкання, може бути записане як∫ 1

0

dLP (L)G(L) = 0, (3.8)

де

G(L) =
L− fc
L(L− 1)

. (3.9)

Вирази (3.8) та (3.9) задають важливу умову, що пов’язує критичний фактор

заповнення та загальний одновимiрний розподiл сфероїдальних форм. Далi роз-

глянемо деякi найпростiшi приклади функцiї розподiлу P (L).
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3.1.2. Розподiл у виглядi дельта-функцiї

Розподiл у виглядi дельта функцiї може вважатися найпростiшим нетривi-

альним розподiлом, що заслуговує на увагу. Вiн має вигляд

P (L) = δ(L− L?). (3.10)

Такий розподiл може мати мiсце для анiзотропних ГС, де кожна фаза пред-

ставлена у виглядi однаково орiєнтованих елiпсоїдiв певної форми. Тодi для j-ї

дiагональної компоненти тензора ЕДФ можна записати

1− f
s1 + L?j

+
f

s2 + L?j
= 0, (3.11)

де s(j)
i = ε

(j)
eff/(εi − ε

(j)
eff ) i j = 1, 2, 3.

Розподiл (3.10) можна iнтерпретувати також як такий, що вiдповiдає 2d гео-

метрiї, коли кожна фаза представлена у виглядi однаково орiєнтованих цилiн-

дрiв елiптичного перерiзу. Тодi (3.11) дає одну з двох дiагональних компонент

тензора дiелектричної проникностi, в той час як iнша може бути отримана шля-

хом замiни L? на 1 − L?. У випадку кругових цилiндрiв L? = 1/2, що вiдповiдає

d = 2 у рiвняннi (1.46), а у випадку L? = 0 отримаємо одновимiрне рiвняння

(1.11).

3.1.3. Розподiл у виглядi двох дельта-функцiй

Розподiл у виглядi двох дельта функцiй може вважатися найпростiшим дво-

параметричним розподiлом. Вiн має вигляд [38]

P (L) =
1

2
[δ(L− L?1) + δ(L− L?2)]. (3.12)

Це вiдповiдає однаково орiєнтованим сфероїдам двох типiв для кожної фази,

тобто вiдповiдна геометрiя є анiзотропною. Щоб задовольнити (3.8), ми повиннi

прийняти, що (див. Рис. 3.1)

G(L) =
L− fc
L(L− 1)

= ±a, (3.13)
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Рис. 3.1: Iллюстрацiя до рiвнянь (3.12)-(3.15).

що приносить розв’язки для L?1 та L?2:

L?1 =
a+ 1−

√
(1 + a)2 − 4afc
2a

, (3.14)

i

L?2 =
a− 1 +

√
(1− a)2 + 4afc
2a

. (3.15)

Пiсля пiдстановки (3.12) в (3.7) отримаємо остаточний результат, що пов’язує

ЕДФ, порiг протiкання fc i фактори деполяризацiї сфероїдiв:

1− fc
s1 + L?1

+
1− fc
s1 + L?2

+
fc

s2 + L?1
+

fc
s2 + L?2

= 0. (3.16)

Подiбне рiвняння було ранiше отримано Печарроманом та Iглесiас з вико-

ристанням iншого пiдходу [200]. Вiдзначимо, що (3.16) - двопараметричне рiв-

няння. Воно описує систему, що складається з частинок двох типiв, а саме,

витягнутих та сплюснутих сфероїдiв для кожної фази. Один з його параметрiв

(a) показує, як сильно сфероїдальна форма вiдхиляється вiд сферичної, iнший
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параметр (fc) - критичний фактор заповнення. Умова виродження (a→ 0) при-

зводить у результатi до простiшого однопараметричного рiвняння

1− f
s1 + fc

+
f

s2 + fc
= 0, (3.17)

що розглядається як частинний випадок (3.16). Потрiбно вiдзначити, що подiбне

рiвняння було запропоноване також Хсiа та iн. [201] для розрахунку оптичних

властивостей композитiв з Фарадеївською активнiстю. Пiзнiше воно було нео-

дноразово застосоване для опису оптичних спектрiв магнiтних матерiалiв [202].

При fc = 1/3 рiвняння (3.17) зводиться до класичної симетричної БТЕС (3d

випадок). Девiдсон i Тiнкхем [203] приймають fc = 1/6, що приносить хороше

узгодження з експериментальними даними для ефективної провiдностi трьох

композитiв типу "метал-iзолятор".

3.1.4. Бета розподiл

Розглянемо тепер двопараметричний розподiл досить загального виду, a саме

бета-розподiл

P (L) = CLα−1(1− L)β−1, (3.18)

де C = Γ(α+β)
Γ(α)Γ(β)

являє собою постiйну нормування i Γ(..) - гамма-функцiя. Власти-

востi такого розподiлу добре вiдомi. Зокрема, його варiацiя є

D(L) =
αβ

(α + β)2(α + β + 1)
. (3.19)

В той же час, при рiзних значеннях параметрiв α i β бета-розподiл має суттєво

вiдмiннi властивостi. В результатi цього багато iнших розподiлiв можуть бути

наближено описанi за допомогою бета-розподiлу.

Пiдстановка (3.18) в (3.1) дає [204]∑
i

fi
si
B(α, β)2F1(α, 1;α + β;− 1

si
) = 0, (3.20)

де B(α, β) - бета функцiя i 2F1(..) - гiпергеометрична функцiя. Як легко переко-

натися, якщо α < 1 або β < 1, тодi fc = 0 для гетеросистем з таким розподiлом.
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Очевидно, це є результатом того, що бета-розподiл володiє наступною властивi-

стю: для будь якого L > 0 (при цьому, звичайно, L < 1) P (L) > 0. Це означає, що

в розглядуванiй гетеросистемi iснують голки (видовженi сфероїди) як завгодно

великої довжини. Таким чином, ця система володiє властивiстю протiкання при

як-завгодно малому додатному f . Iншими словами, для вiдповiдних мiкрогео-

метрiй провiдник буде залишатися провiдником доти, доки провiдна фаза не

буде повнiстю замiнена на iзолюючу, тобто fc = 0. Однак, якщо α > 1 i β > 1,

то тодi може iснувати нетривiальний порiг протiкання [41], як буде показано

нижче.

Розглядуваний розподiл мiстить параметри α i β. Змiнюючи значення цих

параметрiв в iнтервалi [0,2], можна розглянути широкий клас мiкрогеометрiй.

Обговоримо далi деякi частиннi випадки.

a. α > 1, β > 1. Це єдиний випадок, коли бета-розподiл має пiк. Легко пере-

вiрити, що вiн має мiсце при

L? =
α− 1

α + β − 2
. (3.21)

Загальний вигляд бета-розподiлу для цього випадку представлений на Рис. 3.2.

Рис. 3.2: Загальний вигляд бета-розподiлу (3.18) при рiзних значеннях параметрiв α i β.

Хоча такий розподiл не допускає аналiтичного розв’язку для ЕДФ у явному

118



виглядi, внаслiдок наявностi пiку вiн становить певний iнтерес. Зокрема, треба

вiдзначити, що якщо α = (1 + β)/2, то тодi розподiл має пiк при L = 1/3, подiбно

до випадку тривимiрної БТЕС. Очевидно, що у двовимiрному випадку умовою

пiку при L = 1/2 є α = β. Бiльше того, якщо α→∞ i β →∞, то тодi варiацiя бета-

розподiлу прямує до нуля, i вiн стає подiбним до дельта-функцiї. Це означає,

що (3.1) з (3.18) при великих значеннях α i β може розглядатися як природнє

двохпараметричне узагальнення (3.17) з fc = L?.

b. α = 1− β. У цьому випадку ми використовуємо вiдому властивiсть гiпер-

геометричної функцiї [204] 2F1(α, 1; 1; z) = (1− z)−α, i отримуємо для ЕДФ однопа-

раметричне рiвняння

εeff = ε1ε2
(1− f)εα−1

2 + fεα−1
1

(1− f)εα2 + fεα1
. (3.22)

Якщо тепер взяти α = 1/2, то тодi ЕДФ набуває вигляду

εeff = ε1
1 + f(

√
ε2/ε1 − 1)

1 + f
√
ε1/ε2 − 1

. (3.23)

Таке рiвняння було ранiше отримане в [205, 206].

c. α = 2 − β. Цей випадок було розглянуто в [32]. Вiн зводиться до добре

вiдомого рiвняння Лiхтенекера, що було розглянуте ранiше.

d. α = 1/2, β = 1. У цьому випадку ми використовуємо спiввiдношення [204]

2F1(
1

2
, 1;

3

2
; z2) =

1

2
z−1 ln

1 + z

1− z
(3.24)

що дозволяє отримати рiвняння для ЕДФ

∑
i

fis
1/2
i ln[1 + 2(s

−1/2
i − 1)−1] = 0. (3.25)

3.1.5. Сходинкоподiбний розподiл

Для сфероїда можна прийняти, що [22] L1 = L2 i L = L3 = 1−2L1 = 1−2L2. Таким

чином, для форморозподiлених сфероїдiв, що однаково орiєнтованi уздовж їх
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вiсi симетрiї, вираз (3.1) може бути переписаний у виглядi

∑
i

fiα
?
i =

∑
i

fi

∫ 1

0

dLP (L)(si + L)−1 = 0 (3.26)

Найпростiшою функцiєю розподiлу, що заслуговує на увагу у цьому випадку, є

однопараметричний розподiл у виглядi сходинки [59]

P (L) =
1

∆
χ(L− 1

3
+

1

3
∆)χ(−L+

1

3
+

2

3
∆), (3.27)

де χ - функцiя Хевiсайда. Пiдстановка цього розподiлу в (3.3) пiсля прямого

iнтегрування дає “ефективну"поляризовнiсть

α?i =
1

∆
ln
si + 1/3 + 2∆/3

si + 1/3−∆/3
. (3.28)

Окремим випадком сходинкоподiбного розподiлу є однорiдний (рiвноймовiрний)

розподiл сфероїдальних форм

P = 1, (3.29)

який вiдповiдає вибору ∆ = 1 [22].

3.2. Pозподiли елiпсоїдальних форм

У випадку, коли кожна фаза представлена як ансамбль форморозподiлених

елiпсоїдiв, рiвняння (3.1) набуває вигляду ∑i fiα
?
i = 0, де α∗i визначається згiдно

рiвняння (2.56). Таким чином, ми тепер повиннi розглядати двовимiрну фун-

кцiю розподiлу елiпсоїдiв за формою P (L1, L2). Як можна бачити, рiвняння для

порогу протiкання у цьому випадку матиме вигляд

(1−fc)
∫∫

P (L1, L2(
1

L1 − 1
+

1

L2 − 1
))dL1dL2+fc

∫∫
P (L1, L2(

1

L1
+

1

L2
))dL1dL2 = 0.

(3.30)

Деякi частиннi випадки двовимiрної функцiї розподiлу наведенi нижче.
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3.2.1. Розподiл у виглядi дельта-функцiї

Двовимiрна дельта-функцiя може бути представлена як добуток

P (L1, L2) = δ(L1 − L?1)δ(L2 − L?2). (3.31)

Неважко переконатися, що пiсля пiдстановки у рiвняння (3.30) отримаємо ре-

зультат, аналогiчний (3.16).

3.2.2. Iзотропнi неперервнi розподiли елiпсоїдальних форм

Як зазначено вище, для елiпсоїда тiльки два фактори деполяризацiї є лiнiйно

незалежними. Таким чином, для випадково орiєнтованих форморозподiлених

елiпсоїдiв вираз (1.43) може бути записаний як [27, 29]∑
i

fiθi =
∑
i

fi

∫∫
dL1dL2P (L1, L2)

3∑
j=1

(sj + Lj)
−1 = 0 (3.32)

де треба врахувати, що L3 = 1 − L1 − L2. Однопараметричний сходинкоподiбний

розподiл для цього випадку має такий же вигляд, як i (2.30):

P (L1, L2) =
2

∆2
χ(L1 −

1

3
+

1

3
∆)χ(L2 −

1

3
+

1

3
∆)χ(−L1 − L2 +

1

3
+

2

3
∆). (3.33)

Пiдстановка цього виразу в (3.32) пiсля iнтегрування приносить

θi =
2

∆2
[(si +

1

3
+

2

3
∆) ln

si + 1
3 + 2

3∆

si + 1
3 −

1
3∆
−∆]. (3.34)

Звичайно, можуть бути розглянутi i iншi приклади розподiлу за формою ви-

падково орiєнтованих елiпсоїдiв. Це, зокрема, узагальнений двопараметричний

бета-розподiл [23] виду

P (L1, L2) = CLα−1
1 (1−L1)

β−1Lα−1
2 (1−L2)

β−1(1−L1−L2)
α−1(L1 +L2)

β−1 (3.35)

та узагальнений сходинкоподiбний розподiл [35]

P (L1, L2) = C
[π

2
− arctg

a(L1 − 1
3 + ∆

3 )

L1(L1 − 1)

][π
2
− (3.36)

arctg
a(L2 − 1

3 + ∆
3 )

L2(L2 − 1)

][π
2
− arctg

a(L1 + L2 − 2
3 −

∆
3 )

(1− L1 − L2)(L1 + L2)

]
,
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де C - постiйна нормування, що може бути визначена з рiвняння (3.2).

3.3. Вплив функцiї розподiлу на ЕДФ

Аналiз впливу функцiї розподiлу за формою на ЕДФ заслуговує на бiльшу

увагу. Нашi результати свiдчать про те, що її конкретний вибiр може суттєвим

чином вплинути на результат гомогенiзацiї.

Ми розглянули деякi однопараметричнi i двохпараметричнi узагальнення

класичної (симетричної) БТЕС. Найпростiшe узагальнення може бути задане

за допомогою рiвняння (3.17). Це наближення подiбне до класичної БТЕС, але

тепер критичний фактор заповнення (порiг протiкання) є не фiксованим, а роз-

глядається як вiльний параметр. Цiкаво порiвняти числовi результати, отриманi

для ЕДФ з використанням рiвняння (3.17) та iнших наближень.

Оскiльки використання бета розподiлу не приносить нетривiального поро-

гу протiкання, розглянемо деякi результати, отриманi за допомогою рiвняння

(3.26), доповненого рiвнянням (3.27), i за допомогою рiвняння (3.32), доповне-

ного рiвнянням (3.34). Так, на Рис. 3.3 i 3.4 показанi залежностi

η1(f, fc) =
ε

(1)
eff − ε?eff
ε?eff

i

η2(f, fc) =
ε

(2)
eff − ε?eff
ε?eff

,

дe ε?eff , ε
(1)
eff , ε

(2)
eff розрахованi згiдно рiвнянь (3.17), (3.26)-(3.27), i (3.32)-(3.34), вiд-

повiдно. Як можна бачити, у випадку дуже високого дiелектричного контрасту

(вiдношення ε2/ε1 = 104), рiвняння (3.17) i (3.26)-(3.27) дають досить вiдмiннi

значення ЕДФ, особливо поблизу точки fc = 1/2, де параметр несферичностi ∆

великий (див. Рис. 3.3, верхня панель).

Якщо дiелектричний контраст ε2/ε1 не такий високий, наприклад, такий як

ε2/ε1 = 102, вiдмiннiсть розрахованих значень ЕДФ вiдносно незначна (див. Рис.

3.3, нижня панель). У той же час, рiвняння (3.32)-(3.34) (сходинкоподiбний роз-

подiл елiпсоїдальних форм) не дають дуже великих значень вiдносного вiдхи-

лення η2 навiть у випадку дуже високого дiелектричного контрасту, наприклад,
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Рис. 3.3: Вiдносне вiдхилення η1 при значеннях дiелектричного контрасту ε2/ε1 = 104 (верхня па-

нель) i ε2/ε1 = 102 (нижня панель).

такого як ε2/ε1 = 104 (як можна бачити з Рис. 3.4, у цьому випадку вiдноснe вiд-

хилення η2 за абсолютним значенням залишається меншим, нiж 0.8, i швидко

прямує до нуля, коли f → 1).

3.4. Висновки до роздiлу 3

1. Можна розглядати рiзноманiтнi узагальнення класичної БТЕС, що вра-

ховують розподiл частинок за формою. Якщо функцiя розподiлу за формою

для частинок рiзних фаз однакова, то у результатi такого узагальнення отри-
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Рис. 3.4: Вiдносне вiдхилення η2 при ε2/ε1 = 104.

муються симетричнi ТЕС. Вiдповiдно, якщо функцiї розподiлу за формою

вiдрiзняються, отримаємо несиметричнi ТЕС.

2. Узагальнення ТЕС з використанням розподiлу частинок за формою

можливе як для iзотропних, так i анiзотропних ГС.

3. Оскiльки Бруггеманiвський формалiзм може бути прямо застосований

до ГС з довiльною кiлькiстю фаз, узагальнення БТЕС є особливо зручним у

випадку багатофазних ГС.

4. Ускладнюючи функцiї розподiлу частинок за формою, можна описувати

ГС з усе бiльш i бiльш складною мiкрогеометрiєю.

5. Для коректного моделювання ДВ ГС iз застосуванням формалiзму

форморозподiлених частинкових ансамблiв необхiдно враховувати доступнi

експериментальнi данi. Ними можуть слугувати, зокрема, значення порогу

протiкання fc, кiлькiсть пiкiв у залежностях εeff (f) та εeff (ω), данi електронної

чи високороздiльної оптичної мiкроскопiї, тощо.
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6. На сьогоднi не iснує повного розумiння, яким мiкрогеометрiям чи класам

мiкрогеометрiй (реальним ГС) вiдповiдають функцiї розподiлу за формою на-

вiть у найпростiших випадках, що обмежує використання запропонованої кон-

цепцiї. Це питання потребує додаткового розгляду.
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4. Ефекти протiкання у рамках теорiї гомогенiзацiї

Протiкання є результатом утворення в ГС нескiнченного зв’язного (провiд-

ного) кластера. Це явище найбiльш яскраво проявляє себе за умови високого

дiелектричного контрасту. При цьому слабка змiна мiкроструктури або геоме-

тричних параметрiв ГС в околi порогу протiкання може викликати рiзкi змiни

ЕДФ або ефективної електропровiдностi, а їх залежнiсть вiд фактора заповне-

ння стає сильно нелiнiйною.

Вище, у роздiлi 3, було визначено порiг протiкання для певних ГС зi специфi-

чною мiкрогеометрiєю. У цьому роздiлi взаємозв’язок протiкання i гомогенiзацiї

розглядається бiльш детально.

4.1. Значення теорiї протiкання

Математичне моделювання ефектiв протiкання лишається одним з нарiжних

каменiв розвитку фiзики ГС, а розумiння того, як цi ефекти пов’язанi з дi-

електричним вiдгуком ГС має беззаперечне практичне значення. Одним з най-

бiльш вiдомих прикладiв є збереження електростатичної енергiї з використан-

ням конденсаторiв на основi полiмерiв i керамiки. Як добре вiдомо, у конденса-

торi з паралельних пластин, де дiелектрична прокладка товщиною d розмiщена

мiж двома високопровiдними пластинами з поверхнею S, ємнiсть може бути за-

писана як C = εS/d, де ε - дiелектрична проникнiсть дiелектрика. При цьому у

лiнiйному наближеннi, коли ε не залежить вiд електричного поля E ∝ S/d, гу-

стина електростатичної енергiї у дiелектрику W = 1
2
E2. Оскiльки напруженiсть

електричного поля обмежена зверху внаслiдок можливого пробою, для пiдви-

щення ємностi конденсатора необхiдно збiльшувати ε. Це нетривiальна задача,

на розв’язок якої спрямованi зусилля багатьох дослiдникiв [207]. Один iз шляхiв

вирiшення цiєї задачi полягає у використаннi ефекту рiзкого зростання дiеле-

ктричної проникностi поблизу порогу протiкання, що було продемонстровано у

великiй кiлькостi праць (див., напр. [208–211]).

Зростання ЕДФ нанокомпозитiв, зокрема, з графеновими наповнювачами,
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поблизу порогу протiкання може бути пояснене за допомогою т. зв. мiкроєм-

нiсного ефекту. Вiн має мiсце, коли поблизу порогу протiкання частинки на-

повнювачiв iлолюються одна вiд одної дуже тонкими шарами дiелектрика. Це

утворює велику кiлькiсть мiкроємнiсних структур, включених паралельно, i

супроводжується значним зростанням локальних полiв навколо наповнювача

та сприяє мiграцiї вiльних носiїв заряду i їх накопиченню на межi "матриця-

наповнювач"(поляризацiя Максвелла-Вагнера-Сiллара). У той же час, деякi

геометричнi параметри, такi як форма листiв графену i однорiднiсть їх дис-

персiї та iн. можуть впливати на ймовiрнiсть утворення мiкроємностей в ГС

[212].

Рiзка змiна ЕДФ поблизу порогу протiкання може також суттєвим чином

впливати на iншi фiзичнi ефекти. Прикладом може слугувати зростання сили

Казимiра, що буде розглянуте нижче. Ефект Казимiра - явище, що виникає в

результатi квантових флуктуацiй вакууму, i характеризує взаємодiю мiж двома

близько розмiщеними (у нашому випадку - композитними) пластинами [49].

Сила Казимiра на наноскопiчних вiдстанях може досягати суттєвих значень, i

вже iснують iдеї застосування цього ефекту для нанотехнологiї [213].

4.2. Загальна характеристика поporу протiкання як одного з

ключових параметрiв теорiї

Незважаючи на їх важливiсть, аналiтичнi результати у рамках теорiї протi-

кання можуть бути отриманi лише у найпростiших випадках. У зв’язку з цим

широкого поширення в теорiї протiкання набули методи, що застосовують ком-

п’ютернe (стохастичне) моделювання, i зокрема, метод Монте-Карло [214]. У

цьому методi статистична оцiнка параметрiв може бути отримана шляхом ана-

лiзу вибiрки, згенерованої за допомогою генератора випадкових чисел. Але у

той же час, варто вiдзначити, що цей метод має ряд суттєвих недолiкiв.

По-перше, у комп’ютерному експериментi доводиться мати справу з систе-

мами обмежених розмiрiв. Як наслiдок, якщо розмiр системи невеликий, порiг
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протiкання виглядає ”розмитим”, i його важко оцiнити. Якщо ж розмiр систе-

ми збiльшити, то це вимагатие значного збiльшення необхiдних комп’ютерних

ресурсiв, таких як швидкiсть процесора i пам’ять.

По-друге, для того, щоб зменшити статистичну похибку визначення поро-

гу протiкання, необхiдно брати велику кiлькiсть реалiзацiй, по яких робиться

усереднення.

По-третє, метод Монте-Карло передбачає генерацiю випадкових чисел. Якщо

згенерованi випадковi числа певним чином корелюють мiж собою, то це може

призвести до неконтрольованого спотворення результатiв моделювання.

Звичайно, дослiдження ефектiв протiкання у складних ГС виходить далеко

за рамки застосовностi аналiтичних методiв. У деяких випадках, однак, теорiю

протiкання вдається пов’язати з ТЕС.

В теорiї протiкання найбiльш вiдомим i широковживаним є пiдхiд Шера-

Заллена [215]. Розглядаючи проблему протiкання на дискретних гратках як

задачу вузлiв, автори припустили, що критична частка вузлiв є iнварiантом.

Таким чином, якщо її виражати через об’ємний фактор заповнення f, порiг

протiкання fc має залежати лише вiд розмiрностi простору d. Якщо значення fc

є приблизно унiверсальним, тобто суттєвим чином не залежить вiд структури

гратки, вони припустили, що це може бути також поширеним на континуумнi

системи. Зокрема, було знайдено, що критичний фактор заповнення fc ≈ 0.45

(деякi iншi оцiнки дають значення fc ≈ 0.5 [216]) для 2d-систем i fc ≈ 0.16− 0.18 у

3d випадку.

Слiд вiдзначити, однак, що в той час як деякi експерименти пiдтверджують

цi результати, iншi - не пiдтверджують. Так, було показано, що електропро-

вiднiсть дерева може бути описана в рамках теорiї протiкання, що розглядає

електропровiднiсть як наслiдок перетину провiдних дорiжок (капiлярiв); це за-

безпечує iснування неперервної дорiжки i протiкання через неї струму iонiв

капiлярної води з критичним значенням вмiсту вологи fc ≈ 0.16 [217]. З iншого

боку, на експериментi продемонстровано, що порiг протiкання в ГС "вольфрам -

тефлон"може залежати як пiд розмiру металевих частинок, так i вiд їх розподi-
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лу по розмiрах [218]. Пiзнiше були розглянутi i iншi концептуальнi моделi протi-

кання, такi як континуумна теорiя протiкання для об’єктiв, що перетинаються

[219], i зокрема, модель “швейцарського сиру” [220]. Цi моделi можуть давати

суттєво вiдмiннi результати для порогу протiкання. Так, в моделi “швейцарсько-

го сиру” отримано аномально низький порiг протiкання fc = 0.034 [220]. Подiбнi

моделi можуть бути корисними, наприклад, для описання ефектiв протiкання в

гiрських породах i пористих штучних матерiалах. Ще бiльш разючi результати

були отриманi для композитiв з квазi-2d провiдними наповнювачами, такими,

як графен. Так, Ванг з колегами виготовили полiпропiленовий нанокомпозит з

графеновим наповнювачем, де було досягнуто рекордно низького порогу протi-

кання, що склав усього лише 0.03 об’ємних % [221]. В iншiй експериментальнiй

працi, для композиту на основi полiвiнiлiденфториду з графiтовими наповню-

вачами у формi нанопластинок було отримано ε = 2700 на частотi f = 100 Hz при

концентрацiї наповнювача, близькiй до порогу протiкання, що складав всього

лише fc ≈ 0.01 [222].

В цiлому, можна стверджувати, що порiг протiкання не є унiверсальним пара-

метром, i вiн залежить не лише вiд розмiрностi, а й вiд мiкрогеометрiї системи.

Взагалi кажучи, порiг протiкання може приймати будь-якi значення в межах вiд

нуля до одиницi. Експериментальнi дослiдження засвiдчили, що електричнi вла-

стивостi нанокомпозитiв на основi високопровiдних наповнювачiв (включень) i

матрицi-iзолятора (зазвичй, полiмеру) можуть суттєвим чином залежати вiд

мiкроструктурних параметрiв, таких як розмiр, форма i орiєнтацiя включень,

а також вiд власних характеристик матрицi. Однiєю з причин цього є тунельна

електропровiднiсть - квантове явище, що викликає провiднiсть через тонкi iзо-

люючi бар’єри, подiбнi тонким полiмерним iнтерфейсам мiж високопровiдними

включеннями. Зокрема, було показано, що коли характерна вiдстань мiж гра-

феновими листами стає порядку нанометрiв, тунельнi ефекти грають важливу

роль у поясненнi низького порогу протiкання i нелiнiйної електропровiдностi

таких матерiалiв [223]. З iншого боку, зовнiшнi чинники, такi як прикладене

магнiтне поле, також можуть суттєвим чином впливати на утворення перколя-
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цiйного кластера, а вiдповiдно i на порiг протiкання [210].

Хоча iснує широке розмаїття композитних систем з найрiзноманiтнiшими мi-

крогеометрiями, можна зробити спробу видiлити певнi класи мiкрогеометрiй,

якi можуть бути описанi за допомогою вiдносно простих феноменологiчний мо-

делей. До таких належать, зокрема, статистичнi ГС, що описуються в термiнах

функцiї розподiлу за формою. Варто вiдзначити, що для матричних ГС, якщо

фаза 1 (матриця) є дiелектриком, а фаза 2 (включення, що не контактують) -

провiдником, порiг протiкання досягається лише у тривiальному випадку, при

f2 = fc = 1. Тому для вивчення ефектiв протiкання становлять iнтерес саме

статистичнi ГС.

4.3. Узагальнення симетричної теорiї Бруггемана поблизу порогу

протiкання у напiвнеперервних металевих плiвках

В роботах [224, 225] стверджується, що TEC втрачають свою застосовнiсть

поблизу порогу протiкання. З iншого боку, показано [226], що симетрична БTEC

задовольняє умовам перколяцiйного скейлiнгу в 2d випадку. Так, автори отри-

мали чудове узгодження мiж їх моделюванням i експериментальними результа-

тами поблизу порогу протiкання. Крiм того, показано, що в цьому наближеннi

оптичнi властивостi неоднорiдних тонких плiвoк є частотно незалежними в то-

чцi порогу. 2d-3d перехiд (кросcовер) розглянутий, зокрема, у роботах [227, 228].

Жанг i Страуд [228] запропонували просту TEC, розглядаючи товщину плiвки

як параметр їх моделi. Головна iдея цього параграфа - застосувати TEC поблизу

порогу протiкання, припускаючи, що розмiрнiсть системи залежить вiд факто-

ра заповнення. Ця залежнiсть є суттєвою лише тiльки в областi, де довжина

кореляцiї перколяцiйного кластера достатньо велика.

Дослiджувались ультратонкi золотi плiвки, термiчно напиленi на попередньо

очищену скляну пiдкладинку. Напилення вiдбувалoся у вакуумi (при тиску 10-

4 Pa) при температурах пiдкладинки 423 та 293 K. Розмiр зразка був 10 x 80

mm. Товщина золотої плiвки залежала вiд кута напилення. Таким чином, ко-
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жен зразок являв собою клиноподiбну смужку. Товщина клину змiнювалась

дещо нелiнiйно мiж кiнцями клину. Умови напилення були вибранi таким чи-

ном, щоб один кiнець клину проявляв металiчну провiднiсть, в той час як на

iншому кiнцi плiвка була iзолюючою (розривною). Тож мiж кiнцями клину iсну-

вав порiг протiкання, чиє положення визначалось за допомогою електричних

вимiрювань. Скануючи вздовж смуги, оптичне пропускання було вимiряно на

довжинi хвилi λ = 0.63 µm. (Пiдкладинка на цiй довжинi хвилi є прозорою).

Вимiрювання проводились при нормальному падiннi за допомогою граткового

спектрометру; похибка вимiрювань не перевищувала 2 %.

Експериментальнi залежностi пропускання вiд товщини показанi на Рис. 4.1,

де ми використовуємо нормовану (безрозмiрну) товщину плiвки t∗ = tm/tpt, де tm
- масова товщина плiвки, tpt - критична масова товщина, тобто та, що вiдповiдає

порогу протiкання [57, 58].

Рис. 4.1: Експериментальнi (квадрати) та розрахованi (суцiльнi кривi) спектри пропускання, фа-

ктор заповнення (точки) i розмiрнiсть (пунктирнi кривi) для золотих плiвок, напилених на скляну

пiдкладинку при T=423 K (a) та T=293 K (b).

Щоб визначити ЕДФ, ми виконали пригонку експериментальних спектрiв

пропускання. Оскiльки пропускання плiвки залежить вiд таких її параметрiв,

як товщина teff i дiелектрична проникнiсть εeff , необхiдно задати форму зале-

131



жностей teff (f) та εeff (f), так само як i f(tm), де f - фактор заповнення (частка

поверхнi, вкритої металом). Ми припускаємо [58], що ефективна (оптична) i

масовa товщини пов’язанi спiввiдношенням

topt = tm/f. (4.1)

Це означає, що зерна металу на поверхнi пiдкладинки розглядаються як вер-

тикально розмiщенi стовпчики (цилiндри).

Пов’язати tm з f є бiльш складною задачею. У нашому випадку можна ско-

ристатися кiнетичними рiвняннями, запропонованими Колмогоровим [229] та

Аврамi [230]. Це дозволяє записати наближений вираз

f = 1− exp[1−
( τ
τ0

)u
], (4.2)

де τ - час напилення, а τ0 та u - деякi константи. Показник u в 2d-випадку має

лежати в межах [1, 3]. Вважаючи, що tm ∝ τ , ми переписуємо (4.2) як [34]

f = 1− exp[−C(t?)u]. (4.3)

Щоб отримати шукану функцiю εeff , ми використовуємо просту феноменоло-

гiчну модель - симетричну БТЕС (1.46), де ми приймаємо, що εd = (1 + εs)/2, εs
- дiелектрична проникнiсть пiдкладинки. Слiд вiдзначити, що точнiсть цiєї мо-

делi, взагалi кажучи, залежить вiд структурних флуктуацiй [58, 170]. Ландауер

вiдзначив, що симетрична БТЕС бiльш придатна у 2d-випадку, коли флукту-

ацiї струму менш важливi, нiж для 3d-систем [170]. Зокрема, на квадратнiй

гратцi ця теорiя стає неточною лише у п’ятому порядку теорiї збурень [197],

а одновимiрне рiвняння (1.46) дає точний результат. Таким чином, зниження

розмiрностi системи призводить до пiдвищення точностi рiвняння (1.46).

Щоб знайти значення f в точцi порогу (fc), можна вчинити так само, як це

було зроблено в пiдроздiлi 3.1. Як можна переконатися, це дозволяє отримати

для рiвняння (1.46) значення порогу протiкання [170]

fc =
1

d
. (4.4)

132



Таким чином, для випадкiв d = 1 i d = 2 рiвняння (1.46) забезпечує коректне

значення порогу протiкання, на вiдмiну вiд випадку d = 3.

При розглядi напилення металу на пiдкладку ми вважаємо, що значення роз-

мiрностi d у рiвняннi (1.46) не є постiйним, а залежить вiд товщини плiвки чи,

еквiвалентно, вiд фактора заповнення [34]. Таким чином, ми враховуємо, що

поблизу порогу протiкання, де структура плiвки стає фрактальною, перколя-

цiйна довжина кореляцiї може бути великою, так що ξ > λ. У цьому випадку

розмiрнiсть системи задається фрактальною розмiрнiстю плiвки df , тобто роз-

мiрнiстю перколяцiйного кластера. Вище порогу протiкання, коли ξ < λ, плiвка

стає макроскопiчного однорiдною, i її розмiрнiсть стає близькою до розмiрно-

стi простору, тобто d = 2. З iншого боку, нижче порогу протiкання фрактальна

розмiрнiсть має знижуватися зi зменшенням товщини плiвки.

Використовуючи iтерацiйнi сiтку, побудовану на фрактальнiй гратцi, Брау-

ерс та iн. [226] показали, що залежнiсть фрактальної розмiрностi самоподiбної

провiдної сiтки вiд фактору заповнення є логарифмiчною. Зменшення df ниж-

че порогу протiкання спостерiгалось також в експериментi [231]. Для окремих

зерен металу (квантових точок) фрактальна розмiрнiсть повинна наближати-

ся до нуля, коли f → 0. Однак, далеко вiд порогу протiкання, коли система

складається з окремих металевих зерен на пiдкладцi, i ξ < λ, ми розглядаємо

таку плiвку як макроскопiчно однорiдне ефективне середовище. Таким чином,

ми припускаємо що d(f) → 2 коли f → 0, i d(f) досягає свого мiнiмуму в точцi

f = fmin, що задовольняє умову

ξ(fmin) = λ (4.5)

(див. Рис. 4.2). З цих мiркувань можна зробити висновок, що розмiрнiсть плiвки

d обумовлена двома конкуруючими механiзмами, i пропонуємо для d(f) наступне

феноменологiчне рiвняння:

d = 2− (2− df)Φ(f, λ). (4.6)
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Рис. 4.2: Загальний вигляд залежностей d(p), Df (p) та ξ(p) для напiвнеперервних металевих плiвок

поблизу порогу протiкання.

Функцiя Φ(f, λ), очевидно, має задовольняти наступним умовам: (i) якщо ξ >>

λ, то тодi Φ ' 1; (ii) якщо ξ << λ, то тодi Φ ' 0. Загальний вигляд залежностей

d(f), ξ(f) i df (f) представлено на Pис. 4.2.

Прикладом функцiї Φ(f, λ) може бути

Φ(f, λ) = exp[−(f − fmin)2ξ/λ]. (4.7)

Слiд вiдзначити, що бiля fmin експоненцiальна функцiя у рiвняннi (4.7) змiню-

ється рiзко. На вiдмiну вiд цього, df змiнюється повiльно бiля fmin, i для грубих

оцiнок тут можна прийняти, що df ≈ df (fmin) = const.

Розрахованi спектри пропускання для обох зразкiв, де параметри C та u роз-

глядались як пригоночнi, показанi на Рис. 4.1. Як можна бачити, наша модель

забезпечує дуже добре описання спектрiв пропускання. На цьому ж рисунку

показанi залежностi d(t?), отриманi в результатi пригонки експериментальних

спектрiв пропускання з використанням рiвнянь (1.46), (4.6) та (4.7). Значен-

ня розмiрностi d, помiтно менше, нiж 2, має мiсце тiльки y деякому дiапазонi

товщин нижче порогу протiкання. Згiдно з нашими результатами, цей дiапа-

зон є ширшим (або вужчим) для зразкiв, отриманих за допомогою високо- (або
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низько-) температурного напилення. У той же час, положення мiнiмуму d(t?)

зсувається до нижчих значень t?, коли температура напилення зростає. Як мо-

жна припустити, така поведiнка залежностей d(t?) пов’язана з вiдмiнностями

мiж залежностями ξ(t) для плiвок, отриманих при рiзних температурах. Дiй-

сно, довжина кореляцiї ξ може бути оцiнена як [232]

ξ ≈ a | f − fc |ν, (4.8)

де a - середнiй розмiр зерна i ν = 4/3 - критичний показник кореляцiйної довжи-

ни. Таким чином, якщо a зростає, то тодi залежнiсть ξ(f) стає ширшою, i fmin
зсувається до нижчих значень f (або ж t?min зсувається до нижчих значень t?).

Таким чином, така поведiнка d(t?) корелює зi зростанням середнього розмiру

зерна a з температурою. Використовуючи вирази (4.5) та (4.8) й експеримен-

тальнi спектри пропускання, ми оцiнили, що a(T = 423K)/a(T = 293K) ≈ 2 при

f = fmin.

Функцiї дieлектричного вiдгуку наших плiвок представленi на Рис. 4.3 [34].

Вони були розрахованi, використовуючи (1.46) i пригоночнi залежностi d(t?).

Для обох зразкiв, пiки Imεeff спостерiгаються при товщинах плiвки, дещо ниж-

чих, нiж товщини, що вiдповiдають порогу протiкання. Це узгоджується з ре-

зультатами працi [233]. Умова Reεeff = 0 виконується нижче порогу протiкання

для зразка, отриманого з використанням високотемпературного напилення. У

той же час, критичний фактор заповнення, що вiдповiдає пороговi протiкання,

для цього зразка fc = 0.75, у той час як в [234] було отримано fc = 0.74. Та ж

сама умова (Reεeff = 0) для зразка, отриманого з використанням низькотем-

пературного напилення, виконується майже в порозi протiкання. Kритичний

фактор заповнення для цього зразка fc = 0.56, у той час як в [235] було отрима-

но fc = 0.57. Для того щоб отримати задовiльне узгодження експериментальних i

розрахованих спектрiв пропускання для цього зразка, ми зафiксували значення

Imε2 = 5.3, отримане в результатi процедури пригонки, для частинок золота при

λ = 0.63 µm. Це значення є вищим, нiж задокументоване значення Imε2 = 1.3 для

об’ємного золота, що може бути пов’язано з розсiянням електронiв на границях
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Рис. 4.3: Ефективнi дiелектричнi проникностi, розрахованi згiдно (1.46) як функцiї вiдносної нор-

мованої (масової) товщини для золотих плiвок, напилених на скляну пiдкладинку при T=423 K (a)

та T=293 K (b).

металевих частинок.

Для спрощення розрахункiв ми не врахували, що Imε2 може залежати вiд t?,

тому що Imε2 прямує до свого об’ємного значення, коли tm →∞. Варто вiдзначи-

ти, що подiбна залежнiсть добре вiдома для окремих металевих зерен [236, 237].

На жаль, вiдповiдна теорiя на сьогоднi вiдсутня у випадку кластерiв i мереж

металевих частинoк. Що стосується плiвок, отриманих напиленням на гарячу

пiдкладку, то для того, щоб отримати хороше узгодження мiж розрахунковими

i експериментальними спектрами пропускання, виявилося достатнiм зафiксу-

вати Imε2 = 1.3, тобто його об’ємне значення. Цей результат узгоджується з

тiєю обставиною, що при високотемпературному напиленнi утворюються бiль-

шi частинки i бiльш груба структура [238], що дозволяє знехтувати розсiянням

електронiв на границях.
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4.4. Порiг протiкання для Бруггеманiвських композитiв

4.4.1. Ансамблi однаково орiєнтованих сфероїдiв

Пiдставимо (3.9) i (3.18) в (3.8). В результатi отримаємо∫ 1

0

dLLα−1(1− L)β−2 = fc

∫ 1

0

dLLα−2(1− L)β−2. (4.9)

Це рiвняння може бути переписане у виглядi [204]

B(α, β − 1) = fcB(α− 1, β − 1), (4.10)

або ж
Γ(α)Γ(β − 1)

Γ(α + β − 1)
= fc

Γ(α− 1)Γ(β − 1)

Γ(α + β − 2)
. (4.11)

Тодi, використовуючи спiввiдношення Γ(x+ 1) = xΓ(x), отримаємо шукане рiвня-

ння для порогу протiкання

fc = (1 + γ)−1, (4.12)

де γ = (β − 1)/(α − 1). Порiвнюючи це з (3.21), можна бачити, що для таких

ансамблiв порiг протiкання

fc = L?. (4.13)

Такий же порiг протiкання вiдповiдає вибору функцiї розподiлу у виглядi

дельта-функцiї Дiрака, P (L) = δ(L − L?) [38]. З iншого боку, добре вiдомо, що

коли варiацiя бета-розподiлу прямує до нуля, розподiл, у свою чергу, стає по-

дiбним до дельта-функцiї Дiрака. Це означає, що на вiдмiну вiд сходинкопо-

дiбного розподiлу [38], “розмазування” дельта-функцiї в цiй моделi не змiнює

порогу протiкання. Якщо L? → 0, то тодi сфероїди вироджуються в паралельнi

цилiндри, i ми отримаємо для порогу протiкання тривiальний результат fc → 0.

Якщо ж L? → 1, то сфероїди вироджуються в паралельнi плоскi диски, задача

стає одновимiрною, i протiкання стає неможливим, за винятком тривiального

випадку fc = 1.
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4.4.2. Ансамблi випадково орiєнтованих сфероїдiв

Для випадково орiєнтованих елементарних розсiювачiв фiксованої сферої-

дальної форми (1.43) рiвняння Бруггемана може бути записана у виглядi

∑
i

fi

3∑
j=1

(si + Lj)
−1 = 0, (4.14)

де має бути враховано, що L2 = L3 = (1 − L)/2, L = L1. Якщо ж сфероїди є

форморозподiленi, то останнє рiвняння має бути переписане як

∑
i

fi

∫ 1

0

dLP (L)
3∑
j=1

(si + Lj)
−1 = 0. (4.15)

Як неважко переконатися, у цьому випадку ядром iнтегрального рiвняння (3.8)

є функцiя

G(L) =
fc
L

+
5fc − 1

1− L
− 4(1− fc)

1 + L
. (4.16)

Пiдставляючи (4.16) i (3.18) в (3.8), отримаємо

fc
α + β − 1

α− 1
B(α, β)+(3fc−1)

α + β − 1

β − 1
B(α, β)−4(1−fc)

∫ 1

0

dL
Lα−1(1− L)β−1

1 + L
= 0.

(4.17)

Використовуючи iнтегральне представлення для гiпергеометричної функцiї

[204], (4.17) може бути переписане як

fc
α + β − 1

α− 1
+ (3fc − 1)

α + β − 1

β − 1
− 4(1− fc)2F1(α, 1;α + β;−1) = 0. (4.18)

Це дозволяє отримати остаточне рiвняння для порогу протiкання [41]

fc =

α+β−1
β−1 + 42F1(α, 1;α + β;−1)

5α+β−1
β−1 + α+β−1

α−1 + 42F1(α, 1;α + β;−1)
. (4.19)

Якщо варiацiя бета-розподiлу (3.19) D(L)→ 0, як було вiдзначено вище, розподiл

наближається до дельта-функцiї Дiрака. У цьому випадку, коли α, β →∞,

P (L) = δ(L− L?). (4.20)
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Пiдстановка (4.20) i (4.16) в (3.8) дає пiсля простих розрахункiв для порогу

протiкання добре вiдомий результат [239]:

fc = L
5− 3L

1 + 9L
, (4.21)

де ми опустили iндекс бiля L. Як легко бачити з (4.21), fc(L) має пiк при L =

Lmax = 1/3, при цьому fc(Lmax) = 1/3.

На Рис. 4.4 показанi iзолiнiї fc = const, розрахованi згiдно (4.19) як функцiя α

i β. Як можна бачити, порiг протiкання може змiнюватися в межах вiд 0 до 1/3.

Слiд вiдзначити, що бiльшiсть з вiдомих ГС мають порiг протiкання в межах

цього дiапазону. В той же час, звертають на себе увагу двi характернi областi,

0 < fc < 0.2 i 0.2 < fc < 1/3. Перша область властива для витягнутих сфероїдiв,

Рис. 4.4: Iзолiнiї fc = const, розрахованi згiдно (4.19).

коли (α− 1)/(β − 1)� 1. Характерною особливiстю цiєї областi є монотонне зни-

ження порогу протiкання, коли β →∞ або α→ 1. Що стосується другої областi,

то тут залежнiсть fc(α) є немонотонною. Слiд також вiдзначити, що коли α→∞

або β →∞, то тодi iзолiнiї fc = const наближаються до прямих лiнiй

α− 1

β − 1
=

Lc
1− Lc

, (4.22)
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де

Lc =
1

6
[5− 9fc ±

√
(5− 9fc)2 − 12fc] (4.23)

є розв’язком квадратного рiвняння (4.21), i знак “+” вiдповiдає α→∞, в той час

як знак “-” вiдповiдає β →∞. Крiм того, коли β → 1, то тодi Lc → 1 (це вiдповiдає

сплюснутим дискам) i fc → 0.2.

4.4.3. Випадково орiєнтованi сфероїди однiєї фази

Вище у цьому роздiлi ми вважали, що частинки обох фаз мають однаковий

розподiл за формою. Ця умова, взагалi кажучи, не є необхiдною. У бiльш за-

гальному випадку (4.15) може бути записане у формi

∑
i

fi

∫ 1

0

dLPi(L)
3∑
j=1

(si + Lj)
−1 = 0. (4.24)

Найпростiшою iлюстрацiєю може бути двофазна ГС, де фаза 1 представлена

частинками-сферами, а фаза 2 - випадково орiєнтованими сфероїдами фiксова-

ної форми. Це вiдповiдає функцiї розподiлу

P1(L) = δ(L− 1/3) (4.25)

i

P2(L) = δ(L− L1). (4.26)

Пiдстановка (4.25) i (4.26) в (4.24) приносить розглянуте ранiше рiвняння (1.45).

Як легко переконатися, порiг протiкання для цього рiвняння є [49, 81, 82]

fc =
9L1(1− L1)

−9L2
1 + 15L1 + 2

. (4.27)

З рiвняння (4.27) можна бачити, що порiг протiкання має пiк при L1 = 1/3

(тобто для сфер), i потiм вiн монотонно наближається до нуля, коли L1 → 0 або

L1 → 1, тобто для сильно витягнутих голок або сильно сплюснутих дискiв.
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4.5. Сила Казимiра, що дiє мiж двома композитними пластинами

Як вiдомо, cила Казимiра у найпростiшому випадку характеризує притяга-

ння мiж двома пластинами, обумовлене квантуванням нульових коливань еле-

ктромагнiтного поля (флуктуацiй вакууму). Грубо кажучи, ефект Казимiра

можна пояснити виникненням "стоячих хвиль"у просторi мiж пластинами в

результатi народження i зникнення вiртуальних фотонiв. Сила притягання Ка-

зимiра - результат того, що тиск вiртуальних фотонiв зсередини на двi поверхнi

пластин є меншим, нiж тиск на них ззовнi. Чим менша вiдстань мiж пластина-

ми, тим меншою є довжина хвилi, що вiдповiдає резонансу (максимуму притя-

гання).

Ефект Казимiра має мiсце як для металiв, так i для дiелектрикiв, i зале-

жить вiд дiелектричної проникностi матерiалiв. У випадку ГС, для яких уявна

частина дiелектричної проникнoстi (електропровiднiсть) поблизу порогу про-

тiкання може змiнюватись стрибкоподiбно (на декiлька порядкiв), становить

iнтерес дослiдити поведiнку сили Казимiра саме в околi цього порогу.

Предметом нашого вивчення у цьому пiдроздiлi є сила Казимiра, яка виникає

мiж двома композитними пластинами, що мiстять несферичнi частинки. Роз-

глядаються двокомпонентнi металодiелектричнi композити, в яких сфероїдаль-

нi металевi (золотi) частинки з часткою заповнення f i сферичнi дiелектричнi

частинки (двоокис кремнiю) з часткою заповнення 1− f випадково розподiленi,

або ж в яких сфероїдальнi металевi частинки включенi в дiелектричну матри-

цю. Композити першого типу можуть вважатись симетричними, оскiльки як

металева, так i дiелектрична фаза можуть розглядатись як включення в деяко-

му квазiоднорiдному ефективному середовищi, у той час як композити друго-

го типу можуть вважатись несиметричними, оскiльки тут одна фаза (метал)

є включенням у iншiй фазi (дiелектричнiй матрицi). Головна наша увага буде

придiлена впливовi форми сфероїдальних частинок на величину сили Казимiра

[49].

Розглянемо силу Казимiра, що дiє мiж двома напiвнескiнечними компози-
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тними пластинами, що надалi позначатимуться лiтерами А i В, вiдстань мiж

якими дорiвнює d. Вiдомо, що сила Казимiра, розрахована на одиницю площi,

може бути записана у виглядi [240]

Fc =
~

2π2

∫ ∞
0

dξ

∫ ∞
0

kdk

√
ξ2

c2
+ k2

∑
N=TE,TM

rAN(k)rBN(k) exp(−2d
√

ξ2

c2 + k2)

1− rAN(k)rBN(k) exp(−2d
√

ξ2

c2 + k2)
,

(4.28)

де k - поперечний хвильовий вектор, паралельний до поверхнi пластин, i rA(B)
N -

коефiцiент вiдбивання кожної пластини (A i B) для ТЕ (N=TE) та ТМ (N=TM)

поляризацiї. Якщо ввести нову змiнну ω = iξ i виконати перетворення координат

ξ/c = κ cosφ, k = κ sinφ, x = 2κd, отримаємо силу Казимiра η = Fc/F0, нормалiзовану

на силу Казимiра для двох iдеально провiдних пластин F0 = π2~c/240d4,

η =
15

2π4

∫ ∞
o

dxx3

∫ π/2

0

sinφdφ
∑

N=TE,TM

rAN(x, φ)rBN(x, φ) exp(−x)

1− rAN(x, φ)rBN(x, φ) exp(−x)
. (4.29)

Коефiцiенти вiдбивання r
A(B)
TE та r

A(B)
TM мають вигляд

r
A(B)
TE =

√
k2 + ξ2/c2 −

√
k2 + ε

A(B)
eff (iξ)ξ2/c2√

k2 + ξ2/c2 +
√
k2 + ε

A(B)
eff (iξ)ξ2/c2

(4.30)

та

r
A(B)
TM =

ε
A(B)
eff (iξ)

√
k2 + ξ2/c2 −

√
k2 + ε

A(B)
eff (iξ)ξ2/c2

ε
A(B)
eff (iξ)

√
k2 + ξ2/c2 +

√
k2 + ε

A(B)
eff (iξ)ξ2/c2

, (4.31)

де ми ввели ЕДФ пластин εAeff та εBeff .

Для розрахунку ЕДФ пластин ми використовуємо несиметричне узагальне-

ння класичної (симетричної) БТЕС виду (1.45), де вважається, що частинки-

включення (фаза 1) - випадково орiєнтованi металевi сфероїди, розмiщенi у ма-

трицi (фаза 2), яка, у свою чергу, сформована сферичними частинками. Порiг

протiкання таких ГС, як було показано у попередньому параграфi, залежить

вiд форми (фактора деполяризацiї) сфероїдiв i може бути визначений згiдно

(4.27).
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Вибiр наближення (1.45) обумовлений наступними мiркуваннями. По-перше,

ця модель допускає варiювання порогу протiкання у широких межах. Як ми

могли бачити вище, вiн може змiнюватись вiд 0 до 1/3. По-друге, модель (1.45)

допускає особливе трактування фактору деполяризацiї Lz. Дiйсно, як зазнача-

лось у роздiлi 2, формалiзм фактору деполяризацiї може бути використаний

не тiльки для описання елiпсоїдальних чи сфероїдальних частинок, а також i

для ефектiв кластеризацiї сферичних частинок. Кластеризацiя сферичних ча-

стинок i їх диполь-дипольна взаємодiя можуть бути феноменологiчно врахованi

через набiр фiктивних (ефективних) факторiв деполяризацiї. Фiктивнi фактори

деполяризацiї не вiдображають реальну елiпсоїдальну форму, але зручнi при

моделюваннi. Так, показано, що у дипольному наближеннi дублети сфер або

їх лiнiйнi ланцюжки поводять себе подiбно до витягнутих сфероїдiв, а 3d fcc

гратки - подiбно до сплюснутих сфероїдiв.

Наш розрахунок сили Казимiра, виконаний при f < 1/3, показує, що вiдчу-

тне зростання η може проявлятися як для витягнутих, так i для сплюснутих

сфероїдiв. Для демонстрацiї, на Рис. 4.5 зображено розрахований нахил кривої

η(f), тобто похiдна dη/df як функцiя f при рiзних значеннях Lz. Представленi

результати свiдчать, що для заданого Lz iснує певний критичний фактор за-

повнення f = fc, при якому похiдна dη/df максимальна. Цей максимум похiдної

вказує на найшвидше зростання сили Казимiра саме в точцi порогу протiкання.

4.6. Висновки до роздiлу 4

1. Ефективна дiелектрична проникнiсть напiвнеперервних металевих плiвок

може бути описана за допомогою узагальненої БТЕС, в якiй розмiрнiсть

плiвки залежить вiд її фрактальної розмiрностi, а також вiд того, наскiльки

мiкрогеометрiя плiвки близька до геометрiї фрактального кластера. Мiра

цiєї близькостi може визначатись спiввiдношенням мiж довжиною хвилi i

кореляцiйною довжиною перколяцiйного кластера. Зв’язок мiж феноменоло-

гiчними параметрами узагальненої БТЕС та мiкрогеометрiєю плiвки в цiлому
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Рис. 4.5: Похiдна dη/df як функцiя фактора заповнення f при рiзних значеннях фактора деполя-

ризацiї Lz (d = 500 нм). Вставка: порiг протiкання як функцiя Lz.

залишається нез’ясованим.

2. Розмiрнiсть напiвнеперервної металевої плiвки, напиленої на дiелектричну

пiдкладинку, залежить вiд товщини плiвки. Ця залежнiсть може мати мiнiмум,

що у свою чергу може залежати вiд температури пiдкладинки. Положення

цього мiнiмуму зсувається у бiк нижчих товщин плiвки, коли температура, при

якiй вiдбувається напилення, зростає.

3. Для ГС Бруггеманiвського типу, коли їх функцiя розподiлу за формою

задана у виглядi бета-розподiлу, порiг протiкання не залежить вiд дисперсiї

функцiї розподiлу, якщо ГС складається зi сфероїдiв, орiєнтованих паралельно

їх вiсi симетрiї. Вiн визначається тiльки положенням моди функцiї розподiлу, i

може змiнюватись у межах вiд 0 до 1.

4. Якщо ГС Бруггеманiвського типу складається з випадково орiєнтованих
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форморозподiлених сфероїдiв, порiг протiкання залежить вiд дисперсiї функцiї

розподiлу, i може змiнюватись у межах вiд 0 до 1/3.

5. Сила Казимiра, що дiє мiж двома композитними пластинами, при збiль-

шеннi вмiсту провiдної компоненти зростає найшвидше в точцi порогу протiка-

ння.
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5. Аналiтичне подання Бергмана-Мiлтона

5.1. Формалiзм аналiтичного подання

Якiсно нового рiвня у розумiннi ефективних дiелектричних властивостей ГС

було досягнуто пiсля введення Бергманом i, незалежно вiд нього, Мiлтоном

узагальненого аналiтичного (спектрального) подання для εeff , що дозволило

роздiлити залежнiсть εeff вiд дiелектричних проникностей компонент та вiд

особливостей мiкрогеометрiї ГС. Основнi результати, що стосуються цьго по-

дання, а також пов’язаного з ним питання про межi для ЕДФ, викладено у

працях [241–243].

Суть подання Бергмана-Мiлтона можна коротко викласти наступним чином

[23]. Для простоти розглянемо 2-фазну ГС, що має необхiднi властивостi ма-

крооднорiдностi та iзотропностi. Визначимо функцiю F :

F = 1− εeff/ε1. (5.1)

Неважко зрозумiти, що F можна розглядати як функцiю вiдношення ε2/ε1, а не

окремо ε1 i ε2 (це випливає з досить очевидного спiввiдношення, що характери-

зує однорiднiсть системи: εeff (λε1, λε2) = λεeff (ε1, ε2)). Для зручностi введемо нову

змiнну

s = (1− ε2/ε1)−1. (5.2)

Функцiя F (s) має важливi загальнi аналiтичнi властивостi, якi можна отрима-

ти з деяких елементарних мiркувань. Зокрема, розглядаючи F (s) як аналiтичну

функцiю комплексної змiнної s, можна показати, що F є рацiональною функцi-

єю цiєї змiнної.

Оскiльки композит має розсiювати енергiю, коли її розсiює хоча б одна фаза,

то Im εeff > 0 там, де Im ε1 > 0. Це означає, що коли Im s 6= 0, то

ImF (s)/ Im s < 0. (5.3)

Таким чином, змiна знаку ImF (s), що має проявлятись у полюсi (чи нулi)

F (s), повинна супроводжуватись також змiною знаку Im s. Отже, якщо F (s) має
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простий полюс при s = si, то si має бути дiйсним. Згадуванi полюси, крiм то-

го, повиннi мати додатнi лишки, щоб ImF (s)/ Im s мало необхiдний знак бiля

полюсiв. Полюси вищих порядкiв, очевидно, не можуть проявлятись, оскiль-

ки поблизу таких полюсiв ImF (s) змiнює знак кiлька разiв, що призводить до

порушення умови (5.3).

З цього випливає, що F (s) можна записати у виглядi

F (s) =
∑
n

Fn
sn − s

, (5.4)

де амплiтуди лишкiв Fn ≥ 0. Зауважимо, що оскiльки εeff має бути дiйсним i

додатним там, де дiйсними i додатними є ε1 та ε2, звiдси випливає також, що в

цiй областi 0 ≤ s < 1 i, крiм того,

F (1) < 1. (5.5)

Ще однiєю цiкавою властивiстю функцiї F (s) є її опуклiсть. Прямими роз-

рахунками можна показати, що для дiйсних s похiднi F (s) будь-якого порядку

завжди вiд’ємнi при 0 < s < 1. Видiляючи окремо полюс при s = 0, вираз (5.4)

можна записати в iнтегральнiй формi:

F (s) =
A

s
+

∫ 1

0

g(s′)

s− s′
ds′. (5.6)

Додатновизначену функцiю g(s′) можна розглядати як спектральну густину

резонансiв ГС, що мiстить у собi всю необхiдну iнформацiю про мiкрогеометрiю

композита. Стала A визначається з умови

A = lim
s→0

[sF (s)] = lim
ε2→∞

(εeff/ε2). (5.7)

Розглядаючи F як функцiю змiнної u = 1/s, неважко знайти двi першi похiднi

F по u в точцi u = 0 [241]. Для першої похiдної має мiсце

F ′(0) =
∑
n

Fn = f2 = 1− f1. (5.8)
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Друга похiдна для d-вимiрного композита з кубiчною або iзотропною мiкрогео-

метрiєю має вигляд

F ′′(0) =
∑
n

Fnsn =
1

d
f1f2 =

1

d
f1(1− f1). (5.9)

Правила сум (5.8) та (5.9) дозволяють отримати розклад F (s) в ряд за степенями

1/s:

F (s) =
1− f1

s
+
f1(1− f1)

ds2
+O(1/s3). (5.10)

Якщо розкласти праву частину (5.6) за степенями 1/s i прирiвняти вiдповiднi

члени з (5.10), правила сум можна записати у формi∫ 1

0

g(s′)ds′ = 1− f1 − A (5.11)

та ∫ 1

0

s′g(s′)ds′ =
1

d
f1(1− f1). (5.12)

Подання (5.6) часто записують також в альтернативнiй формi. Насамперед за-

уважимо, що подiбно до (5.1) у випадку 2-фазної ГС можна ввести двi функцiї

F :

F1 = 1− εeff/ε1 (5.13)

та

F2 = 1− εeff/ε2. (5.14)

Кожна з цих функцiй, зрозумiло, матиме своє подання, подiбне до (5.6). Зокре-

ма, з врахуванням (5.1), (5.2) та позначень, прийнятих у працях [244, 245], (5.6)

можна записати у виглядi

εeff
ε1

= 1 + f2

[
C2(

ε2
ε1
− 1) +

∫ 1

0

G2(x)

(ε2/ε1 − 1)−1 + x
dx
]
, (5.15)

де x = s′, G2(x) = g(s)/f2, C2 = A/f2. Аналогiчно для функцiї F2:

εeff
ε2

= 1 + f1

[
C1(

ε1
ε2
− 1) +

∫ 1

0

G1(x)

(ε1/ε2 − 1)−1 + x
dx
]
. (5.16)
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Зрозумiло, що функцiї спектральної густини G1 i G2 не є незалежними. Вони

пов’язанi спiввiдношенням

f1xG1(x) = f2(1− x)G2(1− x). (5.17)

Правила сум, що вiдповiдають (5.11) та (5.12), матимуть вигляд

C2 +

∫ 1

0

G2(x)dx = 1, (5.18)∫ 1

0

xG2(x)dx = f1/d. (5.19)

Загальний вигляд рiвнянь (5.15)-(5.16) дозволяє зробити два дуже важливi

висновки. По-перше, рiвняння (5.15) i (5.16) записано як для систем з матри-

чною топологiєю, де роль матрицi вiдiграє вiдповiдно середовище 1 чи 2. Це

означає, що формально ГС з будь-якою мiкрогеометрiєю можна замiнити де-

якою матричною ГС з такою ж функцiєю εeff . По-друге, ядра iнтегралiв (5.15)-

(5.16) є не чим iншим, як визначеною з точнiстю до сталого множника без-

розмiрною поляризовнiстю сфероїда з фактором деполяризацiї, що дорiвнює x.

Отже, ЕДФ будь-якої 2-фазної ГС є такою ж, як у системи невзаємодiючих

сфероїдiв, вишикуваних вздовж своєї вiсi обертання, що володiють певним роз-

подiлом за формою (фактором деполяризацiї). Спектральна густина G(x), що

задає розподiл факторiв деполяризацiї, пов’язана зi спектром резонансних (по-

верхневих) коливань певної компоненти, i залежить вiд її структури (геометри-

чної форми областей, зайнятих цiєю компонентою). Ниткоподiбнiй структурi

вiдповiдає мале (близьке до нуля) значення x, дископодiбнiй - велике (близьке

до одиницi) значення (нагадаємо, що 0 ≤ x ≤ 1).

Детальнiше зупинимось на фiзичнiй сутi коефiцiєнтiв A,C1 та C2. Як вiдзна-

чалось, перший доданок правої частини формули (5.6) отримується в результатi

вилучення з областi iнтегрування точки (полюса) s′ = 0. Iншими словами, якщо

розширити область iнтегрування так, щоб вона мiстила точку s′ = 0, то функцiю

спектральної густини слiд брати у виглядi g(s′) +Aδ(s′), де δ(s′) - дельта-функцiя

Дiрака. Подiбнi мiркування мають мiсце i стосовно коефiцiєнтiв C1 та C2 (їх
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називають ще “силами перколяцiї” компонент 1 та 2, вiдповiдно [244, 245]). Цi

коефiцiєнти визначаються з умов

C1 =
1

f1
lim
ε1→∞

(εeff/ε1) (5.20)

та

C2 =
1

f2
lim
ε2→∞

(εeff/ε2) (5.21)

i задовольняють нерiвностi 0 ≤ C1 ≤ 1 та 0 ≤ C2 ≤ 1. Таке видiлення точки

s′ = 0 (x = 0) є зручним з огляду на її особливу роль. Цiй точцi вiдповiдає так

звана перколяцiйна мода: C1 > 0 (C2 > 0) у випадку протiкання по фазi 1 (2).

5.2. Спектральна густина peзонансiв

Як зазначалось, функцiя спектральної густини задає мiкрогеометрiю ГС. З

iншого боку, знання залежностi εeff (fi, εi) дає змогу визначити функцiю спе-

ктральної густини. Для цього виконаємо замiну s = x+iα, вiзьмемо уявну части-

ну виразу (5.6) i скористаємось iнтегральною формулою Кошi. Тодi отримаємо:

Im[F (x+ iα)] = Im
[ ∫ 1

0

g(s′)

x+ iα− s′
ds′
]

= −πg(x+ iα). (5.22)

Звiдси

g(x) = f2G2(x) = −1

π
lim
α→0

Im[F (x+ iα)], (5.23)

де x - дiйсна величина, що задовольняє умову 0 < x < 1.

У випадку (1.16) F (s) = f2/(s− 1/3), i тодi

G2(x) = δ(x− 1/3). (5.24)

Таким чином, для наближення слабкої взаємодiї спектральна густина нульова

всюди, за винятком точки x = 1/3; ця точка вiдповiдає збудженню моди Фрьолiха

в малiй iзольованiй кулi. Як легко пересвiдчитись, у випадку (1.24) F (s) = f2/(s−

f1/3), i тодi

G2(x) = δ
[
x− 1

3
(1− f2)

]
. (5.25)
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Отже, для формули Максвелла-Гарнетта спектральна густина також ненульова

в єдинiй точцi, що вiдповiдає збудженню моди Фрьолiха, але її положення вже

залежить вiд концентрацiї куль.

Симетричне Бруггеманiвське наближення ефективного середовища (1.39)

при i = 2 можна переписати у виглядi

f1
sF (s)− 1

3− 2F (s)
+ f2

sF (s)− 1

3s− 2sF (s)− 1
= 0, (5.26)

а застосування граничного переходу (5.23) дає

G2(x) =
1

4πf2x

[
− 9x2 + 6x(1 + f2)− (3f2 − 1)2

]1/2
. (5.27)

Функцiя спектральної густини для диференцiальної БТЕС знайдена в [246].

Вона має вигляд

G2(x) =


√

3f0
πf

(
1−x
2x4

)1/3

[(1 +B)1/3 − (1−B)1/3], xl < x < xu

0, otherwise
(5.28)

де B =
√

1− 4f30
27x(1−x)2 , xl = 2

3 [1−cos π−φ
3 ], xu = 2

3 [1−cos π+φ
3 ], φ = arccos(2f 3

0−1).

5.3. Дiелектричний тензор “неiдеальних” надграток в термiнах

функцiї спектральної густини

Нехтуючи ефектами просторової дисперсiї, дiелектричний вiдгук надграток

зазвичай задають у виглядi дiагонального тензора εeff = diag(εxx, εyy, εzz).

Якщо НГ утворена з плоскопаралельних шарiв (квантових ям i бар’єрiв) i

її вiсь Z направлена перпендикулярна до шарiв, εxx = εyy, при цьому дiагональ-

нi компоненти тензора задаються добре вiдомими спiввiдношеннями (1.11) та

(1.13), тобто

εxx = f1ε1 + f2ε2, (5.29)

ε−1
zz = f1ε

−1
1 + f2ε

−1
2 . (5.30)
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Слiд зазначити, що рiвняння (5.29) має мiсце для компоненти εxx i в тому випад-

ку, коли НГ утворена квантовими дротами, якщо вважати що вiсь X направлена

вздовж дротiв. При цьому, взагалi кажучи, εxx 6= εyy 6= εzz. Компоненти εxx та εyy

мають залежати вiд форми перерiзу дротiв, причому εxx = εyy якщо цей перерiз

круглий або квадратний.

В реальних НГ не можна стверджувати, що всi квантовi ями (чи дроти) iде-

ально паралельнi. Наприклад, в НГ зазвичай мають мiсце iнтерфейснi неодно-

рiдностi (шорсткiсть), що викликанi особливостями технологiї їх виготовлення.

Вплив таких шорсткостей на оптичнi спектри у наближеннi довгих хвиль мо-

же бути досить суттєвим (див., наприклад [26, 247]). В коругованих НГ, бiльш

того, iнтерфейси мають хвилясту форму. Iдеальний (високої якостi) квантовий

дрiт створити ще важче. Таким чином, можна стверджувати, що в реальних

НГ мають мiсце певнi вiдхилення вiд iдеальної геометрiї, що може впливати на

компоненти тензора дiелектричної проникностi, а значить, i на оптичнi спектри

НГ. Це дозволяє сподiватись, що вимiрявши цi спектри, за наявностi вiдповiдної

теоретичної моделi, можна знайти мiру цього вiдхилення i оцiнювати якiсть НГ.

Таким чином, виникає питання: як формально врахувати вiдхилення реальної

геометрiї НГ вiд iдеальної?

Для розв’язку цiєї задачi було б природним ввести деякий малий феномено-

логiчний параметр, що мiг би трактуватись як мiра вищезгаданого вiдхилення

або ж якостi НГ. Один з пiдходiв до розв’язку цiєї задачi полягає у застосуваннi

формалiзму спектральної густини [33]. Зауважимо, що в НГ можуть iснувати i

iншi фiзичнi механiзми, що обмежують застосовнiсть рiвнянь (5.29)-(5.30), та-

кi як, наприклад, наявнiсть механiчних напруг, дефектiв, флуктуацiї складу,

мiжпiдзоннi переходи, просторова дисперсiя i т.п. Розгляд цих питань, однак,

виходить за межi даної роботи.

Як легко бачити, рiвнянню (5.29) вiдповiдає функцiя спектральної густини

Gxx(x) = δ(x), (5.31)
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а рiвнянню (5.30) - функцiя

Gzz(x) = δ(x− 1 + f2) = δ(x− f1). (5.32)

За наявностi оптичної iзотропiї представлення в термiнах спектральної густи-

ни застосовується для дiагональних компонент тензора εeff . Природньої є iдея

замiнити дельта-функцiю в (5.31)-(5.32) на деяку близьку до неї функцiю Φ, що

володiє ненульовою напiвшириною ∆, причому має виконуватись граничний пе-

рехiд lim∆→0 Φ(x) = δ(x) або ж lim∆→0 Φ(x) = δ(x− 1 + f2). Тодi ∆ може розглядатися

як деякий малий параметр (∆ � 1). Найпростiшим прикладом такої функцiї

Φ є функцiя - меандр, яка може бути представлена як добуток двох функцiй

Хевiсайда. Тодi функцiя спектральної густини (5.31) узагальнюється до

G∗xx(x) =
1

∆
χ(x)χ(∆− x), (5.33)

а функцiя (5.32) - до

G∗zz(x) =
1

∆
χ(x− 1 + f2 −

∆

2
)χ(

∆

2
− x+ 1− f2) (5.34)

(див. Рис.5.1). Зауважимо, що в рiвняннi (5.34) має виконуватись умова ∆ <

Рис. 5.1: Функцiя спектральної густини, що вiдповiдає рiвнянням (5.33) (1) та (5.34) (2).
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min(f1, f2). Пiдставляючи (5.33) в (5.15), отримуємо :

ε∗eff = ε1(1 +
f2

∆
ln | 1 +

∆

s
|), (5.35)

де s2 = ε1/(ε2 − ε1). Розклад (5.35) в степеневий ряд дає

ε∗xx
ε1

= 1 +
f2

s
− 1

2
f2

∆

s2
+

1

3
f2

∆2

s3
+ ... = εxx −

1

2
f2

∆

s2
+

1

3
f2

∆2

s3
+ ... (5.36)

Аналогiчно, пiсля пiдстановки (5.34) в (5.15), маємо:

ε∗zz
ε1

= 1 +
f2

∆
ln | s+ 1− f2 + ∆/2

s+ 1− f2 −∆/2
| . (5.37)

В розкладi (5.37) по степенях ∆ перший незникаючий член має порядок ∆2 :

ε∗zz
ε1

= 1 +
f2

p
+

1

12
f2

∆2

| p |3
+ ... = εzz +

1

12
f2

∆2

| p |3
+ ... (5.38)

де p = s + 1 − f2 = s + f1. Це може означати, що компонента εzz дiелектричного

тензора менш чутлива до вiдхилень реальної геометрiї НГ вiд iдеальної.

Як неважко переконатися, у випадку Im ε1 = Im ε2 = 0, неiдеальнiсть геометрiї

НГ, тобто ∆ 6= 0 призводить до зниження εxx i зростання εzz; це узгоджується з

уявленнями про нижню i верхню межi Вiнера.

Варто вiдзначити, що такий пiдхiд може бути застосований також для довго-

перiодних НГ з врахуванням локалiзацiї оптичних фононiв або ж носiїв струму

в шарах. Так, при наявностi локалiзацiї оптичних фононiв [26], ε1 i ε2 мають

бути замiненi на

ε1 → ε∞1

(
1−

∑
lm

ST lm
ω2 − ω2

T lm

)
, ε2 → ε∞2

(
1−

∑
lm

ST lm
ω2 − ω2

T lm

)
для рiвняння (5.29) та

ε1 →
[ 1

ε∞1

(
1 +

∑
lm

ST lm
ω2 − ω2

T lm

)]−1

, ε2 →
[ 1

ε∞2

(
1 +

∑
lm

ST lm
ω2 − ω2

T lm

)]−1

для рiвняння (5.30), вiдповiдно.
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5.4. Функцiя спектральної густини для рiвняння Лiхтенекера

Для отримання функцiї спектральної густини, що вiдповiдає рiвнянню Лi-

хтенекера (1.49) зауважимо, що це рiвняння рiвносильне 1 + (ε2/ε1)k = (1 − F )k.

Для (ε2/ε1)k можна записати:

(ε2/ε1)
k = (1− s−1)k = [A2 + α2B2]1/2[cos k(φ+ π) + i sin k(φ+ π)], (5.39)

де

A =
x

x2 + α2
, B =

1

x2 + α2
, φ = − arctg(αB/A).

Вiдзначимо, що

lim
α→0

A = A0 =
1

x
− 1, lim

α→0
φ = 0. (5.40)

Введемо параметр P = 1− f2[1− Ak0 cos kπ]. Тодi для F (s) отримаємо:

F (s) =



1−
[
f1 + f2(1− s−1)k

]1/k

, P > 0

1−
[
eiπ(−f1 − f2(1− s−1)k)

]1/k

, P < 0, k > 0

1−
[
e−iπ(−f1 − f2(1− s−1)k)

]1/k

, P < 0, k < 0.

(5.41)

При цьому враховано, що при виконаннi операцiї пiднесення до степеня ком-

плексної величини важливим є її утримання на фiксованому листi Рiманової

поверхнi. Cкориставшись визначеннями для A, B i φ та пiдставивши (5.39) в

(5.41), можна отримати:

F (s) =


1− (C2 +D2)1/2k

(
cos φ0

k + i sin φ0
k

)
, P > 0

1− (C2 +D2)1/2k
(

cos φ0+sign(k)
k + i sin φ0+π sign(k)

k

)
, P < 0.

(5.42)

де C = 1− f2

[
1− (A2 + α2B2)k/2 cos k(φ+ π)

]
, D = f2

(
A2 + α2B2

)k/2
sin k(φ+

π), φ0 = arctg(D/C). Враховуючи, що

lim
α→0

C = P, lim
α→0

D = f2A
k
0 sin kπ, (5.43)
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з (5.23) знаходимо шукану функцiю спектральної густини [32]:

G2(x) = Q(x)


sin φ+0

k , P > 0

sin φ−0 +π sign(k)
k , P < 0

(5.44)

де

φ±0 = arctg
f2A

k
0 sin kπ

±P
,Q(x) =

1

f2π

[
f 2

1 + 2f1f2A
k
0 cos kπ + f 2

2A
2k
0

]1/2k

.

При особливих значеннях k функцiя спектральної густини спрощується: при

k = 0

G2 =
Af2

0

f2π
sin(f2π), (5.45)

при k = 1 отримуємо рiвняння (5.31), при k = −1 отримуємо рiвняння (5.32).

Поведiнку функцiї спектральної густини для рiвняння Лiхтенекера при f2 =

0.3 та рiзних значеннях параметра k зображено на Рис.5.2.

5.5. Iншi приклади функцiї спектральної густини

5.5.1. Представлення через межi Вiнера i Хашина-Штрикмана

У роботах [30, 36] було запропоновано представити функцiю спектральної гу-

стини i, вiдповiдно, ЕДФ, застосовуючи межi Вiнера i Хашина-Штрикмана. Ме-

жi Вiнера вводяться для будь-якої двофазної ГС. Як показано, на комплекснiй

площинi Re ε−Im ε ЕДФ повинна лежати мiж лiнiями, що задаються рiвняннями

(1.48) та (1.47), або

F
(1)
1 (s) =

f1

s− s1
(5.46)

та

F
(2)
1 (s) =

f1s− s2 + f2

s(s− s2)
, (5.47)
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Рис. 5.2: Функцiя спектральної густини для рiвняння Лiхтенекера при k=0.99 (1), 0.9 (2), 0.8 (3),

0.7 (4), 0.6 (5), 0.5 (6), 0.4 (7), 0.3 (8), 0.2 (9), 0.1 (10), 0.01 (11), 0.002 (12), -0.001 (13), -0.01 (14), -0.1

(15), -0.2 (16), -0.3 (17), -0.4 (18), -0.5 (19), -0.6 (20), -0.7 (21). На вставках: k = 10−3 (кривi a i d),

k = 10−4 (кривi b i e), k = 10−5 (кривi c i f).

де s = 1/(1− ε1/ε2). Межi Хашина-Штрикмана вводяться для iзотропних ГС. Їм

вiдповiдають рiвняння

F
(1)
2 (s) =

f1

s

s− s3

s− s3 − f2/3
(5.48)

та

F
(2)
2 (s) = f1

s− s4

(s− s4)(s− f2/3)− 2f2(1− s4)/3
. (5.49)

Тодi ЕДФ довiльної (анiзотропної) ГС може бути виражена через лiнiйну
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комбiнацiю меж F
(1)
1 (s) та F

(2)
1 (s)

F (s) ≡ ε1[1− F (s)] = r1F
(1)
1 + (1− r1)F

(2)
1 , (5.50)

а ЕДФ iзотропної ГС - через лiнiйну комбiнацiю меж F
(1)
2 (s) та F

(2)
2 (s),

F (s) ≡ ε1[1− F (s)] = r2F
(1)
2 + (1− r2)F

(2)
2 . (5.51)

Зауважимо, що рiвняння, подiбне (5.50), хоч i без належного обгрунтування,

було застосоване Рено та iн. [248] для розрахунку ефективної теплопровiдностi

заморожених харчових продуктiв.

Представленню (5.50) вiдповiдає функцiя спектральної густини у виглядi су-

ми трьох зважених дельта-функцiй,

g(x) = f2G2(x) = B′0δ(x) +B′1δ(x− s1) +B′2δ(x− s2), (5.52)

а представленню (5.51) - функцiя спектральної густини у виглядi суми чотирьох

зважених дельта-функцiй,

g(x) = f2G2(x) = B′′0δ(x) +B′′1δ(x− s1) +B′′2δ(x− s2) +B′′3δ(x− s3). (5.53)

Ваговi коефiцiєнти в рiвняннях (5.52) та (5.53) мають вигляд

B′0 =
(1− q1)(1− r1)

1− f1r1
, B′1 =

f2q1(1− r1)

1− f1q1
, B′2 = r1,

B′′0 =
2r2q2

f2 + 2q2
, B′′1 =

r2f2

f2 + 2q2
, B′′2 = (1− r2)(1−B′′3 ),

B′′3 = (1− r2)
(f1 − q2)/2 + 3

√
(f2 + 3− q2)2 − 12f2(1− q2)√

(f2 + 3− q2)2 − 12f2(1− q2)
,

де s′1 = 1 − f1q1, s
′
2 = f2q1, s

′′
1 = (f2 + 2q2)/3, s

′′
2 = 1

6

[
f2 +

3 − q2 +
√

(f2 + 3− q2)2 − 12f2(1− q2)
]
, s′′3 = 1

6

[
f2 + 3 − q2 −√

(f2 + 3− q2)2 − 12f2(1− q2)
]
, а параметри q1 та q2 введенi як q1 = s1/f2, q2 =

3s3/2 = 3(1 − s4). Обидва параметри можуть змiнюватись в межах вiд нуля
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до одиницi: 0 ≤ q1 ≤ 1, 0 ≤ q2 ≤ 1, характеризуючи близькiсть даної точки на

комплекснiй площинi до однiєї iз меж.

Як можна бачити, ЕДФ у термiнах меж Вiнера має задовольняти рiвняння

F1(s) = f1

2∑
n=0

B′n
s− s′n

, (5.54)

а у термiнах меж Хашина-Штрикмана - рiвняння

F2(s) = f1

3∑
n=0

B′′n
s− s′′n

. (5.55)

Рiвняння (5.54) придатне для анiзотропних ГС, i воно описує лише одну з дi-

агональних компонент тензора ЕДФ або ефективної провiдностi. Kожна з цих

компонент може мати три полюси. Перший полюс (при s=0), як було вiдзна-

чено ранiше, вiдповiдає так званiй перколяцiйнiй модi i характеризує наявнiсть

протiкання в ГС. Iншi два полюси характеризують власнi моди (резонанси) ГС.

Щодо рiвняння (5.55), то воно застосовується до iзотропних ГС. Воно може ма-

ти чотири полюси, один з яких, як i ранiше, характеризує протiкання, а три

iншi - власнi моди ГС.

5.5.2. Представлення з використанням бета-розподiлу

Перепишемо подання (5.2) у формi

εeff = ε1
(
1 + f

∑
j

Sj
s+mj

)
, (5.56)

де Sj - сили власних мод, mj - фактори деполяризацiї i s = (ε2/ε1 − 1)−1, як i ра-

нiше, спектральна змiнна. В реальних ГС, однак, всi полюси, за виключенням

полюсу в точцi s = 0, зазвичай, є розмитi. Внаслiдок цього на практицi iнте-

гральне представлення виду (5.6) або (5.15) набуло бiльшого поширення, нiж

дискретне представлення (5.4) або (5.56). В той же час, щоб врахувати "розма-

зування"полюсiв, зручно подати функцiю спектральної густини у виглядi суми

бета розподiлiв [40],

G2(x) =
n∑
i=1

Cix
αi−1(1− x)βi−1, (5.57)
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де Ci, αi, βi - деякi постiйнi. Функцiя спектральної густини повинна задовольняти

правилам сум (5.18) та (5.19). Внаслiдок цього рiвняння (5.57) у найпростiшому

випадку (для одномодового наближення, n = 1) є однопараметричним представ-

ленням, для двохмодового наближення (n = 2) - чотирьохпараметричним пред-

ставленням, i т. д. У загальному випадку довiльного n кiлькiсть незалежних

параметрiв дорiвнює 3n− 2.

Якими є передумови для такого вибору форми функцiї спектральної густи-

ни? Перш за все ми вiдзначаємо, що подання (5.15) разом з (5.57) є таким же

загальним, як i (5.56). Дiйсно, будь-яка функцiя G2(x) може бути представлена

у виглядi

G2(x) =
∑
j

Cjδ(x−mj). (5.58)

Пiсля пiдстановки (5.58) в (5.15) це приносить (5.56), де Sj = mj. З iншого боку,

оскiльки

xαi−1(1− x)βi−1 → const · δ
(
x− αi − 1

αi + βi − 2

)
коли αi, βi → ∞, це формально вiдповiдає рiвнянню (5.57). Таким чином,

представлення (5.57) подiбне до представлення (5.58), але тепер допускається

“розмазування” дельта функцiй.

Може iснувати декiлька фiзичних механiзмiв такого “розмазування”. Розгля-

немо деякi з них.

(i) Мультипольна взаємодiя. Та обставина, що мультипольна взаємодiя сприяє

розширенню спектру G2(x) для сферичних частинок, було продемонстровано,

зокрема, Хiнсеном i Фелдерхофом [249]. Очевидно, що це розширення посилю-

ється зi зростанням концентрацiї частинок. Крiм того, воно може проявлятися

внаслiдок їх агрегацiї.

(ii) Складна форма частинок. Функцiя спектральної густини стає розширеною, як

тiльки в ГС з’являються включення, формa яких вiдхиляється вiд елiпсоїдаль-

ної, навiть у випадку низької концентрацiї таких включень. Це є наслiдком того,

що внутрiшнє електричне поле, що може бути визначене шляхом аналiтичного
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розв’язання рiвняння Лапласа, є постiйним тiльки для малих елiпсоїдiв.

(iii) Розподiл за формою. В реальних ГС частинки зазвичай мають не фiксовану

форму, а є форморозподiленими. Якщо розподiл за формою є неперервним, то

функцiя спектральної густини стає розширеною навiть у випадку елiпсоїдаль-

них частинок.

Представлення (5.57) є унiверсальним, якщо n = ∞. Але з практичних мiр-

кувань цiкаво було б розглянути ситуацiю, коли n обмежене. Проаналiзуємо

спочатку найпростiший випадок, коли n = 1, тобто одномодове наближення.

a. Одномодове наближення Прийнявши, що n = 1 i пiдставивши (5.57) в перше

правило сум (умову нормування) (5.18), отримаємо

G2(x) = B−1(α, β)xα−1(1− x)β−1, (5.59)

де B(α, β) - бета-функцiя. Застосовуючи друге правило сум, рiвняння (5.19),

знаходимо зв’язок мiж показниками α i β:

β = α
d− 1 + f

1− f
. (5.60)

Функцiя спектральної густини, розрахована згiдно (5.59) та (5.60) при рiзних

значеннях показника α, показана на Рис. 5.3.

Пiдстановка (5.59) i (5.60) в (5.15) дозволяє отримати для ЕДФ вираз

εeff = ε1
[
1 +

f

s
2F1(α, 1;α + β;−1/s)

]
, (5.61)

де 2F1 - гiпергеометрична функцiя.

Щоб проiлюструвати застосування одномодового наближення, розглянемо

ансамбль 3d-сфер, випадково розмiщених в однорiднiй матрицi. Враховуючи

лише парну диполь-дипольну взаємодiю мiж сферами, скористаємося для ЕДФ

виразом (2.20). На рис. 5.4 ми показуємо результати для ЕДФ, розрахованi згi-

дно (2.20), та нашi розрахунки згiдно (5.61) i (5.60) при ε2/ε1 = 20 i ε2/ε1 = 100, де

ми розглядаємо β як пригоночний параметр. На цьому ж рисунку ми показуємо

для порiвняння результати, отриманi за допомогою класичної ТМГ, рiвняння

(1.24). Як бачимо, в розглядуваному дiапазонi фактора заповнення [0; 0.35]
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Рис. 5.3: Функцiя спектральної густини у виглядi одномодового бета-розподiлу, розрахована при

f=0.1.

вдається отримати добре узгодження розрахункiв, виконаних з застосуванням

рiвнянь (2.20) та (5.61) при β = 24, причому це значення β практично не за-

лежить вiд дiелектричного контрасту ε2/ε1. В той же час, ТМГ, що вiдповiдає

випадку β =∞, дає значно гiрше узгодження.

b. Двомодове наближення Вищенаведенi розрахунки справедливi у дипольно-

му наближеннi, i тому виглядають коректними лише для помiрних значень фа-

ктора заповнення f . Щоб пiдвищити точнiсть, необхiдно врахувати достатню

кiлькiсть мультиполiв вищого порядку. Щоб це зробити, у наступному прикла-

дi ми розглядаємо ту ж саму систему випадково розмiщених сфер, використо-

вуючи метод Хiнсена i Фелдерхофа [249], оснований на представленнi ЕДФ у

виглядi неперервного дробу, що дозволяє знайти функцiю спектральної густини

[40].

Хоча представлення (5.57) при великих концентрацiях сфер може включати

як завгодно багато мультиполiв, задовiльне узгодження може бути отримане

вже при n = 2. Так, прийнявши n = 2 в (5.57) i пiдставивши це рiвняння в

162



Рис. 5.4: Ефективна дiелектрична проникнiсть, розрахована згiдно (2.20) (◦), (5.61) (неперервнi

кривi) та класичної ТМГ (точковi кривi) при ε2/ε1 = 100 i ε2/ε1 = 20.

правила сум, знаходимо ваговi коефiцiєнти

C2 = B−1(α2, β2)
(1− f)/3− γ1

γ2 − γ1
, (5.62)

C1 = B−1(α1, β1)[1− C2B(α2, β2)], (5.63)

де γ1 = α1/(α1 + β1), γ2 = α2/(α2 + β2).

Функцiя спектральної густини, отримана за допомогою результатiв Хiнсена i

Фелдерхофа, а також результати нашої пригонки з використанням (5.57) i (5.62)

представленi на Рис. 5.5. Як бачимо, двопараметричне наближення для функцiї

спектральної густини дозволяє отримати цiлком задовiльне узгодження.
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Рис. 5.5: Функцiя спектральної густини, розрахована згiдно методу Хiнсена i Фелдерхофа (◦) i ре-

зультати її пригонки (суцiльнi кривi) згiдно рiвнянь (5.57) i (5.62) при f=0.2 i f=0.5.

5.6. Узагальнене подання Бергмана-Мiлтона для трифазних

композитiв з включеннями типу “ядро-оболонка”

5.6.1. Сфероїд з оболонкою в електричному полi i його еквiвалентна дiелектрична проникнiсть

Досi ми розглядали подання Бергмана-Мiлтона виключно для двофазних

композитiв. У деяких випадках, однак, а саме при наявностi включень типу

“ядро-оболонка”, його можна узагальнити на трифазний випадок [45, 60].

Як було вiдзначено вище, ядро iнтеграла в рiвняннi (5.15) є не що iнше, як

безрозмiрна поляризованiсть деякого сфероїда. Виглядає природним узагаль-

нити це рiвняння, замiнивши цей однорiдний сфероїд на сфероїд з оболонкою.
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Тодi рiвняння (5.15) набуває вигляду

εeff = ε1
[
1 + f ?2

∫ 1

0

G2(x)α?(x)dx
]
, (5.64)

де f ?2 = fc+fs, fc, fs - фактори заповнення (об’ємна частка), вiдповiдно, сфероїда з

оболонкою, ядра i оболонки. Безрозмiрна поляризовнiсть сфероїда з оболонкою

α? може бути введена через його еквiвалентну дiелектричну проникнiсть εe:

α?(x) =
1

[εe(x)− 1]−1 + x
, (5.65)

що у випадку x = 1/3 дає ефективну дипольну поляризовнiсть сфери з оболон-

кою. Значення еквiвалентної дiалектричної проникностi вибирається таким, що

якщо дiелектрична проникнiсть оточуючого середовища ε1 дорiвнює цiй еквiва-

лентнiй дiелектричнiй проникностi, то електричне поле i потенцiал в будь-якiй

точцi середовища не будуть збурюватись введенням сфероїда з оболонкою. Як

форма, так i розмiр еквiвалентного сфероїда вважаються такими ж, як i сферої-

да з оболонкою. Слiд вiдзначити, що оскiльки сфероїди вважаються невзаємодi-

ючими, у такому випадку внутрiшнє електричне поле еквiвалентного сфероїда

вважатиметься постiйним, незалежно вiд концентрацiї сфероїдiв.

Зрозумiло, що таким чином ми узагальнюємо спектральне подання на деякий

клас трифазних композитiв. Виникає питання, що це за клас. На сьогоднi не

iснує задовiльної вiдповiдi на це питання. Однак, розумно припустити, що цей

клас включає як пiдклас композити з частинками типу “ядро-оболонка”. Дiйсно,

ранiше було показано, що iснує екiвалентнiсть мiж частинкою з оболонкою та

однорiдною частинкою такого ж розмiру та форми [250]. Це дозволяє ввести

екiвалентнiсту дiелектричну проникнiсть частинки з оболонкою, розглядаючи її

як однорiдну. Слiд вiдзначити, що справедливiсть цього наближення у випадку

злегка деформованих сфер з покриттям була пiдтверджена експериментально

[251], а також використовуючи технiку FDTD [252]. Таким чином, маючи справу

з ансамблем частинок з оболонкою, у нашому розглядi ми можемо замiнити їх

однорiдними частинками. В той же час, для ансамблю однорiдних частинок ми

можемо використати спектральне подання Бергмана-Мiлтона.
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Щоб рухатись далi, нам необхiдно знати поляризовнiсть сфероїда з оболон-

кою. Аналiтично ця задача може бути розв’язана, використовуючи метод роз-

дiлення змiнних в сфероїдальних координатах [22]. Однак, це можливо лише за

умови, що внутрiшнiй та зовнiшнiй сфероїди є конфокальними. Вираз для дiа-

гональних компонент тензора поляризовностi мiстить вiдповiднi фактори депо-

ляризацiї ядра (Lc) i оболонки (Ls). В деяких роботах помилково припускається,

що Lc = Ls. Але це припущення є некоректним для конфокальних сфероїдiв [44].

Дiйсно, якщо Ls i вiдношення q = fc/(fc + fs) заданi (тут fc i fs - об’ємнi частки

ядра i оболонки, вiдповiдно), то фактор деполяризацiї зовнiшнього сфероїда

Ls має залежати вiд q. Таким чином, Lc ' Ls тiльки для частинок, близьких до

сфери (Lc ' Ls ' 1/3), або ж коли q → 1, тобто для дуже тонких оболонок. Остан-

нiй випадок має мiсце, зокрема, для бiологiчних клiтин, а також для металевих

частинок, що зазвичай покритi тонким шаром окислу.

Нехай деякий сфероїд з оболонкою має фактори деполяризацiї Lc i Ls для

напрямку електричного поля вздовж його вiсi обертання. Тодi еквiвалентна дi-

електрична проникнiсть сфероїда може бути записана у виглядi [45]

εe = εs
qLs − Lc − q − s12

qLs − Lc − s12
= ε1

(
1− q

qLs − Lc − s12

)
, (5.66)

де s12 = εs/(εc − εs), i εs та εc - дiелектричнi проникностi оболонки та ядра, вiдпо-

вiдно. Зрозумiло, що цей формалiзму може бути легко узагальнений на випа-

док сфероїдiв з багатократними оболонками, використовуючи просту iтерацiйну

процедуру. Прирiвнюючи фактори деполяризацiї всiх сфероїдiв, тобто беручи

L ≡ x = Lc = Ls1 = Ls2 = ... = LsN , отримаємо систему iтерацiйних рiвнянь для

визначення еквiвалентної дiелектричної проникностi N-оболонкового сфероїда

εe = εs1
[
1 +

q2

L(1− q2) + εs1/(εc − εs1)
]
, (5.67)

ε2e = εs2
[
1 +

q3

L(1− q3) + εs2/(εe − εs2)
]
, (5.68)

i так далi, аж до

εNe = εsN
[
1 +

qN
L(1− qN) + εsN/(ε(N−1)e − εsN)

]
. (5.69)
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Проiлюструємо застосування такого пiдходу, розглянувши окремi випадки

функцiї спектральної густини.

5.6.2. Деякi окремi випадки функцiї спектральної густини

a. Сфери з оболонкою в наближеннi слабкого розсiяння

У найпростiшому випадку функцiя спектральної густини має вигляд дельта-

функцiї (5.24), i тодi

εeff/ε0 = 1 + 3f
(εs − ε0)(εc + 2εs) + q(εc − εs)(ε0 + 2εs)

(εs + 2ε0)(εc + 2εs) + 2q(εc − εs)(εs − ε0)
. (5.70)

Подiбне рiвняння було отримано ранiше Гао [253].

b. Узагальнення ТМГ для сфер з оболонкою

У випадку, коли спектральна функцiя має вигляд (5.25), отримаємо узагаль-

нене рiвняння Максвела-Гарнетта для сфер з оболонками

εeff/ε0 = 1 +
f

(ε? − 1)−1 + f0/3
, (5.71)

де

ε? = εs
(
1− 3q

q − 1− 3s12

)
. (5.72)

c. Однорiдний розподiл елiпсоїдiв з оболонкою навколо сферичної форми

В реальних ансамблях форма частинок, i зокрема, бiоклiтин, може флуктую-

вати навколо деякої рiвноважної форми. У цьому випадку доцiльно розглядати

розширену функцiю спектральної густини. Найпростiшим прикладом є одно-

рiдний (у виглядi сходинки) розподiл елiпсоїдальних форм навколо сферичної

форми на кшталт [35]

G2(x) =


∆−1, якщо f0(1−∆)/3 < x < f0(1−∆)/3 + ∆

0, в iншому випадку
(5.73)

де ∆ - ширина функцiї розподiлу. Якщо ∆→ 0, то (5.73) вироджується до (5.25).
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Пiсля пiдстановки (5.73) в (5.64) отримуємо:

εeff/ε0 = 1 +
f

∆

{1

2
ln

[f0(1−∆) + 3∆]2 + b[3f0(1−∆) + 9c] + 9c

f 2
0 (1−∆)2 + 3f0b(1−∆) + 9c

}
−r
t

ln
[2f0(1−∆) + 6∆ + 3b− 3t

2f0(1−∆) + 6∆ + 3b+ 3t

2f0(1−∆) + 3b+ 3t

2f0(1−∆) + 3b− 3t

]
, (5.74)

де b = s01 + (qs10 − s12)/(1 − q), c = (s01s12)/(1 − q), t =
√
b2 − 4c, r =

b/2− (qs10s12)/(1− q), s01 = ε0/(εs − ε0), s10 = εs/(ε0 − εs).
d. Узагальнення ТМГ для сфероїдiв з оболонкою

Щоб узагальнити ТМГ на випадок випадково орiєнтованих сфероїдiв з обо-

лонкою, зручно використати вiдомий результат для функцiї G2(x) однорiдних

сфероїдiв [254]

G2(x) = F1δ(s− s1) + F2δ(x− s2), (5.75)

де

s1 =
1

4

[
1− 2

3
f + L+

1

3

√
2f − 3− 3L− 72f0(1− L)L

]
, (5.76)

s2 =
1

4

[
1− 2

3
f + L− 1

3

√
2f − 3− 3L− 72f0(1− L)L

]
, (5.77)

F1 =
1 + 3L− 6s1

6(s2 − s1)
, F2 =

1 + 3L− 6s2

6(s1 − s2)
, (5.78)

i L - фактор деполяризацiї сфероїдiв, що вiдповiдає напрямку електричного

поля вздовж їх вiсi симетрiї. Пiдставляючи (5.75) в (5.64), отримаємо

εeff/ε0 =
1 + f [(1− L)β‖ + (1 + L)β⊥]/3

1− f [Lβ‖ + (1− L)β⊥]/3
, (5.79)

де

β‖ =
ε
‖
e − ε0

ε0 + L(ε
‖
e − ε0)

, β⊥ =
ε⊥e − ε0

ε0 + (1− L)(ε⊥e − ε0)/2
, (5.80)

ε‖e = εs

(
1− q

qL− L− s12

)
, ε⊥e = εs

[
1− q

(q − 1)(1− L)/2− s12

]
. (5.81)
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e. Узагальнення рiвнянь Луєнга i Кразевськи

У деяких випадках рiвняння Луєнга i Кразевськи є хорошими наближеннями

[255, 256]. Скориставшись (5.44), функцiя спектральної густини, що вiдповiдає

цим наближенням, може бути записана як

G2(x) =
1

πf
[f 2

0 + f0t
1/3 + f 2t2/3]3/2 sin(3φ) (5.82)

i

G2(x) =
2

π
f0t

1/2, (5.83)

вiдповiдно, де φ = arctg[ft1/3/(2f0 + ft1/3)], t = 1/x− 1.

5.6.3. Приклади застосувань в дiелектричнiй спектроскопiї бiоклiтин

Щоб продемонструвати потенцiйнi можливостi i багатограннiсть нашого ме-

тоду, розглянемо його застосування на прикладi клiтин кровi [45]. Цей вибiр

зумовлений тiєю обставиною, що клiтини кровi не мiстять клiтинного ядра,

i тому спрощено можуть моделюватись як частинки з оболонкою - двофазнi

частинки, що складаються з цитоплазми i тонкої мембрани. Перший приклад

показує вплив розподiлу за формою (або бiльш точно - флуктуацiй форми клi-

тин навколо найбiльш ймовiрної сферичної форми) на ефективнi дiелектри-

чнi властивостi ансамблю бiлих кров’яних тiлець (лейкоцитiв) людини. Вiдо-

мо, що здоровi людськi лейкоцити характеризуються сферoподiбною формою.

Бiльш конкретно, ми розглядаємо водну суспензiю T-лiмфоцитiв. Параметри

моделi вибранi наступним чином: f = 0.15, товщина мембрани d = 4.5 nm,

f1 = 0.005, ε0 = ε′0 + iε′′0 = ε′0 + i4πσ0/ω з ε′0 = 80, σ0 = 0.056S/m, εs = (Cs/εv − iGs/εvω)d

з Cs = 12mF/m2, i Gs = 100S/m2, ε′c = 74, σ2 = 1S/m, що є типовим для людських

T-лiмфоцитiв [257].

Спочатку ми застосовуємо (5.71) щоб розрахувати частотну залежнiсть ефе-

ктивної дiелектричної проникностi ε0eff (ω) ≡ εeff (ω,∆ = 0) i ефективної провiд-

ностi σ0
eff (ω) ≡ σeff (ω,∆ = 0) при ∆ = 0, тобто для строго сферичних клiтин.
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Потiм, застосовуючи (5.74), ми знаходимо тi ж залежностi, але вже при нену-

льових значеннях параметра несферичностi ∆. Отриманi нормованi залежностi

ε′eff (ω,∆)/ε0eff (ω) i σ′eff (ω,∆)/σ0
eff (ω) показанi на Рис.5.6. Як можна бачити, при

Рис. 5.6: Частотнi залежностi ефективної дiелектричної проникностi та електропровiдностi для фор-

морозподiлених суспензiй лейкоцитiв, нормованi на їх вiдповiднi значення для сферичних клiтин для

значень параметра несферичностi ∆ = 0.01 (1), 0.05 (2), 0.1 (3), 0.2 (4), 0.3 (5).

обраних параметрах ефект несферичностi слабкий, але може бути вiдчутний.

Tак, при ∆ = 0.1, що вiдповiдає помiрнiй несферичностi, вiдхилення як ε′eff (ω,∆),

так i σ′eff (ω,∆) вiд їх значень у сферичному наближеннi може досягати 3%. У той

же час, ε′eff (ω,∆) i σ′eff (ω,∆) виявляють повнiстю вiдмiннi частотнi залежностi.

Наприклад, поблизу частоти 7 · 107 Hz вплив несферичностi на σeff максималь-

ний, в той час як її вплив на ε′eff практично вiдсутнiй. Крiм того, на Рис. 5.7 ми
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демонструємо дiаграми Коула-Коула, що показують зв’язок мiж ε′eff (ω,∆)/ε0eff (ω)

та σ′eff (ω,∆)/σ0
eff (ω) при рiзних значеннях параметра ∆.

Представленi результати свiдчать, що ефективна електропровiднiсть внаслi-

док несферичностi найбiльше змiнюється там, де ефективна дiелектрична про-

никнiсть майже не змiнюється. Якщо ж ефективна дiелектрична проникнiсть

змiнюється сильно, змiна ефективної електропровiдностi вiдносно слабка. Як

можна переконатись, дiаграми сходяться до точки (1,1), коли ∆→ 0.

Рис. 5.7: Нормованi дiаграми Коула-Коула для тих же суспензiй лейкоцитiв при ∆ =

0.01 (1), 0.025 (2), 0.05 (3), 0.075 (4), 0.1 (5), 0.125 (6), 0.15 (7), 0.175 (8), 0.2 (9).

В iншому прикладi ми розглядаємо дiелектричнi властивостi червоних кров’-

яних тiлець (еритроцитiв) людини. Форма людських еритроцитiв вiдмiнна вiд

кулястої - вона нагадує сплюснутi бiля центру диски. Типовi дiелектричнi спе-

ктри суспензiї еритроцитiв при f = 0.15 та T = 37◦C показанi на Рис. 5.8. Те-

оретичнi залежностi були розрахованi з використанням (5.64) i (5.57) з n = 2

(двомодовий бета розподiл). Для цього були зафiксованi такi параметри, як

q = 0.9967 [258] i дiелектрична проникнiсть цитозолу εc = 150 [255]. Чотири iнших

параметри (α, εs, σs, σc) варiювали таким чином, щоб отримати найкраще узго-
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дження з експериментальними даними. Як можна бачити з Рис. 5.8, шляхом

мiнiмiзацiї функцiї

R =

∑
(εexpeff − ε

fit
eff)

2∑
(εexpeff)

2
+

∑
(σexpeff − σ

fit
eff)

2∑
(σexpeff)

2
, (5.84)

де σeff = εvω Im εeff , вдається отримати задовiльне узгодження мiж експеримен-

тальними i теоретичними спектрами.

Рис. 5.8: Дiелектричнi спектри суспензiй людських еритроцитiв. Суцiльнi кривi показують результат

найкращої пригонки, отриманої при α = 0.231, ε1 = 4.88, σ1 = 7.6 · 10−4S/m i σ2 = 2.28 S/m з

R = 9.3 · 10−4.

Необхiдно вiдзначити, що отримане значення дiелектричної проникностi мем-

брани добре узгоджується зi значенням, отриманим в [255]. Крiм того, дiеле-

ктрична проникнiсть цитозолу (яка, взагалi кажучи, вiдома з великою похиб-
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кою), слабко впливає на дiелектричнi спектри. Так, при п’ятикратному змен-

шеннi εc було отримано α = 0.28, εs = 4.58, σc = 2.37 S/m. Що стосується значення

провiдностi мембрани, то воно залишається майже незмiнним. У рамках нашої

моделi, вiдносна похибка може бути оцiнена як 15% для α, 6% для εs, i 4% для σc.

Обговорюючи можливi застосування технiки спектральної густини для ана-

лiзу дiелектричних спектрiв бiоклiтин, необхiдно розрiзняти можливi змiни як

їх матерiальних, так i геометричних параметрiв. Щодо матерiальних параме-

трiв, можна навести багато прикладiв, коли рiзноманiтнi чинники впливають на

дiелектричнi властивостi суспензiй бiоклiтин. Наприклад, щоб ввести в клiти-

ну макромолекули, бiологи використовують електропорацiю - ефект утворення

пор в мембранi пiд дiєю електричного поля [259]. При цьому електропорацiя

зазвичай супроводжується iстотним зростанням електропровiдностi мембрани.

Iнший приклад - адсорбцiя бактерiями iонiв металiв, що супроводжується одно-

часною змiною дiелектричної проникностi i електропровiдностi компонент клi-

тини [260]. Слiд зазначити, що адсорбцiя молекул може викликати як структур-

нi змiни в мембранi, так i змiнювати її товщину. Це було продемонстровано,

зокрема, на прикладi молекул метанолу i етанолу, що проникають в лiпiдну

двохшарову мембрану [261]. Змiна електричних параметрiв мембрани можлива

також внаслiдок нагрiвання [262] або дiї зовнiшнього магнiтного поля [263] чи

гамма-опромiнення [264].

Якщо говорити про вплив мiкрогеометрiї на дiелектричнi властивостi суспен-

зiй бiоклiтин, необхiдно розрiзняти два явища. Перше полягає у змiнi форми

клiтин пiд дiєю рiзноманiтних чинникiв. Наприклад, нормальна форма (здо-

рових) червоних кров’яних тiлець (двоввiгнутий диск) може змiнюватись до

чашкоподiбної, сфероподiбної, зубчастої та iнших форм пiд дiєю осмотичного

тиску, присутностi рiзних реагентiв i т. п. [265]. У цьому зв’язку варто згадати

про такi хвороби, як сфероцитоз, овалоцитоз i серцевидну анемiю [266]. Всi цi

хвороби характеризуються трансформацiєю нормальної форми еритроцитiв в

аномальну сферичну, овальну або ж серцевидну форму.

Iнше явище, вивчення якого заслуговує на увагу - це агрегацiя бiоклiтин. У
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цьому випадку сильна мiжклiтинна взаємодiя здатна суттєво змiнити ефектив-

ний дiелектричний вiдгук суспензiї. Зокрема, цей ефект було проiлюстровано

на прикладi червоних кров’яних тiлець [267] та дрiжджевих бактерiй [268]. Слiд

вiдзначити також, що агрегацiя бiоклiтин може призводити i до змiни їх форми.

Разом з тим, як було вiдзначено в 2.1.3, навiть у випадку сферичних частинок,

утворення їх агрегатiв може бути формально описане введенням у розгляд iзо-

льованих сфероїдальних частинок з певним фактором деполяризацiї.

З огляду на вищесказане, питання належного вибору функцiї спектральної

густини для ГС певного виду набуває особливого значення для коректного опи-

сання їх дiелектричних спектрiв.

5.7. Висновки до роздiлу 5

1. У довгохвильовому наближеннi, вiдхилення геометрiї НГ вiд iдеальної

геометрiї плоскопаралельних шарiв може бути враховане шляхом модифiка-

цiї функцiї спектральної густини (замiни дельта-функцiї на функцiю бiльш

загального виду, напiвширина якої задається деяким малим параметром, що

характеризує “мiру неiдеальностi”). Це дозволяє аалiтично описати елемен-

ти тензора ЕДФ такої неiдеальної НГ. За вiдсутностi дiелектричних втрат,

неiдеальнiсть геометрiї призводить до зниження компоненти εxx i зростання

компоненти εzz тензора ЕДФ.

2. Рiвняння Лiхтенекера характеризує специфiчну мiкрогеометрiю, що не

зводиться нi до геометрiї Бруггемана, нi до геометрiї Максвелла-Гарнетта. В

окремому випадку логарифмiчного рiвняння Лiхтенекера, ця мiкрогеометрiя

являє собою певний розподiл форм сфероїдальних частинок.

3. Подання Бергмана-Мiлтона може бути узагальнене на випадок трифазних

ГС з включеннями типу “ядро-оболонка”. Такий пiдхiд може бути застосова-

ний, зокрема, для моделювання та iнтерпретацiї спектрiв iмпедансу суспензiй
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бiологiчних клiтин, що не мiстять ядра, таких як еритроцити, та до суспензiй

бактерiй i вiрусiв.

4. Необхiдним елементом використання спектрального подання Бергмана-

Мiлтона є функцiя спектральної густини, що може бути задана параметрично

або ж визначена за допомогою експерименту. Актуальною залишається задача

встановлення взаємозв’язку мiж функцiєю спектральної густини i певною мi-

крогеометрiєю ГС. На сьогоднi цей взаємозв’язок вiдомий лише для частинних

випадкiв. Визначивши функцiю спектральної густини шляхом обробки експе-

риментальних даних, ми могли б тодi говорити i про вид мiкрогеометрiї ГС.
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6. Широкосмуговi наноструктурованi метаматерiали

6.1. Гомогенiзацiя квазiодновимiрних метаматерiалiв i задача

розширення робочої смуги

6.1.1. Базовий формалiзм

Розглянемо спочатку випадок iдеальної одновимiрної наногратки [50]. Най-

простiша одновимiрна геометрiя являє собою поперемiннi шари з рiзними дiеле-

ктричними проникностями. Нехай така гратка буде перiодичною в напрямку

вiсi Oy i однорiдною в площинi xz.Таким чином, вiсь y задає напрямок, в якому

змiнюється локальна дiелектрична проникнiсть. Щоб мати пiдстави для ви-

користання формалiзму ефективної дiелектричної проникностi, перiод гратки

Sy будемо вважати набагато меншим за довжину хвилi (квазiстатичне набли-

ження). Тодi ефективна дiелектрична проникнiсть може бути представлена як

дiагональний тензор виду εeff = diag(εx, εy) з

εx = S−1
y

∫ Sy

0

ε(y)dy, (6.1)

ε−1
y = S−1

y

∫ Sy

0

dy

ε(y)
, (6.2)

де компоненти тензора εx i εy вiдповiдають напрямку електричного поля вздовж

вiсей x− i y−, вiдповiдно. У квазiстатичному наближеннi рiвняння (6.1) i (6.2 )

є точними, з єдиною пересторогою, що вони не враховують ефекти просторової

дисперсiї.

Припустимо тепер, що iснує деяке незначне вiдхилення вiд одновимiрної гео-

метрiї. Розглянемо для цього мiкрогеометрiю, показану на Рис. 6.1. Тут елемен-

тарна комiрка такої перiодичної гетероструктури складається з двох матерiалiв

з дiелектричними проникностями ε1 i ε2. Умовно будемо iнтерпретувати матерiа-

ли 1 i 2 вiдповiдно як 2d дрiт i матрицю. Таким чином, метаматерiал може бути

розглянутий як перiодична система паралельних дротiв змiнної товщини [50].

Локальна товщина дроту, нормована на розмiр елементарної комiрки Sx вздовж
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вiсi Ox є не що iнше, як локальний фактор заповнення матерiалу 1. Очевидно,

що загальний фактор заповнення матерiалу 1 є f1 =
∫ Sy

0
f(y)dy, а матерiалу 2 -

f2 = 1 − f1. Розiб’ємо умовно елементарну комiрку на тонкi шари товщини dy

так, як показано на Рис. 6.1.

Рис. 6.1: Елементарна комiрка, що представляє квазiодновимiрну геометрiю.

У подальшому припускатимемо, що iнтерфейс мiж двома фазами залишає-

ться майже паралельним до вiсi Oy в межах кожного шару, що дозволяє на-

зивати таку геометрiю “квазiодновимiрною”. Щоб виконати цю умову, функцiя

f(y), очевидно, має бути гладкою i задовольняти нерiвнiсть

δ ≡ f(ymax)− f(ymin)

ymax − ymin
Sx � 1. (6.3)

Якщо електричне поле орiєнтоване вздовж вiсi Oy, то воно залишається майже
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паралельним до iнтерфейсу в межах шару. Якщо ж електричне поле орiєнтова-

не вздовж вiсi Ox, то воно залишається майже перпендикулярним до iнтерфейсу.

Це дозволяє нам записати для вiдповiдних компонент дiелектричної проникно-

стi шару, згiдно з рiвняннями (1.11) i (1.13),

ε‖(y) ' f(y)ε1 + [1− f(y)]ε2, (6.4)

ε⊥(y) '
[f(y)

ε1
+

1− f(y)

ε2

]−1

. (6.5)

Зауважимо, що ε‖ i ε⊥ у рiвняннях (6.4) i (6.5) вiдповiдають верхнiй i нижнiй

межам Вiнера εub i εlb. Пiсля пiдстановки ε(y) = ε⊥ в (6.1) i ε(y) = ε‖ в (6.2)

отримуємо [50]

εx '
ε1ε2
ε2 − ε1

∫ 1

0

dy′

f(y′) + ε1
ε2−ε1

, (6.6)

ε−1
y '

1

ε1 − ε2

∫ 1

0

dy′

f(y′) + ε2
ε1−ε2

, (6.7)

де y′ = y/Sy. Як легко перевiрити, головнi компоненти тензора εeff , що заданi

рiвняннями (6.6) i (6.7), задовiльняють теорему Келлера (спiввiдношення ду-

альностi) [269],

εx(ε1, ε2)εy(ε2, ε1) = ε1ε2. (6.8)

Оскiльки ЕДФ має залежати вiд функцiї розподiлу f(y), розглянемо два най-

простiшi приклади її задання: у виглядi лiнiйного i параболiчного профiлю. В

обох випадках функцiя розподiлу трипараметрична: вона залежить вiд параме-

трiв y′0, fmin та fmax. Лiнiйний профiль може бути поданий як

f(y′) =



fmax for 0 ≤ y′ ≤ y′0

fmin + (fmax − fmin) (y′−1/2)
(y′0−1/2) for y′0 ≤ y′ ≤ 1/2

fmin − (fmax − fmin) (y′−1/2)
(y′0−1/2) for 1/2 ≤ y′ ≤ 1− y′0

fmax for 1− y′0 ≤ y′ ≤ 1

(6.9)
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i параболiчний профiль як

f(y′) =


fmax for 0 ≤ y′ ≤ y′0

fmin + (fmax − fmin) (y′−1/2)2

(y′0−1/2)2 for y′0 ≤ y′ ≤ 1− y′0

fmax for 1− y′0 ≤ y′ ≤ 1

(6.10)

(див. Рис.6.2).

Рис. 6.2: Лiнiйний i параболiчний профiлi функцiї розподiлу.

Пiдставляючи (6.9) в (6.6) i (6.7), маємо

εx ' 2ε2s
′[

y′0
fmax + s′

+
y′0 − 1/2

fmax − fmin
ln
s′ + fmin
s′ + fmax

], (6.11)

εy '
ε2
2s

[
y′0

fmax + s
+

y′0 − 1/2

fmax − fmin
ln
s+ fmin
s+ fmax

]−1, (6.12)

де s = ε2/(ε1 − ε2) and s′ = ε1/(ε2 − ε1). Аналогiчно, пiдставляючи (6.10) в (6.6)

i (6.7), отримаємо

εx ' 2ε2s
′
[ y′0
fmax + s′

+
1/2− y′0√

(fmax − fmin)(fmin + s′)
arctan

√
fmax − fmin
fmin + s′

]
, (6.13)

εy '
ε2
2s

[ y′0
fmax + s

+
1/2− y′0√

(fmax − fmin)(fmin + s)
arctan

√
fmax − fmin
fmin + s

]−1

. (6.14)
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Геометрiя, показана на Рис. 6.1 - не єдина, що може бути iнтерпретована як

квазi-1d. Деякi iншi приклади квазiодновимiрної геометрiї представлено у пра-

цях [46–48, 61, 62]. Для iлюстрацiї, розглянемо Рис. 6.3. Його верхня панель

демонструє геометрiю, подiбну до зображеної на Рис. 6.1, але тут товщина дро-

тiв змiнюється сходинкоподiбно. В той же час, нижня панель демонструє iншу

геометрiю - перiодичну систему пор змiнної висоти в деякiй неперервнiй ма-

трицi. Зрозумiло, що при належному виборi параметрiв ця геометрiя теж може

розглядатись як квазiодновимiрна.

Рис. 6.3: Система 2d дротiв змiнної товщини i система пор змiнної висоти (верхня i нижня панель,

вiдповiдно) як приклади квазi-1d геометрiї.

У випадку сходинкоподiбної функцiї розподiлу, її найпростiше представлення
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можливе, якщо вважати, що елементарна комiрка складається з N квазiшарiв

однакової товщини, але з рiзним вмiстом фаз 1 i 2. Тодi функцiя розподiлу

матиме вигляд

f(y′) =



f ′1 коли 0 ≤ y′ < 1/N,

f ′2 коли 1/N ≤ y′ < 2/N,

...

f ′N коли (N − 1)/N ≤ y′ < 1.

(6.15)

Оскiльки ∑N
i=1 f

′
i = f1(2), функцiя розподiлу виду (6.15) мiстить N − 1 вiльних

параметрiв. Пiсля пiдстановки (6.15) в (6.6) i (6.7), отримаємо для компонент

тензора ЕДФ:

εx ≈ ε1ε2
∑
i

[
f ′i(ε2 − ε1) + ε1

]−1
, (6.16)

ε−1
y ≈

∑
i

[
f ′i(ε1 − ε2) + ε2

]−1
. (6.17)

Оперуючи рiвняннями (6.6) i (6.7), ми можемо ставити задачу проектування

ММ з бажаними оптичними властивостями в межах певної смуги частот [ω1, ω2].

Математично ця задача зводиться до мiнiмiзацiї функцiоналу виду [47, 48]

I =

∫ ω2

ω1

F [εeff(ω, f)]dω, (6.18)

де F - цiльова функцiя, εeff = εx або εeff = εy, як у рiвняннях (6.6) i (6.7), а f

- шукана функцiя розподiлу, задана дискретно або неперервно, що може бути

знайдена шляхом розв’язання оберненої задачi, використовуючи певну оптимi-

зацiйну процедуру.

6.1.2. Оцiнка точностi базових рiвнянь за допомогою технiки FDTD

Точнiсть рiвнянь (6.6) та (6.7) визначається умовою (6.3). Оскiльки цi рiв-

няння взаємопов’язанi, для з’ясування їх точностi та меж застосовностi досить
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розглянути лише одне з них. Оцiнку точностi рiвняння (6.7) для елементар-

ної комiрки прямокутної форми з рiзним вiдношенням сторiн з використанням

технiки FDTD зроблено в працi [46]. Розглянемо це важливе питання бiльш

детально.

Як можна очiкувати, якiсть гомогенiзацiї розглядуваної 1d ГС мала б зале-

жати вiд того, наскiльки коректною є гомогенiзацiя окремих горизонтальних

шарiв. Кожен шар задається за допомогою двох параметрiв з розмiрнiстю дов-

жини: латеральний розмiр (локальна ширина) дроту 2ri i товщина дроту ti (див.

верхню панель на Рис 6.3). Обидва параметри можуть змiнюватись, у той час як

фактор заповнення "дротової" фази f залишається постiйним. У довгохвильо-

вому наближеннi, однак, ЕДФ не повинна залежати вiд розмiрних параметрiв.

Природним є ввести один безрозмiрний параметр геометрiї, такий як ri/ti для

кожного шару. Розумно припустити, що точнiсть процедури гомогенiзацiї мала

б залежати вiд цього параметру.

Для перевiрки цього припущення було виконанo числове моделювання пропу-

скання iз застосуванням технiки FDTD. Pозрахунки пропускання були виконанi

для 2d металодiелектричної структури, показаної на вставцi до Рис. 6.4.

Розглядалась область розмiрами 1000× 200 нм з кроком дискретизацiї 0.5 нм,

тобто 2000 × 400 комiрок гратки Йє. В центрi областi було розмiщено металодi-

електричну пластину шириною d. Центральна частина пластини являла собою

сходинкоподiбний металевий дрiт (або бiльш точно - смугу), у той час як її зов-

нiшня частина була дiелектриком. Висота кожної металевої сходинки складала

100 нм, а її ширина могла змiнюватись. Об’ємна частка металу була постiйною

i складала 44% для верхньої сходинки i 42% для нижньої. Змiнюючи ширину

пластини, ми могли змiнювати значення ri/ti в шарах, залишаючи всi iншi па-

раметри структури постiйними.

Для дiелектричної проникностi металу застосовувалась класична модель

Друде

εm(ω) = 1− 1

(ω/ωp)2 + i(ω/ωp)(γp/ωp)
, (6.19)
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Рис. 6.4: Вiдношення пропускання через металодiелектричну пластину, показану на вставцi, до про-

пускання через однорiдну (гомогенiзовану) пластину для рiзних значень ширини d.

де була обрана безрозмiрна стала загасання плазмонiв γp = γ/ωp = 0.05. Для дi-

електрика було прийнято εd = 2.5. Вздовж вертикальної вiсi (z) були нав’язанi

перiодичнi граничнi умови, а вздовж горзонтальної (x) - граничнi умови iдеаль-

но узгодженого (поглинаючогo) шару, загальноприйнятi для задач з вiдкритими

границями.

Було розраховано потiк енергiї через металодiелектричну пластину i порiв-

няно його з потоком через однорiдну пластину, чия дiелектрична проникнiсть

розраховувалась згiдно ТЕС. Розраховане вiдношення коефiцiентiв пропуска-

ння для цих двох випадкiв, що може розглядатись як мiра якостi гомогенiза-

цiї, показано на Рис. 6.4 для чотирьох значень товщини пластини, а саме для

d = 50, 100, 150 i 200 нм. Очевидно, що умова (6.3) виконується для будь якого d.

В той же час, коли d зростає з 50 нм до 200 нм, що супроводжується одноча-

сним зростанням параметра ri/ti з 0.22 до 0.88 для верхньої сходинки i з 0.21 до

0.84 для нижньої сходинки, вiдношення коефiцiентiв пропускання швидко зро-

стає, i все бiльше i бiльше вiдхиляється вiд одиницi. Таким чином, наближення
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ефективного середовища стає все бiльш i бiльш неточним, коли ri/ti зростає.

Варто також вiдзначити, що якiсть гомогенiзацii погiршується на низьких ча-

стотах, тобто зi зростанням дiелектричного контрасту, Це може бути пов’язано

iз посиленням нелокальних ефектiв (просторової дисперсiї).

6.1.3. ENZ метаматерiали

Нехай необхiдно розробити метаматерiал, що має Reεeff ≈ 0 у межах смуги

частот [ω1, ω2]. У цьому випадку цiльова функцiя F у рiвняннi (6.18) може бути

представлена як

F =
[
Re εeff(ω, f)

]2. (6.20)

Як було нами показано [46, 47], саме для компоненти εy тензора ЕДФ, що вiд-

повiдає верхнiй межi Вiнера εub, легкo досягається “занулення” у межах смуги

частот. Це пов’язано з очевидною властивiстю 1d MM, яка може бути сфор-

мульована наступним чином: якщо електричне поле орiєнтованe по нормалi до

шарiв, i хоча б один iз шарiв має нульову дiелектричну проникнiсть, вiдповiд-

на компонента тензора ефективної дiелектричної функцiї також має бути бути

рiвною нулю. Таким чином, маючи систему паралельних шарiв з дiелектри-

чними проникнoстями, “зануленими” на деяких близько розмiщених частотах у

межах певної смуги частот, ми можемо наблизити криву ЕДФ до нуля у межах

цiєї смуги. Хоча це твердження є коректним (у квазiстатичному наближеннi)

тiльки для iдеальних 1d MM, воно залишається приблизно справедливим i для

квазi-1d MM.

Як приклад, розглянемо ММ, що складається з почергових шарiв фази 1 i фа-

зи 2, де фаза 2 - дiелектрик з показником заломлення n2 =
√
ε2 = 1.35 (тефлон), а

фаза 1 - метал (золото). Частотна залежнiсть дiелектричної проникностi золота

ε1(ω) з високою точнiстю може бути розрахована, використовуючи комбiновану

феноменологiчну модель “Друде-критичних точок” [270].

Необхiдно враховувати, що процедура мiнiмiзацiї може давати декiлька

розв’язкiв. Як ми переконалися, у нашому випадку, для обраних матерiалiв
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та дiлянки спектру (видимий i близький IЧ дiапазон), можуть iснувати що-

найменше два розв’язки. Один iз них показаний на Рис. 6.5, де представленi

результати для Reεy, пригнаного до нуля у межах смуг 570 - 670 нм, 570 - 620

нм i 570 - 770 нм з використанням для функцiї розподiлу f(y′) параболiчного

профiлю (6.10) (лiнiйний профiль дає гiршу пригонку).
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Рис. 6.5: Дiйсна частина ефективної дiелектричної проникностi 1d MM, пригнанa до нуля у межах

смуг 570 - 670 nm (1), 570 - 720 nm (2) i 570 - 770 nm (3). Пригоночнi параметри: y′0 = 0.248, fmin =

0.043, fmax = 0.627 (1); y′0 = 0.25, fmin = 0.035, fmax = 0.668 (2); y′0 = 0.252, fmin = 0.03, fmax =

0.699 (3).

Щоб оцiнити якiсть пригонки, було розраховано середньоквадратичне вiдхи-

лення (rms) пригнаних значень Reεy вiд нуля для кожної смуги. Воно склало

8.8× 10−4, 0.0015 i 0.0022 для цих трьох смуг, вiдповiдно.

Варто вiдзначити, що зсув робочої смуги у довгохвильовий бiк дозволяє зна-

чно покращити якiсть пригонки. Для прикладу, rms = 1.3 × 10−4 для смуги 700

- 800 нм (див. Рис. 6.6, синя суцiльна крива). На цьому рисунку ми показуємо

два розв’язки для пригнаного до нуля Reεy у межах смуги 700 - 800 нм, а також

вiдповiднi уявнi частини Imεy.
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Рис. 6.6: Ефективна дiелектрична функцiя двох MM з Reεy, пiдiгнаним до нуля у межах смуги

700 - 800 nm. Пригоночнi параметри: y′0 = 0.259, fmin = 0.021, fmax = 0.975 (синя крива) i y′0 =

0.177, fmin = 0.063, fmax = 0.103 (червона крива).

6.1.4. ULRI метаматерiали

У випадку широкосмугових ММ з ULRI, цiльова функцiя може бути записана

як

F =
[
Re
√
εeff(ω, f)− n∗]2, (6.21)

де n∗ ≤ 1. Як i для ММ з ENZ, використання саме компоненти εy тензора ЕДФ

є зручним для реалiзацiї таких ММ. Взагалi, iснує певна аналогiя мiж ENZ та

ULRI режимом. Вона полягає у тому, що обидва режими реалiзуються поблизу

верхньої межi Вiнера [50]. Зокрема, можна показати, що завжди Renub ≤Renlb, де

nub =
√
εub i nlb =

√
εlb, i не можуть iснувати такi значення εeff , що Re√εeff <Renub.

Як i у попередньому випадку, задача мiнiмiзацiї функцiоналу (6.18) може

принести декiлька розв’язкiв. Для прикладу, на Рис. 6.7 ми показуємо ефе-

ктивний показник заломлення neff =Re√εy, пригнаний до n∗ = 0.25 у межах

смуги λ = 620 − 720 нм (червоний край видимого дiапазону) для MM, утворе-

ного пoчерговими шарами тефлону i золота. Як i ранiше, ми застосовуємо тут

параболiчний профiль для функцiї розподiлу f(y) (лiнiйний профiль дає гiр-

ший результат). Чотирi кривi (1-4) вiдповiдають чотирьом наборам параметрiв
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y′0, fmin i fmax, що дозволяють отримати локальнi мiнiмуми функцiоналу (6.18).
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Рис. 6.7: Ефективний показник заломлення, пригнаний до n∗ = 0.25 у межах смуги λ = 620 − 720

нм. Пригоночнi параметри: y′0 = 0.492, fmin = 0, fmax = 0.769 (1); y′0 = 0.498, fmin = 0.9425, fmax =

1 (2); y′0 = 0.396, fmin = 0, fmax = 0.1615 (3); y′0 = 0.436, fmin = 0.09, fmax = 0.15 (4).

Цiкаво порiвняти якiсть пригoнки для усiх чотирьох гiлок розв’язкiв, що ха-

рактеризується середньоквадратичним вiдхиленням пригоночних значень neff

вiд n∗. Для цього на Рис. 6.8 ми показуємо вiдповiднi значення rms як функцiю

n∗.
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Рис. 6.8: Середньоквадратичне вiдхилення rms як функцiя n∗ для чотирьох гiлок розв’язкiв.

Як можна бачити, при n∗ < 0.1475 iснує лише одна гiлка розв’язкiв (крива 2), i

лише одна гiлка (4) дає задовiльний розв’язок з малим rms, коли n∗ → 1. Цiкаво,
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що крива 4 має пiк при n∗ ≈ 0.4. При n∗ = 0.16 найменше rms може досягати зна-

чення 0.0045. У той же час, середньоквадратичне вiдхилення швидко зростає,

коли n∗ стає меншим за 0.14 (гiлка 2).

6.1.5. HRI метаматерiали

Для розробки ММ з високим показником заломлення зручно мати справу з

компонентою εx тензора ЕДФ (цей режим реалiзується поблизу нижньої межi

Вiнера). Таким чином, задача зводиться до мiнiмiзацiї функцiоналу (6.18) з

цiльовою функцiєю (6.21), де εeff = εx, а n∗ приймає вiдповiднi високi значення.

Ефективний показник заломлення neff =Re√εx для двох гiлок розв’язкiв (обидвi

отриманi для параболiчного профiлю функцiї розподiлу) при n∗ = 4.25 i робочiй

смузi 620 - 720 нм показанi на Рис. 6.9.
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Рис. 6.9: Ефективний показник заломлення, пригнаний до n∗ = 4.25 у межах смуги λ = 620−720 нм.

Пригоночнi параметри: y′0 = 0.063, fmin = 0.817, fmax = 0.936 (суцiльнa кривa); y′0 = 0.065, fmin =

0.805, fmax = 0.918 (пунктир). Середньоквадратичне вiдхилення для обох кривих складає бiля 0.017.

Хоча обидвi кривi, показанi на Рис.6.9, отриманi для однiєї й тiєї ж робочої

смуги 620 - 720 нм, один iз розв’язкiв (суцiльна крива) здатен забезпечити за-

довiльну пригонку i для ширшої смуги. Крiм того, як можна бачити з Рис. 6.10,

при n∗ < 3 можуть спiвiснувати три гiлки розв’язкiв, а вище цього значення -

лише двi. Одна з гiлок (крива 1) забезпечує нижче rms при n∗ < 4.25, а iнша -
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нижче rms при n∗ > 4.25. Наприклад, при n∗ = 4.5, найкраща пригoнка забезпечує

rms ≈ 0.02, i потiм середньоквадратичне вiдхилення швидко зростає з ростом n∗.
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Рис. 6.10: Середньоквадратичне вiдхилення для трьох гiлок розв’язкiв як функцiя n∗ у режимi HRI.

Зсув робочої смуги у бiк бiльших довжин хвиль дозволяє значно її розшири-

ти, забезпечуючи при цьому високi значення neff i зберiгаючи rms малим. Так,

пригoнкa до n∗ = 5 у межах смуги 660 - 880 нм дає rms ≈ 0.006, a пригонка до

n∗ = 5.5 у межах смуги 700 - 900 нм - rms ≈ 0.009 (див. Рис. 6.11). Пригoнкa n∗

до n∗ = 6 у межах смуги 770 - 1020 нм (не показана тут) дає rms ≈ 0.012.

Оскiльки HRI режим реалiзується поблизу нижньої межi Вiнера, уявна ча-

стина ефективного показника заломлення у цьому випаку завжди велика, на

вiдмiну вiд ULRI режиму. Це має мiсце тому, що HRI режим за своїм хара-

ктером є резонансним. Для iлюстрацiї, на Рис. 6.12 ми показуємо зв’язок мiж

нижньою i верхнею межею Вiнера у комплекснiй площинi (Ren,Imn) для трьох

довжин хвиль, λ =620, 670 i 720 nm.

6.1.6. Сильнопоглинаючi метаматерiали

Високопоглинаючi оптичнi матерiали приваблюють увагу, перш за все, завдя-

ки їх потенцiйному застосуванню у когерентних теплових емiтерах, детекторах
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Рис. 6.11: Ефективний показник заломлення, пiдiгнаний до n∗ = 5 у межах смуги λ = 660− 860 нм

(rms=0.006) i до n∗ = 5.5 у межах смуги λ = 700 − 900 нм (rms = 0.0091). Пригоночнi параметри:

y′0 = 0.042, fmin = 0.856, fmax = 0.956 (суцiльнa кривa); y′0 = 0.041, fmin = 0.87, fmax = 0.953

(пунктир).
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Рис. 6.12: Верхня (суцiльнi кривi) i нижня (пунктир) межi Вiнера у комплекснiй площинi (Ren,Imn)

для трьох довжин хвиль, λ=620, 670 i 720 нм.

i сонячних елементах. Але дуже часто перспективи застосування таких мате-

рiалiв досить обмеженi внаслiдок їх вузької робочої смуги. На сьогоднi запро-

понованi i широкосмуговi поглинаючi наноструктури (див., напр., [271]), але

складнощi виготовлення i низький перерiз поглинання стоять на завадi їх ши-

рокому впровадженню.

Один з недавно запропонованих пiдходiв до проектування сильнопоглинаю-
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чих ММ використовує зв’язок мiж сильним поглинанням та умовою ENZ [272–

274]. Наш пiдхiд є дещо вiдмiнним. Для проектування ММ iз заданим (постiй-

ним) коефiцiєнтом екстинкцiї kc у межах смуги поглинання, цiльова функцiя

може бути представлена як

F =
[
Im
√
εeff(ω, f)− kc

]2. (6.22)

Альтернативно, щоб отримати постiйний показник поглинання ηc у межах сму-

ги, цiльова функцiя може бути записана у виглядi

F =
[
Im
√
εeff(ω, f)− c

ω
ηc
]2. (6.23)

Для iллюстрацiї, на Рис. 6.13 ми показуємо комплексний показник заломле-

ння ММ з Imneff , пригнаною до 0.45 у межах частотної смуги (0.32 - 0.4)ωp,

де дiелектрична проникнiсть металу задавалась згiдно моделi Друде (6.19) з

γ/ωp = 0.01, ε1 = 2.5, а функцiя розподiлу мала вигляд (6.15) з N = 16. У цьому

Рис. 6.13: Комплексний показник заломлення з Imneff , пригнаний до kc = 0.45 у межах смуги

(0.32 − 0.4)ωp для ММ, елементарна комiрка якого мiстить 16 шарiв. Точкова i точково-пунктирна

кривi вiдображають коефiцiент вiдбивання R i пропускання T для напiвнескiнченного MM i для

пластини тощиною t = λ0, вiдповiдно, де λ0 - довжина хвилi у вакуумi, що вiдповiдає центру смуги

поглннання.

прикладi максимальне вiдхилення коефiцiєнту екстинкцiiї не перевищує 0.03
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(менше, нiж 7%) у межах робочої смуги. Коефiцiєнт вiдбивання R, навiть не

будучи оптимiзований, досягає низьких значень (менше, нiж 0.2) у межах сму-

ги (0.345− 0.395)ωp. У той же час, коефiцiєнт пропускання через пластину такого

метаматерiалу має низькi значення на частотах ω < 0.4ωp.

Значення коефiцiєнту екстинкцiї Imneff такого MM осцилює навколо kc. Якщо

кiлькiсть шарiв в елементарнiй комiрцi збiльшити, число осциляцiй також зро-

сте, у той час як їх амплiтуда зменшиться. Число осциляцiї може досягати, але

не може перевищувати N . Взагалi кажучи, похибка пригонки може бути зро-

бленою як завгодно малою у рамках нашої моделi, i та ж сама точнiсть для

бiльш ширшої смуги може бути досягнута шляхом збiльшення кiлькостi шарiв

в елементарнiй комiрцi.

Варто вiдзначити, що оскiльки iснують межi для ЕДФ будь-якого двофа-

зного композиту, iснує також верхня межа на дозволене значення коефiцiєнту

екстинкцiї, а значить також i коефiцiєнту поглинання.

6.1.7. Смуговi фiльтри

Квазiодновимiрнi метаматерiали можуть бути також використанi для розроб-

ки оптичних фiльтрiв рiзного виду. Для прикладу, розглянемо смуговi фiль-

три, якi пропускають свiтло в межах певного спектрального дiапазону (сму-

ги частот) i вiдбивають свiтло за межами цiєї смуги. Як вiдомо, прилади, що

вибiрково пропускають свiтло з рiзними довжинами хвиль, важливi для ряду

застосувань, наприклад, для сенсорiв зображення на основi комплементарних

структур метал-оксид-напiвпровiдник, рiдкокристалiчних екранiв, свiтловипро-

мiнюючих дiодiв, тощо [275].

Оскiльки iснують рiзнi мiри для оцiнки ефективностi фiльтрiв, цiльова фун-

кцiя може бути задана по-рiзному. Найпростiший спосiб полягає у тому, щоб
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задати F у виглядi [47]

F (ω) =

 R(ω), коли ω1 ≤ ω ≤ ω2,

R(ω)− 1, коли ω < ω1 або ω > ω2,
(6.24)

де ω1 i ω2 - нижня i верхня межа робочої смуги. Такий вибiр цiльової функцiї

виглядає природньо, i може бути застосований, коли iснує необхiднiсть в “iде-

альному” смуговому фiльтрi. У багатьох випадках, однак, не iснує необхiдностi

у тому, щоб вiдбивати оптичнi пучки на дуже низьких або дуже високих ча-

стотах. Крiм того, такий вибiр цiльової функцiї не дозволяє контролювати iншi

характеристики фiльтра, такi як крутизна кривої пропускання на частотах ω1

та ω2. Тому далi ми розглядаємо цiльову функцiю бiльш загального виду, а саме

F (ω) =

 αR2(ω), коли ω1 ≤ ω ≤ ω2,

(1− α)[R(ω)− 1]2, коли ω′ < ω < ω1 або ω2 < ω < ω′′,
(6.25)

де α - деякий ваговий коефiцiєнт. Випадку α = 1/2 вiдповiдає задання цiльової

функцiї у виглядi (6.24).

Нашi результати для коефiцiенту вiдбивання фiльтру, отриманi за умови

ω′ = 0, ω′′ = 0.6ωp, ω1 = 0.35ωp, i ω2 = 0.42ωp при рiзних значеннях вагового кое-

фiцiенту α, показaнi на Рис. 6.14. Як можна бачити, завал залежностi R(ω) на

високих частотах має мiсце при вiдносно малих значеннях α. Збiльшуючи α,

можна уникнути такого ефекту. Але це вiдбуватиметься за рахунок зниження

крутизни кривої вiдбивання на верхнiй частотi зрiзу (вiдсiчки) фiльтра. Очеви-

дно, вибiр параметру α, який визначає мiкрогеометрiю ГС, повинен залежати

вiд того, якi вимоги накладаються на характеристики фiльтру.

6.2. Широкосмуговi 3d ENZ композити на основi металевих

наносфер i наносфероїдiв

Вище ми розглядали одновимiрний та двовимiрний випадки. У 3d випадку

розв’язання оптимiзацiйної задачi вимагає використання спецiального програм-
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Рис. 6.14: Коефiцiент вiдбивання смугового фiльтру з 4 шарами у межах елементарної комiрки

при рiзних значеннях вагового коефiцiенту α. Нижня i верхня вiдрiзаючi частоти - ω1 = 0.35ωp i

ω2 = 0.42ωp, вiдповiдно.

ного забезпечення (солверiв), i зазвичай пов’язане з великими витратaми ком-

п’ютерного часу i пам’ятi. Вiдносно простим можна вважати пiдхiд, оснований

на застосуваннi класичної теорiї гомогенiзацiї. Як приклад, цей пiдхiд буде про-

демонстровано з використанням сферичних i сфероїдальних наночастинок.

Грубо кажучи, для успiшного проектування композитних матерiалiв з ба-

жаними широкосмуговими оптичними властивостями необхiдно мати достатню

кiлькiсть ступенiв свободи. Це може досягатися двома шляхами. Оскiльки ефе-

ктивна дiелектрична функцiя залежить як вiд матерiальних, так i геометричних

параметрiв, ми могли б змiнювати або однi, або iншi. Наприклад, маючи справу

з кулями, виготовленими з металевих сплавiв, можна змiнювати склад части-

нок, i таким чином змiнювати їх дiелектричну проникнiсть i поляризовнiсть.

Це, у свою чергу, дозволяє варiювати ефективну дiелектричну проникнiсть ге-

теросистеми [48]. Iнший пiдхiд, що також буде предметом нашого подальшого

розгляду, оснований на моделюваннi мiкрогеометрiї композиту. У нашому ви-

падку це є розбавлена суспензiя металевих наносфероїдiв, що мають певний

розподiл за формою. Зауважимо, що обидва вищезгаданi пiдходи використову-

ють певнi узагальнення ТМГ.

194



6.2.1. Ансамблi наносфер, виготовлених з металевих сплавiв

Як було вiдзначено вище, у випадку низькоконцентрованої суспензiї сфери-

чних частинок добре себе зарекомендувала теорiя Максвелла-Гарнетта. Наш

розгляд буде оснований на узагальненiй ТМГ для мультифазних ГС, що вико-

ристовує рiвняння (2.23). Щоб зменшити кiлькiсть вiльних параметрiв, будемо

вважати, що фактори заповнення частинок рiзного сорту рiвнi мiж собою, тобто

fi = f = const. Вважатимемо, що кожна частинка являє собою сплав двох мета-

лiв з дiелектричними проникностями ε1 i ε2, але вмiст окремих металiв у сплавi

кожного сорту вiдрiзняється. Припустимо, що ε1 i ε2 можуть бути записанi у

формi Друде, але з дещо вiдмiнними плазмовими частотами ωp1 i ωp2, такими

що ω2
p1/ω

2
p2 = 0.8/1.2:

ε1(ω) = 1− 0.8

(ω/ωp∗)2 + iωγ/ω2
p∗
, (6.26)

ε2(ω) = 1− 1.2

(ω/ωp∗)2 + iωγ/ω2
p∗
, (6.27)

де ω2
p∗ = (ω2

p1 +ω2
p2)/2. Далi вважатимемо, що дiелектрична проникнiсть подвiйно-

го сплаву має вигляд (1.11), що є широковживаним наближенням для сплавiв,

а дiелектрична проникнiсть матрицi ε0 = 3.1. Тодi задача може бути зведена

до мiнiмiзацiї функцiоналу (6.18) з ЕДФ, заданою рiвнянням (2.23), де при-

гоночними параметрами є фактори заповнення металевих фаз в сплавах для

кожного сорту частинок.

На Рис. 6.15 ми демонструємо результати наших розрахункiв для пригна-

ної до нуля Reεeff у смузi частот (0.35 − 0.4)ωp∗ для суспензiї частинок 10 типiв,

зроблених iз сплавiв двох металiв, для трьох значень параметра загасання γ.

Загальний фактор заповнення металевих частинок складав 0.06 (6%).

Як можна бачити, отримана ефективна дiелектрична проникнiсть осцилює

навколо нуля у межах заданої смуги частот, причому амплiтуда осциляцiй зро-
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Рис. 6.15: Частотна залежнiсть дiйсної частини εeff , пiдiгнаної до нуля у межах смуги частот (0.35−

0.4)ωp∗, для суспензiї сферичних частинок, зроблених з металевих сплавiв 10 типiв, при рiзних

значеннях параметра загасання γ.

стає на високих частотах. У той же час, збiльшення постiйної загасання до-

зволяє суттєво зменшити амплiтуду осциляцiй i, таким чином, зменшити rms.

Зокрема, пiсля збiльшення параметра загасання в 1.6 разiв, середньоквадрати-

чне вiдхилення вiд нуля зменшується в 5 разiв. Оскiльки εeff = 0 є умовою для

збудження плазмонiв, нашi результати свiдчать, що об’ємнi плазмони, так само

як i поверхневi, можуть бути збудженi у смузi частот. Це означає, що повздов-

жнi електромагнiтнi хвилi можуть поширюватися у такому MM у межах цiєї

смуги.

6.2.2. Ансамблi металевих наносфероiдiв

Ми розглядаємо мiкрогеометрiю, зображену на Рис. 6.16. Тут сфероїдальнi

частинки металу (фаза 1) випадковим чином розмiщенi у дiелектричнiй матрицi

(фаза 0).

Гомогенiзацiя такого ансамблю була розглянута Наном та iн. iз застосува-

нням формалiзму T-матриць [276], i незалежно - Гао та iн. [254]. Хоча вони

розглядали лише сфероїди одного виду (тобто, фiксованої форми), узагальнен-
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Рис. 6.16: Геометрiя ГС, що складається з випадково орiєнрованих сфероїдiв рiзної форми, розмi-

щених у дiелектричнiй матрицi.

ня їх результатiв на випадок сфероїдiв довiльної форми не викликає труднощiв.

Дiйсно, в рамках ТМГ ефективна дiелектрична проникнiсть може бути записа-

на як [206]

εeff =
D̄

Ē
=

N∑
i=1

fiε1Ēi + (1− f)ε0EL

N∑
i=1

fiĒi + (1− f)EL

, (6.28)

де D̄ i Ē i - усередненi по макроскопiчному обє’му вiдповiдно електричне змi-

щення та електричне поле, EL - локальне поле Лоренца, ε0 i ε1 - дiелектричнi

проникностi матрицi i сфероїдiв, i верхнiй iндекс i позначає сфероїди i-го виду.

Усереднене електричне поле для сфероїдiв певного виду

Ēi =
1

3
[

ε1

L
(i)
‖ ε0 + (1− L(i)

‖ )ε1
+

2ε1

L
(i)
⊥ ε0 + (1− L(i)

⊥ )ε1
]EL =

1

3

EL

ε1 − ε0
[β

(i)
‖ + 2β

(i)
⊥ ],

(6.29)

де β(i)
‖ i β(i)

⊥ - фактори Клаузiуса-Мосоттi для вiдповiдних сфероїдiв,

β
(i)
‖ =

ε1 − ε0
ε0 + L

(i)
‖ (ε1 − ε0)

, β
(i)
⊥ =

ε1 − ε0
ε0 + L

(i)
⊥ (ε1 − ε0)

, (6.30)
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L
(i)
‖ i L(i)

⊥ - їх фактори деполяризацiї для електричного поля, орiєнтованого вiд-

повiдно паралельно i по нормалi до їх вiсей симетрiї. Фактори деполяризацiї

повиннi задовольняти правило сум

L
(i)
‖ + 2L

(i)
⊥ = 1. (6.31)

Як вiдомо, L‖ < 1/3(L⊥ > 1/3) вiдповiдає видовженим сфероїдам, а L‖ > 1/3(L⊥ <

1/3) вiдповiдає сплюснутим сфероїдам. Коли L‖ = L⊥ = 1/3, сфероїд вироджує-

ться у сферу.

Пiсля пiдстановки (6.29) в (6.28) i деяких розрахункiв, отримуємо

εeff = ε0

1 +
N∑
i=1

fi[β
(i)
‖ (1− L(i)

‖ ) + 2β⊥(1− L(i)
⊥ )]/3

1−
N∑
i=1

fi[β
(i)
‖ L

(i)
‖ + 2β⊥L

(i)
⊥ ]/3

. (6.32)

При N = 1 це рiвняння збiгається з рiвнянням, отриманим у працях [253, 276].

Необхiдно вiдзначити, що рiвняння (6.32) може бути отримане шляхом уза-

гальнення виразу для функцiї спектральної густини ГС, утвореної випадково

орiєнтованими сфероїдальними частинками [279].

Наночастинки у реальних ансамблях зазвичай форморозподiленi. Тому може

виникнути питання, як коректно врахувати розподiл їх факторiв деполяризацiї.

Щоб зробити це, ми застосовуємо ранiше отриманi результати [35], належним

чином адaптованi для полiдисперсних сфероїдальних суспензiй. У цьому випад-

ку ЕДФ набуває вигляду [51]

εeff = ε0
(
1 +

N∑
i=1

fiαi

1− f + s
N∑
i=1

fiαi

)
, (6.33)

де s = ε0/(ε1 − ε0), αi = (2γ
(i)
⊥ + γ

(i)
‖ )/3, f =

∑
fi,

γ
(i)
‖ =

∫ 1

0

(s+ L)−1Pi(L)dL, γ
(i)
⊥ =

∫ 1

0

[s+ (1− L)/2]−1Pi(L)dL, (6.34)

L ≡ L‖, i Pi(L) - функцiя розподiлу за формою для сфероїдiв i-го виду.
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Маючи справу з металевими наносфероїдами, необхiдно враховувати, що ко-

ли хоча б один iз їх розмiрiв є досить малим, ми не маємо права використовувати

у розрахунках об’ємнi значення дiелектричної проникностi металу (внаслiдок

розсiяння вiльних електронiв на поверхнi або мiжфазному iнтерфейсi, нєобхiдно

враховувати обмеження їх довжини вiльного пробiгу). Тому рiвняння (6.32) по-

винно бути модифiковане таким чином, що ε1 = ε
(i)
1‖ при розрахунку β

(i)
‖ , i ε1 = ε

(i)
1⊥

при розрахунку β
(i)
⊥ , де ε

(i)
1‖ i ε(i)1⊥ враховують вiдповiднi поправки на розсiяння

носiїв струму поверхнею.

У подальшому ми припускаємо, що металева фаза, як i ранiше, представле-

на частинками золота, чия дiелектрична проникнiсть описується комбiнованою

моделлю “Друде-критичних точок”, а дiелектрична фаза - тефлон (ε0 = 1.823).

Задача занулення ефективної дiелектричної проникностi у межах смуги

[ω1, ω2] математично може бути сформульована як знаходження мiнiмуму фун-

кцiї

η(χi) =

∫ ω2

ω1

| Reεeff(χi, ω) |2 dω, (6.35)

де εeff - скалярна iзотропна дiелектрична проникнiсть i χi - невiдомi геометри-

чнi параметри. Щоб оцiнити ефективнiсть занулення, ми вводимо безрозмiрну

ширину робочої смуги ∆ (ширина смуги, нормована на її центральну частоту

ω0):

∆ =
ω2 − ω1

ω0
, (6.36)

де ω0 = (ω1 + ω2)/2. Середньоквадратичне вiдхилення вiд нуля може бути визна-

чене як

rms =

√
η

ω2 − ω1
. (6.37)

Якщо загальний вмiст металевої фази заданий, процедура мiнiмiзацiї вклю-

чає 2N − 1 пригоночних параметри. Взагалi кажучи, збiльшуючи N для смуги

заданої ширини, можна отримати як завгодно мале значення rms. Звичайно, ко-

ли N зростає, виготовлення подiбних ММ стає все бiльш i бiльш трудомiстким.

У нашому розглядi ми приймаємо, що N = 3, а ширина смуги ∆ складатиме 10%
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Рис. 6.17: ЕДФ суспензiї золотих наносфероїдiв у тефлоновiй матрицi з Reεeff , пригнаною до нуля

у межах смуги з ∆ = 10% i λ0 = 875 nm. Пригоночнi параметри: L1 = 0.0325, L2 = 0.883, L3 =

0.8945, f1 = 0.077, f2 = 0.0014, f3 = 0.0016(), L1 = 0.053, L2 = 0.882, L3 = 0.9907, f1 = 0.0013, f2 =

0.00068, f3 = 0.078 (пунктир). Тут i нижче Li ≡ L(i)
‖ .

або 15%.

Як i ранiше, особливiстю процедури багатопараметричної мiнiмiзацiї, засто-

сованої до функцiї η з використанням рiвняння (6.32) є та обставина, що можуть

iснувати декiлька розв’язкiв, кожен з яких забезпечує локальний мiнiмум цiєї

функцiї. Для прикладу, на Рис. 6.17 показанi нашi результати для ЕДФ, де

Reεeff було пригнане до нуля у межах смуги ∆ = 10% при λ0 = 875 nm.

Для першого розв’язку (неперервна крива) rms = 0.043, у той час як для

другого (пунктир) - rms = 0.019. Ми вiдзначаємо також, що значення Imεeff у

межах смуги суттєво залежить вiд вибору розв’язку. Так, у нашому випадку

воно може вiдрiзнятись у 2.5 рази.

Рiзнi гiлки розв’язкiв у ближньому IЧ-дiапазонi можна бачити на Рис. 6.18,

де ми показуємо залежностi rms(λ0) для смуг з ∆ = 10% i ∆ = 15%. Зокрема,

у розглядуваному дiапазонi можуть проявлятись двi потрiйнi гiлки (при ∆ =

15% ми показуємо тiльки одну криву для кожної гiлки). Зсув робочої смуги до

вищих частот (у видимий дiапазон) призводить до швидкого зростання значень
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Рис. 6.18: Залежнiсть rms(λ0) для суспензiї золотих наносфероїдiв у тефлоновiй матрицi з Reεeff ,

пригнаною до нуля для смуг з ∆ = 10% i ∆ = 15%.

середньоквадратичного вiдхилення rms. Два мiнiмуми (при λ0 ≈ 900 nm i λ0 ≈

1260 nm) спричиненi тiєю обставиною, що фактор деполяризацiї сфероїдiв L(i),

що складають домiнуючу частку у суспензiї, досягає своїх граничних значень, 1

або 0, на цих довжинах хвиль. Положення цих мiнiмумiв можуть бути змiненi,

якщо це необхiдно, шляхом замiни матерiалу частинок або матрицi.

Оскiльки для багатьох застосувань вплив дiелектричних втрат може бути

критично важливим, ми аналiзуємо також поведiнку Imεeff розглядуваної ГС.

Для цього на Рис. 6.19 ми показуємо залежностi Imεeff (λ) при ∆ = 10% для

рiзних значень λ0. Тут показаний лише один iз трьох розв’язкiв для двох гiлок

Iншi розв’язки дають приблизно такi ж значення як для Imεeff , так i для Reεeff .

Нашi результати свiдчать про зниження дiелектричних втрат, коли λ0 зростає,

тобто смуга змiщується у довгохвильовий бiк.

Для подальшого аналiзу рiзних гiлок розв’язкiв, введемо позначення для

сильно витягнутих наносфероїдiв (L‖ ≈ 1) за допомогою лiтери "p"(prolate), а

для сильно сплюснутих наносфероїдiв (L‖ ≈ 0) за допомогою лiтери "o"(oblate).

При уважному розглядi можна пересвiдчитись, що кривi 1, 2 i 3 на Рис. 6.18 вiд-

повiдають (p-o-o), (p-p-o) i (o-o-o) ансамблям наносфероїдiв, вiдповiдно. Чому

так вiдбувається?

Для зручностi, скористаємось тiєю обставиною, що Imε1/Reε1 � 1 i розгляне-
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Рис. 6.19: Уявна частина ЕДФ суспензiї золотих наносфероїдiв у тефлоновiй матрицi з Reεeff , при-

гнаною до нуля для смуги з ∆ = 10% Суцiльнi та пунктирнi кривi вiдповiдають рiзним гiлкам

розв’язкiв. На вставцi - вiдповiднi значення λ0.

мо проблему для дiйсних значень ε1. Поглянемо спочатку на поведiнку факто-

рiв Клаузiуса-Мосоттi для сильно витягнутих i сильно сплюснутих сфероїдiв.

Оскiльки дiелектрична проникнiсть металу в розглядуваному спектральному

дiапазонi є велика вiд’ємна, неважко переконатися, що β‖ також велике i вiд’-

ємне, у той час коли β⊥ ≈ 2, якщо L‖ близьке до нуля. Таким чином, у цьому

випадку β⊥ може бути знехтуваним у порiвняннi з β‖. Якщо ж L‖ близьке до

одиницi, то β⊥ велике i вiд’ємне, у той час коли β⊥ ≈ 1. Тож у цьому випадку

β‖ може бути знехтуваним у порiвняннi з β⊥. Виходячи з цих мiркувань, мо-

жна бачити, що ЕДФ, представлена (6.32), для ансамблю (o-o-o) наносфероїдiв

набуває вигляду

ε
(ooo)
eff ≈ ε0

1 + 2f ?β̄⊥
1− f ?β̄‖

. (6.38)

де f ? =
∑

i fi, β̄‖ =
∑

i β
(i)
‖ /3, i β̄⊥ =

∑
i β

(i)
⊥ /3. У той же час, для ансамблю (p-o-o)

наносфероїдiв отримаємо

ε
(poo)
eff ≈ ε0

1 + [f1β
(1)
‖ + 2f2β

(2)
⊥ + 2f3β

(3)
⊥ ]/3

1− [f1β
(1)
⊥ + f2β

(2)
‖ + f3β

(3)
‖ ]/3

, (6.39)
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a для ансамблю (p-p-o) наносфероїдiв -

ε
(ppo)
eff ≈ ε0

1 + [f1β
(1)
‖ + f2β

(2)
‖ + 2f3β

(3)
⊥ ]/3

1− [f1β
(1)
⊥ + f2β

(2)
⊥ + f3β

(3)
‖ ]/3

. (6.40)

Як бачимо, (6.39) набуває вигляду (6.38) коли f1 → 0, i (6.40) набуває вигля-

ду (6.38) коли f1, f2 → 0. Таким чином, якщо iснує такий набiр параметрiв, що

забезпечує локальний мiнiмум цiльової функцiї η для ансамблю (o-o-o) наносфе-

роїдiв, iснують також такi набори параметрiв, що забезпечують дуже близькi

значення εeff , а зачить, i локальнi мiнiмуми функцiї η для (p-o-o) i (p-p-o) ан-

самблiв наносфероїдiв. Цi мiнiмуми можуть бути отриманi при нетривiальних

(ненульових) значеннях факторiв заповнення fi. Крiм того, хоча розглянутi ан-

самблi мiстять наносфероїди рiзного виду, для цiєї гiлки серед них переважають

сильно сплюснутi.

Подiбним чином, (6.32) для ансамблю (p-p-p) наносфероїдiв набуває вигляду

ε
(ppp)
eff ≈ ε0

1 + 2f ?β̄‖

1− f ?β̄⊥
, (6.41)

i (6.40) набуває вигляду (6.41) коли f3 → 0, у той час як (6.39) набуває вигляду

(6.41) коли f2, f3 → 0. Вiдзначимо, що для даної гiлки розв’язкiв переважають

сильно витягнутi сфероїди.

У даному прикладi ми прийняли, що N = 3 i отримали два трикратнi розв’яз-

ки. Як легко бачити, кожна гiлка розв’язкiв стає кратною для довiльного значе-

ння N . Це означає, що якщо бажанi оптичнi властивостi можуть бути отриманi

для ансамблiв сильно сплюснутих або сильно витягнутих сфероїдiв, те ж саме

може бути отримане i для сумiшей сплюснутих i сильно витягнутих сфероїдаль-

них форм.

Цiкаво, що Imεeff корелює з rms, оскiльки Imεeff в межах робочої смуги зни-

жується, коли λ0 → λmin0 (λmin0 ≈ 900 nm i 1260 nm для двох гiлок), див. Рис. 6.17

i 6.19. Крiм того, ми вiдзначаємо, що функцiя Imεeff (λ) для рiзних значень λ0 є

немонотонною у межах робочої смуги (див. Рис. 6.18 i 6.20).

Наявнiсть декiлькох розв’язкiв викликає питання, якому розв’язку слiд вiд-

дати перевагу. З концептуальної точки зору, розумно було б обирати такий
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розв’язок, для якого rms мiнiмальне. Однак, виходячи з практичних мiркувань,

це не завжди так. Справа в тому, що коли λ0 = λmin0 , фактор деполяризацiї L‖ до-

сягає свого граничного значення (0 або 1). Це означає, що мiкрогеометрiя такої

ГС повинна передбачати наявнiсть або ж необмежено довгих цилiндрiв, або ж

нескiнченно тонких дискiв, що на практицi є нереалiстичним. Бiльш того, якщо

L‖ дуже близьке до 0 (1), спiввiдношення напiвосей сфероїда стає дуже вели-

ким (малим). А оскiльки бiльшi напiвосi сфероїдiв мають при цьому залишатись

значно меншими за довжину хвилi, це може створювати значнi труднощi для

експериментаторiв. Нарештi, коли одна з напiвосей сфероїда є дуже малою, а

електричне поле направлене вздовж цiєї напiвосi, внаслiдок розсiяння електро-

нiв на границях ми не матиме право використовувати у наших розрахунках

об’ємнi значення дiелектричної проникностi металу. Врахування iнтерфейсного

розсiяння, звичайно, здатне суттєво ускладнити наш розгляд.

З метою iллюстрацiї, розглянемо конкретнi приклади. Припустимо, що ми 

зацiкавленi в отриманнi ENZ MM з λ0 = 875 nm i робочою смугою 10%. До-

пускаючи, що максимально допустимий розмiр сфероїда складає 0.2λ, ми оцi-

нюємо його в 175 nm. За таких умов нашi розрахунки дають наступнi тpи 

розв’язки для гiлки з переважно сплюснутими сфероїдами: L1 = 0.882, L2 = 

0.894, L3 = 0.992, f1 = 0.00067, f2 = 0.00065, f3 = 0.07868 для (o-o-o) ансамблю, 

L1 = 0.053, L2 = 0.882, L3 = 0.9907, f1 = 0.0013, f2 = 0.00068, f3 = 0.078 для (p-o-o) ан-

самблю, i L1 = 0.053, L2 = 0.0588, L3 = 0.9896, f1 = 0.0013, f2 = 0.0014, f3 = 0.077 для 

(p-p-o) ансамблю. Для гiлки з переважно витягнутими сфероїдами отримано: 

L1 = 0.0336, L2 = 0.053, L3 = 0.0584, f1 = 0.0736, f2 = 0.00336, f3 = 0.003 для (p-p-p) ансам-

блю, L1 = 0.033, L2 = 0.0584, L3 = 0.8945, f1 = 0.075, f2 = 0.0029, f3 = 0.0016 для (p-p-o) 

ансамблю, i L1 = 0.0325, L2 = 0.883, L3 = 0.8945, f1 = 0.077, f2 = 0.0014, f3 = 0.0016 для 

(p-o-o) ансамблю. Використовуючи добре вiдоме спiввiдношення мiж фактора-

ми деполяризацiї сфероїда та вiдношеннями його осей (див., напр., [23]), можна 

оцiнити мiнiмальний розмiр сфероїдiв бiля 0.9 nm, 1 nm, i 1.2 nm у попередньо-

му випадку i 25 nm, 13 nm, i 13 nm в останньому випадку, вiдповiдно. Очевидно, 

це означає, що внаслiдок iснуючих на сьогоднi технологiчних допускiв, компо-
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зити з переважно сплюснутими сфероїдами, хоча вони й забезпечують менше

rms i дiелектричнi втрати, навряд чи можуть бути реалiзованими для розробки

ENZ MMs з заданими λ0 i робочою смугою, оскiльки вони вимагають синтезу

дуже тонких сфероїдiв (сильносплюснутих дискiв). Варто також вiдзначити,

що при зменшеннi λ0, вимоги до розмiрiв сфероїдiв стають менш критичними,

але у той же час, rms зростає. Так, при λ0 = 750 nm, розв’язок для (o-o-o) ан-

самблю - L1 = 0.827, L2 = 0.845, L3 = 0.932, f1 = 0.0019, f2 = 0.0018, f3 = 0.076, у той час

як rms = 0.035, a мiнiмальний розмiр сплюснутих сфероїдiв складає бiля 7 nm.

З точки зору реалiзовностi запропонованих композитiв, цiкаво також оцiнити

чутливiсть отриманих розв’язкiв до флуктуацiй форми сфероїдiв, що завжди

має мiсце на практицi внаслiдок недосконалостi технологiї. З цiєю метою ми

приймаємо наступний вигляд функцiї розподiлу за формою:

Pi(L) = ∆−1
i χ(L− L?i + ∆iL

?
i )χ[−L+ L?i + ∆i(1− L?i )], (6.42)

де χ(...) дельта-функцiя Дiрака, i ∆i - ширина функцiї розподiлу для фактора

деполяризацiї L‖ сфероїдiв i-го сорту; за суттю, це є 1d аналог однорiдної 2d

функцiї розподiлу [29], центрованої навколо фактора деполяризацiї L?i . Пiсля

пiдстановки цього в (6.34) отримаємо

γ
(i)
‖ =

1

∆i
ln
s+ L?i (1−∆i) + ∆i

s+ L?i (1−∆i)
, γ

(i)
⊥ =

2

∆i
ln

2s+ 1− L?i (1−∆i)−∆i

2s+ 1− L?i (1−∆i)
. (6.43)

Тодi чутливiсть rms до розподiлу вiдношення осей при малих ∆i можна оцiнити

як
δ(rms)

∆
(r)
i

=
δ(rms)

∆i

dL

dr
, (6.44)

де ∆
(r)
i - ширина функцiї розподiлу для вiдношення напiвосей r. Розглядаючи

для прикладу випадок, показаний на Рис. 6.17, отримано, що вищезазначена

чутливiсть складає бiля 0.13 для композитiв з переважаючими витягнутими

сфероїдами i бiля 3.4 для композитiв з переважаючими сплюснутими сферої-

дами. Це означає, що rms для сплюснутих сфероїдiв бiльш чутливе до флукту-

ацiй вiдношення осей, нiж для витягнутих сфероїдiв (як можна показати, це
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вiдбувається тому, що похiдна dL/dr - монотонно спадаюча функцiя r, i вона

наближається до 0, коли r →∞, тобто, для сильно витягнутих сфероїдiв).

Як можна бачити з Рис. 6.19, великi дiелектричнi втрати можуть мати мi-

сце щонайменше для однiєї з гiлок розв’язкiв. Нещодавно було показано, що

гiперболiчнi ENZ MM є багатообiцяючими для досягнення майже iдеального

поглинання в широкiй смузi частот навiть для плiвок субхвильової товщини

[272]. У нашому випадку, велике широкосмугове поглинання також може бути

досягнуте при субхвильових товщинах (див. Рис.6.20).
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Рис. 6.20: Коефiцiент поглинання для композитних плiвок рiзної товщини t, що мiстять золотi сфе-

роїди у матрицi тефлону, за умови, що Reεeff пригнане до нуля, при λ0 = 900 nm i ширинi смуґи

10%.

У цьому випадку, неузгодження iмпедансу викликає небажане вiдбивання на

межi "плiвка-вакуум". Це, у свою чергу, обмежує поглинання плiвкою. Дiеле-

ктричнi втрати зменшують пропускання, але вони також збiльшують вiдбиван-

ня (воно є особливо високим на низьких частотах, що призводить до зниження

поглинання, як можна бачити з Рис. 6.20). Високе поглинання у межах сму-

ги може розглядатися як компромiс мiж низьким вiдбиванням, що зростає з

дiелектричними втратами, i низьким пропусканням, яке падає при цьому.

У деяких випадках дiелектричнi втрати тiльки незначним чином впливають

на функцiональнiсть ENZ MMs. Наприклад, це може мати мiсце при корекцiї

хвильового фронту. У той же час, добре вiдомо, що дiелектричнi втрати можуть
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суттєво зашкодити практичному впровадженню багатьох MMs i сильно обме-

жити функцiональнiсть вiдповiдних приладiв. Використання металевих компо-

нентiв викликає небажане перетворення електромагнiтної енергiї у теплову. Це

залишається однiєю з нагальних проблем наноплазмонiки.

6.3. Ансамблi куль з оболонкою як тривимiрнi iзотропнi

широкосмуговi ENZ i сильнопоглинаючi метаматерiали

Ансамблi куль, вкритих оболонкою, являють собою ще один приклад досить

простої мiкрогеометрiї, що допускає використання вiдносно простої технiки го-

могенiзацiї. Необхiдна кiлькiсть ступенiв свободи досягається тут змiшуванням

куль рiзного виду, а саме куль з рiзним спiввiдношенням радiусiв чи об’ємiв ядра

i всiєї кулi. В iдеальному випадку розглядувана геометрiя може бути представ-

лена як “квазiкристал” або гратка. у вузлах якої розмiщенi кулi з оболонкою

рiзного об’єму (див. Рис. 6.21).

Можна ввести характеристичний елемент об’єму такого полiдисперсного ква-

зiкристалу з розмiром Λ×Λ×Λ, причому Λ� λ, але об’єм Ve = Λ×Λ×Λ все ще мi-

стить достатньо велику кiлькiсть сфер, що утворюють кубiчну гратку. Фактор

заповнення для сфер певного виду у межах кожного характеристичного елемен-

ту об’єму вважається постiйним. Можна припустити, що деяке розупорядкува-

ння у положеннi сфер не повинно суттєво впливати на застосовнiсть нашої мо-

делi, якщо тiльки сфери є добре роздiленi. Таким чином, квазiкристал складає-

ться з елементiв об’єму таких, що для кожного з них
∫
Ve
ε(r)E(r)dr/

∫
Ve
E(r)dr = εeff ,

де ε(r) i E(r) - вiдповiдно локальнi дiелектрична проникнiсть i електричне поле.

На сьогоднi не iснує точної теорiї гомогенiзацiї для таких ГС. Тому у нашому

подальшому розглядi ми будемо спиратися на узагальнену ТМГ [52]. Як було

зазначено вище, стандартна ТМГ вважається коректною лише за умови, коли

фактор заповнення частинок-включень f � 1, тобто для розрiджених суспензiй.

З iншого боку, якщо цей фактор заповнення досить малий, стає неможливим

досягти ефективного занулення Reεeff у межах смуги (rms стає занадто вели-
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Рис. 6.21: Приклад розглядуваної геометрiї: кулi з оболонками рiзного виду, розмiщенi в дiелектри-

чнiй матрицi.

ким). Це вiдбувається тому, що коли f стає досить малим, Reεeff стає додатнiм

скрiзь у межах смуги, i εeff → ε0. Тому ТМГ повинна бути узагальнена на випа-

док вищих концентрацiй включень, тобто враховувати мультипольнi взаємодiї

вищих порядкiв.

Сферичнi частинки з металевою оболонкою цiкавi передовсiм тому, що їх

оптичнi властивостi є надзвичайно чутливими до розмiрiв оболонки. Оскiль-

ки плазмонний резонанс таких частинок може змiнюватись у широких межах,

ГС на основi частинок з оболонкою є багатообiцяючими для застосувань, що

вимагають широкої робочої смуги. Ми будемо розглядати rms як функцiю цен-

тральної довжини хвилi λ0 = 2π/ω0 для рiзних значень безрозмiрної (нормованої)

ширини робочої смуги.

Розгляд задачi спрощується iз застосуванням формалiзму “еквiвалентної дi-

електричної проникностi”, введеної нами вище (див. пiдроздiл 5.6). Дiйсно, за-

мiна сфер з оболонкою однорiдними сферами з еквiвалентною дiелектричною
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проникнiстю εe дозволяє нам скористатись рiвнянням (2.23), де безрозмiрна по-

ляризовнiсть сфери з оболонкою αi = [ε
(i)
e − ε0]/[ε

(i)
e + 2ε0], а її еквiвалентна дiеле-

ктрична проникнiсть має вигляд (див. (5.72))

ε(i)e = ε1
(
1− 3qi

qi − 1− 3s12

)
, (6.45)

з s12 = ε1/(ε2− ε1), qi - вiдношення об’єму ядра до об’єму всiєї сфери i-го виду, ε1 i

ε2 - дiелектричнi проникностi, вiдповiдно, оболонки i ядра. Через fi ми будемо

позначати фактор заповнення сфер i-го виду (∑ fi = f).

Зi зростанням концентрацiї частинок виникає необхiднiсть застосування

бiльш розвинутих ТЕС (див. пункт 2.1.2). Внаслiдок симетрiї кубiчної гратки,

мультиполем найнижчого порядку (пiсля диполю), що проявляється у спектрах

ЕДФ, є октуполь. З врахуванням октупольної поправки, ЕДФ може бути запи-

сана як [181]

εeff ≈ ε0
[
1 +

3
∑

i fiαi

1−
∑

i fiαi(1 + cf
7/3
i α∗i )

]
. (6.46)

де α∗i - октупольна поляризовнiсть, що може бути оцiнена як α∗i = [ε
(i)
e − ε0]/[ε

(i)
e +

(4/3)ε0], a коефiцiенти c = 1.3047, 0.1293 i 0.0753, вiдповiдно, для простої, bcc i fcc

кубiчної гратки. Таким чином, октупольна поправка є малою для bcc, i особливо

для fcc кубiчних граток, у порiвняннi з простою кубiчною граткою.

Для того щоб акуратно розрахувати εeff , мультипольнi поправки вищих по-

рядкiв також можуть бути врахованi. Однак, як можна переконатись, їх внесок

дуже незначний, i може бути знехтуваний, коли f < 0.3. Для розупорядкованих

ансамблiв сферичних частинок, як було показано Баррера та iн. [182], ЕДФ

суттєво залежить вiд виду двочастинкової кореляцiйної функцiї, коли f > 0.2.

Оскiльки розупорядкування до певної мiри завжди присутнє в реальних ча-

стинкових ансамблях, використання рiвнянь (2.49) i (6.45) при таких високих

концентрацiях вимагає певної обережностi.

Для дуже малих сфер, i особливо для дуже тонких оболонок, розсiяння еле-

ктронiв на внутрiшньому i зовнiшньому iнтерфейсах може суттєво зменшити їх

довжину вiльного пробiгу. У цьому випадку необхiдно враховувати вiдповiднi
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поправки до об’ємних значень дiелектричної проникностi металiв. Щоб враху-

вати зменшення довжини вiльного пробiгу електронiв, вводять модифiковану

частоту зiткнень як

γ = γ(b) + a
vF
Leff

, (6.47)

де γ(b) - об’ємна частота зiткнень, vF - швидкiсть Фермi, i Leff - зменшена ефе-

ктивна довжина вiльного пробiгу електронiв.

Припускаючи, що дiелектрична проникнiсть металу мiстить як мiжзонну

складову, εinter1 , так i Друдiвську складову, εDrude1 = 1 − ω2
p/(ω

2 + iωγ(b)), тобто,

ε1 = εinter1 + εDrude1 , i враховуючи, що зазвичай γ/ω � 1 i γ(b)/ω � 1 та приймаю-

чи, що a ≈ 1, поправка до об’ємної дiелектричної проникностi металу може бути

оцiнена як чисто уявна величина

∆ε1 = ε1 − ε(b)1 ' i
ω2
p

ω3

vF
Leff

, (6.48)

де ε(b)1 - об’ємна дiелектрична проникнiсть металу.

Визначення зменшеної довжини вiльного пробiгу Leff оболонки є непростою,

але цiкавою задачею. Зокрема, це питання було розглянуте Морозом, хто зумiв

надати вагомi аргументи на користь так званої “бiльярдної” моделi [277]. Згiдно

цiєї моделi, ефективна довжина вiльного пробiгу може бути представлена у

виглядi

Leff =
4r1

3

1− q3

1 + q2
, (6.49)

де r1 - радiус зовнiшньої сфери. Очевидно, що поправка (6.48) повинна бути

врахована, якщо r1 є дуже малим, або ж q → 1.

У подальшому ми припускаємо, що ядра сфер зробленi з плавленого кварцу

(ε2 = 2.25), оболонки - з золота або срiбла, a для матрицi ми розглядаємо три

опцiї: тефлон (ε0 = 1.823), плавлений кварц i гiпотетичний дiелектрик (ε0 = 2.5).

Дiелектрична проникнiсть золота i срiбла розраховувалась згiдно [270]. Прина-

гiдно зауважимо, що як SiO2/Au, так i SiO2/Ag наносфери з оболонками рiзного

розмiру були синтезованi в рiзних лабораторiях [52].
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Кожна сфера може бути характеризувати двома геометричними параметра-

ми - радiусом внутрiшньої i зовнiшньої поверхнi сфери. Маючи справу зi сфе-

рами рiзного виду, ми збiльшуємо кiлькiсть вiльних параметрiв, що входять

до цiльової функцiї. Це дозволяє нам розширити робочу смогу, але це також

ускладнює аналiз. Надалi ми обмежуємо себе випадком, коли N = 3. Крiм того,

щоб спростити подальший аналiз, ми фiксуємо r1 = 0.04λ0, розглядаючи qi та fi

як пригоночнi параметри.

Для початку розглянемо, що вiдбувається у випадку монодисперсного ансам-

блю (N = 1). Зауважимо, що нещодавно монодисперсний ансамбль наносфер з

оболонками з метою отримання ENZ MM аналiзувався Монтi та iн. [278]. Цi

автори показали, що уявна частина ЕДФ може бути помiрною для таких ГС

у видимому дiапазонi. Зокрема, автори продемонстрували це для висококон-

центрованих ансамблiв (фактор заповнення 0.3) частинок плавленого кварцу

зi срiбними оболонками. Хоча їх результати стосуються лише випадку вузької

смуги (∆ = 0) i не враховано нiякого розсiяння електронiв на поверхнi оболонки,

вони можуть бути цiкавi в якостi початкової точки нашого розгляду. Для кра-

щого розумiння поведiнки ЕДФ, ми показуємо її для випадку монодисперсного

ансамблю сфер SiO2/Ag при рiзних значеннях об’ємної частки ядра q (див. Рис.

6.22).

Як можна бачити, Reεeff = 0 на двох довжинах хвиль для кожного q. Якщо це,

скажiмо, λ01 i λ02, тобто Reεeff (λ01)=Reεeff (λ02) = 0, i λ01 < λ02, то тодi Imεeff (λ01)�

Imεeff (λ02). Щоб отримати режим ENZ, для нас цiкава насамперед довжина хви-

лi кроссоверу λcros ≡ λ01, на якiй Imεeff є не настiльки великим, як на λ02. У той

же час, для сильнопоглинаючих ММ бiльш цiкавою є довжина хвилi λ02, на якiй

має мiсце дипольний резонанс сфери з оболонкою. Наша головна iдея полягає у

тому, що широкосмуговi ENZ i сильнопоглинаючi MM можуть бути реалiзованi,

якщо декiлька близько розмiщених довжин хвиль кроссоверу або дипольного

резонансу лежать у межах актуальної робочої смуги.

Враховуючи важливiсть дiелектричних втрат для ENZ MM, на Рис. 6.23 ми

показуємо функцiю Imεeff (λcros) для видимого i ближнього IЧ-дiапазону для рi-
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Рис. 6.22: Reεeff (суцiльнi кривi) i Imεeff (пунктир) для ансамблю частинок SiO2/Ag у матрицi SiO2

при f = 1. Стрiлки показують положення нулiв Reεeff .

зних матриць з f = 0.15 i f = 0.1. Вiдзначимо досить високе значення Imεeff (λcros),

що навiть будучи зменшеним пiсля пiдвищення об’ємної частки сфер f до 0.3,

перевищує 0.5 для всiх розглянутих матриць.
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Рис. 6.23: Imεeff для ансамблiв частинок SiO2/Ag у рiзних матрицях на довжинi хвилi кроссоверу

λcros при f = 0.15 (неперервнi кривi) i f = 0.3 (пунктир).
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6.3.1. ENZ метаматерiали

ЕДФ ансамблiв частинок SiO2/Ag у матрицi з ε0 = 2.5, з Reεeff , пригнаною до

нуля у межах смуг з ∆ = 10% i 15%, при λ0 = 600 nm, показана на Рис.6.24. Сере-

дньоквадратичне вiдхилення склало rms = 0.016 (∆ = 10%) i rms = 0.065 (∆ = 15%).

Цiкаво, що у той час як пригнанi значення параметрiв qi, що задають поляри-

зовностi окремих видiв сфер з оболонками αi залишаються майже незмiнними

для обох смуг, значення параметрiв fi, що задають "вагу"сфер з оболонками

певного виду, суттєво вiдрiзняються.
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Рис. 6.24: Reεeff (суцiльнi кривi) i Imεeff (пунктир) для ансамблiв частинок SiO2/Ag у матрицi з

ε0 = 2.5 при f = 0.15 i λ0 = 600 nm, за умови, що Reεeff пригнане до нуля у межах смуг з ∆ = 10% i

∆ = 15%. Параметри пригонки: q1 = 0.402, q2 = 0.457, q3 = 0.533, f1 = 0.028, f2 = 0.029, (∆ = 10%)

i q1 = 0.4, q2 = 0.467, q3 = 0.538, f1 = 0.036, f2 = 0.076, (∆ = 15%).

Iншi розрахунки (не показанi тут) свiдчать, що коли f зростає, rms спочатку

зменшується, а потiм теж зростає. Наприклад, для простої кубiчної гратки,

при ∆ = 10% i λ0 = 600 nm, rms = 0.013 при f = 0.2, rms = 0.005 при f = 0.28 i

rms = 0.009 при f = 0.35. Дiелектричнi втрати (Imεeff) при цьому мають тенденцiю

до зниження у межах смуги, особливо на низьких частотах, але вони все ще

залишаються досить високими.

Щоб прояснити взаємозв’язок мiж шириною смуги i дiелектричними втра-

тами, на Рис. 6.25 ми показуємо спектри Imεeff для смуг з ∆ = 10%, 5%, i 2.5%
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при λ0 = 600 nm i f = 0.15. Цi результати свiдчать, що розширення робочої смуги

призводить до одночасного зростання дiелектричних втрат у межах цiєї смуги.
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Рис. 6.25: Imεeff для ансамблiв частинок SiO2/Ag у матрицi SiO2 за умови, що Reεeff пригнана до

нуля у межах смуг з λ0 = 600 nm i рiзними значеннями ∆.

6.3.2. Сильнопоглинаючi метаматерiали

Оскiльки всi розглянутi вище ММ на основi куль з оболонками виявляли

високi дiелектричнi втрати, виглядає природним розглянути їх потенцiал для

розробки високопоглинаючих широкосмугових ММ. З цiєю метою ми мiнiмiзу-

ємо функцiонал (6.18) з цiльовою функцiєю

F (ω) = R(χi, ω) + T (χi, ω), (6.50)

для того, щоб максимiзувати поглинання A = 1− R − T у межах смуги i знайти

необхiднi геометричнi параметри χi.

Як приклад, на Рис. 6.26 ми показуємо спектри поглинання для пластин тов-

щиною d = λ0 = 600 nm, зроблених з метаматерiалу на основi сфер з оболонками

SiO2/Ag у рiзних матрицях. Як можна бачити, коефiцiент поглинання переви-

щує 0.95 у межах робочої смуги. У всiх випадках rms ≈ 0.045.

Цiкаво дослiдити, що вiдбудеться, якщо ми далi розширимо робочу смугу,

а також якщо замiнимо срiбло на золото. На Рис. 6.27 ми показуємо спектри
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Рис. 6.26: Спектри поглинання для ансамблiв частинок SiO2/Ag у рiзних матрицях при d = λ0 = 600

nm з ∆ = 15%. Параметри пригонки: q1 = 0.47, q2 = 0.54, q3 = 0.677, f1 = 0.014, f2 = 0.01 (ε0 =

1.823); q1 = 0.415, q2 = 0.485, q3 = 0.64, f1 = 0.01, f2 = 0.007 (ε0 = 2.25); q1 = 0.38, q2 = 0.45, q3 =

0.62, f1 = 0.0086, f2 = 0.0056 (ε0 = 2.5).

поглинання для пластини MM товщиною d = λ0 з ∆ = 50% при f = 0.2 i ε0 =

1.823 для срiбних (rms = 0.065) i золотих (rms = 0.07) оболонок. Порiвнюючи

результати для частинок зi срiбними оболонками, можна зробити висновок, що

навiть таке значне розширення робочої сили призводить до досить незначного

зростання rms.

Якщо f зростає, rms може бути зменшене. Наприклад, при f = 0.4 (не пока-

зано тут), rms = 0.06 для срiбних i rms = 0.063 для золотих оболонок у випадку

простої кубiчної гратки. Таким чином, замiна срiбла на золото призводить до

незначного зростання rms (поглинання у межах робочої смуги дещо зменшує-

ться).

6.4. Висновки до роздiлу 6

1. Квазiодновимiрнi металодiелектричнi наноструктури є перспективними

для розробки метаматерiалiв з широкою робочою смугою, в межах якої можуть

бути досягнутi дуже низькi (близькi до нуля) значення EДФ (ENZ MM), а
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Рис. 6.27: Спектри поглинання для ансамблiв частинок SiO2/Ag i SiO2/Au у тефлоновiй матрицi при

f = 0.2, d = λ0 = 650 nm з ∆ = 50%. Параметри пригонки: q1 = 0.484, q2 = 0.66, q3 = 0.803, f1 =

0.0032, f2 = 0.03 (срiбнi оболонки); q1 = 0.34, q2 = 0.609, q3 = 0.771, f1 = 0.05, f2 = 0.034 (золотi

оболонки).

також дуже низький чи дуже високий показник заломлення (ULRI чи HRI

MM), або ж висока ефективнiсть поглинання. Крiм того, такi наноструктури

можуть бути використанi для проектування смугових фiльтрiв рiзного виду.

2. Тривимiрнi широкосмуговi ENZ або сильнопоглинаючi MM можуть

бути реалiзованi на основi полiдисперсних суспензiй наносфер, зроблених з

металевих сплавiв рiзного складу, або ж полiдисперсних суспензiй металевих

наносфероїдiв рiзної форми чи полiдисперсних суспензiй наночастинок типу

"дiелектричне ядро - металева оболонка" з рiзним об’ємним вмiстом ядра.

3. При проектуваннi широкосмугових ММ слiд зважати на те, що навiть

для вiдносно простих мiкрогеометрiй задача багатопараметричної оптимiзацiї

цiльової функцiї може допускати iснування декiлькох гiлок розв’язкiв. Тодi

вибор конкретної гiлки може бути обумовлений можливостями технологiї

виготовлення зразкiв.
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4. З метою подальшого вдосконалення методики розширення робочої смуги

дуже цiкаво було б у майбутньому бiльш детально проаналiзувати ефекти про-

сторової дисперсiї, а також розглянути багатофазнi ГС з числом фаз, бiльшим

двох, зокрема, багатофазнi НГ.
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7. Визначення ЕДФ з використанням формалiзму оберненого

простору

7.1. Особливостi методу

Як було вiдзначено вище, визначення ЕДФ та iнших ефективних параметрiв

можна розглядати з точки зору так званої теорiї гомогенiзацiї - нової галу-

зi прикладної математики, що має справу з диференцiальними рiвняннями у

часткових похiдних зi швидко змiнними коефiцiєнтами. Як правило, теорiя го-

могенiзацiї спочатку будує мiкромасштабнi моделi, а потiм, пiсля належного

усереднення, дозволяє отримати макроскопiчну модель. Безсумнiвно, це поту-

жний iнструмент з багатьма можливостями. У той же час теорiя гомогенiзацiї

часто представлена абстрактною математичною мовою, що робить її важкодо-

ступною для студентiв, дослiдникiв та iнженерiв. Натомiсть простi феноменоло-

гiчнi моделi, заснованi на iнтуїтивних iдеях та фiзичних аргументах, знаходять

широке застосування, особливо в технiчнiй лiтературi. Вони простi i зручнi, але

з обмеженою та часом незрозумiлою областю застосовностi. Мета цього роздiлу

- зосередитись на розробцi та тестуваннi комплексного пiдходу для опису ЕДФ,

який, будучи досить простим, все ще є точним та застосовним до композитiв з

будь-якою перiодичною мiкрогеометрiєю.

Перш за все, iснує декiлька добре розроблених i потужних методик точного

обчислення дiелектричної проникностi кристалiчних твердих тiл, що допома-

гає фiзикам та хiмiкам проектувати та синтезувати необхiднi матерiали. Серед

iнших, квантово-механiчнi пiдходи, що включають багаточастинковi або само-

узгодженi польовi формалiзми, пiдтвердили свою справедливiсть i отримали

широке визнання.

Теорiя функцiоналу густини, що розглядає електродинамiчнi властивостi на-

носистем з точки зору мiкроскопiчної густини електронiв, дозволяє враховувати

локальнi поправки на дiелектричну проникнiсть, що, у свою чергу, забезпечує

високу точнiсть методу. У той же час, швидке зростання iнтересу до штучних

перiодичних матерiалiв породило новий напрямок дослiджень - дизайн метама-
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терiалiв, що має справу з фiзикою нанорозмiрних матерiалiв. Для ММ у дов-

гохвильовому наближеннi, коли розмiр неоднорiдностей (метамолекул) значно

менший за довжину хвилi, важливого значення набуває макроскопiчна (ефе-

ктивна) дiелектричнa проникнiсть. У бiльшостi випадкiв високий рiвень обчи-

слювальної складностi не дозволяє проводити точнi квантово-механiчнi обчи-

слення для ефективної дiелектричної проникностi ММ, елементарна комiрка

якого може складатися з тисяч атомiв. Тим не менш, методи, розробленi для

однорiдних кристалiчних матерiалiв, будучи належним чином скоригованi, мо-

жуть бути ефективними i корисними також i для ММ.

У цьому роздiлi ми адаптуємо один з таких методiв, спочатку розробленому

для твердих кристалiв з використанням представлення у оберненому просторi

(RSR) для гомогенiзацiї перiодичних ГС. По сутi, ми маємо справу з фiзикою в

мезоскопiчному масштабi, областю, де зустрiчаються класична (макроскопiчна)

фiзика i квантова механiка. Наше основне припущення полягає в розглядi ком-

позитiв як таких, що складаються з компонент (матерiалiв), що мiстять велику

кiлькiсть атомiв i, отже, мають власнi локальнi дiелектричнi проникностi. Це

дозволяє уникнути складного квантово-механiчного трактування проблеми. Iн-

шими словами, ми iгноруємо мiкроскопiчну структуру композитiв i трактуємо

їх як мезоскопiчнi системи.

Таке спрощення не завжди виправдане. Наприклад, воно не в змозi описа-

ти деякi квантово-механiчнi явища, якi можуть проявлятися на наномасшта-

бi, наприклад, ефекти квантового обмеження. З iншого боку, самоузгоджений

формалiзм RSR дозволяє враховувати ефекти локального поля i, таким чином,

досить точно обчислювати ЕДФ.

Формалiзм RSR вже використовувався для визначення ефективної проникно-

стi. Це було зроблено для НГ [280] та 2d ФК [281, 282]. Однак, слiд зазначити,

що автори двох останнiх робiт обмежуються випадком двовимiрних систем, ви-

готовлених iз iзотропних компонент, i не враховують будь-яких втрат енергiї.

Єдиний виняток - стаття, де втрати енергiї (невелика уявна частина прони-

кностi однiєї з фаз) розглядають як слабке збурення [283]. В результатi цього
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перiодичнi системи, що мiстять плазмоннi компоненти, а також 3d-перiодичнi

композити залишалися не розглянутими в рамках RSR.

Наш пiдхiд вiльний вiд вищезазначених обмежень. Спочатку вiн був запро-

понований для 1d НГ [284]. Тут ми розглянемо цей пiдхiд бiльш детально i

перевiримо його обґрунтованiсть на прикладi простих 2d мiкрогеометрiй, для

яких розв’язки вiдомi в аналiтичнiй формi [56].

Оскiльки цей метод розроблений для перiодичних ГС, два зауваження заслу-

говують на увагу. По-перше, незважаючи на переважання випадкових (розупо-

рядкованих) структур, перiодичнi (гратчастi) матерiали, що мають регулярну

структуру, не є рiдкiстю. Вони зустрiчаються як у рослинному, так i тваринно-

му свiтi (див., наприклад, [285]). Яскравий приклад - деревина, яка в масштабi

декiлькох сотень нанометрiв зазвичай може бути представлена як композицiя

пластинчастих елементiв, розмiщених у сотовiй гратцi [286]. Перiодичнi ком-

позити можуть бути також штучно спроектованi та виготовленi, наприклад,

для застосування в аерокосмiчнiй, автомобiльнiй та цивiльнiй технiцi [287, 288].

По-друге, бiльшiсть феноменологiчних ТЕС вводять репрезентативний елемент

об’єму для моделювання рiзних композитiв, включаючи неперiодичнi. Бiльше

того, композити з неперiодичною (випадковою) мiкроструктурою зазвичай до-

зволяють представити їх як перiодичнi, хоча репрезентативний елемент об’єму

тодi повинен бути достатньо великим, щоб належним чином врахувати розупо-

рядкованiсть.

7.2. Формалiзм оберненого простору

Ми дотримуємось методу, розробленого в роботi [284]. Почнемо з закону Га-

усса в реальному просторi,

4πρext(r, ω) = ∇D(r, ω) = ∇[ε(r, ω)E(r, ω)
]
, (7.1)

де ρext - густина вiльного заряду, D - поле електричного змiщення, ε(r, ω) i E(r, ω)

- локальна дiелектрична проникнiсть i локальне електричне поле, вiдповiдно.
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Густина вiльного заряду та локальне електричне поле задовольняють умовам

−4πρext = ∇2φext i E = −∇φ, де φext i φ - це зовнiшнiй i самоузгоджений скалярний

потенцiал вiдповiдно. Це дає

∇2φext(r) = ∇[ε(r)∇φ(r)]. (7.2)

Якщо скористатися тiєю обставиною, що у довгохвильовому наближеннi по-

здовжня i поперечна макроскопiчнi дiелектричнi проникностi дорiвнюють одна

однiй [289], ЕДФ може бути записана як нульовий елемент оберненої матрицi

ε−1(q, ω) [290, 291],

εeff(ω) = lim
q→0

1

ε−1
00 (q, ω)

=
1

ε−1
00 (ω)

. (7.3)

Тож, щоб визначити ЕДФ, необхiдно знайти матрицю мезоскопiчної поздов-

жньої дiелектричної проникностi ε(q, ω). Це можна зробити, використовуючи

розклад Фур’є для скалярного потенцiалу у реальному просторi та для локаль-

ної дiелектричної проникностi ε(r).

Розклад Фур’є для зовнiшнього потенцiалу

φext(r) =
∑
G

φext(G + q) exp[i(G + q)r], (7.4)

i для локальної дiелектричної проникностi

ε(r) =
∑
G′

ε(G′) exp(iG′r). (7.5)

Крiм того, в оберненому просторi

φext(G + q) =
∑
G′

εGG′(q)φ(G′ + q). (7.6)
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Пiдставляючи (7.4) i (7.5) в лiву i праву частини (7.2), отримаємо

∇2φext(r) = −
∑
G

| G + q |2 φext(G + q) exp[i(G + q)r]

= ∇
[∑
G′
ε(G′) exp(iG′r)∇

∑
G

φext(G + q) exp[i(G + q)r]
]

=
∑
GG′

ε(G′)∇
[
i(G + q)φext(G + q) exp[i(G + q)r])

]
=
∑
GG′′

ε(G′′ −G)φext(G + q)i(G + q)∇ exp[i(G′′ + q)r])

= −
∑
GG′′

ε(G′′ −G)(G + q)(G′′ + q)φext(G + q) exp[i(G′′ + q)r]

= −
∑
GG′

ε(G−G′)(G′ + q)(G + q)φext(G
′ + q) exp[i(G + q)r],

(7.7)

де ми перенумерували iндекси G′′ → G i G→ G′. Прирiвнюючи коефiцiенти обох

розкладiв, маємо

| G + q |2 φext(G + q) =
∑
G′

ε(G−G′)(G′ + q)(G + q)φ(G′ + q). (7.8)

Нарештi, пiдставляючи (7.6) в (7.5), отримаємо рiвняння для мезоскопiчної по-

здовжньої дiелектричної проникностi

εGG′(q, ω) =
(G + q) · (G′ + q)

|G + q|2
ε(G−G′, ω), (7.9)

де ε(G, ω) =
∫
ε(r, ω) exp(−iG · r)dr, G = mG1 + nG2 - вектори оберненої гратки,

G1 i G2 - примiтивнi вектори елементарної комiрки, m i n пробiгають значення

натуральних чисел [284].

Два важливих моменти заслуговують на увагу. По-перше, як вiдомо, нульо-

вий елемент оберненої матрицi ε−1
GG′ залежить вiд її недiагональних елементiв,

що виникають внаслiдок ефектiв локального поля [289]. Якщо для кристалi-

чних твердих тiл ця залежнiсть обумовлена атомною структурою речовини, то

в нашому випадку вона вiдображає мiкрогеометрiю ГС. Однак, у той час як у

першому випадку внесок локальних полiв у ε−1
00 є помiрним, а кiлькiсть недiаго-

нальних елементiв матрицi εGG′, якi потрiбно враховувати, є досить невеликою

[292], в останньому випадку це не так. Це означає, що на вiдмiну вiд теорiї фун-

кцiоналу густини, для забезпечення конвергенцiї необхiдна достатня кiлькiсть
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векторiв оберненої гратки. По-друге, очевидно, що маючи справу з квазiстати-

чним режимом, будь-якi нелокальнi ефекти (просторова дисперсiя) не будуть

врахованi при розрахунку ЕДФ. Необхiдно пам’ятати, що нехтування просто-

ровою дисперсiєю може призвести до втрати деяких важливих наслiдкiв, таких

як порушення Френелiвських законiв вiдбивання i пропускання (додатковi гра-

ничнi умови), поява додаткових хвиль, виникнення негативного заломлення та

iнших [293].

7.3. Приклади застосування

Взагалi кажучи, рiвняння (7.3) стає точним за умови, що k = 0 (наближення

довгих хвиль). Але воно мiстить нескiнченну матрицю εGG′, яку слiд урiзати в

практичних обчисленнях. Для будь-якого кiнцевого n ця матриця має розмiр

N2×N2 i N3×N3 у 2d i 3d випадках, вiдповiдно, де N = 2n+1 - кiлькiсть векторiв

оберненої гратки вздовж одного напрямку. Треба пiдкреслити, що у випадку

ММ локально-польовi ефекти можуть бути сильними, особливо близько до ре-

зонансiв. Якщо так, середньозважене ε00 =
∫
ε(r)dr може помiтно вiдрiзнятися вiд

εeff = 1/ε−1
00 , що у свою чергу може суттєвим чином залежати вiд недiагональних

елементiв матрицi мезоскопiчної поздовжньої дiелектричної проникностi εGG′.

Тому коректне визначення εeff накладає суттєве обмеження на розмiр матрицi

εGG′. Iншими словами, для досягнення достатньо високої точностi ця матриця

має бути достатньо великого розмiру. Звичайно, при цьому слiд мати на увазi,

що коли її розмiри стають дуже великими, процедура iнверсiї матрицi забирає

багато часу, а вiдповiдна технiка стає непрактичною.

Оскiльки точнiсть гомогенiзацiї обмежена наявними обчислювальними ре-

сурсами, завжди iснує компромiс мiж точнiстю та вартiстю обчислень. У за-

гальному випадку важко передбачити, наскiльки точним є цей метод, оскiльки

його конвергенцiя може iстотно залежати як вiд мiкрогеометрiї, так i вiд матерi-

альних параметрiв. У подальшому, для оцiнки точностi ми розглянемо oкремi

випадки, для яких вiдомi аналiтичнi розв’язки. Вони включають двi двови-
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мiрнi геометрiї, шахiвницю та геометрiю квадрату, елементарна комiрка яких

допускає точний аналiтичний розв’язок, та квазi-1d геометрiю з прямокутною

елементарною комiркою, для якої вiдомий точний розв’язок в асимптотичнiй

межi спiввiдношення сторiн цього прямокутника.

Для зручностi в подальшому ми розглядаємо фазу 1 як дiелектрик з ре-

альною додатньою частотно-незалежною дiелектричною проникнiстю ε1, але

не накладаємо жодних обмежень на дiелектричну проникнiсть другої фази, ε2.

Для будь-якого 2d-композиту, виготовленого з iзотропних складових (ε1 i ε2 є

скалярними), ЕДФ повинна задовольняти теорему Келлера [269], що у наших

позначеннях може бути записана у виглядi

εeff,x(ε1, ε2)εeff,y(ε2, ε1) = ε1ε2 (7.10)

або

εeff,x(1, ε2/ε1)εeff,y(1, ε1/ε2) = 1. (7.11)

Як випливає з рiвняння (7.11), для iзотропних 2d ГС (εeff,x = εeff,y), якщо

ε1 = 1, iнверсiя дiелектричної проникностi другої фаза призводить до iнверсiї

ефективної дiелектричної проникностi. Це може бути важливо для практичних

обчислень, оскiльки, як показано нижче, точнiсть рiвняння (7.3) з кiнечним N

(усiчена матриця εGG′) може iстотно залежати вiд того, яка величина обчислю-

ється, εeff (1, ε2) чи εeff (1, 1/ε2).

7.3.1. Геометрiя шахової дошки

Можна припустити, що геометрiя шахової дошки являє собою найважчий

тест, оскiльки вона точно вiдповiдає порогу протiкання. Отже, i ЕДФ, i ефе-

ктивна електропровiднiсть такого ФК повиннi бути надзвичайно чутливими до

невеликих змiн цiєї геометрiї, i навiть округлення в арифметицi з плаваючою

комою може вплинути на точнiсть машинних обчислень.

Оскiльки εeff (ε1, ε2) = εeff (ε2, ε1) i εeff ;x = εeff,y для шахової дошки, з рiвняння
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(7.10) негайно випливає, що для цiєї геометрiї

εeff =
(
ε1ε2

)1/2, (7.12)

давно i добре вiдомий результат [294]. Як бачимо, цей розв’язок проявляє роз-

рiз уздовж вiд’ємної реальної напiввiсi ε2. Поведiнка функцiї εeff , обчисленої з

використанням рiвняння (7.12), є очевидною. Коли Reε2 → ∞, εeff → ∞, а коли

Reε2 → −∞, εeff → i∞. Так, при Re ε2 → ±∞, | εeff |→ ±∞.

Внаслiдок скейлiнгових властивостей ефективної дiелектричної проникностi,

εeff (ε1, ε2) = ε1εeff (1, ε2/ε1). Отже, у наступному числовому аналiзi, не втрачаючи

загальностi, ми приймаємо для фази 1, що ε1 = 1. Щоб продемонструвати то-

чнiсть нашої технiки для геометрiї шахiвницi, ми обчислюємо εeff (1, ε2) (пряма

обчислювальна процедура) та 1/εeff (1, 1/ε2) (обернена обчислювальна процеду-

ра) як функцiю Reε2, зберiгаючи Im ε2 = const = 4, i порiвнюємо результати з

точним розрахунком за допомогою рiвняння (7.12).

Оскiльки ми повиннi обмежувати обернений простiр, в якому працює нашa

обчислювальна процедура, нескiнченнi матрицi повиннi бути укороченi. Тут

ми беремо для параметрa укорочення значення N = 45. Це забезпечує досить

хорошу конвергенцiю при помiрних значеннях Reε2, але, в той же час, все ще

не є критичним з точки зору вимог до комп’ютерної пам’ятi та витрат часу.

Вiдносна похибка обох обчислювальних процедур показана на рис. 7.1.

7.3.2. Геометрiя квадрата

Наступна двофазна 2d-геометрiя, для якої вiдомий точний розв’язок, являє

собою массив квадратних цилiндрiв, розмiщених у вузлах квадратної гратки

з коефiцiєнтом заповнення f = 0.25. Якщо дiелектрична проникнiсть цилiндрiв

дорiвнює ε2 i фонoвa дiелектрична проникнiсть - ε1, ЕДФ визначається як [295]

εeff = ε1
(ε1 + 3ε2
ε2 + 3ε1

)1/2
. (7.13)

Рiвняння (7.13) проявляє розрiз, що на комплекснiй площинi має мiсце вiд

ε2/ε1 = −1/3 до ε2/ε1 = −3. Основна вiдмiннiсть геометрiї квадрата вiд геоме-
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Рис. 7.1: Вiдносна похибка розрахункiв, основаних на (7.3) при N = 45 для шахової дошки. Вставка:

ескiз елементарної комiрки розглядуваного композита.

трiї шахової дошки полягає в тому, що перша породжує локальний плазмонний

резонанс, коли εeff може приймати великi значення. Вiдповiдно до рiвняння

(7.13), функцiя εeff → ε1
√

3, коли Reε2 → ±∞, i вона досягає свого максимального

значення при ε2/ε1 ≈ −3.

Надалi, щоб оцiнити точнiсть нашої технiки для цiєї геометрiї, ми, як i ранiше,

обчислюємо εeff (1, ε2) (пряма обчислювальна процедура) та 1/εeff (1, 1/ε2) (оберне-

на обчислювальна процедура) як функцiю Reε2, зберiгаючи Imε2 = const = 4, i

порiвнюємо результати з точними обчисленнями, виконаними згiдно рiвняння

(7.13). Вiдносна похибка обох обчислювальних процедур показана на Pис. 7.2.

Щоб продемонструвати збiжнiсть обох обчислювальних процедур, ми пока-

зуємо також вiдносну похибку як функцiю N при ε2 = −4 + 4i i ε2 = −12 + 4i.

7.3.3. Квазi-1d геометрiя

Цю (майже 1d) геометрiю можна реалiзувати рiзними способами (див. Роз-

дiл 6). Найпростiша її реалiзацiя передбачає вiдрiзки паралельних смуг дещо

вiдмiнної ширини [48, 51, 52]. Якщо ширина смуг змiнюється як ступiнчаста
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Рис. 7.2: Вiдносна похибка розрахункiв, виконаних згiдно рiвняння (7.13) при N = 45 для геометрiї

квадрата. Вставка: ескiз розглядуваної елементарної комiрки.

Рис. 7.3: Вiдносна похибка розрахунку |εeff | з використанням рiвняння (7.3) для геометрiї квадрата

як функцiя N при ε2 = −4 + 4i i ε2 = −12 + 4i для прямої i оберненої обчислювальних процедур.

функцiя, то ЕДФ для електричного поля, спрямованого уздовж смуг, може бу-

ти записана як

εeff =
[∑

i

δi
wi(ε2 − ε1) + ε1

]−1
, (7.14)

де wi - ширинa смуги, δ1 = x1, δ2 = x2 − x1, ..., δi = xi − xi−1(wi i xi виражаються

в одиницях розмiру елементарної комiрки вздовж осей y− та x−, вiдповiдно).

Приклад такої геометрiї (прямокутна елементарна комiрка розмiром x0 × y0) з
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i = 3 показано на Рис. 7.4.

Рис. 7.4: Eлементарнa комiркa квазi-1d геометрiї з параметрами ωi i δi: ω1 = 0.201, ω2 = 0.172, ω3 =

0.239, δ1 = 0.142, δ2 = 0.363, i δ3 = 0.495.

За умови, що η = x0/y0 → ∞, наближене рiвняння (7.14) стає точним. Для

демонстрацiї на Рис. 7.5 ми порiвнюємо ЕДФ, обчислену з використанням рiв-

няння (7.14) та RSR, рiвняння (7.13), при фiксованих N = 45 i η = 8; 16; 24; 32 для

срiбних смужoк у тефлоновiй матрицi з ε1 = 1.823. Дiелектрична проникнiсть

срiбла розраховувалась за допомогою моделi ”Друде-критичних точок”, яка є

досить точною на довжинах хвиль вище 400 нм [270]. Параметри ωi i δi вибира-

ються таким чином, щоб мiнiмiзувати Reεeff для нанокомпозиту срiблo/тефлон

у межах смуги 450 - 500 нм.

Як можна бачити, коли параметр η →∞, результати розрахункiв як для дiй-

сної, так i для уявної частини ЕДФ, отриманi з використанням представлення

у оберненому просторi, стають близькими до результатiв, отриманих при вико-

ристаннi "класичного"рiвняння (7.14).
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Рис. 7.5: Дiйсна i уявна частини ЕДФ для квазi-1d геометрiї, показаної на Рис.7.4, розрахованi з

використанням рiвнянь (7.14) i (7.3) при N = 45 для рiзних значень параметра η.

7.3.4. Обговорення точностi методу

Очевидно, що похибка нашої технiки є результатом укорочення матрицi εGG′.

Ми не знаємо заздалегiдь, коли ми можемо обрiзати матрицю для отримання

бажаної точностi, оскiльки вона (точнiсть) може нетривiально залежати як вiд

мiкрогеометрiї, так i вiд дiелектричного контрасту ε2/ε1 конкретної ГС. Тим не

менш, можна висловити деякi мiркування з цього приводу. Зокрема, ми вiдзна-

чимо таку особливiсть вiдносної похибки: вона мала, коли | εeff | мале, i вона

наближається до нескiнченностi, коли | εeff |→ ±∞. Дiйсно, як видно з Рис. 1,

для геометрiї шахової дошки точнiсть RSR є iдеальною при позитивних i по-

мiрних вiд’ємних значеннях Reε2, але наближення стає досить грубим, коли Re

ε2 → ±∞. Найвища точнiсть має мiсце, коли | εeff | невелика. Аналогiчно, для

геометрiї квадратa точнiсть RSR найкраща при значеннях Reε2, якi забезпечу-

ють найменшe | εeff |, тобто при Reε2 → ±∞, i вона найгiршa в областi, де | εeff |
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приймає свої максимальнi значення.

Таким чином, вiдносна похибка нашого методу корелює з функцiєю εeff . Це

означає, зокрема, що точнiсть RSR повинна бути високою бiля точки, де εeff ≈ 0

(ENZ режим). Як вiдомо, ця точка зазвичай пов’язана з посиленням локального

поля та збудженням плазмонa.

Усi вищенаведенi приклади свiдчать про те, що точнiсть розглядуваного ме-

тоду може бути низькою, коли 00-елемент укороченої оберненої матрицi мезо-

скопiчної дiелектричної проникностi ε−1
GG малий. Очевидно, це вiдбувається тому,

що коли ε−1
00 малe, воно стає чутливим до малих нeдiагональних елементiв ма-

трицi ε−1
GG′, якими нехтують в результатi урiзання матрицi εGG′. Слiд зазначити,

що аналогiчним чином точнiсть визначення ЕДФ, обчисленої в рамках ab initio

теорiї функцiоналу щiльностi, є дуже високою поблизу нулiв Reε [289, 296].

Як i слiд було очiкувати, Pис. 7.3 демонструє конвергенцiю методу RSR при

зростаннi параметра укорочення N . Крiм того, використання оберненої обчи-

слювальної процедури, основаної на теоремi Келлера, дозволяє значно пiдви-

щити точнiсть нашого методу для будь-яких N , особливо при великих значеннях

| ε2 |. Цiкаво також, що залежнiсть вiдносної пoхибки вiд N є немонотонною (має

тенденцiю до коливань), особливо при малих значеннях цього параметра.

Як видно з Pис. 7.6, коли вiдношення сторiн η → ∞, середньоквадратичнe

вiдхилення ∆ стає зникаючe малим незалежно вiд параметра усiкання N . Для

нашого прикладу ∆ дуже слабко залежить вiд N уже при η = 20.

При помiрних значеннях вiдношення сторiн, коли рiвняння (7.14) є грубим,

залежнiсть ∆ вiд параметра N може бути немонотонною, тобто збiльшення N

не обов’язково призводить до зменшення ∆.

7.4. Висновки до роздiлу 7

1. Точнiсть методу розрахунку ЕДФ, основаного на представленнi у оберне-

ному просторi, визначається обрiзанням матрицi мезоскопiчної дiелектричної

проникностi i залежить вiд її розмiру.
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Рис. 7.6: Середньоквадратичне вiдхилення ∆ =

√
1
M

M∑
i=1
| ε(RSR)
eff,x (ωi)− ε(eq9eff,x(ωi) |2 як функцiя вiдно-

шення сторiн прямокутної елементарної комiрки η для квазi-1d геометрiї, показаної на Рис. 7.4.

2. Похибка розрахованої в рамках методу ЕДФ зростає iз зростанням абсо-

лютного значення (норми) ефективної дiелектричної функцiї.

3. Використання оберненої обчислювальної процедури може знизити вiдносну

похибку визначення ЕДФ.
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8. Метаматерiали з аномально високим i низьким показником

заломлення за умови компенсацiї втрат

Як вiдомо, дiелектричнi втрати можуть суттєво впливати на характеристи-

ки та функцiонування рiзноманiтних матерiалiв i приладiв на їх основi. Шляхи

та наслiдки зменшення втрат у ММ жваво обговорюються в сучаснiй науковiй

лiтературi. Однiєю з опцiй зменшення дiелектричних втрат є їх компенсацiя

завдяки використанню пiдсилюючих елементiв. У цьому роздiлi на прикладi

найпростiшої 1d геометрiї ми показуємо, до чого може призводити повна ком-

пенсацiя втрат. Розглянемо спочатку локальне наближення, що передбачає не-

хтування ефектами нелокальностi (просторової дисперсiї).

8.1. Локальне наближення для одновимiрних надграток

Для наглядностi представлення застосуємо формалiзм меж для дозволених

значень εeff для довiльної двофазної ГС i використаємо ту обставину, що крайнi

(граничнi) значення ефективної дiелектричної проникностi досягаються, коли

ГС складається з почергових паралельних шарiв фаз 1 i 2 (див. Роздiл 6). Одне

з таких граничних значень εeff (так звана нижня межа Вiнера) має мiсце, коли

електричне поле направлене по нормалi до шарiв (ТМ поляризацiя, див. Рис.

8.1), i вiдповiдає умовi

Рис. 8.1: Елементарна комiрка розглядуваної структури
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εlb = ε⊥eff = [
f1

ε1
+
f2

ε2
]−1, (8.1)

де, як i ранiше, ε1 = ε′1 + iε′′1, ε2 = ε′2 + iε′′2 - локальнi дiелектричнi проникностi

складових (фаз), i f1 = f , f2 = 1 − f - об’ємнi частки фаз 1 i 2 вiдповiдно. Iнша

(верхня) межа Вiнера, яка виникає, коли електричне поле направлене паралель-

но до шарiв (ТE поляризацiя), вiдповiдає рiвнянню

εub = ε
‖
eff = f1ε1 + f2ε2. (8.2)

Нижня межа Вiнера цiкава тим, що вона дає змогу отримати гiгантську дi-

електричну проникнiсть [53]. Розглянемо її поведiнку бiльш детально.

На комплекснiй площинi нижня межа Вiнера являє собою дугу, обмежену

точками ε1 i ε2, а її продовження проходить через початок координат [243]. Якщо

нав’язати умову Imεlb = 0, то тодi отримаємо

f = f0 =
ε′′2 | ε1 |2

ε′′2 | ε1 |2 −ε′′1 | ε2 |2
. (8.3)

Припустимо, що фаза 1 - плазмонна i пасивна, тобто ε′1 < 0 i ε′′1 > 0. Якщо фаза 2

також пасивна, тобто ε′′2 > 0, то тодi Imεlb > 0 також, в iншому випадку f0 набуває

нефiзичних значень f0 < 0 або f0 > 1. Iншими словами, вищезадана умова (8.3)

не може задовольнятись.

Розглянемо тепер випадок, коли фаза 2 дiелектрична i активна (пiдсилю-

юча), тобто ε′2 > 0 i Imε′′2 < 0. Як легко переконатись, у цьому випадку iснує

таке значення f0, що задовольняє рiвняння (8.1), при цьому 0 < f0 < 1. Пiсля

його пiдстановки в (8.1), отримаємо вiдповiдну дiйсну ефективну дiелектричну

проникнiсть

ε0eff ≡ ε⊥eff(f0) =
ε′′2 | ε1 |2 −ε′′1 | ε2 |2

ε′′2ε
′
1 − ε′′1ε′2

. (8.4)

Як випливає з рiвняння (8.4), ε0eff стає сингулярним, коли
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ε′′1/ε
′
1 = ε′′2/ε

′
2. (8.5)

Умова (8.5) має просту геометричну iнтерпретацiю: всi три точки, ε1, ε2 i по-

чаток координат на комплекснiй площинi лежать на однiй прямiй, тобто дуга

вироджується в пряму. В результатi цього, коли нижня межа Вiнера (дуга) ви-

роджується в пряму, точка її перетину з вiссю Reε на комплекснiй площинi,

що вiдповiдає нульовим дiелектричним втратам, наближається до нескiнченно-

стi. Зауважимо, що вищезгадана умова ε0eff → ∞ може бути також записана у

виглядi

ε1
ε2

= − f1

1− f1
. (8.6)

Для iлюстрацiї, на Рис 8.2 показана нижня межа Вiнера εlb на комплекснiй

площинi для ε1 = −6 + 0.2i (це приблизно вiдповiдає дiелектричнiй проникностi

срiбла при λ = 430 nm) [297], ε2 = 2.2 − 0.03i, ε2 = 2.2 − 0.04i, ε2 = 2.2 − 0.05i, i

ε2 = 2.2− 0.15i, тобто ми фiксуємо ε1 i ε′2 i змiнюємо ε′′2.

Таким чином, фаза 2 розглядається як дiелектрик, легований молекулами

барвника з уявною частиною дiелектричної проникностi, що залежить вiд кон-

центрацiї барвника або вiд потужностi накачки (накачка не повинна перевищу-

вати порiг лазерної генерацiї [298]). У цьому випадку ε′′1/ε
′
1 = −0.0333, у той час

як ε′′2/ε
′′
1 приймає значення -0.0136, -0.0181, i -0.0227 при ε′′2 = −0.03,−0.04, and -0.05

вiдповiдно. Як можна бачити, коли ε′′2 зменшується, ε0eff зростає: коли ε′′2 → ε′′1ε
′
2/ε
′
1,

ε0eff →∞. У точцi сингулярностi ε0eff змiнює свiй знак, i потiм зростає знову до-

ти, доки не досягає максимуму. Це досягається, коли ∂ε0eff/∂ε
′′
2 = 0, що приносить

рiвняння [53]

ε′1 | ε2 |2 −ε′2 | ε1 |2 −2ε′′2(ε′′2ε
′
1 − ε′′1ε′2) = 0. (8.7)

Його розв’язок має вигляд

ε′′2
max

= ε′′1ε21 −
√

(ε′′1ε21)2 + ε′2
2− | ε1 |2 ε21 (8.8)

з ε21 = ε′2/ε
′
1.
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Рис. 8.2: Нижня межа Вiнера (суцiльнi кривi) розрахована для двофазної багатошарової ГС з ε1 =

−6 + 0.2i i рiзними значеннями ε2: εA2 = 2.2 − 0.03i (синя крива), εB2 = 2.2 − 0.04i (зелена крива),

εC2 = 2.2−0.05i (червона крива), i ε0eff = 7.88, 12.05, 19.795, i −13.86 при ε′′2 =-0.03, -0.04, -0.05, i -0.15,

вiдповiдно. Пунктирнi кривi показують верхню межу Вiнера.

Пiсля деяких викладок, пiкове (негативне) значення ε0eff може бути записане

як

ε0maxeff ≡ ε0eff(ε
′′
2
max

) =
ε′2

2 − ε′′2
2 + 2ε′′1ε

′′
2− | ε1 |2

ε′2 − ε′1
. (8.9)

Згiдно рiвняння (8.4), ε0eff може змiнюватись у широких межах, вiд −∞ аж

до +∞, але виключаючи iнтервал [ε0maxeff , ε′2]. Таким чином, нульове значення ε0eff

залишається недосяжним (якщо бути бiльш точним, воно може бути досягнутим

при розглядi верхньої межi Вiнера). Дiйсно, якщо ε′′1 > 0 i ε′′2 < 0, чисельник

в (8.4) завжди вiд’ємний. Крiм того, великi вiд’ємнi значення ε0eff , близькi до

ε0maxeff , також неможливi, оскiльки вони можуть iснувати лише при неприродно

великих вiд’ємних ε′′2.

У цьому прикладi ми взяли ε′2 = 2.2 як типове значення дiелектричної про-

никностi. Якщо так, то тодi згiдно (8.5) сингулярнiсть має виникнути при
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ε′′2 ≈ −0.073. Це менше, нiж досягнутe на сьогоднi мiнiмальне значення ε′′2, яке

складає близько -0.04 для вiдомих барвникiв, але перевищує досягнутi значен-

ня ε′′2 для напiвпровiдникових квантових ям або квантових точок, якi можуть

досягати -0.3 [299]. Щоб отримати якомога вищу ефективну дiелектричну про-

никнiсть, дiйсна частина дiелектричної проникностi дiелектрика (ε′2) має бути

якомога нижчою. У цьому зв’язку слiд вiдзначити, що перспективним вигля-

дає використання флуорополiмерiв i флуоридiв. Так, тефлон марки AF 2400

має найнижчий показник заломлення (1.29-1.31) i вiдповiдно найнижчу дiеле-

ктричну проникнiсть (1.66-1.72) у видимому дiапазонi [300], у той час як такi

сполуки, як LiF i NaF мають тiльки дещо вищу дiелектричну проникнiсть [301].

8.2. Компенсацiя втрат в шаруватих структура згiдно рiвняння

Ритова

Розглядувана структура - необмежений 1d двофазний ФК - показана на Рис.

8.1. Повне i точне описання поширення електромагнiтних хвиль у такому ММ

(гратцi) можливе з використанням дисперсiйного рiвняння Ритова [302]. Хоча

це рiвняння було розглянуто у багатьох працях (див., напр., [303–306]), знахо-

дження його розв’язкiв i їх аналiз заслуговують на бiльшу увагу.

У випадку поширення хвилi у площинi рисунку (k⊥ = 0), як показано на

Рис. 8.1, тiльки одна дiагональна компонента тензора ЕДФ описує нелокальний

вiдгук [307]:

ε⊥eff(k‖) ≡ εeff(k‖) = k2
‖/k

2
0, (8.10)

де k0 = ω/c i k‖ ≡ k -компонента хвильового вектора, паралельна площинi, що

задовольняє дисперсiйне рiвняння Ритова [302]

F = cos(k1d1) cos(k2d2)− γ sin(k1d1) sin(k2d2)− 1 = 0, (8.11)

з γ = 1
2
( ε1k2
ε2k1

+ ε2k1
ε1k2

) i γ = 1
2
(k2
k1

+ k1
k2

) для TM- i TE-поляризацiї, вiдповiдно, k1,2 =√
k2

0ε1,2 − k2
‖, i d1,2 - товщини шарiв. Зауважимо, що коли елементарна комiрка НГ
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мiстить бiльше двох фаз, дисперсiйне рiвняння може бути узагальнене шляхом

використанням iтерацiйного методу, запропонованого в [31].

Як було показано, дисперсiйне рiвняння (8.11) при k⊥ = 0 розпадається на

два окремих рiвняння, а саме

k1

ε1
tan

k1d1

2
+
k2

ε2
tan

k2d2

2
= 0 (8.12)

та
k1

ε1
tan

k2d2

2
+
k2

ε2
tan

k1d1

2
= 0 (8.13)

для випадку TM-поляризацiї, i

k1 tan
k1d1

2
+ k2 tan

k2d2

2
= 0 (8.14)

та

k1 tan
k2d2

2
+ k2 tan

k1d1

2
= 0 (8.15)

для випадку TE-поляризацiї [302, 303]. Рiвняння (8.12, 8.14) i (8.13, 8.15) опису-

ють так званi парнi i непарнi плазмоннi моди, для яких поперечнi квазiмiкроско-

пiчнi електричне та магнiтне поле є вiдповiдно парними або ж непарними фун-

кцiями вiдносно середини шарiв. Iншими словами, парним плазмонним модaм

вiдповiдає симетричний розподiл полiв, a непарним модам - антисиметричний

розподiл. Як неважко пересвiдчитись, якщо d→ 0 (квазiстатичне, або локальне

наближення) рiвняння (8.12) та (8.14) переходять у добре вiдомi рiвняння (8.1)

та (8.3).

У подальшому ми нав’язуємо умову Imεeff = 0, що вiдповiдає випадку повної

компенсацiї втрат, з повнiстю дiйсним або повнiстю уявним k‖ [53].

Оскiльки рiвняння (8.11) багатопараметричне, його аналiз потребує зна-

чних зусиль. Щоб спростити подальший розгляд, надалi ми припускаємо, що

дiелектрична проникнiсть плазмонної фази є постiйною, i беремо її рiвною

ε1 = −122.19 + i3.115, що приблизно вiдповiдає срiблу на довжинi хвилi λ = 1.5 µm

[308].

237



Щоб екстраполювати нашi результати на iнший спектральний дiапазон, ми

вiдзначаємо важливi скейлiнговi властивостi рiвняння (8.11). Нехай ε?1 = rε1 i

k?0 = sk0 з дiйсними r i s. Як тодi легко бачити з (8.10) i (8.11), має мiсце наступнe

спiввiдношення для εeff :

εeff(k
?
0d1, k

?
0d2, ε

?
1, ε2) = rs2εeff(

√
rsk0d1,

√
rsk0d2, ε1, ε2/r). (8.16)

Для пiдсилюючого середовища ми приймаємо ε2 = 12 + iε′′2, що приблизно вiд-

повiдає багатократним квантовим ямам InGaAsP на тiй же довжинi хвилi, якщо

знехтувати залежнiстю Reε2 ≡ ε′2 вiд концентрацiї вiльних носiїв i припустити,

що Imε2 ≡ ε′′2 - вiд’ємний параметр, що залежить вiд коефiцiєнту пiдсилення g

як ε′′2 = −g(ε′2)1/2/k0 [308]. Для обраних параметрiв виконуються умови ε′′1 �| ε1 | i

ε′2 <|Reε1 |.

Припускаючи, що k0d� 1 (слабка нелокальнiсть), рiвняння (8.11) може бути

розкладенe в степеневий ряд, що дає наближений аналiтичний розв’язок для

ЕДФ з нелокальними поправками [309]. У загальному випадку розв’язки (8.11)

можуть бути представленi як родина кривих у 3d просторi (εeff ; ε
′
2; f), де f -

фактор заповнення пiдсилюючого середовища, визначений як f = d2/d з d =

d1 + d2.

Як перший крок нашого аналiзу, розглянемо поведiнку функцiї F (f, εeff ) при

фiксованому ε′′2. На Рис. 8.3 i 8.4 у логарифмiчному масштабi показана функцiя

|F (f, εeff )| при ε′′2 = −0.2 i d = 100 nm вiдповiдно для TM i TE поляризацiй [54].

Розв’язки дисперсiйного рiвняння (8.11), що вiдповiдають умовi ln |F | → −∞,

лежать у розломах поверхнi ln |F |, що утворюють систему гiлок, якi можуть

перетинатись. Хоча ε1, ε2 i d в приведених розрахунках фiксованi, така поведiн-

ка функцiї F (f, εeff ) є типовою. Якщо εeff змiнюється у певному iнтервалi, що

включає вiд’ємнi значення, кiлькiсть гiлок залежить вiд перiоду гратки d.

Хоча розв’язки можуть утворювати нескiнченну кiлькiсть гiлок, тiльки двi з

них, що вiдповiдають додатнiм εeff , є для нас цiкавими. Вони показанi стрiлками

на Рис. 8.3 i 8.4, i позначенi як A i B. Гiлки A i B вiдповiдають парним i непарним

модам вiдповiдно. У подальшому ми визначаємо ε
(A)
eff i ε(B)

eff як ε
(A)
eff = (kA/ko)

2 i
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Рис. 8.3: Функцiя ln |F (f, εeff )| при Im(ε2)=-0.2 i d = 100 nm для TM поляризацiї.

Рис. 8.4: Те ж, що i на Рис.8.3, але для TE поляризацiї.

ε
(B)
eff = (kB/ko)

2, де kA i kB - розв’язки рiвняння (8.11) вiдповiдно для гiлок А i В.

Для TM поляризацiї гiлка A вiдповiдає розв’язку рiвняння (8.12) у виглядi

моди поширення, оскiльки для неї k завжди дiйсне, а значить, εeff завжди до-

датнє. Ця гiлка починається з εeff = ε2, коли f = 1 i Imε
(0)
2 = 0, i потiм монотонно

εeff →∞, коли f наближається до нуля [53] (тут i в подальшому верхнiй iндекс

(0) позначає значення дiелектричної проникностi пiдсилюючого середовища, що

задовольняє дисперсiйне рiвняння (8.11) за умови Imεeff = 0).
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Числовi розв’язки рiвняння (8.12) (гiлка A) у формi залежностей εeff (f) i

вiдповiднi Imε
(0)
2 (f) при рiзних значеннях d, включаючи локальне наближення

(квазiстатична границя d→ 0), показанi на Рис. 8.5. У локальному (квазiстати-

чному) наближеннi ЕДФ набуває вигляду (8.1).

Рис. 8.5: Залежностi ε(A)
eff (зеленi кривi) i ε(0)

2 (синi кривi) вiд f при рiзних значеннях d для парної

TM моди.

Як можна бачити, нелокальнiсть зменшує ЕДФ. У той же час, вона може

призводити як до збiльшення, так i до зменшення коефiцiенту пiдсилення, необ-

хiдного, щоб досягти порогу прозоростi (задовольнити умову Imεeff = 0), якщо

порiвнювати з локальним наближенням. Варто вiдзначити, що у локальному

наближеннi iснує ненульовe порогове значення f = fc = ε′′2/(ε
′′
2 − ε′′1) таке, що

εeff → +∞, якщо f → f+
c i εeff → −∞, якщо f → f−c . Однак, як буде показано

нижче, з врахуванням нелокальностi це порoгове значення завжди 0.

Гiлка B виникає як наслiдок розв’язку рiвняння (7.12). Числовi розв’язки цьо-

го рiвняння представленi на Рис. 8.6, де не показана область великих вiд’ємних

значень ε
(B)
eff . Ця гiлка включає як моду поширення (ε(B)

eff > 0), так i еванесцентнi

моди (ε(B)
eff < 0). Для цiєї гiлки ε

(B)
eff = ∞, коли f → 1, потiм значення ε

(B)
eff змен-

шується, перетинає лiнiю ε
(B)
eff = 0, i стає вiд’ємним при подальшому зменшеннi

f . Можна показати, що розв’язки для цiєї гiлки iснують, тiльки коли f зна-

ходиться у певному iнтервалi [fmin, 1]. Коли d → 0, цей iнтервал стискається, i
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у квазiстатичнiй границi розв’язки зникають. Це означає, що гiлка B не може

бути описана у рамках локального наближення. Дiйсно, у локальному набли-

женнi рiвняння (8.1) не може забезпечити εeff = 0, за виключенням тривiального

випадку, коли ε1 = 0 або ε2 = 0. У той же час, якщо покласти в (8.13), що εeff = 0,

отримаємо рiвняння

√
ε1 tan(k0d1

√
ε1/2) +

√
ε2 tan(k0d2

√
ε2) = 0, (8.17)

яке, як можна бачити нижче, має нетривiальнi розв’язки.

Рис. 8.6: Залежностi ε(B)
eff (зеленi кривi) i ε(0)

2 (синi кривi) вiд f при рiзних значеннях d для непарної

TM моди.

У випадку TE-поляризацiї, iснує тiльки одна гiлка (A), що вiдповiдає розв’яз-

ку у виглядi моди поширення. Як можна бачити з Рис. 8.4, ця гiлка включає

також розв’язок у виглядi еванесцентної моди, що з’являється при менших зна-

ченнях f .
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8.3. Метаматерiали з аномально високим показником заломлення

на основi барвникiв

8.3.1. Нелокальнa EДФ як розв’язок рiвняння Ритова у виглядi моди поширення

Локальне наближення застосовується, коли ефекти нелокальностi слабкi.

Бiльш точна технiка гомогенiзацiї повинна описувати всi поляризацiйнi яви-

ща, включаючи штучний магнетизм, додатковi хвилi та магнiтоелектричний

зв’язок, що може бути отримано з рiвняння Ритова. У цьому зв’язку виникає

питання: наскiльки точним є локальне наближення?

Щоб вiдповiсти на це питання, ми розв’язуємо рiвняння (8.11) вiдносно k‖,

прийнявши, що f = f0, як в (8.3), при ε1 = −20 + 0.45i (це приблизно вiдповiдає

дiелектричнiй проникностi срiблa на довжинi хвилi λ = 660 nm) i ε′2 = 1.82, що

вiдповiдає тефлону. Пiсля цього ми розраховуємо ε̃⊥eff , використовуючи рiвня-

ння (8.4) (локальне наближення) i рiвняння (8.10) для двох значень товщини

металевого шару d1 i для двох власних мод найнижчого порядку. У цьому ви-

падку нелокальна ЕДФ стає комплексною. Її дiйсна i уявна частина показанi

на Рис. 8.7.

Природно, що коли d1 → 0, локальне наближення є достатньо точним. У той

же час, коли Reε⊥eff стає великим, локальне наближення стає дуже грубим, на-

вiть коли товщина металевого шару сягає лише декiлькох десяткiв нанометрiв.

Можна зробити висновок, що нелокальнiсть знижує ЕДФ. Крiм того, умова

нульових втрат (8.3) перестає виконуватись. Як можна бачити, моди, що в ло-

кальному наближеннi не мають втрат, при врахуваннi нелокальностi стають або

ж загасаючими, або зростаючими.

Хоча рiвняння (8.11) може мати безлiч розв’язкiв, що характеризують вiдпо-

вiднi власнi моди, тiльки два розв’язки можуть забезпечити Imε⊥eff = 0; це або

моди з Rek‖ = 0, або з Imk‖ = 0. Якщо Rek‖ = 0, то тодi вiдповiдна власна мода

є або зростаючою (пiдсиленою), коли електричне поле експоненцiйно зростає,

або загасаючою (еванесцентною), коли електричне поле експоненцiйно загасає,

в залежностi вiд знаку k‖. Очевидно, що коли Imk‖ = 0 i Rek‖ 6= 0, то тодi ми ма-
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Рис. 8.7: Нелокальна ЕДФ як функцiя ε′′2 , розрахована згiдно рiвнянь (8.11) i (8.3) для двох власних

мод при d1 = 20 nm (синi точковi кривi) i d1 = 40 nm (червонi пунктирнi кривi). Чорна крива

показує ЕДФ у локальному наближеннi, згiдно рiвняння (8.1).

ємо справу з модою, що поширюється без втрат, що може бути iдентифiкована

також як об’ємний плазмон поляритон [310].

Пiсля розв’язання рiвняння (8.11), на Рис. 8.8 i 8.9 ми демонструємо чотири

гiлки для дiйсної i уявної частини хвильoвого числа як функцiю f = f1 = d1/(d1 +

d2) з d1 = 40 nm (k0d1 = 0.38) при ε′′2 = −0.04 i ε′′2 = −0.05, вiдповiдно. При ε′′2 = −0.04,

може задовольнятись умова Imk‖ = 0, що характеризує моду поширення. При

ε′′2 = −0.05 може задовольнятись лише умова Rek‖ = 0 для двох рiзних значень f

для однiєї з чотирьох показаних власних мод.
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Рис. 8.8: Дiйсна i уявна частина k‖ vs f для чотирьох власних мод при k0d1 = 0.38, ε1 = −20 + 0.45i

i ε2 = 1.82− 0.04i. Стрiлки вказують на положення нулiв Imk‖.

Пiдсилена i еванесцентна моди не можуть поширюватись, тому вони не є осо-

бливо цiкавими для нас. Але все ж вiдзначимо, що (i) наявнiсть моди пiдсиле-

ння може призводити до нестабiльностей, або абсолютних, або ж конвективних

[299], (ii) непоширюваним модам вiдповiдає вiд’ємне ε⊥eff , i (iii) оскiльки цi моди

мають нульову фазову швидкiсть, при близьких, але дещо вiдмiнних параме-

трах, може бути реалiзований режим вiд’ємної фазової швидкостi, тобто NRI.

Значення ε⊥eff vs ε′′2, розрахованi для моди поширення, тобто в точках, де Imk‖ =

0, при рiзних значеннях k0d1, показанi на Рис. 8.10 [53].

Отриманi результати свiдчать, що як локальна, так i нелокальна ефектив-

нi дiелектричнi проникностi можуть набувати гiгантських значень при вiдсу-

тностi втрат. Це вiдбувається, коли уявна частина дiелектричної проникностi

дiелектрика з пiдсиленням наближається до свого "критичного"значення, що
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Рис. 8.9: Те ж, що i на Рис. 8.8, але при ε2 = 1.82− 0.05i. .
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Рис. 8.10: ЕДФ як функцiя ε′′2, розрахована згiдно (8.10) для моди поширення при рiзних значеннях

товщини d1.
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згiдно з (8.5), може бути визначене як ε′′2 = ε′′1ε
′
2/ε
′
1 (бiля -0.04095 для конкретних

параметрiв, використаних у наших розрахунках). Це узгоджується з тiєю об-

ставиною, що при вiдсутностi втрат нелокальна ЕДФ може мати сингулярнiсть,

як було показано ранiше [311].

Значення f = f0, при яких Imε⊥eff = 0, залежать вiд товщин шарiв. Збiльшен-

ня товщини комiрки (перiоду гратки), що вiдповiдає сильнiшiй нелокальностi,

призводить до бiльших f0. У той же час залежнiсть ε⊥eff (f0) вiд перiоду гратки

слабка. Для прикладу, при k0d1 = 0.38 (d1 = 40 nm), f0 = 0.954 i ε⊥eff = 114.8, у той

час як при k0d1 = 0.76 (d1 = 80 nm), f0 = 0.975 i ε⊥eff = 104.4. Це може бути важливим

з практичних мiркувань.

8.3.2. Фазова i групова швидкiсть

Очевидно, що коли показник заломлення високий, фазова швидкiсть vp = ω/k‖

стає низькою. Ми показуємо, що групова швидкiсть vg = dω/dk‖, яка характе-

ризує швидкiсть поширення iмпульсу (хвильового пакету), також може стати

низькою, що є специфiчною рисою окремих наноструктур [312]. З цiєю метою

ми диференцiюємо рiвняння (8.11) по k0 i отримуємо

cot(k2df2)(fk
?
1 + γf2k

?
2) + cot(k1df)(f2k

?
2 + γfk?1) +

γ?

d
= 0, (8.18)

дe k?1,2 = (2k0ε1,2 + k2
0ε
?
1,2 − 2kc/vg)/k1,2, ε

?
1,2 = dε1,2/dk0 = c(dε1,2/dω), c швид-

кiсть свiтла у вакуумi, γ? = −1
2(c1ε

?
1 + c2ε

?
2 + c3k

?
2 + c4k

?
1), i c1 = k2/(k1ε2) −

k1ε2/(k2ε
2
1), c2 = k1/(k2ε1) − k2ε1/(k1ε

2
2), c3 = ε1/(ε2k1) − ε2k1/(ε1k

2
2), c4 =

ε2/(ε1k2)− ε1k2/(ε2k
2
1).

Щоб розв’язати це рiвняння вiдносно vg, необхiдно спочатку оцiнити похiднi

dε1/dk0 та dε2/dk0. Наша оцiнка для срiбла на довжинi хвилi λ = 660 nm, що

основана на даних Джонсона i Крiстi [297], складає dε1/dk0 ' 5.047×103+137i. Щоб

знайти dε2/dk0, ми застосовуємо модель Лоренца для дiелектричної проникностi

дiелектрика, легованого молекулами барвника:

ε2 = ε∞ +
σ

ω2
0 − ω2 − i∆ωω

. (8.19)
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Рис. 8.11: Фазова i групова швидкостi як функцiї ε′′2 для моди поширення.

На частотi емiсiї ω = ω0 ця модель дає ε2 = ε∞+ i σ
∆ωω0

, i шукана похiдна, оцiнена

при ω0, може бути записана у виглядi

dε2
dk0

= c
dε2
dω

= − σc

∆ωω0
(

2

∆ω
+

i

ω0
) = −cε′′2(

2

∆ω
+

i

ω0
) = − ε

′′
2

k0
(
2

δ
+ i), (8.20)

де δ = ∆ω/ω0. Припускаючи, що ширина лiнiї для типових барвникiв може

складати 10 - 50 nm, параметр δ при λ = 660 nm може бути оцiнений як

δ ∼ 0.015 − 0.075.

Наступним кроком ми розв’язуємо рiвняння (8.11) при d = 40 nm для моди

поширення при рiзних значеннях ε′′2 i знаходимо f i Reε̃⊥eff , при яких виконується

умова Imε̃⊥eff = 0. Пiсля цього ми пiдставляємо отриманi значення f i ε̃⊥eff в

рiвняння (8.18) i розв’язуємо його вiдносно vg. Це дозволяє нам оцiнити нижню

межу для групової швидкостi (vgl), прийнявши, що δ = 0.015, та верхню межу

(vgu), прийнявши δ = 0.075 (меншi значення δ призводять до вищої дисперсiї, i

внаслiдок цього до менших значень групової швидкостi).

Отриманi результати для фазової i групової швидкостей показанi на Рис.

8.11. Як можна бачити, обидвi швидкостi наближаються до нуля, коли ε′′2 на-

ближається до свого критичного значення, що дозволяє реалiзувати так званий

ефект ультраповiльного або навiть “зупиненого” свiтла.
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Групова швидкiсть, отримана таким шляхом, є, взагалi кажучи, комплексною

величиною. Уявна частина vg пов’язана зi змiною форми iмпульсу. Однак, у

нашому випадку вона є малою порiвняно iз дiйсною частиною, i ми тут не

показуємо Imvg. Для прикладу, при ε′′2 = −0.404, Imvgu/Revgu ' −0.012 i Imvgl/Revgl '

−0.0165. Варто вiдзначити, що якщо дiелектричнi втрати є достатньо малими,

Revg стає близькою до швидкостi переносу енергiї [313].

8.4. Метаматерiали на основi напiвпровiдникових квантових

гетероструктур

Використання барвникiв для розглядуваних задач має обмежений характер,

передовсiм через їх знебарвлення (bleaching), низький порiг руйнування i скла-

днощi, пов’язанi з електричною накачкою, тобто за допомогою струму iнжeкцiї.

Внаслiдок iснуючих обмежень на коефiцiєнт пiдсилення барвникiв, вiд’ємна

уявна частина дiелектричної проникностi пiдсилюючого середовища на їх осно-

вi не може бути дуже високою. За деякими доволi оптимiстичними оцiнками,

у дiапазонi 600-680 нм для сумiшi барвникiв Rhodamine 800 i Rhodamine 6G у

дiелектричному розчинi, Imε може лежати у межах (-0.02, -0.15), в залежностi

вiд вiдносної концентрацiї барвникiв i iнтенсивностi накачки [314]. Але зазвичай

Imε не може бути менше, нiж -0.04. Це ускладнює компенсацiю дiелектричних

втрат. У той же час, для напiвпровiдникових структур ця величина може до-

сягати -0.1 ÷ -0.3 [299]. Нижче ми розглянемо, якi перспективи для розробки

нових ММ з’являються за умови компенсацiї дiелектричних втрат в 1d НГ “ме-

тал - напiвпровiдник”.

8.4.1. Аномально висока ЕДФ

Як можна бачити з Рис. 8.6, у випадку гiлки B, для того щоб отримати εeff ,

вище нiж 300, Imε
(0)
2 повинно бути бiля -0.3 або менше, i це значення лише слабко

залежить вiд перiоду ґратки d. Це означає, що коефiцiєнт пiдсилення має бути

дуже високим, що може бути важко реалiзовним на практицi. У той же час,
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Рис. 8.12: Залежностi ε(A)
eff (зеленi кривi) та Imε(0)

2 (синi кривi) вiд Reε2 для парної TM моди при

d = 90 nm.

для гiлки A, εeff ≈ 300 може бути досягнуто вже при ε′′2 ≈ −0.25 (див. Рис. 8.5).

Таким чином, використання гiлки A є бiльш виправданим, нiж використання

гiлки B, якщо ми хочемо досягти дуже високого значення ЕДФ при розумних

значеннях коефiцiєнтa пiдсилення.

Розглянемо тепер взаємозв’язок мiж ε
(A)
eff , Imε2, i фоновою дiелектричною про-

никнiстю Reε2 = ε′2 при фiксованому d i рiзних значеннях d2. На Рис. 8.12 ми по-

казуємо залежностi Imε
(0)
2 (ε′2) та ε

(A)
eff(ε′2) при d = 90 nm для декiлькох значень d2.

Результати свiдчать, що зменшення фонової дiелектричної проникностi ε′2 при-

зводить до зниження як порогу прозоростi Imε
(0)
2 , що може вважатися корисним

ефектом, так i до зниження εeff , що є шкiдливим з практичної точки зору. По-

дiбним чином, зменшення товщини d2, що вiдповiдає зменшенню f , призводить

до зниження як ε
(0)
2 , так i ε(A)

eff .

У рамках нашого пiдходу можна отримати як завгодно велике хвильове чи-

сло k‖, а значить, i як завгодно велику ЕДФ. Насправдi, однак, значення цих

величин є обмеженими внаслiдок ефекту насичення пiдсилення, а також внаслi-

док власної нелокальнoстi дiелектричної проникностi фаз. Крiм того, слiд мати

на увазi, що k‖ не може перевищувати 2π/a, де a - стала кристалiчної гратки

[53].
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Покажемо, що при великих εeff можна знайти наближений розв’язок рiвняння

(8.11) вiдносно f [54]. Для цього скористаємося тотoжностями

sin z =
2 tan z/2

1 + tan2 z/2
i cos z =

1− tan2 z/2

1 + tan2 z/2
.

Тодi рiвняння (8.11) може бути переписанe у виглядi

tan z1(tan z1 +
k2ε1
k1ε2

) + tan z2(tan z2 +
k1ε2
k2ε1

) = 0, (8.21)

де z1 = 1
2k0d1

√
ε1 − εeff , z2 = 1

2k0d2
√
ε2 − εeff .

Граничному переходу εeff →∞ вiдповiдає

k1/k2 → −1, i lim
εeff→∞

(tan z2) = i для гiлки A, lim
εeff→∞

(tan z1) = −i для гiлки B,

де i =
√
−1.

Пiдставляючи це у рiвняння (8.21), отримуємо

tan2 z2 − i tan z2(
ε1
ε2

+
ε2
ε1

)− 1 ≈ 0, (8.22)

tan2 z1 + i tan z1(
ε1
ε2

+
ε2
ε1

)− 1 ≈ 0, (8.23)

для гiлок A i B, вiдповiдно. Розв’язками цих рiвнянь є

f ≈ − 2

k0d
Re

arctan[(
√
b2 + 4− b)/2]

√
ε2 − εeff

(8.24)

для гiлки A i

f ≈ 1 +
2

k0d
Re

arctan[(
√
b2 + 4 + b)/2]

√
ε1 − εeff

(8.25)

для гiлки B, дe ми ввели позначення

b = i(
ε1
ε2

+
ε2
ε1

).

Як можна бачити, якщо εeff →∞, то f → 0 (1) для гiлки A (B), що узгоджує-

ться з ранiше отриманими результатами. Для порiвняння, точний i наближений

250



Рис. 8.13: Точний i наближений розв’язок дисперсiйного рiвняння для парної ТМ моди (гiлка А)

при d = 120 nm.

розв’язок дисперсiйного рiвняння (гiлка А) показанi на Рис. 8.13. У цьому при-

кладi Imε
(0)
2 змiнюється вiд -0.2 до -0.294 при зростаннi εeff вiд εeff ≈ 110 до 1765.

Розв’язки сходяться i прямують до ∞, коли f → 0.

8.4.2. Метаматерiали з ENZ i RINU

Моди з k‖ ≈ 0 можуть проявлятись як для TM поляризацiї (гiлка B), так i

для TE поляризацiї (гiлка А). Однак, коли εeff → 0, рiвняння (8.13) i (8.14), якi

описують вiдповiднi моди, збiгаються, даючи єдине рiвняння (8.17).

Щоб визначити умови, за яких можуть iснувати моди з k‖ = 0, що вiдповiдає

εeff = 0, ми чисельно розв’язуємо рiвняння (8.17) для рiзних значень фонової

дiелектричної проникностi ε′2. Результати представленi на Рис. 8.14.

Цi результати свiдчать, що зменшення Reε2 знижує порiг прозоростi Imε
(0)
2 , у

той час як зменшення перiоду гратки d пiдвищує його. При ε′2 = 12 i f ≈ 0.8026, d =

200 nm (k0d = 0.8378), можна отримати досить низький порiг Imε
(0)
2 ≈ −0.117, що

цiлком може бути досягнуто при iснуючих технологiях. Варто вiдзначити, що

коли перiод гратки d стає великим (200 нм i вище), значення Imε
(0)
2 стає слабко

залежним вiд фонової дiелектричної проникностi ε′2.

Хоча рiвняння (8.17) виконується як для ТМ, так i для TE поляризацiї, пове-
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Рис. 8.14: Залежностi Imε(0)
2 (k0d) (синi кривi) i вiдповiднi f(k0d) (зеленi кривi), при яких εeff = 0

для рiзних значень Reε2.

дiнка розв’язкiв рiвняння (8.11) в околi точки εeff = 0 є вiдмiнною. Зокрема, на

вiдмiну вiд випадку TE поляризацiї, розв’язки рiвняння (8.11) для ТМ поляри-

зацiї є дуже чутливими до малих змiн як матерiальних, так i геометричних па-

раметрiв. Наприклад, при d = 100 nm можна отримати ε
(A,B)
eff = 0 коли ε′′2 = −0.2526

i f = 0.8952. У той же час, ε(B)
eff = 1 коли ε′′2 = −0.2562, f = 0.8965 (TM поляризацiя)

i ε(A)
eff = 1 коли ε′′2 = −0.2358, f = 0.905 (TE поляризацiя).

Залежностi Imε
(0)
2 (k0d) i f(k0d), при яких εeff = 1 для парної TE моди, для

трьох рiзних значень фонової дiелектричної проникностi Reε2, представленi на

Рис. 8.15. Якщо порiвнювати з режимом ENZ, режим RINU досягається при

дещо вищих f , але вимагає слабшого пiдсилення.

Вищенаведенi результати отриманi для нескiнченної гратки. Що буде, якщо

ми маємо справу з пластиною кiнцевої товщини, вирiзаної з такого RINU мета-

матерiалу? Щоб вiдповiсти на це питання, ми скористались методом зв’язаних

хвиль (CRWA) i розрахували товщинну залежнiсть пропускання (T), вiдбиван-

ня (R), i поглинання (A) для нормального падiння свiтла на пластину, прийняв-

ши такi параметри Imε2 i f , що забезпечують εeff = 1 при d = 100 nm. Результати

цих розрахункiв показанi на Рис. 8.16.

Як можна бачити, для значень h/λ0, що лежать у дiапазонi (0; 0.67), кое-
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Рис. 8.15: Залежностi Imε(0)
2 (k0d) (синi кривi) i вiдповiднi f(k0d) (зеленi кривi), при яких εeff = 1,

для рiзних значень Reε2.

Рис. 8.16: Залежностi R (синя крива), T −1 (зелена крива) i A (червона крива) вiд тощини пластини

h, нормованої на довжину хвилi у вакуумi λ0.

фiцiент вiдбивання осцилює навколо нуля i коефiцiент пропускання осцилює

навколо одиницi з амплiтудою осциляцiй, що не перевищує 0.8%, у той час як

коефiцiент поглинання змiнюється у межах 0.5%. Таким чином, усi три вели-

чини, R, T i A є майже не залежними вiд товщини пластини.
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8.4.3. Наближенi розв’язки дисперсiйного рiвняння, що враховують нелокальнi поправки

Pезультати, показанi на Рис.8.14 i 8.15, вiдповiдають випадку сильної нело-

кальностi, коли нелокальна ЕДФ не може бути представлена у виглядi суми

локальної ЕДФ i малих поправок до неї, навiть коли k0d < 1. Продемонструємо

це на прикладi режиму RINU [55]. Слабка нелокальнiсть дозволяє представити

ЕДФ у виглядi наближення [309]

εTM,TE
eff ≈

εTM,TEloc
eff

1− δTM,TE
, (8.26)

i у випадку ТЕ поляризацiї, зокрема, εTEloceff = εub, як у рiвняннi (7.2), а

δTE =
(k0d)2

12εub
f 2(1− f)2(ε1 − ε2)2. (8.27)

Черн отримав дещо iнший результат. Його наближення у випадку ТЕ поляри-

зацiї має вигляд

εTEeff ≈ εTEloceff +B2(k0d)2, (8.28)

де B2 = 1
12f

2(1− f)2(ε1 − ε2)2.

Хоча рiвняння (8.26) i (8.28) збiгаються при δ � 1, вони, як можна бачити

нижче, мають рiзнi областi застосування.

Застосовнiсть рiвнянь (8.26) i (8.28) залежить не тiльки вiд умови k0d � 1, а

також i вiд дiелектричного контрасту ε1− ε2, що входить до коефiцiентiв δ та B2.

Навiть якщо k0d� 1, рiвняння (8.26) i (8.28) можуть залишатись грубими. У той

же час, було б корисно знайти розумне наближення для εeff при помiрних зна-

ченнях параметра k0d. Для цього можна врахувати поправки вищого порядку

до локального наближення εloceff . Щоб це зробити, ми приймаємо що

tgzj ≈ zj + z3
j/3, (8.29)

де j = 1, 2, що дозволяє нам розкласти рiвняння (8.14) в ряд за степенями k0d:

εTEeff ≈ εTEloceff +B2(k0d)2 +B4(k0d)4 +B6(k0d)6, (8.30)
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де B4 = −1
6f

2
1f

2
2 (ε1 − ε2)B2/(1− 3f1f2), B6 − 1

24f
2
1f

2
2 (f1 − f2)(ε1 − ε2)B4.

Щоб отримати ще один наближений розв’язок дисперсiйного рiвняння, ми

скористаємось апроксимацiєю Паде для tg2zj:

tg2zj ≈
z2
j

1− 2z2
j/3

. (8.31)

Пiдставляючи це в рiвняння (8.14), отримаємо квадратне рiвняння виду

c2(ε
TE
eff)

2 + c1ε
TE
eff + c0 ≈ 0, (8.32)

де c2 = (f1ε1−f2ε2)ε
loc−ηε1ε2, c1 = 2(f 2

2 ε2−f 2
1 ε1)+η(ε1+ε2), c0 = f1−f2−η, η =

(k0d)2f 2
1f

2
2 (ε1− ε2)/6. З двох розв’язкiв цього рiвняння лише один має фiзичний

сенс, i саме цей розв’язок дає нам шукане наближення

εTEeff ≈
√
c2

1 − 4c0c2 − c1

2c2
. (8.33)

Зауважимо, що застосування апроксимацiї Паде (8.31) до рiвняння (8.12)

(TM поляризацiя) призводить до кубiчного рiвняння вiдносно εTMeff (його розв’я-

зок тут не приводиться).

Зафiксуємо εTEeff = 1. Далi, розв’язуючи рiвняння (8.14), знайдемо параметри

Imε
(0)
2 i f для рiзних значень перiоду гратки d. Пiдставивши це у рiвняння (8.2),

знайдемо εTEloceff . Тепер ми можемо порiвняти вiдхилення ефективної дiелектри-

чної проникностi, отриманої за допомогою наближень (8.2), (8.26), (8.28), (8.30),

i (8.33) вiд її точного значення (1), тобто оцiнити точнiсть цих наближень. Ре-

зультати показанi на Рис. 8.17.

Hаближення слабкої нелокальностi (8.26) стає дуже грубим при k0d > 0.2,

що приблизно вiдповiдає d ≈ 48 nm, а при k0d < 0.5 воно є навiть гiршим вiд

локального наближення. Це має мiсце тому, що εTEloceff стає вiдносно малим, у

той час як δTE може стати вiдносно великим. Таким чином, використовувати

наближення (8.26) можна лише з великою пересторогою.

Наближення Черна (8.28), яке може бути записане у виглядi εTEeff = εTEloceff (1 +

δTE), є помiрно точним. Включення поправок вищого порядку згiдно рiвняння
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Рис. 8.17: Залежностi | εTEeff − 1 | вiд k0d при застосуваннi рiзних наближень для ефективної дiеле-

ктричної проникностi. Значення Imε(0)
2 i f вiдповiдають тим же, що i на Рис. 8.15.

(8.30) дозволяє ще бiльше пiдвищити точнiсть порiвняно з наближенням (8.28).

Нарештi, наше наближення (8.33), основане на апроксимацiї Паде, є найбiльш

точним з усiх розглянутих наближень. За умови, коли εTEloceff = εub = 0, тобто при

ε2 = ε1
f−1
f

[53], δTE →∞, a ЕДФ стає повнiстю нелокальною.

8.5. Висновки до роздiлу 8

1. У локальному наближеннi, для 1d двофазних MM ε⊥eff → ∞, якщо ε1, ε2 i

початок координат лежать на однiй прямiй у комплекснiй площинi. Це може

мати мiсце лише тодi, коли як ε′1 i ε′2, так i ε′′1 i ε′′2 мають рiзний знак.

2. З врахуванням нелокальностi, за умови компенсацiї дiелектричних втрат

iснує двi гiлки розв’язкiв дисперсiйного рiвняння для ТМ-поляризацiї i одна

гiлка розв’язкiв для ТE-поляризацiї, що вiдповiдають модам поширення. У

випадку ТМ-поляризацiї, умова εeff → ∞ може бути досягнута для кожної з

гiлок, а умова εeff = 0 вiдповiдає їх перетину.

3. За умови компенсацiї втрат поперечна компонента нелокального тензора
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ЕДФ 1d ММ (надграток) може досягати гiгантських значень, з верхнею межею

порядку (λ0/2a0)2, де a0 - мiжатомна вiдстань.

4. За умови εeff → ∞ як фазова, так i групова швидкостi прямують до нуля

(ефект ультраповiльного, або "зупиненого"свiтла).

5. Зниження дiелектричної проникностi пiдсилюючого середовища (ε′2) зни-

жує порiг прозоростi (ε′′2), а зменшення перiоду НГ пiдвищує його. При великих

значеннях перiоду НГ порогове значення ε′′2 слабко залежить вiд ε′2.

6. У випадку ТЕ поляризацiї, режим RINU досягається при вищих значеннях

фактору заповнення пiдсилюючої фази f2 порiвняно з режимом ENZ, але при

цьому вимагає слабшого пiдсилення.

7. Розрахунки пропускання, вiдбивання i поглинання пластиною з RINU з

використанням методу зв’язаних хвиль свiдчать, що цi коефiцiенти практично

не залежать вiд товщини пластини у розглядуваному дiапазонi товщин.

8. Використання апроксимацiї Паде для функцiї tg2z дозволяє знайти

аналiтичне наближення для нелокальної ЕДФ, що є точнiшим порiвняно з

наближеннями, вiдомими з лiтератури.

9. Числовi оцiнки показують, що у випадку ТЕ поляризацiї 1d ММ з ULRI

можуть бути отриманi при використаннi реально iснуючих матерiалiв, зокрема,

багатократних квантових ям.

10. Для подальшого практичного впровадження методики компенсацiї дiеле-

ктричних втрат необхiдно також розглянути конкретнi схеми реалiзацiї пiдсиле-

ння, з використанням як електричної (iнжекцiя струму), так i оптичної (iнверсiя

заселеностi енергетичних рiвнiв) накачки.
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Висновки

1. Узагальнено класичнi ТЕС з врахуванням несферичностi реальних та

уявних розсiювачiв.

2. Запропоновано новий концептуальний пiдхiд в ТЕС, оснований на форма-

лiзмi форморозподiлених частинкових композитiв.

3. Узагальнено симетричну теорiю Бруггемана для поведiнки ЕДФ поблизу

порогу протiкання. Знайдено порiг протiкання Бруггеманiвських композитiв у

рамках узагальненої теорiї, що враховує розподiл за формою.

4. Розвинуто ТЕС шляхом моделювання функцiї спектральної густини згiдно

подання Бергмана-Мiлтона. Показано, як подання Бергмана-Мiлтона може

бути застосоване для трифазних ГС з включеннями типу "ядро-оболонка".

5. Запропоновно концепцiю проектування широкосмугових наноструктуро-

ваних ММ з наперед заданими бажаними ДВ у межах певної частотної смуги.

6. Показано, що як аномально високий, так i аномально низький (близький

до нуля) показник заломлення може бути реалiзований в 1d НГ за умови ком-

пенсацiї дiелектричних втрат та з врахуванням ефектiв нелокальностi.
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