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  الملخص العربي
 للمواد تحتوى هذه الرسالة على دراسة بعض الخواص الكهربیة و الكهرومیكانیكیة

ه المتراكبات ذوحضرت ه.المؤلفة من بولیمر بولى فینلدین فلوراید وتیتانات الباریوم

تین الیــا فــى وجــود كمیــة قلیلــة مــن االســیتون لمــدة عــدة دبخلــط مســاحیق مــن المــا

مطلقـة للحصـول علـى  ٤٧٣لمدة ثالث دقائق عنـد درجـة دقائق ثم حفظ المخلوط  

وضـــع جـــزء مـــن هـــذه العجینـــة  بـــین شـــریحتین مـــن  م ة مـــن   المخلـــوط ثـــجینـــع

مطلقــة لمــدة دقیقتــین   ٢ ±٤٨٣األلمنیــوم  وأدخلــت فــى مكــبس ســاخن عنــد درجــة 

وتـــم تقطیـــع العینـــات المـــراد ٠تـــال ذلـــك  تبریـــدها تبریـــدا فجائیـــا فـــى المـــاء البـــارد 

ا فى القیاس وطالئهـا مـن الـوجهین بطبقتـین مـن الفضـة  وخضـعت هـذه استخدامه

  .العینات لدراسات منها 
  

علــى درجــة الحــرارة والتــردد وتركیــزات المــادة  واعتمــادهثابــت العــزل الكهربــى   أوال

حـــول درجـــات حـــرارة تتـــراوح ( الســیرامیكیة وقـــد وجـــدت هنـــاك منطقـــة كســرة ممتـــدة

بـین ثابـت العـزل و درجـة الحـرارة  معتمـدة فـى منحنـى العالقـة  )٣٥٠الـى ٢٤٠من

علــى قیمــة التــردد المســتخدم وعزیــت هـــذه الكســرة الــى الحركــة البراونیــة الدقیقـــة  

  .لثنائیات االقطاب للسلسلة الرئیسیة فى المنطقة الزجاجیة للبولمرالمستخدم

مطلــق وهــذه  ٤٢٠وكــذلك تبــین وجــود قیمــة عظمــى لثابــت العــزل عنــد درجــة تعلــو 

  .لجزء المتبلور من هذه العیناتمرتبطة با



 ب  

عند درجة االنتقال  واحدة قمتان  وجدتو   ... الكهربي العزلى دمعامل الفق  ثانیا

وقمة … كبیرة بالتردد المستخدم في القیاس  بدرجة تتأثر هذهو  الزجاجي

  . ثانیة ال تظهر إال عند الترددات العالیة وتتوقف على التركیزات المستخدمة

 ً ین   تتین الكهربییدعمت هــذه النتائج بقیاس كل من الموصلكذلك : ثالثا

ووجد توافق إلى حد كبیر بین قیاسات الفقد ) االستاتیكیة والدینامیكیة (

ة الكهربائیة الدینامیكیة فى السلوك والتأثر باإلضافات یالعزلى والموصل

دد وذلك العتمادهما على آلیة واحدة وهىوجود ثنائى القطب وحركته مع التر 

  . وتم حساب قیم طاقة التنشیط لكل العینات وتحت ظروف مختلفة  …

 ً تم قیاس التیار المستحث حراریًا وأظهر توافقا إلى حد ما فى السلوك وقیمه  :رابعا

  . ودرجة الحرارة العظمى لهذا التیار مع القیاسات السابقة 

 ً أن هناك  … X أظهرت نتائج المسح الحرارى التفاضلى وقیاسات أشعة  :خامسا

  . ةلعینات نتیجة خلط العینات مع المواد السرامیكیل الشكل البللورىتغیرا فى 

 ً ا كــذلك تــم حســاب معامــل الــربط الكهرومیكــانیكى مــن قــیم ثابــت العــزل عنــد  :سادس
وأظهـــرت توافقـــا مـــع النتـــائج المنشـــورة فـــى  …تـــرددات منخفضـــة وتـــرددات عالیـــة 

  .الدوریات


